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Na počátku července skončil 49. ročník operního
festivalu Smetanova Litomyšl a symbolicky tak otevřel
občanům města i jejím návštěvníkům další pestré lito-
myšlské kulturní léto. 
Již první červencovou středu bylo možné na-
vštívit koncert konaný v rámci Interpretač-
ních kurzů v zámeckém kongresovém centru
a pak téměř denně buď na stejném místě
nebo v kostele Povýšení sv. Kříže se konaly
kvalitní různorodé pořady vážné hudby. Řada
zájemců o tzv. klasickou hudbu si po třítýdenním
maratonu operního festivalu nenechala ujít ani kon-
cert Leoše Čepického, který byl jedním z lektorů
Interpretačních kurzů. Přesto i letos zbylo dost pro-
storu na HuHu večer - tedy Humor v hudbě, který
pobavil posluchače v pátek 13. července. Slavnostním
zakončením byl Závěrečný koncert Letního orchestru
mladých, který v Litomyšli pod taktovkou Jaroslava
Brycha pracoval shodou okolností v témže čase.

na varhany doprová-
zel Přemysl Kšica.
Pro ty, kteří v hudbě
preferují lehčí múzu,
jsou každou středu
na přírodním parketu
u Smetanova domu,
případně při nepřízni
počasí v Music clubu
Kotelna, připraveny
folkové ochutnávky
kapel z Litomyšle či
blízkého okolí. Z celé
republiky  přijíždějí
každý pátek na Tou-
lovcovo náměstí
kapely, které těší
po tradičních pohád-
kách v rámci Toulov-
cových prázdnivých
pátků velké, ale velmi
často i ty menší

posluchače. Letošní programová nabídka je v pořadí
už devátá. Litomyšlská jedenáctka Bekras si také
nevzala dovolenou a po dvě čtvrteční odpoledne těši-

la příznivce dechovky v Klášterních zahradách. 
Milovníkům výtvarného umění nabídla červen-

cová Litomyšl bohaté menu - v Domě U Rytířů
jsou až do konce září k vidění obrazy Rudola
Vejrycha k jeho 125. výročí narození, ještě

o měsíc déle je možné vidět i zakoupit v Gale-
rii Café bar Sofia obrazy Sergeje Iščuka.

Do konce října zůstanou v Muzeu antického sochař-
ství také originální exponáty výstavy na téma Víno
v antice. Podobné tematice se věnuje i fotografická
výstava restaurátorské dokumentace z pozůstalosti
prof. Bohuslava Slánského, kterou připravila v Červe-
né věži Fakulta restaurování Pardubické univerzity.
Patrioty nepovšimnuta by neměla zůstat ani výstava
Pohled na Litomyšl přes staré pohlednice, kterou až
do konce září nabízí Portmoneum - Museum Josefa
Váchala. 
Celé prázdniny jsou expozice v Regionálním muzeu
zaměřeny především na rodinné návštěvy - výstava
Co je co představuje věci, které jsou dnes pro děti
i řadu dospělých neobvyklé a někdy i tajemné. Výsta-
va o chytrých hlavičkách z Čech a Moravy je věnovaná
těm vynálezců a objevitelům, kteří se zde narodili
nebo vytvořili něco převratného. Do konce prázdnin
je také možné vidět sousoší Jasana Zoubka instalova-
né v Klášterních zahradách při příležitosti 3. ročníku
Smetanovy výtvarné Litomyšle a v Městské galerii
Boštíkovu oponu pro poříčskou Orlovnu. Kdo si chtěl
expozice v rámci této výtvarné události prohlédnout
v klidu, odložil návštěvu Kupkových obrazů z cyklu
Člověk a Země také až na první či druhý červencový
týden, stejně tak v galerii Kubík byla k vidění výstava
fotografií Jiřího Tomana připomínající práci Josefa
Sudka a obrazy tisovského rodáka Jana Honsy. V Gale-
rii DUKE byly ještě první červencový týden k vidění
zajímavé variace na přírodní témata Josefa Bavora
z Hradce Králové. Litomyšlské kulturní léto, budiž
pochváleno...

Eva Hudečková, foto Ivan Hudeček

Kupku si nenechalo
ujít deset tisíc lidí

Nepřízeň počasí zahnala 11. července návštěvníky pravidel-
ných středečních hudebních pořadů u Smetanova domu do
Music clubu Kotelna. Málokomu však tato změna vadila,
neboť skupina X̌ilt hrála opět skvěle.

Litomyšlské kulturní léto v plném proudu

Kostel Povýšení sv. Kříže hostil již tři dny poté další
hudební těleso, tentokrát pěvecký sbor Unichor z uni-
versity v Düsseldorfu, který ve svém koncertním pro-
gramu nezapomněl ani na skladby Petra Ebena,

Pohádka  Jak  Máňa  zachraňovala  Martina  z pekla  v podání  pražského  divadla  Andromeda
při devátých Toulovcových prázdninových pátcích přilákala téměř rekordní návštěvu.

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

VELKÉ LETNÍ
SLEVY!
Poskytujeme SERVIS na: 
automatické pračky - myčky
nádobí - elektrické sporáky 
a trouby - mikrovlnné trouby atd.

PRAČKY, MYČKY, CHLADNIČKY,
SPORÁKY

Kolekci tušových kreseb a maleb Františka
Kupky, známou jako cyklus Člověk a Země, si
během necelého měsíce v prostorách Josefa
Pleskota v zámeckém pivovaru v Litomyšli pro-
hlédlo více než deset tisíc lidí. 
Platících návštěvníků byly bezmála dva a půl
tisíce, dalšími diváky se stali vždy hodinu před
zahájením jednotlivých pořadů hosté festivalu
Smetanova Litomyšl. Cestu za unikátními
obrazy vážili milovníci umění z celé republiky,
často jen proto, aby strávili ve výstavních pro-
storách třeba jen jednu hodinu a zase putovali
stovky kilometrů zpět.
Výstava v rámci Smetanovy výtvarné Litomyš-
le, kterou 15. června osobně zahájil prezident
republiky Václav Klaus a emeritní ředitel Gug-
genheimova muzea moderního umění v New
Yorku Thomas M. Messer, byla v pořadí již
osmým zastavením.            

