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Vzácnou návštěvu přivítal litomyšlský zámek
ve čtvrtek 17. května - památka UNESCO se stala
cílem pracovní cesty ministra kultury Václava
Jehličky. Doprovázely ho dvě kolegyně - ředitelka
Odboru památkové péče tohoto ministerstva Anna
Matoušková a vrchní ředitelka sekce evropských
fondů Jana Vohralíková. Jednání se zástupci Města
a Národního památkového ústavu Pardubice se
týkala především budoucnosti celého zámeckého
návrší. Z toho důvodu se setkání zúčastnil také
autor Programu oživení zámeckého návrší v Lito-
myšli architekt Ivo Koukol.

Ministerstvo nyní prosazuje záměr oživení památek
současným životem v průběhu celého roku. "To je
ten nejlepší způsob památkové péče," soudí
současný ministr kultury Jehlička. Všichni si ale
uvědomují, že to není jednoduché a vždy záleží
na lidech a momentální situaci, což se netýká jen
financování. I v kutuře a památkách však platí, že
o peníze jde až na prvním místě. Cestou, jak získat
potřebné finační prostředky, je vícezdrojové
finacování. Úspěch však záleží na nadstandardní
spolupráci řady subjektů - majitelů nemovitostí.
Návštěvnost místa musí být založena na širokém

Pozvání na žejdlík
piva a koláčky

Ministr kultury Václav Jehlička v doprovodu vrchní ředitelky Jany Vohralíkové, radního Pardubického kraje Miroslava Brýdla,
starosty města Michala Kortyše, předsedy MO KDU-ČSL Radomila Kašpara a dalších členů doprovodu při prohlídce rekonstru-
ovaného Zámeckého pivovaru.

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt

• například pračka 
1000 otáček, 5,5 kg, 
energetická třída A

7999,- Kč

PRAČKY, CHLADNIČKY,
SPORÁKY
za akční ceny

V pátek 15. června od 17.00 hodin proběhne
u máchadla v Mariánské ulici slavnostní „střih-
nutí pásky“, které ukončí rekonstrukci posled-
ní neopravené uličky v historickém jádru města
Litomyšl. Tuto malou slavnost nám zpříjemní
svým zpěvem Sbor paní a dívek, žejdlík piva
a výborné koláčky.  

Krátké pracovní setkání na téma oživení zámeckého návrší bylo zahájeno v prostorách litomyšlského zámku. Připomeňme,
že Václav Jehlička (na snímku vlevo mezi ředitelkou NPÚ Pardubice Lánskou a starostou Kortyšem) byl spolu s tehdejším
starostou Brýdlem u zrodu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, České inspirace i Českého dědictví UNESCO.
Dodnes je čestným předsedou tohoto posledně jmenovaného sdružení, které má sídlo v Litomyšli.

Zámecký areál navštívil ministr kultury
spektru návštěvníků místních, domácích
i zahraničních, kteří zde budou vyhledávat různé
aktivity. "Není možné spoléhat na to, že celý život
je zámecké návrší předurčeno k jedné či dvěma
funkcím, neboť v určitém období nemusí některé
dobře fungovat, " upozornil při návštěvě Václav
Jehlička. 
Koncepce týmu architekta Koukola na oživení
zámeckého návrší je podle ministra kultury jednou
z mála dobrých vizí v rámci celé republiky. Litomyšl
je navíc podle něj zárukou dobrého využití financí,
které by měly plynout z integrovaného operačního
programu. "Jedná se o stamiliony korun na revita-
lizaci památkových areálů, a my se chystáme tento
projekt v regionu Pardubického kraje podpořit, pro-
tože jeho připravenost je vysoká," řekl v Litomyšli
Václav Jehlička, ale zároveň upozornil, že nic není
ještě definitivně rozhodnuté. 
Hodiny strávené v revitalizovaném zámeckém pivo-
varu, zhodnotil ministr kultury Jehlička jako svůj
dosud nejhezčí zážitek na ministerstvu kultury.
"Památky mají žít a já se nebojím konfrontace
historické a moderní architektury," rozloučil se
s Litomyšlí Václav Jehlička.              Eva Hudečková,

foto Michaela Severová a Ivan Hudeček

Cukrárna Magdalenka vás zve na 

ČOKOLÁDOVÉ DNY 21. a 22. června - speciality z pravé čokolády
ZMRZLINOVÝ DEN 29. června 

- za pěkné vysvědčení k dvěma kopečkům jeden další zdarma

Provozní doba: Po - Pá 5.30 - 18.00 • So 7.30 - 13.00 • Ne 9.00 - 17.00
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RaM bere na vědomí rezignaci pana Vojtěcha Stří-
teského na členství a předsednictví v Komisi pro sport,
mládež a tělovýchovu. Dále RaM bere na vědomí rezig-
naci na předsednictví v Komisi k oslavám 750. výročí
povýšení Litomyšle na město 1259 - 2009 (zůstává
nadále členem komise) a to vše z důvodu jeho přecho-
du na pracoviště do Pardubic.

RaM jmenuje předsedou Komise pro sport, mládež
a tělovýchovu pana Mgr. Jaromíra Kroužila.

RaM jmenuje předsedou Komise k oslavám 750.
výročí povýšení Litomyšle na město 1259 - 2009 pana
Michala Kortyše.

RaM souhlasí s koncepcí řešení komerčního objek-
tu (První litomyšlská stavební a. s.). Chodník podél
ulice T.G. Masaryka bude řešen ve dvou výškových
úrovních oddělených pásem zeleně. Tento souhlas je
podmíněn kvalitním stavebně technickým řešením
opěrné zdi včetně jejího obkladu (izolace nebo odvět-
rávaná vzduchová mezera). RaM požaduje předložení
návrhu technického řešení.

RaM souhlasí s nákupem měřiče rychlosti GEM CDU
2605 Light (pouze ukazatel rychlosti projíždějících
vozidel) a jeho instalací vedle silnice I/35 v prostoru
mezi benzínovou čerpací stanici a křižovatku u Soko-
lovny ve směru od Svitav.

RaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci
programu MŽP péče o krajinu na ozelenění cesty Lito-
myšl - Suchá. Celkové náklady akce 224 504,- Kč, dota-
ce 100 %.

RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20000,-
Kč na podporu konání akce “Kinematograf bratří Čadí-

ků 2007”, která se bude konat od 16. do 20. srpna 2007.

Dokončení z minulého čísla
Region soudržnosti
NUTS II Severovýchod
(kraje Pardubický, Krá-
lovéhradecký, Liberecký) - návrh finančního plánu
Město Litomyšl připravuje do první výzvy hned něko-

lik projektů. Do opatření Cestovní ruch to je zásadní
přestavba Autokempu Černá hora či tzv. měkký projekt
na podporu turismu v Českomoravském pomezí.
V opatření Rozvoj městských a venkovských oblastí
a podopatření Rozvoj měst, kam Litomyšl svojí velikos-
tí patří, budeme zkoušet prosadit projekt krytého
relaxačního a plaveckého centra a také výstavbu mul-
tifunkčního centra s projekčním sálem v Kotelně. Zají-
mavý je i připravovaný projekt výstavby cyklostezky
z Litomyšle přes Vysoké Mýto do Holic. Tento finančně
i orga-nizačně náročný projekt, jehož náklady se pohy-
bují v řádech milionů korun, první kolo výzvy zcela
jistě nestihne. Na závěr dodejme, že dotace poskyto-

vané obcím či svazkům
obcí dosahují zpravidla 85
% uznatelných nákladů.
Zbylých 15 % uznatelných

a další neuznatelné náklady se dělí mezi stát, kraje
a obce.
Obecně lze říci, že operační programy jsou velkou
výzvou a nepřipravovat se na jejich vyhlášení by pro
města a obce byla obrovská chyba. Na druhé straně je
potřeba důkladně prostudovat nejen to, které oblasti
patří mezi podporované, ale i to, kolik peněz bude
do té které oblasti alokováno. Podání mnoha velkých
projektů do jednoho jediného opatření by nakonec
mohlo být i kontraproduktivní. Samozřejmě je nezbyt-
né myslet také na povinnou míru spolufinancování
podpořených projektů a stále přetrvávající časový
nesoulad mezi přiznáním dotace, realizací projektu
a fyzickým převedením peněz na účet žadatele.               

-ms-

Malý průvodce evropskými fondy II.

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů ve znění pozděj-
ších předpisů závěrečný účet města za rok 2006
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad. 

ZaM souhlasí, aby dotace z Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2007 ve výši 1 895 tisíc korun byla
použita na další etapu rekonstrukce hřbitovního koste-
la Sv. Anny v Litomyšli. Z kapitoply 03 bude na stejné
účely uvolněna částka ve výši 542 tisíc korun - povinný
dvacetiprocentní podíl Města. Dotace bude poskytnuta
Římskokatolické farnosti - proboštství v Litomyšli. 

ZaM souhlasí s poskytnutím daru ve výši 271 000,-
Kč na krytí povinného podílu vlastníka při rekon-

strukci kaple sv. Anny v rámci Programu regenerace
MPR. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta
z kapitoly 06, je Římskokatolická farnost - proboštství
Litomyšl.

ZaM schvaluje program prevence kriminality Part-
nerství 2007 se všemi jeho dílčími projekty. Podíl
města Litomyšle na skutečných celkových výdajích
dílčích projektů bude činit minimálně 10 % (což je
189224 Kč). 

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace firmě Zlatová-
nek s. r. o. Polička ve výši 150 000,- Kč z rozpočtu roku
2007 na nákup autobusu, kterým bude zajišťována
městská hromadná doprava v Litomyšli, zároveň bude
snížen provozní příspěvek o 150 000,- Kč.

Region soudržnosti NUTS II Severovýchod (kraje Pardubický, Královéhradecký, Liberecký) – návrh finančního plánu

Zveme vás na zasedání
zastupitelstva města

Koná se ve čtvrtek 26. června
od 15 hodin v Lidovém domě.

Nové hřiště v Zámecké ulici bylo otevřeno
Ve středu 9. května bylo v areálu Základní školy
v Zámecké ulici slavnostně otevřeno víceúčelové
hřiště. Jeho vznik umožnilo společné financování
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
a Evropskou aliancí YMCA. Ta si klade za cíl rozvoj
člověka ve třech rovinách - v mysli, duši i těle.
A právě ta třetí možnost v současném Evropském
školicím centru na litomyšlském zámku zatím
nebyla dostupná. Vítaná příležitost se naskytla
v nabízené spolupráci s I. základní školou v Lito-
myšli, jejíž hřiště nutně potřebovalo rekonstrukci.
S myšlenkou spojit nutné s užitečným přišli eme-
ritní starosta města a dnes krajský radní pro kultu-
ru a památky Miroslav Brýdl a za YMCA Team Jana
Vohralíková, která je dnes vrchní ředitelkou
na Ministerstvu kultury. 
Celá stavba v hodnotě 1,89 milionů korun proběhla
v rekordním čase - v roce 2006 KIP Litomyšl vypra-
coval projekt, 10. října bylo firmě SaM předáno
staveniště a díky příznivé zimě převzala škola
dokončené hřiště i s položeným povrchem značky
polytan už 15. prosince minulého roku. Jak nám
řekl ředitel školy Petr Doseděl, hřiště bude sloužit
přednostně pro potřeby žáků v době vyučování
a pro klienty Evropského školicího centra v odpo-
ledních hodinách, a to na malou kopanou, vybíje-

nou, basketbal a volejbal. Je zde i nové doskočiště
pro skok daleký. Pokud nebudou hřiště využívat
základní škola či školicí centrum, bude sportoviš-
tě vzdálené jen pár kroků od zámku k dispozici co
nejširší veřejnosti pro rekreační činnost. Provozní
pravidla užívání sportoviště budou ještě upřesně-
na, sklad materiálu a šatničku budou mít pod
uzamčením škola a školicí centrum. Po přestřižení
pásky si hned žáci školy vyzkoušeli volejbalové
hřiště v utkání s norskými studenty, kteří strávili
část května ve školicím centru.                 

-eh-  foto M. Severová

Z rady města

Ze zastupitelstva

Název priority/opatření tis. EUR %

1 Rozvoj dopravní infrastruktury 242 889 37
1. 1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 157 878 65
1. 2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území 72 867 30
1. 3. Rozvoj veřejných mezinárodních letišť 12 144 5

2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 223 196 34
2. 1. Rozvoj regionálních center (nad 50 tis. obyvatel) 51 335 23
2. 2. Rozvoj měst (nad 5 tis. obyvatel) 127 222 57
2. 3. Rozvoj venkova 44 639 20

3 Cestovní ruch 144 421 22
3. 1. Rozvoj zákl. infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR 132 867 92
3. 2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR 11 554 8

4 Rozvoj podnikatelského prostředí 26 258 4
4. 1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 22 319 85
4. 2. Podpora rozvoje spolupráce firem se SŠ… 3 939 15

5 Technická asistence 19 694 3
5. 1. Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP 15 755 80
5. 2. Podpora absorpční kapacity… 3 939 20

Celkem 656 458 100
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Ve středu 23. května začne na druhém zámeckém
nádvoří v Litomyšli již tradiční stavební ruch. V sou-
vislosti s blížícím se festivalem Smetanova Litomyšl tu
bude odborná firma instalovat konstrukci zastřešení.
Demontáž začne hned 2. července tak, aby byl zámek
beze všech stop po konání festivalu již 11. července.

Do jaké míry může tento zásah kolidovat
s ochranou zámku jako památky UNESCO? Na to
jsme se zeptali tajemníka české sekce UNESCO při
ministerstvu kultury
Michala Beneše.
“Mohu odpovědět citací
přísahy, kterou skládají
noví lékaři: především
neuškodit. To znamená při
jakémkoliv využití zámec-
kého nádvoří, včetně vyu-
žití pro hudební účely,
neexistují zásadní námit-
ky, pokud to nepovede ke
konstrukčním změnám
nebo k ohrožení stavby
a její sgrafitové výzdoby.
Kdysi se diskutovalo
o tom, že plachta, která
zastřešuje nádvoří, má být ukotvena do zámeckých
zdí. To je samozřejmě naprosto nepřípustné, protože to
stavba nevydrží. Litomyšl spolu se mnou řešila před
časem mezinárodní stížnost na přítomnost lešení, což
jsme samozřejmě úspěšně popřeli. Ale ještě jednou
opakuji, že každé technické řešení je přípustné, tak
jako v životě, pokud památku, její substanci, nějak
trvale nebo nevratným způsobem nepoškodí.”

Kritici zastřešení namítnou, že škodu utrpí
památka už tím, že se v době turistické sezóny
zabrání návštěvníkům spatřit ji v plné její kráse.
“Dobře, já bych jim doporučil, aby se jeli podívat třeba
do italské Verony během tamního divadelního festiva-
lu. Budou konstatovat tentýž problém. Koneckonců
lešení může být během dvou až tří dnů po skončení fes-

tivalu demontováno. Je to skutečně otázka dobré vůle.
Mám rád kritiku konstruktivní. Prosím, kritizujme
Smetanovu Litomyšl za řešení auditoria pomocí lešení.
Hledejme pak řešení nové, buď pokud jde o auditorium,
nebo pokud jde o využití zámeckých prostor, protože je
věčná škoda je nevyužít. Když už jsme u té kritiky, já
mám samozřejmě velké výhrady k tomu, že se nevyuží-
vá starý amfiteátr pod zámkem. Je to místo, které lze
využít poměrně snadnými technickými prostředky. Je

věčná škoda, že se tak
neděje.”

Přesto je údajně
v požadavcích, aby bylo
odstraněno jako cizorodý
prvek...
“Já nevím, čí to jsou poža-
davky. Požadavky ze stra-
ny UNESCO to nejsou.”

Zaznamenal jste
u evropských památek
podobné stížnosti nebo
spory?
“Spory jsou na každém
rohu. Každá země má své
kostlivce ve skříni. Já

půjdu do té prestižní sféry, což je mateřská sídelní
země UNESCO. Například amfiteátr v Nimes byl pohle-
dově poškozen záměrem stavět stožáry vysokého
napětí. Samozřejmě by to byla změna, která by těžko
umožnila návrat do původního stavu. Dotyčný stát
pochopitelně ustoupil a přijal příslušná opatření. Na-
proti tomu řešení pro návštěvníky hudebního festivalu
v Litomyšli přijalo UNESCO bez jakýchkoliv diskuzí
a následných dopadů, jako zcela samozřejmé. 
Na druhou stranu se totiž neustále volá po adekvátním
využití památky pro účely, které jsou s její ochranou
slučitelné. Kdyby si v Litomyšli vzpomněli, že budou ze
zámeckého areálu chtít udělat Dinamiten Kanonem
Fabrik, tak by to tak snadné samozřejmě nebylo.”

Připravil  Ivan Hudeček

Továrna na dynamit by na zámeckém
návrší určitě neprošla, říká Michal Beneš

Amfiteátr ve francouzském Nimes před uvedením operního
díla Giuseppe Verdiho Aida.

Co se děje kolem zpravodaje Lilie? 
O radničním zpravodaji města Litomyšl Lilie se mluví
téměř na každém zasedání zastupitelstva. Vše začalo
vystoupením člena zastupitelstva města Václava Nájem-
níka na prosincovém zasedání. Byla zde zpochybněna
úroveň zpravodaje a kvalita práce redaktorů. Zazněly
zde domněnky o obecné nespokojenosti s Lilií. A proto-
že jednou z priorit litomyšlské radnice je dostatečná
informovanost obyvatel města i širšího okolí, rozhodli
jsme se uspořádat anketu týkající se spokojenosti či
nespokojenosti s Lilií. Anketa vzbudila i v předvánoč-
ním čase zájem - sešlo se celkem 213 anketních lístků.
Bezmála šedesát čtenářů si dalo dokonce tu práci
a vypsalo i vlastními slovy, co jim v Lilii chybí, co jim
vadí nebo co se jim naopak líbí.
Ani výsledek ankety však člena zastupitelstva Václava
Nájemníka nepřesvědčil a opětovně vyzval radu města
ke zřízení redakční rady. Rada města se tedy rozhodla
zřídit jako svůj iniciativní a poradní orgán tzv. Redakční
radu Zpravodaje Města Litomyšle Lilie. Ve věci složení
redakční rady se Rada města přiklání k návrhu V. Nájem-
níka a souhlasí s paritním zastoupením všech stran
a hnutí – každá strana, která je v zastupitelstvu města
by mohla nominovat svého zástupce. Redakční rada by
měla mít statut komise, která svá stanoviska a náměty
bude předkládat radě města. Konečné rozhodnutí a zod-
povědnost bude však vždy na Radě města. Ke kritickému
tónu se přidal i kontrolní výbor zastupitelstva města.
Kromě požadavku na zřízení redakční rady přijal usne-
sení o tom, aby byla Lilie v domácnostech již k poslední-
mu dni v předchozím měsíci.
Uvědomujeme si, že se tato připomínka objevila již
v anketě, ale dovolte nám, prosím, vysvětlit důvody.
V současné době je uzávěrka všech příspěvků k dvacá-

tému v předchozím měsíci a Lilie je v domácnostech
nejpozději kolem pátého. Pokud posuneme termín
dodání do schránky (mimochodem Česká pošta má
na doručení tři dny), musíme posunout samozřejmě
i uzávěrku, a to minimálně na patnáctého. Snahou
redakce je však přinést informace z celého měsíce -
tedy například v lednové Lilii jsou informace z celého
prosince včetně obrázků ze silvestrovských oslav.
Posuneme-li však uzávěrku, nepodaří se nám do ledno-
vého vydání zařadit nejen silvestrovské oslavy, ale ani
nejrůznější vánoční akce. Tyto akce se však nedosta-
nou ani do únorové Lilie, protože, uznejte sami, budete
chtít dva měsíce po Vánocích číst například o Rybově
mši? Uvědomujeme si však, že problémem může být
kalendář akcí, který zve na akce v tom daném aktuál-
ním měsíci. Doposud jsme toto řešili uveřejňováním
akcí s přesahem sedmi dní. Tedy konkrétně v této červ-
nové Lilii se dozvíte o akcích, konajících se až
do sedmého července. Nevíme však, zda vám tato praxe
zcela vyhovuje. Dalším řešením, které však z našeho
pohledu není koncepčně v pořádku, je návrat k vydává-
ní kalendáře akcí v letákové podobě a jeho samostatné
zasílání do schránek ještě před koncem měsíce.
Rádi bychom znali váš názor na danou problematiku.
Nejzajímavější náměty a postřehy rádi zveřejníme v čer-
vencovém čísle. Připomínáme, že uveřejňujeme pouze
podepsané příspěvky. Své názory a náměty týkající se
Lilie můžete posílat na adresu: Město Litomyšl, redakce
Lilie, Bří Šťastných 1000, Litomyšl nebo na mailovou
adresu lilie@litomysl.cz. Dopis můžete zanechat také
na podatelně MěÚ Litomyšl nebo v Infocentru na Sme-
tanově náměstí. Ing. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Písek se stal koncem května místem dvou-
denního pracovního setkání odborníků z krajů,
turistických regionů, mikroregionů, regionál-
ních agentur, měst i obcí, které spojuje společ-
ná  problematika cestovního ruchu. Konal se
zde již jedenáctý ročník národní soutěžní pře-
hlídky propagačních materiálů TOURPROPAG
a čtvrtý ročník mezinárodní soutěžní přehlíd-
ky propagačních
materiálů krajů
a turistických regi-
onů EUROREGION-
propag. Opět se
potvrdilo, že město
Litomyšl má
na stupních vítězů
již své stálé místo.
Tentokrát byl oce-
něn třetím místem
plakát “Pivovar
Litomyšl OPEN”.
Připomeňme, že
v loňském roce stej-
ného umístění
dosáhl leták “Lito-
myšl - doporučená prohlídka města” a před tím
třikrát v řadě jsme získali prvenství v kategorii
plakát. Porota posoudila celkem 431 materiálů
vydaných po 1. lednu 2006 v šesti soutěžních
kategoriích: plakát 70 kusů, leták - skládačka
116, informační brožura 113, mapy 52, kalen-
dář 46 a reprezentační publikace 34 kusů.
Porota s potěšením konstatovala, že úroveň
tiskovin v cestovním ruchu neustále stoupá.
Dodejme, že autorem úspěšného plakátu bylo,
stejně jako u dříve oceněných materiálů, gra-
fické studio tiskárny H.R.G.                            -ms-

Plakát k otevření
pivovaru bronzový 

Propagace Českomoravského
pomezí může pokračovat
V pořadí již druhý grant ze Společného regionálního
operačního programu získala oblast Českomoravského
pomezí (dříve Svitavsko). Vzhledem k tomu, že v pro-
sinci loňského roku, kdy byla vyhlášena výzva ještě
neexistoval dobrovolný svazek obcí, žádala naše turis-
tická oblast prostřednictvím města Svitavy. Začátkem
května tohoto roku byl projekt s názvem Propagace
turistické oblasti Českomoravské pomezí schválen
Zastupitelstvem Pardubického kraje a doporučen
k uzavřený Smlouvy o financování ze SROP.  V součas-
né době je projekt připraven k realizaci. Záměrem pro-
jektu je zvýšení propagace a povědomí o turistické
oblasti Českomoravské pomezí. Projekt je zaměřen
na přípravu a zhotovení propagačních materiálů, včet-
ně zajištění jejich distribuce. Jedná se z velké části
o materiály propagující celou oblast – image brožura,
turistické atraktivity, orientační mapa, materiály
zaměřené na pěší, cyklo a lyžařskou turistiku, drobné
propagační předměty a materiál propagující region
Východní Čechy. Dále bude pořízena mobilní prezen-
tační stěna a realizována bude také prezentace oblas-
ti a projektu v médiích a na veletrzích cestovního
ruchu. Dodejme, že celkové náklady projektu jsou
včetně neuznatelných nákladů 1.335 tisíc Kč. Uznatel-
né náklady jsou 1.138 tisíc Kč, z toho asi 854 tisíc Kč
činí dotace ze SROPu, 170 tisíc dotace z Pardubického
kraje a zbylých 114 tisíc Kč dofinancuje žadatel. Pro-
středky na realizaci projektu budou sdruženy několika
subjekty působícími na území Českomoravského
pomezí na základě smlouvy po schválení v jednotli-
vých zastupitelstvech města (Polička, Litomyšl, Vyso-
ké Mýto, Moravská Třebová, Svitavy) a orgánech Sdru-
žení Východní Čechy a Kraje Smetany a Martinů. 
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Již potřetí bude Mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl obohacen o cyklus výstav Smetanova výtvarná
Litomyšl. Původně doplněk festivalu si vydobyl vlastní
renomé a stal se samostatným
kulturním počinem, který
obohacuje českou výtvarnou
sezónu. Výstavy jsou pořádá-
ny nejen v galerijních prosto-
rách Litomyšle, ale též v mís-
tech, které se výstavními stá-
vají pouze na dobu jeho koná-
ní. Veřejně přístupnými se tak
stávají i místa, kam se běžně
návštěvníci výstav nedosta-
nou. 
Bezesporu nejpozoruhod-
nější bude výstava Františka
Kupky Člověk a Země v pro-
storách Josefa Pleskota. V rámci připomenutí 50. výro-
čí úmrtí jednoho z největších českých výtvarníků bude
vystaven unikátní soubor 105 originálů – fascinujících
tušových maleb a kreseb, zobrazujících vývoj lidstva
od jeho počátku do konce devatenáctého století, kte-
rými Kupka přesně před sto lety doprovodil knihu
francouzského historika, geografa a publicisty Éliséa
Recluse. Cyklus Člověk a Země zakoupil v roce 1919
od Kupky za 16 tisíc francouzských franků Jindřich
Waldes. Uměleckou sbírku za války zabavili nacisté, on
sám byl uvězněn v Buchenwaldu. V roce 1948 se Kup-
kovy originály včetně mnoha dalších cenných obrazů
dostaly do majetku Národní galerie v Praze. Sbírka

byla v roce 1996 na základě restitučních zákonů vydá-
na Waldesovým dědicům a od nich v roce 2004 soubor
Člověk a Země získali Jiří Lammel a galerista Zdeněk

Sklenář. Dílo bylo představe-
no za značného zájmu světo-
vé veřejnosti v Číně, Kambo-
dži, Thajsku, Mongolsku
a v dalších zemích se výstavy
připravují. Oba majitelé,
kteří jsou spjati s Litomyšlí,
vydali za účelem představení
unikátního díla knihu Fran-
tišek Kupka Člověk a Země,
kterou slavnostně pokřtil
prezident republiky Václav
Klaus v Galerii Zdeněk Skle-
nář v Praze. Pod záštitou pre-
zidenta České republiky se

konají také všechny výstavy. 
Výstava bude umístěna ve dvou patrech nově zrekon-
struovaného Zámeckého pivovaru. O instalaci se
postará sám autor rekonstrukce architekt Josef Ples-
kot. Litomyšlská výstava se koná pod záštitou Jeho
Veličenstva Norodoma Sihamoni, krále Kambodže.
Výstavu doplní fotografie Báry Šlapetové, pořízené
během konání výstavy Františka Kupky v Mongolsku.
Dodejme, že celá sbírka bude v Litomyšli první kom-
pletní prezentací v České republice. Výstava bude
zahájena slavnostní vernisáží v pátek 15. června
a potrvá do 13. července. Navštívit ji můžete každý
den včetně pondělí od 9 do 17 hodin.                       -ms-

Člověk a Země Františka Kupky v Litomyšli
První kompletní prezentace v ČR v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle

Po zahájení předprodeje se rozšířilo
povědomí, že je vyprodán celý festi-
val. To ale není podle ředitele festi-
valu Jana Pikny pravda, ve skuteč-
nosti je vyprodáno jen osm pořadů
z dvaceti.
Všechny pořady letošní Smetanovy Litomyšle stojí
za shlédnutí a vstupenky je možné koupit v těchto
dnech ještě na melodrama Sylvie Bodorové Zápas
s andělem, napsaného podle básně Jaroslava Seiferta,
který se koná ve Smetanově domě. Recitovat bude
známý herec Otakar Brousek starší. Večer potom na II.
zámeckém nádvoří taneční skupina Hradišťanu, kterou
jsme již měli možnost vidět v roce 2003 v pořadu O slu-
novratu, uvede dvojpořad Leoš Janáček: Rákoš Rákoczy
a Bohuslav Martinů: Kytice. Tato divadelní produkce se
vším všudy, se scénou, nákladnými kostýmy, filmový-
mi projekcemi a světly bude mít v Litomyšli premiéru.
V zajímavě adaptovaném prostoru respiria pedagogic-
ké školy vystoupí neméně zajímavý soubor Czaldy-
Waldy Quartet a nebude se jednat o koncert hudby,
které se říká vážná. Stará folklórní hudba však ovliv-
ňovala řadu skladatelů této hudby a písně znějící
v osadách na Poloninách či ve slovenských horách
v novém pojetí budou jistě atraktivní pro široké
spektrum publika. Vzácnou příležitostí bude v neděli
24. června pro celou Litomyšl uvedení Dvořákovy
Svaté Ludmily, neboť kvůli své náročnosti a náklad-
nosti inscenace nebývá toto dílo uváděno příliš často.
Rodiče s dětmi mohou ještě navštívit operu Benjami-
na Brittena Kominíček v hravém pojetí Dětské opery
Praha, naopak milovníci dramatické hudby by si

neměli nechat ujít koncert Ring beze slov, ve kterém
zazní orchestrální party z operní tetralogie Richarda
Wagnera Prsten Nibelungův. Ring v ringu. Podstatu
tohoto zvláštního slovního spojení vám ve čtvrtek 28.
června přiblíží Orchestr Opery Národního divadla
v Praze pod taktovkou dirigenta Johna Fiore velkolepou
operní    tetralogií Prsten Nibelungův Richarda Wagne-
ra. Toto dílo se stalo jedním z nejvýznamnějších počinů
světové operní literatury. Je vyvrcholením Wagnerových
snah o ideální sjednocené a propojené dílo, na němž se
rovnocennou měrou podílejí všechna umělecká odvětví
v dokonalé jednotě. Celou tetralogii sjednocuje základ-
ní koncepce a Ring (prsten) je výrazem již vyzrálého
Wagnerova hudebního myšlení, včetně k dokonalosti
dovedenému využití příznačných motivů. O ideovém
vyznění díla sice existuje celá rozsáhlá literatura, je ale
nutné mít na paměti, že Wagner tvořil především umění,
proto není na místě skladatelův odkaz přespříliš ideolo-
gizovat. 
"Orchestr Národního divadla si zaslouží největší chválu
za nastudování a provedení celé tetralogie během velmi
krátkého času," soudí dirigent John Fiore a dodává:
"Většina operních domů připravuje najednou pouze
jednu část, v Praze však zvládli celý cyklus! Takový
počin by byl pozoruhodný u každého orchestru, avšak
v Praze byl o to působivější, že málokdo z hráčů tohoto
orchestru předtím Ring hrál." V průběhu večera zazní
největší hity z této tetralogie, jakými jsou Jízda Valkýr
nebo Magický oheň.
Dirigent John Fiore se narodil v New Yorku a profesní
hudební činnost zahájil ve čtrnácti letech jako klavíris-
ta a korepetitor. Během krátké doby se stal asistentem

Vstupenky na Smetanovu Litomyšl jsou stále k dostání
dirigenta ve třech nejslavnějších operních domech
v Severní Americe - San Francisco Opera, Chicago Lyric
Opera a Metropolitan Opera New York. V roce 1986 odjel
do Evropy. Po úspěšných působeních v řadě německých,
italských souborů na jaře 2005 zaznamenal obrovský
úspěch v Národním divadle v Praze právě v této kopro-
dukční inscenaci Wagnerovy tetralogie Prsten Nibelun-
gův. Nyní máte možnost zažít tuto výjimečnou hudbu
v Litomyšli i vy. Nenechte si ji ujít.
Stále je možné zakoupit lístky na operu Manon Les-
caut Giacoma Pucciniho, italského autora těch nej-
slavnějších a nejkrásnějších árií. Režisér Michael
Tarant, i v Litomyšli známý svými neotřelými nápady
na ozvláštnění inscenací, připravuje jakousi předscé-
nu s kočárem a živým koňským spřežením, takže
nebude nouze ani o překvapení.
V sobotu 30. června ve Smetanově domě vystoupí
legendární pěvec a náš nejlepší basista Richard Novák
se skladbou původně určenou pro vyplnění přestávky
v operním kuse, pěvecky velmi náročnou, ale poslu-
chačsky vděčnou -  zazní Intermezzo giocoso Dome-
nica Cimarosy. Stále jsou ještě vstupenky i na závěreč-
ný galakoncert Torstena Kerla, skutečné hvězdy oper-
ního nebe, který v Litomyšli poprvé uvede svůj recitál
v České republice. 
Co když se vám vstupenky nepodaří vyprodat? „Toho
se nebojíme, na žádný z pořadů nezbývá příliš mnoho
vstupenek. Pokud ale nebudou vyprodány do 11.
června, nabídneme je za snížené ceny. Podle loňské
zkušenosti může jít o slevu až 50 procent,“ uzavírá
ředitel festivalu Jan Pikna.               

