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Oficiálního zahájení 49. ročníku
festivalu se poprvé v jeho historii
zúčastnil prezident republiky Václav
Klaus, který si nenechal ujít příleži-
tost poblahopřát naší operní divě Evě

Urbanové k jejímu úspěšnému působení na světových
pódiích. Ta totiž právě v Litomyšli oslavila ve svém
Galakoncertu dvacet let umělecké činnosti.
Zatímco první polovina Galakoncertu patřila áriím
a duetům z český oper, druhá byla italská a v obou jí
byl partnerem tenorista Oleg Kulko. V trojici přídav-
ků zazněla árie žárlivé princezny Eboli “O don fata-
le” z Verdiho Dona Carlose, Oleg Kulko přednesl
jednu z nejslavnějších a nejpopulárnějších tenoro-
vých árií vůbec - “Nesun dorma” z Pucciniho Turan-
dot. A na úplný závěr zařadila oslavenkyně číslo
nejslavnostnější - Libušino Proroctví, další ze svých
velkých rolí.

Tradice hudebních duchovních her našla své orga-
nické pokračování v české premiéře původní sloven-
ské opery Víťazoslava Kubičky Kristův dotyk, která
byla provedena v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Chrudimi.                              Pokračování na straně 2 

Sólisté opery Národního divadla - Tomáš Černý, Roman
Janál a Luděk Vele při premiéře Hubičky. Nová inscenace
Smetanovy opery vznikla v koprodukci pražského Národního
divadla a Smetanovy Litomyšle.

tel./fax: 461 615 050
www.nakupujeme.cz/elektro-hurt
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V pátek 15. června navštívil Litomyšl prezident
republiky Václav Klaus. Naposledy zavítal do naše-
ho města v prosinci roku 2005, tentokrát však byla
jeho návštěva obzvlášť výjimečná. Festival Smeta-
nova Litomyšl poprvé v jeho historii osobně zaha-
jovala hlava státu. 
Program Václava Klause v Litomyšli však začal už
odpoledne, kdy zahájil výstavu cyklu tušových kre-
seb Člověk a Země Františka Kupky v Zámeckém
pivovaru. Prezidenta po příjezdu na zámeckém
návrší přivítali starosta města Michal Kortyš, vice-
hejtman Pardubického kraje Roman Línek, ředitel
festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna a ředitel
Smetanovy výtvarné Litomyšle Jiří Lammel.

Pokračování na straně 2

Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle

Prezident Václav Klaus a starosta města Michal Kortyš

Poté následovala gratulace od prezidenta republiky
a na pódium přišel s dvaceti růžemi i ředitel spo-
lečnosti Skanska, která je generálním partnerem
festivalu.
První komorní koncert letošní Smetanovy Lito-
myšle přivítal tradičního hosta - Wihanovo kvarteto.
Smyčcový kvartet č. 2 d moll Bedřicha Smetany
pozoruhodně korespondoval s obsahem Seifertovy
básně Zápas s andělem, po které sáhla ve svém
melodramatu Sylvie Bodorová - jedna z nejčastěji
zde uváděných současných autorek.
První externí koncert v Lanškrouně přinesl poslu-
chačům Chrámové nokturno v podání čerstvého lau-
reáta prestižní ceny Echo Klasik 2007
Filharmonického sboru Brno. Toto špičkové těleso
měli návštěvníci festivalu možnost slyšet ještě
o týden později ve velkém oratoriu Svatá Ludmila,
které se stalo dalším z vrcholů festivalu.

Prezident republiky
zahájil festival

V prostorách muzea antiky se představily mužské vokální
kvarteto Q Vox a zpěvačka a cimbalistka Zuzana Lapčíková.
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Dokončení z titulní strany
V neokázalé atmosféře si Václav Klaus podal ruku
i s místními občany, kteří si nenechali příležitost set-
kat se s prezidentem a v hojném počtu čekali na jeho
příjezd.
Nejvyšší státní představitel se zúčastnil vernisáže
obrazů Františka Kupky v prostorách Josefa Pleskota
v bývalém zámeckém pivovaru, který byl rekonstruo-
ván mimo jiné i z dotace operačního programu Evrop-
ské unie. 

Prezident republiky zahájil festival

Prezident republiky blahopřál po Galakoncertu Evě Urbano-
vé k dvaceti letům úspěšné dráhy operní pěvkyně.

Skončil 49. ročník Smetanovy Litomyšle
Dokončení z titulní strany
Velmi netrpělivě očekávanou byla další premiéra
z koprodukce operního festivalu a Národního divadla
v Praze, opera Bedřicha Smetany o dvou dějstvích
Hubička. Podobně jako minulý rok, probíhaly závěreč-
né zkoušky  přímo v Litomyšli. Hubičku řídil, stejně
jako loni Tajemsví, mladý dirigent Zbyněk Müller.
A na jeviště se znovu vrátili i někteří sólisté opery
Národního divadla - Luděk Vele, Tomáš Černý či Roman
Janál. Premiéru zaznamenávala Česká televize a bezpro-
střední ohlasy na výkony zpěváků, ale také na netradič-
ní pojetí scény z dílků puzzle byly velmi příznivé.
Oporou provedení oratoria Svatá Ludmila v neděli
24. června byl Český filharmonický sbor Brno, který
vedl Petr Fiala - a je příznačné, že soubor zpíval Svatou

Ludmilu vůbec poprvé, i když ostatní Dvořákova ora-
toria zpívá pravidelně. Premiéra to byla i pro dirigenta
Leoše Svárovského, který dílo s Filharmonií Brno
nastudoval.
K podtitulu festivalu se vrátil Koncert na přání, v němž
zazněly i nejkrásnější melodie z pohádek. Malí diváci si
zasoutěžili v hádání názvů večerníčků a tři vylosovaní
se i s rodiči zúčastní exkurze do České televize. 
I následující den patřil nejmladším - to když  byla
ve Smetanově domě uvedena dětská opera Benjamina
Brittena Kominíček.
Hudci, putující na hranách stylů, přinesli v koncer-
tech Czaldy Waldy, Q Vox a Zuzany Lapčíkové velmi
kvalitní hudební zážitky. Všemu se pak vymykal pro-
jekt cyklu skladeb pro sóla, smíšený a dětský sbor
na lidové texty v originální tanečním pojetí Kytice
Bohuslava Martinů.
Taneční skupina Hradišťanu v choreografii Ladislavy
Košíkové nadchla nejen v premiérovém uvedení díla
Martinů, ale také Janáčkovým Rákoš Rákoczy. V závě-
ru festival gradoval Orffovou kantátou světských písní
Carmina burana s vynikajícím výkonem dirigenta Jiří-
ho Kouta, Wagnerovým Prstenem beze slov a Galakon-
certem světově uznávaného tenoristy Torstena Kerla
a mezzosopranistky Eleny Batoukovy.
Festival se velmi úspěšně pohyboval mezi díly
pro náročné posluchače a vtipně sestavenými pořady
pro nejmenší posluchače i jejich rodiče. Oplátkou
pořadatelům byly letos nejen nadšené ovace ve stoje
aplaudujícího publika, ale také rozzářené oči dětí.

Eva Hudečková,  foto SL - František Renza

Orchestr Opery ND Praha pod taktovkou amerického diri-
genta Johna Fioreho provedl Wagnerovu suitu Prsten
Nibelungův.

Kinematograf bratří Čadíků přijede se svojí marin-
gotkou 15. srpna a promítat ty nejlepší české filmy
bude do 20. srpna. Těšit se můžete na Krásku v nesná-
zích, film Štěstí, melancholický Grandhotel, čeká nás
i napínavé psychologické drama Pravidla lži, fantastic-
ký dobrodružný snímek Maharal - tajemství talismanu
a rodinná komedie Jak se krotí krokodýli.  

Ve zkušebním provozu je nový web sdružení České
dědictví UNESCO, jehož členem je i město Litomyšl.
Fotografie, videosnímky či virtuální prohlídky doplně-
né o řadu důležitých i zajímavých informací naleznete
na www.unesco-czech.cz. Vytvoření webovské prezen-
tace je spolufinancováno z tzv. Společného regionál-
ního operačního programu a je součástí projektu
“Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO”. 

Nepočítáme-li zpravodajství, přijela v červnu
do Litomyšle celkem třikrát natáčet Česká televize.
V den zahájení 49. ročníku Smetanovy Litomyšle a III.
ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle zde byl štáb
Toulavé kamery, který zde nasbíral materiál hned
na dva díly tohoto oblíbeného pořadu. Česká televize
natáčela také první premiéru opery Hubička, která
bude odvysílána na ČT 2 ze záznamu. A do třetice,
v sobotu 23. června přijel štáb vedený Ivanem Stehlí-
kem, který točil v Zámeckém pivovaru reportáž o tom,
jak lze využít dotací z Evropských fondů pro obnovu
kulturního dědictví a turismus. 

V pondělí 2 července byla podepsána zřizovací lis-
tina nového dobrovolného svazku obcí s názvem Čes-
komoravského pomezí. Členy svazku jsou města
Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké
Mýto. Hlavním předmětem činnosti svazku je rozvoj
cestovního ruchu. 

Jedenáctý Starodávný jarmark se konal v sobotu 16. června
v horní části Smetanova náměstí. Před mariánským sloupem
zpříjemňovaly atmosféru staročeského trhu dechový orchestr
Smetanova domu, folklórní soubor Levočan, folková sku-
pina Věneband, dětský dechový orchestr ZUŠ Litomyšl
a Junior big band ZUŠ Litomyšl.

Kabelová televize -
kam hlásit poruchy?

V květnu byl na kongresu a veletrhu Mezinárodní
asociace veřejné dopravy v Helsinkách poprvé předsta-
ven nový nízkopodlažní městský a meziměstský auto-
bus Crossway LE. Tato novinka z vysokomýtského
výrobního závodu Iveco, Czech Republic a.s. bude
poprvé v České republice představena ve středu
11. července na zámku v Litomyšli. 

Litomyšl bude v sobotu 21. července prezentována
ve stánku České inspirace v rámci celodenní akce Krčí-
nova Třeboň. Připomeňme, že putovní výstavu Honzy
Volfa, která je do 7. července k vidění v Piaristické
koleji, pořádá také tento dobrovolný svazek obcí.
Kromě Litomyšle jsou členem tohoto sdružení s podti-
tulem Za kulturou nejen do Prahy Telč, Třeboň, Jindři-
chův Hradec, Kutná Hora, Hradec Králové, Cheb
a Polička.                                                                       -red-

Bouřky, které doprovází vysoké teploty letošního léta,
způsobují poruchy vysílání kabelové televize. Provoz
kabelové  televize zajišťuje soukromá firma Karneval.
Proto prosím hlaste  poruchy na telefonním čísle
844 111 116, nikoli na radnici. 

Před tím, než Václav Klaus pohodlně usedl do prezi-
dentské lóže, se starostou města a vicehejtmanem
Pardubického kraje na podiu 49. ročník festivalu Sme-
tanova Litomyšl slavnostně zahájil. Příjemné počasí
a výkony Evy Urbanové, Olega Kulka i Pražského fil-
harmonického sboru pod taktovkou Ondreje Lenárda
daly zapomenout na jeho předešlou návštěvu ve funk-
ci předsedy vlády, která vzhledem k chladnému počasí
skončila před lety nepříjemným nachlazením.
O přestávce koncertu si Václav Klaus v doprovodu
svých hostitelů prohlédl také obrazy umístěné v Měst-
ské obrazárně ve druhém patře zámku. Po jeho skon-
čení poděkoval všem účinkujícím za krásný zážitek
a byl také prvním v řadě těch, kteří předali jubilující
sopranistce Evě Urbanové květinový dar. Také on se
však dočkal milého překvapení ve formě tenisových
raket z rukou starosty města Michala Kortyše a vice-
hejtmana Romana Línka, který přidal i míčky z marci-
pánu. Po klidně strávené noci v hotelu Zlatá Hvězda si
prezident zahrál v tenisové hale SPORT Areálu v Líbán-
kách tenis se starostou města Michalem Kortyšem,
kterého později na kurtu vystřídal mladý tenista Jaro-
slav Šnajdr. Po desáté hodině se Václav Klaus s městem
a jeho představiteli rozloučil, aby zamířil v doprovodu
vicehejtmana Romana Línka do nedaleké Moravské
Třebové, která v sobotu slavila 750 let od svého
vzniku.          -eh- foto F. Renza a I. Hudeček

U Koncertu na přání se diváci dobře bavili při vyhlašování
výsledků večerníčkovské soutěže, kterého se ujal moderátor
večera Pavel Nový a umělecký šéf festivalu Vojtěch Stříteský.

Dětská opera Benjamina Brittena Kominíček
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RaM souhlasí s vyhlášením soutěže na výběr zhoto-
vitele všech stupňů projektové dokumentace čtyř
objektů bytových domů B1-B4 (městské vily) včetně
sítí v lokalitě U Nemocnice. Předpokládaným investo-
rem dvou objektů nízko-přijmového bydlení a sítí
včetně komunikací bude Město Litomyšl, zbývající
objekty budou nabídnuty pro družstevní nebo develo-
perskou výstavbu za odpovídající cenu. 

RaM posoudila předložené nabídky na provedení
sadových úprav autobusového nádraží v Litomyšli.
Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku firmy První
litomyšlská stavební a.s., cena prací cca 1 530 000,- Kč
včetně DPH. 

RaM posoudila předložené nabídky na provedení
“Osázení účelové cesty Litomyšl - integrovaná obec
Suchá”. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku
firmy Michálek Lanškroun, cena prací 184 613 korun
včetně DPH. 

RaM souhlasí s umístěním sousoší “Šik” Jasana
Zoubka do Klášterních zahrad v termínu od 12. 6.
do 31. 8. 2007.

RaM projednala bezpečností situaci ve městě
a pověřuje starostu města jednáním s Policií ČR o posí-
lení bezpečnostních služeb v noci z pátku na sobotu. 

-ms-

Lokalita Bělidla prochází od loňského roku zásadní
rekonstrukcí. Podle návrhu architektonické kanceláře
RAW z Brna zde vzniklo nové autobusové nádraží, plo-
chy parkoviště, výpravní budova ČSAD a prodejna
potravin. Pro pohodlí a orientaci cestujících slouží i
elektronický vizuální a akustický systém informování
cestujících od firmy APEX. Uprostřed půlkruhového
parkoviště je místo pro výstavbu budovy veřejného
charakteru. Výstavba takovéto budovy však není na
pořadu dne a proto zde bude zrealizována odpočinko-
vá plocha. V pondělí 18. června bylo předáno První
litomyšlské stavební s.r.o. staveniště a byla tak zahá-
jena poslední fáze rekonstrukce Bělidel. Podle návrhu
architekta Sendlera, který je mimo jiné autorem
rekonstrukce Klášterních zahrad, zde bude zrealizo-
vána soustava trvalkových záhonů a mlatových ploch.
Instalován bude i drobný vodní prvek a samozřejmě

nezbytný mobiliář. V původních předpokladech zde
s ohledem na možnou budoucí zástavbu neměly být
vysazovány stromy. Dnes se však zvažuje výsadba ales-
poň nedlouhověkých dřevin, například bříz. Začátkem
srpna bude také zahájena výstavba dvoupodlažního
objektu, který bude navazovat na výpravní budovu.
V prvním nadzemním podlaží bude pekárna, rychlé
občerstvení, cukrárna s kavárnou a sociální zařízení.
Ve druhém nadzemním podlaží květinářství, obchůdek
s keramikou a drobným dárkovým zbožím, rehabilita-
ce, zdravá výživa a realitní kancelář. Součástí budovy
bude i WC pro imobilní občany, které bude přístupné
24 hodin denně. Podle ředitele První litomyšlské sta-
vební s.r.o. Vladimíra Ostatka je předpoklad, že by
nové obchůdky mohly zpříjemňovat cestujícím čekání
na autobus již v prosinci tohoto roku.                              

Michaela Severová

Bělidla čeká poslední fáze rekonstrukce 

Výstavu Františka Kupky otevřeli 
prezident Klaus a Thomas Messer

Vůbec nejvzácnější výstavou v rámci 3. ročníku
Smetanovy výtvarné Litomyšle se stala ojedinělá
prezentace více než poloviny tušových maleb
a kreseb Františka Kupky (1871 - 1957) z cyklu
Člověk a Země, které budou až do 12. července
přístupné veřejnosti v prostorách Josefa Pleskota
v bývalém zámeckém pivovaru. Výstavu, která se
koná u příležitosti 50. výročí úmrtí jednoho
z největších českých výtvarníků, zahájil 15. června
prezident republiky Václav Klaus spolu s emeritním
ředitelem Guggenheimova muzea moderního
umění v New Yorku Thomasem M. Messerem.
Soubor 105 děl zobrazuje vývoj lidstva od jeho
počátku do konce devatenáctého století, jimiž
český malíř přesně před sto lety doprovodil knihu
francouzského historika, geografa a publicisty
Éliséa Recluse. Cyklus zakoupil v roce 1919
od Kupky za 16 tisíc franků Jindřich Waldes. V roce
1948 se Kupkovy originály včetně mnoha dalších
cenných děl dostaly do majetku Národní galerie
v Praze. Sbírka byla na základě restitučních
zákonů v roce 1996 vydána Waldesovým dědicům
a od nich v roce 2004 soubor získali Jiří Lammel
a galerista Zdeněk Sklenář. “Cesta Kupkova
do Litomyšle vede přes ohromnou práci, která má
charakter Šeherezádiny pohádky. Když mi kolega
Jiří Lammel volal rozrušeným hlasem, že stojí před
něčím, co pokládá za zázračné, poprosil mě, abych
se vrátil až z Číny a pomohl mu dílo posoudit. Když
jsem se poprvé ocitnul před touto kolekcí, zůstal
jsem ohromen,” zavzpomínal při neoficiálním
zahájení výstavy za přítomnosti sponzora galerista
Zdeněk Sklenář. “Uvědomil jsem si, jak ohromným
způsobem je dílo Kupkovo podceňované a že naše
země nectí své velikány. Dlouho jsem přemýšlel,
jak docílit toho, aby vystavení této kolekce
dosáhlo Kupkova ducha,” dodal. 

Práce jsou provedené tuší a právě Čína je matkou
tušové malby. Majitelům cyklu se podařilo povolat
tamní největší experty do Prahy, kteří byli
fascinováni stejně jako jejich hostitelé. Odtud již
vedla Kupkova cesta do pekingské Národní galerie,
kde byla výstava provázena nečekaným ohlasem.
Zde ji také spatřil kambodžský král, a proto se
Kupkovo dílo v komornějším provedení představilo
i v královském paláci v Phnompenhu. Jeho mise
poté pokračovala po dalších zemích - díla byla
představena v Thajsku a v Mongolsku. Část této
unikátní sbírky byla v roce 2006 vystavena
po krátkou dobu v Opočně, v malířově rodišti, či
v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze. V Litomyšli je to
v pořadí osmé zastavení, avšak dosud
nejrozsáhlejší prezentace v České republice.
Litomyšlská výstava se koná pod záštitou Jeho
Veličenstva Norodoma Sihamoniho, krále
Kambodže. Doplněna je také fotografiemi Báry
Šlapetové, pořízenými během konání výstavy
Františka Kupky v Kambodži. 
U příležitosti putovní výstavy kreseb Františka
Kupky byla v nákladu 333 exemplářů vydána
exkluzivní kniha obsahující kompletní cyklus 105
obrazů doplněný o ručně psaný text v čínštině,
angličtině, francouzštině a češtině. Kniha měří
bezmála půl metru, vázána je v jačí kůži a celá je
uložena v kazetě ze dřeva stromu ťin-ś nanm,
který roste pouze v Číně. Kromě této klasické
schránky existuje také devět exemplářů
z Kambodži, které jsou zdobeny do stříbra
tepaným královským erbem, devět pouzder je
zhotoveno v mongolském pasteveckém stylu, další
malovali tibetští mniši - tyto úpravy pouzder jsou
připomenutím zastavení této unikátní výstavy.
Na jednom z výtisků je dokonce trojice diamantů.    

-eh- foto Ivan Hudeček

Z rady města

Poslední z neutěšených míst centra Litomyšle zkrásně-
lo. V pátek 15. června před zahájením mezinárodního
operního festivalu byla slavnostním přestřižením
pásky ukončena rekonstrukce Mariánské uličky.
U máchadla malou slavnost zpříjemnil zpěvěm Sbor
Paní a dívek, starosta přidal žejdlík piva a koláčky,
zpovzdálí všechno sledoval i vodník. 

Mariánská ulička
zkrásněla

Během rekonstrukce uličky byly do země přeloženy
všechny sítě. Zádlažba byla provedena dlažebními
kostkami odkoupenými z opravovaných cest v místní
nemocnici. Práce v celkovém nákladu 2,4 milionu
korun provedla firma Dlažba, s. r. o. Vysoké Mýto.

-red- foto Ivan Hudeček

U máchadla mohly děti obdivovat nefalšovaného vodníka.

Prezident republiky Václav Klaus v rozhovoru s Thoma-
sem M. Messerem.

Provoz na Městském
úřadu o prázdninách

Úřední hodiny na městském úřadě v době
prázdninových měsíců (červenec, srpen) jsou
v pondělí a ve středu zkráceny do 16 hodin.
Upozorňujeme také, že po oba tyto měsíce jsou
zrušeny mimořádné úřední hodiny na odboru
dopravy, které jste dosud mohli využívat vždy
první sobotu v měsíci. 

Kniha obsahující kompletní cyklus 105 obrazů doplněný
o ručně psaný text.
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Třetí ročník Výtvarné Smetanovy Litomyšle dává jasně
najevo, že za svým vzorem - tradičním operním festiva-
lem, který v průběhu svých 49. ročníků vyrostl v prestiž-
ní mezinárodní festival a je považován za “rodinné
stříbro” Pardubického kraje - nehodlá zůstat pozadu.
Vedle stěžejní výstavy Františka Kupky Člověk a Země,
jejíž zahájení v prostorách rekonstruovaných architek-
tem Josefem Pleskotem si nenechal ujít ani prezident
republiky Václav Klaus, probíhají během festivalu
a některé i po jeho skončení.
Před sto lety se konala v Litomyšli výstava Jana Honsy,
rodáka z Tisové. V té době se již v Paříži připravovalo
zrození abstrakce a byl u toho také František Kupka.
Po sto letech máme tady v Litomyšli jedinečnou mož-
nost zastavit se na jednom místě nad dílem obou těch-
to velikánů. Nejde o žádnou konfrontaci. Výstava
obrazů Jana Honsy, který je nejvýraznějším východo-
českým krajinářem a byl na pražské akademii nejmlad-
ším žákem litomyšlského rodáka Julia Mařáka,
s názvem Kvetoucí hruška v širém poli najdete v Gale-
rii Kubík na Smetanově náměstí. Téměř celý život žil
v Běstovicích u Chocně na statku, který si podle vlast-
ních výkresů postavil. Choval dobytek, pěstoval obilí
a jiné plodiny, staral se o rodinu a ve volných chvílích
maloval. Na krajině však neviděl, na rozdíl od svých
pražských druhů, nic romantického či nostalgického.
S cennou dokumentární věrností zachytil autentickou
podobu venkova na počátku minulého století: svůj
domov, svou práci, starost i naději. 

ho prostoru Klášterních zahrad. “Organizátoři pocho-
pili sílu tohoto díla a umístili jej právě do těchto pro-
stor. Mezi silou ducha řádů gotiky a baroka je Zoubkův
Šik konfrontován, stojí mezi nimi a dochází tak svého
smyslu právě zde, na půdě tohoto města,” řekl
o sochařském díle Jasana Zoubka ředitel  Galerie
výtvarného umění v Náchodě Jan Kapusta mladší. 
Zoubek pochází ze sochařské rodiny, jeho rodiče Olb-
ram Zoubek a Eva Kmentová jsou legendami českého
poválečného sochařství. Po rodičích zdědil přemýšli-
vou povahu, hloubavost a vytrvalost. Od otce získal
zřetelný vztah ke hmotě, k lidské figuře, prostoru.
Matka do něj vložila smysl pro přírodu, zaujetí
pro kresbu. “Porozuměl rodičům, ale jejich vlivu Jasan
Zoubek nepodlehl. Uměleckou cestu hledal a našel
sám,” zdůraznil ve výhni letního slunce Jan Kapusta. 
V sále Městské obrazárny v II. patře zámku připravily
Městská galerie v Litomyšli a Galerie Zdeněk Sklenář
Praha výstavu Václav Boštík - Opona pro poříčskou
Orlovnu. Toto dílo bylo slavnostně předvedeno veřej-
nosti při zahájení operního festivalu v pátek 15. červ-
na po skončení Galakoncertu Evy Urbanové přesně
o půlnoci. 
Koncem padesátých let byla opona ze sálu orlovny
odstraněna a uložena na půdě ve zcela nevyhovujících
podmínkách a zapomenuta. V nedávné době znovuob-
jevené dílo vzbudilo zasloužený rozruch, po nutném
restaurování byla opona poprvé vystavena v Galerii
hlavního města Prahy ve Staroměstské radnici.

Třetí Smetanova výtvarná Litomyšl přitahuje další návštěvníky

Výstavu Jana Honsy zahájil její kurátor Pavel Chalupa. Karel Srp při půlnoční vernisáži před oponou Václava Boštíka.

Šik Jasana Zoubka v Klášterních zahradách.