Pokračování na str. 3
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Na základě dohod města a investora nové budovy slu-
žeb v prostoru rekonstruovaného autobusového nád-
raží v Litomyšli dojde zřejmě v měsíci srpnu
k odstranění poslední zbylé části původní zeleně. Kon-
krétně se jedná o souvislý porost stálezelených tůjí
v ulici T.G. Masaryka a ostatních dřevin nad stávající
betonovou zdí.
V rámci platného stavebního povolení na rekonstrukci
autobusového nádraží bylo povoleno tuto zeleň poká-
cení již v minulém roce. Rozhodnutí o kácení ve formě
veřejné vyhlášky bylo do doby nabytí právní moci
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Litomyšl

Odstranění zbylé části původní zeleně 
na autobusovém nádraží

V posledních několika týd-
nech se v některých médi-
ích objevila informace
o rostoucí zadluženosti
obcí a měst v České republice a jako příklad města,
které by se svými závazky mohlo mít problémy, byla
uvedena i Litomyšl. Ujišťujeme však občany i podnika-
tele, že žádný problém s výší dluhu nemáme. Dokonce
jsme propočítali, že naše město unese další úvěry
do výše až 200 milionů korun českých. 
A jak tedy novináři k těmto závěrům došli?
Vysvětleme si na začátek dva pojmy důležité
pro pochopení celého problému. Tím prvním pojmem
je dluhová služba a tím druhým zadluženost (bývá
přepočítáváno na jednoho obyvatele). Dluhová
služba vypovídá o tom, kolik Litomyšl v daném roce
vydá na splácení svých závazků a placení úroků
ve vztahu k určité skupině svých příjmů. Podle
metodiky, kterou schválila vláda ČR, jde o součet
daňových příjmů, nedaňových příjmů (například
příjmy z pronájmu, poplatky za služby apod.)
a dotací, které jsou obcím poskytovány na základě
zákona o státním rozpočtu (obce se o ně nemusí
ucházet). Překročení 30% podílu dluhové služby
musí obce zdůvodňovat a vysvětlovat na Ministerstvu
financí. Litomyšl má v roce 2007 dluhovou službu
ve výši 15,7 %, což skutečně vybočuje
z dlouhodobého trendu. Hlavní a jedinou příčinou je
splátka překlenovacího úvěru ve výši 23 milionů
korun, který si Město vzalo na financování
rekonstrukce Zámeckého pivovaru. Na tuto
rekonstrukci však získala Litomyšl dotaci
z Evropských fondů ve výši 28 milionů korun.
Finanční mechanismus uplynulého programovacího
období totiž neumožňoval průběžné financování,
a proto bylo pro město v podstatě jedinou možností
vzít si překlenovací úvěr. Finanční prostředky od EU
Město Litomyšl již obdrželo, ale jde o nenárokovou
dotaci, která se nezapočítává do příjmů ve vzorci
dluhové služby. Pokud tuto jednorázovou splátku
úvěru odečteme, dostáváme se rázem na číslo 6,85 %. 
Zadluženost je definována jako součet všech cizích
zdrojů obce. Zadluženost na jednoho obyvatele byla

k 31. 12. 2006 v Litomyš-
li asi 17,3 tisíc korun.
Opět je však třeba toto
číslo rozklíčovat. Kromě

již zmiňovaného překlenovacího úvěru na rekon-
strukci Zámeckého pivovaru zvyšují tuto částku dvě
důležité skupiny závazků, které by se s trochou nad-
sázky daly označit za pozitivní dluhy. První skupinou
jsou přijaté zálohy na budoucí kupní cenu bytů
v lokalitě U Nemocnice. Ze závazků budou tyto zálo-
hy umazány až převodem bytových jednotek do sou-
kromého vlastnictví součastným nájemcům, což je
dle podmínek dotace období dvaceti let. Druhou
skupinou pozitivních dluhů jsou přijaté zálohy
na prodeje pozemků. S firmami, které mají zájem
stavět například v průmyslové zóně či v lokalitě
Bělidla, jsou uzavírány smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Jinými slovy jde o to, že převod již zaplace-
ných pozemků proběhne až po kolaudaci budov.
Město se tak jistí nejen před možnými spekulacemi
s pozemky, ale také před vznikem nedobytných
pohledávek v případě, že firma postaví, ale nezapla-
tí za pozemek. Pokud zadluženost od těchto pozitiv-
ních dluhů očistíme a odečteme částku daně
z příjmů obce (je zároveň v závazcích a pohledáv-
kách), dostaneme se k hodnotě 10,5 tisíce korun
na jednoho obyvatele. A jaké úvěry tedy aktuálně
Město Litomyšl splácí? Jde například o úvěry
na výstavbu bytových domů A2 - A5, zainvestování
průmyslové zóny Benátská, rekonstrukci Komenské-
ho náměstí, výstavbu vodního zdroje v Nedošíně,
zastřešení zimního stadionu a rekonstrukci stadionu
Černá hora. Víc než 50 procent tvoří splátky úvěrů,
které si Město vzalo na výstavbu bytových domů
U Nemocnice.
Jak je vidět z podrobného rozboru dluhové služby
a zadluženosti, nemá město Litomyšl s výší svého
dluhu problém. Celé “mediální nedorozumění” je
způsobené neznalostí problému. Nestačí jen porov-
návat konečná čísla, ale naprosto nezbytné je infor-
movat se o složení dluhu a prozkoumat metodiku
výpočtů. Ing. Michaela Severová, 

tisková mluvčí Města Litomyšl

Nemocnice Litomyšl se rozhodla postavit vlastní
novou lékárnu. Dílo za 20 milionů korun by mělo začít
sloužit veřejnosti 1. října tohoto roku. “K tomuto
kroku jsme se rozhodli na základě připomínek z Minis-
terstva zdravotnictví, že každá nemocnice by měla mít
svoji lékárnu,” zdůvodnil tuto velkou investici mluvčí
nemocnice Adrian Nemšovský a dodal: “Zároveň chce-
me klientům nemocnice poskytnout plný servis
od ošetření či vyšetření až po možnost vyzvednutí
potřebných léků v areálu Nemocnice Litomyšl.” Pozna-
menal také, že dalšími důvody pro stavbu je možnost
pozitivního ovlivňování předepisování léků v odbor-
ných ambulancích nemocnice a tím také důsledného
dodržování tzv. pozitivního lékového listu na lůžko-
vých odděleních.                                                                    

-eh-  foto Ivan Hudeček

K odstranění poslední zbylé části původní zeleně v prostoru rekonstruovaného autobusového nádraží v Litomyšli dojde
zřejmě během srpna. Vpravo - Na volném prostranství autobusového nádraží bude podle návrhu architekta Sendlera
zrealizována soustava trvalkových záhonů a mlatových ploch. Nebude chybět vodní prvek a samozřejmě nezbytný mobiliář. 