Eva Hudečková

Rodilý Pražák
Honza Volf, který
prožil část svého
dětství na Slo-
vensku, maluje
bezmála celý
život. Sluníčkům
a pozitivním
obrázkům se
začal věnovat asi
až od svých čtyři-
ceti let. Do té
doby maloval
obrázky z pekla či
bezvýchodné si-
tuace. Pak, jak
sám říká, se jeho
život změnil
a bylo mu umožněno nové poznávání. Sluníčkové
obrázky s pozitivními texty naznačují cestu
z potemnělého a bezvýchodného období – říkají, že
se žádný člověk nemá vzdávat, byť se právě potácí
v problémech, sám sobě může pomoci tím, že změní
svůj postoj k životu a na sluníčkovou náladu není
přece nikdy pozdě! 
Výstava je však zajímavá především tím, že zachy-
cuje jakýsi průřez tvorby Honzy Volfa. Zahrnuje
i jeho starší díla, která překvapí absolutní profesio-
nalitou výtvarníkova originálního projevu a prožit-
ky vloženými na plátno či do grafických listů.
Emoce vystupují z plátna téměř hmatatelnou ener-
gií.
Honza Volf bude v Piaristické koleji vystavovat
v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle od 15. červ-
na do 7. července. Na výstavě, která bude otevřena
denně od 9 do 17 hodin si můžete zakoupit nejrůz-
nější pohlednice, plakáty, knížečky a další roztomi-
lé věci s motivem známých sluníček. 
Výstava k nám putuje z Kutné Hory a od nás se stě-
huje do Poličky. Jde o putovní výstavu sdružení
Česká inspirace pro tento rok.                  

-ms- 

Honza Volf – ten,
co neumí hrát golf

V rámci III. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle proběhnou tyto výstavy:
16. 6.- 13. 7., denně 9.00 - 17.00, Zámecký pivovar I. a II. patro: František Kupka - Člověk a země v prostorách
Josefa Pleskota • 16. 6. - 31. 8., denně 9.00 - 17.00, Sál městské obrazárny, II. patro zámku Václav Boštík -
Opona pro poříčskou Orlovnu • 15. 6. - 15. 7., denně 9.00 - 17.00, Galerie Kubík na Smetanově nám. Jiří Toman
& Josef Sudek • 15. 6. - 15. 7., denně 9.00 - 17.00, Galerie Kubík na Smetanově nám.  Jan Honsa - Kvetoucí
hruška v širém poli • 16. 6. - 30. 6., denně 9.00 - 17.00, Galerie Zdeněk Sklenář Ohňostroj krásy • 15. 6.
- 31. 8., denně 8.00 – 22.00, Klášterní zahrady Jasan Zoubek - Šik • 15. 6. - 7. 7., denně 9.00 - 17.00, Piaristic-
ká kolej Honza Volf - obrázky a básničky. Více na www.smetanovalitomysl.cz

Program III. Smetanovy výtvarné Litomyšle
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Výtvarné umění se stalo součástí mého vnímání tohoto
světa, který mě docela nic netěší, ale když se občas set-
kám s „krásnem“ vytvořeným v umění, tak si řeknu, že
to ještě není nejhorší. 
„Godot stejně nepřijde.“
V 60. letech minulého století, coby student, jsem začal
navštěvovat výstavy a galerie v Praze, „machroval“ jsem
před slečnami (což dělám dosud), ač jsem tomu vůbec
nerozuměl (a nerozumím dosud!). Skutečným zásahem
do mého života však byla návštěva Galerie Městské kni-
hovny v Praze, kde mezi spoustou obrazů českých
moderních malířů 20. století bylo několik abstraktních
obrazů Františka Kupky. Dodnes si pamatuji místnost,
ve které byly, a můj úžas nad tím, jak mě oslovily. Nechá-
pal jsem, že to jednoduché sestavení barev a čar může
tak silně působit. Do galerie jsem se ještě několikrát vrá-
til a začal jsem se dívat i po dalších abstraktních, nefigu-
rativních obrazech. Ovlivnila mě úžasná výstava J. Šímy
v Jízdárně Pražského hradu a také mě v té době spolu-
žák Václav Čermák přivedl do ateliéru V. Boštíka, kde
jsem mohl sledovat jeho obrazy přímo v okamžiku
zrodu. To měl ateliér u Královské obory, přes chodbu byl
ateliér J. Johna a A. Šimotové... 
Jestliže letošní výstavy F. Kupky a V. Boštíka na III.
ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle jsou tedy pro
mne jakýmsi návratem do mých výtvarných počátků,
celá Smetanova výtvarná Litomyšl je potom aktuální
současností. Byl jsem u zrodu myšlenky pořádat spolu
s hudebním festivalem Smetanova Litomyšl také
cyklus výtvarných výstav, který by rozšířil kulturní
nabídku nejen našeho „maloměsta“, ale i Pardubické-

ho kraje. Také v oblasti výtvarného umění má totiž
Litomyšl své rodáky - od J. Mařáka, přes V. Boštíka až
k B. Kopeckému. Mnozí zde trávili dlouhý čas - O. Zou-
bek, Z. Palcr, S. Podhrázský a další. 
Založením Smetanovy výtvarné Litomyšle vznikla nová
tradice, představující nyní zejména autory tvořící
v našem regionu, na které bychom ale rádi uváděli
postupně i vizuální umění evropské či světové.
Když Zdeněk Nejedlý v roce 1949 položil základy Sme-
tanově Litomyšli, představoval si ji jako ryze český
a smetanovský festival hudby. Tento model byl pozdě-
ji úspěšně překonán a díky žánrové a interpretační
otevřenosti se mohla Smetanova Litomyšl stát velkým
a uznávaným festivalem mezinárodního významu.
Podobně bych si přál, aby i Smetanova výtvarná Lito-
myšl za podpory mecenášů kultury, jakým je generální
sponzor Komerční banka, mohla každoročně předsta-
vovat to nejlepší, co bylo rukama umělců vytvořeno,
bez ohledu na žánr, dobu vzniku či místo původu.
Potom budu moci mít dobrý pocit, že jsem byl u zrodu
nové tradice v Pardubickém kraji.

Miroslav Brýdl, emeritní starosta Litomyšle
radní Pardubického kraje pro kulturu a památky 

Postscriptum: V mládí jsem se seznámil s heslem ruské-
ho anarchisty Bakunina - „Anarchie - matka pořádku.“
(Bakunin byl údajně několik dní vězněn v Litomyšli).
Jeho heslo neúspěšně propaguji celý život. Když jsem si
přečetl v monografii o F. Kupkovi, že byl členem komuny
anarchistů v Paříži, tak jsem po létech pochopil, proč mě
jeho umění tak oslovilo a oslovuje!

Smetanova výtvarná Litomyšl
přináší novou tradici

Setkání litomyšlských podnikatelů v Zámeckém pivovaru.

V pátek 18. května si redaktor časopisu Respekt
Tomáš Pavlíček prohlédl nově rekonstruovaný Zámec-
ký pivovar a informoval se o způsobu organizování
kongresové turistiky v našem městě. Důležitými body
v rozvoji tohoto odvětví cestovního ruchu bylo setkání
sedmi prezidentů a Ten singový festival YMCA.

Pravděpodobně v pátek 15. června přijede do Lito-
myšle štáb České televize, aby zde natočil reportáž do
oblíbeného pořadu Toulavá kamera. Reportáž by měla
být zaměřena na Bedřicha Smetanu, mezinárodní
operní festival Smetanova Litomyšl a spojení František
Kupka - hudba - výtvarné umění - Smetanova výtvarná
Litomyšl. 

Města Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová
a Vysoké Mýto dopracovávají v těchto dnech stanovy
nového dobrovolného svazku obcí s názvem Českomo-
ravské pomezí. Zřízení svazku a stanovy musí schválit
zastupitelstva všech měst. Až po tomto úkonu může
být svazek obcí založen.

Ve středu 9. května se v Zámeckém pivovaru kona-
lo setkání litomyšlských podnikatelů. Zástupci Regio-
nální rozvojové agentury Pardubického kraje a Česko-
moravské záruční a rozvojové banky informovali
o možnostech získání evropských dotací. Představite-
lé litomyšlské radnice zase seznámili podnikatele
s projekty, které připravuje pro první kolo výzvy ope-
račních programů Město Litomyšl. 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
odbor Odloučené pracoviště Svitavy oznamuje změnu
tel. čísla v souvislosti se změnou tel. ústředny. Nové
tel. číslo je 461 352 511.

Ročníkový koncert varhanice Lucie Žákové na Aka-
demii muzických umění v Praze se uskutečnil v sobotu
2. června od 19.30 hodin v Sále Martinů Lichtenštejn-
ského paláce na Malostranském náměstí. Hostem
večera byl letošní absolvent AMU, trumpetista Jiří
Bachtík. 

Elektrická kytara CZ/SK ve tvaru bývalé federativní
republiky, vyrobená Petrem Krčmářem z Litomyšle,
bude představena na největší přehlídce kuriozit
a rekordů v Evropě 9. června v Pelhřimově. Spolu
s autorem nýástroje se v koncertu představí Hanka
Švehelková a Vladislav Steinbauer. Akci pořádá Agen-
tura Dobrý den.                                                            -red-

Město Litomyšl vážně uvažuje o pořízení změny územ-
ního plánu sídelního útvaru Litomyšle (dále ÚPSÚ Lito-
myšle). Upozorňujeme ty občany města Litomyšle
a vlastníky nemovitostí na území města Litomyšle,
kteří by chtěli podat návrh na změnu ÚPSÚ Litomyšle,
že tak mohou učinit zasláním svého návrhu na adresu:
Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního
plánování, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl. Vzor
formuláře návrhu naleznete na podatelně Městského
úřadu a dále v elektronické podobě na adrese
www.litomysl.cz/php/foto/formular_meu_litomysl-
navrh_na_porizeni_uzemniho_planu_nebo_jeho_zme
ny.doc Ing. Josef Filipi,

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

Změna územního plánu

František Kupka – život a dílo
František Kupka se narodil jako nejstarší z pěti dětí
v rodině notářského úředníka v Opočně (1871). Své
mládí prožil v Dobrušce pod Orlickými horami, kde se
vyučil sedlářskému řemeslu, ale již tehdy maluje vývěs-
ní štíty a obrázky svatých. Projevuje velký malířský
talent a proto na přímluvu rodinného přítele není
nucen věnovat se svému řemeslu a je poslán nejprve
do řemeslnické školy v Jaroměři (1886) a posléze
na pražskou Akademii (1887). Zde studuje jako žák
prof. Sequense až do roku 1891, kdy odchází do Vídně.
Ve Vídni zůstal až do roku 1895, kdy je poslán jako sti-
pendista do Paříže, kam se dostává oklikou přes sever-
ní Evropu.                              
Během studií na L´école des Baux-Arts se živí malová-
ním plakátů, vyučuje náboženství a dokonce vystupuje
jako spiritistické médium (není bez zajímavosti, že
Kupka se byl příznivcem teosofie, východních filosofií
a mysticismu vůbec). V roce 1914 odchází dobrovolně
na frontu, v bitvě u řeky Aisne je raněn. Je vyznamenán

Řádem důstojníka Čestné legie a za své zásluhy v armá-
dě získá hodnost kapitána. Pomáhá organizovat česko-
slovenské legie ve Francii, po návratu do Paříže, kde
zakládá tzv. Českou kolonii, jejímž předsedou je pozdě-
ji zvolen. Po válce je jmenován profesorem pražské
Akademie, kde v roce 1920 také přednáší. Přednáško-

vou činnost pořádá později i v Paříži, které vyučuje čes-
koslovenské stipendisty. Za svůj život uspořádal
mnoho výstav a získal mnohá ocenění za svá díla.
Většinu svého života strávil na pařížském předměstí
Puteaux, kde také 24. června 1957 umírá. Celé dílo
Františka Kupky se do své konečné podoby utvářelo
od prvopočátečního popisného realismu přes vlivy
doznívajících malířských tendencí a směrů až ke
konečnému vyústění do abstrakce. Samotná abstraktní
tvorba Františka Kupky měla svůj specifický vývoj
a zákonitosti. Šlo zde o rozvinutí dvou základních
témat, pohybu v kruhu a pohybů svislých. Až do roku
1930 byly základem jeho nefigurativních obrazů realis-
tické podklady. Závěrečné období Kupkovy abstrakce,
tzv. čisté formy, čerpá ze zkušeností let minulých.
Důležitou úlohu také sehrál Kupkův vztah k hudbě,
vedoucí k založení výtvarného směru - orfismu. Jde
o malířský směr, nazývaný též „orfícký kubismus“,
který způsobem svého vyjádření přibližuje výtvarné
umění jiným uměleckým formám, především hudbě
a poezii. František Kupka byl i grafikem - ilustrátorem.
Svým dílem se nesmazatelně zapsal do dějin české
i světové grafické tvorby.

Zajímavost: Obchodník Jindřich Waldes
nazval svůj stiskací knoflík KOH-I-NOOR
podle největšího diamantu na světě, jenž
zdobí korunu anglické královny Viktorie.
Obrázek patentky s vyraženými písmeny
K-I-N byl používán jako obchodní značka,
s jejíž pomocí firma expandovala na zahraniční trhy.
Právě pro reklamní kampaň ve Spojených státech vzniklo
světoznámé logo firmy „MISS KIN“ – obraz dívky
s patentkou KOH-I-NOOR na místě oka. Ke vzniku loga
prý došlo na palubě zaoceánské lodi při plavbě do Ame-
riky, kdy jednu z cestujících v dobrém rozmaru napadlo
přiložit si k levému oku místo monoklu reklamní vzorek
zvětšeného patentního knoflíku. Pro Waldese se stal
tento rozpustilý kousek okamžitou inspirací, dívku vyfo-
tografoval a jeho přátelé malíř Kupka a Vojtěch Preissig
udělali z MISS KIN nové logo.                                      -ms-

František Kupka: Rytmus dějin
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míst kolem trasy autobusu bez ohledu na jejich vzdá-
lenost od místa výjezdu. Proto není cena jízdenky
vázána na počet ujetých kilometrů, ale je jednotná.
Každý cestující s kolem zaplatí 40 korun, ať se rozhod-
ne vystoupit kdekoli. Navíc chtějí radnice Litomyšle,
Poličky a Svitav podporovat cestování rodin s dětmi
a proto bude zachováno velmi výhodné rodinné jízdné.
Rodinou budeme pro náš účel rozumět jednoho, maxi-

málně dva dospělé s minimálně jedním dítě-
tem. Každý z rodiny zaplatí pouhých 20
korun. Cestující bez kol budou odbaveni
na základě běžného tarifu. 
Během června budou do všech domácností
v Litomyšli zaslány letáčky s přesným jízd-
ním řádem, mapkou a několika typy

na výlet. Součástí brožury bude tentokrát i jízdní řád
firmy Connex, která provozuje cyklobus na trase Par-
dubice - Chrudim - Nové Hrady - Litomyšl - Proseč -
Borová - Hlinsko. 
Již dnes si však můžete začít plánovat cyklovýlety.
A nezapomeňte, že ve státem uznaný svátek, tedy
5. a 6. července jezdí všechny cyklobusy stejně jako
v neděli! 
Tak tedy nebe bez mráčků a mnoho krásných zážitků
z cest!                                        Ing. Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Cyklobusem Českomoravským
pomezím i v tomto roce

Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím aneb
blíž k atraktivitám Litomyšlska, Poličska a Svitavska si
odbyl svoji premiéru v loňském roce. Celkem bylo pře-
praveno 564 osob, mezi nejoblíbenější výstupní místa
patřila Proseč, Borová, Nové Hrady, Litomyšl, Svitavy,
ale překvapivě například i Květná. 
Ve spolupráci s firmou Zlatovánek, městy Polička
a Svitavy vám nabídneme možnost dostat se blíž
k atraktivitám Českomoravského pomezí
i v tomto roce. Díky vstřícnosti Pardubické-
ho kraje, který provoz cyklobusu zahrnul
do tzv. základní dopravní obslužnosti, může
cyklobus jezdit ještě jeden den navíc. Cyklo-
bus, tedy linkový autobus s přívěsem uzpů-
sobeným pro přepravu kol, bude jezdit
každý pátek, sobotu a neděli od července do září.
Páteční trasa povede z Litomyšle přes Dolní Újezd
a Budislav, směrem na Borovou, Poličku, Svitavy
a zpět do Litomyšle, sobotní přes Morašice a Nové
Hrady. V neděli ráno vyjíždí cyklobus z Litomyšle smě-
rem na Svitavy tak, aby se i cyklisté z Poličky a Svitav
snadno dostali například do Toulovcových maštalí.
Odpolední linky, které budou cyklisty svážet zpět,
budou jezdit v 16.30 hodin po obrácených trasách.
Ranní spoje vyjíždějí z Litomyšle přesně v 7.30 hodin.
Také letos chceme cyklisty motivovat k návštěvě všech

Naše dubnová zpráva o odchodu současného
uměleckého šéfa Smetanovy Litomyšle Vojtěcha
Stříteského na post ředitele pardubické filharmonie
leckoho překvapila. Proto jsme mu položili
několik otázek.

Můžete našim čtenářům přiblížit, jak k tako-
vému překvapivému pracovnímu přesunu došlo?
Bylo to docela jednoduché. Vloni na podzim jsem
měl za sebou 15 let profesního působení u Smetano-
vy Litomyšle. Začal jsem si říkat, zda nepřišla doba
kývnout na některou
z nabídek, které se přede
mnou průběžně objevo-
valy. Zda již prostě není
čas rozhodnout se pro
změnu a začít někde
znovu, zkušenější i zra-
lejší. A právě v tu dobu
vypsal pardubický magis-
trát výběrové řízení
na ředitele tamní filhar-
monie. To mě zaujalo,
přihlásil jsem se, v lednu
proběhl konkurz a ten
jsem vyhrál. Od té doby
vlastně až do dubna pro-
bíhala jednání o časovém
horizontu a okolnostech
mého nástupu.

Ještě než řeknete, jak to tedy bude - protože to
je častá otázka, prozradíte, jaké jste měl jiné
nabídky?
Bylo jich od roku 1996, kdy přišla první, docela dost.
Některé jsem přijímal s velkým respektem, ale žád-
nou jsem neakceptoval, tak nemá smysl se k tomu
vracet. Dvě z loňského podzimu mimo jiné proto, že
předpokládaly můj nástup nejpozději v tomto létě
a to já nechtěl.

Kvůli 50. Smetanově Litomyšli?
Nejen kvůli ní - i kvůli tomu letošnímu, 49. ročníku.
Každá práce a její předání mají nějaká pravidla -
v mém případě to je asi těžší než předat soustruh
nebo šanon s fakturami. Vždyť u festivalu jsou před-
jednané projekty až do roku 2009 a Smetanova Lito-
myšl je podnikem, který vzhledem ke své pozici
a renomé musí, respektive měla by, udržet kontinu-

itu v jednáních, směřování a tak podobně. Litomyšl
byla v tomto ohledu prioritní. A Pardubičtí byli
ochotni na mne takříkajíc “počkat”.

Do kdy?
V Litomyšli budu na plný úvazek pracovat až do 31.
prosince tohoto roku. Od 1. ledna 2008 nastoupím
na plný úvazek v Pardubicích, ale do konce červen-
ce mám schválen souběžný úvazek (poloviční) u fes-
tivalu. A v celém průběhu 50. ročníku budu v Lito-
myšli, neboť mi bude umožněno čerpat v tomto ter-

mínu dovolenou.
To bude asi náročný

půlrok...?
Určitě ano, ale činím
taková opatření, abych si
co nejvíce rozvázal ruce
a mohl se práci věnovat
i v čase, který jsem dosud
věnoval jiným činnos-
tem. Například předsed-
nictví Komise pro sport,
mládež a tělovýchovu
po mně již převzal pan
Jaromír Kroužil, v Komisi
pro oslavy 750 let povýše-
ní Litomyšle na město
budu jen členem.
Po deseti sezónách jsem
se rozloučil s činností

u zdejšího hokejového klubu, nyní v červnu mne
čeká i rozlučka s fotbalovým týmem SK Litomyšl.
Těch změn je víc, takže věřím, že práci zvládnu.

Ale v Zastupitelstvu města hodláte zůstat
i nadále...
Ano, to bych velmi rád, stejně jako v Radě města.
Ostatně - z Litomyšle se nestěhuji, respektive to
neplánuji. Chci zde nadále žít a znám mnoho lidí,
kteří denně dojíždějí do práce - například i do Par-
dubic.

A na závěr - co Vám mnohaleté působení
u Smetanovy Litomyšle dalo?
Moc. Profesně i lidsky. Ale tuhle kapitolu jsem ještě
nedopsal a tak Vám obšírněji odpovím až po 50. roč-
níku. Ještě jsem tady. A rád.

Děkujeme za rozhovor. 

Festival mi dal moc. Profesně i lidsky

Z prostředků věnovaných oblasti bezpečnosti silniční-
ho provozu odboru dopravy bude Městem Litomyšl
zakoupen měřič a ukazatel rychlosti jízdy vozidel.
Bude instalován v blízkosti silnice I/35 ve směru pří-
jezdu od Svitav před křižovatku pod budovou sokolov-
ny. Měl by působit na snížení rychlosti jízdy hlavně
na řidiče cizích vozidel tím, že je upozorní na překro-
čení zákonem stanovené rychlosti 50 km/hod v úseku
před světelnou křižovatkou. Pokud se jeho význam
prokáže, zvažuje město instalaci i ze směru od Vysoké-
ho Mýta. 

Ing. Pavel Jiráň, odbor místního hospodářství
Ing. Kamil Hebelka, odbor dopravy

Měřič rychlosti 
u silnice I/35 

Vojtěch Stříteský s pěvkyní Simonou Houda-Šaturovou
po loňském externím koncertu v České Třebové.

Kontrolní měření
rychlosti
11. a 14. května si mohli přijet řidiči porovnat
rychlost svých vozidel vykazovanou tachomet-
rem a radarem městské policie. Nabídky využi-
lo v obou dnech přes 250 řidičů. U více než 95
% strážníci naměřili méně než ukazoval tacho-
metr, při padesátikilometrové rychlosti byla
odchylka většinou v rozmezí 3 - 4 km/hod., při
osmdesátikilometrové rychlosti byl většinový
rozdíl 4 - 6 km/hod.                                  foto I.H.

V polovině května večer bylo oznámeno obslu-
hou jedné z heren, že zde popíjejí alkohol
a hrají na automatech manželé, kteří mají
v herně měsíční dítě. To odložili v kojenecké
tašce u vchodu do herny. Hlídka manžele upo-
zornila na závadné jednání a ti odešli ihned
domů. Strážnícu o věci vyrozuměli sociální
odbor - péče o dítě. Stejná situace se však opa-
kovala následující den v jiné herně. Strážníci
vyrozuměli pracovnice sociálního odboru a ty
za asistence strážníků provedly kontrolu man-
želů přímo v herně a zahájily další řízení.

Nezodpovědní rodiče

S nástupem letní sezony dochází stále častěji
k porušování Provozního řádu zámku a zámec-
kých zahrad. Návštěvníci nerespektují nebo se
spíš neseznámí s tímto řádem a dochází ke
konzumaci alkoholu v zahradách, mládež sedá
na kamenných zdech (hrozí pád do značné
hloubky), jezdí na kolech v prostorách zámku
a další. Strážníci v převážné míře řeší prohřeš-
ky upozorněním na nutnost dodržování Pro-
vozního řádu. Žádáme návštěvníky, aby se
s provozním řádem umístěným v průchodu
hlavní brány seznámili.

Provozní řád zámku
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zilskou kávu, hořické trubičky, kokosové
pusinky, mandle, marcipán, medovinu,
oplatky, orientální cukroví, oříšky, perníky,
preclíky, štramberské uši, turecký med atd.
Specialitou letošního jarmarku bude Staro-

česká kuchyně, ve které mohou návštěvníci ochutnat
různé dobroty a pamlsky našich předků.
Doprovodný program:
8.30 - 10.00 hodin 
-  dechový orchestr Smetanova domu 
10.15 - 11.45 hodin 
- folklórní soubor Levočan ZUŠ Levoča
12.00 - 13.30 hodin 
- folková skupina Věneband Litomyšl
13.45 - 15.15 hodin - dětský dechový orchestr ZUŠ
Litomyšl a Junior big band ZUŠ Litomyšl
15.30 - 17.00 hodin 
- folklórní soubor Levočan ZUŠ Levoča 

Jaroslav Dvořák

Již XI. Starodávný jarmark se koná v horní
části Smetanova náměstí v Litomyšli v sobo-
tu 16. června od 8 do 17 hodin. Opět budou
stánky po obou stranách.
Před morovým sloupem bude umístěno pódi-
um, na kterém se vystřídají hudební skupiny. Je
pozváno přes 90 řemeslníků, kteří budou předvádět
stará řemesla a prodávat svoje výrobky (např. batiko-
vané výrobky, betlémy, bio víno, bižuterii, brašny,
bylinky, cínové předměty, čaje, dečky, dekorační před-
měty, drahé kameny, dřevěné výrobky a podobně).
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí drátování,
paličkování, košíkářské a řezbářské práce, soustruže-
ní dřeva, výrobu keramiky a korálků, ručního papíru,
skleněných předmětů, zdobení perníků a další, dnes
již polozapomenuté způsoby výroby. Po celý den bude
fungovat občerstvení před kavárnou Julius Mařák
a také Pekárna vedle Informačního centra. Přímo
na Starodávném jarmarku pak můžete ochutnat bra-

Od nápoje mocných a bohatých k pevné čokoládě,
která se rozpouští až na jazyku, vedla dlouhá cesta
staletími, přes oceány a průmyslovými revolucemi.
Prvních 2000 let historie čokolády to byl jenom nápoj
a jen pro bohaté a mocné. V 18. století ve Francii na ni
měl dokonce monopol stát a směli ji pít jen členové
královského dvora. Až holandský vynálece Coenraad
Van Houten v roce 1828 přišel na to, jak dělat moder-
ní čokoládu, která je pevná a rozpouští se na jazyku. 
Víte, že...
čokoláda díky obsahu flavonidů snižuje riziko kar-
diovaskulárních onemocnění, snižuje krevní tlak,
srážlivost krve a stejně jako aspirin podávaný
v malých dávkách působí proti ucpávání cév a zvyšu-
je jejich elasticitu, dokáže zastavit vytrvalý dráždivý
kašel? Kakao totiž obsahuje Teobromin, který je
v tomto případě až o 1/3 účinnější, než standardně
používané léky.                                                            

-red- 

Jaké jsou účinky “černého zlata”?
Drahocenou pochoutkou byla čokoláda od samých
počátků své historie. U Mayů a Aztéků byla dokonce
platidlem. V mexickém Yucatánu až do ploviny 19.
století. Za 100 kakaových bobů se dal u Aztéků
na trhu koupit otrok. Večeře byla tak za 20 až 50 bobů.
Španělský dobyvatel Hernando Cortés ocenil čokolá-
du jako “kouzelný nápoj, který snímá únavu” a velmi
rychle pochopil cenu tohoto “černého zlata”, jak se
kakaovým bobům španělsky říkalo. Zapojil se
do obchodu s kakaovými boby. Ve Španělsku se v 18.
století platilo za kilogram bobů 3/4 kil zlata... Čoko-
láda zpočátku jako nápoj Aztéků vůbec nebyla sladká.
Byla hořká a přidával se do ní pepř a pálivé papričky.
Cukr do ní přidaly až španělské misionářky v 17. stole-
tí a tím jí otevřely cestu na španělský dvůr a později
do celého světa. 
V Mexiku patří dodnes k nejoblíbenějším ostrým
omáčkám černá mole (nejlépe s kuřetem), která se
připravuje z hořké čokolády a halapiňos. 

vat dění nejen na tomto dopravním uzlu, ale také
na obou velkých parkovištích před obchodními
domy Albert a Billa. Další budou monitorovat provoz
na náměstí. V současné době probíhá výběr techno-
logie přenosu, a poté bude vypsáno výběrové řízení
na dodavatele. 
Technicky jsou kamery schopny přitáhnout detaily
obrazu tak, aby bylo možné rozeznat totožnost
osoby či státní poznávací značku vozu, což jistě při-
spěje k další úspěšné eliminaci nežádoucích činnos-
tí ve městě.                                                                 -red-

Kamery pohlídají bezpečnost především
na nejfrekventovanějších místech

Z dotace od ministerstva vnitra v rámci programu
prevence kriminality Partnerství 2007 získají lito-
myšlští policisté téměř 1,5 milionu. K této částce
přidá Město Litomyšl 190 tisíc korun, což je deset
procent skutečných nákladů na pořízení tří kamer
a sledovacího pracoviště v sídle Městské policie.
Tam bude probíhat přímé sledování a archivace záz-
namů. Jedna sledovací televizní obrazovka s ovládá-
ním natočení kamery bude připojena také v sídle
Policie ČR v Litomyšli.  Kamera bude do konce roku
instalována u světelné křižovatky, aby mohla sledo-

kde proběhne přivítání skupin a vlastní přehlídka.
Nenechte si ujít možnost vidět u nás nejen začínají-
cí malé mažoretky, ale i zkušené a úspěšné skupiny,
z nichž některé mají na svém kontě i úspěchy
na mistrovství republiky.
Program přehlídky:
8.00 - 9.45 hodin - promenádní koncert Dechového
orchestru Smetanova domu 
9.45 - 10.00 hodin - pochodové defilé dolní částí
Smetanova náměstí
10.00 - 12.00 hodin - pódiová vystoupení jednotli-
vých mažoretkových skupin