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 • 15. 6. - 31. 8., denně 8.00 – 22.00, Klášterní zahrady Jasan Zoubek - Šik • 15. 6. - 7. 7.,
denně 9.00 - 17.00, Piaristická kolej Honza Volf - obrázky a básničky. 
Více na www.smetanovalitomysl.cz

Program III. Smetanovy výtvarné Litomyšle

První vernisáž třetího ročníku Smetanovy výtvarné
Litomyšle představila v Galerii Kubík na Smetanově
náměstí vedle díla tisovského rodáka také pardubické-
ho fotografa Jiřího Tomana. Jeho výstava představuje
fotografie, na kterých je zachycený fotograf Josef
Sudek, a to i v době, kdy ještě nebyl tak slavný. K vidě-
ní jsou rovněž opravdu unikátní Sudkovy fotografie,
malé kontaktní snímky z doby, kdy se stal nejslavněj-
ším. Nechybí ani “sudkovské snímky” jeho žáka
a obdivovatele Tomana. Vernisáž oživil svými osobními
vzpomínkami na Josefa Sudka také výtvarník Bohdan
Kopecký.  Do míst, která považoval za zajímavá, vozil
Sudka na svém motocyklu. Nakonec tak vzniklo mezi
oběma umělci přátelství trvající šest let a tři sta uni-
kátních fotografií. “Osobně jsem mistra vozil a nosil
mu ‘nářadí’. Byl vynikající, neuvěřitelně důkladný.
Například na snímek u Horního Jiřetína jsme čekali
dva roky - nezmáčkl to a nezmáčkl,” vzpomíná Bohdan
Kopecký, který se Sudkem nějaký čas nedaleko Litví-
nova bydlel.
Z kamene vytesané sousoší tvoří v rámci třetí Smeta-
novy výtvarné Litomyšle jednu z dominant nádherné-

V oponě, vytvořené pro spolek místních divadelních
ochotníků, Boštík zachytil chvíli, kdy všechny postavy
naslouchají ženě, zřejmě Thálii, sedící s knihou
na klíně v centrální části kompozice. Díky třetímu roč-
níku Smetanovy výtvarné Litomyšle se na krátkou
dobu opona vrací do blízkosti místa svého vzniku.
Společně s ní tu jsou vystaveny další rané obrazy Vác-
lava Boštíka. “Je to zhruba rok, co zastupitelstvo obce
rozhodovalo o dalším osudu této opony. Naším cílem
bylo každopádně toto dílo zachovat, jako odkaz příš-
tím generacím,” říká starosta Poříčí u Litomyšle Fran-
tišek Bartoš, který vernisáže první výstavy 16.
listopadu 2006 v Praze využil rovněž k prezentaci
malebné obce na Litomyšlsku. Nezapomněl také podě-
kovat Galerii Zdeněk Sklenář, která nechala provést
náročné a nákladné zrestaurování opony. 
O přestávce si dílo prohlédl také prezident republiky
Václav Klaus, který před několika lety udělil Václavu
Boštíkovi státní vyznamenání. “Uctil malíře, jehož dílo
teprve vstupovalo do povědomí širší veřejnosti. Tehdy
ještě málokdo tušil, že namaloval hned na počátku
svého tvůrčího období tak rozměrné dílo. Václav Boš-

tík by byl určitě rád, že je vystaveno v Litomyšli, s kte-
rou byl úzce spjat,” zamýšlí se Karel Srp, pověřený
vedením Galerie hl. města Prahy. Největší plátno
ve svém životě namaloval Boštík ještě jako student,
počátkem třicátých let. “Měl obrovskou kuráž, že se
odhodlal a přijal nabídku tamního divadelního spol-
ku,” soudí Srp. Vlastníkem díla je společnost Vítkovice
Steel, která oponu hodlá vystavit v nově rekonstruo-
vaném zámečku nedaleko Ostravy. 
Existencionální obláček Lukáše Rittsteina se vznesl
nad domem, v němž na krátkou dobu předvedl
v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle Ohňostroj
krásy Zdeněk Sklenář. Nad nově opravenou Marián-
skou uličkou u máchadla připomíná socha ušitá
z balonového plátna naplněná vzduchem obláček
usednuvší na stěnu domu. Autor toto dílo s názvem
Ptáci označuje za existencionální obláček reinkar-
nace. Při pozorném pohledu totiž zjistíme, že se
skládá z těl dvou ptáků - holubice, která tvarem při-
pomíná keramickou pietní holubičku ze hřbitovních
náhrobků a symbolizuje ptáka, který vyprovází člo-
věka z tohoto světa, a jakéhosi protipólu - kačátka,
s kterým si malé děti hrají ve vodě a s nímž se setká-
váme po příchodu na tento svět. “Je to takové per-
petum mobile,” říká výtvarník, syn známého malíře.
V roce 1999 získal prestižní Cenu Jindřicha Chalu-
peckého a ve svých šestadvaceti letech se stal vůbec
nejmladší ze všech umělců, kterým kdy byla tato
cena udělena. Podle odborné kritiky je jedním
z mála českých sochařů schopných prosadit svá díla
do veřejného prostoru. Plastika nazvaná To umí jen
nebe byla loni na podzim umístěna před hlavní
budovu Psychiatrické léčebny v pražských Bohni-
cích. Další jeho plastiky jsou umístěny třeba u Archí-
vu hlavního města Prahy, v liberecké knihovně
(osmimetrová socha s názvem Žíla je věnovaná Mejlo-
vi Hlavsovi), v ulici Umělecká v Ostravě, v Masaryko-
vě univerzitě v Brně nebo na náměstí v nedalekém
Brandýse nad Orlicí. Tamní ocelová platika s názvem
Den co den je zasvěcena památce Jana Amose
Komenského a symbolizuje stopu poutníka a záro-
veň před sebou hrne zvířené kapitoly budoucnosti.
Před týdnem byla v Liberci odhalena socha, která je
zároveň lavičkou. Nazývá se Věčná něha a také
za tímto projektem stojí společnost Spacium, která
se zabývá prosazováním sochařských děl ve veřej-
ných prostorech. V roce 2004 mu spolu s Barborou
Šlapetovou vyšla v nakladatelství Kant kniha Proč je
noc černá, které byla udělena v roce 2005 cena Mag-
nesia Litera v kategorii Objev roku. Kniha je vzác-
ným pojednáním o životě původních obyvatel
džungle v západní Papui - Nové Quineji, kam výtvar-
níci vstoupili během šesti výprav ještě před prvními
misionáři. Kniha by se na konci tohoto roku měla
dočkat svého pokračování.
Lukáš Rittstein je v intenzivním názorovém propoje-
ní rovněž s Federikem Diazem, spoluautorem plasti-
ky věnované památce litomyšlského astronoma
Zdeňka Kopala. Oba výtvarníci se pak považují
za emotivní vizionáře, jejichž díla zpravidla vzbuzu-
jí vášnivé diskuse. “Je to moderní umění. Myslím si,
že u současné živé komunikativní sochy tomu tak
má být,” soudí sochař.   

-eh-  foto Ivan Hudeček   
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První případ výskytu vysoce patogenního kmenu
ptačí chřipky H5N1 ve velkochovu drůbeže na území
České republiky byl zaznamenám ve středu 20. červ-
na na farmě výkrmu krůt v Tisové. Vzdálenost této
obce od Litomyšle je vzdušnou čarou menší než 10
kilometrů a tak se města již od 21. června týkala
ochranná opatření. Protože se v úterý 26. června
potvrdil výskyt stejného kmenu viru i na další, jen
o čtyři kilometry vzdálenější farmě, mimořádná
veterinární opatření platí od 27. června v celé České
republice. Nejpozději do soboty 30. června musí

všichni chovatelé drůbeže, tedy i ti drobnochovate-
lé, zavřít všechny ptáky pod střechu. Povinností
chovatelů je přijmout opatření proti zavlečení ptačí
chřipky do chovu, sledovat zdravotní stav zvířat
a hlásit podezřelé příznaky. 
Pokud jde o trhy, výstavy a soutěže drůbeže a ptáků,
bude nutná výjimka ze strany veterinářů. Jejich
souhlas budou chovatelé potřebovat i pro výjezd
na podobné akce v zahraničí.  Zdravě uvažující čis-
totný člověk by se rizika onemocnění ptačí chřipkou
neměl obávat. -eh-

Výskyt ptačí chřipky v oblasti vyžaduje
mimořádná veterinární opatření

V životě zkoušel všechno – být manželem, otcem, pro-
dával na Karlově mostě obrázky. Nakonec se ze všeho
vymanil a našel svůj klid. Žije sám, se psem Fandou.
Píše básničky po kavárnách a maluje barevné obrázky.
Knížky si vydává vlastním nákladem. Honza Volf - ten,
co neumí hrát golf.
Pražský výtvarník a poeta tvrdí, že lidi má rád, ale jen
když s nimi není. „Nemám rád zodpovědnost, to se se
mnou táhne už od dětství. Nakonec jsem se dokázal
ze všeho vysvobodit a vymanit. Jsem spokojený, když
můžu sedět v kavárnách a psát ty svoje básně,“ říká.
Osobité barevné obrázky a sluníčka začal malovat

zhruba před pěti lety. „Koupil jsem si koloběžku
s motorkem a začal ji malovat. Pak mi došlo, že k tomu
potřebuji nějaké doklady. Tak jsem si je namaloval pas-
telkami – řidičák, techničák i občanku. I policistům se
to docela líbilo, netloukli mě,“ směje se Volf.
Jediné, s čím se dodnes úplně nevyrovnal, je naše
školství. Má ale rád Komenského a kdyby jeho „Škola
hrou“ platilo všude, byla by pro něj školní docházka
rozhodně snesitelnější. „Prošel jsem školou jen díky
tomu, že maminka měla kadeřnictví a česala učitelkám
hlavy. Jinak by mě asi dali do zvláštní školy“ přiznává.
Výstava jeho obrázků i básniček probíhá v rámci Sme-
tanovy výtvarné Litomyšle v ambitech Piaristické kole-
je na zámeckém návrší. Je zajímavá především tím, že
zachycuje jakýsi průřez tvorbou Honzy Volfa. Zahrnu-
je i jeho starší díla, která překvapí absolutní profesio-
nalitou výtvarníkova originálního projevu a prožitky
vloženými na plátno či do grafických listů. Emoce
vystupují z plátna téměř hmatatelnou energií.
Na výstavě, která je otevřena denně od 9 do 17 hodin
až do 7. července, si můžete zakoupit nejrůznější
pohlednice, plakáty, knížečky a další roztomilé věci
s motivem známých sluníček. 
Výstava sdružení měst s názvem Česká inspirace se
do Litomyšle přesunula z Kutné Hory a její pouť pokra-
čuje do nedaleké Poličky. 

Text a foto Ivan Hudeček

V Piaristické koleji spěje k závěru
sluníčková výstava Honzy Volfa

V Tisové museli veterináři zlikvidovat veškerou drůbež.

Jak se chránit před ptačí chřipkou?
- nezpracovávat nemocnou drůbež 
- ostatní maso tepelně zpracovat při teplotě nad 70 stupňů  Celsia, týká se i vajec 

(vir je zničen už za 1 vteřinu)
- nepouštět ptáky do obydlí a upozornit děti, aby se nemocných či mrtvých zvířat nedotýkaly
- při manipulaci se syrovým masem používat jiné nástroje - nože a jiné nástroje na práci 

s ostatními potravinami
- vyvarovat se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů
- dbát na osobní hygienu - umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží
- informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu
- ochrana psů, koček apod. - zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v tisovské
farmě pro dokrm krocanů a ve velkochovu brojlerů
v nedalekém Noříně je zcela oprávněná zvýšená obe-
zřetnost. V pondělí 25. června dopoledne byli proto
svitavští hasiči přivoláni do Osíku, kde bylo naleze-
no uhynulé ptactvo. Na místo s hasiči dorazil i kraj-
ský epizoolog. Hasiči zasahovali v přetlakových
oblecích, mrtvé dva ptáky předali veterináři a pro-
vedli dezinfekci místa. Virus ptačí chřipky u těchto
uhynulých ptáků se neprokázal.                           -red-

Lidé hlásili podezřelé
nálezy mrtvých ptáků

Neuvěřitelné se stalo skutečností. Emeritní ředitel
Solomon R. Guggenheim Musea Thomas M. Messer
zavítal do Litomyšle, aby tu v pátek 15. června v býva-
lém zámeckém pivovaru spolu s prezidentem České
republiky Václavem Klausem otevřel výstavu Člověk
a Země Františka Kupky v prostorách Josefa Pleskota.
O den později tu byl přítomen předpremiéře filmu reži-
sérky Jany Chytilové, mimochodem dcery malíře a res-
taurátora Zdeňka Podhrázského, Thomas M. Messer -
Můj život s Guggenheimem.
Dnes sedmaosmdesátiletý pan Thomas M. Messer stál
v čele této světově uznávané instituce, která je pova-
žována za nejprestižnější muzeum moderního umění
na světě, plných dvacet sedm let. Guggenheimovo
muzeum, jehož centrála se nachází v New Yorku, má
svou vlastní sbírku, která se od roku 1945 soustřeďuje
na tvorbu moderních a současných umělců a je neu-
stále rozšiřována. Konají se zde výstavy ze sbírek
umění 20. století samotné Guggenheimovy nadace,
které jsou střídavě představovány v jednotlivých
muzeích nesoucích jméno Guggenheim - v Bilbau, Ber-
líně, Benátkách či v Las Vegas. 
Film vznikl v koprodukci České televize a Galerie Zde-
něk Sklenář.  Autorkou námětu a scénáře je Jana Chy-
tilová, kameru měl Miroslav Vránek, střih je dílem
Michala Cuce. “Thomase Messera jsem potkala před
dvěma lety v Praze, kdy přijel na návštěvu za svým pří-
telem Jiřím Šetlíkem,” vzpomíná Jana Chytilová. Když
se - svým typicky skromným způsobem - jen tak mezi
řečí zmínil o době, kterou prožil v Guggenheimově
muzeu, přestala jsem trochu dýchat a začala ho zase já
- svým typicky překotným způsobem - zahrnovat
spoustou otázek. Seděl přede mnou úžasný člověk,
kterému rukama prošly stovky světových pláten, muž,
který osobně poznal hvězdy světového malířství,
a mně bylo ve vteřině jasné, že jeho příběh si nemůžu
nechat jen pro sebe,” dodává režisérka.

Thomas M. Messer:
Můj život s Guggenheimem

Thomas M. Messer se vítá se svým přítelem Jiřím Šetlíkem.

Odbor místního hospodářství se snažil v rámci projed-
návání nového jízdního řádu Českých drah pro období
od 9. prosince 2007 do 13. prosince 2008 prosadit
některé úpravy, které by znamenaly větší návaznost
spojů ve směru Pardubice (Praha) na příjezdy vlaků
na lince Litomyšl - Choceň v cílové stanici. Bohužel
v tomto směru výrazné úpravy nejsou možné, i když
ze strany vedení ČD byla velká snaha vyhovět našim
požadavkům. Občany Litomyšle je často kritizovaný
spoj, který vyjíždí z Litomyšle v 6.46 hodin a pouhými
třemi minutami se míjí s rychlíkem č. 620 ve směru Par-
dubice. Tady se v rámci jednání skutečně nepodařilo
najít takovou variantu zajištění návaznosti, která by
výrazným způsobem nenarušila jízdní řády “školních”
vlaků v opačném směru. Chceme rozhodně prohlásit, že
jsme se přesvědčili o tom, že tento nedostatek nevyplý-
vá z nezájmu ani opomenutí ČD, ale z provozních důvo-
dů jednokolejové trati. Jistě i občané města Litomyšle
budou souhlasit s tím, že lokální potřeby (doprava
do škol a do zaměstnání) musí mít na uvedené trati pri-
oritu.      Ing. Pavel Jiráň, odbor místního hospodářství

Nový jízdní řád ČD
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kramářské a žertovné. Až si v pátek 13. července
oddychneme po pohádce Jak princezna Máňa
zachránila Martina z pekla (Pohádku"O kohoutkovi
a slepičce"uvidíme až 27. července, protože oblíbená
herečka Andrea Sousedíková z divadla Andromeda z
Prahy natáčí právě v tomto termínu další díly
seriálu Zdivočelá země), pustí se do nás kapela
P.R.S.T. Název skupiny pochází z křestních jmen
jednotlivých členů (Pepa Malina – housle, Radek
Hlávka – kytary, Svatka Štěpánková – kontrabas
a Tomáš Vokurka – bicí). Kapela hraje jak vlastní, tak
převzaté skladby s anglickými texty. V repertoáru se
odráží inspirace moderním americkým folkem
a jazzem, bluegrassem, folkrockem a dalšími žánry.
Pepa Malina byl již několikrát vyhlášen
Bluegrassovou asociací houslistou roku a můžete ho
znát například ze skupiny Reliéf, která na Pátcích
také hrála, případně v minulosti hostoval s velmi
oblíbenou Druhou trávou. Prázdniny  budou
pokračovat klauniádou dvou rozpustilých holek,
které žonglují, tančí a dovádějí. Představení
s tajemným názvem Tančíček Adušiadáši zahraje
divadlo Kufr z Brna. Poté bude pokračovat bez

Devět pohodových večerů v rámci devátých Pátků 
Milovníci symbolik si letošní Pátky
přijdou na své. Máme před sebou
devátý ročník tohoto celoprázdni-
nového festivalu. V rámci deváté-
ho ročníku Toulovcových
prázdninových pátků nás čeká
devět pohádek a devět koncertů.

Není sice rok 2009, ale sečteme-li čísla v letošním
letopočtu, dostaneme se opět k devítce. A aby těch
devítek nebylo málo, přijede nám zahrát a zazpívat ta
nejslavnější česká Devítka….
Ale pěkně po pořádku. První prázdninový pátek se
nejen děti mohou těšit hned na Tři pohádky na dobrý
den v podání divadla Pohádka z Prahy. Hudební část
Pátků zahájí skupina Ginevra, která si název
vypůjčila z dob rytířů kulatého stolu od skotské
královy. A to byla malá nápověda – ano, čekají nás
irské a skotské melodie. Ty si však členové kapely
doplňují i o svoji vlastní tvorbu, případně čerpají
z různých historických příběhů a dokumentů.
A protože je ve skutečných příbězích z minulosti
podle slov Ginevry řada krutosti až morbidit,
přiřadila ke svému repertoáru i písně skočné,

Letošní ročník Mezinárodního operního festivalu
Smetanova Litomyšl skončil. V jeho závěru jsme
o hodnotící slova požádali ředitele festivalu Jana
Piknu. 

Pane řediteli, který pořad byl z Vašeho
pohledu dosud nejhodnotnějším a proč?
“Mám především velkou radost, že se nám daří
realizovat záměr, aby festival byl otevřený
pro všechny. Aby nebyl jen pro hudební znalce, ale
mohli na některé pořady přijít i ti méně zasvěcení.
Věřím, že poctu našemu rodákovi vzdává každý, kdo
se festivalu účastní - měl by tedy mít možnost se
zúčastnit úplně každý. Letos tu byl příklad velmi
markantní. Jeden večer zněla Dvořákova Svatá
Ludmila v naprosto dokonalém provedení a znalé
publikum bylo u náročného díla absolutně
soustředěné až do poslední chvíle, kdy doslova
vybuchlo do obrovských a nekonečných ovací. Hned
druhý večer však hlediště zaplnili rodiče s dětmi,
dětské publikum se nahlas radovalo z uhádnutých
večerníčků a i když tentokrát nebyly úplně všechny
noty přesně na svém místě, lidé byli šťastni a ovace
na konci byly stejné, jako předchozí večer. Tedy jiný
koncert, jiné publikum, ale stejný zážitek a stejná
radost z návštěvy Smetanovy Litomyšle. 
Za velmi hodnotné považuji ty pořady, které vznikají
na naši objednávku, jimiž přispívá Smetanova
Litomyšl do hudebního fondu. Takové projekty
bývají velmi drahé, organizačně náročné, ale dávají
festivalu hluboký smysl, odlišují jej od běžných
hudebních přehlídek, které nyní vznikají v mnoha
městech. Letos to byla Kytice Bohuslava Martinů,
tanečně ztvárněná choreografkou Ladislavou

Košíkovou. Známé dílo dostalo úplně jiný rozměr,
stalo se sdělnějším, naplnilo všechny smysly. Jsem
přesvědčen, že se takto bude provádět i nadále
a navždy bude mít ve svém ‘rodném listu’, že vzniklo
v Litomyšli.”  

Plní se váš záměr zavést děti do světa hudby či
naopak skladbou pořadů nabídnout dospělým
pohled do světa dětí? Jaké byly dosud ohlasy
návštěvníků festivalu na letošní dramaturgii?
“Všechny dětské pořady byly zcela zaplněny, děti
reagovaly úžasně - mohu to posoudit i subjektivně
podle mojí dvou a půlleté dcerky - takže byly
do světa hudby rozhodně vtaženy. Navíc v Koncertu
na přání se nejen radovaly z pohádkových melodií,
ale v Saint-Saensově Karnevalu zvířat se ledacos
dozvěděly o hudebních nástrojích. Zda se podařilo
dospělým myšlenkami zabrouzdat ve svém dětství,
nevím, já jsem si ale rozhodně své písničky našel.
Miloval jsem Vinnetoua, Šíleně smutnou princeznu,
tu nejstarší filmovou Popelku...”

Které setkání s některou z osobností ze světa
hudby či společenského života během festivalu
bylo pro Vás osobně nejzajímavější?
“Bál jsem se role průvodce pana prezidenta Klause.
Předem jsem byl varován před jeho náročností
a nekompromisností k nedokonalostem
v protokolárních záležitostech. My jsme však
v Litomyšli zvyklí chovat se k hostům neformálně,
okouzlovat je domáckým, bezprostředním přijetím.
Samozřejmě jsem byl panem prezidentem několikrát
pokárán, viděl jsem ale ‘čertíky’ v jeho očích
a pochopil jsem, že to, co jsem dosud považoval
za jeho nesnesitelnou aroganci, je dokonale suchý

“Za velice hodnotné považuji pořady, jimiž festival přispívá 
do hudebního fondu,” říká ředitel festivalu Jan Pikna

nadsázky Andělský večírek, neboť se na Špitálku
představí držitel Anděla za rok 2006 v kategorie folk
a country, skupina Žamboši. Písně Žambochů nelze
zařadit striktně do škatulky folk, sám Honza
Žamboch řadí svoji muziku spíš do šuplíčku folk-jazz.
Červenec uzavře Malé divadélko z Prahy s pohádkou
O kohoutkovi a slepičce, pak přijede neposedné
vozítko Trabant s kompletně novým repertoárem.
Milovníci divokého „dechna“ budou možná postrádat
ryčné, balkánské rytmy a zběsilá sóla, na své si
naopak přijdou ctitelé klidnějších, lyričtějších
písniček a zajímavých zvukových kombinací.
Klíčovým nástrojem je nyní harmonium
a „basokytara“. Inspirací byla Trabandům tentokrát
hlavně česká a moravská lidová hudba, vesnické
kostelní zpěvy, domácí muzicírování… tedy již ne
„world“, ale spíše „home“ music. První srpnový pátek
si bude hrát s písničkou nejen Zemanovo dřevěné
divadlo z Brna, ale také Vladimír Mišík se skupinou
ETC. Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již od 60. let 20.
století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců, ať
už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí.
V březnu tohoto roku oslavil Mišík své 60. narozeniny
a před dvěmi lety s kapelou Etc... 30 let společného
muzicírování. Nebudu tedy nijak přehánět, když
napíši, že do druhé poloviny prázdnin odstartujeme
s opravdovým hudebním velikánem. Další kapely
a pohádky se vám pokusím představit opět
v srpnovém vydání Lilie. Na závěr ještě malé,
pro někoho již trošku zbytečné, opáčko. Toulovcovy
prázdninové pátky se konají každý pátek
o prázdninách, vždy od 18 (respektive 19.30 hodin)
na Toulovcově náměstí. Na všechny akce je
dobrovolné vstupné a celý výtěžek bude věnován
opět na konto Nadace rozvoje občanské společnosti
Pomozte dětem! V případě nepříznivého počasí se
budeme přesouvat do Music Clubu Kotelna.   

Michaela Severová

Vladimír Mišík

anglický humor. Hodně jsem na něj změnil svůj
názor.” 

Došlo k nějaké nepředvídatelné záležitosti,
kterou jste musel spolu se svými spolupracovníky
operativně řešit? Můžete prozradit nějakou
perličku ze zákulisí, kam běžný návštěvník
nevidí?
“Věřím, že takových situací nastává každý den
několik, máme však už tak dokonale sehraný
a zkušený pořadatelský tým, že se vše průběžně řeší
a já se to někdy ani nedozvím. Hluboký obdiv patří
Karlu Kalouskovi, vedoucímu produkce, ‘panu
inženýrovi’ Rektoříkovi, nestárnoucímu
organizátorovi všech festivalových přesunů
a staveb, Vaškovi Motyčkovi, věčně v běhu
zpocenému šéfovi pořadatelského týmu...”

Je pravda, že se vždy ten nadcházející ročník
připravuje s několikaletým předstihem? V čem
bude jubilejní 50. ročník výjimečný?
“Některé pořady se vždy připravují s víceletým
předstihem, příští rok však musí být dokonale
připraven již do konce tohoto roku. Nejen proto, že
jubilejní ročník musí být mnohem slavnostnější
a velkolepější než všechny dosavadní, ale zejména
proto, že umělecký ředitel Vojtěch Stříteský
od Nového roku bude muset svoji tvůrčí činnost
dělit dvěma, když nastoupí na post ředitele Komorní
filharmonie Pardubice. Co nepřipravíme teď, pak
budeme těžko dohánět. Určitě to ale zvládneme
a diváci se skutečně mají na co těšit!”              

Ptal se Ivan Hudeček.
Z festivalových novin

Hudební skupina Traband. foto Kryštof Havlice
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možno používat karty zakoupené v sezóně roku 2006
ani v dřívějších sezónách. Chceme znovu upozornit,
že s vloženými prostředky je nejlépe hospodařit tak,
aby po ukončení každé sezóny byl stav finančních
prostředků na kartě nulový. V takovém případě
nemusí žádný z pravidelných návštěvníků přemýšlet,
zda končí platnost jeho karty nebo ne. Případné pře-
vádění prostředků mezi sezónami není výhodné ani
pro návštěvníky ani pro provozovatele a město.
Všechny vložené prostředky jsou okamžitě účtovány
do příjmů, takže v jednom roce zvyšují a v dalším sni-
žují výši nájemného. Podle nájemní smlouvy je totiž
provozovatel koupaliště zainteresován na provozním
zisku pouze určitým procentem a ostatní prostředky
jsou příjmem města. 
V současné době jsou sice karty využívány pouze
na vstup a pro užívání sprch s teplou vodou, přesto
není uvažováno o přechodu na jinou formu placení.
Hlavní výhodou celého systému je totiž přesná
a automatická evidence příjmů ze vstupného. To je
důležité nejen pro provozovatele koupaliště, ale
i pro město.

Ing. Pavel Jiráň, odbor místního hospodářství

Kartám pro vstup na koupaliště 
v Litomyšli končí platnost

V sezóně 2004 došlo na koupališti v Litomyšli ke změně
systému karet pro vstup. Původní vratné karty s mag-
netickým proužkem byly nahrazeny nevratnými karta-
mi s omezenou platností na dva roky. Ke změně došlo
především proto, že provoz původního systém byl
finančně náročný. Každoročně bylo nutné investovat
nemalé částky do pořízení nových karet. Také používa-
ná výpočetní technika byla značně zastaralá a spolu
s novou bylo pořízeno i nové programové vybavení. 
Na informačních tabulích u vstupu na koupaliště
i na novějších kartách jsou návštěvníci informováni
o tom, že do doby skončení platnosti karty musí být
vložená částka zcela vyčerpána a není možno požado-
vat její vrácení. Podobný systém se používá
i na jiných koupalištích například v Ústí nad Orlicí,
v Pardubicích, v Chrudimi nebo v Trutnově, ale napří-
klad také u lyžařských vleků.
V uplynulých letech byla platnost těchto karet pro-
dlužována, neboť zpočátku nebyli návštěvníci kou-
paliště dostatečně informováni a později bylo
přihlédnuto ke špatnému vývoji počasí na konci sezó-
ny. Prodlužování nelze však v systému provádět trva-
le. Proto po ukončení letošní sezóny nebude již dále

a plán EVVO. Mezi nejvýraznější změny na naší škole
patří: účast na rekonstrukci chemické laboratoře,
renovace školní předzahrady, třídění odpadu ve tří-
dách, nové zázemí pro školní zvířata a celkové zvýše-
ní zájmu studentů o ekologii. 
V dubnu náš organizační tým sestavil a odeslal ofici-
ální žádost o titul. Na konci května na gymnázium

přijeli auditoři z ekologického sdružení Tereza, které
celý projekt zaštituje. Dá se říci, že na naší škole
nezůstal žádný koutek bez povšimnutí. Zbývalo jen
čekat na vyhodnocení naší dvouleté práce. Díky spo-
lupráci města, sponzorů, učitelského sboru a všech
studentů můžeme slavit opravdový úspěch naší
školy, která je nyní jednou ze tří středních škol
v České republice s mezinárodním titulem Eco-
schools.             Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli, 

www.eco-glit.cz

Gymnázium v Litomyšli se stalo Ekoškolou
Gymnázium A. Jiráska v Litomyšli se před dvěma lety
jako jedna z dvaceti pilotních škol zapojilo do mezi-
národního projektu Eco-schools. Cílem bylo zlepšit
prostředí školy v rámci environmentální výchovy.
Našim studentům a učitelům se podařilo splnit sedm
základních kroků k získání titulu: sestavení organi-
začního týmu školy, analýza školy, plán činností

strukčních kancelářích po celém světě. Při setkání
technických škol z celé republiky ve středu 20. června
na půdě Vysokého učení technického v Praze získal
navíc diplom “Středoškolská technika 2007”. 
Úspěšnou maturitní práci Rostislav Dlouhý prováděl
pod odborným vedením ředitele školy Ing. Milana
Janeckého a ve spolupráci se společností Iveco Czech
Republic, a.s. ve Vysokém Mýtě. Ve školicím středisku
tohoto největšího výrobce autobusů v republice také
výrobek od pondělí 25. června slouží k výuce servis-
ních techniků.
Rostislava Dlouhého fascinovaly automobily už
od dětství, kdy jako malý chlapec chodil za svým otcem
do autodílny, sledoval části motoru v chodu i jak
do sebe zapadají. Vášeň pro konstrukci dopravních
prostředků jej vedla i k rozhodnutí studovat na lito-
myšlské technické škole, kde mohl své zájmy dále roz-
víjet, a to i díky spolupráci školy s renomovanými
automobilkami, servisními podniky, exkurzím či
zahraničním stážím. Rostislav Dlouhý zahájí po prázd-
ninách studium na fakultě strojního inženýrství VUT
v Brně.                               Text a foto Ivan Hudeček

Úspěšná maturitní práce pomůže
při vzdělávání dospělých

Čerstvý maturant
na Střední odbor-
né škole technic-
ké v Litomyšli -
zaměření Doprav-
ní a servisní
služby Rostislav
Dlouhý ze Džbá-
nova na Ústecko-
orlicku uspěl
v celostátním
kole Středoškol-
ské odborné čin-
nosti. S řezy
v y s o k o t l a k é h o
čerpadla Common
Rail/507 a vstři-

kovače, používaných v autobusech Ares, obsadil
v silné konkurenci páté místo. Vysoce byla hodnocena
také počítačová animace činnosti obou dílů v progra-
mu Autodesk, za kterou student obdržel certifikát
opravňující jej pracovat s tímto programem v kon-

Z prostředků věnovaných oblasti bezpečnosti silniční-
ho provozu odboru dopravy byl Městem Litomyšl
zakoupen měřič a ukazatel rychlosti jízdy vozidel. Byl
instalován v blízkosti silnice I/35 ve směru příjezdu
od Svitav před křižovatku pod budovou sokolovny. Měl
by působit na snížení rychlosti jízdy hlavně na řidiče
cizích vozidel tím, že je upozorní na překročení záko-
nem stanovené rychlosti 50 km/hod v úseku před svě-
telnou křižovatkou. Pokud se jeho význam prokáže,
zvažuje město instalaci i ze směru od Vysokého Mýta. 