Od čtvrtka 20. září do neděle 23. září bude probí-
hat další ročník Mladé Smetanovy Litomyšle. Podti-
tulem letošního ročníku je “Hudba a vtip”.

V sobotu 4. srpna přijede do Litomyšle asi sto-
členná skupina studentů ve věku 20 - 70 let z dvace-
ti zemí světa. Program exkurze s názvem Čeština
a česká kultura se koná pod záštitou Ministra kultu-
ry a hlavního města Prahy a za účasti Evropské unie
a pořádají ho Univerzita Karlova v Praze, Ústav jazy-
kové a odborné přípravy. Studenti si prohlédnou
město, navštíví zámek, Rodný byt Bedřicha Smeta-
ny, Regionální muzeum a v zámeckém sklepení
pro ně bude připravena ochutnávka vín.

Během července bylo v historickém jádru města
Litomyšl instalováno celkem šestnáct kusů stojanů
na kola. Stojany vyro-
bila na míru firma
Lněnička z Osíku
podle návrhu archi-
tekta Aleše Buriana,
který je autorem
i ostatního mobiliáře
v centru Litomyšle.
Povrchová úprava
ještě není definitivní,
finální nátěr v černé
barvě bude pravdě-
podobně proveden
po technologické pře-
stávce přibližně do
dvou let. 

V pátek 3. srpna se v Litomyšli uskuteční pracov-
ní setkání, jehož cílem bude prezentace návrhů
na založení a budoucí fungování nové organizace
cestovního ruchu Pardubického kraje. Součástí set-
kání bude také diskuse nad možnostmi zapojení
veřejné i podnikatelské sféry do aktivit nové organi-
zace v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Speciálně
má být pracovní setkání zaměřeno na provázanost
spolupráce organizace cestovního ruchu Pardubic-
kého kraje a subjektů v rámci turistické oblasti Česko-
moravské pomezí.          -ms- foto Michaela Severová

Nová lékárna by měla sloužit veřejnosti od 1. října tohoto
roku.

Nemocnice bude mít
vlastní lékárnu

Pravda o zadluženosti Litomyšle

a široká veřejnost tak měla možnost podat k tomuto
zamýšlenému kroku své připomínky. 
Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí města pokácet zmí-
něnou část zapojeného porostu až v době nezbytně
nutné pro další pokračování výstavby, i když nejde
o mimovegetační období, bylo pro město i danou loka-
litu nejvhodnějším řešením. Půl roku tak ještě mohla
posloužit jako odclonění hlavního nástupiště. Projek-
tová dokumentace pro výstavbu nové budovy počítá
s ozeleněním v prostoru přiléhajícího k ulici T.G. Masa-
ryka.                                       Ing. Martina Červinková,

odbor místního hospodářství, foto Ivan Hudeček
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RaM souhlasí a doporučuje ZaM ke schválení
poskytnutí dotace Nemocnici Litomyšl ve výši 100
tisíc Kč na opravu dětského pavilonu. 

RaM deleguje starostu města pana Michala Kortyše
do dozorčí rady společnosti Litomyšlská nemoc-
nice, a.s. jako zástupce Města Litomyšl.

RaM souhlasí s tím, aby Městská knihovna Litomyšl
předala soubor starších periodik do Státního oblastní-
ho archivu v Zámrsku za podmínky, že soubor zůstane
umístěn ve Státním okresním archivu se sídlem v Lito-
myšli. RaM pověřuje dalším jednáním ředitelku Měst-
ské knihovny Mgr. Janu Kroulíkovou.

Ptačí chřipka:
Litomyšl nadále v pásmu dozoru

Litomyšl se nachází v ochranném pásmu, na které se
vztahují opatření Krajské veterinární správy
pro Pardubický kraj pro tlumení aviární influenzy.
Mimořádná veterinární opatření vymezují ohniska
nebezpečné nákazy, kterým bylo dne 21. června
vyhlášeno komerční drůbežářské hospodářství Tiso-
vá, později Nořín, obě provozované Zemědělsko
obchodním družstvem Zálší, tři týdny po prvním
výskytu nebezpečného viru byl diagnostikován
i v rozmnožovacích chovech v Netřebech a Kosoří-
ně, které patří firmě Líhně Mach Litomyšl.  
Ochranné pásmo se vymezuje jako oblast o polo-
měru 3 km kolem ohniska nákazy 
Pásmo dozoru je oblast o poloměru 10 km kolem
ohniska nákazy včetně ochranného pásma.
OPATŘENÍ V PÁSMU DOZORU, které je i na území
Litomyšle, ukládají dodržování těchto opatření:
- umístit a držet veškerou drůbež uvnitř budovy
tak, aby nepřišla do kontaktu s drůbeží z jiných
hospodářství a aby byly minimalizovány kontakty
s volně žijícím ptactvem
- dodržovat přiměřená opatření všemi osobami,
které vstupují nebo opouštějí hospodářství 
- vyčistit a dezinfikovat dopravní prostředky

a zařízení používaná k přepravě drůbeže
- do hospodářství zamezit přístupu drůbeže nebo
jeho opuštění bez souhlasu KVS 
- neprodleně oznámit KVS pokles spotřeby krmiva
o více než 20 %, pokles produkce vajec o více než
5 % v průběhu dvou dnů, úhyn drůbeže v průbě-
hu týdne větší než 3 % nebo výskytu klinických
příznaků, 
V pásmu dozoru je zakázán:
- veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou,
jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez
souhlasu KVS 
- pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednoden-
ních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren
nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které
se nacházejí mimo pásmo dozoru
- přemísťování a rozmetávání použité podestýlky,
hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném
pásmu bez souhlasu KVS
- pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží
a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže
nebo jiného ptactva chovaného v zajetí
- vypouštění drůbeže za účelem zazvěření
a vypuštění jiného ptactva chovaného v zajetí.