-red-

IX. ročník nesoutěžní přehlídky
mažoretkových skupin

IX. ročník nesoutěžní přehlídky mažoretkových sku-
pin se bude konat v sobotu 23. června od 10.00
hodin v dolní části Smetanova náměstí před sochou
Bedřicha Smetany. Přihlásilo se 21 skupin z 10 měst
(Česká Třebová, Frenštát pod Radhoštěm, Cheb,
Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Mohelnice, Pardubi-
ce, Svitavy a Žamberk). Skupiny se shromáždí
v budově Vyšší odborné školy pedagogické a Střední
pedagogické školy, která bude sloužit jako šatna.
V 9.30 hodin se na dvoře školy seřadí skupiny
od nejmladších kategorií (do 8 let) po nejstarší (nad
16 let). Následovat bude pochodové defilé ulicemi
Vodní valy a Ropkova na Smetanovo náměstí,

Dopravní komise  projednávala 2. dubna další připo-
mínky subjektů z území města a integrovaných obcí
a rozhodla doporučit Radě města níže uvedená opatře-
ní.
Na silnici II/360 v úseku kolem zastavěného území
integrované obce Nová Ves umístit k dopravním znač-
kám snižujícím rychlost jízdy na 70 km/hod dopravní
značky “Pozor děti” z důvodu užívání autobusových
zastávek školní mládeží. Dále v tomto úseku budou
instalovány směrové tabule k obci Nová Ves.
Na silnici II/358 na výjezdu ve směru Česká Třebová
bude obousměrně v úseku od konce města Litomyšle
po křižovatku u firmy Invekta s.r.o. (bývalá STS) ome-
zena rychlost na 70 km/hod a pomocí dodatkové
tabulky budou řidiči upozorněni na možný pohyb
chodců. Tuto část silnice užívají obyvatelé místní části
Vlkov a pracovníci uvedené firmy k docházkám
do města a v úseku nelze vybudovat chodníky.
Na silnici III/3591 v ulici T.G. Masaryka pod II. ZŠ
bude opětovně zřízen přechod pro chodce naproti
schodům vedoucím z přilehlého parkoviště. Místo
ve velké míře užívají k přecházení školní děti, které
rodiče do školy přivážejí autem.
V ulici Vodní valy a J.E. Purkyně budou označeny pro-
tisměrné pruhy pro cyklisty přerušovanou vodorovnou
čárou. Na pravidlech vzájemného chování řidičů a cyk-
listů se oproti stávajícímu stavu nic nemění. Řidiči
vozidel jedoucích jednosměrkou do těchto pruhů
budou moci vjíždět za účelem objetí zaparkovaného
vozidla. Zároveň ale platí ostatní pravidla pro objíždě-
ní, to je hlavně povinnost neomezit protijedoucí cyk-
listy. Vyznačení pruhu bude mít tedy hlavně psycholo-
gický význam pro oddělení jízdních pásů.
V ulici Tyršova bude ve směru jízdy směrem od koupa-
liště osazen “Zákaz zastavení” na straně ulice přiléha-
jící ke hřbitovní zdi. Stání a zastavení tak bude umož-
něno pouze po druhé straně komunikace mimo pro-
storů výjezdu z okolních nemovitostí. Důvodem je
zabezpečení bezpečného průjezdu touto ulicí a výjez-
du z přilehlých objektů. Toto opatření bylo již navrže-
no v minulém období, instalace však byla odložena
na dobu, kdy bude zprovozněn vchod na hřbitov ze
strany od zimního stadionu, aby tak nebyla zvětšena
docházková vzdálenost především pro starší občany.
Doporučujeme proto při návštěvě hřbitova využívat
komfortního parkoviště u zimního stadionu, které
po většinu roku není zaplněno.
Navrhované změny dopravního značení musí ještě
schválit DI Svitavy a projít musí oficiálním stanovením
odboru dopravy Městského úřadu.
Dále chceme upozornit občany, že v Kornické ulici
probíhají stavební práce na vybudování pojízdných
chodníků (smíšený provoz chodců a vozidel) k novo-
stavbám na místní komunikaci. Tato napojení budou
označena směrovými sloupky Z 11c a Z 11d červené
barvy, které se používají k označení připojení účelové
komunikace ke komunikaci vyššího řádu. Pro účastní-
ky provozu to znamená, že se nejedná o křižovatku.
Prostor není označen jinými dopravními značkami
a vozidla vyjíždějící z komunikace, která je z obou
stran označena červenými sloupky, dávají přednost
vozidlům jedoucím po komunikaci vyššího řádu. Takto
by měla být označena napojení účelových komunikací
všude tam, kde by je řidič těžko odlišil od komunikací
místních. Město zvažuje takto označit například i při-
pojení účelových komunikací na silnici II/358 v části
Vlkov nebo v ulici Lány. Červené vodící sloupky se roz-
hodně neobjeví na napojení každé jednotlivé nemovi-
tosti nebo vyústění polních cest, kde také platí, že
vozidla při výjezdu z těchto komunikací dávají
přednost vozidlům na pozemní komunikaci vyššího
stupně.

ing. Pavel Jiráň, 
odbor místního hospodářství

Navržené změny
v dopravním značení
města a okolí

Jedenáctý Starodávný jarmark 
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V poslední době se téma sociální služby stále častěji
objevuje v médiích a tisku. Z dotazníku jsme však zji-
stili, že veřejnost mnohdy neví, co si pod pojmem
“sociální služba” vlastně představit. Cítíme, že je
potřebné zvýšit informovanost  obyvatel Litomyšle
a celého mikroregionu Litomyšlsko o současných
možnostech využívání sociálních služeb. Proto bude-
me postupně na stránkách Lilie a dalších obecních
novin a občasníků zveřejňovat informace, které by
měly široké veřejnosti pomoci orientovat se
v problematice sociálních služeb. Věnovat
se budeme jednotlivým typům služeb,
dozvíte se, které služby jsou vám k dispozici
a které můžete využívat  pokud se dostane-
te do nepříznivé sociální situace. 
V této rubrice vás postupně seznámíme
s jednotlivými poskytovateli, budeme vás
podrobněji informovat jakou konkrétní službu
poskytují, její přibližnou cenu a na koho nebo kam se
v případě potřeby obrátit pro získání bližších infor-
mací.
Na úvod vás seznámíme s pojmem “sociální služba”
a “nepříznivá sociální situace” - úmyslně (pro větší
srozumitelnost) neuvádíme doslovnou citaci, tuto si
můžete přečíst v úplném znění zákona č.108/2006
Sb., o sociálních službách (v případě zájmu jej najde-
te na webových stránkách MPSV - www.mpsv.cz)
“Sociální služba” 
- je to činnost nebo celý soubor činností, jež má

za úkol zajistit pomoc a podporu těm osobám, které
se ocitly v nepříznivé situaci. Sociální služba by měla
podpořit jedince v nepříznivé situaci tak, aby se mohl
začlenit zpět do společnosti, do ekonomického, kul-
turního i sociálního života a umožnit mu žít takovým
životem, který je považován za běžný. 
Je to tedy taková služba, která jednotlivce podporuje
v péči o sebe, domácnost, napomáhá udržovat kon-
takty s okolním světem a usnadňuje tím nepříznivou

sociální situaci.

“Nepříznivá sociální situace” 
V tomto případě se rozumí:
- oslabení nebo ztráta schopností z důvodu
věku (stáří)
- nepříznivá zdravotní situace (dlouhodobé
onemocnění, invalidita, postižení tělesné,

duševní i smyslové...)
- krizová sociální situace (např. dlouhodobá neza-
městnanost, rozpad rodiny, ...)
- životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu
ve společnosti (např. drogová závislost, trestná čin-
nost...)
- sociálně znevýhodňující prostředí 
- ohrožení práv a zájmů jedince trestnou činností jiné
osoby (např. týrání, šikana, domácí násilí...)

Tuto rubriku pro Vás bude připravovat Dana Šedá, 
koordinátorka sociálních služeb

Sociální služby v Mikroregionu Litomyšlsko
Část 1.
Stručný přehled hlavních sociálních služeb a posky-
tovatelů, které najdete v našem mikroregionu
Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením:
Dům sv.Josefa Chotovice, farní charita Nové Hrady

• Denní stacionáře pro seniory:
vila Jindra - zařízení farní charita Litomyšl 
Dům sv. Josefa Chotovice, farní charita Nové Hrady

• Domovy pro seniory:
Domov pro seniory “Pod Školou”, CSP Litomyšl
Domov pro seniory Sloupnice
Domov se zvláštním režimem:
Domov “Na Skalce” - pro osoby s Alzheimerovou nemo-
cí, Centrum sociální pomoci Litomyšl 
• Pečovatelská služba - zajišťují tito poskytovatelé:
Centrum sociální pomoci Litomyšl 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, farní
charita Dolní Újezd
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (domácí
péče), farní charita Litomyšl
farní charita Nové Hrady
Pečovatelská služba Proseč
• Odlehčovací služby:
Respitní péče Jindra, farní charita Litomyšl
• Chráněné dílny:
Dům sv. Josefa Chotovice, farní charita Nové Hrady
• Dům na půli cesty:
Občanské sdružení Květná zahrada, Květná
• Noclehárny:
Sociální ubytovna v Litomyšli
• Domy s pečovatelskou službou:
Litomyšl, Dolní Újezd, Lubná, Proseč
• Chráněné bydlení:
Trstěnice
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
“Klub Velryba” - Naděje Litomyšl
• Osobní asistence:
farní charita Nové Hrady - děti a senioři 

• Další poskytovatelé se sídlem mimo region, jejichž
služby využívají obyvatelé Mikroregionu Litomyšlsko:
Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením:
Denní stacionář, Farní charita Polička
Denní centrum pro osoby se zdravotním postižením:
“Otevřené dveře”, Farní charita Polička 
• Pečovatelská služba:
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, farní
charita Polička
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
• Osobní asistence:
Salvia Svitavy - senioři
DiC Polička - děti
(Příště se budeme podrobněji věnovat jednotlivým
poskytovatelům služeb)Klientky Denního stacionáře se věnují zájmové činnosti.

Nová služba pro seniory Litomyšlska
Farní charitě Litomyšl se poprvé v tomto roce podařilo
získat dotace MPSV pro provoz Denního stacionáře pro
seniory. Tato sociální služba v Jindrově vile v Dukelské
ulici čp. 750 v Litomyšli nabízí seniorům z Litomyšle
a okolí vlídné a bezpečné prostředí po dobu, kdy
během dne nemohou zůstat doma sami, jelikož napří-
klad jejich blízcí odejdou pracovat. 
Každý den (od 6. do 21. hodiny) včetně víkendu a svát-
ku zde mohou pobýt mezi svými vrstevníky, dozvědět
se něco nového, zkusit něco vytvořit, zacvičit si a zaz-
pívat, popovídat si u kávy, sníst něco dobrého a pak se
zase vrátit domů, mezi své blízké. Kolektiv pracovníků
jim poskytuje zázemí a podporu v činnostech a v péči
o vlastní osobu, které senioři samostatně nezvládnou,
například se zde mohou s jejich pomocí osprchovat
a nechat si vyfoukat vlasy; po obědě si odpočinout
na lůžku.
Návštěvníkům Denního stacionáře je k dispozici veliká
zahrada kolem Jindrovy vily i se zastřešenou terasou
s pohovkami. V pracovní dny (od 7. do 15. hodiny) lze
pro dopravu do a ze stacionáře využít služeb pečova-
telské služby Centra sociální pomoci města Litomyšle,
která může samotnému člověku i pomoci se z domu
vypravit. 

Cena denního pobytu se odvíjí od množství péče a stra-
vy, kterou senior bude požadovat. Běžný den ve staci-
onáři průměrně přijde na 70,- Kč + odebraná strava
v hodnotě až 140,- Kč.
Dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. číslech Denního
stacionáře pro seniory a Respitní péče Jindra, farní
charita Litomyšl: 461 616 106, 731 598 890. 

Markéta Kovářová, foto archív

Litomyšl přivítala vzácné hosty ze zahraničí
Evropa klub Litomyšl a Oost West Kontakten usku-
tečnily ve dnech 17. - 21. května další vzájemné pra-
covní setkání, tentokrát v Litomyšli. Sedm holand-
ských přátel a členové Evropa klubu se věnovali pře-
devším dokončení příprav semináře. V pátek při jed-
nání na městském úřadě dojednali detaily pobytu tří
holandských úředníků, kteří budou na podzim před-
nášet v Litomyšli na téma Perspektiva sociální péče
ve společnosti 21. století. Na tento seminář budou
pozváni také přátelé z partnerské Levoče.
Protože dva ze členů holandské delegace byli v Lito-
myšli úplně poprvé, po páteční prohlídce hradu Bou-
zov si užili sobotní volno v Litomyšli, které využili
k prohlídce města a zámku, navštívili také ateliér

manželů Jandových v Osíku. Sobotní odpoledne pat-
řilo diskusi nad konkrétní podobou předpokládané
spolupráce v roce 2008. V neděli si prohlédli Hrádek
u Nechanic.
V pátek 18. června navštívila Litomyšl skupina
japonských turistů doprovázená milovníkem našeho
města panem Ando z Matsumota. Jednalo se pouze
o formální, narychlo domluvenou návštěvu. Přesto
zde celá skupina přespala a pan Ando byl svým kra-
janům průvodcem po památkách a zajímavostech
Litomyšle.                                             Eva Hudečková

Hosté z Japonska se zajímali také o průmyslovou zónu
a možnosti podnikání v Litomyšli.
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Židovské dějiny Litomyšle II.
Naprosto zlomovým se pro
židovské obyvatelstvo
stalo 19. století. Nejenže
došlo k uvolnění protiži-
dovských nařízení, ale koncem 19. století byla tato
nařízení zrušena úplně a Židé se dočkali zrovnopráv-
nění po všech stránkách. Také pro židovské dějiny
Litomyšle bylo toto století zásadní. Ačkoliv na počát-
ku století nejsou Židé ve městě
přítomni, náboženská obec zde
byla v průběhu století obnovena. 
Ještě však v první polovině století
se v Litomyšli objevili dva vídeňští
Židé, Epsteinovi. Těm měl Antonín
Valdštejn pronajmout na “ozdravě-
ní” hospodářských poměrů pan-
ství. Epsteinové prý ale hraběte
podvedli, z panství vytvořili “akci-
ovou společnost”, zplundrovali ho
a hrabě musel následně ještě
vyplatit akcionáře.
Židovská Litomyšl během 19. sto-
letí celkově ožívá a rozrůstá se.
Podle sčítání obyvatel je v roce
1873 již ve městě 130 osob židov-
ského vyznání. Je zde také židov-
ský hřbitov, modlitebna a postup-
ně vznikají židovské spolky, jako
byl Izraelitský spolek dam či pohřební bratrstvo Chev-
ra Kadiša. Vrcholem je však přelom 19. a 20. století,
kdy počet obyvatel dosáhl maxima - 216 Židů. Poté již
počty postupně klesaly. 

Místní Židé byli činní
podnikatelé, především
v obuvním a textilním
průmyslu. Na počátku 70.

let 19. století vznikla obuvnická firma Pollaka, pozdě-
ji firma Reschovského, Michelstädtera a roku 1891 si
obuvnickou firmu založil Lederer. Textilnictví repre-
zentovala například Egerova tkalcovna. Událostí vět-

šího významu byla stavba synago-
gy v roce 1909, o které se zmíníme
v některém z následujících dílů. 
První světová válka proběhla
ve městě celkem klidně a zdá se,
že nepřinesla větší otevřené kon-
f likty mezi Židy a křesťany.
O židovských jednotlivcích se
během válečných let informace
takřka neobjevují. Válečné roky
však byly pro židovskou komunitu
příznivé. Podle litomyšlských kro-
nik mnoho z místních Židů zbo-
hatlo: “Za války někteří z nich prý
zbohatli, i o milionech se mluví.
Ve městě jich v poslední době
mnoho přistěhováním přibylo
a více realit, na nejvýhodnějších
místech stojících, zakoupili. Povídá
se, že Litomyšl bude brzy židovská.”

Litomyšlští Židé žili v této době poklidně, nebyli terči
antisemitistických projevů. Ovšem situace se začala
proměňovat s nástupem Adolfa Hitlera a fašismu
k moci v lednu 1933.  Miroslava Ludvíková

Rozzářené dětské oči a smích jsou snad tou největší
odměnou, kterou jako rodiče můžeme zažívat. Ale ne
vždy na tom máme zásluhu my, rodiče. Chtěla bych
touto cestou poděkovat paní učitelce Anně Ročkové
a paní učitelce Dagmar Pražákové z II. oddělení z MŠ
Lidická za jejich celoroční práci s dětmi. Ať už jde
o skvěle připravené besídky, dětský karneval, výlet
a zejména pak každodenní práci s dětmi. My, rodiče,
vidíme vždy jen zlomek jejich každodenního snažení,
například na zmíněné besídce, ale většina z nás si neu-
vědomuje, jak náročná je to profese. Denně se věnují
téměř 30 dětem, jež je každé jiné, přichází s jinou
náladou, s jinou “bolístkou” a jinými problémy. Přesto
je zvládají skvěle a ještě je mnohému naučí. 
Jménem svým, a troufám si tvrdit i jménem ostatních
rodičů, jim děkuji a přeji hezkou dovolenou, mnoho
energie a nadšení v další práci s dětmi.

Dagmar Šimková

Radostný rok 
v mateřské škole

Tak co, Pepíčku, chodíš rád do školy? “Ano, dědečku,
i ze školy. Jen ty hodiny mezi tím mě moc nebaví.”
Ano, chybička se vloudí. Ale troufám si tvrdit, že ne
vždy ze strany učitelů. Soudím tak z vlastní zkušenos-
ti. Ve III. ZŠ v Litomyšli dělají hodně pro to, aby se děti
ve škole cítily dobře. Konkrétně mám na mysli paní
učitelku Hrdonkovou a paní vychovatelku Nohavco-
vou, které učí ve II. B. Děkuji za to.         Věra Víchová

A tohle znáte?

Dvacítku učitelů nejen z Litomyšle zaujala nabídka
semináře o komunikaci, slohu a češtině. Účastníci
během krátkého setkání získali značné množství her
a nápadů, které mohou využít nejen v hodinách české-
ho jazyka. Lektorka Mgr. Vlasta Žabenská, přislíbila
pokračování, na které se mohou na podzim letošního
roku těšit nejen vyučující českého jazyka.

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Komunikace 
a sloh jako hra

Děkuji touto cestou za vzornou péči v posledním měsí-
ci života mého manžela sestřičkám E. Zindulkové
a M. Foglové z Farní charity Litomyšl, paní doktorce
MUDr. E. Leichterové, MUDr. R. Dvořákové - plicní,
záchranné službě Nemocnice Litomyšl, internímu
oddělení Nemocnice Litomyšl a paní doktorce
MUDr. E. Ilichové z FN Hradec Králové. Vám všem můj
velký dík.                        Zdislava Trávníčková, Litomyšl

Chtěl bych touto cestou za sebe, ale i za ostatní nájem-
níky našeho domu na Komenského náměstí vyzdvih-
nout a poděkovat za obětavost panu Tichému, vedou-
címu SVJ, který svou obětavou a příkladnou prací se
stavebními firmami dokázal ze šedivého neúhledného
domu vykouzlit příjemnou oázu nové formy bydlení,
jež tomuto městu tak chybí a které vkusně zapadá
do zeleně u Smetanova domu - kéž by se dočkal násle-
dování.                                                       Jaromír Stratílek

Poděkování

Rádi bychom reagovali na článek, uvedený v květno-
vém čísle Lilie, který byl napsán za místní organizaci
Českého červeného kříže v Litomyšli. 
Děkujeme za ocenění našich dárců krve z Litomyšle.
Ovšem podklady byly předány okresní pobočkou ČČK
ve Svitavách, která uvedla jmenovitě pouze ty dárce,
kteří byli v loňském roce odměněni plaketou
MUDr. Jana Jánského a kteří mají přímo bydliště
v Litomyšli. Jednalo se o dárce, kteří dostali bronzo-
vou (za l0 odběrů), stříbrnou (za 20 odběrů) a zlatou
plaketu (za 40 odběrů). Je ještě mnoho dalších dárců,
kteří jmenovitě nebyli uvedeni a kteří si také zaslouží
naše upřímné poděkování. 
Pro přesnost ještě uvádíme, že máme celkem evidova-
ných 2815 aktivních dárců, v roce 2006 přišlo 3697
dárců (mnozí opakovaně až 3 - 4x za rok). Některé
z nich jsme ze zdravotních důvodů neodebrali, někte-
rá krev se musela po vyšetření vyřadit. Celkem jsme
vyrobili 3393 transfusních jednotek EBRu (erytrocyto-
vý koncentrát – červené krvinky) a 807 litrů plasmy.
Plasma je jednak tzv karantenní (po šestiměsíčním
skladování při teplotě minus 25 stupňů Celsia
a po opakovaném vyšetření infekčních markerů (ta se
podává pacientům) a pak plasma, která se zasílá
na výrobů derivátů . 
Děkujeme ještě jednou všem dárcům a těšíme se
na další setkávání u nás na transfusním oddělení.
Ještě bych ráda pozvala zájemce na den otevřených
dveří na hematologicko transfusní oddělení, který se
uskuteční 14. června od 10.00 do 14.00 hodin. Sezná-
míme vás se zákulisím a vysvětlíme způsoby odběrů,
výrobu krve či vyšetřovací metody, které v laborato-
řích nabízíme .                    Za HTO Nemocnice Litomyšl 

Simona Leníčková

Hematologicko
transfuzní oddělení
se otevře veřejnosti

Pondělí - pátek 17.00 - 21.00 - nevýjezdová
LSPP složená ze zdravotní sestry LSPP a lékaře
RLP v prostorách cévní ambulance chirurgické-
ho ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Sobota   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená
ze zdravotní sestry LSPP a lékaře Nemocnice
Litomyšl v prostorách cévní ambulance chirur-
gického ambulantního traktu monobloku; 
tel. 461 655 519.
Neděle   8.00 - 17.00 - výjezdová LSPP složená z
praktického lékaře a zdravotní sestra LSPP v
prostorách svých ambulancí (Sanatio a.s. - poli-
klinika Bří Šťastných 645 a ambulance MUDr. M.
Plaché).
Neděle 3. června - MUDr. Mareš – ordinace
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 10. června - MUDr. Sláma – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 17. června - MUDr. Hrouzek – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Neděle 27. června - MUDr. Plachá – 9. května
810; tel. 461 615 415

Služby lékařů LSPP organizuje MUDr. A. Slezáč-
ková.

Služby LSPP v květnu

O víkendu  9. a 10. června se v Okrasných a ovocných
školkách v Litomyšli koná výstava irisů a jarních
trvalek. Vstup do areálu je volný, parkování zdarma.
Vybrat z bohatého sortimentu okrasných rostlin si
můžete po oba dny od 8.00 do 17.00 hodin.

-red-

Okrasné a ovocné školky
zvou na výstavu irisů
a jarních trvalek
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Při pohledu na litomyšlskou radniční věž může
návštěvníky města zaujmout orloj, od jehož uvedení
do chodu uplyne letos v říjnu sto let. Pořízením
orloje, který by zdobil první patro radniční věže
v Litomyšli, se místní zastupitelé vážněji zabývali
od počátku roku 1907. O jeho zhotovení se usneslo
zastupitelstvo tzv. osady města 23. dubna 1907.
Zároveň měla být provedena výměna radničních
hodin (včetně značně opotřebených ciferníků)
z konce druhého desetiletí 19. století, jejichž auto-
rem byl hodinář Alois Dobrovský; jím vyrobený hodi-
nový stroj měřil čas - bez větších oprav - bezmála
devadesát let.
Zhotovení nového hodinového stroje radničních
hodin a následně orloje město zadalo čáslavskému
výrobci věžních hodin Karlu Adamcovi, o jehož
výrobcích získali litomyšlští zastupitelé znamenité
reference. Adamcova firma založená v roce 1869
vyrobila během třiceti let na 270 věžních hodin
určených pro radniční, kostelní a školní budovy, ale
i pro mnohé objekty     šlechtických sídel. Navržením
výtvarné kompozice desky litomyšlského orloje byl
pověřen mladý talentovaný umělec, student Umě-
lecko-průmyslové školy a následně Akademie
výtvarných umění v Praze (žák V. Hynaise, E. Dítěte
a J. Preislera) Antonín Růžička z Čáslavi (1887 -
1951). Coby pozdější profesor kreslení na Státní prů-
myslové škole v Praze vynikl tento malíř jako portré-
tista, autor ženských aktů, ale i žánrových obrazů.
Nový (dodnes funkční) stroj radničních hodin doda-
la firma Karel Adamec v květnu 1907 a v červenci
téhož roku byly tři zčernalé ciferníky radničních
hodin nahrazeny novými, bílými, zevnitř osvětlený-
mi; čtvrtý ciferník byl na věž osazen až v roce 1938,
a to na její západní stranu. Souviselo to s rozrůstá-
ním nové městské čtvrti na levém břehu řeky Louč-
né. Orloj byl do radniční věže instalován až v říjnu
1907 a 18. téhož měsíce slavnostně uveden
do chodu.
Ve čtyřech rozích desky orloje namaloval Antonín
Růžička v půvabném secesním výtvarném stylu
na zlatém pozadí čtyři ženské postavy symbolizující
všechna roční období. Mezi figurami na štítcích

uprostřed stran čtverce jsou latinské nápisy, jež při
čtení ve směru pohybu hodinových ručiček sestavu-
jí větu virtus oMni loco nasCitur, oMnes InvItat serVos
reges. Poměrně kostrbatý překlad textu z roku 1907
nalezneme v litomyšlské městské kronice - Výtečnost
na každém místě se rodí, všecky pozývá, nízké i vyso-
ké (doslovnější překlad by mohl znít - Ctnost se rodí
na každém místě; všechny vyzývá /vybízí/, otroky
i krále). Nápis je též chronogramem, neboť větší pís-
mena uvádějí v římských číslicích letopočet 1907.
Třeba dodat, že dle původní Růžičkovy skici a prů-
vodního dopisu ze 7. května 1907 měly být ženské

Připomínáme si sto let litomyšlského orloje

Děti píší Bohu

V Obzoru litomyšlském z 26. října 1907 neznámý
autor o litomyšlském orloji napsal, že “hodiny toho-
to systému z celého Rakouska má dnes jen Praha, Olo-
mouc a Litomyšl, kde však byly pořízeny oproti dvěma
prvním městům nepoměrně laciněji”. Tuto skuteč-
nost potvrzuje mimo jiné zápis v již zmíněné lito-
myšlské městské kronice, který vyčísluje veškeré
finanční náklady spojené s pořízením litomyšlského
orloje ve výši 795,19 rakouských korun.  Poměrně
zajímavou informaci o mnohem starších hodinách,
resp. orloji na litomyšlské radniční budově uveřejnil
- s odvoláním na zápis v jedné z litomyšlských měst-

postavy zobrazené na desce orloje nahé. Ve zmíně-
ném dopisu Růžička uvedl, že “má-li působit věc ta
moderně, nejlépe bude, uplatněn-li bude ženský akt”;
dodal, že “celek - což jest hlavní - musí působiti deko-
rativně”. Zároveň ale připustil i jinou alternativu,
když v závěru dopisu zmínil, že “všechny čtyři figury
se mohou po případě obléci”, což se posléze stalo.
Ciferník orloje tvoří 24 hodin a krom denního času
ukazuje také pohyb Měsíce a kterým souhvězdím
zvířetníku prochází Slunce během roku. Znamení
zvěrokruhu (souhvězdí) jsou umístěna na mezikru-
ží uprostřed orloje a obíhá je zlacené Slunce, jehož
protipólem je Měsíc.

ských knih - František Jelínek (autor třísvazkové
Historie města Litomyšle z let 1838 a 1845): “Roku
1690, dne 5. máje na věži domu radního hodiny
na poloviční orloj, z předešlých na orloj celý od Eliáše
Čermáka, hodináře města Oustí nad Orlicí, předělané
a postavené byly”. Uvedené hodiny prý odbíjely
poledne i půlnoc. 
Technické a umělecké provedení litomyšlského orlo-
je je jednoznačně jednodušší a méně okázalé, než je
tomu v případě věhlasných orlojů pražského a olo-
mouckého. Sté výročí jeho zhotovení, instalace
a uvedení do chodu je však vhodné širší veřejnosti
připomenout.                                      Oldřich Pakosta

Z knihy Děti píší Bohu, kterou
sestavili Eric Marshall a Stuart
Hample, vydalo Karmelitánské
nakladatelství Kostelní Vydří
v roce 2000.

Litomyšlský orloj v roce 1907 Litomyšlský orloj v roce 2007

Zásluhou dvou žáků Základní školy U Školek
v Litomyšli, Rachel Smetanové a Davida Štegne-
ra, získaly dvě třídy příspěvek na školní výlety.
Před několika měsíci tyto dvě děti našly velký
finanční obnos. Prostředky si neponechaly, ale
celý nález odevzdaly na Městský úřad v Litomyš-
li. Vedení Města Litomyšl rozhodlo tento čin
ohodnotit. Celý obnos poskytlo jako příspěvek
na školní výlety. Navíc oba žáci dostali věcné
ceny.                      

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

Děti získaly příspěvek 
na školní výlety
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Joyce Oates - Znásilnění, Co z vás bude, Věra Nosko-
vá - Obsazeno, Jan Novák - Děda, Jan Vašek - Zabít,
nebo zemřít, Ulrich Frodien - Přežij!, Vondruška -
Strážce boleslavského mysteria, Monika Czernin -
Žila jsem příliš krátce, Wodehouse - Archibaldovy
nepřístojnosti, Sittenfeld - Přípravka, Katie Fforde -
Oddechový čas, McCarthy - Tahle země není pro
starý, Gabriel Márquez - Dobrodružství Miguela Lit-
tína v Chile, Joanne Harris - Gentlemani a hráči, Oto-
mar Dvořák - Hořící lilie, Přibský - Její počestné Veli-
čenstvo císařovna, Heyer - Sophie, Kratochvíl -
Avion, Džerengo - Nagyová - Za to mi zaplatíš!,
Jenny Nowak - Loď v písku, Jack Whyte - Chrámová
hora, Mika Waltari - Tanec na hrobech, Karen Essex -
Leonardovy labutě, Adam Roberts - Va Dinciho hlod,
aneb Treska mistra Leonarda, Michal Viewegh -
Andělé všedního dne, John Coetzee - Chlapectví,

Pittnerová - Cestou života, Věra Řeháčková - Žít
na vlastní pěst, Táňa Kubátová - S hlavou v písku,
Marie Sochrová - Kompletní přehled české a světové
literatury, Ivan Jablonský - Rostliny pro posílení
organismu a zdraví, Petr Fořt - Tak co mám jíst?,
Wonschic - Brenner - Děvčata z pokoje 28, Francis
Rapp - Svatá říše římská národa německého, Jiří
Voskovec - Korespondence I, Ondřej Hník - Hravá
interpretace v hodinách čtení, Eva Machková - Jak
se učí dramatická výchova, Jíšová - Kuklová - Krás-
ná němá paní, Karel Nešpor - Léčivá moc smíchu,
Eva Rodenová - Životy ve vypůjčeném čase, Wilde -
Day - Malujeme na látku, Ondřej Švehelka - Lito-
myšlský ochotnický divadelní spolek Filigrán, Som-
merville - Encyklopedie druhé světové války, Zoufa-
lé manželky, Gieglinde Holl - Floristika, Hervé -
Kolem světa na kole, Jaroslav Císař - Cesty za hity.