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

V Litomyšli slouží
informativní radar

Na základě častých výpadků řízení světelné křižovatky
Litomyšl, plánovalo město na sobotu a neděli 2. až. 3.
června výměnu řadiče ovládání křižovatky. Zajištěna
byla asistence Policie ČR i Městské policie Litomyšl.
Vlivem totální poruchy vyvolané úderem blesku 26.
května byla tato akce realizována v pracovních dnech
29. až 30. května, neboť se dodavateli na žádost města
naštěstí podařilo přesunout termín. Situace na křižo-
vatce byla v tyto dny zvládnuta jenom díky dopravním
a městským policistům. Nový řadič nyní umožňuje
ruční ovládání signálů křižovatky a případný budoucí
přechod na “pružné” řízení signálů pomocí smyčko-
vých detektorů v komunikaci, které by snímaly pohyb
vozidel na vedlejších komunikacích. Zároveň byl
poněkud upraven časový plán jednotlivých signálů.       

Ing. Pavel Jiráň, 
odbor místního hospodářství

Výměna řadiče 
světelné křižovatky

Pronájem víceúčelového objektu v Litomyšli
na velmi výhodném místě

(objekt tiskárny H.R.G., ul. J. E. Purkyně)

Dvoupodlažní objekt je vhodný například pro lehkou výrobu, malo/velkoobchod, kanceláře,
ordinace lékařů apod.. Dobrý přístup, parkoviště u objektu. V přízemí plocha 781 m2,

v patře 290 m2, možnost pronájmu i po částech. Volné od 1. ledna 2008.

Kontakt: VK Consult, 461 612 670-1, Markéta Karlíková, e-mail: reality.consultvk@lit.cz
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Část 2. Farní charita Litomyšl             
Představíme vám Farní charitu Lito-
myšl, která je jedním z největších
poskytovatelů sociální služeb
a domácí ošetřovatelské péče v mik-

roregionu Litomyšlsko. 
Farní charita Litomyšl (dále jen FCH) je nestátní
nezisková organizace. Jejím cílem je v co největší
míře ulehčit rodinám péči o své příslušníky, kteří se
v důsledku stáří, nemoci nebo úrazu stali závislými
na jejich pomoci. Své služby se snaží poskytovat tak,
aby osoby, které tyto služby potřebují, mohly setrvá-
vat doma ve svém přirozeném prostředí. Farní charita
Litomyšl je schopna naplňovat své cíle jen za předpo-
kladu dotací ze státního rozpočtu a z jiných nezávis-
lých finančních zdrojů (mezi jinými i Města
Litomyšle). 

A) Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
(CHOPS)
Domácí péče je forma odborné zdravotní a sociální
péče, která je  klientovi v případě onemocnění
poskytnuta v domácím prostředí. Středisko domácí
péče nebo-li Charitní ošetřovatelské a pečovatelské
služby (CHOPS) je nestátní zdravotnické zařízení a je
součástí sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Zdra-
votní péče se poskytuje na základě doporučení ošet-
řujícího lékaře. Je možné ji poskytnout lidem všech
věkových kategorií v případě akutní či chronické
nemoci. Zdravotnické služby poskytují kvalifikované
zdravotní sestry a provedené úkony jsou hrazeny
ze zdravotního pojištění klienta. 
Aby byly služby kompletní, jsou doplněny o úkony
sociální pečovatelské služby, které se hradí podle
uvedeného ceníku. Pečovatelské úkony FCH poskytu-
je na území Litomyšle a integrovaných obcí pouze
u těch klientů, kteří využívají také ošetřovatelské
služby. V ostatních obcích je může poskytovat
po dohodě s místním obecním úřadem.

Sociální služby v Mikroregionu Litomyšlsko

Otevřené školky o letních
prázdninách 2007

Přehled a ceník pečovatelských výkonů, poskytovaných CHOPS  Litomyšl: (dle sbírky zákonů č. 505/2006)

Název služby Úhrada

1 Základní sociální poradenství zdarma
2 Odborné sociální poradenství zdarma
3 Pomoc při úkonech osobní hygieny 85 Kč/hod
4 Pomoc při přesunu (vozík, lůžko) 85 Kč/hod
5 Péče o vlasy a nehty 85 Kč/hod
6 Dovoz nebo donáška jídla 20 Kč
7 Příprava a pomoc při podávání jídla 85 Kč/hod
8 Běžný nákup - malý 14 Kč/10 min
9 Běžný nákup - velký 42,50 Kč/30 min

10 Běžné pochůzky - nutné 21 Kč/15 min
11 Běžné pochůzky - donáška léků 21 Kč/15 min
12 Doprovázení dospělých osob k lékaři 85 Kč/60 min + 7 Kč/1 km

Tuto službu poskytujeme pouze v případě volné kapacity

13 Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 85 Kč/60 min

Kontaktní údaje: tel.: 461 618 400
nebo 603 938 994 
e-mail: chops@lit.cz
web: www.lidovy-dum.cz/charita

Společná kontrola školáků a policistů v rámci preven-
tivního dopravně výchovného projektu Jezdíme
s úsměvem  proběhla  také  v  Litomyšli.  V pondělí
25. června dopoledne při ní děti odměňovaly řidiče
kontrolovaných vozů - dobří šoféři dostali samolepku
usměvavého autíčka a hříšníci jejich vlastnoruční
kresbu zamračeného auta.                                         -red-

Jezdíme s úsměvem

I. Mateřská škola
2. července - 5. srpna - otevřeno • 6. srpna - 2. září -
zavřeno

II. Mateřská škola 
2. - 29. července - zavřeno • 30. července - 26. srpna
- otevřeno • 27. srpna - 2. září - zavřeno

III. Mateřská škola 
2. - 29. července - otevřeno • 30. července - 5. srpna -
zavřeno • 6. - 12. srpna - otevřeno • 13. srpna - 2. září
- zavřeno

Cyklobusem Českomoravským pomezím aneb blíž
k atraktivitám Litomyšlska, Poličska a Svitavska

Ve spolupráci s firmou Zlatovánek, městy Polička
a Svitavy vám nabízíme možnost dostat se blíž
k atraktivitám Českomoravského pomezí. Díky
vstřícnosti Pardubického kraje může cyklobus letos
jezdit ještě jeden den navíc. Cyklobus, tedy linkový
autobus s přívěsem uzpůsobeným pro převoz kol,

bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli od červen-
ce do září. Cena jízdenky pro cestující s kolem je 40,-
Kč a platí na libovolnou vzdálenost do doby, než

vystoupíte. Také letos budou zvýhodněny rodiny
s dětmi. Pojedou-li maximálně dva dospělí a děti,
zaplatí každý 20,- Kč.                                             -ms-

Ve dnech 20. - 21. září se v Evropském školicím centru
v Litomyšli uskuteční dvoudenní mezinárodní seminář
Současnost a perspektiva sociální péče ve 21. století. 
Seminář se koná pod záštitou radního Pardubického
kraje, pana Bc. Miloslava Macely, ve spolupráci s městy
Litomyšl, Levoča a holandský  Noordenveld.
Cena semináře je stanovena na 1600 korun a zahrnuje
konferenční materiály, stravné, občerstvení, noční
prohlídku zámku, koncert v zámeckém divadélku,
prohlídku zámeckého sklepení se sochami Olbrama
Zoubka. Ubytování si každý účastník zajišťuje samo-
statně. Zájemci o seminář nás mohou kontaktovat
na adrese milada.nadvornikova@litomysl.cz.

Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství, 
mládeže a volnočasových aktivit
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Židovské dějiny Litomyšle III.
Adolf Hitler se postavil
do čela Německa 30.
ledna 1933, kdy byl jme-
nován německým kanclé-
řem. Téměř ihned se začaly objevovat represe proti
židovským obyvatelům, které byly rozloženy do všech
předválečných let. Po roce 1933 se tak české země
stávaly novým domovem židovských uprchlíků
z Německa a po anšlusu Rakouska
v roce 1938 i domovem pro rakous-
ké židovské utečence. Je otázkou,
zda Židé tušili, co se odehraje
o desetiletí později, kam až pove-
de Hitlerova odhodlanost zlikvido-
vat židovskou rasu.
Antisemitské nebo fašistické pro-
jevy se v Litomyšli takřka neproje-
vovaly až do počátku roku 1939.
Tehdy se začínají objevovat inzerá-
ty organizace Akce Národní obrody
vyzývající k boji proti židovství,
zednářství a podobným zlořádům. 
V březnu 1939 proběhl soupis Židů
v protektorátu, podle kterého
k městské části Litomyšl náleží 111
osob židovského náboženství zjiš-
těných na základě hlášení židov-
ských náboženských obcí o svých
členech. 
Dubnová a květnová vydání novin roku 1940 přinesla
souhrny všech dosud vydaných protižidovských naří-
zení a předpisů o židovském právním postavení,
o jejich vyloučení z veřejného života a odborné praxe.
Citelně se tento zákaz dotýkal také litomyšlských obča-
nů, protože mnoho Židů se v těchto obchodních oblas-
tech zde angažovalo; pro většinu z nich to znamenalo
faktické vyloučení z hospodářské sféry (jednalo se
například o Zikmunda Aschermanna - prodej potravin,
výkup a prodej husích jater; Rudolfa Fingera - železář-
ství; Idu Lewithovou - kloboučnictví a mnoho dalších).
Dovršením vyloučení Židů z ostatního obyvatelstva
bylo nařízení z 1. září 1941, které přikazovalo povin-

nost Židům starším šesti
let nosit na veřejnosti žlu-
tou hvězdu s nápisem
Jude. Následovaly další

a další zákazy a omezení znepříjemňující Židům život
a vykazující je na místo mimo společnost (výběrově:
zakázán vstup do muzeí a na výstavy, do sportovních
podniků, veřejných lázní, zakázán jim byl prodej

ovoce, zeleniny, hub, oře-
chů, nesměli chovat domácí
zvířata, a tak dále).
Obyvatelstvo Litomyšle,
které se většinou chovalo
k Židům slušně, dostalo
nyní strach. Někteří varo-
vali spoluobčany před
nákupem v židovských
obchodech. Vážnějšími se
poměry staly od ledna
1940. Tehdy se v Litomyšli
a okolí (Trstěnice, Dolní
Újezd, Němčice) začala
scházet Árijská Pracovní
fronta. Kvůli nezájmu byly
schůze sice záhy zrušeny,
ale mezi místními obyvateli
se objevují četná udání:
Židovka Steinová seděla
v Nedošínském háji s árij-

cem, který nebyl zjištěn; Židé obsazují lavičky v míst-
ních sadech; obchodník s látkami Zeman mluvil
s Židem Eisnerem. V městě byly také obchody polepe-
ny plakáty Juden verboten. Postupem času prý byly
takto polepeny všechny obchody a Židé tam nesměli.
K tomu nejhoršímu však teprve mělo dojít. 
Tragedie litomyšlských Židů vyvrcholily v prosinci
1942, kdy více než sto občanů města obdrželo pokyn
k transportu. Podle něho se museli shromáždit 2. pro-
since 1942 v půl páté ráno u místní synagogy, odkud
pokračovali k vlakovému nádraží a dále do Pardubic
a odkud 5. prosince 1942 odjeli do Terezína.

Miroslava Ludvíková

Jak vést neformálně rodičovské schůzky, bez dominan-
ce známek, s osvětovým dopadem na rodiče? Pod lek-
torským vedením PhDr. Lidmily Pekařové, primářky
Rehabilitačního centra Hamzovy odborné léčebny Luže
- Košumberk se 28. srpna od 9.00 do 12.00 hodin v pro-
storách Evropského školicího centra YMCA (Zámecký
pivovar v Litomyšli) uskuteční seminář,při kterém se
přítomní dozvědí, co má vědět rodič prvňáčka a žáka
třetí, páté a sedmé třídy, praktická témata po dvou
letech, jaký má být denní režim školáka, jak se samo-
statně připravit na výlet, školu v přírodě a lyžařský
výcvik, jak užívat volného času a pracovní povinnosti
dětí či jak se už na prvním stupni připravit na pubertu.

Problémy současné školy,
osobnost učitele a žáka
Pod lektorským vedením PhDr. Lidmily Pekařové se 4.
září od 13 do 16 hodin v prostorách Evropského školi-
cího centra koná beseda na téma Chyby ve školství,
problémy současné školy, osobnost učitele a osobnost
žáka. Hovořit se bude o těchto otázkách: Tempera-
ment, pracovní tempo a respekt osobního tempa,
Komunikace dříve a nyní, odraz minulosti v projevu
učitele a současnosti v projevu dětí, Atmosféra školní
třídy a její dopad, Úcta ke stáří začíná úctou k dítěti,
aneb co je lidská důstojnost a jak ji vychováváme, Rizi-
ka chlapecké nervové soustavy a rozdíly mezi děvčaty
a chlapci v procesu učení, Chyby v současné škole a co
s tím, Otázky školní zralosti, odchylky IQ, předčasné
i pozdní zařazení, Radostné ladění, důvěra a direkce
ve školách, Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolu-
práci s rodinou, Nedostatečné respektování pohlaví
dítěte - specifity a důsledky, Školní sankce a formalis-
mus, Co s tím v praxi můžeme dělat.
Přihlásit se je třeba do 10. srpna na adrese

milada.nadvornikova@litomysl.cz
Cena semináře činí 50 korun pro jednotlivce, manžel-
ská dvojice hradí 50 korun dohromady.

Přednášky pro rodiče

obehnán hradbami,
v létě se zde střídavě
konají kulturní programy
s dobovou hostinou,

pouličním divadlem, dobovou hudbou, šermem, folk-
lórním vystoupením nebo jarmarkem. V Levoči se
konala v roce 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II.
největší pouť v dějinách Slovenska. Sjelo se sem přes
650 tisíc lidí. 
Asi nejznámější památkou Levoči je gotický kostel Sv.

Jakuba ze 14. století. Stojí na centrálním
náměstí, které je největší středověké náměstí
s tvarem obdélníku v poměru 3:1 v Evropě.
Desetitisíce turistů navštěvují kostel hlavně
kvůli nejvyššímu vyřezávanému oltáři
na světě. Na první pohled velmi křehké
a vzdušné dílo vzniklo v letech 1507 - 1517 jen
pár metrů od kostela, v dílně Mistra Pavla

z Levoče. Jeho malovaný dům je na východní straně
náměstí, dnes je v něm muzeum. Oltář je podobně jako
sochy na něm z lipového dřeva a měří 18 metrů a 62
centimetrů. Kostel Sv. Jakuba je propojen s dalším
levočským architektonickým skvostem - renesanční
radnicí. To je snad nejfotografovanější objekt v Levoči.
Vedle ní stojí klec hanby z šestnáctého století. Je to
obdoba českého pranýře sloužící k trestání lehčích
prohřešků. V blízkosti kostela je divadlo, kino i Infor-
mační centrum, ve kterém návštěvník dostane další
potřebné informace. Je zde možné si i objednat prů-
vodce městem.                Jaroslav Dvořák, pokračování

V září roku 2003 byla uza-
vřena smlouva o partner-
ství a spolupráci mezi
Litomyšlí a slovenskou
Levočou. Dvě akce ještě v tom roce proběhly - v Lito-
myšli v září na Starodávném jarmarku vystoupil folk-
lórní soubor Levočan ZUŠ Levoča, v říjnu byl v Levoči
Dětský dechový orchestr a Big band ZUŠ Litomyšl.
V červnu 2004 opět přijel Levočan a předvedl své nové
vystoupení, ve stejnou dobu na Slovensku účinkoval
Litomyšlský symfonický orchestr. Uskutečnilo
se také meziměstské utkání v tenise. V říjnu
v Levoči koncertoval pěvecký sbor Vlastimil.
V červnu 2005 byl v Litomyšli opět Levočan,
v září pak smíšený pěvecký sbor Chorus Minor
a městská dechová hudba. Levoču pak v čer-
vnu navštívily Dechový orchestr Smetanova
domu. V červnu 2006 byla v Levoči folková
skupina XILT, k nám opět v létě přijel Levočan a v září
pěvecký sbor pedagogické školy. Naši malíři a řezbáři
se pravidelně od roku 2004 zúčastňují srpnového
Mezinárodního plenéru Mistra Pavla, řemeslníci pak
prodávají své výrobky na Karpatském řemeslném trhu. 
Smyslem podepsané smlouvy však bylo především
umožnit lepší poznávání občanů jednotlivých měst.
Jazykové problémy zda odpadají a vzdálenost 400 km
mezi oběma městy není nepřekonatelná. Levoča je
krásné starobylé město, které v roce 1998 hostilo 11
středoevropských prezidentů. Má asi 14 500 obyvatel
a leží v nadmořské výšce 573 m n.m. Střed města je

Návštěva 
z nejvzácnějších
V pátek 22. června jsme uvítali velmi vzácnou návště-
vu. Do naší školy přijela prezidentka hnutí Na vlast-
ních nohou - Stonožka paní Běla Gran Jensen
a konzulka norského velvyslanectví v Praze paní Laila
Kind Ronnholm. Obě byly přivítány místostarostou
Vladimírem Novotným, dětmi a učiteli. Všichni se
na ně moc těšili. Protože jsme měli právě projektový
týden, procházela paní Běla s paní Lailou třídami,
zhlédly práce na projektech a děti se na ně obracely se
svými dotazy. Proběhla neformální beseda, která byla
jak pro naši návštěvu, tak pro naše děti a učitele velmi
zajímavá.
Večer obě dámy zhlédly na zámeckém nádvoří premié-
ru Smetanovy Hubička. Po představení pobesedovaly
s představiteli našeho města a Smetanovy Litomyšle.     

Ludmila Drobná, Eva Rychtaříková

Kde strávit letní dovolenou?
Třeba v partnerském městě Levoča
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Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí
a mládeže Teplice připravuje na červenec roku 2007
velkou interaktivní výstavu o romské kultuře
s názvem “Světlo v kultuře a historii Romů”. Výsta-
va bude zahájena slavnostní vernisáží 15. července
ve 14.30 hodin v prostorách Evropského školicího
centra v Litomyšli, vystoupí romští hudebníci z České
Třebové. 
Salesiáni tuto výstavu poprvé představili veřejnosti
v lednu tohoto roku v Regionálním muzeu v Teplicích.
“Na přípravách výstavy nepracovali jen zaměstnanci

a dobrovolníci Salesiánského střediska, ale navázali
jsme spolupráci s občanským sdružením Athinganoi,
které sdružuje mladé nadané Romy a s Muzeem rom-
ské kultury v Brně,” uvedl projektový manažer Miro-
slav Klimeš. Výstava přinese romskou kulturu
ve všech podobách - budou k vidění fotografie, obra-
zy, písemnosti, ale i film, návštěvníci si budou moci
přečíst romské pohádky. Poukázat má také na talenty
a schopnosti dětí i dospělých Romů, kteří žijí okolo
nás. Realizaci výstavy finančně podpořilo Statutární
město Teplice a Ústecký kraj.                                  -red-

Salesiánské středisko připravuje
výstavu o romské kultuře

V pondělí 11. června byl v Regionálním muzeu v Lito-
myšli pokřtěn sborník Příběhy bezpráví. Tato událost
byla slavnostním zakončením bezmála dvouletého
stejnojmenného projektu společnosti Člověk v tísni,
do něhož se zapojili žáci ZŠ Zámecká. Slavnostního
aktu se ujali paní MUDr. Naděžda Kavalírová, předsed-
kyně Konfederace politických vězňů ČR, a pan Jiří
Kopřiva, předseda litomyšlské pobočky KPV. Protože
jsem na těchto stránkách napsal o Příbězích bezpráví
již mnohé, chtěl bych dnes touto cestou “pouze” podě-
kovat. 
Především bych chtěl poděkovat všem našim pamětní-
kům, kteří byli ochotni se s našimi žáky setkat a vyprá-
vět jim svůj příběh bezpráví z doby komunistického
Československa. Velké díky patří zvláště panu Jiřímu
Kopřivovi za ochotu a vstřícnost při zařizování řady
organizačních věcí kolem lednové výstavy i červnové-
ho křtu publikace Příběhů.
Dále bych chtěl poděkovat svým žákům za to, že se
vůbec do takového projektu pustili a vydrželi až
do konce. Byla to pro ně práce náročná, zcela nová,

Křest sborníku Příběhy bezpráví

Prázdniny, ale jaké?
“Kdybych se tak mohl dostat z toho začarovaného
kruhu,” tak si řekneme vícekrát během roku s toužeb-
ným pohledem na kalendář, či na každodenní jedno-
tvárný život, který nás oslabuje, cítíme se stísnění,
stresovaní...
Daleko pryč, kamsi na krásnou pláž někam na jih,
k vodě či do osvěžujících hor. Tak si nejednou myslí-
me a aspoň se na chvíli těšíme. A ten čas je tady. Čas
dovolených a prázdnin. Cestovní kanceláře mají plné
ruce práce. Nabízejí různé rekreační pobyty téměř
na každém místě na globuse. Tak se mají plnit tajné
“touhy” a vysoko létající “sny.” A tak miliony lidí musí
cestovat. Pro mnohé je to nejkrásnější období roku. Je
jisté, že, přes romantiku těchto dní, ten, kdo chce
prožít spokojené letní dny, musí už dopředu plánovat,
přemýšlet a udělat si finanční rozvahu, kam se vydat
na cestu a dovolenou. Většina z nás asi ví, kam se
“geograficky” vydá. Málokdo zkusí udělat si dobro-
družnou dovolenou takříkajíc “po čuchu,” kdy neví,
kde bude zítra. Ta vnější trasa naší cesty o prázdni-
nách je nám jasná. Co ale ta cesta našeho nitra? Velcí

mudrci a učitelé meditace často mluví o “cestě
do vlastního nitra” a dávají nám rady a návody. Tak
například středověký myslitel Angelus Silesius radí:
“Člověče, jdi do sebe, do svého nitra, vždyť kámen
mudrců není třeba hledat cestováním po cizích kra-
jích.”
Pro nás to může znamenat i: “kdo chodí daleko pryč
z jednoho místa na druhé, z jednoho vzduchu k dru-
hému a stále hledá velkou svobodu a velké štěstí,
nenajde, co tak tajemně hledá.” Možná, že příčinou
toho, proč se lidé vrací z dovolené a z cest neuspoko-
jení, rozladění a zklamaní, je to, že jejich cesta je
vedla jen “do vnějšku” a ne “do nitra.” Právě proto, že
“duše” nešla s nimi. Vzpomínaný středověký mudrc
v tomto duchu pokračuje: “Cestuješ ledaskam, abys
všechno viděl. Jestliže jsi neviděl Boha, neviděl jsi
nic. Dostat se tam, je cesta nejdelší, nejtěžší, někdy
nejdobrodružnější, ale jistě je nejnapínavější a nejná-
ročnější v našem životě.”
Proto existují i během prázdnin a dovolené chvíle,
a nebo by měly existovat, kdy po této cestě také ujde-

me pár kroků, tedy si uděláme prázdniny i pro své “já.”
Evangelium nám k tomu říká: když se učedníci vrátili
ze své první namáhavé misijní cesty a podávali Ježíšo-
vi zprávu o své činnosti, tehdy jim Ježíš řekl: “Pojďte
vy sami na opuštěné místo a odpočiňte si” (Mk 6,30-
31) a jiný výrok: “Pojďte ke mně všichni, kdo se namá-
háte a jste přetíženi a já vás občerstvím.” (Mt 11,28)
Kolik vnitřní svobody a pokoje je v tom vyjádřené. Ani
stopy po práci bez přestání v hektice bez odpočinku.
Nic z podrážděnosti, ale klidná uváženost a pokoj.
Přestože je Ježíš naplněn svým posláním, nemáme
dojem, že je posedlý svým poselstvím. On se rozhléd-
ne a vidí přetíženého otce rodiny, ženu, která má sta-
rost o domácnost, ale i lilie na poli a hrající si děti.
Právě v tom můžeme v něm vidět vyrovnaného člově-
ka v jednotě s Bohem, se sebou i s druhými. Tak jsme
si mohli společně ukázat možnosti, jak prožít prázdni-
ny a dovolené, jak si najít i cestu do vlastního nitra.
Nezbývá, než Vám popřát pěkné léto a říci: jděte a pro-
žijte ho i Vy, přátelé, ať už je to kdekoli.

František Beneš

21. července uplyne 10 let
ode dne, kdy svoji rodinu
a přátele navždy opustil
ve věku 67 let Pavel Coufal,
vedoucí technického odděle-
ní v Juranových závodech.
Byl dlouholetým jednatelem
Mysliveckého sdružení Lito-
myšl, členem okresního
výboru Myslivecké jednoty. Velmi důkladně
a pečlivě vedl kroniku, která zachovává
všechny podrobnosti i perličky ze spolkového
života myslivců v Litomyšli i dění v okolní pří-
rodě. Až do své smrti vedl přesné záznamy
o stavech zvěře. 
Věčnou vzpomínkou na jeho konstruktivní
a usilovné jednání bez zbytečných řečí je
sportovní střelnice myslivecké jednoty, jejíž
výstavbu zorganizoval. Sám se také sportovní
střelbě věnoval, reprezentoval kraj na mezi-
národní soutěži Cena města Brna. Stejně
důkladně se věnoval zacházení se zbraněmi,
jejich údržbě a opravám, jeho mechanická
zručnost byla obecně velmi ceněna. 
Stále vzpomínají manželka a dcera s rodinou
i ostatní příbuzní a přátelé. Kdo jste ho znali,
věnujte mu s námi tichou vzpomínku. 

Vzpomínka 
na výjimečného 
člověka

neznali dobu, o které psali a přesto se v řadě případů
dokázali do příběhů “svých” pamětníků vcítit a při
vyprávění je prožívat spolu s nimi. Zvláštní poděková-
ní patří vedoucí týmu Pavlíně Jiráňové za vynikající
reprezentaci ZŠ Zámecká v regionálních i celostátní
médiích.
Mé poděkování patří také vedení ZŠ Zámecká za pod-
poru i ochotu řešit řadu problémů, které se vždy při
práci na takovém projektu vyskytnou, a dále Městu
Litomyšl za finanční příspěvek na vydání sborníku Pří-
běhů bezpráví. Ani bez jejich pomoci bychom takové-
ho výsledku nedosáhli. 
Věřím, že Příběhy bezpráví pomohou probíhající resus-
citaci humanity, která se z naší společnosti kamsi
vytratila a zatím se ji marně snažíme najít. Není možné
zůstávat lhostejný k historii, která náš současný život
ovlivňuje více než kterékoliv jiné období lidských
dějin. Není možné myslet jen a jen na sebe, pokud se
chceme nazývat lidmi. I to byl jeden ze smyslů
“našich” Příběhů.    

Stanislav Švejcar, foto I. Hudeček

Ekumenické shromáždění k výročí smrti
Mistra Jana Husa se uskuteční, jako každý
rok, ve Sboru Církve československé husit-
ské na Toulovcově náměstí v Litomyšli, ten-
tokrát 3. července od 18 hodin. Slovem
poslouží litomyšlský probošt František
Beneš, farář CČE ve Sloupnici Petr Peňáz,
farář CČSH Věra Říhová, kazatel CB Daniel
Smetana. Zveme všechny církve i příznivce
Husova odkazu víry.