Z rady města

ZaM souhlasí se stanovením pravidel pro poskyto-
vání příspěvků v letech 2007 - 2010 na zainvestování
pozemků pro výstavbu rodinných domků ve výši maxi-
málně 130 000 Kč / stavební pozemek, přičemž podíl
města na zainvestování nepřesáhne 20 % rozpočto-
vých nákladů dle předložené projektové dokumenta-
ce. Příspěvek nebude poskytován v případě, že se
jedná pouze o zainvestování přípojek a přístupových
komunikací ke stavebním pozemkům, tedy když zain-
vestováním nevzniká veřejná komunikace a ve-
řejné distribuční soustavy inženýrských sítí.
Podmínkou je bezúplatný převod infrastrukturou
dotčených pozemků, vybudované kanalizace, vodovo-
du, veřejného osvětlení a komunikace do majetku
města. Dotace není nároková, její odsouhlasení v jed-
notlivých konkrétních případech bude záviset na roz-
počtových příjmech města.

ZaM souhlasí s umístěním firmy VNT elektronics,
s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 104, Litomyšl
do průmyslové zóny Benátská - sektor H. Firma žádá
o cca 3000 m2 za účelem výstavby výrobní haly, zabývá
se vývojem, výrobou a prodejem elektronických zaříze-
ní na bázi jednočipových mikroprocesorů a RF techno-
logií aplikovaných v praxi. Zájemce vypracuje projekt
pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost pro-
dávaného pozemku a poté bude prodej znovu předlo-
žen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem
a projektem.

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se spo-
lečností BILLA, spol. s r.o., kterou budou Městu
bezplatně převedeny stavby inženýrských sítí a zpev-
něných ploch vybudovaných v souvislosti s přestavbou
autobusového nádraží a výstavbou supermarketu. 

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolu-
práci mezi městy Svitavy, Litomyšl a Polička. Předmě-
tem smlouvy je spolupráce na finančním zajištění
provozování veřejné linkové autobusové dopravy
uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklo-
bus). Město Litomyšl poskytne ze svého rozpočtu
na kofinancování projektu částku ve výši maximálně
35 000,- Kč.

ZaM souhlasí s vytvořením Dobrovolného svazku
obcí Českomoravské pomezí a účastí města Litomyšl
v tomto svazku. Dále schvaluje smlouvu o vytvoření
svazku obcí Českomoravské pomezí a stanovy, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy. Deleguje jako
zástupce města do valné hromady svazku obcí Česko-
moravské pomezí starostu Michala Kortyše
a do výkonného výboru ing. Michaelu Severovou.

Ze zastupitelstva

Dokončení z titulní strany
Výstava v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle, kterou
15. června osobně zahájil prezident republiky Václav
Klaus a emeritní ředitel Guggenheimova muzea
moderního umění v New Yorku Thomas M. Messer, byla
v pořadí již osmým zastavením. V pořadí deváté zasta-
vení se uskuteční v prosinci tohoto roku ve význam-
ném letovisku Punta del Este v Uruguaji. Vernisáž
proběhne 29. prosince.

Majitele sbírky nepřestává přitahovat čínská kultura.
Svědčí o tom i skutečnost, že začali připravovat obno-
vené vydání Mathesiových překladů Zpěvů staré Číny
s ilustracemi Zdeňka Sklenáře. “Kniha vyšla v roce
1963 v Čechách. Současnou česko - čínskou mutaci
chceme pojednat jako výpravnou publikaci, která by
měla dosáhnout na metu nejvyšší - ocenění Nej-
krásnější kniha světa,” neskrývá vysoké ambice Jiří
Lammel.                                     Text a foto Ivan Hudeček

Kupku si nenechalo ujít
deset tisíc lidí

V zámeckém pivovaru bylo vystaveno 56 z celkového počtu
105 tušových kreseb cyklu Člověk a Země

Výstava byla zakončena v rámci oslav 15 let existence spo-
lečnosti Mach - Líhně kuřat Litomyšl.

Provoz na Městském
úřadu o prázdninách
Úřední hodiny na městském úřadě v srpnu jsou v pon-
dělí a ve středu zkráceny do 16 hodin. Upozorňujeme
také, že během srpna jsou zrušeny mimořádné úřední
hodiny na odboru dopravy, které jste dosud mohli vyu-
žívat vždy první sobotu v měsíci. 

Naše město bez bariér
Město Litomyšl koncem března 2007 podalo projekt
s názvem Naše město bez bariér – I. fáze, ve kterém
žádalo o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu
dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) z programu
zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohy-
bu a orientace. Celkové předpokládané investiční
náklady na akci činí 305 tisíc korun. Uznatelné nákla-
dy dle SFDI jsou 300 tisíc korun. Požadovaný příspěvek
ze SFDI je 225 tisíc korun namísto požadovaných 228
tisíc korun. Záměrem projektu je vybudování 22 bezba-
riérových nájezdů na stávající chodníky ve vybraných
ulicích tak, aby vznikl bezbariérový přístup spojující

budovy, ve kterých jsou umístěny úřady, Speciální
základní škola, Gymnázium, školní jídelna, Střední
odborná škola technická, Střední zahradnická škola
a střední odborné učiliště, II. a III. ZŠ. Bezbariérové
úpravy začínají v Mařákově ulici směrem ke kruhovému
objezdu a za kruhovým objezdem pokračují ulicí T.G.
Masaryka až po nadchod přes silnici č. 35 u Smetanova
domu. Bezbariérové nájezdy budou sloužit nejen obča-
nům s omezenou schopností pohybu a orientace, ale
i například maminkám s kočárky. Vytvoření bezbariéro-
vých nájezdů znamená snížení a osazení stávajících
obrubníků v místech nájezdů o 50 mm a 100 mm.  