65 let - 3. června 1942 byli popraveni v Pardubicích
obyvatelé Horní Sloupnice Anna Mikulecká, naroze-
na 29. června 1896, Stanislav Mikulecký, narozený
20. září 1890, Otakar Průšek, narozený 16. listopadu
1923 a Josef Průšek.
40 let - 7. června 1967 zemřel v Litomyšli Antonín Píč,
revident městského úřadu, malíř, dirigent pěveckých
kroužků, varhaník Piaristického kostela, dirigent při
ochotnických představeních v Lidovém domě. Lito-
myšlský rodák.
165 let - 7. června se narodil ve Skutči Josef Štěpá-
nek, dějepisec, historik, spisovatel ředitel gymnasia
v Litomyšli, autor dějin.
135 let - 8. června 1872 zemřel v Kuklenách František
Cyril Kampelík, politik, lékař, zakladatel spořitelních
spolků, spisovatel, profesor gymnasia v Litomyšli.
65 let - 9. června 1942 zemřel skokem z okna na Ges-
tapu v Pardubicích Rudolf Pohorský, narozený 13.
dubna 1906 v Litomyšli.
65 let - 10. června 1942 byli zastřeleni v Pardubicích
litomyšlští občané Miroslav Cziviš, studující, narozen
13. května 1920, Leopold Eisner, továrník, narozen
29. prosince 1883, Václav Klemt, uzenář, narozen 14.
září 1894, Anna Kocmanová, vychovatelka, narozena
29. března 1911, Františka Králová, narozena 4.
ledna 1889, Václav Lindental, vedoucí obchodu firmy
Rolný v Litomyšli, narozený 1. září 1898, Jaroslav
Mlejnek, poštovní úředník, narozen 17. července
1913, Josef Pekárek, účetní, narozen 25. března
1896, Stanislav Ropek, okresní soudce, narozen 1.
září 1906.
65 let - 10. června 1942 byl v Pardubicích zastřelen
Bedřich Krejčí, okresní soudce v Litomyšli, narozen
31. prosince 1908.
100 let - 11. června 1907 zemřela v Praze Pepa Mařá-
ková, malířka, dcera Julia Mařáka.
60 let - 15. června 1947 zemřel architekt František
Krásný, projektant sokolovny v Litomyšli, Tyršova
domu v Praze a dalších.
85 let - 16. června 1922 se narodila v Chocni Milena
Lukešová, básnířka, spisovatelka, překladatelka. Stu-
dovala gymnasium v Litomyšli.
80 let - 17. června 1927 zemřel v Poličce František
Ferina, učitel v Morašicích i Litomyšli. Geolog, jehož
cenná sbírka je v muzeu.
50 let - 18. června 1957 zemřela na Dobříši Anna
Marie Tilschová, spisovatelka, každoroční návštěvník
našeho města. Náměty do svých knih čerpala i v Lito-
myšli.
65 let - 18. června 1942 byli v Pardubicích zastřeleni:
Jiří Šperl, studující, narozen 29. srpna 1921 a Zdeněk
Diviš z Českých Heřmanic, narozený 29. ledna 1912.
95 let - 11. června 1912 zemřel v Praze Josef Scheiwl,
malíř obrazů čtrnácti pomocníků na postranním oltáři
v kostele na hřbitově.
100 let - 19. června 1907 zemřela v Praze Ida Mařáko-
vá, malířka, manželka litomyšlského malíře Julia
Mařáka. Narodila se v roce 1848 v Budapešti.
15 let - 23. června zemřel František Jiříček, básník,
učitel hudební školy v Litomyšli.
35 let - 22. června 1972 zemřel v Litomyšli Milan
Zahálka, autor studií o B. Němcové, Klácelovi, Lucii
Sovové ad.
95 let - 22. června 1912 se narodil Vít Nejedlý, vedou-
cí Armádního uměleckého souboru v Sovětském
svazu, syn Zd. Nejedlého. Pochován na Dukle.
70 let - 23. června 1937 zemřel v Litomyšli Oldřich
Šťastný, ředitel Učitelského ústavu v Litomyšli,
zasloužilý kulturní pracovník, Sokol, divadelník, zpě-
vák Vlastimilu, režisér, autor Sokolského loutkového
divadla, člen a funkcionář mnoha spolků. Pochován
v Litomyšli.
65 let - 24. června 1942 byl v Praze popraven Josef
Páta, profesor UK v Praze, slavista, autor mnoha knih
o slovanských zemích i Litomyšlsku, sborníků i člán-
ků. Významný člen sokola, který doprovázel zahranič-
ní hosty, autor knih o Lužických Srbech.

Pokračování na straně 15

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na červen 2007

Od letošního září se v Lidovém domě opět usku-
teční taneční kurzy, a to jak pro mládež, tak pro
dospělé.
Už nyní od června se mohou dívky a chlapci hlá-
sit do víkendového Základního tanečního
kurzu pro mládež. Kurz se koná každou sobotu
od 17.00 hodin od 15. září až do Vánoc, obsahu-
je tři prodloužené a ukončen bude závěrečným
věnečkem s živou hudbou. V sále s dostatkem
prostoru na tancování se budete učit klasické
tance, základy společenského chování a také
některé moderní tance, které využijete i na dis-
kotéce. Zaplacení ceny kurzu, to je 980,-
Kč za osobu, je závaznou přihláškou. Při zapla-

cení každý dostane průkazku účastníka. Tato
průkazka je slosovatelná, na konci kurzu vylo-
sujeme výherce, který získá hodnotný zájezd.
Pro mladé, kteří již mají základní kurz za sebou
a chtějí se zdokonalit v tanečním umění, je při-
praven také od 15. září, v sobotu večer Pokračo-
vací taneční kurz pro mládež. Bude obsahovat
5 lekcí, cena je 600,- Kč na osobu. Využijte tuto
možnost zopakovat si základy tanců a naučit se
něco navíc.

Nechybí ani nabídka Tanečních pro dospělé.
Můžete si vybrat ze dvou kurzů, buď pro začá-
tečníky nebo pro pokročilé. Taneční pro začáteč-
níky budou probíhat v pátek od 20.00 hodin
od 21. září po osm večerů, cena je 840,- Kč
/osobu za celý kurz.
Kurz pro pokročilé obsahuje sedm lekcí, první
lekce se koná v sobotu 22. září od 20.30 hodin.
a celý kurz stojí 770,- Kč /osobu.
Bonus pro rodiny, ve kterých mají zájem o tanec
rodiče a už i jejich děti: při přihlášení více než
dvou osob z jedné rodiny na kterýkoli z kurzů
získáváte rodinnou slevu 5 % z celkové ceny
kurzů. A pro pány jeden dárek navíc - při zapla-
cení kurzu obdržíte poukázku na slevu 10 % při
nákupu společenského obleku.
Na všechny kurzy přijímáme přihlášky už nyní
v červnu, čas prázdnin a dovolených rychle
uteče, a proto neváhejte, v září už začínáme!
Těšíme se na všechny zájemce o tanec a dobrou
zábavu. 
Kontakty: www.lidovy-dum.cz, e-mail: lidovy-
dum@lit.cz, tel.: 461 619 183, 731 460 663

Hana Šauerová

V Lidovém domě budou na podzim
probíhat čtyři taneční kurzy
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Druhý květen byl pro sedmnáct žáků Základní školy
Zámecká velmi důležitý. Odjížděli jsme na poznávací
zájezd do Anglie. 
První bod našeho programu byl Londýn. Muzeum
Madame Tussaud’s, Big Ben, Buckinghamský palác,
Trafalgar Square, Picadilly Circus či London Eye, to
byla místa, která jsme zatím znali jen z obrázků.
Skutečnost však překonala naše očekávání. Další
dny jsme projeli nádherná přímořská města jižní
Anglie - Hastings, námořní přístav Portsmouth
s krásnou vlajkovou lodí Mary Rose a Brighton s pře-
pychovým palácem Royal Pavilion. 
Měli jsme však možnost poznat tuto zemi i z jiné
strany. Byli jsme ubytovaní v hostitelských rodi-
nách, které na tři noci nahradily naše domovy. Byla
to ideální příležitost, jak poznat anglický způsob
života, překonat zábrany a použít angličtinu tváří
v tvář pravému a nefalšovanému rodilému Angliča-
novi.

Putování po Jižní Anglii

V “Oku” Londýna.

V rámci Celoročního interaktivního programu primární
prevence pro učitele a rodiče uspořádalo Město Lito-
myšl v květnu letošního roku další besedu.
Již počtvrté měli zájemci možnost vyslechnout paní
PhDr. Lidmilu Pekařovou, primářku Rehabilitačního
centra Hamzovy odborné léčebny Luže - Košumberk.
Předchozí setkání byla zaměřena na vývojové zvlášt-
nosti předškoláků, řešili jsme pubertu, děti na cestě ke
zločinu a děti agresivní. Tentokrát jsme se zaměřili
na problematiku trestů, odměn a týrání dětí.
Lektorka se snažila odpovědět na otázku, proč dítě
zlobí, zda trestáme své děti správně, zda jsme laska-
vou autoritou a nejsme agresivní. Zdůraznila, aby byl
trest účinný, musí být spravedlivý, nesmí poškozovat
dítě a jeho vývoj, ani narušit jeho vztah k rodičům. Pro
čtenáře Lilie radí paní doktorka Pekařová: 
Jaké jsou zásady vhodného trestání? 
Trestat smí jen ten, kdo má dítě rád a kdo mu to inten-
zivně projevuje ve hře, v denní spolupráci, v nemoci...
Pokud nezvládneme situaci a “musíme” tělesně zasáh-
nout, tak pouze rukou a bez odkladu “ihned”. Ruka je
bezprostřední, často dítě vede, hladí, pomáhá. Nástro-
je k realizaci trestů (vařečka, prut, pásek, hůl) jsou
dítětem vnímány jako nástroje agrese! A agresi v něm
i probouzí... 
Trestáme jen úmysl, nikdy nesmíme trestat nevědo-
most, nešikovnost nebo dokonce napodobování cho-
vání některého z rodičů. Trestem je vše ukončené, vina
odčiněna. Trestá jen osoba, které se situace týkala
a ostatní o tom nemusí vědět. Je nešvar vyprávět
postupně členům rodiny tak, jak přichází z práce, co se
stalo, “co dítě provedlo”. Je to další trest, morální
pokoření...
Trestá jen ten, kdo se sporu nebo projevu dítěte osob-
ně účastnil. Je nepřípustné, aby například matka
potrestala dítě z důvodů, že přes den zlobilo tatínka,
který si postěžoval  ...Maminky se situace netýká,
neví, jak vše probíhalo, kdo koho čím provokoval, kdo
dělal chyby... Může vyslechnout, co se odehrálo (od
dítěte), ale nehodnotit!
Trest volíme podle typu dítěte, jinak se chováme
k dítěti zranitelnému, přecitlivělému, úzkostnému
a jinak k typu tvrdšímu, kterého se nic netýká a rychle
se “otřepe”. 
Neužívejte nikdy tresty, které poškozují dítě a jeho
vztahy:
Neděste dítě - můžete neurotizovat!

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí
Nestrašte je smyšlenými “představiteli moci - čerty” ...
Dítě jednou pochopí, že jste lhali a nebude vám věřit
ani jindy.
Nezavírejte je do komor, sklepů, skříní - jde o týrání!
Nezesměšňujte! Vyvoláváte agresivní pocity vůči sobě!
Nenechte dítě z trestu hladovět - jde opět o týrání!
Netrestejte prací - práce má každého těšit, při práci
učte dítě zpívat, kamarádsky plánujte náhrady škod,
které dítě nadělalo, naučte je spravovat hračky, tvořit
ze starých nové, vymýšlejte s ním záplaty, postavte jej
do samostatné role “kuchaře”, “zahradníka”, “hospo-
dáře” atd.

Dejte přednost hře s dítětem před zbytečným běháním
po obchodech!
Veďte dítě k samostatnosti, většinu denních prací si
může doma udělat samo, ale v dobré náladě dospělých.
Nestrkejte mu všechno pod nos, naopak se nechte
od něho i obsluhovat a buďte dobře naladěnými velký-
mi kamarády, kteří umí poradit a mají dobré nápady!
Když dítě ničí hračky, může jít o dítě přesycené, které
má hraček přehnaně moc. Ničeho si neváží... to není jeho
chyba, ale vaše! Může získávat hračky, aniž by po nich
samo toužilo a nezná roztoužené pohledy u výkladní
skříně hračkářství... Nemá své kapesné od 1. třídy ZŠ,
neumí hospodařit, na něco si ušetřit... atd.
U lhaní rozlišujte:
Dětskou fantazii ve vyprávění, chce být jen zajímavé.
Vyposlechněte s úsměvem jeho vyprávění a nevyjadřu-
je se k “pravdě”.
Úmysl něco si vydobýt, například tvrzení, že tatínek
s něčím už souhlasil (ale), výmysly o tom, co kdo řekl
v jeho prospěch... Doporučujeme se vždy mezi sebou
otevřeně domluvit!
Lži ze strachu před povinností, například smyšlené
školní akce, aby se nemuselo starat o práci doma,
zapírání domácí úlohy, aby mělo volno atd.
Lež ze strachu před trestem, našim křikem, výčitkami,
pláčem matky atd.
Odhalujte příčiny, ale lež ze strachu z rodičů netrestejte.
Zkuste se dítěti citově přiblížit a pochopit jeho starosti.
Může se stát, že nechápe úlohy, nestačí na školní
požadavky, nerozumí si s učitelem, má pocity nespra-
vedlnosti atd.
Co když odmlouvá? Obvykle se jedná o obranu proti
útoku dospělých, útokům na dětskou svobodu
a na dětská práva:
Dítě má od prepubertálního věku (10 - 11 let) odpor
k příkazům “udělej”, “přines”, “podej a ihned”, “skoč
někam”, “neválej se”, “seď doma” atd.
Jsou zbytečné, pokud máte doma správně rozdělené
úlohy a práce v celé domácnosti. Dítě má své povinnos-
ti, stará se o sebe a plní své povinnosti vůči celé rodi-
ně tak, jak je dohodnuté ...
Než budete trestat za něco, hledejte “proč” to dítě
udělalo!
Projekt je podpořen finančními prostředky Pardubického
kraje a Fondíkem Města Litomyšl.

Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Čas na tomto evropském ostrově uběhl velice rychle
a zanechal v nás spoustu nezapomenutelných vzpo-
mínek a dojmů.                                     Alice Doubková

Zápis do mateřských škol
Mateřské školy v Litomyšli zvou rodiče všech dětí, které ve  školním roce 2007/08 dovrší tří
let. K zápisu přijďte i v případě, že dítě začne chodit do mateřské  školy v průběhu školního
roku 2007/2008.

Netrestejte, pokud nevíte, proč to dítě udělalo!
Jedno dítě krade, protože se chce mít ještě lépe, užívat
si, druhé proto, aby rozdalo kamarádům žvýkačky, aby
ho někdo měl rád. Jedno bude trestané, druhé nikdy!
Netrestejte stejně dva či více sourozenců! Každé dítě
je jiné, spravedlivý trest neznamená stejný trest pro
všechny děti...
Existuje ideální trest? Ano! V kritické situaci projevuj-
te smutek nebo dejte najevo určitý stupeň nezájmu
o jednání s dítětem, odmítněte jeho pozornost atd.
Pokud ho tím zraníte, jste dobrý rodič! Dítěti, kterému
vadí váš smutek, dáváte určitě dostatek citu, ono si je
vědomo, že se chová nesprávně a samo hledá řešení -
to je největší efekt trestu!
Co trestat, a co ne? Tzv. “zlobení”. Často jde jen
o “výkřiky”: “jsem pořád sám”, “nikdo si se mnou
nehraje”, “nikdo na mě nemá čas”. Dítě na sebe chce
jen upozornit jakoukoli provokací, i za cenu pohlavku.
Hlavně, že upoutá pozornost dospělého.

Čokoládové entrée
Smetanovy Litomyšle
Cukrárna Magdalenka připravila na čtrvtek 21.
a pátek 22. června čokoládové dny. Po dohodě
s organizátory operního festivalu budou k dis-
pozici dárková balení pralinek z pravé čokolády
v krabičkách s logem Smetanovy Litomyšle
a stanou se tak sladkým úvodem druhého fes-
tivalového víkendu. Cukrářky návštěvníkům
předvedou výrobu pralinek podle ověřených
receptur i úplně nové druhy, mezi které patří
například pralinka s náplní ochucenou speciál-
ním mletým chilli.                        PLACENÁ INZERCE
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jako první bod rubriky “Z Rady města Litomyšle” -
Lilie č. 5 jsme se dočetli, že má býti zřízena mediální
komise redakční rada Lilie. Ptáme se proč?
Prozatímní praxe je vyhovující nám občanům Lito-
myšle a Lilie nám dává přehled téměř o veškerém dění
ve městě a částečně i v regionu. Na téměř každé akci,
jak kulturní, sportovní i jiné je redaktor osobně, aby
nás informoval o dění zde i v okolí.  Redakce přijímá
jak kladné, tak i kritické názory čtenářů. Lilie je roze-
sílána i mimo město, aby bývalí Litomyšláci i jiní příz-
nivci města byli v obraze, co se u nás děje. Rozběhla
se dostatečně i místní reklama. 
Co ve zpravodaji není a za to jsme povděčni? Není zde
prostor pro politické strany - myšleno oficiální. Lilie
je pouze informační! Tedy když je snaha o ustavení
Rady, tušíme, že zde bude vyžadováno paritní stra-
nické zastoupení. A pak jsou jasné tři výsledky čin-
nosti redakční rady: poskytnutí přiměřeného prosto-
ru v Lilii pro každou politickou stranu, silnější ovlád-
ne situaci a zpravodaj bude využíván jednostranně.
Jako třetí možnost a asi skutečnost bude to, že čte-
nář milou Lilii odloží po prvním nahlédnutí a řekne:
politiky mám dost v denním tisku i sdělovacích pro-
středcích.                             Jaroslav Jiráček, Litomyšl

(redakčně kráceno)

Vážená rado města,

V 17. týdnu roku 2007 v dubnu bylo možno v kabelové
televizi “CMS” vidět diskusi několika pánů - diskusi
o památkách UNESCO. K diskusi se vztahuje rovněž
článek paní Severové v Lilii č. 5. První dva pánové
hovořili poněkud povšechně, což je běžné, ale mne
zaujal především pan Beneš - alias “taťka UNESCO”.
Nejdříve se s nadhledem vysmál “jakési” stížnosti cizí-
ho návštěvníka litomyšlského zámku. Stížnost se zřej-
mě týkala stavebního ruchu na nádvoří při stavbě
zastřešení. Prý bylo vše navždy vyřešeno. Pan Beneš
vysvětlil věc tím, že v UNESCO o všem vědí, a že pokud
se památka fyzicky neničí, nejsou námitky proti jejímu
využívání. Toto vše už v loňském roce vyjadřoval jeden
z ředitelů Smetanovy Litomyšle i krajský “ministr kul-
tury”. Oba vysvětlili, že se zastřešení nikde nedotýká
zdí, památka tedy netrpí. Nikdo z pánů však nepřipo-
mněl dobu trvání příprav před festivalem a dobu uklí-
zení a demontáží zastřešení po festivalu. Nepořádek
v té době panuje nejenom na druhém zámeckém
nádvoří, rovněž před zámkem. Okolí zámku bývá oblo-
ženo železnými kusy konstrukce, do nádvoří vjíždí
všemožná technika. Připomíná mi to trochu květen
1945, kdy před zámkem němečtí zajatci odkládali
samopaly, pušky, pancéřové pěsti - u nichž jedna
i vybuchla. V Muzeu mají dokumentační fotografie ze
zmíněné doby. 
Přípravou festivalu je zámek téměř zcela vyřazen
z provozu, respektive jeho provoz je téměř znemož-
něn. Jedná se o nejcennější část roku - množství hro-
madných návštěv domácích i ze zahraničí. Chápu
návštěvníky, kteří neváhají vznést stížnost! Vždyť
vstupné není nízké! Je to paradoxní v zemi, kde orga-
nizace na ochranu spotřebitele přísně kontrolují, zda
zákazník dostává po řádném zaplacení i kvalitní služ-
bu či výrobek. O dalších aspektech toho, co v kabelové
televizi řekl “taťka UNESCO” o úpravách zámku pro
jeho využívání v budoucnosti, o nich je nutno přemýš-
let. Zvlášť v situaci, kdy máme příklad provedených
změn hned vedle zámku..Mám na mysli pivovar. Před
mistrem Kaňkou stavěli renesanční stavitelé. Dívám-li
se na pivovar “uvnitř” dnes, je mi z toho smutno.

Luboš Vondráček, Dukelská ulice, Litomyšl

Nesouhlas s “taťkou
UNESCO”

Je přirozené, že děti přijíždějí ze školního výletu
nadšené, plné skvělých zážitků a pocitů radosti.
Bohužel ne vždy tomu tak je. Situace, kdy dítě přije-
de a při položení otázky: “Jak jsi se měla?” se rozplá-
če, je vystresované, mě nejenom nepřipadá přiroze-
né, ale jako obyčejnou mámu nenechává klidnou.
A zcela automaticky si kladu otázku PROČ? Když pak
zjistím, nejenom od své dcery, ale i od maminek spo-
lužaček, co se vlastně stalo, nahání mi to samotné
hrůzu. Co se tedy vlastně stalo? 
Žáci 9. B III. ZŠ T.G. Masaryka odjeli na třídenní
školní výlet, který byl jejich posledním společným
a podle očekávání měl být tím nejlepším. Pro někte-
ré žáky byl a je opak pravdou.
Po příjezdu do kempu byli žáci ubytováni tak, že
část děvčat byla v krajní chatce u lesa, další dvě
chatky byly prázdné a zbytek třídy spolu s pedagogy
byl ubytován v dalších čtyřech chatkách. Důvodem
byly provozní problémy. Nabízí se však otázka, proč
do krajní chatky nebyli ubytováni chlapci nebo
samotní učitelé. První noc byla pro čtyřčlennou sku-
pinu dívek nejen nepříjemným zážitkem, ale přede-
vším obrovským stresem. Kolem jejich chatky stále
někdo chodil, klepal, pak dokonce dvě dívky zahléd-
ly něco, co nedokáží popsat, ale co přispělo k tomu,
že celou noc nespaly, byly vyděšené. Nikdo se však
nezajímal o to, co se tam děje. Druhý den jim pan
učitel Jakl sdělil, že vyslechl jejich vyprávění noční-
ho zážitku, resp. poslouchal u jejich chatky a cituji,
že se docela bavil. Když se děvčata obrátila o pomoc
na třídního učitele pana Simonidese, odbyl je slovy,
že to již slyšel třikrát a že už o tom nechce mluvit,
byť o tom s ním děvčata ještě nehovořila. 
Nebylo snad povinností učitelského dozoru dbát
na bezpečnost a klid dětí? V okamžiku, když učitel
zjistil, že není něco v pořádku, bylo snad jeho povin-
ností zjistit, co se děje, uklidnit děvčata, případně
jim nabídnout, že půjdou spát do chatky, která byla
u ostatních dětí ze třídy. Místo toho byla děvčata
ponechána celou noc osudu, bez spánku. Nejenom,
že učitelé selhali jako pedagogové, ale především
jako lidé. V okamžiku, kdy měli podat pomocnou
ruku, je v tom nechali. 
Sama pracuji s dětmi a vím, co takový otřesný záži-
tek může způsobit, že pro někoho může být i několi-
kaletým traumatem. Nepíšu jako člověk, který tomu
trochu rozumí, ale jako máma, která má strach o své
dítě a je šokována přístupem některých pedagogů.
Co kdyby některá z dívek ze strachu prodělala
záchvat, omdlela nebo zcela paradoxně děvčata pila
alkohol, byla v chatce s někým, kdo tam neměl co
dělat nebo je někdo přepadl? To pedagogové neřeši-
li? Odpověď zní NE. To nikoho nezajímalo ani v noci,
ani ráno. 
Nejsem typ člověka, který by si měl tendenci stěžo-
vat a nebo se někde zviditelňovat, ale myslím si, že
je zarážející a především smutné, že ve škole,
na jejíž půdě se konají různé semináře, například
na téma šikany, se sami někteří pedagogové necho-
vají vždy adekvátně, zodpovědně a nejsou schopni
podat pomocnou ruku v okamžiku, když ji některé
děti potřebují. Jen doufám, že děvčata, kterých se
to týká, si neponesou dál do života trauma a že
budou schopny se s tím bez dalších nových problé-
mů, které se bohužel mohou objevit mnohem pozdě-
ji, vyrovnat. Nešlo totiž o krátkodobý úlek či strach,
ale o zážitek, který dnes - několik dní poté - stále
u děvčat při jeho vyprávění vyvolává pláč, tenzi, děs
a hrůzu.
Chceme, aby se naše děti chovaly slušně a ohledupl-
ně, tak se tak chovejme především my dospěláci.
A u pedagogů to platí dvojnásob. Kdo uvěří dětem?!
Je snadné problémy neřešit, smést je pod stůl, vždyť
to jsou “jen děti”, ty ničemu nerozumí, jsou naivní
a my dospěláci přece všemu rozumíme a z pozice
moci můžeme téměř vše. Bohužel i za cenu, že ublí-
žíme.

Dagmar Šimková

Noční můra nebo
pohodový školní výlet? Kolegové Pavel Jakl a Dušan Simonides jsou učiteli,

kteří školu svým příchodem posílili, věnují spoustu
svého volného času dětem bez jakéhokoliv nároku
na nějaké finanční vyrovnání. Odcházejícím deváťá-
kům se věnovali i uvedené tři dny, ostatní děti uvádě-
jí, že byl výlet výborný, že si ho děti užily. Sami rodiče,
kteří tento článek napsali, nezpochybňují to, že jsou
oba dobří učitelé, že se dětem nadstandardně věnují,
že byl výlet zorganizován dobře. Bohužel dvě dívky
uviděly hluboko po půlnoci, kdy již i učitelé spali,
z okna chatky něco, co je vyděsilo a pokazilo  to celý
výlet čtveřici, která spala v uvedené chatce. Toto se
skutečně odehrálo, učitelé na to nezareagovali, nic
v noci neslyšeli, ani druhý den se tím vážně nezabýva-
li. To jsou fakta, která mohu potvrdit. 
Jelikož kolega Pavel Jakl odjel na další školní výlet
a nestihne se k tomu vyjádřit do uzávěrky, nelze k pro-
blému v tuto chvíli napsat více směrodatného. Věřím,
že ti dva a řada dalších našich učitelů připraví pro děti
ještě hodně zajímavých akcí a nenechají se touto
nepříjemností otrávit. Nevylučuji ani to, že se v příš-
tím vydání k problému vyjádří oba naši učitelé nařčení
z nezájmu o děti a z nedostatku jejich lidského pří-
stupu.                     Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T.G. Masaryka 

Reakce vedení školy

K článku v minulém čísle Lilie “Šedesátiletý Litomyšl-
ský symfonický orchestr...” si dovoluji učinit krátkou
poznámku: V Československém hudebním slovníku
osob a institucí, svazek druhý, na straně 810 pod hes-
lem Ulman je mimo jiné uvedeno - cituji: Karel Ulman,
nar. 17. X. 1886 Litomyšl, byl houslistou různých diva-
delních orchestrů, pak violistou České filharmonie
od 1922. Konec citátu. 
Takže Litomyšl byla v České filharmonii zastoupena
svým rodákem poněkud dříve, než jak se uvádí ve zmí-
něném článku v květnové Lilii. Tolik jenom pro pořá-
dek.                                           Vratislav Blažek, Litomyšl

Litomyšl a Česká 
filharmonie

Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
2. - 3. června - MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
9. - 10. června - MUDr. Oldřich Zeman, 
Polička, 1. Máje 606, tel.: 461 724 401
16. - 17. června - MUDr. Silva Adamcová,
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
23. - 24. června - MUDr. Stanislav Adamec,
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 725 987
30. června - 1. července, MUDr. Alena 
Cacková, Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
5. července - MUDr. Tomáš Cacek, 
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
6. července - MUDr. Vladimíra Hebltová,
Sloupnice 188, tel.: 465 549 236
7. - 8. července - MUDr. Jan Joukl, Litomyšl,
Mariánská 1137, tel.: 461 615 402

Nové prvky pro dětská hřiště v mateřských školách se
rozhodlo Město nakoupit za celkovou částku 300 tisíc
korun z vlastního rozpočtu. V první mateřské škole
zvolili instalaci altánku a zbylé finance utratí ostatní
dvě mateřské školy za herní prvky podle vlastního
výběru z nabídek zprostředkovaných odborem škol-
ství, sportu a volného času. “Nákup a instalace těchto
prvků proběhne nejpozději do konce měsíce června,”
ujišťuje vedoucí odboru Mgr. Milada Nádvorníková.