Ekumenické
shromáždění
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Paul Johnston - Poslední rudá smrt, Gilles Rozier -
Láska bez odporu, Jon Grimwood - NeoAddix,
Martin Šust - Plameny hvězd, Curley - Strážci času,
Pavel Frýbort - Vyjednavač, Helena Špaková -
Ve svitu petrolejky, Arnošt Lustig - Nemáme
na vybranou, Fatima Mirembe - Fatima, Thomas
Harris - Hannibal, Patterson - Pátý jezdec, Rexanne
Becnel - Půlnoční holubice, Wilbur Smith - Řeka
bohů, Nora Roberts - Tanec větru, Boris Vian . Zabte
ošklivé, Leo Kessler - Smrtihlav, Wagnerová - Pověsti
staré Prahy, Márína Nemat - Vězenkyně z Teheránu,
Jiránek - Knížka pro knihomoly, Albert Cohen - Milá

Páně, Evita Naušová - Jizvy, Lubomír Martínek - Olej
do ohně, Procházka - Čarujeme se zeleninou,
Autoškola 2007, Přísně tajné!, Rudiger Dahlke - Jak
správně jíst, Jiří Zachariáš - Stoletý hoch od Bobří
řeky, Malachov - Léčivá detoxikace hladem,
Benjamin Kuras - Slepování střepů, Marek -Každá
maminka je Mozart, Petra Rubášová - Domácí
zpracování mléka, Šmikmátorová - Nápady na jaro
a léto, Lucie Kyselová - Šperky z korálků, Cizinci,
našinci a média, Whiting - Na mušce je Eisenhower,
Šárka Horáková - Dvojjediná Štěpánka, Heidbohmer
- Zázračný kořen.

65 let - 1. července 1942 zemřel v Litomyšli Alois Kno-
tek, profesor gymnázia, oběť heidrichiády v Litomyšli.
Narozen 14. května 1903.
125 let - 2. července 1882 se narodil v Praze Jindřich
Janota, překladatel, profesor na gymnáziu v Litomyš-
li.
65 let - 2. července 1942 byl v Praze popraven Franti-
šek Pata, profesor, zemský muzejní rada, autor knih
a článků o Litomyšli a okolí. Narozen 26. března 1885
v Němčicích.
20 let - 4. července 1987 zemřel v Litomyšli Bohuslav
Bezdíček, tiskař, Sokol, turista, příkladný kamarád.
115 let - 7. července 1902 se narodil v Trstěnicích Jan
Sotona, městský lékař, člen a funkcionář různých dob-
ročinných a vlasteneckých spolků. Za II. světové války
vězněn.
55 let - 15. července 1952 zemřel v Litomyšli Franti-
šek Ropek, malíř. Jeho obrazy jsou v litomyšlských
rodinách i galeriích mnoha měst. Významné jsou jeho
figurální malby s krajinou při zemědělských pracech.
Ve spořitelně je jeho alegorie naší krajiny. Pohřben
v Litomyšli.
40 let - 20. července 1967 zemřel v Praze Emil Kubí-
ček, sochař. Jeho práce jsou v obrazárně města i u sou-
kromníků a na hřbitově. Vystavoval několikrát
v Litomyšli i v jiných městech. Litomyšlský rodák.
70 let - 22. července 1937 zemřel v Litomyšli Jaroslav
Caska, ředitel chlapeckých škol, ruský legionář,
Sokol, redaktor časopisu Od Trstenické stezky, Sokol-
ského věstníku, velmi činný ve spolcích i v legionář-
ských organizacích. Člen místních organizací Sokol,
jeho výboru i v krajských a ústředních orgánech.
115 let - 26. července 1892 zemřel na Horách u České
Třebové litomyšlský rodák Hubert Gordon Schauer,
spisovatel, kritik, publicista, zakladatel české kritiky.
90 let - 23. července 1917 se narodil v Litomyšli Zde-
něk Veselý, účetní fy. Augusta, sportovec, funkcionář
a upřímný kamarád.
160 let - 26. července 1847 se narodil v Sušnu
u Nových Benátek Josef Kořenský, učitel v Litomyšli,
spisovatel i cestovatel, který uskutečnil cestu kolem
světa. Vykonal 33 cest do zahraničí.
105 let - 28. července 1902 se narodil v Litomyšli
Karel Holec, městský úředník, malíř a ilustrátor, diva-
delní režisér, výtvarník, autor ilustrací knih o Litomyš-
li.
90 let - 2. července 1917 v bitvě u Zborova padli ruští
legionáři Josef Švéda, obchodní příručí, člen Sokola
Litomyšl, a Václav Flídr z Desné u Litomyšle.

Připravuje Miroslav Sobotka

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na červenec 2007

Chci zde krátce popsat jeden příběh, který se dooprav-
dy stal, ač jsem se s takovou velkorysostí ve svém živo-
tě ještě nesetkal.  Před dvěma týdny nás v Charitě
Litomyšl navštívili členové rodiny Pittnerovy z Trstěni-
ce. Přinášeli smutnou zprávu o tom, že jim po krátké
nemoci zesnula jejich maminka. Přáním zesnulé bylo,
aby po její smrti místo květinových darů, které se vět-
šinou nosí na smuteční obřad, lidé raději přispěli
do pokladničky a vybrané peníze aby byly věnovány
na dobročinné účely. Pozůstalí její přání splnili,

na sbírku použili tříkrálovou pokladničku, kterou si
u nás vypůjčili, a vybraný obnos věnovali naší Charitě.   
Mnohokrát děkujeme celé rodině a všem dárcům, kteří
pochopili velkorysý úmysl paní Boženy Pittnerové
a přispěli na charitu tímto neobvyklým způsobem.
Vybraná částka 5001,- Kč bude použita na podporu
domácí péče Charitní ošetřovatelské služby. Tento dar
nám pomůže pokrýt ekonomickou ztrátu, kterou
s sebou nese provoz tohoto střediska.

Petr Doseděl, ředitel Farní charity Litomyšl

Poděkování za nevšední dar

V červnu přijela do Litomyšle skupina členů Spo-
lečnosti Boženy Němcové z Prahy a z České Skali-
ce. Mimo akce, které se konají v Praze, organizuje
SBN také návštěvy měst, spojených s pobytem
české spisovatelky a autorky dodnes čtené Babič-
ky. Hostitelem byla Městská knihovna, kde hosté
vyslechli historii pobytů Boženy Němcové v Lito-
myšli v letech 1839 - 40 a také v roce 1861, kdy
chtěla spolupracovat s místním vydavatelem
Augustou na souhrnném vydání svých literárních
prací. Pak účastníci zájezdu přešli k hotelu Zlatá
Hvězda, kde shlédli pamětní desku, informující
o posledním a smutném pobytu spisovatelky
v našem městě. Dále byli u bývalé tiskárny, zasta-
vili se u domu M. D. Rettigové, prohlédli si také
dům na náměstí, kde bydlela v roce 1840. V Regio-
nálním muzeu shlédli vystavené spisy, tištěné
v Litomyšli a některé její osobní předměty, které se
ve ve sbírkách muzea dochovaly. Společně obdivo-
vali zámek, zámecké zahrady, současné výstavy

Navštívili město Boženy Němcové

Děkujeme primáři Gynekologicko - porodnického
oddělení Nemocnice Litomyšl MUDr. Haraldu Čadílkovi
za pomoc při narození našeho syna Martina. Poděko-
vání patří také jeho kolegům a samozřejmě i lékařům
a sestřičkám Novorozeneckého oddělení, kteří se o nás
pěkně starali a byli moc milí.

Manželé Tereza a David Brázdovi, Litomyšl

Čtyřiatřicet žáků 6. až 9. ročníku Speciální ZŠ a MŠ
Litomyšl bylo na čtyřdenním poznávacím pobytu
v Praze. Navštívili zoologickou zahradu, výstavu Moř-
ský svět, letiště Ruzyně, Vyšehrad, Slavín, Petřínskou
rozhlednu i zrcadlové bludiště. Samozřejmě nevyne-
chali Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův
most a další památky a zajímavosti. Celá akce se mohla
uskutečnit díky podpoře našich sponzorů, zejména
“Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky”.
Děkujeme zvláště panu Ing. Tomanovi za vstřícnost
a ochotu.                                                                Josef Štefl

Poděkování

V pátek 6. července oslaví zlatou svatbu manželé Karel
a Věra Trávníčkovi. Blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a pohody do dalších let.            Dcery s rodinami

Blahopřání

a v odpoledních hodinách odjeli vlakem zpět
do Prahy. Není to první akce Společnosti, takto
navštívili někteří členové výstavy v Ostravě
a v České Skalici. Slavnostní atmosféra ve městě
a slunečné počasí jen umocnily pěkné dojmy, jaké
si účastníci a účastnice zájezdu odváželi z Lito-
myšle.                              Text a foto Miroslav Škrdla
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Kurzy mají velmi dlouhou tradici. Jejich už 34. roč-
ník se koná podruhé v Litomyšli. V roce 2006 se
z provozních důvodů přestěhovaly z Bechyně
do krásné Litomyšle a jejich organizátoři se setkali
s takovým porozuměním, zájmem a pomocí všech
místních kulturních pracovníků, že našli odvahu
v projektu pokračovat. I toto setkání může Litomyš-
li svým cyklem komorních koncertů přinést hodnot-
né pokračování velkého festivalu Smetanova
Litomyšl. Již v loňském roce se koncerty setkaly
s velkým zájmem místnho hudbymilovného publika. 
Setkání vstoupilo do povědomí té části hudební
veřejnosti, pro kterou je organizováno. Účastníci
jsou z nejširšího okruhu zájemců - profesionální
hudebníci, absolventi konzervatoří a vysokých
uměleckých škol a studenti uměleckých škol. Všich-
ni mají jedinečnou příležitost - už třeba jako hráči
v orchestrech, komorní hráči nebo pedagogové
na nejrůznějších typech škol - pravidelně doplňovat
své vzdělání a získávat nové poznatky a inspiraci
pro svou práci nejen od našich nejzkušenějších
pedagogů a komorních hráčů, ale i od lektorů půso-
bících v zahraničí.
Po více než třech desítkách let zkušeností je možné
zcela zodpovědně říci, že tento projekt umožnil
vznik dalších víkendových seminářů a vychoval
mimo jiné i řadu vynikajících pedagogů po celé
republice, jejichž práce je výrazně patrná na výsled-
cích našich mezinárodních dětských soutěží. Umož-
nil mnoha komorním souborům a jednotlivcům

Setkání přátel komorní hudby
a interpretační kurzy v Litomyšli podruhé

seberealizaci na nejvyšší možné úrovni, pomohl
k dosažení skvělých výsledků na domácích pódiích
i mezinárodních soutěžích. Pro mladé studenty se
toto setkání často stalo rozhodujícím mezníkem
jejich budoucího profesionálního zaměření.
Interpretační semináře a tvůrčí dílny probíhají
v individuální výuce ve všech smyčcových nástrojích
(včetně kontrabasu), klavíru, příčné flétně, zobco-
vé flétně, ve třídách komorní hry a v orchestru.
Výuka je doplněna přednáškami lektorů (podle mož-
ností a příležitostné přítomnosti i zahraničních lek-
torů) i některých frekventantů, kteří pro své kolegy
přinášejí zajímavá témata. Nedílnou součástí kurzů
jsou koncerty lektorů i dalších přizvaných umělců,
které jsou většinou dramaturgicky připravovány
s ohledem na různá výročí nebo hudební události.
V roce 2006 to bylo například dílo W.A. Mozarta,
v předešlých letech bylo připomínáno komorní dílo
Bohuslava Martinů, francouzská hudba, hudba
Ameriky, izraelská hudba. Mezinárodní interpretač-
ní semináře jsou otevřeny všem zájemcům z Lito-
myšle a okolí. 
Lektoři Setkání přátel komorní hudby a interpretač-
ních kurzů: J. Holeňa - klavír, I. Štraus,
L. Čepický, L. Růžička, Č. Pavlík - housle, M. Řehák
(Konzervatoř v Pardubicích) + Jiří Žigmund - viola,
E. Rattay - violoncello, T. Lom (SRN) - kontrabas,
M. Řehák, B. Mimra, J. Žigmund + ostatní lektoři -
komorní hra, M. Tůmová - Bílková - flétny, B. Mimra -
orchestr, L. Čermáková - hlavní korepetitorka.

Od pátečního odpoledne jsme se začaly sjíždět opět na
mlýně v Radiměři, kde se konala 17. šicí dílna našeho
spolku. Počasí se opět vydařilo, program byl bohatý
jak na teoretické, tak i praktické šití. Vzhledem
k tomu, že se u nás rozmohl bacil (v dobrém slova
smyslu) v podobě závislosti na ručním šití, stroje jsme
nechaly odpočívat a jen návštěva z Valašského Meziří-
čí se vymykala našemu stehování na papírové šablon-
ky a drobnému sešívání již připravených kousků.

Radiměřské
patchworkování 

Tento víkend nás jistě posunul kousek blíž k dokonče-
ní modelů na výstavu v Nových Hradech. Těšíme se na
další setkání na mlýně u Kopeckých, kteří nám věnují
svůj volný čas, vždy nás vstřícně přijmou a mají trpěli-
vost s naším ‘babincem’. (Nesmím zapomenout na pra-
videlného návštěvníka, jediného mužského člena
v našem spolku, Honzíka.)

18. šicí dílna - 11. června
Tradiční sobotní šicí dílna se konala na III. základní
škole a tentokrát jsme ji věnovaly šití plastických
vzorů - látkových bochánků a proužků, ze kterých se
dají dělat různá kouzla jen tím, že se přešijí různými
směry. Technika je to nádherná a protože jsme si
vytvořily jen vzorky a teorii zvládly s přehledem nám
vlastním, zbylo nám dost času na popovídání o věcech
patchworkových i obyčejných. Vzhledem k tomu, že
nás čekají prázdniny, nikoliv však patchworkové, další
setkání bude na začátku srpna na naší výstavě
v Nových Hradech.                              Antonie Chalupná

Již po dvaadvacáté se uskuteční soustředění Letního
orchestru mladých. Podruhé najde skvělé podmínky
pro svoji činnost v Litomyšli. Soustředění probíhá kaž-
doročně po dobu deseti dnů a jeho účastníci zde mají
možnost seznámit se s novým zajímavým dirigentem -
zkušeným profesionálem, případně mladým talentem -
studentem dirigování AMU. Orchestr je obsazen pře-
vážně amatérskými hráči na smyčcové nástroje ve věku
do 26 let, nejmladší bývají ve věku 12 let. Věnují se stu-
diu 4 až 6 skladeb ze všech hudebních období. Nabídka
k účasti na soustředění orchestru je rozesílána pravi-
delně do všech ZUŠ a gymnázií v České republice a pro-
střednictvím osobností pedagogů, kteří celý projekt
léta sledují a pomáhají s jeho realizací. Nastudovaný
repertoár je prezentován na několika závěrečných kon-
certech v místě konání akce či v blízkém okolí a v pod-
zimních měsících i v rámci Dne otevřených dveří
památek v Litomyšli. V roce 2006 vystoupil orchestr
na koncertě k 10. výročí Senátu České republiky, kam
byl pořadateli pozván.
Každé soustředění je doplněno dalším hudebním pro-
gramem, jako je koncert profesionálního komorního
souboru nebo význačného sólisty, besedou s hudebními
ukázkami s dirigentem a případně současným skladate-
lem, jehož dílo orchestr právě studuje. Do programu
jsou zařazeny i hudební programy pořádané místními
kulturními institucemi, návštěva hudebních filmů,

muzeí v blízkém okolí a podobně. V průběhu roku, který
předchází dalšímu soustředění, se řada členů orchestru
zúčastňuje v Praze koncertů České filharmonie, kde
využívá nabízené studentské slevy.
Orchestrem prošla za dobu dvaceti pěti let řada genera-
cí amatérských hráčů, mnozí se začlenili do Pražského
studentského orchestru, někteří byli přijati na konzer-
vatoře v České republice, ke studiu hudební vědy,
mnozí absolvovali hudební obor na některé Pedagogic-
ké fakultě v republice a hudbu vyučují, někteří se dále
věnují podobné aktivitě ve svém místě bydliště včetně
organizování koncertů vážné hudby.
V letošním roce bude dirigentem orchestru Jaroslav
Brych, profesor konzervatoře v Pardubicích, asistent
HAMU Praha na katedře dirigování a sbormistr Praž-
ského komorního sboru. Asistentem dirigenta bude
houslista Leoš Čepický, primárius Wihanova kvarteta,
který je současné lektorem paralelně probíhajících
interpretačních kurzů.
Závěrečný koncert soustředění Letního komorního
orchestru mladých, které je určen pro širokou veřej-
nost, se uskuteční v sobotu 14. července v 19.30 hodin
v kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Na programu
budou tito autoři: D. Scarlatti, W.A. Mozart, J. Sibelius,
Luboš Sluka a Zdeněk Lukáš. Dirigent Jaroslav Brych,
Monika Abrahamová - flétna. Přislíbena je účast skla-
datele Luboše Sluky.

Letní orchestr mladých letos 
pod vedením Jaroslava Brycha

Koncerty v rámci interpretačních kurzů
Ani po skončení operního festivalu Smetanova Litomyšl se před krásnou hudbou nezavřou v Litomyšli
vrátka. Česká hudební společnost - Sdružení přátel krásných umění o.s. pořádá ve spolupráci se Základ-
ní uměleckou školou a Zámkem v Litomyšli setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy. V sobo-
tu 7. července od 19.30 hodin rozezní v kostele Povýšení sv. Kříže varhany Ursula Herrmann - Lomová,
v pondělí 9. července budou ve stejný čas a ve stejných prostorách koncertovat Magdalena Tůmová,
Zdeňka Žádníková a Jana Bílková na flétny a Leona Saláková na varhany.

Blíží se Houslové kurzy
Milana Vítka
Zahajovacím koncertem 4. srpna od 19.30 hodin v pro-
storách kongresového sálu zámku v Litomyšli začnou
letošní, v pořadí již dvanácté Mezinárodní houslové
kurzy Milana Vítka - profesora houslové hry na Oberlin
Conservatory of Music v americkém státě Ohio. Za kla-
vírní spolupráce české rodačky žijící v Rakousku Marie
Vigilante a pod odborným vedením oblíbeného hudeb-
ního pedagoga se bude po tři týdny v našem městě
zdokonalovat ve hře na housle dvanáct studentů
ze Švédska, Dánska, Finska, Spojených států americ-
kých, Jižní Koreje, Mexika a Španělska.
Program dalších koncertů:
11. srpna v 19.30 hodin - Zámek Litomyšl  - 13. srpna
v 19.30 hodin - Zámecká síň Letohrad - 14. srpna
v 19.00 hodin - slavnostní sál zámku v Nových Hradech
- 15. srpna v 19.30 hodin - Tylův dům Polička - 16.
srpna v 19.30 hodin - kostel Českobratrské církve
evangelické Brandýs nad Orlicí - 18. srpna v 19.30
hodin - Zámek Litomyšl (závěrečný koncert).
Houslové kurzy potrvají od 29. července do 19. srpna
také s podporou českých spolupořadatelů, kterými
jsou Město Litomyšl, Pardubický kraj, Národní památ-
kový ústav, územní odborné pracobiště v Pardubicích,
ZUŠ, VOŠ a SPgŠ Litomyšl, Smetanova Litomyšl, o.p.s.
a Evropské školicí centrum Litomyšl.                      -red-
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Vážená redakce, dovolte mi, abych se s vámi podělila
o malou perličku týkající se litomyšlského turistické-
ho ruchu, které jsem se nedávno stala svědkem. 
Po litomyšlském náměstí prováděl horlivý otec svoji
početnou rodinku. Své děti nadšeně upozorňoval
na různé pamětihodnosti. Kráčel v čele skupinky
a zrovna vyšel od radnice, kde patřičně ocenil český
loket, napříč přes náměstí směrem k ulici Rettigové,
kde je na rokokovém domě umístěn znak pánů z Pern-
štejna (Vojtěch vedoucí zubra) a hlasitě zvolal: Děti,
rychle sem, tady kojí vlčice Romula a Rema! Poslušné
děti se úprkem hnaly za tatínkem a udiveně zíraly
na “vlčici”. Nedalo mi to a tak jsem tomu nejmenšímu
pošeptala: řekni tatínkovi, že to není vlčice, ale pern-
štejnský zubr. Dítě slušně poděkovalo a spěchalo
k tatínkovi s mým vzkazem. Já jsem už raději na nic
nečekala. S pozdravem 

Naďa Eliášová, Litomyšl
P.S. Na druhou stranu splést si jeden ze symbolů Lito-
myšle se symboly věčného města Říma není pro pravo-
věrného Litomyšláka tak úplně bez lichotky.

Pernštejnský zubr
se stal na chvíli vlčicí

Po přečtení článku v Deníku ze dne 20. června
s názvem R35: Kudy povede? jsem nevěřil svým očím
a musel si onen příspěvek přečíst pro jistotu ještě
jednou a pečlivěji. Vůbec nerozumím celé věci.
Pokud se dobře pamatuji, tak Generální ředitelství
silnic a dálnic, Ministerstvo dopravy a spojů, Minis-
terstvo životního prostředí i různá ekologická sdru-
žení plně prosazovaly stavbu JIŽNÍ varianty
rychlostní komunikace R35 (která by měla odlehčit
dopravě nejen přes města Vysoké Mýto, ale i soused-
ní Litomyšl). Podle mého názoru Pardubický kraj
tento fakt skutečně akceptoval a zahrnul tak
do svého Územního plánu vyššího územního celku
Pardubického kraje onu výše zmiňovanou variantu
jižní. A nebo se snad od té doby něco změnilo? Silni-
ce R35 vedená svojí jižní variantou je podle odborní-
ků, kteří se na toto téma už nesčetněkrát
vyjadřovali, mnohem levnější, méně zatíží životní
prostředí, její výstavba bude rychlejší, než varianta
severní atd. Pokud vím, tak města Vysoké Mýto
i Litomyšl jsou pro stavbu varianty jižní a tato nová
komunikace by se měla stát i jakýmsi novým
obchvatem obou měst. Severní varianta je poněkud
krkolomná a navíc vede přes místa, která protíná
mezinárodní železniční koridor a tudíž není
na místě tato místa dále zatěžovat dopravní infra-
strukturou. Domnívám se, že i několik měst a obcí
v okolí “uvažované” severní varianty se vyjádřily
jednohlasně proti této variantě a vůbec nerozumím
tomu, proč se tady vlastně řeší věc, která je jasně
daná?!? Vždyť mezi severní a jižní variantou je rozdíl
pouhých 6 - 8 km, což téměř nic neřeší. Navíc, města
podél severní varianty mají velice jednoduché spo-
jení s krajským městem Pardubice, a to díky vlako-
vému spojení. Zatímco obyvatelé měst a obcí
ležících při silničním tahu č. I/35 E442 (který by
nahradila R35) to se spojením do svého krajského
města nemají vůbec lehké. Souhrnem lze tedy říci:
“investor, zadavatel, ekologická sdružení, obce
podél jižní varianty, okolní obce a hlavně lidé v okolí
jižní varianty jsou jasně pro tuto stavbu a skutečně
nerozumím tomu, proč důležitou stavbu oddalovat?
Vždyť Pardubickému kraji hrozí v blízké době
dopravní kolaps a tento fakt se přeci musí řešit včas.
Nebo se snad mýlím?”        Ing. Petr Dvořák, Litomyšl

Proč výstavbu
jižní trasy R35 
oddalovat?

Rád bych podpořil názor pana Jiráčka z červnového
vydání Lilie - po zahájení činnosti “redakční rady”
našeho zpravodaje se i já obávám politických tlaků
na faktický obsah periodika, které činnost podobné
instituce nepochybně bude vyvolávat. Není rozhodně
jednoduché vytvářet kvalitní městské noviny (a zavdě-
čit se přitom všem, kteří je odebírají) v podmínkách tak
malého města, jako je Litomyšl. Protože je navíc dodá-
vána do našich domácností zdarma, nespokojený čte-
nář nemůže vyjádřit svůj nesouhlas prostě tím, že by ji
přestal kupovat. Těžko říci, jestli pana Nájemníka
v jeho aktivitě vedou skutečně názory podobných
“nespokojenců” (Lilie je ale podle mého názoru velmi
správně koncipována tak, aby si v ní každý našel člán-
ky, které ho zajímají - od lokálního sportu po různé
exkurze do minulosti města), nebo se jedná o čistě
politický zájem. Každopádně mě nenapadá, jak by milá
“redakční rada” mohla kvalitu Lilie zlepšit - a upřímně
i velmi pochybuji o takové motivaci. 

Tomáš Havránek

Lilie politická?

Se smutkem jsem si přečetla informace týkající se
zamýšleného úmyslu zřídit redakční radu Lilie. Vždy
jsme ji četli s velkým zájmem a celou od předu do zadu
a zpět, což je v jiných periodikách výjimka. Plně podle
mého názoru odpovídala potřebám litomyšlských čte-
nářů pro své věcné a vyvážené informace složené
v celé škále barevnosti zdejšího pestrého dění. 
Navrhovaný systém složení rady nutně obsah Lilie zpo-
litizuje a tím odpudí mnoho čtenářů. Je-li cílem návr-
hu na zřízení zmiňované rady zlepšení její úrovně,
zajímalo by mě, jestli její jednotliví členové, coby
vyslanci stran a hnutí, budou mít školu žurnalistiky
nebo podobné jiné vzdělání, které by mohli pro zvýše-
ní kvality uplatnit, anebo jim půjde jen o profit z vlivu
na obsah Lilie - “hlásné trouby” své strany? Doposud
s obsahem Lilie spokojená čtenářka 
K problematice informace o akcích: zachovat stávající
systém, vždyť téměř všechny akce jsou navíc plakáto-
vány.                                                       Vendula Látalová

Zpolitizování Lilie
čtenáře odpudí

Po čase jsme měli opět příležitost slyšet Dechový
orchestr Smetanova domu s jeho koncertním progra-
mem, který neměl chybu. Od klasiků koncertních skla-
deb po dechovou hudbu, jakými byli Julius Fučík,
František Kmoch až po klasiky českých lidových písni-
ček Karla Vacka nebo Václava Maňase, jsme mohli sly-
šet jako zajímavé zpestření programu skladby z oblasti
swingové a populární hudby zahrané čistě a rytmicky
bezchybně. Jenom o slovní doprovod k jednotlivým
titulům, jmenovitě těm swingovým, nás pan dirigent
poněkud ošidil. Tak snad příště uslyšíme jeho zasvěce-
ný a vtipný komentář. Děkujeme!    Zdena Sklenářová

Dechový orchestr
Smetanova domu
opět bezchybný

V neděli 3. června jsme se my, “loutkáři” (foto zleva
Iva Věnečková, Markéta Honzíková, Jan Šmíd, Kateři-
na Valentová, Kateřina Pavlišová) ze ZUŠ Bedřicha
Smetany v Litomyšli zúčastnili celostátního kola sou-
těže dramatického oboru. Hráli jsme v loutkovém
divadle DRAK v Hradci Králové. Nacvičili jsme pod
vedením Jany Paulové pohádku O Popelce, kterou
jsme si sami upravili. Do celostátního kola jsme
postoupili z krajského kola v Chrudimi. Hrálo se nám
hezky, představení se vyvedlo, diváci se pořád smáli a
nakonec nám tleskali vestoje. Ze 29 souborů z celé
republiky jsme obsadili 3. místo. Byli jsme zde jediní
loutkoherci, ostatní soubory byly činoherní. Už se
těšíme na příští školní rok, až budeme hrát další
pohádky.            Iva Věnečková a Markéta Honzíková

Loutkoherci ze ZUŠ
třetí v celostátním kole

Úspěšné a mnohokrát reprízované představení Proda-
né nevěsty v podání litomyšlské príma písničkové
party Prťáci se po jedenácti reprízách dočkalo slavné
derniéry. Organizátoři celostátního setkání dětí a uči-
telů, kteří jsou zapojeni do humanitárního hnutí
Na vlastních nohou - Stonožka si přáli zařadit do kul-
turního programu právě toto dětské představení.
Hrálo se v Praze na jevišti přírodního areálu Na Vypi-
chu, kde současně armáda nabízela dětem a veřejnos-
ti ukázky bojové techniky.
I když začátek představení narušilo hlučné přistání
vojenské helikoptéry těsně za jevištěm, po odletu
stroje se diváci opět soustředili a se zájmem sledovali
malé herce. Děti v Praze odehrály příběh Jeníka
a Mařenky s maximálním nasazením a byly za to,
i za vzornou reprezentaci města Litomyšle, odměněni
upřímným potleskem.                                       -red-

Prodaná Mařenka
zamířila z Litomyšle 
do Prahy

Téměř v každém zpravodaji někdo řeší téma zastřešení
nádvoří zámku při festivalu. Nedávno jsem procházela
nevyužitým amfiteátrem a napadlo mne, že kdyby se
podařilo tento zastřešit, vrátila by se Smetanova Lito-
myšl na původní místo, do zámecké zahrady a turis-
tům by nepřekáželo ve výhledu na renesanční
památku nezvhledné lešení. Stále mám v živé paměti
představení Labutího jezera ze zámeckého amfiteátru
a o takový překrásný zážitek jsou dnešní návštěvníci
festivalu ochuzeni. Vím, že do nádvoří Smatanovu
Litomyšl vehnala nestálost počasí. Nejsem odborník a
nevím, zda je toto provedení reálné a je možné, že se
už někdo z odborníků touto myšlenkou zabýval a řeše-
ní odsunul jako nerealizovatelné.       Zora Limberská   

Zastřešte amfiteátr
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Vyprávění o litomyšlských domech - 7
Dům čp. 29
má svůj původ v renesan-
ci. V roce 1910 byl úplně
přestavěn. Zachovaly se
jen nosné zdi, klenby byly strženy a stropy dány
do traverz. V domě se vystřídalo několik obchodních
činností. Bývala zde např. tehdy známá prodejna
s textilním zbožím Respo.
V domě bydlel Antonín Saxe, který byl hraběcím
sirotčím. Jeho dceru měl za manželku Ferdinand
Hruška, místní soudce, který byl roku 1861 zvolen
za poslance do zemského
sněmu za Litomyšl -
Poličku. Byl protěžován
litomyšlskými zpáteční-
ky na úkor vlastence
dr. F.A. Braunera, které-
ho doporučovala Polič-
ka. Poslanec Hruška se
pak přidal na stranu
německých poslanců.
Zemřel rok po svém zvo-
lení. Jeho dcera Ludmila
se provdala za JUC. Fran-
tiška Kremla, bratra sta-
vitele Josefa Kremla.
Portréty Antonína Saxe, jeho manželky a dcery Lud-
mily jsou malované Antonínem Dvořákem a jsou
v majetku Městské galerie Litomyšl.
Alois Jirásek ve svých pamětech píše o domě nedale-
ko svého bytu, jehož čp. ale neuvádí. Je možné, že to
mohl být právě tento dům. Z pamětí A. Jiráska uvá-
díme: Byl to patrový domek, šindelové střechy, obíle-
ný, bez podsíně, nevzhledný a starodávný, s velkými
vraty, nad nimiž visela na stěně nevelká obyčejná
lucerna, jakých se v domácnosti běžně užívalo. Visela
dost nakřivo, a nikdy v ní nerozsvítili. Majetník domu
byl stařičký měšťan Guta, jenž často posiloval ducha,
jak říkával, to je podřimoval. Ten všechno v domě
i na domě zachovával jak bývalo za starodávna. V tom

příbytku provozovali
poslední kdysi kvetoucí
průmysl měšťanů lito-
myšlských, pálení kořalky.