Bc. Jaromír Drábek, Finanční odbor MěÚ Litomyšl 
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V březnu tohoto roku uplynulo 150
let od narození kupce, muzejníka,
malíře, kronikáře, soukromého sbě-
ratele a humoristy Quidona Šimka
(1857 - 1933) - člověka, který svým
životním dílem neocenitelně přispěl
k uchování historické paměti rodné
Litomyšle. Při této příležitosti vyda-
lo nakladatelství Paseka ve spolu-
práci s Regionálním muzeem
v Litomyšli Šimkovu monografii
sepsanou muzejním pracovníkem
Martinem Boštíkem, založenou
na detailním studiu všech aspektů
jeho díla. 
Quido Šimek byl charismatický lito-
myšlský kupec, který se do dějin své
rodné Litomyšle zapsal především jako kreslíř, kroni-
kář, sběratel, spoluzakladatel městského muzea,
majitel soukromého muzea a velký humorista. Jako
sběratel mincí a starožitností proslul daleko za hrani-
cemi své vlasti. 
Mezi Šimkova nejvýznamnější díla patří kupecká
kronika a sedmidílná kronika první světové války,
které kromě textu obsahují také více než tisíc kolo-
rovaných obrázků, a výtvarný cyklus zachycující
proměny Litomyšle zhruba v letech 1870-1930, číta-
jící spolu s karikaturami městského života více než
šest set kreseb. Šimek byl dobrým duchem měšťan-
ské Litomyšle, přítelem studentů, vtipným glosáto-
rem života, ale také dlouholetým členem městské
samosprávy a několika spolků. Jeho celoživotní lás-
kou bylo sběratelství a svobodná tvůrčí činnost,
kterým zasvětil celý svůj staromládenecký život. 
Šimkův odkaz, v mnoha ohledech srovnatelný
s dílem dobrušského řemeslníka Aloise Beera,
zcela zásadně obohatil nejen historickou paměť
Litomyšle, ale také kupeckého stavu, jehož přísluš-
níkem byl po celý život. Tato kniha je uceleným
pokusem jeho dílo popsat, uchopit v širším kontex-
tu a ukázat jak jeho jedinečnost, tak i zakotvení

v proudu soudobého sběratelství a insitního malířství. 
Martin Boštík, Spasitel všednosti Quido Šimek
(1857 - 1933). O životě a díle litomyšlského neoby-
čejného kupce, nakladatelství Ladislav Horáček -
Paseka, Praha - Litomyšl 2007
U příležitosti vydání této publikace připravilo Regi-
onální muzeum v Litomyšli a město Litomyšl ve spo-
lupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze
slavnostní křest zmiňované knihy 13. září od 17.00
hodin v knihovně UPM v Praze. 
Následně Regionální muzeum v Litomyšli zahájí
slavnostní vernisáží 22. září ve 14 hodin v hlavní
budově muzea výstavu nazvanou Litomyšlský
kupec, sběratel, malíř a kronikář Quido Šimek,
která se bude cele věnovat této podivuhodné lito-
myšlské osobnosti. 
Dále vydalo Informační centrum Litomyšl stolní
kalendář na rok 2008 se Šimkovými kresbami, stej-
ně tak Regionální muzeum dvě sady pohledů po tři-
nácti kusech a vinotéka s vinárnou “U Mydláře”
řadu dvanácti druhů vín se šimkovskou tematikou.
Zmíněné předměty je možné zakoupit buď v Infor-
mačním centru, ve vinárně “U Mydláře” nebo
v Regionálním muzeu.                                            -red-

Spasitel všednosti Quido Šimek

Ing. Zdeněk Vlk s ostatními členy Mužského pěveckého
sboru v programu To pivečko je nebeský dar v roce 2001
v prostorách zámku.                                     foto Ivan Hudeček

Litomyšlský kupec a sběratel Quido
Šimek (IV. Kronikářem a kreslířem)

Nejcennější částí Šimko-
va díla jsou jeho kroniky.
Jako dokumentátor pro-
měn života Litomyšle byl
totiž mnohem tvořivější a pro budoucnost podstat-
nější osobou než například jako sběratel mincí. Jeho
prvním unikátním spisovatelským dílem je ilustrova-
ná kupecká kronika, která podává detailní zprávy
o proměnách života v kupeckém krámě
mezi lety 1849 - 1911. Najdeme v ní popis
a ilustraci každé maličkosti kupeckého
krámu, prodávaného zboží, způsobů jeho
zpracování a tehdy používaných pracov-
ních postupů. To vše je organicky zasaze-
no do kontextu života města. Přílohy
kroniky obsahují vedle různých fotogra-
fií, novinových výstřižků a vlepených
dopisů především dobové kupecké
památky jako doma udělaný pytlík
na zboží, berniční knížku, ukázku platby daní, různé
druhy obálek a korespondenčních lístků, ceníky
zboží a další úřední dokumenty. 
Šimek je také autorem osmidílné válečné kroniky,
v níž s příznačnou humoristickou nadsázkou popisu-
je události první světové války a prvního poválečné-
ho roku a jejich dopad na život města. Ke kronice
náleží také pět svazků dodatků, které sledují lito-
myšlské události až do roku 1932. Díky své vysoké
informační hodnotě je velmi cenným pramenem
k litomyšlským dějinám tohoto období. 

Šimek byl člověkem
s mimořádným pozorova-
cím talentem a velkou
láskou k výtvarnému

umění. Jeho vrcholným kreslířským dílem je cyklus
Litomyšl před 50 lety (1870). Toto výtvarné dílo
podává v souboru několika set kolorovaných kreseb
obraz Litomyšle v letech 1870 - 1930. Je nesmírně

významné zejména proto, že zachycuje
architektonické proměny města a je
téměř jediným pramenem pro poznání
dávné autenticity mnohých míst. 
Svým typických humorem Šimek parodo-
val a karikoval různé nešvary života
svého rodného města v souboru karika-
tur měšťanského života a tato svá díla
posléze vystavoval mnohdy k pobavení,
mnohdy ke vzteku svých spoluobčanů,
buď ve výloze svého obchodu, nebo

ve výlohách obchodů svých přátel. Byl takovým kriti-
kem veřejných poměrů, který podle svědectví svých
spoluobčanů “někdy svými nápady, vtipy i obrázky
nepohladil, ale jemuž bylo všechno pro zdravý humor
víceméně vždycky promíjeno.”    
Quido Šimek je pozoruhodnou postavou, která
k nám i po sto letech promlouvá živým hlasem plným
nejen humoru a šibalství, ale i vážné starosti o histo-
rické a kulturní památky rodného města. 

Martin Boštík, 
Regionální muzeum v Litomyšli

Nedožitá stovka
Ing. Zdeňka Vlka
Nedožitou stovku Ing. Zdeňka Vlka si připomenou
členové Mužského sboru 21. srpna v 15 hodin
na hřbitově u sv. Anny v Litomyšli. Mužský sbor,
který letos 4. října oslaví 20. výročí svého založení,
se rozloučil se svým nejstarším členem před pěti
lety. Mnozí Litomyšlané si jistě vzpomenou
na vzrůstem drobnou, ale výraznou postavu v zele-
ném lesáckém oblečení, se zeleným kloboučkem
a nezbytnou hůlkou. Náš Zdeněček nebo také Vlček
by mohl být příkladem svou dochvilností a poctivým
přístupem k veškeré práci ve svém životě. Například
v pětaosmdesáti si koupil jako první člen sboru nový
smoking a za své!
I o své zdraví se do pozdního věku dobře a příkladně
staral, po pravidelné dopolední a odpolední vycház-
ce tzv. tajnou stezkou pátera Rybenského kolem
Loučné nikdy nesměl chybět žejdlík červeného!
Jeho přístup k životu by mohl vzbudit i jistou
závist...