Město vylepší dětská
hřiště ve školkách
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Vyprávění o litomyšlských domech - 6
Dům čp. 28
má pěkný barokní štít,
v jehož výklenku je umís-
těna socha sv. Jana
Nepomuckého, pocházející z roku 1824. Autorem
byl pravděpodobně Josef Dvořák. 
Když na jaře roku 1868 nastoupil u ostrostřelecké
a městské hudby v Litomyšli kapelník Jindřich Daněk,
dříve kapelník vojenské hudby ve Vídeňském Novém
Městě, snažil se, aby i jeho nová kapela měla lesk
vojenských kapel. Zavedl sobotní promenádní koncer-
ty na Dolním náměstí před tímto domem. Sem se totiž
Daněk po svém příchodu do Litomyšle přiženil. Dům
patřil jeho o čtrnáct let starší manželce Anně, rozené
Jírové. K domu patřily
polnosti a hospodářství,
a tak se Daněk pomalu
z kapelníka stával hospo-
dářem. S polním hospo-
dářstvím provozoval
i fiakrovství a měl první
landauer v Litomyšli.
Po smrti paní Daňkové
zdědil dům její synovec,
pozdější archeolog Fran-
tišek Jíra, který jej prodal
učiteli Augustovi. To již
Jindřich Daněk nebyl
kapelníkem, vzdal se této
činnosti roku 1876. Žil
ve stísněných poměrech, ale nevyhýbal se spolkové
činnosti. Po mnoho let byl praporečníkem v hasič-
ském sboru. Po Daňkovi byli městskými kapelníky
nejprve Kačerovský, po něm Otto Ullmann, pocházejí-
cí z Luže, pak František Hošek (zemřel 1928), který
městskou hudbu značně pozvedl, a po něm Bedřich
Vondra.
Dům je spojen i s tragickými událostmi za Protekto-
rátu Čechy a Morava. Bydlel zde berní úředník Josef
Chuchvalec (narozen 12. 3. 1905), který byl 4.
dubna 1941 zatčen gestapem a vězněn v Litoměři-
cích, kde 16. ledna 1942 zemřel.
Zadní domek na Vodní valy má nyní své vlastní čp.
644 a bydlí v něm rodina Jiříčkových. Zesnulý Fran-
tišek Jiříček, narozený 26. října 1947 v Přerově, byl
učitelem hudby Umělecké školy Bedřicha Smetany
v Litomyšli a známým litomyšlským básníkem. Zadní
domek dříve patřil sestrám Zimovým. Je mylný
názor, že zde bydlela též rodina Zimova po svém pří-
chodu do Litomyšle v roce 1938. Přesto zde uvedeme
tragický osud této rodiny. Sestry Zimovy měly bratra
Jaroslava, který se narodil 4. ledna 1922 v Dravcích,
okr. Užhorod, kde rodina žila a v roce 1938 byla

nucena odtud odejít.
Jaroslav vstoupil
do sexty litomyšlského
gymnázia a roku 1941

maturoval. V této třídě byl udržován duch protifa-
šistického odboje. Někteří žáci gymnázia spolupra-
covali s kandidátem učitelského ústavu Josefem
Kuželem, zapojeným do místní odbojové skupiny
ÚVOD, kterou v Litomyšli vedl trafikant Eduard Král.
Tři ze studentů Jan Bureš (narozen 1922), Miroslav
Cziviš, student učitelského ústavu (narozen 1920)
a Jaroslav Zima byli rovněž zapojeni do této odbojo-
vé skupiny, později vyzrazené; do skupiny patřil
i profesor Alois Knotek, o kterém je zmínka u čp. 15

- pošta. Matka Jaroslava
Zimy byla sestrou paní
Kuželové, matky Josefa
Kužela. V době, kdy byl
Jaroslav zatčen, bydleli
Zimovi v ulici Na Lánech.
Jaroslav byl zatčen
v době heydrichiády
v Malých Svatoňovicích,
kde pracoval jako báňský
praktikant a bydlel zde
u “matky studentů” paní
Lokvencové. Popraven
byl 30. června 1942
v Pardubicích, téhož dne
jako jeho spolužák Jan

Bureš, zatčený v Rybitví u Pardubic. Po popravě
dostala rodina Zimova úřední oznámení, kde stálo
mj. byl zastřelen v 19 hodin a 2 minuty.
Přední část domu do náměstí patřila paní učitelce
Kuželové, sestře paní Zimové, a Josefa Kužely st.
Kuželovi v době zatčení syna Josefa bydleli
na Záhradi čp. 79. Josef, který se doslechl o prozra-
zení skupiny, se skrýval v Horní Sloupnici nejprve
u Mikuleckých, pak u Průšků. Gestapo obsadilo
Horní Sloupnici a vyhrožovalo, že jestliže do dvou
hodin nebude Josef Kužela vydán, zastřelí každého
desátého občana Horní Sloupnice. Po přihlášení se
Josefa Kužely byla v zápětí popravena celá rodina
Mikuleckých a z rodiny Průškových Josef Průšek,
syn a dcera; druhý syn byl v té době v Praze a tím se
zachránil. Matka Josefa Kužely byla zatčena a odve-
zena do Osvětimi, kde 18. listopadu 1942 zemřela.
Rovněž tak sestra Ludmila zahynula v Osvětimi 3.
ledna 1943 ve věku 19 let. Otec Josefův dlouhodo-
bě ležel v nemocnici s poraněnou páteří v sádrovém
lůžku, tím ušel zatčení. Josef Kužela, zatčený 4.
května 1942, byl popraven 15. listopadu 1943.

Připravuje Alena Randáková

V sobotu 12. května pořádal Esperantský klub Šumperk
tradiční setkání, tentokrát v Zábřehu na Moravě. Sjelo
se sem 37 účastníků ze 17 míst naší republiky. Zastou-
pen tu byl i litomyšlský esperantský klub. Naše cesta
vedla po stezce místního rodáka a známého cestovate-
le Jana Eskymo Welzla. Procházkou alejí vedoucí přes
park s rozkvetlými azalkami a rododendrony jsme došli
ke kostelu Církve československé husitské. Kostel
v roce 2003 slavil 100 let své existence. Posezení v kos-
tele bylo zpestřeno zpěvem malé Alžběty Hlouškové,
vnučky organizátora Kvido Janíka. Místní farář David
Přichystal nám vyprávěl o historii kostela, o rozdílech

Esperantské setkání

Jak už se stalo dobrou tradicí, pořádá Spolek letec-
kých modelářů Litomyšl v průběhu letní sezony pro
litomyšlskou veřejnost dva modelářské letecké dny.
Ten první z nich, s pořadovým číslem XI, se tentokrát
koná na modelářském letišti Vlkov v sobotu 16. červ-
na. Protože každoročně stoupá zájem modelářů z celé-
ho východočeského regionu o účast na těchto mode-
lářských setkáních, rozhodli se pořadatelé změnit
dosavadní koncepci, kdy se létalo pouze v odpoled-
ních hodinách, a rozložili program na celý den. Tak
dostanou všichni účastníci možnost bez omezení
předvést své modely i své pilotní dovednosti. Létání
bude zahájeno v 10 hodin, přičemž komentovaný hlav-
ní program s nejatraktivnějšími ukázkami bude probí-
hat od 14 do 16 hodin. A na co se diváci mohou těšit?
Předvedeny budou nejrůznější typy radiem řízených
motorových i bezmotorových modelů, ukázky vysoké
pilotáže modelů letadel a vrtulníků, vleky větroně
za motorovým modelem, modelářské souboje upouta-
ných modelů Combat, letové ukázky modelů letadel
z 2. světové války a zejména pak předvedení obřích
modelů, z nichž největší má rozpětí křídel 6,5 metru.
Po celý den bude návštěvníkům k dispozici parkoviště,
stánek s občerstvením a prodejna modelářských
potřeb, mladí začínající modeláři budou moci využít
poradenskou službu. Tak tedy, vážení příznivci letec-
kého modelářství a letectví vůbec, nezapomeňte: XI.
modelářský letecký den v sobotu 16. června na mode-
lářském letišti Vlkov od 10 hodin, s hlavním progra-
mem od 14 hodin. 

Spolek leteckých modelářů Litomyšl

Pozvánka 
na modelářské letiště

mezi jednotlivými církvemi a ochotně odpovídal
na naše dotazy. Umožnil nám prohlédnout si i zázemí
kostela a vystoupat na věž. Dále jsme pokračovali
k soše Jana Welzla před základní školou. Také v domě
Pod Podloubím - v Muzeu s expozicí Jana Eskymo
Welzla jsme si prohlédli expozici fotografií a obrazů,
koutek cestovatele a další památky z historie města.
Tento dům je také rodným domem první manželky
Jana Ámose Komenského Magdaleny Vizovské. Odpo-
lední program s bohatou tombolou pokračoval
v zábavném duchu v restauraci Pod zámkem.
V Litomyšli se setkání  uskuteční 8. září.

Libuše Dvořáková

Manželé Flídrovi v Muzeu s expozicí Jana Eskymo Welzla. 

Malíř Sergej Iščuk v Galerii Sofia
Až do konce října budou v Galerii Café bar Sofia vysta-
veny obrazy ruského malíře žijícího v Čechách Serge-
je Iščuka. Spolu s jeho díly jsou v interiéru k vidění
cínové plastiky akademického sochaře Arnolda Bar-
tůňka, v exteriéru pak mohou návštěvníci galerie
obdivovat dřevěnou plastiku Umírající pták od aka-
demického sochaře Stanislava Malého a dřevěné plas-
tiky od Jiřího Šimka.
Sergej Iščuk ve své tvorbě nezapře svůj naturel souvi-
sející s jeho původem. Je-li Rus malířem, zůstane
malířem, i kdyby to mělo znamenat život o chlebu
a vodě. Obraz je mu životním chlebem a ve slově
malba je přítomen život sám. Zdá se, že nechuť rus-
kých životopisců k abstrakci je jim dána do kolébky
samotnou etymologií slova. Rusky malíř, podobně
jako spisovatel píše příběh, a jeho obraz (text), má-li
být srozumitelný, musí hledat srozumitelná slova...
A Iščuk znamená hledač. Zračí se v něm hledání oso-
bité řeči, vlastního, živého stylu, zcela bez kontextu
s omšelými ideály evropské moderny, zato s velkou
poučeností a úctou k tradicím ruským: jeho černoš-
ské madony jsou jakýmisi globálními ikonami žen-

ství, Noční  Volha je ve své kráse natolik přítomná, že
to může být jen trýznivý sen... jako z Lermontova...
Sergej iščuk je příkladem toho, že ruští malíři daleko
od domova svou duši neztrácejí.
Iščuk absolvoval v roce 1995 Povolžskou akademii
umění v Saratově, kde byl žákem mj. Vladimira Bělano-
viče či Mariny Gamajunovové. Velký vliv měl na jeho
další umělecký růst nekonformní výtvarník Viktor
Čudin.
Výstava v Galerii Sofia je přístupná denně od 10 do 20
hodin.                                                                            -red-
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Litomyšlský kupec a sběratel 
Quido Šimek (II. Sběratel)

Vztah ke sběratelství zís-
kal v rodinném prostředí.
Když mu bylo dvanáct let,
zakoupil jeho otec kolekci
mincí, kterou Quido po celý svůj život neustále rozši-
řoval. Později měl jako kupec mnoho příležitostí
k zakoupení starožitností, kterých tehdy bylo v Lito-
myšli i jejím venkovském okolí víc než dost. Šimek byl
významnou litomyšlskou osobností, jejíž
umělecko- sběratelský věhlas přesáhl
počátkem 90. let 19. století hranice čes-
kých zemí. Jeho sbírky byly v uvedené
době známé vídeňské odborné veřejnosti,
proto se jejich stručný popis dostal
do publikace Handbuch der Kunstpflege
in Österreich vydané ve Vídni roku 1891;
v překladu do češtiny zní takto: “Litomyšl.
Sbírky Quidona Šimka obsahují 2950 kusů
mincí, 138 kusů pečetí a otisků pečetí,
díla z kovu, skla, porcelánu, výšivky, staré součásti
oděvů, 5 olejomaleb na dřevě a skle. Zájemcům
o umění jsou sbírky přístupné.” Díky této příručce
pronikly informace o jeho sbírkách do dalších podob-
ných seznamů, načež mu z různých evropských měst -
Říma, Londýna, Milána, Berlína, Frankfurtu nad
Mohanem, Brém, Vídně, Lipska, Kodaně aj. - začaly
přicházet aukční katalogy, ceníky, pozvánky a rozlič-
né zprávy týkající se obchodu s uměleckými památka-
mi. A věhlas přitahoval pozornost. Když se v roce
1892 rozhodlo Rakouské umělecko-průmyslové
muzeum ve Vídni uspořádat výstavu středověkého

“domácího nářadí”, plá-
novalo prezentovat také
několik Šimkových před-
mětů. 

Jeho sbírka starožitností obsahuje výrobky ze skla,
porcelánu, dále měděné, cínové a kameninové nádo-
bí, čínská a japonská keramika, střelné i sečné zbraně
evropské i orientální, kulturní i přírodní památky

antického světa, minerály, šperky, obrazy,
papírové peníze, poštovní známky, kolky,
různé nálepky, pohlednice, diplomy,
odznaky, dýmky, lidové dřevěné výrobky,
pečeti i jejich otisky, oděvní doplňky,
svaté obrázky, náboženské písně, obaly
od kuřiva, památky na první světovou
válku a různé další starožitnosti a doklady
dobového způsobu života. 
Šimkovým původním sběratelským
zájmem byla numismatika. Během svého

života nashromáždil víc než 7000 mincí rozličného
původu a stáří. Nebyl však pouhým shromažďovate-
lem materiálu, ale vypracoval na odborného pracovní-
ka schopného kvalitního popisu a zkoumání historic-
kých souvislostí. Pro tyto potřeby vypracoval sedmi-
dílný numismatický katalog obsahující více než 4500
různých druhů mincí, které vlastnil. Své mince
nakreslil a důkladně popsal. Přátelil se s celou řadou
českých numismatiků a vlastnil i exponáty, které
ve svých sbírkách nemělo ani Muzeum království Čes-
kého. 

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

Dokončení ze strany 11
70 let - 26. června 1937 zemřel v litomyšli Ladislav
Hainz, důchodní Osady města, významný člen Ochot-
níků a dlouholetý jednatel sokola a činovník dalších
spolků.
65 let - 27. června 1942 byl popraven v Praze Antonín
Císař, řidič elektr.podniku a jeho žena Emilie Císařo-
vá. Oba rodáci z Litomyšle - Antonín 2. prosince 1904,
Emilie 30. října 1908.
170 let - 29. června 1937 zemřel Jan President, kupec
z domu čp. 113 na náměstí, otec piaristy Germana.
90 let - 29. června 1917 se narodil básník Josef Kai-
nar, návštěvník našeho města a okolí, básněmi osla-
vuje litomyšlskou krajinu.
65 let - 30. června 1942 byli v Pardubicích popraveni
litomyšlští občané: Jan Bureš, studující v Litomyšli,
narozen 4. května 1922, Zdeněk Dostál, úředník
v Praze, narozen 31. října 1915, Jan Koníček, kon-
struktér v Praze, narozen 23. srpna 1916, Jaroslav
Zima, studující v Litomyšli, báňský praktikant, naro-
zený 4. ledna 1922.          Připravuje Miroslav Sobotka

Kalendárium Litomyšle
na červen 2007

Již rok se děti z rehabilitační třídy ZŠ speciální vzdělá-
vají v budově III. ZŠ. Její bezbariérovost nám značně
usnadňuje každodenní manipulaci a práci s imobilní-
mi žáky. Tímto ještě jednou děkujeme vedení této
školy za jeho vstřícnost.
Dlouho také usilujeme o zřízení zrakově stimulačního
boxu. Prvním počinem byl nákup světelných pomůcek
z výtěžku benefičního koncertu Jiřího Bílého. Další
pomůcky byly pořízeny z výtěžku divadelního předsta-
vení Svítání Pardubice, pořádaného VOŠP a SPgŠ Lito-
myšl. Nyní už čekáme jen na nezbytné zatemnění
vybraného prostoru, které pro nás připravuje firma
RAMIS. Tak se díky zájmu všech sponzorů, kteří nás
podporují, mají naši žáci v novém školním roce na co
těšit.                            Věra Tomanová a Petra Čižinská,

učitelky rehabilitační třídy

Školní rok 
v rehabilitační třídě

Skautské středisko v Litomyšli zve na parádní noční
hru pro téměř i zcela dospělé MEDARD VE TMĚ - v pátek
8. června. Máš chuť zkusit bloudit Litomyšlí jinak?
Nebojíš se nočních duchů ani zapeklitých úkolů?
Chceš poznat nové lidi a bojovat v týmu? Je ti alespoň
patnáct let? Pokud jsi na předchozí otázky odpově-
děl/a kladně, pak neváhej a přihlas se hned teď!  Před-
běžná registrace účastníků: do neděle 3. června SMS
na tel. 603 239 142. Nepřihlášeným nemůžeme zaru-
čit, že pro ně bude místo. Sraz účastníků: 18:30
na náměstí v věže. Konec závodu: nad ránem, podle
šikovnosti účastníků. Přespání zajištěno: spacák,
karimatku a zubní kartáček s sebou. Vybavení hráčů:
baterka (nejlépe čelovka), psací potřeby, energie a pití
na cesty, oblečení úměrné noci strávené venku
v jakémkoli počasí, jinak vše, co uznáš za vhodné.

Medard ve tmě

V sobotu 19. května změřili členové Sborů dobro-
volných hasičů své síly v prvním postupovém kole
soutěže v požárním sportu okrsku Litomyšl, jehož
pořadatelství se ujali dobrovolní hasiči z Nedošína.
Svého úkolu se zhostili se ctí.
Sportovního klání se zúčastnily sbory okrsku,
některé se dvěma družstvy, mrzí jen neúčast druž-
stev ze Suché a z Lánů. “Družstva i jednotlivci
podávali skutečně velmi dobré výkony,” hodnotí
velitel okrsku Miroslav Vacek.
V celkovém pořadí družstev mužů zvítězili hasiči
ze Sedlišť před zástupci Nové Vsi a obce Pohodlí.
V soutěži družstev žen zvítězil tým z Nové Vsi, ženy
z Pohodlí skončily druhé. 
V soutěži jednotlivců v kategorii mužů obsadili 1.
až 3. místo Tomáš Vomočil ze Sedlišť, Josef Fengl
z Nové Vsi a Miroslav Jůza z Osíku. V soutěži jedno-
tlivců v kategorii žen patřilo 1. až 4. místo Lucii
Vodehnalové, Petře Glänznerové, Míše Kavanové
a Lence Kavanové z Nové Vsi.
Snad nejhlasitěji byli povzbuzováni hasiči
z Pohodlí. Družstvo žen, které vloni postoupilo
do okresního kola, se ujalo role roztleskávaček

a stejné pomoci se mu dostalo v okamžiku, kdy
samo nastupovalo ke královské disciplíně - požár-
nímu útoku. Přestože si vedlo znamenitě, v celko-
vém hodnocení to tentokrát na postup nestačilo. 

Text a foto Ivan Hudeček

Hasiči bojovali o účast v okresním kole

Požární útok je v hasičském sportu jakousi královskou
disciplínou.

Žáci rehabilitační třídy při dubnové akademii.

V polovině července bude zahájena oprava podlahy
v tělocvičně Městské sportovní haly. Podlaha byla
poškozena při průtrži mračen v době, kdy byla rekon-
struována střecha haly. Předpokládá se, že práce
budou dokončeny do konce srpna tak, aby zde hned
od září mohly probíhat hodiny tělocviku.

Oprava podlahy
v Městské 
sportovní hale
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Národopisná slavnost k uctění památky Českých
bratří se koná v neděli 1. července od 14 hodin.
Průvodní slovo pronese patriarcha Církve
československé husitské ThDr. Tomáš Butta. V kul-
turním programu vystoupí Alfred Strejček, Mužský
pěvecký sbor Litomyšl a na závěr skupina Javory
s Hanou a Petrem Ulrychovými.
V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v hostin-
ci Na Rychtě v Morašicích.

Slavnost na Růžovém
paloučku u Morašic

11. dubna jsme si připomněli Světový den Parkinso-
novy nemoci. Tento den se v Anglii narodil roku
1755 lékař James Parkinson, který podrobně popsal
u svých pacientů příznaky této nemoci. Prvotní pří-
činy vzniku této nemoci nejsou stále známy, i když
v celém světě se provádí rozsáhlý výzkum hledání
těchto příčin a hledání nových léků, které by pod-
statně zlepšily život takto postižených lidí. V České
republice je odhadem asi 12 - 15 tisíc osob s tímto
postižením.
V roce 1996 ing. Jiří Dvořák založil v Praze Společ-
nost Parkinson, která se snaží svými patnácti kluby
v celé naší republice pomáhat nejen parkinsonikům,
ale i ostatním zdravotně postiženým. Jako nezisko-

vá organizace podporovaná Ministerstvem zdravot-
nictví a sponzory i členskými dary, organizuje každý
rok několik rekondičních pobytů i jiných akcí.
V Litomyšli náš klub pracuje od roku 2002, takže
v září oslavíme páté výročí jeho trvání. Zaměřujeme
se především na zdokonalování manuální zručnosti
formou různých řemesel, pravidelným cvičením, a to
i v rehabilitačním bazénu, odbornými přednáškami
i výlety v našem regionu. K dnešnímu dni máme 27
členů a díky finanční pomoci Města Litomyšle může-
me vesele plánovat další činnost na celý tento rok.
Děkujeme tímto všem, kteří nás i v předešlých letech
podpořili a pomohli, což je v první řadě dík sponzo-
rům, neurologickému oddělení Nemocnice Litomyšl
a naší rehabilitaci.

Jindřiška Šmahelová, 
předsedkyně klubu Parkinson Litomyšl

Parkinson klub 
v Litomyšli pracuje
už pět let

...a v Litomyšli začínal 16. ročník studentských slav-
ností Majáles. Začínal ve Smetanově domě a zahájení
patřilo renomované rockové skupině MIG 21. Co víc
bychom si mohli přát! Výborné výkony umělců, skvělá
atmosféra. Přesto pořadatelé smutně shlíželi po neob-
sazených sedadlech. Bohužel, s menší návštěvou se
museli smířit i na některých dalších pořadech.
Naštěstí zcela naopak tomu bylo o den později - 2.
května. V aule gymnázia se tlačili diváci, aby se občer-
stvili typicky českým inteligentním humorem bývalých
učitelů Smoljaka a Svěráka ve hře Záskok ve vynikají-
cím podání pokračovatelů litomyšlských
majálesových tradic - studentů Gymnázia.
Ještě větší účast byla večer na zámku.
Nesmrtelný muzikál Jesus Christ Superstar
v nastudování studentů VOŠP a SPgŠ přilá-
kal tolik zájemců, že nestačilo jedno anon-
cované představení. Dvě nazinknutá před-
stavení (jak se v Litomyšli již od 19. století
říká), nadšené výkony, skvělá atmosféra a velké ovace,
to všechno znamenalo, že na zámku bezesporu probě-
hla nejúspěšnější akce 16. ročníku Majáles.
Další tři majálesové dny už nepřinesly žádnou novin-
ku, vše probíhalo podle scénářů bývalých ročníků.
A právě absence programových novinek byla možná
příčinou menšího počtu masek v majálesovém průvo-
du, i menšího zájmu o sportovní soutěž mezi školami
ve štafetovém běhu na Smetanově náměstí.
Zato větší zájem než vloni byl o vystoupení školních
hudebních skupin K!X, PIED CREATION a MÁJKA STOJÍ
U RYBNÍKA BAND na Toulovcově náměstí. Zájem
o tento druh hudby členové štábu registrovali a určitě
v příštích letech povede k programovým změnám.
Další, již několik let reprízované programy, měly tra-
dičně dobrou úroveň. Ať už se jednalo o výstavy
výtvarných prací studentů Pedagogických škol,
Zahradnické školy či Gymnázia, nebo o vysoce ceněné
vystoupení pěveckého sboru KOS, nebo hostujícího
souboru moderního scénického tance C DANCE z Ústí
nad Orlicí.
Také hlavní zábavný program večera - kdysi tak atrak-
tivní a mnohokrát nejúspěšnější pořad - volba sympa-
ťáka Majáles, se v uplynulých letech asi okoukal a už

postrádal atmosféru premiéry a nových nápadů. Ale
i tak byla atmosféra výborná a soutěž se vydařila. Miss-
ákem roku se stal student Marek Janouch z pedagogic-
ké školy.
Pátek patřil sportu, soutěžím a turnajům. Tradičně
největší zájem se soustředil na cvičení dorostenek
v soutěži Fit Lady Majáles, kterou letos s největšími
sympatiemi poroty vyhrála  Ivana Myšková ze SPgŠ.
Majálesový program předposledního dne byl zakončen
tradiční rockovou nocí letos opět konanou v objektu
Žabárny v Nedošíně. I když pořadatelé věnovali výběru

skupin mimořádnou pozornost (Zvrchudrát -
Litomyšl, Visací zámek - Praha, Karpatské
horké - Bratislava a Chaos K.Z.R. - Litomyšl),
návštěvnost byla jen na průměrné úrovni.
Poslední pátý den - v sobotu 5. května byl
s napětím očekáván studentský program
v Klášterních zahradách. Nejen proto, že se
schylovalo k dešti, ale nabídky z jednotlivých

škol slibovaly zajímavý program.
Konečně tento pořad, ale i několik dalších programů
dokázalo, že ve školách je stále větší zájem o aktivní
zapojení do kulturních bloků. Přesvědčily nás o tom
studentské divadelní soubory, hudební i taneční sku-
piny aj. Letos poprvé například nebyl problém zajistit
z řad studentů moderátorské dvojice na program Miss-
áka, zábavného programu ani na Miss Majáles.
Právě svěží výkon moderátorů patřil ke kladům závě-
rečného programu - volby nejkrásnější studentky. Tato
soutěž, do které se mimochodem přihlásilo 11 studen-
tek, měla skutečně vysokou společenskou úroveň.
Z této se zájmem sledované soutěže si nejlepší oceně-
ní poroty i cenu diváků jednoznačně odnesla student-
ka Trading Centre Alice Široká z Vysokého Mýta.
16. Majáles litomyšlských studentů skončil. Byl tako-
vý, jaký byl i se svými novinkami i se svými problémy.
Jedno se nedá popřít: Majáles v průběhu pěti dnů
nabízel mladým lidem dobrou společenskou zábavu,
nabídl jim spolupráci na jejich přípravě, účastnit se
a aktivně se do nich začlenit. Majáles 2007 se krátce
po půlnoci z 5. na 6. května stal záviděníhodnou his-
torií našeho města.

Vladimír Šauer

“Byl pozdní večer - první máj...”

Průvod masek byl tentokrát početně slabší, avšak jejich
nápaditost znovu mile překvapila.

Tradičního hodinového štafetového běhu po Smetanově
náměstí se zúčastnily všechny věkové skupiny.

Z Kroužku Jihočechů
Ve čtvrtek 21. června se uskuteční výjezdní schůzka
Kroužku Jihočechů. Odjezd ve 13 hodin od Marián-
ského sloupu. Cíl Kozlov a okolí. 

Srdečně zve výbor KJ.

Výstava v Galerii DUKE Bohemia
V sobotu 9. června v 17 hodin bude v galerii DUKE
Bohemia v Nádražní ulici zahájena výstava obrazů
Josefa Bavora Za oponou přírody. Ilustrátor a grafik
Bavor je svou hlavní profesí anatomický malíř
a působí přes třicet let v Ústavu anatomie Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Vědec-
ká ilustrace je dnes svébytným výtvarným oborem,
jehož základy se kladou na vysokých uměleckých
školách. Josef Bavor se propracoval k odborně přes-
né a výtvarně zajímavé vědecké ilustraci sám - svou
pílí, trpělivostí a vytrvalou spoluprací s vědci. Je
autorem ilustrací v řadě lékařských učebnic a vědec-
kých monografií. Vyjadřuje se však také volnou gra-
fikou, ať již to jsou jeho nezaměnitelné novoročen-
ky či drobná grafika. Východiskem jsou mu biologic-
ké či morfologické motivy, které po kompoziční

i grafické stránce výtvarně přepracovává a seskupu-
je do zajímavých celků.  Výstava potrvá celý měsíc.

-red-
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Tak máme za sebou zase
jeden “Majáles” a myslí-
me, že by neuškodilo se
nad ním trochu pozastavit
a zamyslet , proč a pro koho je vlastně určen a jaký má
pro studenty v dnešní době význam. 
V porevoluční době vznikaly tyto studentské slavnosti
jako houby po dešti, výjimkou nebyla ani “studentská
Litomyšl”, kde zájem, iniciativa, hojná účast a nadše-
ní žáků zdobilo tuto slavnost. Ale i v této době se již
vyskytly některé připomínky k organizaci a režii
vůbec, které však nebyly vyslyšeny. V posledních
letech Majáles skomírá a ten letošní - troufáme si tvr-
dit - byl naprostým propadákem jak v účasti a zájmu
žáků, tak také nepřinesl nic nového a progresivního
v organizaci. Přitom je Majáles studentská slavnost
určená především pro mládež, avšak zájem tomu neod-
povídá. Mají studenti vůbec chuť se bavit a sportovat,
nebo si jen o pátek, popřípadě ještě svátek prodloužit
víkend?
Třeba by jen stačilo “pohnout” termínem konání
od pondělí do čtvrtka a změnit organizaci - veškerý
program po vyučování. Vždyť minimálně třetina stu-
dentů bydlí v domovech mládeže a někteří odjíždí už
ve čtvrtek domů. Proč musí být páteční rocková noc
do pozdních nočních hodin, když rockový večer v kte-
rýkoliv všední den od 18. do 24. hodiny by uspokojil
každého. Zde se nabízí větší využití místních školních
a okolních mládežnických kapel na úkor několika zby-

tečně drahých a mnohdy
vkusu žáků neodpovídají-
cích. Stačila by jedna oblí-
bená, známá skupina a vše

by splnilo svůj účel a ještě za poloviční vstupné.
Proč připravovat studenty na sobotní kulturní pro-
gram škol, když je shlédne pouze pár rodičů vystupují-
cích, či několik místních babiček s vnoučaty? Polemi-
zovat by se dalo též o scénáři, ozvučení a o místě pro
účinkující, které je nešikovné a nevhodné pro vystu-
pování. Zde se nabízí jeviště, travnatá plocha, popří-
padě nějaké mobilní montované jeviště, aby účinkují-
cí byli proti divákům a ne někde bokem pod restaurač-
ními deštníky a mezi návštěvníky restaurace. Dřívější
kulturní program probíhající v zámeckém amfiteátru
byl jedinečný.
Velký dík patří pěveckému sboru VOŠ a SPgŠ za krásné,
nápadité a vtipné vystoupení na schodech. Ačkoli
nebylo nazvučeno (což by jistě zážitek ještě více
umocnilo), patřilo rozhodně k nejvydařenějším bodům
Majáles.
Myslíme si, že pokud tuto studentskou tradici chceme
zachovat, měli bychom všichni, jak studenti, kantoři
a hlavně organizační výbor trochu přešlápnout
a nadechnout se svěžího vánku, abychom dostali
Majáles tam, kde býval a uvědomili si, že hlavní cílo-
vou skupinou jsou žáci a studenti našeho města. 

Za vychovatele VOŠ a SOŠT 
Pavel Jiskra a Pavel Novák

Majáles 2007 - Proč a pro koho?

Zleva: Jana Věnečková, Jiří Habart a Pavlína Jiráňová

Pěvecký sbor ZUŠ 
s novou sbormistryní
Novou sbormistry-
ní dětského pěvec-
kého sboru Základ-
ní umělecké školy
Bedřicha Smetany
v Litomyšli se stala
Petra Šišková
z Vidlaté Seče.
Nahradila tak sbor-
mistra Zdeňka
Kudrnku, který
odešel do Hradce
Králové.
“Ráda bych pro
práci ve sboru zís-
kala další děti.
Nechci se zaměřo-
vat pouze na lidové písně, ale i na písně umělé a váž-
nější hudbu, aby děti okusily od každého žánru kou-
sek,” plánuje sbormistryně. Jejím cílem je vytvořit více
oddělení, minimálně dvě přípravná a jedno koncertní.
“Určitě bych se s dětmi chtěla zúčastňoval festivalů
a soutěží, aby slyšely, jak zpívají jiné sbory a zároveň
byly motivovány do další činnosti,” dodává.
Petra Šišková pochází z malé vesničky u Olomouce.
Během docházky na Základní církevní školu sester Vor-
šilek v Olomouci navštěvovala Lidovou školu umění
Žerotín v Olomouci, kde se věnovala hře na zobcovou
flétnu a na klavír.  V roce 2005 dokončila studium
na Církevní střední varhanické škole v Opavě, obor
chrámová hudba (hlavní obor zpěv - prof. Helena Klaš-
ková) a v příštím roce absolvuje Pedagogickou fakultu
v Hradci Králové, obor Sbormistrovství chrámové
hudby.
Od roku 1991 do roku 2006 navštěvovala Chrámový
sbor na Svatém Kopečku, kde poslední čtyři roky
vypomáhala i s vedením zkoušek. Zpívá též na koncer-
tech Martina Kubáta, několik let doprovázela při mši
v hospicu na Svatém Kopečku. Od září roku 2005 se
věnuje rovněž manažerské činnosti, když pořádá
výchovné koncerty Martina Kubáta a od roku 2006 se
podílí na umělecké spolupráci s Magistrátem města
Hradec Králové. Od dubna letošního roku vede dětský
sbor při Základní umělecké škole v Červeném Kostelci.