O tomto domku dnes už přestavěném zmiňuji se proto,
poněvadž byl Aloisu Vojtěchu Šmilovskému modelem
k vypsání domu krupaře Kleofáše v povídce Krupař
Kleofáš. Majitel domu, starý pan Guta, pálil kořalku
do roku 1866.
V Litomyšli se pálila kořalka na mnoha místech. 9.
ledna 1972 vysílal Československý rozhlas původní

veselohru Selské námlu-
vy, kde se mluvilo
o výborné litomyšlské
kořalce - kmínce, které
se říkalo kakadůra. Hru
sepsal František Ray-
mann, děkan v Častolovi-
cích, a byla vydána
tiskem roku 1819. Je
počítána mezi první
české realistické hry.
Autor zde zachovává dia-
lekt horských obyvatel
severovýchodních Čech.
Úryvek z divadelní hry

Selské námluvy:
Koděra: Zaudejte si kmotře lychtáři! Má bejt lito-
myšlská.
Rychtář: Na mou duši, jak sem už ji deset let nepil,
zdaleka voní Litomyšlej. Dobře máte kmotře, je to
pravá litomyšlská. To je ta, jak páni říkají salve regina
- však vy víte - co chci říci - jak ji u čerta říkaj? Tuším
kmínka.
Rambousek: Vy ale kmotře lychtáři nic nevíte, to je
přece - já ji viděl jednou pít a pořád ji menovali tak
ňák jako důra.
Rychtář: Aha, taky jsem to slyšel jednou jmenovat,
počkejte, jak ono mě to jednou připadne, aha, už to
mám, kakadůra.                                Alena Randáková

V sobotu 16. června pořádal esperantský klub Amikeco
Česká Třebová letní ples. Mezi 40 účastníky z mnoha
míst Čech a Moravy byli i manželé Flídrovi z litomyšl-
ského kroužku. Dopoledne si s Jiřím Pištorou prohléd-
li zajímavosti a památky města. Odpoledne nás Jiřina
Kučerová vedla kolem chaty Maxe Švabinského do ves-
nice Kozlov. Zde v domě č.p. 50 je malé muzeum Maxe
Švabinského. Ten sem přijel v roce 1895 se svou přítel-
kyní a později svou ženou Elou Vejrychovou. 
Kozlovská krajina a zdejší obyvatelé mladého malíře
inspirovali k vytvoření mnoha děl. Kozlovskou cha-
loupku ozdobil ve štítu spolu s Otakarem Vaňáčem
a svým švagrem Rudolfem Vejrychem mladším výjevem
“Svatý Václav přijímá dary”. Na průčelí sousedního
statku vytvořil Max Švabinský sgrafito nazvané Žneč-
ka. Prošli jsme se krásnou krajinou a naše cesta konči-
la v České Třebové v restauraci Na Horách, kde
v minulosti pobývala spisovatelka Božena Němcová.
Zde pod vedením předsedkyně místního klubu a obě-
tavé učitelky Zdenky Novotné vystoupily děti z Opa-
tovce a z České Třebové. Zazpívaly několik hezkých
písní a předvedly pohádku O Smolíčkovi. Protože
na poslední chvíli onemocněl představitel jelena,
musela si ho zahrát paní učitelka. V jedné z dalších

Esperantisté mají 
ples i v létě

písní vypomáhaly i maminky z Opatovce. Esperantisty
prostě nic nezaskočí. Další část programu byla věnová-
na poslechu hudby a tanci. Nechyběla ani tradiční ple-
sová tombola.                                              Libuše Dvořáková

Esperantisté u chalupy Maxe Švabinského na Kozlově.

V sobotu 16. června hostil fotoklub Litomyšl své přáte-
le z korespondenčního turnovského okruhu. Byl to již
37. ročník soutěže.  Vyhodnocení za rok 2006 - 2007 se
konalo v Litomyšli. Po uplynulé období patnáct foto-
klubů hodnotilo více než 300 snímků. Na prvních mís-
tech skončily fotokluby Domažlice, Hlinsko a Vrchlabí.
Mezi nejlepší snímky byly zařazeny fotografie několi-
ka autorů - Jan Veber z Domažlic zvítězil snímkem
Společný oběd, na druhém místě pak skončil snímek
Zimní vodopád Zdeňka Holubce z Jablonce nad Nisou.
Hostům se v Litomyšli velmi líbilo, zejména zámecké
zahrady a okolí zámku. Navštívili také výstavu
v obchodním centru Kubík, kde si připomněli fotogra-
fie nestora české fotografie Josefa Sudka.   M. Škrdla

Fotografové hodnotili
celoroční soutěž

Na obrázku vítězný snímek Společný oběd.

Litomyšl je slavná nejen v kultuře,
ale i v motorismu

Připoměňme si, že sedmičky bývají šťastným čís-
lem. To se potvrzuje často v životě. Proto i v roce
2007 můžeme udělat rekapitulaci motoristického
sportu ve městě a okolí. I když dnes se motoristic-
ký sport přesunul ze silničních závodů do terénu
a naši oblast reprezentují závodníci v motokrosu,
motoskijoringu, na motokárách či v dalších odvět-
vích, nesmíme zapomínat na slavné tradice silnič-
ních závodů. O to více mě to inspirovalo, abych se
se čtenáři rozdělil o dojmy a rekapitulaci tohoto
druhu motoristického sportu na Litomyšlsku. Tou
inspirací byla květnová návštěva pana Edwarda
Younga z města Yorku v Anglii zde v Litomyšli.
Obdivuje historii a současnost našeho silničního
motoristického sportu, proto hodlá vydat knihu

o minulých i stávajících silničních okruzích v naší
zemi. Vyžádal si od nás informace, podklady
o všech pěti silničních okruzích v Litomyšli i okolí.
Poté jsme projeli závodní tratě, které si fotografic-
ky zdokumentoval. Věděl toho o našich bývalých
sportovních úspěších hodně. Potěšilo nás i to, že
měl radost z úspěchu našeho motocyklového
závodníka Lukáše Peška, který v Číně stanul
na nejvyšším stupni v závodě silničních motocyklů
- jako první Čech po třiceti letech. Milý host si však
nenechal ujít ani historické skvosty našeho města.
Nadšen odjel dokončovat svoji knihu o silničních
závodech v našem městě a okolí. Věříme, že i jeho
dojmy přivedou do Litomyšle další turisty z Anglie
i celé Evropy.                                   Jaroslav Jiráček



Litomyšlský kupec a sběratel Quido
Šimek (III. Soukromým muzejníkem)

Ještě v dobách své kupec-
ké činnosti i aktivní práce
v městském muzeu třídil
a usoustavňoval Quido
Šimek své soukromé sbírky, z nichž vytvořil ve vlast-
ním domě soukromé muzeum, které se stalo součástí
městských pamětihodností a zmínka o něm se objevu-
je ve všech průvodcích po Litomyšli. O jeho hojných
návštěvách svědčí rozsáhlá děkovná
korespondence. Nenavštěvovali je pouze
běžní návštěvníci a milovníci starožitnos-
tí, ale i různé významné kulturní a vědec-
ké osobnosti, které se obdivovaly rozsahu
jeho zájmů i pečlivosti ve správě sbírko-
vých předmětů. Jeho dům byl zákoutím
zašlých časů, které opatroval staromilec
Šimek v různě zpředmětněných podobách
několika tisíc kusů svých sbírek, jejichž
katalogizaci a systematizaci věnoval veš-
kerý svůj volný čas. 
Původně však zamýšlel zařídit v celém svém domě
“Obchodní muzeum”, které by shromažďovalo a pre-
zentovalo kupecké památky a navíc nabízelo ke
zhlédnutí další pamětihodnosti, které měly doku-
mentovat, co všechno může takový kupec během

svého života nashromáž-
dit. Po Šimkově smrti
mělo připadnout litomyšl-
skému Obchodnímu gré-

miu. Protože však pro svůj záměr Šimek nenašel mezi
kupci dostatek porozumění, svého plánu se nakonec
vzdal a vybudoval muzeum pouze ze svých soukro-
mých sbírek. 

Dodnes si o podobě tohoto muzea můžeme
učinit představu především díky jeho
dochovaným fotografiím, negativům
a sérii dvaceti Šimkových názorných kre-
seb. Dveře Šimkova domu nezůstaly uza-
vřeny nikomu, kdo měl o sbírky skutečný
zájem. Asi první v češtině publikovaná
informace o možnosti návštěvy jeho
muzea se objevuje v roce 1905. V Kopecké-
ho průvodci Litomyšlí a okolím, který je
vůbec prvním průvodcem po tomto městě,

se nachází zpráva, že Šimkovy soukromé sbírky
v domě čp. 139 obsahují vedle skla, porcelánu a jiných
uměleckých předmětů především skvělou sbírku
numismatickou a že jsou volně přístupny.

Martin Boštík, Regionální muzeum v Litomyšli

Jakmile se s námi zima rozloučila a poslední louže
na místním fotbalovém hřišti vyschly, začali se naši
mladí hasiči s velkým elánem připravovat na novou
soutěžní sezónu. Viděli jsme, jak tento sport naše děti
baví a s jakým zapálením ho provozují, proto jsme si
dali za úkol dát dohromady družstvo mladších žáků.
Povedlo se a od jara nám po hřišti běhá o 15 hasičů
více. Nyní můžeme reprezentovat jak v kategorii star-
ších, tak v kategorii mladších žáků. Začátky byly tro-
chu nesmělé, nejdříve jednotlivé disciplíny okukovali
od starších a již zkušených kamarádů, ale díky jejich
šikovnosti a schopnosti nových vedoucích se vše rych-
le naučili a byli připraveni na své první závody. Sobota
5. května ve Velkých Opatovicích byla pro ně velkým
dnem. Za chladného a deštivého počasí předvedli jistý
a bezchybný výkon ve štafetovém běhu a požárním
útoku. Při svém premiérovém startu bylo umístění
v první polovině startovního pole příslibem do dalších
soutěží. Družstvo starších předvedlo svůj standard, ale
bylo nám všem jasné, že máme neustále co zlepšovat.
Začala příprava na okresní kolo hry Plamen pořádané
25. - 26. května v Městečku Trnávce. Nacvičovali jsme
pravidelně dvakrát týdně a vynaložené úsilí nebylo
rozhodně marné. Mladší žáci předvedli zlepšené výko-
ny hlavně ve štafetě požárních dvojic a v požárním
útoku jejich dosažený čas 29 sekund patří k nadprů-
měrným v okrese. Starší žáci dosáhli skvělého času
v útoku CTIF s džberovkovými stříkačkami. Po klasic-
kém požárním útoku při pohledu na časomíru mnozí
z nás nevěřili vlastním očím. Konečný čas 23,22
sekund znamená zlepšení z roku na rok o více než 10
vteřin a zařadil naše družstvo na 5. místo v okrese.
Družstva, která v minulosti byla nad naše síly, jsme
s přehledem porazili. Právě zde se projevuje poctivá
příprava našich borců. Věříme, že dosažené výsledky
budou motivací pro další činnost a že přiláká další
mládež do našich řad. Je nutné podotknout, že žádný
vynikající výkon nelze dosáhnout bez kvalitního vyba-
vení. Jsme rádi, že Město Litomyšl podporuje naši čin-
nost a my se tímto zavazujeme, že investované
prostředky plně využijeme na rozvoj mládežnického
hasičského sportu. Zvláštní poděkování věnujeme
vedoucímu odboru vnitřní správy a obrany panu
Ing. Dvořákovi za jeho podporu. Děkujeme!
Pavel Hantl, starosta SDH Pohodlí a kolektiv vedoucích

Mladí hasiči z Pohodlí

V neděli 17. června proběhlo v Kamenci v překrás-
ném sportovním areálu “Pod Lipou” okresní kolo
v požárním sportu. Litomyšlský okrsek zde měl dva
zástupce. V mužích závodilo družstvo ze Sedlišť
a v ženské kategorii po odřeknutí Nové Vsi repre-
zentovaly ženy z Pohodlí. Za pěkného slunečného
počasí jsme mohli sledovat opravdu špičkové výko-
ny hasičů a hasiček zejména v běhu na 100 m s pře-
kážkami a v požárním útoku. Naše ženy předvedly
statečný výkon, celkové 7. místo sice nepatří k těm
čelním, ale radost ze sportování, možnost sejít se
s přáteli z jiných družstev a příjemně prožitá nedě-
le v kolektivu skvělých lidí bohatě vynahradí
všechny medaile.
V pátek před touto soutěží jsme spolu s našimi mla-
dými hasiči využili pozvání k prohlídce stanice
profesionálních hasičů v Litomyšli. Seznámili jsme
se s technikou a vybavením, kterou používají hasi-
či při likvidaci požárů a při dopravních nehodách.
Prohlídkou celé stanice jsme zjistili, v jakém pro-
středí žijí po celou dobu služby, jaká je jejich náplň
práce, když zrovna nezasahují u nějaké pohromy
a kde tráví krátké chvilky volna. Nakonec nám uká-

zali vyprošťování zraněných osob z nabouraného
auta a po zapálení jeho následné uhašení. Celá
návštěva byla velice zajímavá a pro děti i dospělé
velice poučná. Tímto celé posádce, která se nám
celou dobu věnovala, moc děkujeme a přejeme,
aby měla co nejméně práce!                 SDH Pohodlí

Hasičky z Pohodlí na okrese

Družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Pohodlí u Lito-
myšle.
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Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
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
14. - 15. července - MUDr. Leona Kašparová,
Polička, Janáčkova 523, tel.: 775 724 524
21. - 22. července - MUDr. Jiřina Kočí, 
Dolní Újezd 838, tel.: 461 631 126
28. - 29. července - MUDr. Eva Kopecká, 
Bystré, nám. Na podkově 25, tel.: 606 182 715
4. - 5. srpna - MUDr. Pavel Kossler, Polička,
Haškova 445, tel.: 461 724 369

Případné změny budou zveřejněny na zubní
poliklinice v Litomyšli, Kpt. Jaroše 404 nebo 

na www.pardubickykraj.cz

Vážená redakce, velice
rád jezdím do Litomyšle
nejen proto, že je to
mimořádně krásné město
s množstvím kulturních památek, s velkou umělec-
kou a společenskou tradicí, ale především pro sou-
časný bohatý kulturní život, a to jak v oblasti
hudební, tak i výtvarné.
Před několika dny jsem byl přítomem vernisáže rus-
kého malíře Sergeje Iščuka v Galerii café bar Sofia.
Vystavované obrazy mě velice pozitivně oslovily svou
výtvarnou kvalitou. Pevná kresba, zajímavá barev-
nost, exprese a z toho plynoucí tenze, zaručující
nevšední zážitek. 
Především však na mě zapůsobilo prostředí a spole-
čenská atmosféra. Návštěvník nemůže přehlédnout

výjimečný, zcela ojedinělý
objekt, mimořádně vkus-
ně architektonicky řeše-
ný, bohatě vybavený

krásným mobiliářem i výstavní technikou. Výtvarné
artefakty jsou vystaveny ve všech prostorách domu.
V přízemí je už zmíněná galerie, velkými francouz-
skými celoprosklenými dveřmi zpřístupněné venkov-
ní restaurační zařízení a uzavřený parčík, kde je
možno vystavovat velké plastiky.
Jako výtvarník jsem poznal už velké množství výstav
v různých galeriích v České republice i v zahraničí
a mohu s čistým svědomím prohlásit, že Galerie café
bar Sofia je z hlediska řešení a vybavení zcela ojedi-
nělé, mimořádně společensky přitažlivé kulturní
zařízení.                                          Jiří Šimek, Pardubice

Skvělé umění ve skvělém prostředí
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Svaz důchodců ČR je celostátním nestranickým občan-
ským sdružením s veřejně prospěšnou činností, jako je
ochrana práv a oprávněných zájmů důchodců, zajišťo-
vání a poskytování zdravotně sociálních služeb a usi-
luje o rozšíření možností v oblasti dalšího vzdělávání,
společenského, kulturního a tělovýchovného vyžití
důchodců. 
Přestože základní organizace dosud v Litomyšli není,
někteří senioři se již loni i letos zúčastnili ozdravných
pobytů v Patincích - Podhájské ve Slovenské republi-
ce, které organizovala Krajská rada základní organiza-
ce Svazu důchodců v České Třebové. Tyto akce se
setkávají s velmi příznivým ohlasem a proto máme
zájem na založení kolektivního členství důchodců
z Litomyšle u ZO Česká Třebová. Tím se pro nás rozšíří
možnost využívat a podílet se na všech akcích pořáda-
ných jak ústředním výborem, krajskou radou nebo
základní organizací - ať již se jedná o zájezdy za zvý-
hodněné ceny nebo různé vzdělávací akce. 
Vítáme mezi námi všechny důchodce, kteří mají zájem
stát se členy Svazu důchodců a tím mít možnost
zúčastňovat se těchto akcí. Roční příspěvek činí 50
korun.
Zájemci o členství se mohou informovat u pana Borka
na telefonním čísle 605 748 953 nebo u pana Hanuse
na telefonním čísle 606 922 375.            Radomír Borek

V Litomyšli dosud
nebyli důchodci 
organizováni

Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo 6. a 13. června
v Městské knihovně. Prvňáčky z I., II. a III. základní
školy a Speciální ZŠ, celkem 122 dětí, uvítala v chodbě
v přízemí kamarádka Macha a Šebestové a odvedla je
do dětského oddělení knihovny. Tam se objevily již
zmíněné literární postavy a pomocí sluchátka
“vykouzlily” knihovnice z dětského oddělení. Poté
děti přešly do slavnostně upraveného oddělení

pro dospělé čtenáře, kde se odehrával vlastní ceremo-
niál. Tam už čekali i rodiče a prarodiče a také hudební-
ci. Mach, Šebestová a Nováková předvedli dětem
průběh pasování.
A pak už byla řada na prvňáčcích. Za zvuků hudby při-
cházeli před ředitele či zástupkyni ředitele, poklekli
a byli “klíčem k vědění” pasováni na čtenáře městské

Pasování prvňáčků v litomyšlské knihovně

V Galerii DUKE vystavuje Josef Bavor
Pravidelný účastník salonů Unie výtvarných umělců
Královéhradeckého kraje, ilustrátor a grafik Josef
Bavor zasvětil svůj život anatomické malbě a kresbě.
Část své rozsáhlé tvorby nyní vystavuje v Galerii DUKE
Bohemia Jiřího Dudychy v Nádražní ulici v Litomyšli.
Návštěvníci si tu zároveň mohou prohlédnout nové
reliéfy z dílny keramika Jiřího Dudychy staršího.
V obrazech Josefa Bavora je patrný vliv anatomické
kresby, které se věnuje téměř čtyřicet let. Onen přesah
z medicíny k otázkám života a smrti, vzniku a zániku.
“Fascinuje mě tento jiný pohled na svět a přírodu,
velmi inspirativní jsou pro mne její mikroskopické
části a struktury. Anatomická malba je naproti tomu
hodně piplavá a časově náročná práce - myslím si, že
se obě činnosti docela vhodně doplňují. Všechno má
své li-mity, výhody i nevýhody, ale mně to zatím oboje
velmi těší,” říká malíř. 

knihovny. Dále dostali pamětní list, svůj čtenářský
průkaz, knížku a záložku. Knihovnice pozvaly děti
po prázdninách do dětského oddělení, kde na ně čeká
spousta krásných a nových knížek. A pak už byl konec
a někteří si možná odnášeli svou první vlastní kníž-
ku...
Celý průběh pečlivě fotografoval pan Miroslav Škrdla,
který předá školám i cédečko s fotografiemi všech

Chtěli bychom vás informovat o změnách v naší orga-
nizaci. Od dubna letošního roku se celorepublikově
změnily názvy “Sdružení pro pomoc mentálně postiže-
ným”. Nový název nyní zní “Společnost pro podporu
lidí s mentálním postižením v České republice,
o. s. Místní organizace SPMP ČR Litomyšl.”

V březnu 2007 odstoupila po desetileté činnosti z funk-
ce předsedkyně Mgr. Iva Šplíchalová. Za tuto obětavou
práci a přínos naší společnosti jí patří poděkování
všech našich členů. Výborem organizace byla schvále-
na nová předsedkyně Mgr. Vítězslava Borovičková. 
A co se v naší společnosti děje? V první polovině roku
proběhl maškarní bál pro děti. Ze společné odpolední
práce dětí a maminek v keramické dílně vzešly krásné
výrobky. Ve spolupráci se Speciální ZŠ Litomyšl pro-
běhly tyto akce - zájezd na koncert TV Nova “Chceme
žít s vámi”, výlet na Bambiriádu do Chrudimi, úspěšná
byla účast na Speciální Olympiádě v Chocni. 
Prázdninově jsme se naladili na “Předprázdninovém
bowlingu” a o prázdninách nás čeká víkendový pobyt
ve Vršově. Dovolujeme si popřát všem našim přízniv-
cům, dětem a jejich rodinám krásné léto, mnoho slu-
níčka a příjemné načerpání nových sil.

Mgr. Anna Vrchotová,
místopředsedkyně MO SPMP Litomyšl

SPMP MO Litomyšl -
zkratka zůstává

Malíř Josef Bavor v litomyšlské Galerii DUKE Bohemia 
u svého přítele keramika Jiřího Dudychy.

Pozvánka na vyhlídku do Červené věže
Tak jako každý rok i letos je v prostorách Fakul-
ty restaurování opět veřejnosti zpřístupněno
školní muzeum restaurování a historických
technologií. První návštěvníci byli uvítáni již
začátkem června. Pro letošní sezonu se dveře
Červené věže definitivně uzavřou v neděli 30.
září. Otevřeno je denně do 15 hodin, o víken-
dech do 17 hodin. I letos si přijdou na své milov-
níci umění, tématem letošní expozice je život
a dílo Bohuslava Slánského, zakladatele vědec-
ky pojatého restaurování v Československu,
k jehož odkazu se Fakulta restaurování hlásí.

-red-

pasovaných. Slavnostní atmosféru dokreslila hudba
akordeonistů, žáků paní učitelky Hájkové. Velké podě-
kování patří čtyřem studentkám VOŠ a SpgŠ, které
ve svém volném čase přišly a ztvárnily oblíbené posta-
vy z dětských knížek. Třeba i tato akce přivede další
děti ke čtení...                                        

Jana Kroulíková

Inzerujte v Lilii!
více na www.litomysl.cz
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t - Čt

3. - 5. 7.
19.30
Pá    6. 7.
16, 19.30

Ne 
8. 7.

Ú
t - Pá

10. - 13.7.

Ne
15. 7.

Út
17. 7.

St  18. 7.

Čt
19. 7.

Pá 20. 7.

Út   - Pá
17. - 20. 7.
17.00

Ne 22. 7. 

Út 24. 7.
St 

25. 7.

Čt
26. 7.

Pá 
27. 7.

Ne  29. 7.

30. 7. 
- 6. 8.

PIRÁTI Z KARIBIKU
 - N

A KON
CI SVĚTA

•
 Film

 USA. Nejslavnější
pirát světa je Jack Sparrow

 a další hrdinové netrpělivě očekávané
dobrodružné kom

edie. H
rají: Johnny Depp, Oriando Bloom

, Keira
Knightley aj. Režie: Gore Verbinski, 170 m

inut, vstupné 75 Kč •
T 

TERKEL M
Á PROBLÉM

•
Dánský film

. „Film
, který m

usíte vidět
dřív, než vám

 ho dom
a zakážou…

!!! Anim
ovaná černá tee-

negerovská kom
edie. Režie: Stefan Fjeldm

ark, český dabing,
80 m

inut, vstupné 65 Kč •
**

ROM
IN

G•
Film

 ČR. Kom
edie s Bolkem

 Polívkou a M
ariánem

Labudou od tvůrců film
u Účastníci zájezdu. Režie: Jiří Vejdělek,

105 m
inut, vstupné 70 Kč •

VLAJKY N
AŠICH

 OTCŮ
 •

 Film
 USA. Citlivý příběh o odvaze, přá-

telství a oběti v situaci válečné vřavy…
 H

rají: Ryan Phillippe, Jesse
Bradford, Adam

 Beach aj. Režie: Clint Eastw
ood, 130 m

inut, vstup-
né 65 Kč •

 T *

TAJN
OSTI•

Film
 ČR. Jan Svěrák uvádí nový film

 Alice Nellis. H
rají:

Iva Bittová, Karel Roden, M
artha Issová aj. Režie: Alice Nellis, 95

m
inut, vstupné 55 Kč •

*

DIVOČÁCI •
 Film

 USA. M
otorkáři jak je neznáte. H

rají: Tim
 Allen,

John Travolta, M
artin Law

rence aj. Režie: W
alt Becker, 100 m

inut,
vstupné 65 Kč •

 T

SH
REK TŘETÍ

•
Film

 USA. Konečně m
áte zelenou! Anim

ovaná
kom

edie pro m
alé i velké. Režie: Chris M

iller, Ram
an H

ui, český da-
bing, 90 m

inut, vstupné 60 Kč •
 

PU
SIN

KY •
Film

 ČR. Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál.
H

rají: Sandra Nováková, M
arie Doležalová, Petra Nesvačilová,

Oldřich H
ajlich, M

atěj Ruppert, Filip Blažek aj. Režie: Karin
Babinská, 90 m

inut •
 **

N
EZN

ÁM
Ý SVŮ

DCE
•

 Film
 USA. Jak daleko jste schopni zajít,

abyste udrželi tajem
ství? H

rají: Bruce W
illis, H

alle Berry, Giovanni
Ribisi aj. Režie: Jam

es Foley, 110 m
inut, vstupné 65 Kč •

 T
*

SM
RTON

OSN
Á PAST 4.0 •

Film
 USA. Bruce W

illis je zpátky ve své
nejlepší roli. Dále hrají: Justin Long, Tim

othy Olyphant, Cliff Curtis
aj. Režie: Len W

isem
an, vstupné 60 Kč •

 T *

VRATN
É LAH

VE •
Film

 ČR. Aby m
ohlo být vítání, m

usí být napřed
loučení. H

rají: Z. Svěrák, D. Kolářová, J. M
acháček aj. Režie: Jan

Svěrák, 95 m
inut, vstupné 70 Kč •

 
KINO NEH

RAJE!