Za Mužský sbor a pamětníky Otakar Karlík

Houslové kurzy
Milana Vítka
právě zahajují
Zahajovacím koncertem 4. srpna od 19.30 hodin
v prostorách kongresového sálu zámku v Lito-
myšli začnou letošní, v pořadí již dvanácté Mezi-
národní houslové kurzy Milana Vítka - profesora
houslové hry na Oberlin Conservatory of Music
v americkém státě Ohio. Za klavírní spolupráce
české rodačky žijící v Rakousku Marie Vigilante
a pod odborným vedením oblíbeného hudební-
ho pedagoga se bude po tři týdny v našem městě
zdokonalovat ve hře na housle dvanáct studen-
tů ze Švédska, Dánska, Finska, Spojených států
amerických, 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 Čes-
kobratrské církve evangelické Brandýs nad Orli-
cí - 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 památkový
ústav, územní odborné pracoviště v Pardubi-
cích, ZUŠ, VOŠ a SPgŠ Litomyšl, Smetanova Lito-
myšl, o.p.s. a Evropské školicí centrum
Litomyšl.                                                            -red-
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Dáda Koupilová, v pozadí Mirek Koupil, na flétnu hraje další
člen kapely X̌ilt Rosťa Sopoušek.

07.07.07 - magické datum v Litomyšli
mnoho snoubenců neinspirovalo

Přestože jinde v republice bylo datum 7. 7. 2007
na matričních úřadech velmi frekventované, v Lito-
myšli se toho dne konalo deset civilních a čtyři církev-

má nejnižší počet akutních lůžek v celé republice)
- snižovat celkový objem mzdových prostředků roku

2006 v konkrétní nemocnici
- prioritou není tvorba zisku ale zajištění veřejné služ-

by pro naše pacienty, pokud zisk přesto vznikne
bude nemocnici vždy ponechán. 

Ptáme se ing. Josefa Janečka:
V kterých krajích ještě

neproběhla přeměna nemoc-
nic na akciové společnosti?
“Přeměna doposud neproběhla
v kraji Vysočina a Jihomorav-
ském kraji.”

Máte představu, na čem
jiném by mohly jednotlivé
nemocnice ušetřit finanční

prostředky než na platech?
“Snižování mezd teoreticky až na úroveň roku 2006 je
skutečně až tou poslední možností, pověstným balíč-
kem poslední záchrany, pokud oddlužení a všechny
ostatní shora uvedené výhody a.s. promítnuté
do úspor samy nepostačí k vyrovnanému hospodaření
nemocnic.”

Jestliže se dosud objevovaly protesty lékařů
kvůli špatnému ohodnocení jejich práce, znamená
to, že v akciových společnostech tyto výhrady mít
nebudou? Jak v tomto ohledu dopadne střední
zdravotnický personál?
“Protesty zdravotníků kvůli nízkým mzdám vnímám,
ale neumím je v současné situaci řešit. Právě bývalou
vládou vynucené, ale zdravotními pojišťovnami nepo-
kryté navýšené mzdy, představují zásadní problém
dluhů našich nemocnic. Více než polovina celkového
objemu plateb od zdravotních pojišťoven (1,2 miliar-
dy Kč) představují v nemocnicích mzdové náklady,
druhá menší polovina jde na vše ostatní (energie, léky,
zdravotnický materiál apod.). Mzdy vzrostly za posled-
ní dva roky o 17 % a nebyly nikým pokryty. V kombina-
ci s inflací a nerealizovatelným zákoníkem práce,
který nutí ředitele přijímat další zaměstnance a tak
dále zvyšovat mzdové náklady, jde téměř o neřešitelný
problém.”

Po ozdravění nemocnic při převodu na kraje
měly čistý rozpočet. Co způsobuje dluhy 300 milio-
nů korun za tři roky v pěti nemocnicích, které kraj
hodlá pokrýt úvěrem? Není možné, že stejné
mechanismy zadluží budoucí akciové společnosti
potřetí? Co se s nimi stane potom? Uvedli jste, že
nechcete snižovat kvalitu ani rozsah péče. Již
v tomto období musela ale Nemocnice Litomyšl

Nemocnice Litomyšl bude od října akciovou společností
Rozhovor s radním Pardubického kraje Josefem Janečkem

Na konci září proběhne přeměna nemocnic zřizova-
ných Pardubickým krajem na akciové společnosti.
Mezi tyto nemocnice patří také Nemocnice Litomyšl
a proto přinášíme občanům prohlášení krajské rady
a také odpovědi krajského radního zodpovědného
za zdravotnictví ing. Josefa Janečka na některé otáz-
ky, které tento významný krok provázejí.

PROHLÁŠENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE
Naším cílem je zlepšení kvality a rozsahu posky-

tované zdravotní péče
Rada i Zastupitelstvo Pardubického kraje koncem
loňského roku schválily po dlouho trvající diskusi
změnu právní formy nemocnic z příspěvkových orga-
nizací do podoby akciových společností. Náš kraj se
tak připojil k většině ostatních krajů, kde tato změna
již proběhla.
Váhání souviselo s přípravou zákona o nestátních
neziskových organizacích, kterou kraj preferoval.
Některé paragrafy tohoto zákona z dílny levicových
poslanců ústavní soud zrušil a dodnes není jediná
nemocnice podle tohoto zákona přeměněna na nezis-
kovou. Kraj proto obnovil dočasně pozastavené práce
s cílem ještě letos transformaci nemocnic dokončit.