-red-

Úspěch Komorního
tria ZUŠ
Komorní trio ZUŠ B. Smetany v Litomyšli se 19. května
zúčastnilo ústředního kola Národní soutěže ZUŠ
v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, které
se konalo v Jindřichově Hradci. Do tohoto ústředního
kola trio postoupilo z kola krajského, kde mimo vítěz-
ství ve své kategorii získalo i absolutní vítězství ze
všech zúčastněných. V ústředním kole trio ve složení
Jana Věnečková - 1.housle, Jiří Habart - 2. housle
a Pavlína Jiráňová - klavír získalo čestné uznání
1. stupně. Účinkování tohoto souboru vedeného
panem učitelem Oldřichem Heylem bylo dobrou repre-
zentací ZUŠ i města Litomyšle.                                -red-

Ráda bych přiblížila předmět, jehož název Hudební
nauka vzbuzuje u mnohých dospělých neblahé vzpo-
mínky na dobu strávenou v hudební škole. Za tu dobu,
co hudební nauku učím, cítím určitý posun k lepšímu
prožitku z nauky, a tak doufám, že dnešní děti si do
budoucna odnesou něco víc, než otrocké učení hudeb-
ní teorie. 
Hudba sehrává nezastupitelnou úlohu v životě, a to
nejen jako druh umění, ale také jako lidský kulturní
výtvor, plnící různé společenské funkce. Každý člověk
zaujímá k hudbě určitý postoj, měl by být schopen
hodnotícího myšlení a formulovat svůj vlastní názor.
K tomu všemu je však nutno vytvořit vhodné podmín-
ky. Hudební nauka je tedy místo k dialogu, nikoli
k tichu narušovanému výkladem učitele, který předá-

vá izolované informace. Jen tak se totiž žák může
v průběhu studia stát samostatnou a tvůrčí osobností. 
V současné době se ve výuce hudební nauky propagují
takové postupy a metody, které podporují zájem dětí,
jejich tvořivost, protože právě v těchto hodinách lze
dát kreativní činnosti prostor. Učivem není jen nauko-
vá složka, ale i myšlenkové, volní a citové aktivity,
včetně intuice. Vedou žáka k porozumění hudebnímu
umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívá-
ní jako prostředku komunikace. 
Cílem absolvování hudební nauky je, aby děti navazo-
valy všestranné kontakty s hudbou, byly vybavené
hudebním vkusem a využívaly své hudební schopnosti
při hudebních aktivitách. 

Mgr. Dana Bažantová, učitelka HN

Hudební nauka v moderním pojetí 21. století

V amfiteátru na Konopišti se
v sobotu 19. kvěna konalo
republikové finále Folkové-
ho kvítku 2007 jako součást
zahajovacího festivalu fol-
kové sezóny. Oblastních kol
této autorsko-interpretační
soutěže pro mládež do 18 let
se letos zúčastnilo na 320
soutěžících se svými vlastní-
mi skladbami (text i hudba).

Jana Věnečková z Litomyšle zde zahrála a zazpívala
své tři skladby: Strašidelné blues, Můj princ a Egypt.
U prvních dvou doprovodila svůj zpěv hrou na hous-
le, u třetí skladby pak kromě zpěvu zahrála na kyta-
ru a foukací harmoniku. V silné konkurenci třinác-
tiletá Jana obsadila vynikající třetí místo a získala
tak “bronzový folkový kvítek”. Druhé místo získala
Adéla Lounková z Českých Budějovic (dcera legen-
dární zpěvačky Pavlíny Jíšové), první místo patří
Veronice Polívkové z Lokte.      

-red- foto Josef Věneček

Bronzový Folkový kvítek získala Jana Věnečková

Nová sbormistryně dětského pěvec-
kého sboru ZUŠ Petra Šišková.

Lidový dům v Litomyšli 
pořádá na podzim 2007

TANEČNÍ 
PRO DOSPĚLÉ

Začátečníci: 8 lekcí v pátek od  21. září
Pokročilí: 7 lekcí v sobotu od  22. září

Přihlášky od června 2007
tel. 461 619 183, 731 460 663 

www.lidovy-dum.cz

Vítání občánků
Vážení občané, sbor pro občanské záležitosti města
Litomyšl provádí, mimo jiné, Vítání občánků, které se
koná přibližně jednou za tři měsíce, vždy v neděli
v Obřadní síni města Litomyšl. Probíhá jednotlivě pro
každé vítané miminko a trvá zhruba 15 minut. Srdeč-
ně jsou zvání  babičky, dědečkové i ostatní příbuzní
a známí. Vzhledem k tomu, že toto je dobrovolné, pro-
síme případné zájemce o osobní přihlášení na podatal-
ně Městského úřadu Litomyšl. Nejbližší termín je 24.
června.
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Dvoudenní krajská konference projektu UNIV se kona-
la v květnu v Litomyšli pod záštitou Marie Málkové,
radní Pardubického kraje, ve spolupráci s Vyšší odbor-
nou školou pedagogickou a Střední pedagogickou
školou v Litomyšli. UNIV je projektem ministerstva
školství a zaměřuje se na uznávání výsledků předcho-
zího učení. “Během života se naučíme řadu věcí. Něk-
teré cíleně, větší část dovedností však získáváme aniž
bychom si toho byli vědomi, v různých podmínkách i
prostředí a za rozmanitých okolností,” vysvětluje hlav-
ní manažerka projektu Jana Bydžovská a pokračuje:
“Výzkumy ukazují, že až devadesát procent dovednos-
tí lidé získají mimo vzdělávací systém. Je proto škoda,
že tato skutečnost dosud nebyla příliš využívána.”
Projekt UNIV podle Bydžovské umožní zájemcům

zhodnotit právě takto nabyté zkušenosti a s využitím
vzdělávacích programů pak rychleji získat oficiální
kvalifikaci.V praxi to pak znamená nejenom posílení
sebevědomí, ale rovněž lepší uplatnění na trhu práce.
“Kdo v dospělém věku prošel nějakým vzděláváním, je
více nakloněn dalšímu procesu zvyšování kvalifikace,”
konstatuje manažerka projektu. Ten je spolufinanco-
ván z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky. S obdobnými přístupy mají zkušenos-
ti i v zahraničí, svědčí o tom příklad Francie, kde již
v roce 1934 existovala možnost získat titul na základě
obhajoby práce.
Jeden z osmi krajů, které se do projektu UNIV zapojily,
je i kraj Pardubický. Zde o možnost zhodnotit již získa-
né znalosti dospělých projevilo zájem 11 středních
odborných a průmyslových škol či učilišť, zapojily se i
obchodní akademie, soukromá i státní gymnázia, ale
také Vyšší odborné školy. Jednou z nich je právě lito-
myšlská pedagogická škola, na jejíž půdě se konferen-
ce konala. “Získali jsme již akreditaci na přípravný
kurz pro pedagogy a čekáme na schválení kurzu pro
pracovníky v sociálních službách,” komentuje aktuál-
ní situaci ředitel pedagogické školy Stanislav Leníček.
V případě kurzu pro pedagogy jde o možnost pro uči-
telky mateřských škol doplnit si kvalifikaci vychovatel
a naopak. “Druhý den poté, co jsme na naší školní
internetové adrese nabídku kurzu oznámili, začala se
hlásit řada zájemců z celé republiky,” říká ředitel
pedagogické školy. Zahájení kurzu je plánováno na
říjen letošního roku.                            Zuzana Fruniová

Jak zvýšit sebevědomí a zlepšit
uplatnění na trhu práce

Školy ze Španělska, Polska, Francie, Skotska a České
republiky, které jsou zapojené do projektu Comenius
1-Europe, mají za sebou již druhé setkání. Studenti
a učitelé se tentokrát sešli ve francouzském městečku
Saint Witz, které leží nedaleko Paříže. Organizátorem
akce byla střední škola Lyceé Leonard da Vinci. Úko-
lem domácích bylo představit Francii studentům
z ostatních zemí. Studenti se zaměřili především
na potvrzení či vyvrácení předsudků, které o Francou-
zích mají nejenom Češi, ale i ostatní národy. “Vycháze-
li přitom z dotazníku, který jsme zpracovávali v prvním
pololetí” konstatuje učitelka litomyšlské pedagogické
školy Marie Fryaufová, která se setkání zúčastnila spo-
lečně se studenty. “Francouzští kluci jsou ve srovnání
s našimi mnohem lépe vychovaní,” komentuje své
postřehy Romana Kicukisová, studentka druhého roč-
níku pedagogického lycea. “Ale i dívky jsou velmi přá-
telské a vstřícné,” dodává Romana. Jako správné pří-
slušnici něžného pohlaví jí pochopitelně neunikla
francouzská móda, kterou komentovala slovy: “Módní
trendy jsou ve Francii obdobné jako v České republice.

Hodně se nosí černé legíny.Obecně je zde černá barva
více v kurzu.” Příslovečné francouzské eleganci nezů-
stávají zdejší ženy a dívky nic dlužné, neváhají totiž
podle Romaniných slov usednou na kolo i s botami
na vysokých podpatcích. Vzhledem k tomu, že komu-
nikačním jazykem byla během pobytu ve Francii ang-
ličtina, mohli si litomyšlští studenti v praxi ověřit, jak
hbitě vládnou tímto jazykem. “S angličtinou jsme
na tom asi stejně jako Poláci, ale Španělé nebo Francou-
zi se dorozumí mnohem lépe,” komentuje úroveň jazy-
kových schopností Romana Kicukisová. Zajímavá byla
dle jejího názoru i setkání s kamarády, s nimiž si mladí
lidé zatím psali pouze prostřednictvím internetu.
Vedle pracovní části pamatovali hostitelé také
na volný čas. “Zavítali jsme do vyučovacích hodin,
absolvovali výlet na zámek v Chantilly, který má nádher-
ný park a obrazárnu, navštívili jsme i Paříž,” uvádí
Marie Fryaufová a dodává: “ Pro studenty byl velkým
přínosem výlet na místa, kde se uskutečnily jedny z nej-
těžších bitev 1. světové války.” 

Zuzana Fruniová

Francouzští kluci jsou galantní a lépe vychovaní

Zastupitelstvo obce Sebranice pořádá v sobotu 30.
června od 16 hodin v areálu u kapličky sv. Mikuláše za
koupalištěm tradiční posezení s názvem Toulovcova
letní slavnost. Program: 16.00 hodin Ukázka ze života
Vavřince Toulovce z Třemošné, 16.30 hodin Divadelní
hra z pera J. Cimrmana BLANÍK - v podání SAN, 17.30
hodin Koncert hudební skupiny VĚNEBAND z Litomyš-
le, 18.30 hodin Irské tance - OILEÁN z Valašského
Meziříčí, od 19.00 hodin k tanci a poslechu hraje
country skupina RANČEŘI z Poříčí u Litomyšle
Doprovodný program - ukázka řemesel. Vstupné 30,-
Kč, děti zdarma. Občerstvení zajištěno. Akce proběhne
za přispění Pardubického kraje.

Toulovcova letní
slavnost v Sebranicích

Již po pětadvacáté se v přírodním areálu "U Studýnky"
ve Vlčkově uskutečnila slavnost Otvírání studánek. Po
tradiční obchůzce pramenů v lukách a v lese se zpě-
vem tu zazněla kantáta Bohuslava Martinů na slova
básníka Vysočiny, poličského rodáka Miloslava Bureše
(1909 - 1968), o starém obyčeji tohoto kraje čištění
studánek po dlouhé zimě. Vůbec poprvé ji uvedl host
ze zahraničí - dětský pěvecký sbor Aposiopée z Paříže
pod vedením sbormistryně Nataši Bartoškové. Úlohy
recitátora se ujal herec Pavel Landovský, sólový zpěv
zazněl v podání barytonisty Romana Janála.
Dlouho se nevědělo, kde Bureš přišel k námětu, který
zasadil do krajiny Žďárských vrchů na Sykovci. Stopa
po poznání původu zvyku vedla právě do Vlčkova, kde
místní učitel Josef Karel zaznamenal mimo jiné i tento
starobylý obyčej a uveřejnil ve vlastivědném sborníku
Od Trstenické stezky vycházejícím v Litomyšli. 

-red- foto Ivan Hudeček

Ve Vlčkově otevřeli studánky Francouzi

Občanské sdružení Hliněná dílna Újezdec vás zve na
Rybníčky. Ve dnech 15. - 16. června se uskuteční Den
otevřených dveří venkovského keramického ateliéru
výtvarnice Jany Krejzové na statku v Újezdci u Růžo-
vého paloučku.
“Rybníčky” vznikly před třemi lety jako benefiční akce
výtvarnice a loutkoherečky Hany Voříškové na podpo-
ru obnovy zasypaných rybníčků a výsadby vrbiček. Po
tři roky hrála, vystavovala a zvala Hanka Voříšková na
statek své přátele. Díky těmto aktivitám došlo k obno-
vě již zcela zasypaného rybníčku s kamennou hráz-
kou. Rybníček je téměř vybrán, vrbičky zasazeny a tak
by ani již nebylo potřeba dalších benefičních záchran-
ných akcí. Avšak tři roky trvající tradice červnových
“rybníčku” se těžko opouští.
Letošní rok tedy trochu jinak: Rybníčky jako den otev-
řených dveří venkovského ateliéru, výtvarnice a kera-
mičky Jany Krejzové, pořádané občanským sdružením
Hliněná dílna Újezdec.
Program:
pátek: 16.00 - 18.30 - odpoledne otevřených dveří -
Jana Krejzová - keramika, Ladislav Vítek - fotografie
19.00 - 21.00 - Jiřina a Tereza Macháčkovi - Litomyšl,
21.30 - 22.30 - Jana Vlachová a Zdeněk Melichar -
ukázka muzikoterapie, netradiční nástroje, tibetské
mísy, didžeridu, perkuse... Pardubice
sobota: 11.00 - 18.30 - den otevřených dvěří - Jana
Krejzová - keramika, Ladislav Vítek - fotografie,
19.00 - Vedlejší účinky Sonety (aneb Jak to dělají dva
chlapi) Ivan Petlan - básník, Ivo Lysoněk - básník.         
Tito dva pánové (ve zralém věku cca 43 let) napsali
společně sbírku sonetů jako prázdninovou vysoko-
školskou sázku s názvy končícími na -ec. Některé
z básní zhudebnila Renáta Ulmannová a se svou skupi-
nou Vedlejší účinky doprovází přednes obou básníků.
Básně vynikají svou hravostí a lehkostí.
Vedlejší účinky: Renáta Ulmannová - zpěv, housle, Eva
Palasová - klávesy, Marek Čevela - saxofon, klarinet,
flétna, kytara, Ivo Samiec - perkuse, bicí.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na podporu
obnovy statku a aktivit Hliněné dílny Újezdec.
Kontakt: Alice Veitová, tel. 776 199 904, 571 450 293,
www.raku.cz

Rybníčky v Hliněné dílně

Dětský pěvecký sbor Aposiopée z Paříže pod vedením Nataši
Bartoškové se sólisty sklidil zasloužený úspěch.
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Od 5. května až do 2. září se v Regionálním muzeu
v Litomyšli zastavila hojně navštěvovaná putovní
výstava “Co je co? Aneb víte, co k čemu sloužilo?”. Její
současná podoba vznikla v Moravském zemském
muzeu v Brně na základě inspirace výstavním projek-
tem jičínského muzea “Úklid v muzeu”. Ten představil
návštěvníkům hravou formou různé sbírkové předmě-
ty, které se většinou k výstavním účelům nehodily
a proto nevyužívaly.
O co tedy vlastně jde? Vzpomínáte si na záhadné před-
měty z televizního pořadu Kufr? Řada takových věcí se
najde i v muzejních sbírkách. I vy si můžete některé
z nich prohlédnout, ohmatat či vyzkoušet. Že nevíte,
co to je, co k čemu sloužilo? Pomůžeme vám v pátrání.
Pro nejmenší je připraveno určování obecně známých
věcí ukrytých v uzavřených boxech. Tyto předměty lze
“prohlédnout” pouze hmatem. Naše výstava se svou
koncepcí důsledně zaměřuje na výběr předmětů, které
jsou pro dnešní generaci dětí a mládeže, ale i řady
dospělých, již neobvyklé nebo přímo neznámé. Cílem
výstavy je připomenout, že muzeum je nejen prostředí
pro vzdělání, ale i příjemnou zábavu. Je určená pro ty,

kteří mají chuť objevovat a hrát si, nejen pro školní
mládež, ale i pro celou rodinu. Podle dosavadních
ohlasů zapsaných v knize návštěv se tento záměr daří
naplňovat: “Tak se mi to líbilo, že jsem přišla ještě jed-
nou.” Nebo: “Moc se nám to líbilo, i když už jsme
dospělí. Test jsme zvládli na výbornou. Děkujeme
za skvělý zážitek.”                          Petr Chaloupka, RML

Co je co? Aneb víte, co k čemu sloužilo?
Realitní a znalecká kancelář 
CONSULT VK Litomyšl, s.r.o.

Litomyšl, Smetanovo nám.120
tel: 461 612 670-1, 728 080 947
e-mail: reality.consultvk@lit.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL A OKOLÍ:

Výstava starých pohlednic Litomyšle, která bude
v Portmoneu - Museu Josefa Váchala v ulici Terézy
Novákové v Litomyšli přístupná až do konce září, nabí-
zí prostřednictvím části sbírkové kolekce Petra Jandí-
ka zajímavý pohled na již zmizelá nebo výrazně promě-
něná zákoutí města.
V Litomyšli se zřejmě podle odborné literatury začala
psát historie české fotografie. Několik prvních snímků
zde krátce po vynálezu této techniky pořídil rektor
místní piaristické koleje Florus Stašek s profesorem
vídeňské univerzity Andreasem Ettinghausenem.
Podle instruktáže Ettinghausena pořídil poté sám Flo-
rus Stašek onen slavný záběr na starou poštu v dolní

části litomyšlského náměstí. Florus Stašek si pak poří-
dil zvláštní kameru, která byla až do dvacátých let
dvacátého století uložena ve fyzikálním kabinetu lito-
myšlského gymnázia. "Tam ji objevil prof. Brychta,
který se později stal docentem fotografie a dějin filmu
na FAMU. Dnes tato kamera patří mezi unikátní expo-
náty Národního technického muzea," uvádí autor
knihy fotografií Zmizelá tvář Litomyšle prof. Milan
Skřivánek. Badatelům však mnohdy chybí historické
snímky okrajových částí města, totéž platí o průmyslo-
vých podnicích. "Litomyšl se stávala předmětem
zájmu fotografů především ve svém historickém jádru,
většina se soustřeďovala na celkové pohledy na zámek
a jiné historické objekty, rozpadající se chaloupky
zůstávaly stranou jejich zájmu,” konstatuje Milan
Skřivánek. Při přípravě knihy byl třeba problém nalézt
fotografii autobusového nádraží Na Bělidlech, nemlu-
vě o tom, jak Bělidla vypadala ještě v dobách, kdy tam
autobusové nádraží nebylo. "Dost živě jsem si místo
vybavoval v paměti, ale příslušnou fotografii jsem
nenašel," vzpomíná autor knihy. U jiných měst, které
ve své edici ukazuje nakladatelství Paseka, jsou někte-
ré záběry velmi atraktivní, protože zde docházelo
k zásadním přestavbám celých městských areálů.
Památkáři si však v Litomyšli velmi váží zachovaných
detailních záběrů historického jádra, protože díky
tomu vědí například jak vypadalo osvětlení litomyšl-
ského náměstí. Pohlednice litomyšlského zámku
z poloviny padesátých let jsou nádhernými fotografie-
mi, na které je dosud radost se podívat.                   -ih-

Pohlednice v Portmoneu

Výstavu uvedl dr. Milan Skřivánek. V pozadí sběratel pohled-
nic Litomyšle Petr Jandík.

Výstava keramiky a výtvarných prací děti ze zájmových
kroužků Domu dětí a mládeže v Litomyšli potrvá
ve sklepení Domova důchodců Na Skalce do 3. června.
Představuje se tu několik projektů, kterým se děti
věnovaly během školního roku - cestování, jídlo,
sklepní bytosti. Ve všední den je výstava otevřena
od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin, v sobotu je zavřeno,
v neděli přijďte od 14 do 16 hodin.

Setkávání mladých
výtvarníků Na Skalce

Vernisáž výstavy.

Muzejní noc a inspirace přírodními živly
V rámci celoevropského projektu v souvislosti s Mezinárod-
ním dnem muzeí se 19. května od 18 do 24 hodin mohli
návštěvníci Regionálního muzea v Litomyšli zúčastnit také
interaktivního výtvarného programu zaměřeného na čtyři
živly - zemi, vodu, vzduch a oheň. “Projekt je zaměřený pře-
devším na děti, které mají možnost seznámit se s jednotlivý-
mi živly při práci s různými materiály a výtvarnými technik-
mi,” vysvětluje studentka 2. ročníku Vyšší odborné školy
pedagogické Lucie Pavlíková. Návštěvníci tak například
u zemského živlu tvořili výrobky z keramické hlíny, u mladé-
ho muže symbolizujícího živel větru koláže a opodál u akvá-
ria s živou želvou roztírali hřebínkem barvy jako mořské
vlny. Studenti si ve dvouhodinových cyklech prakticky
vyzkoušeli, jak spontánně se dovedou lidé na základě inspi-
race přírodními živly výtvarně realizovat.

-red- foto I. H.

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Měš�anský dům v centru, v přízemí nebytové
prostory, v patře byt. Zadní přístup se zahradou
a garáží.• RD v klidné čtvrti 4+1, plyn.ÚT, garáž,
dílna, zahrádka. • Byt 4+1 (86 m2), družst., panel,
1.NP, nová kuchyň a koupelna, dřevěné podlahy,
dlažby. • Prodej bytu 3+1, nyní v užívání 2 osob. 

LITOMYŠL nové byty U Školek 1+kk, 2+kk a 3+1

OBCHODY, SLUŽBY V LITOMYŠLI:
Prodejna na hl. náměstí, přízemí 45 m2, patro
65 m2. • Prodejna 144 m2 se zázemím a sklady
v centru města. • Prodejna v centru s kanceláří
a bydlením. • Prostory v ul. TGM, celkem 88 m2,
výloha, parkování, dobrý stav, pro prodej, servis. 

POZEMKY V LITOMYŠLI:
• zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
• zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2

• Nedošín - pozemek pro rod. domy 5073 m2

s chalupou k demolici, sítě v dosahu.

PRONÁJEM OBJEKTU v Kornicích pro sklado-
vání nebo výrobu.

POLIČKA - PRODEJ NOVÝCH BYTŮ 
1+kk, 2+1 a 3+1, osobní vlastnictví 

prodává CONSULT VK Litomyšl, s. r. o.

POZEMKY PRO RD - Janov, Dolní Újezd a Budislav

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE: 
• Trstěnice - přízemí 2+1, podkroví 2+1, kou-
pelna, WC, dvorek, zahrady 637 m2

• Budislav - zděná chata 4+1, zahrada 204 m2. 
• Trstěnice - RD v rekonstrukci, přízemí 1+1, pod-
kroví 2 pokoje, koupelna s WC.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitos-
ti: • stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti •
zajistíme její nabídku na 10 internetových  serve-
rech • zajistíme Vám kompletní realitní servis
včetně obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..rreeaalliittyy--rrvvcc..cczz//ccoonnssuulltt
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•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností

•úklid po malířích
a zednících

•mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ

Od května se hraje florbal aktivně také v Litomyšli.
Klub FBC Peak Sport Litomyšl tvoří bývalí hráči
vysokomýtských celků FTC a Orel, kádr byl doplněn
o několik místních f lorbalistů. Trenér Vojtěch
Jakubík tak má k dispozici vesměs opravdu zkuše-
né borce, kteří se věnují tomuto sportu již řadu let.
Nemalé šance v Pardubické lize, do které litomyšl-
ský klub vstoupí na konci září, předznamenali
hráči v Orlickém poháru v Rokytnici v Orlických
horách, když vyhráli svoji skupinu a až ve finále
podlehli vítězi turnaje, celku Lanškrouna. “Stali
jsme se jediným týmem, který nebyl v základní
hrací době nikým poražen. Ve skupině jsme
pozdějšího vítěze přehráli 5:0, v semifinále jsme
vyřadili 3:1 Vysoké Mýto, neprohráli jsme ani ve
finálovém souboji, který skončil bezbrankovou
remízou. O celkové vítězství jsme přišli až po
samostatných nájezdech,” konstatuje trenér
Jakubík. 
Cílem nového týmu je hned v první sezóně
postoupit z Pardubické ligy do čtvrté nejvyšší
soutěže v republice, třetí ligy. Předsedou florba-
lového klubu je Filip Holub, který je současně i
generálním sponzorem. 

Případní zájemci o florbal v Litomyšli mohou klub
kontaktovat na internetových stránkách 
www.fbcpeaksportlitomysl.estranky.cz.              -ih-  

Litomyšl má první florbalový klub

V úterý 15. května již podruhé v letošním roce nabíze-
lo Město Litomyšl zájemcům o hvězdy a hvězdnou
oblohu besedu a následné pozorování. Bohužel tento-
krát počasí této akci nepřálo a účastníci byli nuceni
zůstat v teple Evropského školicího centra, kde pra-

covníci Hvězdárny Úpice, Ing. Bělík a Ing. Kotrba,
povídali a promítali obrázky o sluneční soustavě. 
Doufáme, že při pozorování 11. září budeme mít
na počasí větší štěstí.         Mgr. Milada Nádvorníková

vedoucí odboru školství, sportu a volného času 

Kopalovo město letos již podruhé seznamovalo
veřejnost s hvězdnou oblohou

Ve IV. oddělení I. MŠ Litomyšl - Zámecká jsme od září
s dětmi pracovaly na projektu “Rok s medvídkem
Nivea”. Kromě toho, že si děti procvičily grafomotori-
ku a poznaly spoustu užitečných věcí, hledaly pro
medvídka Nivea živé kamarády. Proto jsme v sobotu
21. dubna ráno vypravili autobus s dětmi a jejich rodi-
či do Náchoda, kde je u zámku medvědárium. Čekala
nás ošetřovatelka medvědů (Ludvíka a Dáši) paní
Macounová, která dětem poutavě vyprávěla o jejich
původu a životě. A kdo se může pochlubit, že viděl
medvěda mlsat šlehačku a med? My ano! Také jsme si
prohlédli zámek a hodovali v zámeckém hotelu.
Blízkost ratibořického Babiččina údolí jsme pak využi-
li nejen k prohlídce, ale i k hledání sladkého pokladu.
Děkujeme touto cestou rodičům, že svojí účastí
a finanční podporou pomohli dětem výlet uskutečnit.
A všem doporučujeme!

učitelky Hana Sládková a Romana Podešvová

Mateřské centrum Litomyšl pořádá v úterý 5. června
zájezd do ZOO v Olomouci. Odjezd:    v 8.30 hodin
od sochy B. Smetany na náměstí. Cena: dospělá osoba
100,- Kč (příspěvěk na dopravu), dítě 50,- Kč. Nezapo-
meň pláštěnku, pitíčko a svačinku. Více informací
o zologické zahradě: www.zoo.olomouc.com. Informa-
ce a rezervace míst: Petra Benešová, tel. 607 605 720.

Zájezd do ZOO 
v Olomouci

Jeli jsme za medvědy! 

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

Florbalový tým FBC Peak Sport Litomyšl. Zleva stojí Marek
Mandík, Ladislav Štancl, Filip Holub, Martin Klejch, Miro-
slav Tobek, František Šeránek, David Kaplan, Jan Střítes-
ký a trenér Vojtěch Jakubík. Sedící zleva Petr Pešina, Jakub
Bouška, Vojtěch Jakubík mladší, Tomáš Maloch, Michal
Joch, v popředí leží brankář Jakub Řezníček, na snímku
chybí Lukáš Dvořák a David Kmošek.

Přijmeme 
do pracovního
poměru

� OBRÁBĚČE KOVŮ -    
SOUSTRUŽNÍKY

� OBSLUHU NC 
SOUSTRUHŮ 

� OBSLUHU NC FRÉZ

vyučení v oboru, 
praxe vítána
AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. 

Sokolovská 1169, 570 01 
Litomyšl, tel.: 461 612 130 

724 557 761
rejsova@automotive.cz 

www.automotive.cz 

Na Lánech 30, Litomyšl
Tel.: 461 616 035, 777 056 195
e-mail: spsluzby@seznam.cz, 
www.spsluzby.com

značkový prodej
a servis v Litomyšli!

Pouze nyní ke každému zahradnímu
traktoru HONDA křovinořez zdarma
a ke každé motorové sekačce
HONDA elektrický 
šroubovák zdarma.

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

případně i s kancelářemi
e−mail: ucetni@stratilek.cz
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Pomozte ještě k většímu zviditelnění 
Járy Cimrmana ve světě

Projekt Altaj Cimrman a zapojení Hospodářské komory 

O víkendu 12. - 13. května se na okruhu ve Vysokém
Mýtě uskutečnil úvodní závod seriálu Hobby Cup
2007. Dařilo se mladým jezdcům A-kart areny Lito-
myšl.
V kategorii Mladí zvítězil v prvním závodě Adam
Tomášek před Sergejem Něgru, Tomáš Berger skon-
čil čtvrtý, Jakub Tomášek pátý. V neděli Adam Tomá-
šek i Něgru své pozice uhájili, na třetí místo se
posunul Jakub Tomášek a Berger skončil čtvrtý. To
byl výborný výsledek pro start do posledního závo-
du, v kterém potvrdili své postavení Adam i Sergej,
Tomáš Berger dojel na třetím místě a Jakub Tomášek
po problémech s motorem skončil šestý. Celkové
pořadí bylo téměř shodné, jen Jakub Tomášek skon-
čil pátý.
V kategorii Bambini Zdenda Ošťádal v kvalifikaci
nedojel po kolizi na trati ani jedno měřené kolo
a tak startoval z posledního místa, během závodu
se však dostal na 4. místo mezi registrovanými jezd-
ci, které vylepšil v neděli o jednu příčku. Třetí závod
bohužel dokončil na čtvrtém místě a stejné umístě-
ní mu patřilo i v celkové klasifikaci.
Albertu Edlmanovi v kategorii Kadet se kvůli pro-
blémům s rychlostí nepodařilo dostat na lepší než
předposlední místo. V závodě se nepodařilo pozici
zlepšit a s několika zastávkami v depu skončil až
na posledním místě. 
V neděli se propracoval skvělou jízdou na bronzový
stupínek, kde zůstal i po smolném třetím závodě,
v kterém měl kolizi se soupeřkou.
Petr Dvořák a Josef Furár, kteří tým reprezentují
v kategorii Honda 390, si v kvalifikaci vyjeli pozice

na konci startovního pole. V sobotním závodě si
Josef Furár polepšil a přiblížil se bodovaným pozi-
cím, Petr Dvořák po problémech skončil mezi
posledními jezdci. V neděli se dařilo především
Furárovi, který se posunul na 13. bodovanou pozici,
Petr Dvořák s přetrvávajícími problémy s károu
bojoval s technikou na konci jezdeckého pole.
Vrcholem veškeré smůly byla kolize v závěrečném
dějství, která Dvořáka definitivně z dalších bojů
vyřadila. Závod byl po vyčištění tratě restartován
a Josef Furár v něm postoupil ze 13. místa na desá-
té, v konečném pořadí mu patřila 13. příčka.
Mladí závodníci A-kart areny Litomyšl tak v prvním
závodě dosáhli, i přes různé problémy, vynikajících
výsledků. Další závod se pojede 23. - 24. června
opět ve Vysokém Mýtě.                                           -red-

Mladí jezdci A-kart areny
zahájili Hobby Cup 2007

Jezdci A-kart areny na stupních nejvyšších.