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

>
Začátky představení vždy v 19.30 hodin (pokud není uvedeno jinak)
předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Regionální m
uzeum

461 615 287
Sm

etanův dům
461

613
239

>
otevřeno: Ú

t - Ne 9 - 12 a 13 - 17 hodin. Vstupné na výstavy a přednášky:
základní: 20 Kč, poloviční: 10 Kč (děti, studenti, důchodci, držitelé průk. ZTP)

do 2. 9.

3. 7. 
- 2. 9.

3. 7.
- 16. 9.

St
11. 7.

St  
18. 7.

St  25. 7.
St     1. 8.
St      8. 8.

STŘEDA H
U

DBY VÁM
 TŘEBA:

Středeční posezení s hudbou na
přírodním

 parketu u Sm
etanova dom

u, vstup volný. Vždy od 19.30
V případě nepříznivého počasí se koná v M

C Kotelna.
XILT (Litom

yšl)
PENDL (Litom

yšl) & DOSTAVNÍK (H
avlíčkův Brod)

VESPOL (Dolní Újezd) + host
PINK PANTH

ERS (Svitavy)
VĚNEBAND (Litom

yšl) + host

ZU
Š B. Sm

etany
461

612 628
3. - 14. 7.
29. 7. 
- 19. 8.

Setkání přátel kom
orní hudby a interpretační kurzy Litom

yšl 2007
M

EZINÁRODNÍ H
OUSLOVÉ KURZY 2007 profesora Vítka

- 12. ročník, více na w
w

w.litom
ysl.cz/violin

Výstava CO JE CO AN
EB VÍTE, CO K

ČEM
U

 SLOU
ŽILO

Výstava představuje řadu věcí, které jsou dnes pro
děti, ale

iněkteré dospělé, neobvyklé a
tajem

né.  

Výstava SLAVN
Í I

ZAPOM
EN

U
TÍ, aneb chytré hlavičky z

Čech
a

M
oravy, věnovaná objevitelům

 a
vynálezcům

, kteří se v
Čechách

narodili, itěm
, kteří zde vytvořili něco převratného. 

Výstava ADOPCE AFRICKÝCH
 DĚTÍ, organizovaná ve

spolupráci
s

H
um

anistickým
 centrem

 NAROVINU, chce poukázat  na
aktivity,

které se zabývají pom
ocí dětem

 v
podm

ínkách úplné chudoby. 

M
usic club Kotelna

461 615 297
>

Začátky vždy ve 20 hodin 

ROCK PARTY - dj w
olf

Dance Party - do 21.00 vstup zdarm
a!

DISKOTÉKA 70.-90. let
- dj alík

Dance Party - do 21.00 vstup zdarm
a!

M
USIC PARTY - dj-ka m

agdi-da
Dance Party - do 21.00 vstup zdarm

a!
DANCE PARTY - dj kom

ár
Dance Party - do 21.00 vstup zdarm

a!
M

USIC PARTY

Pá
6. 7.

St 11. 7.
Pá 13. 7.
St 18. 7.
Pá 20. 7.
St

25.
7.

Pá 27. 7.
St   1. 8.
Pá  3. 8.

H
eaven M

usic club
731 542 002

>
Začátky vždy ve 21 hodin, vstup do 22 hodin zdarm

a

PIVNÍ M
ARATON - Dj Bobo

M
ISTR PÁKA H

EAVEN 2007 - Dj Pegas
DISKOTÉKA M

ILENIA - vstup od 18 let, ženy gratis
SUM

M
ER DANCE NIGH

T - Dj Bobo
EREKTUS KONDOM

 PÁRTY - Dj Spider
DISKOTÉKA M

ILÉNIA - pánský striptýz, vstup od 18 let, ženy gratis
AQUA NIGH

T - Dj Pegas, bazén a překvapení
BERENTZEN EXOTICA BARM

ANSKÁ SH
OW

 - Dj Luky, fireshow
DISKOTÉKA M

ILENIA - vstup od 18 let, ženy gratis
W

EDNESDAY PÁRTY - Dj Bobo
M

EGA JIM
 BEAM

 PÁRTY - Dj Luky
DISKOTÉKA M

ILENIA - vstup od 18 let, ženy gratis

St
4. 7.

Pá 
6. 7.

So   7. 7.
St 11. 7.
Pá 

13.7.
So 14. 7.
St 18. 7.
Pá 20. 7.
So 21. 7.
St 25. 7.
Pá 27. 7.
So  28. 7.

M
uzeum

 antického sochařství
denně krom

ě pondělí 9 - 12 a 13 - 17 hodin
Výstava VÍN

O V AN
TICE.

Výstavu připravila Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze a Národní m

uzeum
.

do 31. 10.

Portm
oneum

461 612 020
denně krom

ě pondělí 9-12 a 13-17 
“Pohled na Litom

yšl přes staré pohlednice”
- výstava pohlednic

Litom
yšle ze sbírky pana Petra Jandíka

do 
30. 9.

Červená věž
461 612 565

Po - Pá 8.00 - 11.30 a 12.30 - 15.30 h, So - Ne 9 - 12 a 13 - 17 h
Fotografická restaurátorská dokum

entace z pozůstalosti prof.
Bohuslava Slánského areál Fakulty restaurování, Jiráskova 3

do
30. 9.

Interpretační kurzy
737 978 905

PROGRAM
 KON

CERTŮ
 PRO VEŘEJN

OST:
Koncerty v kostele Povýšení sv. Kříže vždy od 19.30 hodin
U

rsula H
errm

ann–Lom
-  varhany Ram

eau, Bach, Janáček, Reubke
Flétnový soubor SYRIN

X:
Zdeňka Žádníková, Jana Bílková,

M
agdalena Tům

ová - flétny, Leona Saláková - varhany              
Kerle, Corelli, Telem

ann, Froberger, Bach, W
alter

Koncerty v Kongresovém
 sálu na zám

ku, vždy od 19.30 hodin
AIREDALE  TRIO:

Anna Červenková – hoboj, Jan H
oleňa – violon-

cello,  Jiří H
oleňa – klavír Krček, Grieg, Pelikán (prem

iéra), Bruch,
Poulenc
Leoš Čepický – housle, Luděk Růžička – housle Leclair, Spohr, Ysaye
Petr Ries – kontrabas, M

artin Fila – klavír Bach, Scarlatti, Bottesini,
Chopin, Hindem

ith, Franck
M

ichaela a Ivan Štrausovi – housle, Ludm
ila Čerm

áková – klavír
Vivaldi, M

artinů, Dvořák 
Evžen Rattay – violoncello,  Ludm

ila Čerm
áková – klavír

Beethoven, M
artinů, Debussy

Jak se dělá orchestr – veřejná zkouška Letního orchestru m
ladých

Závěrečný koncert účastníků SPKH
a interpretačních kurzů

H
uH

u večer čili H
um

or v H
udbě. Vstupné dobrovolné

Kostel povýšení sv. Kříže.Závěrečný koncert soustředění Letního
kom

orního orchestru m
ladých D.Scarlatti, W

.A.M
ozart, J.Sibelius,

Luboš Sluka, Zdeněk Lukáš.
Účinkují: Dirigent Jaroslav Brych,

M
onika Abraham

ová – flétna, přislíbena je účast skladatele Luboše
Sluky. Pořádá Hudební m

ládež ČR (tel.: 723 941 212).

So     7. 7.
Po    9. 7.

St    4. 7.

Čt   
5. 7.

Pá    6. 7.

Ne  
8. 7.

Ú
t  10. 7.

St  11. 7.
Čt  12. 7.
Pá 13. 7.
So  14. 7.

Kostel Povýšení sv. Kříže
Koncert 

pěveckého 
sboru 

U
N

ICH
OR 

z 
H

einrich-H
eine-

U
niversität Düsseldorf 

- Program
: Eben, Palestrina, Allegri,

M
ozart, Kodaly. Varhany Přem

ysl Kšica, dirigentka Silke Röhr.

St
18. 7., 

18.30

Klášterní zahrady 
461 613 033

Litom
yšlská jedenáctka BEKRAS

- již třetí sezónu posezení s
dechovkou pro dobrou náladu - vstupné dobrovolné.zdarm

a 
(bližší inform

ace na tel. 461 613 033 nebo 607 679 915)

Čt
12. 7., 

26. 7., 
9. 8. 17.00
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Víno oceňovali lidé už v antice
Další sezonní výstavu připravily pro Muzeum antické-
ho sochařství a architektury Filozofická fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze - Ústav pro klasickou
archeologii a Národní muzeum v Praze. Slavnostního
zahájení výstavy Víno v antice se zúčastnil velmi vzác-
ný host, velvyslanec Řecké republiky v ČR Vassilios
Ikossipentarchos. 
I když není známo, zda víno patří k objevům antické-
ho Řecka, pan velvyslanec se s návštěvníky vernisáže
11. června podělil o historku, která popisuje vznik
názvu pro vinnou révu v řečtině. Dionýsův přítel satyr
Ambelos se smrtelně zranil při své oblíbené zábavě -
jízdě na divokém býku. Dionýsos požádal Dia, aby jej
ještě před jeho vstupem do podsvětí proměnil v rostli-
nu. Tak se satyr Ambelos proměnil v rostlinu, která se
nazývá ambelos, což v řečtině znamená vinná réva. “I
když nás dělí více než tři tisíciletí od doby, kdy bylo
Řecko předním producentem vín, přesto v naší tradici
pěstování vín fascinace tímto obdobím přetrvává,”
citoval dále z klasického díla amerického znalce vín
Milese Lambert - Gócse a dal přítomným ochutnat
ze současné produkce řeckých vinařů. “S každou
novou generací milovníků vín se zájem vrací k antic-
kým Řekům. Je to jako bychom my, moderní lidé, byli
sirotky v království boha Dionýse a chtěli se něco

Velvyslanec Řecké republiky v ČR Vassilios Ikossipentarchos
v rozhovoru s manželkou místostarosty Vladimíra Novotného.

dozvědět o svých rodičích, které jsme nikdy neviděli,
a tím bychom došli k sebepoznání,” dodal.
Panu velvyslanci Řecké republiky i dalším vzácným
hostům přijeli představit nádoby na uchovávání
a konzumaci vína doc. Iva Ondřejová a PhDr. Jiří Musil
z Ústavu pro klasickou archeologii a doc. Marie Dufko-
vá z Národního muzea.                -eh- foto Ivan Hudeček

Projekt Comenius, kterého
se naše škola účastní, spo-
čívá v poznávání tradic,
svátků a kulturních dědic-
tví jednotlivých partnerských škol. Naše první spolu-
práce začala v roce 2005 se školou v Oxfordu (Velká
Británie) a následující rok 2006 také se základní ško-
lou v Maaseiku (Belgie). Vše dobře probíhalo a tak už
v květnu 2006 zástupci naší školy, pan ředitel Pavel

Jirsa a koordiná-
tor Comenius
aktivit Petr Dří-
novský, odletěli
do Velké Británie
na první společ-
nou schůzku.
Druhá schůzka se
konala v říjnu
2006 na naší ško-
le a třetí, zatím
poslední, probě-
hla ve dnech 13. -
17. června, kde
zástupci z učitel-
ského sboru (Petr
Dřínovský, Irena
Matysová, Iva
Skácelová) a dvou

studentů (Lucie Nováková, Michaela Voleská) navští-
vili školu v belgickém Maaseiku.
Naše cesta začala ve dvě hodiny ráno. Autem jsme byli
dopraveni na letiště v Praze, odkud nám o půl sedmé
odlétalo letadlo přímo do hlavního města Belgie –
Bruselu. Let, který trval asi 65 minut, byl v naprosté

pohodě. Po příletu byla
naše pětičlenná skupina
dopravena sympatickou
učitelkou Annemii do již

zmiňované školy, kde proběhlo setkání s dětmi, někte-
rými učiteli a příjemným ředitelem školy Tonnym.
Po malém občerstvení a přivítání jsme se vydali na naši
první prohlídku města. Přemohla nás však únava a tak
jsme se přesunuli do nedalekého města Genk, kde jsme
byli ubytováni v příjemném malém hotýlku. Po odpo-
činku dorazily dvě zbývající mladé učitelky z Oxfordu.
Sestava byla kompletní a na nás už čekala vynikající
uvítací večeře. Následující den ráno jsme se vrátili zpět
do Maaseiku. Tam nás čekala prohlídka celé školy,
návštěva všech tříd a podívaná na šikovné děti, které
měly připravené taneční vystoupení. Jelikož bylo vše
zhlédnuto, tak jsme se vydali na večeři a prohlídku
holandského města Maastrichtu, proslulého velkými
obchody. Třetí den jsme zavítali do hlavního města
Bruselu. S jeho památkami nás po celý den seznamo-
val milý průvodce Renne, který nás doprovázel také
v sobotu po městečku Brugg - proslulém středověkými
stavbami. Večer jsme se naposledy všichni sešli, pove-
čeřeli a navzájem si předali práce našich škol a malé
dárky. V neděli dopoledne jsme se prošli po městečku
a odjeli na letiště. V 19.30 hodin jsme přistáli na letiš-
ti v Ruzyni.
Za tuto nezapomenutelnou zkušenost děkujeme celé
III. ZŠ a učitelskému sboru. Velké dík patří především
panu učiteli Petru Dřínovskému, paní učitelce Ireně
Matysové a Ivě Skácelové. Doufáme, že podobných
akcí bude více a že se jich budou moci účastnit další
studenti.              Michaela Voleská a Lucie Nováková,

9. ročník, ZŠ T.G. Masaryka Litomyšl

Žáci 6. tříd III. ZŠ T. G. Masaryka uskutečnili ve dnech
17. - 22. června přírodovědně – estetický kurz v Budi-
slavi. Nejdříve tam museli dojet na odborně seřízeném
kole, pak následoval velmi perný program. Nejdříve
byli rozděleni do čtyř rozlosovaných skupin, v nichž
plnili své úkoly. Ti nejlepší dostali výherní putovní
pohár. A co by to bylo za kurz, kdyby se nedozvěděli
něco nového? Zajímavý byl také dokument o šikaně,
který byl natočen podle pravdy. Program byl velmi
pestrý, takže děti neměly čas na nudu, leda tak
o poledním klidu. Učitelé se o ně krásně a pečlivě stra-
rali a hlídali je jako oko v hlavě. Na začátku s nimi pra-
covali páni učitelé Flídr, Břeň, a Jakl, na konci tu jako
vedoucí kurzu působil pan učitel Simonides. Ve středu
20. června za nimi přijel pan učitel Dřínovský.
Děti navštívil i prom. biolog Lubor Urbánek, který jim
vyprávěl o odchytech a kroužkování ptáků. Dokonce
jim předvedl způsoby kroužkování a vysvětlil jim, že se
na různé ptáky musí používat různé druhy kroužků
a proč se vlastně ptáci kroužkují.

Přírodovědně -
estetický kurz

Pro názornost vyjmenujme některé z činností: výlet
na kole do záchranné stanice Pasíčka, půlhodinový
běh ve dvojicích držících se šátku, povídání o šikaně -
shlédnutí filmu se zástupcem Policie ČR, závody
na loďkách ve dvojicích, poznávání rostlin a zvířat,
branný den - úkoly ve dvojicích na čas, soutěž v polé-
vání, kdo bude nejméně mokrý, noční hra, bojové hry
Piráti, Anglie proti Skotsku, překonávání nízkých
lanových překážek.
Děti moc chválily skvělého kuchaře Bobše alias Josefa
Coufala a taky nesmím zapomenout na jeho báječnou
pomocnici z 9. třídy Veroniku Jílkovou.
Moc děkujeme učitelům a také samozřejmě všem, kteří
pomohli nebo nějak přispěli na přírodovědně - estetic-
ký kurz. A samozřejmě nejvíce děkujeme III. základní
škole, která tuto akci zorganizovala.   

a všechny zúčastněné Edita Stráníková s rodiči 

V měsíci květnu proběhl na naší škole v tomto školním
roce již podruhé "Stonožkový sběr papíru". Akce to
byla velmi úspěšná, neboť sběrem starého papíru zís-
kali naši žáci neuvěřitelnou částku 11745 korun! Při-
počteme-li k této částce ještě zisk 8780 korun
z podzimní akce, dostaneme úžasných 20525 korun.
A to už stojí za obrovskou pochvalu. 
Z těchto peněz bylo na konto Stonožky odesláno 12
tisíc korun a zbytek je použit na odměny pro stonož-
kové děti, zejména pak na zajištění stonožkových
zájezdů do Prahy. Stejnou částku, kterou děti za rok
svým sběrem vydělají, poukazuje Město Litomyšl
škole. Všechny tyto peníze slouží dětem ke zlepšení
vybavenosti školy. Všem, kteří se na sběru starého
papíru podílejí, velmi děkujeme.                  L. Drobná

Stonožkový sběr papíru
na ZŠ U Školek

Rekordní kytara CZ/SK 
na setkání v Pelhřimově
Výrobce a majitel originální elektrické kytary
ve tvaru bývalého Československa Petr Krčmář z Lito-
myšle se zúčastnil přehlídky rekordů a kuriozit, která
se konala 9. června v Pelhřimově. Spolu s přáteli
H. Švehelkovou, V. Steinbauerem a M. Luškovou tu
zahráli jako hudební formace Hudba z Marsu. 

Kytara v rukou Jitky Geislerové -  dívky s nejdelšími nehty
v republice.

Spokojení účastníci kurzu.

S projektem Comenius v Belgii
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V neděli 17. června se za krásného počasí uskutečnil již
30. ročník střeleckých závodů v brokové střelbě pod
názvem “Velká cena Města Litomyšle”. Zúčastnilo se
38 soutěžících, kteří stříleli na letící asfaltové terče
ve dvou kolech. Tuto tradiční soutěž zahájil starosta
města Michal Kortyš, který se stal prvním starostou
osobně přítomným na soutěži. Výsledky: 1. Stanislav
Menclík z Hrušové (nástřelem 37 terčů), 2. Oldřich
Vysoudil z Uničova (nástřelem 37 terčů), 3. Petr Tomá-
šek z Pardubic (nástřelem 37 terčů). Střelecký klub
a jeho ředitel B. Kalivoda děkují Městu Litomyšl
za finanční příspěvek na tuto akci a dále pak všem
sponzorům.         Za Okresní myslivecké sdružení Svitavy
-                   střelecký klub Černá Hora Jindřich Groulík

Soutěžící stříleli 
na asfaltové terče

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl lehké atletiky
Sobota 28. července od 9.00 hodin - 55. ročník Výcho-
dočeského turné a Velká cena v disku žen a memoriály
- Městský stadion Černá Hora        
Stiga GC Benátky
Čtvrtek 5. července od 14.00 hodin - 7. kolo Litomyšl-
ského poháru, středa 4. července od 17.30 hodin -
Krajská Stiga - liga, středa 11. července od 17.30 hodin
- Krajská Stiga - liga - vždy DDM Litomyšl, středa 18.
července od 17.30 hodin - Krajská Stiga - liga, středa
25. července od 17.30 hodin - Krajská Stiga - liga - vždy
klubovna restaurace Benátky                                          

Připravuje Zdeněk Kocman

Kam v Litomyšli 
v červenci 
za sportem?

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

případně i s kancelářemi
e−mail: ucetni@stratilek.cz

Žáci ZŠ Zámecká se v kategorii chlapci 8. a 9. tříd pro-
bojovali po dlouhé cestě samých vítězství až do repub-
likového finále, které se konalo ve dnech 15. až 17.
června ve Žďáru nad Sázavou. Ve sportovní hale
Na Bouchalkách předvedli mladí litomyšlští volejba-
listé skvělé výkony. V pátek a v sobotu vybojovali 1.
místo ve skupině. V semifinále porazili 2:0 jeden
z favorizovaných týmů z Opavy a vybojovali si účast
v nedělním finále. Ve skvělé atmosféře a po velmi
vyrovnaném boji nakonec podlehli favoritům celého

turnaje z Ústí nad Labem 1:2 a přivezli do Litomyšle
pohár za vynikající druhé místo v republice.
Sestava družstva: J. Vaníček, J, Král, M. Štosek,
D. Pulkrábek, Š. Hrdonka, O. Špaček, M. Kadlec. Jakub
Vaníček byl vyhodnocen nejvšestrannějším hráčem
celého turnaje.
Zásluhu na tomto skvělém výkonu má také trenér
Volejbalového klubu Litomyšl Mgr. Karel Radimecký.

Jana Vaníčková, vedoucí družstva a trenérka 

Republikové finále ve volejbalu -
družstvo ZŠ Zámecká druhé!

Výkon a celkový výsledek v pořadí třetího letošního
závodu Mistrovství Evropy amatérské asociace IMBA
v motokrosu dopomohly litomyšlskému jezdci Bohu-
slavu Svatošovi proniknout do nejlepší desítky
závodníků. Ve francouzském Mil d’Aubero obsadil
v jednotlivých rozjížďkách postupně páté, čtvrté
a deváté místo. V celkovém hodnocení mu patří devá-
tá pozice s minimální ztrátou na tři jezdce před ním.
Povzbudivé výkony přicházejí po nepříliš vydaře-
ných závodech ve Švýcarsku a Belgii. Ve Švýcarsku
se navíc reprezentant České republiky a stáje Profi-
stav Litomyšl potýkal se zdravotními problémy
v podobě zánětu v očích.

Na svém čtyřtaktním motocyklu Honda absolvoval
řadu dalších závodů v zahraničí. V Maďarsku obsa-
dil čtvrté místo, po závodech na Myjavě a ve Sve-
repci mu patří v seriálu mezinárodního mistrovství
Slovenska šestá příčka, v závodě v superkrosu
ve Švýcarsku dojel sedmý.
“Chtěl bych se v seriálu Mistrovství Evropy IMBA
dostat na celkově šestou pozici,” říká Svatoš.
O další místa kupředu mohl propracovat již
1. července, kdy startoval v anglickém Tenburry.
Další závod jezdce čeká 22. července v Dalečíně.  

-red-
foto archív jezdce

Bohuslav Svatoš se dostal do elitní desítky

Krátce před svými jedenačtyřicátými narozeninami
přijel do Litomyšle trojnásobný olympijský vítěz,
trojnásobný mistr světa a sportovec světa za rok
2000 oštěpař Jan Železný. Přijal pozvání manažera
Českého olympijského týmu Petra Zaala a své spor-
tovní kamarádky z reprezentace Zuzany Valentové,
která v současné době žije a trénuje atletické nadě-
je v Litomyšli, k besedě se žáky místních základ-
ních škol. V pátek 15. června se s nimi Jan Železný
podělil o to, čím ho atletika přitahuje, co všechno
mu dala i vzala.

Aletika Vám hodně dala, vzala Vám taky něco?
“Určitě jsou věci, které jsem musel oželet, ale já
jsem to tak chtěl. Kdybych mohl vrátit zpátky čas,
neměnil bych. Sport na úrovni, kam jsem se dostal
já, vás připraví o soukromí. Někdy jsem nebyl se
svými dětmi tak často, jak bych si přál. Kdybych se
ale chtěl věnovat jiné profesi a chtěl bych se v ní
dostat někam nahoru, musel bych se tomu věnovat
s úplně stejným nasazením.” 
Sledujete současnou mládežnickou atletiku? Jak
ji hodnotíte?
Členská základna se, podle mne, zmenšuje, je to ale
obecný trend snad u všech sportů. Je to dané tím,
jak žijeme - počítače jsou téměř ve všech domácnos-
tech, nároky školy na vzdělání jsou také vysoké. Asi
by bylo potřeba tyto nároky na děti nějak zkorigo-
vat, aby tu cestu na stadion zase našly.” 
Zvyšuje se i agresivita dětí ve školách. Může to
mít souvislost?
“Podle mne to není problém dětí, ale společnosti
dospělých. Když se narodí, jsou připravené na cestu
a my jim ji ukazujeme. Pořád říkáme, že děti jsou
agresivnější, ale původ tohoto chování musíme hle-
dat u sebe. Celá společnost je taková a děti k agre-
sivitě vychovává. Nemůžou za to ty děti, ale my.”

-ih- foto Ivan Hudeček

Držitel světového rekordu v hodu
oštěpem se atletikou baví

Oštěpař Jan Železný (uprostřed) s českou olymioničkou
Zuzanou Valentovou a členem českého olympijského
týmu Petrem Zaalem.

Co je podle Vás na atletice tak přitažlivé?
“Doufám, že tahle beseda nebude jen o atletice, ale
i o životě samém. U atletiky mi největší radost
dělal pohyb. Jen když někdo tuhle radost odhalí,
má šanci se dostat až nahoru. Takže to opravdu
není, jak se dnes tvrdí, jen byznys. Sport by měl
člověku pomoci otevřít obzory života, ale přede-
vším by se měl každý sportem bavit.” 

Pozdrav Jana Železného, světového rekordmana v hodu
oštěpem (98,48 m)
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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:

Vítězem 11. ročníku ČSOB Velké ceny Litomyšle 2007
v parkurovém skákání 9. června v areálu
na Primátorské hrázi v Litomyšli se stal Aleš Opatrný
s Lecarino ze stáje Opatrný. Druhou příčku vybojoval
Zdeněk Žíla s Carlos ze stáje Mustang před slovenskou
dvojicí Igor Šulek - Wavo Profit.
Velká cena Litomyšle 2007 byla zároveň pátým kolem
Českého skokového poháru 2007. Do finále
postupovalo z celkového počtu 33 jezdců deset
nejlepších. Pouze dvěma dvojicím se to však v těžkém
parkuru podařilo bez bodového zatížení. Čisté
finálové kolo zopakoval už jen Aleš Opatrný s Lecarino. 
Hezké počasí podtrhlo velmi krásné prostředí areálu
a skvělé publikum, které každoročně za parkurovým

sportem do Litomyšle přichází a i tentokrát připravilo
jezdcům nezapomenutelnou atmosféru. Zahajovací
soutěže probíhaly v rámci pátečního programu.
Ve druhé soutěži se skvěle dařilo Petře Skřivanové
s Excalibur Wepol z domácí stáje Manon, která mezi 71
jezdci nenašla přemožitele. V následujícím závodu
obsadil Jiří Skřivan s Rytmou CAC Leasing šesté místo,
bohužel do dalších soutěží vzhledem ke vzniklým
zdravotním potížím Rytmy už nenastoupil. Páteční
večer měl neobvyklé pokračování, když se
na litomyšlském fotbalovém hřišti utkali čeští
a moravští jezdci. Jednogólové vítězství si nakonec
připsali Moravané.
Hlavní soutěží sobotního programu byla již tradičně
vypsaná Cena firmy Profistav Litomyšl. Vítězství v této
náročné soutěži získal po výborném výkonu Petr Kuba
v sedle Tora 1 ze Sportovní stáje Kentaur.
Průběh devíti skokových soutěží zpestřil doplňkový
program. Potlesk sklidily děti při kostýmovém
skákání, proběhla vozatajská ukázka, agility
a náležitě byla oceněna i neobvyklá jezdecká role
herce Václava Vydry. Před zahájením ČSOB Velké ceny
Litomyšle 2007 návštěvníkům zazpíval milý host
závodů Laďa Kerndl.
Velká cena Litomyšle má za sebou další úspěšný
ročník. Poděkování patří všem, kteří ji podpořili
a město Litomyšl povznesli na ikonu parkurového
sportu. O vzrůstající prestiži závodů, který se
pravidelně v areálu u Primátorské hráze koná již
jedenáct let, svědčí i ocenění Pořadatel roku 2006.