Výhody a.s.
- větší motivace vedení a.s. k úsporám
- zprůhlednění hospodaření
- jasná právní forma dokonale popsaná zákony, srozu-

mitelná i pro zahraniční partnery
- větší kontrola a .s. dozorčí radou
- daňové a odpisové výhody
- odměňování podle skutečně vykonané práce
- snazší vyrovnání se s nerealizovatelnými paragrafy

zákoníku práce
- předpoklad nasmlouvání pokud možno většího obje-

mu úhrad od zdravotních pojišťoven
- uvolnění částky 300 milionů korun k uhrazení trans-

formačních nákladů z úvěru Pardubického kraje tak,
aby nemocnice zahájily svoji činnost jako zdravé
organizace, nezatížené dluhy minulosti

- komplexní revize veškerých smluvních vztahů
- díky předešlému předpoklad vyjednání nižších cen

s většinou dodavatelů 
Co nechceme a nebudeme

- privatizovat - vkládat do a.s. nemovitý majetek
- obchodovat s akciemi (akcie nebudou obchodovatel-

né, ve 100 % zůstanou v majetku kraje - majetek tedy
bude stejně bezpečně uložen v rukou kraje jako dopo-
sud)

- snižovat kvalitu a rozsah poskytované zdravotní péče
(kraj má již svoji odtučňovací kúru za sebou a dnes

odložit plánované operace. Proč tomu tak bylo
a bude se to stávat častěji i při po přechodu na akci-
ovou společnost?
“Stát převedl zadlužené nemocnice krajům a částečně
je oddlužil. Bez dalších systémových změn z roviny
centrálních orgánů státu jde bohužel pouze a jen
o hašení požáru. Dlouhodobě totiž nedostačuje celko-
vý objem plateb zdravotních pojišťoven skutečně
vykonanému objemu zdravotní péče. Kraj jako zřizo-
vatel zodpovídá za technickou stránku nemocnic
a jejich vybavení (zde byla proinvestována částka pře-
sahující 1,5 miliardy korun), ale za rozsah péče nezod-
povídá a vlastní péči nehradí. Od toho zde jsou
ze zákona zdravotní pojišťovny a je jen na nich, jak
tento rozpor vyřeší. Kraj může pouze minimalizovat
škody a tlačit nemocnice k úsporám. Navíc úhradový
systém trestá každou nemocnici, která zvýší své výko-
ny (počty spokojených pacientů) nad 104 % minulého,
tzv. referenčního období tím, že přestane další péči
platit. Nemocnice, léčí-li víc, tak pro blaho pacientů
začnou likvidovat samy sebe. Zde víc než kdekoli jinde
platí známé “za dobrotu na žebrotu”. Proto je většina
nemocnic pojišťovnami bohužel dotlačena k přizpůso-
bení objemu neakutní, odložitelné a dopředu plánova-
telné péče zdrojům od zdravotních pojišťoven.
Nemocnice není charita.  
Kraj jako zřizovatel garantuje pojišťovnám nabídku
péče minimálně v současném rozsahu. Nebude žádnou
nemocnici rušit, nebude ani rušit žádné oddělení.
Nabízíme schopnost zvýšit objem péče o potřebných 10
procent pro pacienty, kteří nevydrží dlouho čekat
na plánovaný úkon a raději hledají péči v jiném kraji.
Zda této nabídky pojišťovny využijí, je pouze na nich.
Kraj nemocnice částečně oddluží, převede na akciové
společnosti a zvýší jejich efektivitu. Vše ostatní je jen
a jen záležitostí zdravotních pojišťoven. K jejich cti
nutno podotknout, že jako veřejnoprávní instituce
jsou řízeny vyhláškami a zákony, a jejich pojistné
plány schvaluje parlament. Jsou v tom tedy do značné
míry nevinně. O to větší díl viny je na politicích, kteří
nedokázali tento neúnosný systém úhrad změnit.”

Jak bude vypadat představenstvo akciové spo-
lečnosti v Litomyšli?
“Předsedou představenstva nemocnice Litomyšl a.s. je
současný ředitel MUDr. Vylíčil, další členové
MUDr. Dunaj a Ing. Valenta. V šestičlenné dozorčí radě
budu já s kolegou Brýdlem a Ing. Slováčkovou za kraj,
za město pan starosta Kortyš a dva zaměstnanci
nemocnice MUDr. Víšek a pan Král.”

S Ing. Josefem Janečkem rozmlouvala
Eva Hudečková

ní svatební obřady. Žádný nápor zamilovaných dvojic
se tedy nekonal, neboť běžně je o víkendech oddává-
no v civilních obřadech průměrně osm párů. 
Přesto si tento den jako svůj svatební vybrali napří-
klad i snoubenci Dáda Svobodová a Mirek Koupil.
Jako by právě na tento den po devítileté známosti
čekali. “Už jako studentka litomyšlské pedagogické
školy jsem tvrdila, že se budu vdávat v den výročí
upálení Mistra Jana Husa. Když jsme se po dlouhole-
té známosti letos v lednu rozhodli vzít, padl termín
na nejbližší sobotu. Že to byly hned tři sedmičky,
byla jen hezká náhoda,” říká Dáda Koupilová. Se
svým manželem Mirkem nejsou pro litomyšlské ani
pro přespolní úplně neznámými osobami. Dokonce
několika novomanželům z okolí, kteří se rozhodli
uzavřít manželství také tento den, nechtěně zkom-
plikovali svatební přípravy. Jsou totiž oba skvělými
muzikanty a členy několika hudebních seskupení,
která toho dne měla hrát hned na několika svat-
bách.                                                                          -red-

Jaroslav Alt -
Kalendárium
Městská galerie Lito-
myšl doporučuje všem
příznivcům výtvarné-
ho umění návštěvu II.
patra zámku, kde
mohou shlédnout jed-
nak obměněnou stá-
lou expozici, oboha-
cenou o dílo Václava
Boštíka, oponu pro poříčskou orlovnu, jednak se
mohou podívat i do přilehlých sálů, kde je
od 1. srpna otevřena výstava Jaroslav J. Alt -
Kalendárium, Posledních sedm slov.
Obrazy Jaroslava Alta zde budou až do konce
září, otevřeno je stejně jako v obrazárně od 9
do 12 a od 13 do 17 hodin, každý den kromě pon-
dělí. Vstupné do jednotlivých expozic je 20 a 10
korun a pokud návštěvník shlédne obě výstavy,
dostane slevu. -red-
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Pokračování z minulého čísla