Prodám byt 2+1 v Litomyšli, větší, cca 70 m2. Tel.: 776
617 040, 608 057 040. Prodám pianino Petrof světlé,
velmi pěkné. Tel.: 776 863 422. • Prodám dvougarsoni-
éru v Praze - Lužinách (2 minuty od metra), pěkné.
Tel.: 251 623 434. • Prodám byt 3+1, Mařákova, OV, 67
m2, cena 1.555 tis. Kč. Tel.: 776 265 028. • Pro dny
všední i sváteční hledám přítele do 65 let. Tel.: 775 039
389. • Ozve se muž, který nechce být sám? Do 60 let.
Tel.: 739 817 809. • Koupím dva staré noční stolečky,
i poškozené. Dobře zaplatím. Tel.: 461 631 728.  • Pro-
dám Škoda Forman 135 LS, 180 tis. km, modrozel., r.v.
1992, STK 9/07, benzín, rádio, stř.okno, taž. zař., stav
dobrý, 22 tis. Kč. Tel.: 605 921 033. • Prodám funkční
benzinovou rotační sekačku zakoupenou v Mountfiel-
du. Cena 2900,- Kč. Tel.: 605 485 067.  • Prodám kva-
litní stáložárná kamna s regulátorem. Vhodná na chatu
nebo chalupu. Cena 2600 Kč. Tel.: 605 485 067. • Kou-
pím menší starší, i poškozenou šatní skříň, levně. Tel.:
605 485 067. • Koupím dům na náměstí nebo pozemek
v centru, koupím byt. Tel.: 737 777 845.  • Nabízím
pozemek na zavezení hlínou atd. - asi 50 tun. Tel.: 737
777 845. • Prodám byt 3+1 na Komenského náměstí,
cena 1,7 mil. korun, v osobním vlastnictví. Tel.: 604
796 142. • Prodám levně rozkládací gauč světlý, 2 dře-
věné poličky - selská jizba, cep z roku 1940, mušelíno-
vý přehoz na dvě postele, bílé damaškové povlečení
na dvě postele, dveře vnitřní 2/3 prosklené 80/197 - 2
ks, dveře plné 60/197, barový pult a vitrinu na zboží -
mahagon (zařízení Bistra), plechovou nabídkovou
tabuli, kamna na TP, 2křídlou skříň světlou. Kdo má
zájem natrhat si višně (koncem června) na šťávu, džem
či víno? Tel.: 461 615 240. • Prodám zahrádku s chat-
kou v zahrádkářské osadě u staré plovárny, rodinný
stan pro čtyři osoby se závěsnou ložnicí. Cena 1 200,-
Kč. Tel.: 461 613 288. • Prodám 4 okna - Euro profil -

1735 x 1130 mm - smrk napojovaný, kování maco,
dvoukřídlá 1: 2. 4 ks za 22 000 Kč. Tel.: 602 979 232. •
Prodám motor 1,5 kW 2870 ot./min., patkový, novější
s žebry + hřídel + kot. prům. 20 cm + navíc palma Juka
větší, celková cena 2000 Kč, motor 370 W, 1420
ot./min., patkový s přísluš., cena 500 Kč, cca 50 ks
dlaždic betonových 30x30 cm + sádrokartonové desky
š. 12,5 cm + navíc vidle na kamení, celk. cena 1000 Kč.
Tel.: 465 421 271, 736 790 421. • Koupím obyvatelnou
chatu či malou chaloupku s malou zahr. či výběhem pro
pejska s vodou, el., soc. zař. I byt 1+KK či 1+1 se zahr.
Cena do 535 tis. Kč. Tel.: 739 307 646.

Inzerce

Po slavné sbírce na Národní divadlo se všichni vlastenci
mohou opět zapojit do celonárodní akce s ušlechtilým
cílem: sbírka Národ tobě, Járo Cimrmane. Sbírka byla
vyhlášena letos v březnu a má za úkol shromáždit pro-
středky na skutečně unikátní nápad - vyslání horole-
zecké expedice, jejímž cílem bude prvovýstup na dosud
bezejmenný, 3610 metrů vysoký vrcholek v pohoří Altaj.
Účastníci výpravy pak horu slavnostně pokřtí jménem
českého génia. 
Sbírku vyhlašuje občanské sdružení Expedice Altaj -
Cimrman ve spolupráci s Nadací Charty 77.
Číslo účtu veřejné sbírky Národ tobě, Járo
Cimrmane je 105777/2400. Díky Expedici
Altaj-Cimrman se tak během léta zneuznaný
český všeuměl konečně dočká důstojné
pocty - jeho jméno už z mapy světa hned tak
někdo nevymaže_ 
Tento nápad získal podporu i Hospodářské
komory České republiky, která tímto vyzývá své členy
a příznivce Járy Cimrmana k zapojení do této akce.
Všechny firmy se totiž mohou výpravy také symbolicky
zúčastnit, a to zakoupením jednoho nebo více ze série
pamětních certifikátů, zhotovených ve stylu starých
rakouských cenin. Pro firmy a instituce byly vydány
certifikáty v hodnotách 2000, 5000 a 10000 korun. Uni-
kátní listiny lze zakoupit do začátku července 2007,
neboť už v srpnu se zhruba třicetičlenná expedice
vypraví na svou velkou altajskou pouť. Část takto vybra-
ných prostředků půjde na dobrou věc - konkrétně
na konto projektu Dům čtyř múz, určené na vybudová-
ní penzionu pro výkonné umělce v kritické životní
situaci. 

Pamětní listy zhotovil dvorní grafik cimrmanovského
souboru Jaroslav Weigel: zdobí je panoramatická foto-
grafie hory a podpisy dvojice cimrmanologů Ladislava
Smoljaka a Zdeňka Svěráka. Součástí certifikátu je
i osobní poděkování každému dárci a ústřižek, který
lze - jménem svým či jménem společnosti - poslat
na adresu expedice. Chystaná výprava, jíž se vedle
známého horolezce Radka Jaroše zúčastní třeba
i neméně známý cimrmanolog Ladislav Smoljak, pak
pamětní knihu se jménem každého dárce vynese až

na vrcholek Cimrmanovy hory. A jak si cer-
tifikát můžete opatřit a přispět tak na dob-
rou věc?
1) Na internetových stránkách Hospodář-
ské komory České republiky na adresách
www.komora.cz/cimrman a www.altaj-
cimrman.cz/hkcr je umístěn formulář,
ve kterém objednatel vyplní požadované

údaje, vybere nominální hodnotu a počet certifikátů
a zaškrtne, na které pobočce Hospodářské komory
České republiky si certifikát vyzvedne. (Lze vybírat
z cca 100 míst).
2) Následně je objednateli zaslán potvrzovací e-mail
spolu s číslem účtu a variabilním symbolem, na který
má být platba zaslána.
3) Po připsání částky na účet nadace obdrží objednatel
e-mail s výzvou k odběru Pamětního certifikátu na jím
zvoleném odběrním místě Hospodářské komory.
4) Na certifikátu je možno vyplnit ústřižek, který
objednatel pošle poštou přímo na adresu Sdružení
Expedice Altaj Cimrman.

Certifikát můžete shlédnout na www.khkpce.cz
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Přihlašuji svoji dceru, syna

....................................................................................

žáka, žákyni  ................  třídy Základní školy 

adresa trvalého bydliště ...............................................

....................................................................................

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou
pod  názvem „Křížem krážem  prázdninami„ organizuje
pro děti 1. - 5. tříd Město Litomyšl v Mateřském centru
v Ropkově ulici v Litomyšli na tyto dny:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Celkem dní: ...................

Bylo uhrazeno:  ....................      Dne ...........................

Úhradu v hotovosti přijal: .............................................
V případě neúčasti dítěte se úhrada nevrací.

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

....................................................................................

Po ukončení denního programu v 15.00 hodin půjde
naše dítě domů samostatně

ANO     NE (vyzvedneme si ho osobně)
*nehodící se škrtněte 

Mobilní telefon na rodiče:  ............................................

Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem prázd-
ninami:

Podpis rodičů  .............................................................

INFORMACE PRO RODIČE 
Provoz v MC bude zajištěn od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2007
vždy od 7.30 hodin do 15.30 hodin včetně oběda
ve školní jídelně II. ZŠ nebo jídelně II. MŠ (9. 7. - 20. 7.).
Placení obědů je možné pouze v hotovosti přímo
u pokladny v jídelně. Cena oběda (hlavní jídlo +
polévka) je 18,- Kč + 3,50 Kč. Rodiče hradí  za dítě
40,-Kč/den, sourozenci platí 30,- Kč/den. Úhradu  je
možné provést současně s podáním přihlášky
nejpozději do 20. 6. 2007  na pokladně MÚ Litomyšl.
Je možné i dodatečné přihlášení dítěte, nejpozději
den před nástupem do programu.  S sebou: peníze
na oběd, přezůvky, plavky, ručník, pokrývka hlavy, pití,
léky. Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu
u pojišťovny Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Křížem krážem prázdninami 2007 
Profesionální boxer
Adámek v Litomyšli

N ě k o l i k a n á s o b n ý
mistr České republiky
v boxu Tomáš Adámek
se připravoval na svůj
důležitý zápas s Gru-
zíncem Alexandrem
Šipošvilim v litomyšl-
ské tělocvičně
na Veselce. Adámek je
profesionálem v polo-
těžké váze od roku
2006, v evropském
žebříčku mu patří 15.
místo, na světě je
hodnocen jako čtyři-
atřicátý.
“Tomášův trenér má
nedaleko Litomyšle

rekreační chatu a na pozvání místních boxerů přijel
trénovat i sem k nám,” vysvětluje přítomnost boxe-
ra trenér Samurai klubu bojových umění Jiří Kohák.
“S prostředím cvičebního sálu byl český reprezen-
tant velmi spokojen. Přijeli sem s ním i výborní spa-
ringpartneři z profesionálního boxerského týmu
SIAM Praha, jmenovitě například Jindřich Velecký,
též vynikající český boxer,” dodává. K náročné pří-
pravě sportovce patřila kromě tréninku v sále i pří-
prava na čerstvém vzduchu. Po dobu čtrnácti dnů,
které strávil střídavě v tělocvičně a v přírodě, musel
například mnohokrát vyběhnout přívratskou sjez-
dovku.
Klíčové utkání se odehrálo 28. dubna v brněnském
Boby centru. Boxovalo se na osm kol, na jejichž
konci bylo Adámkovo vítězství nad 89. hráčem
světa na body. Český boxer hrál ve své profesionální
kariéře již desátý zápas. Devět z nich vyhrál a jed-
nou remizoval.                                                         -red-

Trápí Vás zdravotní či psychické potíže?
Máte problémy ve vztazích - partnerských, rodičovských, pracovních?
Dostali jste se do krizové situace a nevíte jak dál? 
Vaše dítě má opakovaně stejné zdravotní či psychické problémy?
Potkala Vás životní ztráta? Očekáváte životní změnu?
Možnost pomoci Vám nabízí:

SOUKROMÁ PSYCHOLOGICKÁ PRAXE 
PhDr. Jana Klumparová, tel.: 608 181 543

Zahajuje provoz od 1. 7. 2007 
na Smetanově nám. 58 v Litomyšli. 
Více informací na www.poradna-slunecnice.euweb.cz

Farní charita Litomyšl, poskytovatel zdravotních a sociálních služeb v regionu 

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa 

VRCHNÍ SESTRA DOMÁCÍ PÉČE
do střediska terénní zdravotní služby

regionu Litomyšlska
Požadavky: Vyšší zdravotní odborné vzdělání nebo střední zdrav. vzdělání 

s dodatečným spec. studiem v oboru, minimálně 5 let praxe v oboru, osvědčení
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, řidičský průkaz sk. B,

schopnost vedení kolektivu, občanská a morální bezúhonnost

Žádosti o místo doložené profesním životopisem zasílejte do 18. června 
na adresu: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl. Nejdříve prosíme písemný kontakt.

Stanové základny 
Jiskry Litomyšl
Fotografoval, sestavil, díky Městské galerii vystavuje
jako skromný projev díku těm, kteří nezištně organi-
zovali, zajišťovali, tvořili, improvizovali a všem těm,
kteří se zúčastňovali a spoluvytvářeli nezapomenutel-
né vzpomínky na dny plné pohody a okouzlení z růz-
ných koutů naší společné vlasti Milan Dvořák. 
Výstava Obrazové vzpomínky v Městské galerii -
v domě U Rytířů v Litomyšli je otevřena do konce
června. 

23. června se od 13.00 hodin konají v kryté hale hřeb-
čína Suchá již třetí Jezdecké hry pro děti. Přijďte se
podívat a povzbudit malé jezdce, o zábavu, napětí
a odvážné výkony nebude nouze.                               -red-

Jezdecké hry pro děti
LETNÍ PROVOZ SKI AREÁLU PŘÍVRAT
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Farma Drahoš Dolní Újezd
zahajuje v měsíci červnu

sklizeň jahod
a velmi raných brambor

Samosběr jahod 25,- Kč, trhané 35,- Kč/1 kg
Sklizeň každý den od 7 do 18 hodin, soboty 

i neděle. Vlastní obaly s sebou.
Tel.: 607 607 632, 461 631 320, 604 357 992

Jedna z nejkvalitnějších nabídek českého a evropského výtvarného 
umění 19. a 20. století v ČR.
Otevřeno: út-pá 10 - 13 14 - 18 h

so 10 - 12 h
ne, po  dohodou

více informací
na tel. čísle
606 751 160
část nabídky
na www.ganlit.cz

Pro naše klienty hledáme díla těchto autorů:
Boštík, Benka, Beneš, Blažíček, Brožík, Březina, Bubeníček, Bukovac, Coubine, Čermák, Dvořák,
Engemuller, Filla, Hanych, Havelka, Honsa, Hudeček, Chittussi, Jambor, Jansa, Jíra, Justitz, Kaván,
Kalvoda, Kars, Komárek, Kopecký, Kotík, Kuba, Kupka, Lada, Langer, Lebeda, Loukota, Mánes,
Marold, Mařák, Obrovský, Piepenhagen, Porš, Preisler, Procházka, Radimský, Ropek, Slavíček, 
Šíma, Špillar, Švabinský, Tichý, Trampota, Trnka, Ullik, Ullmann, Vacátko, Váchal, Věšín, Zrzavý
a další české, slovenské, rakouské i ruské autory.

Autor:         Josef Matička
(Tejnka u Prahy 1893 -  
Litomyšl 1976)

Název:        Lubná
Dat. vz.:     1943
Technika:  olej, plátno
Rozměr:     65 x 81 cm
- Vystaveno: J. Matička, Obrazy 
z Litomyšle, 1960 - SČSVU Nová síň,
Praha, č. k. 15

Galerie Art Nouveau Litomyšl
Miroslav Kroupa, Smetanovo nám. 58, Litomyšl

Kupujte kvalitní umění - nejvýhodnější investici současnosti

PRÁCE Z DOMU 
Společnost FORTE Unity s.r.o. hledá 

TELEFONISTKY 
pro zajímavý přivýdělek z domu. Vhodné

pro komunikativní ženy na MD, studentky
nebo penzistky. Informace na tel.: 

777 012 538 e-mail: info@forteunity.cz

Školní rok 2007 - 2008
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ

STUDIUM
ANGLIČTINA - NĚMČINA

s akreditací MŠMT ČR

Vysoké Mýto  723 312 092
Choceň  606 399 764
Litomyšl  728 580 884
E-mail:lira.lit@cmail.cz

JAZYKOVÉ KURZY PRO
FIRMY A VEŘEJNOST
překlady a tlumočení
průvodcovská činnost

www.jazyky-lira.cz

Lidový dům v Litomyšli pořádá 
víkendový

ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ

soboty od 15. září v 17 hodin až do Vánoc
cena 980,- /osobu

Průkazka účastníka je slosovatelná 
o hodnotný zájezd!

Přihlášky od června 2007
tel. 461 619 183, 731 460 663 

www.lidovy-dum.cz

Ředitelka Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli

vyhlašuje konkurz na místo 
učitele anglického jazyka

s nástupem od 1. září 2007
Bližší informace na tel. čísle:  461 615 061

Reprodukováno: varianta z r. 1948 reprodukována v monografii: J. Matička, Sen o Litomyšli,
v majetku Městské galerie v Litomyšli  
- mistrovské autorovo dílo z válečného  období 

Nabízím doučování anglického jazyka pro děti navštěvující základní školu, popř. předškolní děti. Zkušenosti 
s doučováním dětí mám. Zaručuji zodpovědnost, pečlivost a vstřícnost. Cena 100,-- za vyučovací hodinu. Pouze
Litomyšl. Začátek v září 2007. Děkuji za každé zavolání o případné informace. S. Šmídová, tel.: 737 660 055. 

V sobotu 30. června stáj Pucher Janov pořádá parkuro-
vé závody v jezdeckém areálu na dolním konci v Jano-
vě u Litomyšle. Začátek první soutěže v 10.30 hodin.
Na programu dne jsou čtyři soutěže: soutěž do 90 cm,
soutěž st. Z, soutěž st. ZL a soutěž do 130 cm se žolí-
kem. Dále je na programu ukázka psí agility, židličko-
vá pro trenéry a rodinné příslušníky a další.  

Poříčské (prázdninové) večery v Hospodě Na Ranči
se uskuteční v sobotu 16. června od 20.00 hodin
(skupina Juventus Hluboká) a v sobotu 7. července
od 19.30 hodin (sraz harmonikářů). Vstup na akce
30,- Kč, občerstvení zajištěno (opékání prasete,
kuřat, klobás), info na tel. 731 190 780.

Jezdecký den v Janově

Poříčské večery
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O víkendu se v sousedství zimního stadionu v Třinci
konalo 16. Mistrovství ČR ve sportu sice menším, ale
také krásném - stolním táhlovém hokeji. Tradiční pro-
gram zahájila v sobotu celodenní soutěž šestnácti
družstev, mezi kterými měl dva zástupce i klub Stiga
HC Benátky. “Tentokrát jsme nemohli pomýšlet
na zopakování úžasného 6. místa z loňské Plzně, ale
přesto jsme - doplněni o kamarády, kteří nedali dohro-
mady své družstvo - bojovali s mnohem lepšími soupe-
ři,” říká Jindřich Petr. Výsledkem bylo 11. místo Áčka
(Tomáš Lahučký, Marek Lisý, Zdeněk Lopaur, Patrik Petr,
Martin Vejda), které vítězstvím nad Gladiators Plzeň
dopadlo lépe, než sliboval žebříček a 16. místo Béčka
(Ivan Halama, Tomáš Halama, Petr Leden, Jindřich Petr,
Aleš Sláma), které až v prodloužení 23. zápasu z 25
proti Kamaxu Kamenný Újezdec přišlo o šanci na vítěz-
ství. Mistrovský titul obhájil tým Příbram THC Voloupej
před THC Třinec "A" a THC Stiga Svitavy 93.
V neděli dopoledne byly na pořadu vedlejší turnaje
jednotlivců. V soutěži žen a dívek (6 účastnic) získala
třetí titul v řadě Marie Vargová před Anetou Jackows-
kou (obě BSE České Budějovice) a Markétou Pilařovou
(Gladiators Plzeň). Dvanáctku veteránů dovedl do cíle

Zbyněk Pilař (Absolut Spiders) před Zdeňkem Matouš-
kem st. (HCS Žabka Praha) a Pavlem Plešákem (Stiga
EXPAND Plzeň), desátý skončil I. Halama a jedenáctý
J.Petr. Mezi 18 juniory byl nejlepší Lukáš Turoň (THC
Třinec) před Petrem Tmějem (THC Stiga Svitavy 93)
a Miroslavem Hubáčkem ml. (THC Stiga-Game Příb-
ram), 11. místo obsadil T. Lahučký a 12. P. Petr. 
V odpolední hlavní soutěži, které se zúčastnilo 48 nej-
lepších hráčů Českého poháru z přítomných, získal
svůj třetí titul v řadě domácí Lukáš Turoň, na druhém
místě skončil Michal Hvižď (THC Stiga-Game Příbram)
a třetí Jan Suchý (Stiga EXPAND Plzeň). Výborný výsle-
dek si odvezl Zdeněk Lopaur, když nevěřícně zíral
na tabulku, oznamující, že pouhý bod zaostal
za postupem do play-off a přitom dva z postupujících
porazil. Konečná 17. příčka je na závěr sezóny důstoj-
ným oceněním jeho celoroční tréninkové píle! Až 42.
skončil T. Lahučký, 45. P. Petr a 48. J. Petr. 
Podrobné výsledky a vyhodnocení jednotlivých kategorií
Českého poháru 2006-7 včetně fotografií najdete
na www.trefik.cz/stiga/. 
A nezapomeňte, že za rok už můžete jet na MR do Příb-
rami i Vy!                                                                       -red-

Zdeněk Lopaur v Třinci sedmnáctý

Jednadvacetiletý muž z Ústeckoorlicka je podezřelý, že
v měsíci únoru odcizil v supermarketu v Litomyšli
za běžného provozu láhev Hanácké vodky. V lednu před
prodejnou sportovních potřeb na litomyšlském náměs-
tí odcizil část kovového stojanu se zimními bundami
a ramínky, vše za více než čtyřicettisíc korun. V květnu
ve večerních hodinách blíže nezjištěným způsobem
vnikl do prostor rodinného domu v centru Litomyšle,
odkud odcizil finanční hotovost a šperky. Majitelce tak
způsobil škodu za více než pětadvacettisíc korun.
Minulý týden ve čtvrtek rozbil cihlou část skleněné
výplně vstupních dveří jedné z litomyšlských prodejen
a ze zásuvky prodejního pultu odcizil jedentisíckorun.
Na vstupních dveřích způsobil škodu za více než pěti-
set korun. Policejní komisař předal podezřelému sděle-
ní obvinění z trestných činů krádeže, krádeže vloupá-
ním a porušování domovní svobody. Nejedná se
o osobu policii neznámou, již v minulosti se podezřelý
dopouštěl opakovaně majetkové trestné činnosti. Věc
nadále šetří svitavští kriminalisté. 

Vítězem Litomyšlské ligy v in-line hokeji se stal domá-
cí tým. Druhá skončila Choceň, třetí místo obsadili in-
line hokejisté Poličky. Výsledky jednotlivých utkání:
Litomyš - Tygr Team 17:5, 16:7, - Stašov 18:2, 19:3, -
Peak Sport 6:15, 9:8, - Choceň 11:8, 6:4, - Polička
11:7, 12:13. Tygr Team - Stašov 16:6, 8:7, - Peak Sport
9:10, 8:7, - Choceň 9:16, 4:17, - Polička 8:8, 7:5. Sta-
šov - Peak Sport 2:13, 1:20, - Choceň 0:24, 0:5, - Polič-
ka 1:7, 7:13. Choceň - Polička 9:7, 8:8.   -red-

Litomyšlští policisté usvědčili
podezřelého z několika krádeží

Skončila Litomyšlská liga 
v in-line hokeji

Jubilejním desátým mistrem Litomyšle v kulečníkové
hře 9 ball pro letošní rok se stal David Žalman z BC Hra-
dec Králové. Rozhodl o tom turnaj, který se uskutečnil
12. května v herně Billard centra v Lidovém domě v
Litomyšli. Nejlepší ženou byla maminka vítěze Ilona
Žalmanová z téhož klubu.
V konkurenci hráčů z Hradce Králové, Pardubic, Blu-
dova či Brna obsadil druhé místo Pavel Novák z Lito-
myšle, který se stal největším překvapením turnaje.
Nejlepší hráči obdrželi finanční prémii a keramické
poháry z dílny Rostislava Prokše z Bučiny.
Výsledky: 1. David Žalman, BC H. Králové, 40 bodů, 2.
Pavel Novák, The Tykadlo Team 30, 3. Pavel Čermák,
Kozí dechch 20, 4. Petr Vondráček, MPC Pardubice 20,
5. Josef Komenda, BC Bludov 14, 6. Matěj Rychtařík,
Kozí dechch 14, 7. Tomáš Komenda, BC Bludov 14, 8.
Pavel Hajn, Billard centrum Litomyšl 14, 9. Ilona Žal-
manová, BC H. Králové 10, 10. Jan Vimr, BC Delta Brno
10, 11. Jiří Oblištil, MPC Pardubice, 12. Vladimír Klo-
fanda, T.B.C., 13. Jan Rychtařík, Billard centrum Lito-
myšl, 14. Daniel Bednář, Bučina, 15. Jiří Harvánek,
MPC Pardubice, 16. Tomáš Elis, 17. Aleš Kouba, 18.
Jaroslav Javůrek, všichni MPC Pardubice, 19. Karel
Rambousek, Billard centrum Litomyšl, 20. Jiří Havlí-

ček, MPC Pardubice, 21. - 23. Jana Gultová, The Tyka-
dlo Team, Pavel Šindelář, BC Hradec Králové, Martina
Benešová, MPC Pardubice, 24. Karel Šust, BC Hradec
Králové, 25. Vat, Přemeti.                                         -red-

Litomyšlské ceny v kulečníku do Hradce

Prodám byt 2+1 
v cihlové šestibytovce, ulice 9. května
č. 824 v Litomyšli, zvýšené přízemí, osob-
ní vlastnictví, 55 m2. Dva sklepy, neprů-
chozí pokoje i kuchyň, v pokojích parkety,
koupelna a WC po rekonstrukci. Nová
karma a nově vyvložkovaný komín s revi-
zí. 4x nové plynové přímotopy. Nové roz-
vody plynu a elektřiny, oboje s revizí. Byt
je vymalován, parkety natřeny, je v klid-
ném místě vedle gymnázia, dobře přístup-
ný. Velmi světlý. Koupelna zděná s místem
a přípojkou na pračku, WC samostatně,
nová podlaha na chodbě a v kuchyni.
Na chodbě a v kuchyni jsou původní
funkční vestavěné skříně. Okna v pokojích
na jihovýchod. Trojdílná zachovalá okna.
Cena pouze 1 500 000 Kč.
Tel.: 222 253 817, 605 046 456.
Realitní kanceláře nevolat.

BAR GALERIE GARAŽ
přijme 

BARMANKU 
Tel.: 602 419 308

Oldies but goldies
II. TANEČNÍ VEČER
nejen pro střední generaci

naše a zahraniční 
disko hity 60. - 90. let

uvádí  DJ Mojmír
Lidový dům Litomyšl

sobota  9. června od 20.30 hodin
vstupné 50,- Kč, předprodej v IC

Víkendový praktický seminář
Zdraví a  šťastní vlastními silami
se uskuteční od 22. do 24. června

v rekreačním zařízení ve Vranicích.
Info na tel.: 469 319 538.

Více na www.zivotosprava.cz

Kamenictví 4K
Karel Kopecký, 561 18 Němčice 87

Tel.: 461 610 227, 776 643 713

• Kompletní kamenické 
a kamenosochařské práce

• Výroba kuchyňských desek 
a jiných interiérových doplňků.
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Přestože motokrosový závodník František Smola
z Orion Racing Teamu Litomyšl vede v průběžném
pořadí seriálu Mistrovství republiky seniorů, v junior-
ském šampionátu  Mitas Cup 2007 se mu zatím tolik
nedaří. V sobotu 12. května v jihočeských Horažďovi-
cích svoji kategorii dvoutaktních motocyklů vyhrál
Petr Michalec z Mňuk Motokros Teamu Vysoké Mýto
a celkově skončil čtvrtý.  
Vysokomýtský jezdec předvedl vyrovnané výkony, když
v první rozjížďce obsadil osmé místo a v druhé skončil
čtvrtý, jen těsně za Lukášem Koroviakem na čtyřtaktní
hondě. František Smola obsadil ve své třídě konečné
třetí místo, když atakoval stříbrnou příčku. “V první

rozjížďce dojel třetí, v polovině druhé jízdy ale prorazil
zadní pneumatiku a dojel do cíle jako jedenáctý,”
komentuje průběh klání manažer týmu Petr Kovář.
“František je vedoucím jezdcem seniorské soutěže.
Věřím, že i mezi juniory půjde nahoru,” dodává.
V Horažďovicích nestačil ani na Petra Smitku, který tu
však závodil v domácím prostředí a trať dúkladně zná
z tréninků. V kubatuře 85 ccm zvítězil Roman Hanou-
sek před Rakušanem Karmelem. Mistr Evropy z roku
2006, dvanáctiletý Václav Kovář, skončil čtvrtý.
Další závod se jede 30. června v Březové nad Svitavou,
seriál 21. července zavítá do Horního Újezdu u Lito-
myšle.                                                                              -ih-

Mladík Smola zatím lepší mezi seniory

LITOMYŠL/ První ze sedmi závodů v kartingu, které se
započítávají do seriálu nazvaného ROK CUP CZ, se
uskutečnil 12. a 13. května v překrásném areálu
v německém městečku Wackersdorf, ležícím asi šede-
sát kilometrů za hraničním přechodem Rozvadov. Tým
Orion Litomyšl se na start postavil v kompletní sesta-
vě. V juniorské kategorii jej tak reprezentoval Martin
Doubek a v kategorii seniorů David Bělina s Františ-
kem Adámkem. 
Za ideálního, slunečného počasí se litomyšlským
jezdcům dařilo především mezi dospělými. David
Bělina byl nejrychlejší již v měřeném tréninku
a všechny tři svoje starty proměnil v suverénní vítěz-
ství. “Davidovi tento víkend opravdu sedl a jeho sou-
peři neměli sebemenší šanci,” hodnotí manažer týmu
Martin Slavík. Druhý zástupce František Adámek měl
cestu na stupně vítězů o něco lehčí. “V ‘měřáku’ byl
druhý, startoval tudíž z druhého místa, které ve Wac-
kersdorfu není příliš výhodné, přesto se mu vždy nej-
později ve druhém kole podařilo dostat na druhé
místo za svého týmového kolegu, a tam zůstal až

v měřeném tréninku čtvrtý nejrychlejší čas a tudíž
musel startovat z druhé řady. Martinovi se příliš
nedařily starty, přesto příkladně bojoval, v sobotní
jízdě skončil třetí, v neděli pak jednou čtvrtý a jed-
nou druhý, což mu v konečné klasifikaci vyneslo
třetí místo za Radimem Maxou a Lukášem Vrečkou,
který o celkové vítězství přišel kvůli desetivteřino-
vé penalizaci ve třetí jízdě, která ho odsunula
na sedmou pozici. Velkou smůlu měl vítěz měřené-
ho tréninku Luboš Řezník. “Luboš měl v každé jízdě
kolizi a ani jednou neviděl šachovnicový praporek,
tak jak by si představoval,” soudí manažer. V dob-
rém světle se ukázali i Gabriela Jílková a Jan Midrla,
tovární jezdec Birelu, se kterým sváděl zajímavé
souboje právě Martin Doubek. 
Další závod ROK CUPu CZ se pojede zároveň s mist-
rovstvím republiky v Sosnové, po skončení celého
seriálu budou mít první tři jezdci z každé kategorie
zaručenou účast ve světovém finále, které loni
vyhrál v barvách Orionu Patrik Hájek.      