-red- (s přispěním Mirky Skřivanové) foto I.H.

Jedenáctou Velkou cenu vyhrál Opatrný

Muzeum cyklistiky v Nových Hradech otevřeno

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Domek vesnického typu k rekonstrukci, st. pl.
153 m2, zahrada 577 m2. Možno využít jako
parcelu pro nový RD.
Byt  3+1 (70 m2), družst., panel., 8. NP, nová
plast. okna.
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. 

PRODEJ NOVÝCH BYTŮ 1+kk, 2+kk a 3+1
V LITOMYŠLI  U Školek

OBCHODY, SLUŽBY V LITOMYŠLI:
Prodejna na hl. náměstí, přízemí 45 m2, patro
65 m2. • Prodejna 144 m2 se zázemím a skla-
dem v centru města. • Prostory v ul. TGM,
celkem 88 m2, výloha, parkování, dobrý stav,
pro prodej, servis. • Prodej garáže Litomyšl,
lokalita Řetízek

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 skladování
nebo výrobu.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE: 
• Trstěnice - přízemí 2+1, podkroví 2+1, kou-

pelna, WC, dvorek, zahrady 637 m2,
• Budislav - zděná chata 4+1, zahrad a 204 m2. 
• Trstěnice - RD v rekonstrukci, přízemí 1+1,

podkroví 2 pokoje, koupelna s WC.
• Hrušová - obyt. část 3+1, dobrý stav, uzavř.

dvůr. St. pl. 596 m2, zahrada 1923 m2 + pole
a les. 

POZEMKY PRO RD - Janov, Dolní Újezd,
Budislav, Svinná u C. Třebové.

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme její nabídku na 10 internetových

serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..rreeaalliittyy--rrvvcc..cczz//ccoonnssuulltt

Nezůstávejte se svými problémy 
v podnikání sami!

Řešte je s Informačními místy pro podnikatele!
Systém InMP je tvořen celorepublikovou sítí
kontaktních míst, kde podnikatelé najdou
proškolené pracovníky, kteří jsou
připraveni poskytnout odbornou pomoc
nebo alespoň kvalifikovanou radu, kde lze
případně odbornou asistenci získat.
Prostřednictvím formuláře na stránce
www.inmp.cz máte možnost obrátit se
zdarma s jakýmkoliv problémem souvisejícím s Vaší
podnikatelskou činností na Informační místo
pro podnikatele při Hospodářské komoře ČR.
Podnikatel může se svým dotazem kontaktovat re-
gionální informační místo osobně, telefonicky,

pomocí elektronické pošty nebo
prostřednictvím formuláře na internetové
stránce: www.inmp.cz - definujte
a zadejte svůj dotaz, vyberte si kontaktní
informační místo pro podnikatele, zvolte
způsob obdržení odpovědi (osobně nebo
e-mailem) a zadejte kontaktní údaje
pro doručení odpovědi. 

Kontakt na InMP Svitavy v Pardubickém kraji,
Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.: 461 568 239,
724 613 968, fax: 461 568 240, RMSvitavy@inmp.cz,
www.khkpce.cz

Myšlenka majitelů zámku v Nových Hradech, že je
pro jejich návštěvníky, kteří nemají jednoznačný
zájem o zahrady či interiér zámku, třeba najít také
nějakou technickou expozici se potkala se snem
majitele sbírky kol Jana Uhlíře otevřít v Čechách
důstojné muzeum mapující dvousetletou historii
bicyklů. 
Rodina Kučerova opravila barokního panského
špýcharu, který je zhruba stejně starý jako
zámek. "Dokázali jsme si představit atraktivní
kolekci historických motocyklů nebo aut, ale pro-
story, jakkoli jsou obrovské, nás limitují. Kola
jsou dobrým kompromisem," řekl Petr Kučera.
Úsilí celé jeho rodiny společně s pětatřicet let
schraňovanými poklady ze světa cyklistiky bylo
završeno 17. června dopoledne, kdy se majitelé
nemovitosti a majitel sbírky společně s krajským
radním Miroslavem Brýdlem dočkali příjezdu tří

historických bicyklů a potom slavnostně přestřih-
li pásku. 
Majitel sbírky historických bicyklů, tříkolek
a řady dalších náležitostí, které se k cyklistice
váží Jan Uhlíř nikdy v životě nové kolo neměl,
protože má staršího bratra, dva bratrance a sest-
řenici. Ve svých devíti letech byl pátým majitelem
Pionýr, na kterém se učil jezdit, ale přesto
na stará kole nezanevřel, naopak jich má o trochu
víc než je obvyklé. "Budu moc rád, když vám
pohled na ně vykouzlí úsměv na tváři, když se
zamyslíte nad nějakou technickou zajímavostí, "
pozval s hosty slavnostního zahájení provozu
muzea i další budoucí návštěvníky majitel sbírky
Jan Uhlíř a na závěr ocitoval větu ze starého kata-
logu a ceníku kol, která je platná i dnes: "Kdo má
kolo, má křídla."

-eh- foto Ivan Hudeček

Jezdecké závody mají v areálu na Primátorské hrázi vždy
skvělu diváckou kulisu.

Část expozice věnovaná dětem. Muzeum je přístupné od
dubna do června o víkendech a o svátcích, od dubna do září
denně.



20

•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

V sobotu 9. června se za perfektního počasí jel
v Proseči u Skutče další ze série MTB závodů, zařa-
zený do série Author maraton
série 07, Author cyklo Maštale. 
Členům cyklistického oddílu
Cyklo Stratílek Litomyšl se
podařilo navázat na skvělé
výsledky ze začátku letošní
sezóny. V závodě pořádaném
Domem sportu Stratílek Lito-
myšl a sdružením Toulovcovy
Maštale se radovali z vítězství
na třech tratích. 
Jan Svoboda, závodící v této
sezóně ve skvělé formě, vyhrál
na nejobsazenější padesátikilo-
metrové trati. Stanislav Mrkos,
který je v juniorském věku, zví-

Author Cyklo Maštale: Litomyšlští 
cyklisté se na domácí trati vytáhli

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

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.

My, žáci osmého ročníku, jsme měli možnost účastnit
se sportovně turistického týdne „Přežití“. Kurz se
konal od 10. do 15. června v překrásné krajinné oblas-
ti Budislavska. Do týdne byly zahrnuty zajímavé,
poučné činnosti, jako například míčové hry, střelba
ze vzduchovky, skálolezení, překonávání nízkých
lanových překážek, zdravověda, topografie a spousta
jiných her a soutěží. Jako jedna z účastnic týdne vím,
co pro nás učitelé dělali, připravovali již zmíněné hry
a soutěže, takže si myslím, že mohu za celý osmý roč-
ník jmenovitě poděkovat pánům učitelům Břeňovi,
Jaklovi, Simonidesovi, Flídrovi, panu řediteli Jirsovi,
paní učitelce Kašparové a Voříškové a samozřejmě
nemohu zapomenout na pana učitele Žídka, který
i přes těžké překážky a fyzické vyčerpání úspěšně zdo-
lal středeční cyklistický výlet na kolech. Dík patří také
Josefu Coufalovi, tzv. Bobšovi, který po celou dobu
pobytu neúnavně připravoval jídlo pro naše hladová
břicha. Smysl tohoto kurzu byl splněn tím, že jsme
všichni ve zdraví přežili a odvezli si spoustu zážitků
a zkušeností.          Sára Koníčková, 8.B III. ZŠ Litomyšl

Sportovně - turistický
týden “Přežití”

PRÁCE Z DOMU

EXTERNÍ TELEFONISTKA
Společnost FORTE Unity s.r.o. hledá komunikativní
ženy pro zajímavý přivýdělek z domu. Vhodné pro
ženy na mateřské dovolené, studentky VŠ, VOŠ apod.
Náplň práce: Aktivní Telemarketing - Telefo-nické
oslovení potenciálních klientů. 

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

28. května se skupina žáků naší školy setkala ve
sklepení litomyšlského zámku se sochařem Olbra-
mem Zoubkem. Proč právě s ním a proč ve sklepení?
Je to jednoduché. To proto, že žáci naší školy zarea-
govali na výzvu zapojit se do projektu k sochařovým
loňským osmdesátým narozeninám. Navštěvovali
pilně výstavu jeho soch a potom sami, inspirováni
Mistrovou tvorbou, tvořili díla vlastní. Ta potom
vystavili vedle originálů do sklepení litomyšlského
zámku. Vznikla tak velmi zajímavá a působivá výsta-

Setkání žáků ZŠ U Školek se sochařem Zoubkem
va. Děti potom dlouho trpělivě čekaly, až zdravotní
stav dovolí panu Zoubkovi, aby se s nimi sešel. Doč-
kaly se. Setkání to bylo velmi pěkné a zajímavé. Děti
se tak samy mohly zeptat na vše, co je zajímá a
dozvědět se, co je třeba k tomu, aby se člověk stal
třeba právě sochařem. Pan Zoubek dětem na vše
trpělivě a upřímně odpovídal. Myslím, že i on byl
zájmem našich dětí potěšen a nelitoval času, který
jim věnoval. Na závěr pozval děti na návštěvu do
svého pražského ateliéru.                             L. Drobná

tězil na poloviční trati a František Sisr mladší opa-
noval trať dlouhou 10 km. Neztratili se ani další

členové z pořádajícího lito-
myšlského oddílu, startující
na všech tratích, kteří zajeli
výborné výsledky.  
Letošního sedmého ročníku se
zúčastnil rekordní počet star-
tujících v jeho dosavadní exi-
stenci. Ti ocenili jak perfektní
práci pořadatelů, tak i překrás-
nou krajinu, kterou jednotlivé
tratě procházejí. Kompletní
výsledky všech kategorií
závodníků naleznete na
www.mastale.cz a www.strati-
lek.cz                                    -red-

foto Matěj Samek
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Na závodním okruhu ve Vysokém Mýtě proběhl o víken-
du 23. a 24. června druhý závod Hobby Cup 2007, kte-
rého se zúčasnil i tým A - kart areny Litomyšl.
V kategorii Mladí tým opět reprezentovali Sergej Něgru,
Adam a Jakub Tomáškovi a Tomáš Berger, v kategorii
Bambini Zdenda Ošťádal, v kategorii Kadet Albert Edl-
man a v kategorii Honda 390 Josef Furár a Josef
Furár ml., který nahradil nemocného Petra Dvořáka. 
Páteční tréninky proběhly za proměnlivého počasí.
Po sobotních trénincích se po obědě nad okruhem pře-
hnal silný déšť. Po něm byla pro kategorie Mladí a Bam-
bini vyhlášena kvalifikace na mokrých pneumatikách.
S mokrou dráhou se z týmu nejlépe vypořádal Jakub
Tomášek, který vyjel čtvrté místo, Adam Tomášek skon-
čil sedmý, Tomáš Berger osmý a Sergej Něgru devátý.
V sobotním závodě se Tomáši Bergerovi podařilo dostat
na třetí místo a v obou nedělních závodech zvítězit,
čímž si zajistil celkové prvenství. Adam Tomášek
v sobotním závodě skončil na šestém místě, v neděli si
polepšil na 4. a 5. místo, celkově skončil čtvrtý. Sergej
Něgru se v sobotním závodě dostal na druhé místo, ale
v předposledním kole musel kvůli technickému problé-
mu odstoupit. V obou nedělních závodech dojel na čtvr-
tém místě a celkově skončil šestý. Jakub Tomášek
sobotní závod nedokončil a v nedělních závodech skon-
čil na 5. a 10. místě, což stačilo jen na celkové desáté
místo. Zdenda Ošťádal v mokré kvalifikaci vyjel třetí
místo. Ve všech závodech vybojoval druhé místo a stej-
né místo mu patřilo v celkové klasifikaci. Albert Edlman
do kvalifikace na osychající trať vyjel na suchých

gumách, což se nakonec ukázalo jako správná volba.
Do prvního závodu jel ze třetího místa, skončil druhý.
První nedělní závod dojel na třetím místě, z druhého
závodu ale odstoupil kvůli bolesti zad po hromadné
kolizi, celkově tedy skončil čtvrtý. V Hondách vyjel
Josef Furár jedenácté místo, které mu patřilo i v cíli
sobotního závodu, v neděli po umístěních na osmém
a devátém místě skončil na celkové deváté příčce. Josef
Furár ml. kvalifikaci kvůli startu v motokrosovém závo-
dě nejel a tak se probíjel z posledního místa. Nakonec
skončil celkově šestnáctý.
Dalšího závodu Hobby Cupu se tým A-kart arény zúčast-
ní na okruhu v Písku o víkendu 14. - 15. července.           

Martin Edlman

Tým A-kart areny v dalším závodě 
Hobby Cupu ve Vysokém Mýtě

Tomáš Berger v čele posledního závodu kategorie Mladí.

Prodám komplet na malou cirkuli, el. motor 1,5 KW
2870 ot., nový, hřídel + kot. průměr 20 cm. Cena 1700,-
Kč. Dále prodám patkový motor 370 W, 1400 ot. + pří-

slušenství, cena 500,- Kč, dámské kolo Liberta, cena
500,- Kč, nařezané tvrdé dřevo cca 1 m3 + štus různých
prken starší okna a podobně. Cena 1000,- Kč - při
rychlém jednání palma zdarma. Tel.: 465 421 271 nebo
sms 736 790 421. • Prodám 2 ks starších oken rozměrů
120 x 90 á 300,- Kč za kus. Otvírání i na ventilaci,
s kovanou mříží. Tel. 605 485 067. • Koupím levně spo-
rák na propan - butanovou láhev. Prosím nabídněte. Tel.
605 485 067. • Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Litomyšli -
platba ihned a v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 776
306 486. • Vyměním byt 2+1 (55 m2) zděný v OV v Lito-
myšli za větší zděný - doplatím. Možná směna za menší
rodinný domek. Tel.: 739 134 070. • Prodám byt 2+1
(60 m2) v bytovém domě asi 7 km od Litomyšle. Cena
450 tisíc korun. Tel.: 777 114 704. • Prodám rozkládací
gauč světlý, 2 ks dřevěné poličky - selská jizba, cep
z roku 1940, mušelínový přehoz na dvě postele, bílé
damaškové povlečení a bavlněná prostěradla na dvě
postele, dveře vnitřní 2/3 prosklené 80/197 2 ks, dveře
plné 80/197 1 ks, barový pult a vitrinu na zboží (zaříze-
ní bistra), sekretář z roku 1950 - leštěný ořech, dvou-
křídlou skříň světlou, kamna na tuhá paliva. Tel.: 607
744 568. • Kdo můžete věnovat do sbírky starou panen-
ku? Sbírám malé i velké od nejstarších dob do cca
r. 1980. Předem moc děkuji, potěší mě každá. Jaromír
Stratílek, Komenského nám. 1047, Litomyšl. • Koupím
celoročně obyvatelnou chatku či menší chaloupku asi
dvě místnosti, může být i 1+kk, nájemní byt v Litomyš-
li, případně v nejbližším okolí. S vodou, elektřinou
a sociálním zařízením, s maličkou zahrádkou či výbě-
hem pro pejska za rozumnou cenu do 490 tisíc korun.
Tel.: 739 307 646. • Prodám byt 3+1 v osobním vlastnic-
tví, Komenského nám., cena 1,7 milionu korun. Tel: 604
796 142. • Koupím dům na náměstí nebo pozemek
v centru. Tel.: 737 777 845. • Prodám byt Praha Lužiny,
dvougarsoniéra, volat večer na tel. 251 622 434. • Kou-
pím pánské jízdní kolo do roku výroby 1945. Tel.: 607
890 263. • Hledáme podnájem bytu 1+1 v Litomyšli
pro americkou učitelku od září 2007. Možnost výuky AJ
protislužbou. Tel.: 777 345 866. • Hledáme privat
pro dvě osoby (blízko VOŠ pedagogické), cena do 1500,-
Kč. Tel.: 737 512 384. • Prodám 2 křesílka - i jednotli-

vě. Cena dohodou. Dále prodám  ručně háčkované
záclony 300 x 180 cm. Tel.: 461 615 531. • Nabízím mul-
tifunkční troubu vestavnou Ardo vest. vl. světlém, stáří
2 roky, PC 8180 Kč, nyní cca poloviční cena. Spěchá
z důvodu prodeje bytu. Nutný vlastní odnos a odvoz.
Tel.: 739 307 646. • Koupím pračku Mini Romo funkč-
ní, za rozumnou cenu. Tel.: 739 307 646. • Prodám
luxusní koženou bundu - zimní, černá kožešina, uvnitř
vel. 54. Nová, nepoužitá. Dovoz Francie. Nevhodný
dárek. Levně dle dohody. Tel.: 739 307 646. • Prodám
rohový RD ve Vysokém Mýtě. Tel.: 777 935 999. • Pro-
dám cca 1 m3 nařezaného tvrdého dřeva + štus různých
prken. Rozumná cena. Tel.: 465 421 271.

Inzerce

Čtvrtý závod Mezinárodního mistrovství České
republiky Pap Oil Cup 2007 v motokrosu se jel bez
Františka Smoly z Orion Motocross teamu Lito-
myšl. Dosavadní lídr soutěže stopětadvacítek si
týden před tím zlomil v tréninku palec pravé ruky
a sezóna pro něj předčasně skončila. V roli diváka
však byl u trati zvědavý na výkony dalších jezdců.
Na startu však chyběl také Michal Votroubek
z Mňuk Motokros týmu Vysoké Mýto, který dal
podle očekávání přednost závodu Mistrovství
Evropy amatérské asociace IMBA.
Litomyšlská stáj angažovala pro tento závod Slo-
vince Gerčara na stroji yamaha. Osmnáctiletý jez-

dec nezklamal, když v první rozjížďce vyhrál
a v druhé obsadil třetí místo. Celkově skončil
druhý za vítězným Slovákem Bučencem. “V první
jízdě se Gerčar propracoval do čela ze šesté pozice.
Za svými zády nechal Bučence na hondě i dalšího
Slováka Šimka na yamaze,” komentuje vývoj závo-
du manažer týmu Orion Petr Kovář. “Ve druhé roz-
jížďce se náš jezdec bohužel připletl do hromadné
kolize a na konečnou třetí příčku se prokousával
z posledního místa. Slováky už předjet nedoká-
zal,” dodává. Velmi dobře si vedl Petr Michalec
z Vysokého Mýta, který se v první jízdě držel se
svým dvoutaktním motocyklem na čtvrté pozici.
Nakonec dojel pátý. V druhé jízdě kvůli pádu
závod nedokončil. Celkově: 1. Bučenec 47, 2. Ger-
čar 45, 3. Šimko 42. Průběžné pořadí: 1. Bučenec
174, 2. Smola 130, 3. Sukup (EMOS Kawasaki)
127... 11. Michalec 69.
V kategorii open dojel Petr Bartoš z Orion Moto-
cross Teamu osmý a devátý a celkově skončil na 9.
pozici. Mohaupt dojel dvaadvacátý, Froněk třicá-
tý. Průběžně: 1. Čepelák 158, 2. Michek 157, 3.
Zaremba 146, ... 13. Bartoš 58. Mezi veterány se
prosadil Petr Kovář, který obsadil 9. a 5. místo.
Celkově byl sedmý a v průběžném pořadí mu patří
5. pozice.                                                                  

-red-

Pro Smolu šampionát skončil

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.

Perspektivní produkt 
pro vaši budoucnost a jistotu 

+ nebankovní půjčky na směnku 
na 10 let, 4,8 % p.a.

e-mail: Klubmilionaru@seznam.cz
tel.: 604 389 462

Pronajmu zavedené 
pánské holičství

Informace na telefonu 604 641 511
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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. 
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 

V úterý 19. června na stadionu Černá hora v Litomyšli
viděli diváci dva zajímavé duely žákovského fotbalu.
V obou dominovali vítězové české žákovské ligy - praž-
ské týmy. Starší žáci Sparty Praha a mladší žáci Bohe-
mians 1905 se stali na litomyšlském pažitu přeborníky
České republiky. Sparta ve finále porazila Brno 4:0,
Bohemians zdolali ostravský Baník 2:0. 
O titul přeborníka České republiky se v kategorii mlad-
ších žáků (ročník 1994 a mladší) utkal nejlepší tým
z Čech - Bohemians 1905, Moravu zastupoval FC Baník
Ostrava. 
Rozhodnutí zápasu přišlo až ve 49. minutě. Ostravský
Byrtus, smolař zápasu, zahrál v šestnáctce rukou
a Barták proměněnou penaltou prakticky rozhodl
o tom, že se titul bude stěhovat do pražských Vršovic.
“Kdyby Baník proměnil šance v úvodu zápasu, asi už
bychom neměli šanci, podržel nás ale brankář Knotek.
První poločas byl ještě vyrovnaný, ale po změně stran
jsme Baník nepustili do jediné šance a z toho pohledu
považuji naše vítězství za zasloužené,” zhodnotil
zápas trenér vítězů Pavel Richtrmoc, jenž u týmu půso-
bí už sedm let a titul přeborníka řadí ke svým největ-
ším trenérským úspěchům spolu s vítězstvím

na prestižním Kouba Cupu před dvěma lety, kde  půso-
bil v roli trenéra výběru Pražského fotbalového svazu. 
V kategorii starších žáků (ročník 1992 a mladší) se
v boji o titul střetla pražská Sparta s týmem 1. FC Brno.
Pražané utkání prakticky rozhodli během úvodní
čtvrthodiny. “Skvěle nám vyšel vstup do zápasu, ale
cestu za výhrou jsme si mohli  zkomplikovat v závěru
první půle, naštěstí soupeř dvě šance neproměnil.
Jinak jsme měli zápas pod kontrolou,” zářil po zápase
trenér vítězů, bývalý český reprezentant Martin Frý-
dek, pro něhož je titul přeborníka největším úspěchem
v jeho dosavadní krátké trenérské kariéře. “Na druhou
stranu si možná více cením vítězství v české lize, dlou-
hodobé soutěži.  Republikové finále je jediný zápas,
ve kterém mnohdy rozhoduje štěstí a aktuální forma,”
dodal. 
Výsledky: Bohemians 1905 - FC Baník Ostrava 2:0
(1:0). Branky: 20. a 49. z penalty Barták. Nejlepší hráč
finále: Marek Barták (Bohemians 1905). 
AC Sparta Praha - 1.FC Brno 4:0 (2:0). Branky: 9.
Kadeřábek, 16. Krch, 55. Skalák, 60. Krejčí. Nejlepší
hráč finále: Ladislav Krejčí (AC Sparta Praha).

-red- foto poskytl Zdeněk Kocman

Českému mládežnickému fotbalu
dominují Pražané

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 ambu-
lance chirurgického 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. - poliklinika Bří
Šťastných 645 a ambulance MUDr. M. Plaché).
Čtvrtek 5. července - MUDr. Leichterová – Sana-
tio a.s.; tel.: 461 614 425
Neděle 8. července - MUDr. Rothscheinová –
Sanatio a.s.; tel.: 461 614 421
Neděle 15. července - MUDr. Sláma – ordinace
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel.: 461 614 425
Neděle 22. července - MUDr. Večeřa – Sanatio
a.s.; tel.: 461 614 878
Neděle 29. července - MUDr. Jindrová – Sanatio
a.s.; tel.; tel.: 461 611 277
Služby lékařů LSPP organizuje MUDr. A. Slezáčková.

Služby LSPP v květnu

V sobotu 2. června se v Husově čtvrti neboli “Husovce”
v Litomyšli, konal sportovní turnaj a zároveň dětský
den nejen pro zdejší obyvatele a jejich přátele. Nohej-
balový turnaj byl bohužel zahájen s dvouhodinovým
zpožděním, neboť nám počasí příliš nepřálo a již
od brzkého rána pršelo. Postupem času se ale umoudři-
lo a těsně před jedenáctou hodinou mohlo vše vypuk-
nout. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů: Baroko, Kožaci,
Merlot, Šafíci, Šedí vlci, Tir a Veteráni. Kritéria hráčů
nebyla omezena věkem, nýbrž bydlištěm. V každém
týmu totiž musel být někdo, kdo má na “Husovce” trva-
lé bydliště. Turnaj byl tedy zahájen a pánové se snažili
o sto šest vybojovat si krásné první místo, ale hlavně
mít tu čest vlastnit na jeden rok putovní pohár, aneb
velkou keramickou husu. Boj to byl velice vyrovnaný
a trval až do pozdních odpoledních hodin. 
Diváci a ostatní lidé, kteří se přišli bavit, se rozhodně
nenudili. Akce se konala na louce vedle hřiště, kde byly
dva altánky s posezením. Lidé si zde mohli zakoupit
občerstvení klidně na celý den. Pánové s radostí oceni-
li prodej chlazeného piva a našlo se zde i pár pochoutek
na “zub”. Mohli jsme si zde koupit například výbornou
bábovku, koláčky či věnečky.  
Zatímco pánská část bojovala z posledních sil, kdo že
tentokrát obdrží husí trofej, skupinka mladých lidí se
zdejšími “maminami” chystala program pro odpoledne
plné her věnované dětem a jejich svátku, tedy Dni dětí.
Děti plnily mnoho disciplín, jako je například skákání
v pytlích, shazování kuželek, šplhání po lanech atd.
Snaha dětí byla zakončena cestou za pokladem,
na jejímž konci je čekaly krásné dárečky. 
Rádi bychom tímto poděkovali sponzorům, kteří
poskytli ceny pro děti. Jmenovitě firmám Vertex, Vino-
téka Pulkrábkovi, Orion a Story Design.
V celém klání vyhrál naprosto “nečekaně” tým Šedých
vlků v čele s místoprezidentem celé této akce Petrem
Novákem. Husí trofej byla předána do rukou vítězů
a ve zbytku odpoledne se jedlo, pilo a hodovalo.

Husovka cup 2007
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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

BA DOSON, spol. s r.o.
Litomyšl přijme 

BEZPEČNOSTNÍ 
PRACOVNÍKY 

na objekty, OD, SM,
HM, OC po celé ČR. 

Nástup možný ihned.
Možné ČID, PID, SD, ZPS 

Mzda od 60,- Kč/hod. 
Možnost ubytování ZDARMA.

Tel.: 461 613 490, 
461 614 675

Mobil.: 602 104 536, 
606 718 499

E-mail: doson@doson.cz
Web: www.doson.cz/kariera

PRONAJMEME
v objektu bývalé mlékárny dílenský prostor

- plocha 135 m2. Dílna je vytápěná plynovým topením, nový elektrický
rozvodem 220/380 V, se sociálním zařízením.

Informace na tel.: 603 852 949

CHCETE 
ZHUBNOUT?

Sestavím Vám 
speciální program.
Markéta Šimáčková

731 476 943
www.hubnete.cz/maki/

email: simackova@unet.cz

Zavedená silná banka nabízí 
uplatnění absolventům 

Odstartujte s námi svoji 
kariéru. Nabízíme získání

praxe v oblasti bankovnictví,
pružnou pracovní dobu, 
po zkušební době příjem 

v rozmezí 20 000 až 25 000 Kč.

Stručný životopis posílejte na
r.habrman@tiscali.cz

René Habrman - obchodní
ředitel, tel. 777 103 994

V neděli 1. července se na Růžo-
vém paloučku u Újezdce konala
tradiční národopisná slavnost
k uctění památky Českých bratří.
Průvodní slovo pronesli radní
Pardubického kraje Petr Šilar
a patriarcha Církve českosloven-
ské husitské ThDr. Tomáš Butta.
V kulturním programu vystoupili
Alfréd Strejček, Mužský pěvecký
sbor z Litomyšle a na závěr skupi-
na Javory s Hanou a Petrem Ulry-
chovými.  foto -ih-

Slavnost na Růžovém paloučku
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Kdybychom měli představit “hosta” našeho vyprávě-
ní, nazveme jej bez rozpaků všestranným pomocní-
kem. Ano, elektrická energie během krátké doby
převzala většinu prací v našich domácnostech,
pohání stroje v závodech i motory lokomotiv a tram-
vají. A jestliže kdosi označil 20. století jako století
elektřiny, vyjádřil tak přesně postavení, které elekt-
řina v našem životě zaujímá. Ponecháme však tento-
krát stranou její průmyslové uplatnění a podíváme
se na ni z hlediska běžného spotřebitele. Přijměte
několik otázek našeho malého testu jako návod, jak
se nezařadit mezi ty, jimž elektrický proud posloužil
v negativním smyslu.
První otázka je určena majitelům rodinných domků.
Kdy jste naposledy za přítomnosti odborníka kon-
trolovali stav přípojky a vodičů v rozvodné skříni?
Právě zde většinou procházejí vodiče prostorami
plnými prachu, pavučin či starého harampádí
a jejich izolace je namáhána povětrnostními vlivy.
Preventivní prohlídka pomůže zabránit zkratu v pro-
středí jako stvořeném pro vznik požáru.
Další otázka platí všem, kdo si sami provádějí údrž-
bu pojistek. Používáte vždy jen správně dimenzova-
né pojistky? Nebo je sami opravujete? Většina
samozvaných odborníků postupuje tak, že tavný
element nahradí z jakési snahy po trvanlivosti prů-
řezem silnějším než samotný vodič. Zapomíná při-
tom na původní účel pojistky, protože takto
opravená pojistka při přetížení sítě nepřeruší přívod
proudu a dojde tak k nenapravitelným poruchám
na vlastních spotřebičích, ale i k poškození instala-
ce a zkratu. Proto pojistky nebudeme nikdy opravo-

vat, ale nahradíme je novými a předepsané hodnoty.
Důležitou částí elektroinstalace je vnitřní rozvod
proudu, položíme si tedy otázku, zda je proveden
podle platných předpisů, jaký je jeho technický stav
a zda průřezy vodičů odpovídají dnes používaným
spotřebičům. Je dostatečně zabezpečen proti pře-
chodovým odporům, přehřívání vodičů a zkratům,
o jejichž důsledcích už byla zmínka? A co přívodní
šňůry ke spotřebičům? Zacházejí s nimi i naše děti
a podcenění zdánlivé maličkosti má v tomto případě
účinek elektrického křesla, na které se odsuzujeme
vlastní nedbalostí. To platí i pro nejrůznější provizó-
ria při stavebních pracech, pro zapojení spotřebičů
na motorový proud nebo nouzové osvětlení.
A ještě pár slov o důležité součásti vybavení budov -
o hromosvodech. Podmínkou účinné ochrany před
bleskem je jejich neporušený svod a správně prove-
dené zemnění. Jestliže hromosvod svede atmosfé-
rický výboj o napětí dosahujícím miliónu voltů, je
třeba zajistit odbornou revizi a případnou opravu,
abychom při další bouřce nebyli odkázáni už jen
na zásah hasičů. Navzdory dobré víře zde totiž
hromnička mnoho nepomůže. 
Těm, kteří na naše otázky nemohou odpovědět bez
začervenání, chceme závěrem popřát, aby stačili
odhalené závady odstranit dříve než dojde k neštěs-
tí. Vždyť dobře víme, že špatný stav elektroinstala-
ce, neodborné zásahy a nedodržení technických
norem nechává dokořán otevřené dveře nejen vel-
kým hmotným škodám, ale především ohrožuje lid-
ské zdraví a životy.                                   Karel Zeman,

oprávněná osoba dle Zákona o požární ochraně

Nesprávná elektrická instalace Olympijským zlatem se
pyšní I. Základní škola
V sobotu 23. června byly těsně
před 21. hodinou ukončeny
Hry 3. Olympiády dětí a mlá-
deže ČR, které se letos konaly
v Ústí nad Labem. Ze sverních
Čech přivezla do Litomyšle
zlatou medaili žákyně osmé
třídy I. Základní školy Julie
Nováková. Čtrnáctiletá kara-
tistka se tomuto sportu věnu-
je v Litomyšli pod vedením
Jiřího Smékala třetí rok. Jejím dosud největším úspě-
chem byl titul vicemistra České republiky mladšího
dorostu, který získala v prosinci loňského roku.
Na Olympiádu mládeže proto se skupinou karatistů
z okolí vedenou Lucií Smékalovou odjížděla s velkými
ambicemi. Až ve finálovém souboji se potkala se sou-
peřkou, která v ní vzbuzovala respekt, i když se dosud
na tatami nepotkaly. “Domácí Monika Smolařová je
oddílovou kolegyní mé přemožitelky z mistrovství
republiky,” objasňuje důvod svých obavy před soubo-
jem Julie Nováková a popisuje vývoj zápasu: “Podařil
se mi kop, který zasáhl její bránici a bylo to pro ni dost
bolestivé. To v ní vyvolalo obavy a pak už byl souboj
jednodušší,” svěřila se Lilii úspěšná litomyšlská kara-
tistka. 
Třetí Hry Olympiády dětí a mládeže zapíší do její pamě-
ti nejen díky zisku nejcennějšího kovu, ale také díky
skupině karatistů vedených Lucií Smékalovou. “Byli
jsme dobrá parta,” vzpomíná Julie Nováková na kara-
tisty z Ústí nad Orlicí a Letohradu. “Na republice jsem
se sice prala lépe, ale zlatá je zlatá, cením si jí víc než
titulu vicemistra České republiky,” uzavírá nadějná
litomyšlská karatistka. Úspěch jí bude jistě i dobrou
motivací pro další sportovní aktivity: “Chtěla bych
letos zlato i z Mistrovství České republiky,” přiznává
na závěr.                                                                       -red-

AUDIS BUS s. r.o., 
Soukenická 242,

516 01 Rychnov nad Kněžnou

PŘIJME ŘIDIČE 
AUTOBUSU 

z oblasti Lhoty u Potštejna, 
Brandýs nad Orlicí, 
Choceň, Litomyšl 

na činnost svozů a rozvozů 
zaměstnanců. 

Možná i částečná výpomoc. 
Vhodné i pro důchodce. 

Bližší informace
na tel.: 494 533 737 nebo 

e-mail info@audis.cz
Muž v parku zemřel 
bez cizího zavinění
Sedmapadesátiletého muže bez známek života našel
v pondělí 11. června odpoledne na lavičce u Základní
školy v Zámecké ulici v Litomyšli náhodný chodec. Při-
volaný lékař konstatoval smrt, přesnou příčinu a dobu
úmrtí však mohla ur-čit až zdravotně bezpečnostní
pitva nařízená přivolanými vyšetřovateli. Pitva nepro-
kázala cizí zavinění, muž zemřel přirozenou smrtí.         

-red-

Trestná činnost páchaná na seniorech patří k vážným
celorepublikovým problémům dneš-ní společnosti.
Také svitavskému regionu se tento trend nevyhýbá.
Ročně eviduje policie kolem padesáti trestných činů,
jejichž obětí se stane dříve narozený občan.
Dosud neznámý pachatel na konci května tohoto roku,
v době kdy senior spal ve svém rodinném domě v Hrad-
ci nad Svitavou, vnikl neuzamčenými dveřmi dovnitř.
Poškozeného vzbudil a využil jeho bezbrannosti a bez-
radnosti. Z poškozeného pak pod smyšlenou zámin-
kou vylákal pět tisíc korun a z domu odešel.
Policisté opakovaně radí nejen seniorům, aby neotví-
rali dveře, pokud neví, kdo je za nimi. I sympaticky
vypadající člověk je schopen ovlivnit Vás natolik, že
mu vydáte pod věrohodně vypadající záminkou nebo
při koupi nepotřebné věci peníze. Často takto navoze-
ná situace slouží pouze k tomu, aby se pachatel dozvě-
děl, kde uschováváte úspory a ty Vám následně
za pomoci dalšího spolupachatele odcizil.
Opatrnost je na místě i pokud Vás někdo žádá o pomoc
v nouzi. Již několikrát se opakoval scénář, kdy zatím-

co obyvatel domu nebo bytu v dobré vůli poskytoval
pomoc, dal-ší z kumpánů nepozorovaně vnikl dovnitř
a odcizil celoživotní úspory. V takovém případě je
možné chovat se bezpečněji. Pořiďte si na dveře
kukátko a řetízek, s osobou za dveřmi pak budete moci
komunikovat, aniž byste se vystavili nebezpečí, že
vejde do Vašeho bytu bez pozvání. 
Byt nebo dům je třeba zamykat, a to i pokud jste doma,
nebo si jen odskočíte na zahrádku, nebo se smetím.
Vykradení neuzamčeného bytu je záležitostí několika
málo minut.  
Policie však nechce řešit pouze následky a k tomuto
problému zaujala proaktivní přístup. Již od počátku
minulého roku ve spolupráci se starosty obcí, kterým
řešení tohoto problému není lhostejné, pořádá pre-
ventivní akce. Jedná se o besedy určené starším i osa-
měle žijícím ob-čanům, kde se dozvědí způsoby
nejčastěji páchané trestné činnosti a zejména jak se
jim bránit, jak se chovat bezpečně doma i na ulici.

komisařka por. Mgr. Martina Simonová,
Policie ČR Svitavy

Policie radí seniorům

Porážkou 3:1 s hráči místního klubu Letohrad B končí
litomyšlské A mužstvo své boje v krajském přeboru.
Na cestě do nižší soutěže je doprovází celek Moravan.
Vítězství a postup do divize si už dříve zajistily Holice.
Nováčkem bude v krajském přeboru Tesla Pardubice B,
která deklasovala Hrochův Týnec 12:0, soutěž budou
hrát i dva sestupující týmy z divize - Hlinsko a Ústí nad
Orlicí.                                                                             -red-

Fotbalové áčko opouští
krajský přebor

V sobotu 14. července se v areálu u Primátorské hráze
konají soutěže v parkurovém skákání s názvem Malá
cena Litomyšle. Na programu jsou čtyři parkurové sou-
těže od "ZM" (90 cm) a do "S" (130 cm). Začátek závo-
dů je stanoven na 10.30 hodin.                                  -red-

Malá cena Litomyšle
v parkurovém skákání

V klubovně hostince v Benátkách u Litomyšle se
uskuteční další turnaje ve stiga-hokeji - Krajská
Stiga-liga: Středa 18. července, středa 25. července
a středa 1. srpna vždy od 17.30 hodin.

Krajská stiga - liga
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V Ústí nad Labem se
od 19. do 23. června
konala III. olympiáda
dětí a mládeže České
republiky. Karate přišlo na řadu až poslední sportov-
ní den.
Na závody karate bylo nominováno přes 100 závod-
níků z různých krajů České republiky. Za pardubický
kraj byli nominováni: v mladších žácích Jan Boháč
(kata, kumite), Jakub Beran (kata, kumite),
ve starších žácích Ondřej Stejskal (kata, kumite)
a Jan Tesař (kumite), v mladších žákyních Veronika
Jandová (kata) a ve starších žákyních Julie Nováko-
vá (kata, kumite), Lenka Jůzová (kata, kumite)
a Nikola Krátká (kumite).
V soutěžích kata se pardubickému kraji nedařilo.
V této disciplíně závodníci nezískali žádnou medai-
li. Svoji úlohu sehrála i nervozita. 
V soutěži kumite závodníci začali bojovat. Poprvé
nám náladu zvedl Kuba Beran, když ve své váhové

Východočeské karate na III. letní
olympiádě dětí a mládeže

kategorii – 40kg získal 3.
místo. Ostatním žákům
se medailové umístění již
nepodařilo, ale jejich

zápasy byli velmi vyrovnané.
Své naděje jsme vkládaly do žákyň a měli jsme
důvod. Lenka Jůzová (žákyně Gymnásia A. Jiráska
v Litomyšli, členka oddílu Karatedo Němčice) vybo-
jovala krásné třetí místo ve váhové kategorii
do 45. kg. Nikola Krátká se nedokázala koncentrovat
na boj o třetí místo a svůj zápas prohrála, ale bram-
borová medaile je také pěkná. Největší radost nám
připravila Julča Nováková (žákyně I. ZŠ Z. Nejedlého
v Litomyšli, členka oddílu karate TJ Jiskra Lito-
myšl), když všemi zápasy prošla lehce, ve finále
s převahou vybojovala zlatou medaili a stala se
olympijskou vítězkou v nejprestižnější soutěži kara-
te kumite nad 45kg.
Gratulujeme skvělé reprezentaci našich závodnic
z Litomyšle a Němčic.                          Lenka Seklová

Meteor Czech Republic, spol. s r.o. zavedený distributor náhradních dílů na automobily
přijme do svých řad pro novou pobočku v Litomyšli pracovité a pohodové kolegy 
do pozice

PRODEJCE - FAKTURANT
Náplň práce: příjem a zpracování objednávek od zákazníků - telefon, e-mail, fax, interní
objednávkový systém + vyhotovení příslušné  dokumentace (faktury aj.), pultový prodej
práce s pokladnou - zodpovědnost za finanční hotovost, zákaznický servis, telemarketing
spoluobsluhování skladu

Požadujeme: min. vyučení, uživatelskou znalost práce na PC, ŘP sk. B, trestní bezúhon-
nost, komunikativní a pozitivně laděnou osobnost s příjemným  vystupováním
spolehlivost, chuť k práci i k dalšímu vzdělávání v oblasti autodílů
Preferujeme: Praxi nebo zájem o oblast autodílů.
Nabízíme:  zázemí silné společnosti,  perspektivu,  zaměstnání v příjemném mladém
kolektivu, zaměstnanecké výhody, možnost dalšího vzdělávání, motivující platové ohodno-
cení
V případě zájmu o zařazení do výběrového řízení zasílejte své  profesní životopisy 
s uvedením značky “P/F Litomyšl” na adresu:  Meteor Czech Republic, spol. s r.o., 
Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9 - k rukám Kateřiny Pencové nebo na e-mail: 
pencova@meteor.cz případně volejte: Pencová Kateřina - 226 003 307, 602 259 095

PŘIJME
TRUHLÁŘE

vzdělání: vyučen v oboru 
a praxe podmínkou

kontakt: 606 745 945
vajrauch@lit.cz

www.truhlarstvi-vajrauch.cz



26

Ve dnech 13-15. července proběhne u domu čp.8
v těsné blízkosti kostela v Sebranicích součást projek-
tu experimentální archeologie – Za prastarými řemes-
ly. Akce je určena pro širokou veřejnost a smysl
projektu je přiblížit lidem dávnou historii formou
experimentální archeologie.
Dojde k výstavbě pece na redukci (tavbu) železa a hrn-
čířské pece na výpal keramiky z období keltů.
„Návštěvníci si zde budou moci vyrobit laténskou
a pravěkou keramiku původními způsoby a technolo-
giemi,“ přibližuje program Vojtěch Kmošek z dobrovol-
nického týmu. Dále je připravena přednáška
o experimentální archeologii- přednáší Doc.
Phdr. Radomír Tichý PhD. vedoucí Katedry praktické
a experimentální archeologie Fakulty humanitních
studií Univerzity Hradce Králové.
Ve dnech 11. - 12. srpna se uskuteční navazující kul-
turní akce pro veřejnost, při které se provede výpal
keramiky vyrobené při akci „Stavba pravěkých pecí“
a redukce (tavba) železné rudy. 
Akci pořádá Association of circle - Společenství Krom-
lech (skupina dobrovolníků), která je podpořena
z programu Make a Connection – Připoj se. Ten je spo-
lečným programem Nadace rozvoje občanské společ-
nosti a společnosti Nokia.                                                   -red-

Stavba pravěkých pecí

Letošního již 6. ročníku Triatlonové naděje se zúčast-
nili žáci základních škol z 15 měst celé České republi-
ky. Nechyběli ani sportovci z Litomyšle, kteří si
změřili síly v běhu a plavání  počátkem června na lito-
myšlské plovárně.
Sportovní seriál má záštitu Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Svou podporu již tradičně vyjád-
řil i předseda Českého olympijského výboru Milan
Jirásek a místopředseda Českého svazu tělesné
výchovy Pavel Kořan.  
Nejlepší finalisté se utkali 5. června ve velkém závě-
rečném klání v Praze. Na slavnostním finále nechybě-
la patronka akce - česká reprezentantka v triatlonu
Lenka Radová - Zemanová. V předešlých pěti roční-
cích si v rámci závodů Triatlonové naděje změřilo síly
na 14500 dětí z celé České republiky. Výsledky najde-
te na www.ttnadeje.cz -red-

Triatlonové naděje
letos již pošesté

Úspěchy v kvalifikaci slavili žáci z III. ZŠ.



27

Velice úspěšný měsíc mají za sebou triatlonisté DTC Litomyšl. Tři členové klubu oblékli repre-
zentační dres České republiky a dosáhli velkých úspěchů na domácích závodech i mezinárodní
scéně.
Jana Jiroušková se dostala do skvělé formy a startovala na závodech Světového poháru v Lisa-
bonu, kde skončila 20. a v Madridu, kde obsadila 25. příčku. V nabité světové konkurenci to
jsou skvělé výsledky. Na nominačním závodě na Mistrovství Evropy v Táboře své soupeřky doslo-
va deklasovala a zcela suverénně zvítězila. Jana na závodech Světového poháru úspěšně vstou-
pila do olympijské kvalifikace pro OH 2008 v Pekingu, kde bude startovat 55 nejlepších
světových triatlonistek. V Lisabonu a Madridu potvrdila, že na to kvalifikovat se na OH výkon-
nostně má, ovšem bude též záležet na finančních možnostech startovat na závodech SP
po celém světě a dál získávat body do olympijské kvalifikace.

Trenér Jany Jirouškové, Zdeněk Moravčík, který má obrovský podíl na vzestupu její výkonnos-
ti, startoval na MS v duatlonu v Györu (9. místo v kategorii veteránů) a na ME v Edinburgu, kde
obsadil 28. místo mezi nejlepšími evropskými duatlonisty v kategorii Elite.

Trenér Zdeněk Kabrhel vedl českou žákovskou a dorosteneckou reprezentaci na Závodech
olympijských nadějí ve slovenském Senci. Zde
v kategorii žáků startoval Tomáš Kabrhel a obsadil
11.místo. Úspěšně si vedl na celorepublikovém
finále triatlonových nadějí v Praze, kde ve štafetě
měst vybojoval společně se Zuzkou Vlčkovou
pro Litomyšl 1.místo před štafetami Plzně a Ostra-
vy. Zuzka Vlčková z Poličky je také svěřenkyní tre-
néra Zdeňka Kabrhela a startovala též na MS
v duatlonu v maďarském Györu, kde obsadila
17.místo mezi juniorkami a třetí místo v soutěži
družstev a také 3.místo na ZON v Senci.
Také v červenci čeká na litomyšlské triatlonisty
řada závodů. Jana Jiroušková startuje mimo jiné
na ME v Kodani a v Kitzbühelu v dalším závodě
světového poháru, Tomáš Kabrhel pak např. na M
ČR v Plzni a na Mezinárodním mistrovství Němec-
ka v Mnichově. Zdeněk Kabrhel

Úspěšný červen litomyšlských triatlonistů

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

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

Jana Jiroušková, 1.místo na kvalifikačním závodě 
na ME v Táboře

Extreme Moto
Show v Litomyšli
a salto přes hráz
Jubilejní desátý ročník motocyklové
show, pořádaný litomyšlským Orion
Racing Teamem, bude 1. září průře-
zem toho nejlepšího, co se tu v dosa-
vadní historii této akce konalo.
Největším lákadlem se jistě stane
salto vzad přes 25 metrů širokou
hráz, které předvede freestylový jez-
dec Petr Kuchař. Bývalý motokrosový
reprezentant uskutečnil salto vzad
jako první Evropan v roce 2003 právě
v areálu za Primátorskou hrází v Lito-
myšli. Ve svém umění jistě nezůstane
pozadu jeho žák, teprve patnáctiletý
Petr Pilát, který tento kousek předvá-
dí jako nejmladší jezdec na světě. 
Program na Primátorské hrázi začne
ve 14 hodin, moderovat jej bude
herec Zdeněk Izer. Součástí akce
budou závody na motocyklech pitbi-
ke, závodit budou i sponzoři, v běhu
se utkají děti, proběhne pivní sparta-
kiáda a motokrosový závodník Jan
Froněk uskuteční skok přes automo-
bily. Představí se také desetinásobný
mistr ČR v trialu Mirek Lisý a Pavel
Baláž při skocích přes ležící lidi
a do výšky. Přijedou majitelé moto-
cyklů Harley Davidson a proběhne
soutěž o nejkrásnější stroj i dívku.
V hudební části se představí kapely
Red Hot Chilli Peppers Revival, Walda
Gang, Judast Priest Revival a Ramste-
in Revival. Vstupenky budou slosova-
telné. První cenou bude minibike
věnovaný firmou KTM Trojan Hradec
Králové. O den později se na trati
v Horním Újezdu pojede další ročník
Orion Cupu v motokrosu.             -red-

Pravidelné hudební večery
na Kozlovském kopci
Chata Maxe Švabinského pořádá hudební večery. V pátek 3. srpna od 20
hodin taneční zábavu (hraje skupina Maruščiny jahody), v pátek 24.
srpna od 20 h odin zahraje k tanci i poslechu HIT music. Akce budou
probíhat za každého počasí. Občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma.
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V dalším utkání krajského přeboru zajížděli litomyšlští
nohejbalisté na hřiště klubu Nohejbal Lanškroun, o.s.
Ve velmi vyrovnaném zápase, snad jednom z nejlepších
v celé sezoně, hosté bojovali o každý míč. Dílčí úspě-
chy střídaly chyby. Pochvalu zaslouží zejména první
dvojka, která v posledním rozhodujícím zápase necha-
la na hřišti vše. Bohužel soupeř byl, jak sám po zápase
uznal,  tentokrát šťastnější.
Nohejbal Lanškroun, o.s. – NK Litomyšl 5:4
2. dvojice – Vomočil, Ševčík 2:0 (10:9,10:7), 1. dvojice
– Půlkrábek, Havran 1:2 (8:10, 10:8, 6:10), 1. trojice –
Půlkrábek, Vrbka, Vomočil 2:0 (10:9, 10:6), 2. trojice –
Radiměřský, Havran, Ševčík 1:2 (4:10, 10:7, 8:10), 3.
dvojice – Radiměřský, Vrbka 1:2 (10:6, 9:10, 9:10),

Singl – Radiměřský 2:1 (9:10, 10:4, 10:3), 2. trojice –
Radiměřský, Havran, Ševčík 2:1 (10:3, 9:10, 10:7), 1.
trojice – Půlkrábek, Vrbka, Vomočil 0:2 (8:10, 8:10).
Přestože trojka vstoupila do zápasu špatně a vzápětí
prohrávala již 5:1, po oddechovém čase došlo k obratu
v prvním setu. I ve druhé sadě hráči nepolevovali
v bojovnosti a dokázali  srovnat stav utkání na 4:4.
1. dvojice – Půlkrábek, Havran 2:1 (10:8, 9:10, 10:8).
O všem musel rozhodnout poslední zápas prvních dvo-
jic. Obě formace byly naprosto vyrovnané a k vidění byl
nejkrás-nější nohejbal dne, který hrou přesahoval
rámec krajského přeboru. Hráči Litomyšle fantasticky
bojovali do posledního míče, ale na soupeře to tento-
krát nestačilo.                                                              -red-

Nohejbalisté prohráli smolně v Lanškrouně Hosté neoslnili
Domácí litomyšlské nohejbalisty čekal tentokrát sou-
peř, který po minulé sezoně spadl mezi ‘krajánky’
z druhé ligy a tudíž budící respekt. Hosté ze Žamber-
ku však byli od začátku odevzdaným soupeřem. 
NK Litomyšl - ČOS SOKOL Žamberk 5:2 (sety 11:4)
Výsledky: 1. dvojice - Havran,Půlkrábek 2:0 (10:8,
10:6), 2. dvojice - Vomočil, Ševčík 1:2 (9:10, 10:8,
9:10), 1. trojice - Půlkrábek, Vomočil, Vrbka 2:0 (10:6,
10:6), 2. trojice - Havran, Ševčík, Radiměřský 2:0
(10:6, 10:6), 3. dvojice - Radiměřský, Vrbka 2:0 (10:7,
10:4), Singl - Radiměřský 0:2 (8:10, 7:10), 1. trojice -
Půlkrábek, Vomočil, Vrbka 2:0 (10:4, 10:8).
Litomyšlský tým zlepšil hru trojic, avšak nadále se
nedaří singl. 

Grand prix v karate: Litomyšlští muži stříbrní
V Grand Prix Hradec Králové, nejprestižnější akci
karate ve východočeském kraji, se na sklonku dubna
litomyšlští reprezentanti neztratili. Družstvo mužů
skončilo druhé a Michal Pelikovský v kumite
do 80 kg zvítězil.
V konkurenci 800 závodníků z České republiky,
Slovenska, Polska a Spojených států amerických
zahájila úspěšné tažení Julie Nováková, která
v kategorii kata sotokan obsadila třetí místo.

Stejného výsledku dosáhla v kumite a v zisku
bronzu ji následoval v kata open Marek Dostál. Ještě
lépe se dařilo Veronice Jandové, která ve své váhové
kategorii v kumite obsadila druhé místo. “První
místo jí uniklo jen těsně vzhledem k nedovoleným
technikám (kontaktu na obličej). Nebýt toho, tak
Veronika suverénně vyhrála,” komentuje výsledek
trenér Jiří Smékal.
Dobře si vedli také nováčci v kategorii juniorů
a mužů. Matěj Bezdíček v kumite juniorů do 70 kg
obsadil bronzový stupínek, Jan Škeřík v kumite
juniorů nad 80 kg o stejný kov sice bojoval, avšak
neuspěl. “Přesto si myslím že Honza podal velice
dobrý výkon, ale na rychlejší a zkušenější soupeře
zkrátka nestačil,” říká trenér. V mužské kategorii
přidal další bronz Václav Andrle v kumite do 75 kg.
V kumite do 80 kg překvapil Michal Pelikovský, když
soutěž suverénně vyhrál. “Michal ještě nastoupil
v prestižní kategorii mužů bez rozdílu hmotnosti.
V konkurenci více než 30 závodníků se uplatnil
i díky svým velice vydařeným kopům mawaši geri.
Ve finálovém utkání s velice rychlým Andry
Pinkevichem opět ukázal sílu svých kopů. Vyhrál
po vyrovnaném boji,” konstatuje Smékal. V soutěži

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

kumite družstev mužů reprezentovali litomyšlskou
Jiskru Václav Andrle, Jan Škeřík a Michal
Pelikovský, kteří podali velice dobrý výkon
a postoupili až do finále. Tam nestačili na vítězný
tým SKP Ústí nad Labem.                                  

-red-

Úspěšní členové litomyšlského oddílu karate. Zleva Matěj
Bezdíček, Honza Škeřík, Michal Pelikovský, Václav Andrle a
Julie Nováková
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Prezident republiky Václav Klaus si našel
v Litomyšli čas i na oblíbený tenis

Také na oblíbený tenis si našel prezident republi-
ky Václav Klaus při návštěvě Litomyšle. V sobotu
ráno přijal pozvání starosty města Michala Kor-
tyše do tenisové haly SPORT Areálu v Líbánkách,
kde se mu věnoval nájemce tohoto sportovního
zařízení Ivan Velc. Viditelně v dobré náladě i kon-
dici se pan prezident na dvorci rozehrál zprvu se

svým hostitelem, který podle svých slov upřednostňu-
je squash, aby se zhruba další půlhodinu v ostřejším
tempu pohyboval po kurtu spolu s mladým tenistou
místního klubu Jaroslavem Šnajdrem. Klaus rovněž
ocenil  zdejší podmínky pro tento sport. Živě se zají-
mal o areál, jeho zázemí i sportovní výsledky litomyšl-
ských tenistů.

Václavu Klausovi se věnoval také nájemce haly Ivan
Velc (vpravo).

Tenisový duel byl zakončen sportovním podáním ruky.

Tenisové rakety dostal v předvečer po skončení
Galakoncertu Evy Urbanové od starosty města
Michala Kortyše i vicehejtmana Romana Línka,
který navíc přidal i tenisové míčky z marcipánu.
Také tento, jak se ukázalo dobře zvolený dar
umožnil hlavě našeho státu ranní sportovní inter-
mezzo absolvovat.            -red- foto Ivan Hudeček

Prezident Klaus se na ranní sportování viditelně těšil.