-red- foto archív týmu

Německý Wackersdorfu vydal tři poháry

Lea Johanidesová z klubu Cyklo Stratílek Litomyšl a
Zuzana Vlčková z TT MiP Polička vybojovaly jako člen-
ky národního týmu juniorek na Mistrovství světa duat-
lonistek v maďarském Györu bronzové medaile. Joha-
nidesová navíc obsadila skvělou osmou příčku v indi-
viduálním závodě. Je pravděpodobné, že se tato spor-
tovkyně zúčastní i mistrovství Evropy v Edinburghu.

V kategorii seniorů bojovali ve Wackersdorfu v barvách lito-
myšlského Orionu David Bělina s Františkem Adámkem.

Úspěch duatlonistek

do cíle,” komentuje vývoj závodu Slavík. Dvojici
reprezentantů Orionu doprovodil na stupně vítězů
Roman Halada. V juniorské třídě bojovalo o první
místo šest vyrovnaných jezdců. Martin Doubek zajel

Druhý závod Mezinárodního mistrovství České repub-
liky v motokrosu v Lokti nad Ohří byl v kubatuře 125
ccm doslova východočeskou záležitostí. O celkové
vítězství spolu bojovali především zástupci motokro-
sových týmů z naší oblasti - František Smola z lito-
myšlského Orionu a Michal Votroubek z Mňuk Motok-
ros Teamu Vysoké Mýto. V mekce motokrosového spor-
tu, kde se jezdí i závody mistrovství světa, prokázali
tito jezdci oprávněnost svých startů v evropském šam-
pionátu.
V první rozjížďce neodstartoval Smola nejlépe. Toho
využil Votroubek s Bučencem, kteří se dlouho drželi
v čele závodu. Z desátého místa se ale dral kupředu
mladý jezdec Orionu a když Slovák Bučenec z LR Cos-

metic - ADOS Teamu upadl, měl Smola před sebou
poslední ‘sousto’. Vysokomýtský Michal Votroubek
odolával až do posledního kola, aby nakonec bitvu
s dravým mladíkem prohrál. Třetí dojel Smitka, Buče-
nec stihl čtvrté místo. Na startu druhé rozjížďky byl
Smola o poznání rychlejší. Brzy se propracoval na třetí
pozici, kde také zůstal až do konce závodu. Vyhrál
Bučenec před Votroubkem. Smola si připal za celkové
vítězství 45 bodů a v průběžném pořadí mistrovství
vede s 87 body. Michal Votroubek skončil druhý a cel-
kově si polepšil o čtyři místa - s 69 body je třetí. Buče-
nec, který skončil v Lokti třetí, je celkově na druhém
místě s 83 body. Další závod se uskuteční 3. června
v Jiníně, odkud Smola pochází. 

František Smola v čele národního mistrovství

LITOMYŠL

PŘIHLÁŠKY DO KURZŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

nabízíme výuku v oborech:
pro nejmenší:

PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ
od 18 měsíců do 4 let

KRŮČKY RYTMUS - FLÉTNA
od 4 do 6 let

pro děti, mládež a dospělé:

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
AKUSTICKÁ KYTARA 

ZOBCOVÁ FLÉTNA

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE
A BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE

www.yamaha-skola/cz/odkaz-prihlaska
nebo tel.: 603 834 800

e-mail: info@yamaha-skola.cz

Marathon/off okusilo třináct běžců
Celkem třináct běžců se v sobotu 5. května postavi-
lo u sochy Bedřicha Smetany na litomyšlském
náměstí na start populárního závodu Marathon/off. 
Na maratonské trati s velkým převýšením, která
závodníky zavedla například do Sloupnice na severu
či do Příluky na jihu našeho regionu, fungoval bez-
chybně veškerý servis a běžcům bylo tentokrát
nakloněno i počasí. Ochladilo se a občas se přehnala
i dešťová přeháňka.
Letošní ročník vyhrál Martin Jílek v čase 3:19:14
hodin před Ondřejem Šindlerem (4:02:38 hodin)
a Květoslavem Kykalem (4:10:58). Pořadí na dalších
místech: 4. Petr Soukup 4:25:19 hodin, 5. Edo Niko-
léni (Slovensko) 4:40:52 hodin, 6. Jaroslav Seidl
5:01:41 hodin, 7. Martin Šalda, Morašice, 8. Radek
Beneš, Suchá Lhota, 8. Vratislav Fous, Suchá Lhota,
10. Jaromír Vít, Cerekvice nad Loučnou, 10. Radek

Kicukis, Cerekvice nad Loučnou, 10. Jan Kašpar,
Cerekvice nad Loučnou, 13. Přemysl Seidl,
Sloup.nice.                           Text a foto Ivan Hudeček
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Centrum celoživotního vzdělávání MARLIN B&V s. r. o.
s celorepublikovou působností ve vzdělávání dospě-
lých si vás dovoluje informovat a představit své
chystané aktivity na pobočkách v Pardubickém kraji.
Pro mladé lidi ve věku do 25 let, kteří po ukončení stu-
dia (max. do dvou let) obtížně hledají uplatnění na
trhu práce z důvodu chybějící praxe nabízíme účast
v projektu spolufinancovaném Evropským sociálním
fondem a rozpočtem České republiky: ABSOLVENTI DO
PRÁCE!
Projekt spočívá v realizaci tříměsíční teoretické části,
která je sestavena z těchto modulů:
- motivační část (osobnostní rozvoj, aktivní individu-
ální spolupráce klienta s poradcem)
- výukový blok (komunikační dovednosti, jednání se
zákazníkem, vyhledávání zaměstnání, firemní kultura
a adaptace v pracovním procesu, vstup do EU a násled-
né změny, pracovní a obchodní právo, živnostenský
zákon v podnikatelské praxi, materiálně - technické

zásobování, ekonomické vazy v pracovním procesu,
účetní doklady v praxi a výuka na PC) 
a v realizaci čtyřměsíční pracovní praxe u zaměstnava-
telů v regionu s ohledem na osobní schopnosti a dosa-
žené vzdělání klienta.
Po celou dobu projektu budou účastníci spolupracovat
s poradcem a v individuálních případech můžeme
poskytnout méně rozhodným klientům sestavení
bilanční diagnostiky.
V průběhu realizace počítáme s finanční podporou
všech zúčastněných, a to formou příspěvku na jízdné,
v případě potřeby i proplacení hlídání dětí a ubytování
dojíždějícím z velkých vzdáleností. 
Realizace proběhne celkem ve třech fázích na poboč-
kách v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad
Orlicí. Zájemci se mohou informovat na pobočkách
úřadů práce, které s námi na výborné úrovni úzce spo-
lupracují nebo na tel. čísle 774 556 898. 

PLACENÁ INZERCE

Šance na práci pro mladé
Litomyšlští nohejbalisté vstoupili do krajského pře-
boru úspěšně, když přehráli celek Mnětic 5:4. V dru-
hém utkání prohráli stejným rozdílem s týmem Řes-
tok.
TJ SOKOL Mnětice - NK Litomyšl 4:5
O vítězství Litomyšle rozhodl až poslední zápas, do
kterého nastoupila první dvojice Havran s Půlkráb-
kem. Několik smolných výměn v koncovce dostalo
do vedení domácí duo, avšak poté hosté zmobilizo-
vali své síly a soupeře v druhém setu nemilosrdně
deklasovali. Rozhodující sada začala lépe opět pro
domácí, kteří se dostali až do vedení 9:7. Pak ale při-
šlo parádní vydřené vyrovnání na 9:9 a v poslední
výměně utkání získal pro tým Litomyšle vítězství
Michal Půlkrábek skvělým blokem.
Výsledky: 2. dvojice - Radiměřský, Vrbka 2:0 (10:5,
10:4), 1. dvojice - Havran, Půlkrábek 1:2 (10:7, 8:10,
6:10), 2. trojice - Půlkrábek, Ševčík, Vrbka 2:1 (7:10,
10:6, 10:3), 1. trojice - Havran, Radiměřský, Vomočil
2:0 (10:9, 10:4), 3. dvojice - Ševčík, Vomočil 1:2
(10:7, 7:10, 9:10), singl - Radiměřský 1:2 (10:7, 3:10,
9:10), 1. trojice - Havran, Radiměřský, Vomočil 1:2
(10:8, 7:10, 8:10), 2. trojice - Půlkrábek, Ševčík,
Vrbka 2:0 (10:7, 10:5), 1. dvojice - Havran, Půlkrábek
1:2 (10:8, 3:10, 9:10).
NC Řestoky - NK Litomyšl 5:4
Opět rozhodovala až poslední bitva prvních dvojic.
Na obou týmech bylo vidět, jak jim ubývají síly, ale
přesto se hrál skvělý nohejbal. První set vybojovali
Litomyšlští, ve druhém byli šťastnější domácí. Roz-
hodující set byl opět ohromně vyrovnaný. Bohužel
se tentokrát štěstí za stavu 9:9 usmálo na domácí,
čímž vyhráli celý zápas 5:4. “Musím všechny naše
hráče pochválit za parádně odmakaný zápas. Kluci
dřeli a bojovali ukázkově o každý míč. Pověstné
štěstíčko se k nám přiklonilo v prvním zápase, když
jsme poprvé v naší historii dokázali porazit silný a
zkušený tým Mnětic! Odpoledne byl už trochu znát
úbytek sil, ale přesto hráči nepolevovali a dokázali
uhrát přinejmenším vyrovnanou partii, přestože už
některé z nich chytaly křeče. Klobouk dolů před
celým týmem za to, co tentokrát dokázal,” hodnotí
kapitán týmu Miloš Vomočil.
Výsledky: 2. dvojice - Radiměřský, Vrbka 2:0 (10:8,
10:7), 1. dvojice - Havran, Půlkrábek 0:2 (7:10, 7:10),
2. trojice - Půlkrábek, Ševčík, Vrbka 2:0 (10:9, 10:7),
1. trojice - Havran, Radiměřský, Vomočil 1:2 (9:10,
10:6, 7:10), 3. dvojice - Ševčík, Vomočil 0:2 (8:10,
9:10), singl - Radiměřský 2:0 (10:6, 10:4), 1. trojice -
Havran, Radiměřský, Vomočil 2:0 (10:7, 10:9), 2. tro-
jice - Půlkrábek, Ševčík, Vrbka 0:2 (9:10, 8:10), 1.
dvojice - Havran, Půlkrábek 2:1 (9:10, 10:8, 10:9).
V neděli se do Krajského přeboru zapojily i mladší
naděje Litomyšle. Dorostenci dokázali uhrát do
tabulky tři body a starší žáci dokonce plný počet čtyř
bodů.
Výsledky: Dorost - Josef Beránek, Tomáš Maloch a
Dan Půlkrábek: Litomyšl - Choceň 5:1, Litomyšl -
Pardubice 3:3. Starší žáci - Dan Půlkrábek, Jakub
Chalupný, Jan Jirásek a Kuba Havran: Litomyšl -
Bělá 5:1, Litomyšl - Mnětice 5:1.                          -red-

Pokračoval krajský přebor v nohejbalu. Litomyšlanům
se tentokrát tolik nedařilo a přestože bojovali, prohrá-
li s Hlinskem oba sety 4:5.
Po dobrých výkonech z minulého týdne přišla studená
sprcha. Hráčům se nedaří hra trojic, ze které zatím
letos uhráli pouhé čtyři body z dvanácti zápasů. Hrá-
čům se navíc nedařilo kombinovat a jediným, kdo
z týmu odehrál slušné utkání, byl Michal Půlkrábek. 
NK Litomyšl - SK Hlinsko 4:5
Výsledky: 1. dvojice - Havran, Půlkrábek 2:1 (10:7, 6:10,
10:3), 2. dvojice - Radiměřský, Vrbka 0:2 (5:10, 8:10), 1.
trojice - Havran, Vomočil, Radiměřský 1:2 (8:10, 10:9,
2:10), 2. trojice - Půlkrábek, Ševčík, Vrbka 2:1 (7:10,
10:7, 10:9), 3. dvojice - Ševčík, Vomočil 2:1 (9:10, 10:8,
10:9), Singl - Radiměřský - 2:1 (8:10, 10:8, 10:4), 1. tro-
jice - Havran, Vomočil, Radiměřský 1:2 (6:10, 10:9,
5:10), 2. trojice - Půlkrábek, Ševčík, Vrbka 1:2 (10:3,
7:10, 4:10), 1. dvojice - Havran,Půlkrábek 0:2 (8:10,
7:10).
NK Litomyšl TJ Sokol Mnětice “A” 5:0 (kontumačně)
Starší žáci si upevnili krajské vedení 
V neděli 13. května sehrálo družstvo starších žáku
Litomyšle dvě mistrovská utkání přeboru Pardubické-

ho kraje s těmito výsledky: NC Řestoky - NK Litomyšl
1:5, Sokol DDM Holice - NK Litomyšl 1:5. Sestava: D.
Půkrábek, J. Chalupný, J. Jirmásek, A. Pavliš.
Hráči si upevnili vedení v krajském přeboru.     -red-

Družstvo starších žáků Litomyšle - horní řada zleva: F. Kmo-
šek, J. Jirmásek, A. Pavliš, J. Chalupný, dolní řada zleva:
J. Havran, D. Půlkrábek, P. Klička.

Mnětičtí v Litomyšli
poprvé ‘na lopatě’

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, celé sbírky, větší množství i pozůstalost 
po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel.: 724 229 292

Litomyšl narazila na hlineckou hradbu
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Přestože rozšířené sobotní úřední hodiny na odboru
dopravy využívá řada žadatelů především z okolí
města, tempo výměny řidičských stále velmi zaostá-
vá za předpokládaným ideálním stavem. Za celý rok
by mělo být vyměněno téměř 2800 řidičských průka-
zů, k poslednímu datu měsíce dubna bylo vyměněno
657 řidičských průkazů, což je skoro 24 %. Pro ide-
ální průběh je nyní nutné každý měsíc přijmout 264
žádostí. Například v měsíci dubnu bylo vyměněno
180, v březnu 203 a únoru jenom 100 řidičských
průkazů
Přestože se doba sedmi měsíců může zdát ještě
dostatečně dlouhou, nespoléhejte na poslední
měsíc v roce. Protože podobná situace je v celé

republice, dá se předpokládat, že v prosinci nebude
tiskárna technicky zvládat výrobu řidičských průka-
zů ani pro ty, kteří si budou chtít připlatit za expres-
ní výměnu. Jízda bez řidičského průkazu je přestup-
kem s pokutou do výše 2 500 Kč a od 1. ledna 2008
budou opozdilí žadatelé bez výjimky pokutováni.
Pro úplnost ještě uvádíme úřední hodiny, kdy lze
požádat o výměnu řidičského průkazu: 
pondělí a středa 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00
hodin (v červenci a srpnu pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek  od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00
hodin a každou první sobotu v měsíci 8:00–11:30
hodin, krom července a srpna.

-eh-

Výměny řidičských průkazů

JAZYKOVÁ AGENTURA
Na léto pro Vás připravujeme:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S INTENZIVNÍ VÝUKOU 

ANGLIČTINY
dopolední blok - 4 hodiny výuky denně 

s kvalifikovanou  lektorkou, oběd,
odpolední blok 4 hodiny, 

angličtina zábavnou formou 
termíny: 30. 7. - 3. 8., 6. 8. - 10. 8., 

pondělí až pátek 8.00 -  16.00
6 - 10 dětí, cena 1400 Kč

LETNÍ KONVERZAČNÍ
KURZ ANGLIČTINY 

PRO DOSPĚLÉ
pro pokročilejší uživatele - cílem není výuka, 

ale používání jazyka
zajímavá témata, audio, video materiály

20. 8. - 24. 8.
5 dní v týdnu, 3 hodiny denně

5 - 8 účastníků, 900 Kč

LETNÍ INTENZIVNÍ 
KURZY PRO VEŘEJNOST

intenzivní kurz AJ, FJ, NJ, ŠJ různé úrovně
20 hodin výuky, 6 - 10 účastníků, 900 Kč
Kontakt: Jazyková agentura AKAIA,

Smetanovo nám. 77,  Litomyšl (Slezák)
tel.: 777 345 866, 731 103 727, 608 200 467

akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

LIGMA Direkt s.r.o., T. G. Masaryka 906
(areál TRAMON), 570  01 Litomyšl

tel.: 461 614 559, tel.+fax: 461 615 557
mobil: 608 711 968

e-mail: obchod@ligmadir.cz, 
www.ligmadir.cz

výrobky z plastových folií,
kancelářské potřeby, 

dětská zábava
nabízí

GRIL PÁRTY
sortiment plastového nádobí
pro Vaše kulinářské exhibice
Velkoobchodní ceny si zasloužíte i Vy.

Za rozhlednami
ve Slezsku
V sobotu 16. června pořádá Klub
turistů Litomyšl zájezd na severní
Moravu. Účastníci navštíví čtyři
klasické kamenné rozhledny
a ujdou mezi nimi celkem dvacet
kilometrů. 
První zastávkou bude obec Úval-
no, nad níž stojí rozhledna Hanse
Kudlicha zvaná Strážiště. Násle-
duje pěší trasa na Civlín nad Krno-
vem (kromě rozhledny je zde
známé poutní místo s klášterem).
Autobusem se pak přejede na Pet-
rovy boudy, odkud je blízko k roz-
hledně Biskupská kupa přímo
na polských hranicích. Po sestupu
do městečka Zlaté Hory následuje
přejezd do České Vsi a poslední
pěší částí je výstup na rozhlednu
Zlatý Chlum a dolů do města Jese-
ník. Odtud je pak odjezd domů. 
Méně zdatní turisté mohou pří-
padně některou rozhlednu vyne-
chat, využít autobusu a prohléd-
nout si města, kde bude autobus
vždy čekat. Přihlášky v prodejně
akvaristiky na Toulovcově náměstí
(pan Popelka), jízdné činí 200
korun. Klub turistů Litomyšle
srdečně zve! 
Odjezd v 6 hodin, předpokládaný-
návrat ve 20 až 21 hodin.

Zdeněk Vandas
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TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Úterý 19. června - Mistrovství České republiky ve
fotbale mladších a starších žáků. Začátky utkání -
mladší žáci v 10 hodin, starší žáci ve 12 hodin. Prav-
děpodobní účastníci: mladší žáci - FC Bohemians
Praha za Čechy, FC Baník Ostrava, FC Brno za Mora-
vu o jedno postupové místo ještě bojují. Starší žáci:
AC Sparta Praha za Čechy, Baník Ostrava, FC Brno za
Moravu o jedno postupové místo ještě bojují. 
Neděle 10. června od 13.30 a 15.15 hodin - 1. FC
Žamberk (Starší a mladší žáci 1A třída), neděle 10.
června od 17.00 hodin - Sokol Živanice (muži A -
Krajský přebor), sobota 9. června od 14.45 a 17.00
hodin - FK Česká Třebová (Starší a mladší dorost -

krajský přebor) - vždy Městský stadion Černá Hora.    
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl lehké atletiky
Neděle 3. června od 10.00 do 14.00 hodin - 2. kolo
KPD starších žáků Pardubického kraje, středa 20.
června od 15.00 do 18.00 hodin - 2. kolo KPD mlad-
šího žactva Pardubického kraje - vždy Městský stadi-
on Černá Hora        
Stiga HC Benátky
Sobota 23. června od 14.00 hodin - 6. kolo Litomyšl-
ského poháru 2007, čtvrtek 5. července od 14.00
hodin - 7. kolo Litomyšlského poháru 2007 - vždy
DDM Litomyšl 
Každou středu od 17.30 hodin Krajská Stiga - liga.

Připravuje Zdeněk Kocman

Kam v červnu v Litomyšli za sportem?

Mladé stolní tenistky 
Litomyšle bojovaly o titul
V sobotu 28. dubna se zúčastnilo šestnáct nejlepších
družstev České republiky boje o titul Mistra republiky.
Mezi soutěžícími nechybělo ani družstvo starších
žákyň Jiskry Litomyšl v sestavě Kateřina Burešová a
Lucie Syrová, vedené Pavlem Jirsou.
Litomyšlské dívky byly nalosovány do skupiny B spo-
lečně s SK Dobré, Slavoj Praha a Cvikováček Cvikov.
První zápas proti Slavoji nezastihl hráčky v dobré herní
pohodě, jasně prohrály čtyřhru, Katka Burešová se
vůbec neprosadila, Lucie Syrová naopak vyhrála jeden
zápas, nakonec to byla prohra 1:3. Proti nejvýše nasa-
zenému SK Dobré naopak začaly dívky skvěle, vyhrály
3:2 čtyřhru a Burešová měla blízko k výhře nad Rozín-
kovou, ale nepodařilo se. Litomyšlanky opět prohrály
1:3. Až v závěrečném utkání děvčata porazila Cvikov
3:1, když tentokrát bez zaváhání bodovala Burešová.
Konečné třetí místo ve skupině a výsledné 9. - 12.
místo v republice je pro děvčata výzvou do další sezó-
ny, kdy by se opět rády zúčastnily tohoto mistrovství
s ještě lepším výsledkem.                                           -red-

Nabízím opravy a údržby 
na nemovitostech. Práce na zahradách,

úklid i úklid trávy. 
Miroslav Bohunek, Němčice 25, tel.: 732 875 810

Sedmé Author Cyklo Maštale
V sobotu 9. června se v Proseči u Skutče uskuteční
7. ročník maratonu horských kol Author Cyklo
Maštale, který je zařazen do série prestižních závodů
Author Space maraton tour 2007. Na tratích závodu,
vedoucího překrásnou přírodou území Toulovcových
Maštalí, jejichž délka je 100, 50, 20, 10, 1 km a 300 m.,
změří síly okolo 1000 startujících ve všech věkových

a výkonnostních kategoriích. Start prvního závodu je
naplánován na 10. hodinu. Pro všechny zúčastněné
i jejich doprovod je připraven pestrý doprovodný
program a občerstvení. Veškeré zájemce srdečně zve
Dům sportu Stratílek Litomyšl. více informací najdete
na www.mastale.cz, www.stratilek.cz nebo
www.author.cz -red-

Mařákova 365  •  570 01 Litomyšl  •  tel. 461 618 196
po, út, st, čt: 10 - 22 hod., pá, so: 10 - 1 hod. ne: 10 - 22 hod.

některé z našich ukrajinských specialitukrajinské speciality
restaurace
salonek
soukromé
akce
letní teráska
víkendové
grilování
denní menu
velký výběr vín
klimatizované prostory

bboorršščč ssttuuddeennýý  ppřřeeddkkrrmm ppssttrruuhh  ppoo  ddoommáácckkuu sstteeaakk  MMuukkaaččeevvoo

Kateřina Burešová bronzová na mistrovství
republiky mladšího žactva ve stolním tenisu 
Ve dnech 12. - 13. května se konalo mistrovství České
republiky mladšího žactva ve Vlašimi. Za účasti 64
žáků a 48 žákyň se tohoto klání zúčastnila také lito-
myšlská Kateřina Burešová.
Ta nejdříve ve skupině porazila Benadovou z Mikulčic
3:0 a potom i Pikolovou z Prahy 3:1. Ve 2. stupni,
který se hrál vylučovacím způsobem, si nejdříve
poradila s Vašíčkovou ze Strážnice 3:0, poté vybojo-
vala vítězství nad Kejklíčkovou z Ústí nad Labem 3:2.
Mezi osmi však nestačila na nasazenou hráčku číslo
jedna Šlehobrovou z Dobrého 0:3, a skončila celkově
na 5. - 8. místě. Potvrdila tak své postavení na repub-
likovém žebříčku.
Ve čtyřhře získala Burešová cenný kov v podobě bron-
zové medaile se svojí deblovou partnerkou Martinou

Štikovou z Mostu, když nejdříve porazily dvojici
Černá, Čermáková (Krupka, Ústí n.L.) 3:0 a dále Toma-
novou s Helískovou (Hodonín, Strážnice) 3:1. Ve čtvrt-
finále se děvčata utkala s pozdějšími ví-tězkami
Adámkovou a Vránovou (Brno, Hodonín), aby po boji
podlehla 1:3 a tím získala bronzové medaile. V mixu
Katka hrála s Markem Lukešem z Pardubic. Po dvou
vítězstvích a jedné porážce skončili na 9. - 16. místě.
Mistři ČR mladšího žactva: mladší žáci - Michal Beneš
(SKST Brno), mladší žákyně - Karin Adámková (SKST
Brno), čtyřhra mladší žáci - Michal Beneš, Ondřej
Bajgr (SKST Brno, TJ Mittal Ostrava), čtyřhra mladší
žákyně - Karin Adámková, Radana Vránová (SKST
Brno, ČASD Hodonín), mix - Michal Beneš, Karin
Adámková (SKST Brno).                                         -red-
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Litomyšlští atleti vytvořili oddílový
rekord na 4x 100 metrů

Nové Město nad Metují potvrdilo předpokládanou
roli favorita pro návrat do 1. ligy. Druhý zájemce
o první příčku z Ústí nad Orlicí, který z 1. ligy
sestoupil vloni, udržel nejtěsnější odstup a naději
pro další kola. Domácí družstvo Litomyšle proká-
zalo svoji stoupající kvalitu a třetí příčka hned
za dvěma bývalými účastníky 1. ligy je úspěchem
a základem pro konečné umístění v horní polovi-
ně tabulky.
Výkony vítězů disciplín a dalších závodníků
Litomyšle
20 km chůze - 1. Šnajdr, Nová Paka 
100 m - 1. Veleba, Ústí n.O. 10,98, 5. Šmejc 11,39,
Zahradník 12,00 - 6 bodů, 200 m - 1. Veleba, Ústí
n.O. 22,17, 5. Šmejc 23,24, 6. Vodehnal 23,32 - 11
bodů, 400 m - 1. Kempa, Nové Město n.Met. 51,00,
3. Vodehnal 51,42 - 8 bodů, 800 m - 1. Barták, Ústí
n.O. 1:55,88, 1500 m - 1. Kocourek, Ústí n.O.
4:03,76, 4x 100 m - 1. Kusý, Baar, Vodehnal, Šmejc
43,57, 8. Plocr, Šťásek, Zahradník, Jandera 46,72
- 14 bodů, 110 m překážek - 1. Baar 16,06, 2.
Valenta 16,66, 6. Šťásek 17,60, 8. Severa 17,80 -
28 bodů, 400 m překážek - 1. Pajůrek, Nová Paka
57,48, 10. Plocr 62,88 - 1 bod, 500 m - 1. Krunka,
N. Město 15:22,40, 6. Cacek 15:58,88, 10. Řemí-

nek 16:27,52 - 6 bodů, Výška - 1. Janků, Česká
Lípa 208, 4. Bartoš 193, 6. Novák 185, 8. Kusý 175,
9. Zahradník 170, 10. Jandera 170 - 18 bodů, Tyč -
1. Baar 420, 2. Valenta 400, 6. Bartoš 280 - 25
bodů, Dálka - 1. Návesník, Pardubice 686, 3. Baar
664, 8. Jandera 595, 10. Hořeňovský 586 - 12
bodů, Trojskok - 1. Remeš, Sázava 13,90, Hoře-
ňovský 11,69, Disk - 1. Landmesse, N. Město
60,75, 9. Novotný 43,99, Lukášek 43,03 - 2 body,
Kladivo - 1. Bartůněk 57,98, 5. Zeman 48,85, Tesá-
rek 39,28 - 6 bodů, Koule - 1. Tlapák 15,70, 7. Jůza
13,02, 10. D. Novotný 12,91, Kozák 12, 57 - 5
bodů.
Z výkonů je třeba vyzvednout oddílový rekord šta-
fety 4x 100 metrů. Průměr 10,90 vteřin na člena
štafety je velmi kvalitní.
Pořadí v 1. kole II. ligy: 1. SK Nové Město nad
Metují 220 bodů, 8 h.b., 2. TJ Jiskra Ústí n.O. 184,
7, 3. TJ Jiskra Litomyšl 148, 6, 4. Hvězda SKP
Pardubice B 137, 5, 5. Kavaliér Sázava 104, 4, 6.
AC Česká Lípa 95, 3, 7. TJ Sokol Nová Paka 58, 2, 8.
TJ Lokomotiva Trutnov 46, 1. druhé kolo se usku-
teční 2. června v Hradci Králové.

-red-
foto Ivan Hudeček

Mirka Skřivanová
poprvé v poháru první
Český skokový pohár pro rok 2007 má za sebou již třetí
kolo. Za účasti nejlepších českých a slovenských jezd-
ců proběhlo 18. - 20. května v Ostravě.
Vítěz Českého skokového poháru 2006 Jiří Skřivan
ze stáje Manon Litomyšl získal v Memoriálu plk. Jana
Havla (140 cm) s Rytmou CAC Leasing stříbro, když
lepší byl jenom Zdeňek Žíla s Le Parton ze stáje
Mustang. O vítězství v hlavní soutěži ČSOB Velké ceny
Ostravy 2007 usilovalo 23 jezdců, ve dvoukolové sou-
těži nejlepšího výsledku a svého prvního vítězství
v rámci Českého skokového poháru dosáhl Jiří Luža
v sedle Ronalda S (JS Schneider), Jiří Skřivan skončil
desátý. Dcera Jiřího Skřivana Mirka získala také své
první “pohárové” vítězství, a to s Labe James CAC Lea-
sing v nedělní soutěži - Ceně LR HEALTH - BEAUTY
SYSTEMS.                                                                      -msk-

Čerstvá mistryně východočeské oblasti juniorů Mirka Skřiva-
nová - Labe James CAC Leasing (Stáj Manon Litomyšl).           

foto Jan Kameník

Nevidomá atletka Miroslava Sedláčková (vpravo) s
vodičem na trati závodu na 1500 metrů.

Litomyšlský atlet a bývalý olympionik Věroslav Valenta
si dobře vedl v hodu diskem.

Ve dnech 8. - 10. června se Litomyšl stane centrem jez-
deckého dění. Zveme vás na třídenní nabitý program,
nenechte si ujít špičkové výkony českých TOP jezdců
a koní, show program, vystoupení Václava Vydry, set-
kání s Miss Petrou Minářovou a Laďou Kerndlem. Sou-
částí jsou i atrakce pro děti. Začátky soutěží: pátek
ve 13.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 hodin. Nedě-
le v 15.30 - ČSOB Velká cena Litomyšle 2007, 5. kolo
Českého skokového poháru 2007.

Velká cena Litomyšle