B) Respitní péče Jindra (RP)
V Jindrově vile v Dukelské ulici
v Litomyšli je poskytována respitní
péče. Slovo „respitní“ znamená úle-

vová neboli odpočinková - myšleno ve vztahu k pečo-
vateli či ošetřující rodině. Posláním tohoto zařízení
sociální péče je poskytování pobytů dospělým oso-
bám a seniorům, kteří z důvodu věku, onemocnění
nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstač-
nost a o které je jinak pečováno v domácím prostředí.
Převzetím péče o tyto klienty na dobu určitou je
umožněn domácímu pečovateli odpočinek, odjezd
na dovolenou, do lázní apod. 
Je to tedy zařízení, kde se postarají o vaše blízké
v době, kdy vy sami o ně nemůžete pečovat nebo si
potřebujete odpočinout. Je samozřejmé, že v době
dovolených je tato služba velmi vytížená. Dobré je,
pokud budete mít o službu zájem, dopředu si domlu-
vit a naplánovat termín (stejně jako plánujete dovole-
nou). Jeden měsíc předem komise vybírá a obsazuje
pobyty z došlých žádostí podle stanovených prefe-
rencí. Přednost mají lidé z Mikroregionu Litomyšlsko
a ti, o které se jejich pečovatel stará již dlouho.
Zdravotní stav osoby využívající tuto službu musí být
stabilizovaný, protože RPJ není zdravotnickým zaříze-
ním (léky a zdravotní pomůcky si zajišťuje sama osoba
nebo její blízcí u ošetřujícího lékaře, v případě zhoršení
zdravotního stavu se volá ošetřující lékař nebo RZP).
Délka pobytu se řídí potřebami klienta, je však limito-
vána od jednoho dne až do maximálně 3 měsíců.
Pokud má klient zájem o několikaměsíční pobyt, je
smlouva obvykle uzavírána na délku jednoho měsíce
a případné prodloužení pobytu je možné, pokud to
volná kapacita zařízení dovolí. Důvodem je zachová-
ní pružnosti služby vůči novým žadatelům.
Poskytuje: krátkodobé pobyty do 3 měsíců,
celodenní sociální péči, stravování, aktivizační pro-
gramy. Provozní doba: celoročně. Kapacita zařízení:
8 osob. Cena služby: je stanovena podle vyhlášky
č. 505, kterou se provádějí některá ustanovení záko-
na č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Sociální služby v Mikroregionu Litomyšlsko
Ceník služeb v respitní péči Jindra

Název služby Úhrada

celodenní stravování (4x denně) 120,- Kč/den
ubytování (včetně úklidu, praní, žehlení)                                                                                                               160,- Kč/den
záloha na péči (vypočítává se poměrně k délce pobytu)  4 000,- Kč /měsíc  / 131,- Kč/den
poskytovaná péče                                                                                                                                               85,-Kč /1 hodina
Pokud poskytování péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
U osob s přiznanou závislostí je hrazena z příspěvku na péči. 

Co se rozumí pod pojmem „poskytovaná péče“: 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při přípravě a podávání stravy
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

a při obstarání osobních záležitostí
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Kontaktní údaje:  tel. 461 616 106 nebo 731 598 890  •  e-mail.: rpjindra@aspiag.cz
www.lidovy-dum.cz/charita

Ceník služeb DSS (dle Vyhlášky č.505/2006 Sb.)

Název služby Úhrada

Celodenní stravování vč. oběda 140,- Kč
Oběd 60,- Kč /1 porce
Poskytnutá péče                                      85,-Kč / hodina
Pokud poskytování péče netrvá
celou hodinu,  výše úhrady se
poměrně krátí

Kontaktní údaje:  tel. 461 616 106,  731 598 890
email.: rpjindra@aspiag.cz
www.lidovy-dum.cz/charita

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 Bc. Miloslava Macely a ve spolupráci s městy
Litomyšl, Levoča a holandským  Noordenveldem.
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.

Mgr. Milada Nádvorníková,
vedoucí odboru školství, mládeže a volnočasových aktivit

C) Denní stacionář pro seniory při Respitní péči
Jindra (DSS)
Nabízí seniorům se sníženou soběstačností denní
pobyt a poskytnutí potřebné péče. Seniora do denní-
ho stacionáře dopraví rodinný příslušník, nebo
po domluvě je možné zajistit v pracovních dnech
dovoz.
Péči zajišťuje personál RP Jindra ve stejném rozsahu
jako u klientů v respitní péči. Denní stacionář umož-
ňuje rodinám pečujícím o svého blízkého zároveň
chodit do zaměstnání s vědomím, že po dobu jejich
nepřítomnosti je jejich blízký v péči profesionálů.
Denní stacionář poskytuje seniorům potřebnou míru
podpory a umožňuje jim trávit část dne mezi vrstev-
níky a zapojit se do nabízených činností. Mezi ty
oblíbené patří například společné povídání, poslech

Vám je k dispozici k nahlédnutí u všech poskytovatelů
sociálních služeb v mikroregionu Litomyšlsko.
Připomínkovací proces končí v pátek 17. srpna 2007,
připomínky, které přijdou po tomto datu, nebudou
moci být již zapracovány do konečné podoby plánu.

Dana Šedá, koordinátorka komunitního 
plánování sociálních služeb

Připomínkování Plánu rozvoje
sociálních služeb

Vážení čtenáři, tvorba Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb (nebo také Komunitního plánu sociál-
ních služeb) mikroregionu Litomyšlsko jde do finále.
V současné době tento plán prochází připomínkovacím
řízením. Pokud někdo z Vás budete mít zájem si tento
návrh přečíst a případně vznést připomínky, najdete
jeho podobu na webových stránkách www.kpsslitomy-
sl.cz, kde si jej můžete stáhnout v PDF formátu, nebo

dobrovolnice z České republiky. Po dokon-
čení vzdělávacího programu odjíždějí dob-
rovolníci do Afriky nebo Indie, kde pracují
na různých projektech - například pracují
s dětmi, v zemědělství, v ochraně životního
prostředí, v boji proti HIV/AIDS, pomáhají
při budování škol a podobně.

“Program je otevřený každému, kdo je starší 18 let
a chce být součástí týmu lidí, kteří chtějí změnit
situaci v těchto zemích a nevzdávají se, protože to
není vždy snadné,” zvou k účasti v projektu dívky.
Pokud vás tyto řádky oslovily, obraťte se na adresu
dobrovolnik.afrika@centrum.cz

Humana People to People
pomáhá Africe a Indii

Z anglického Stocktonu on Tees se naší
redakci ozvaly Michaela Chroboková a Mar-
kéta Císařová, které se zapojily do projektu
Humana People to People připravujícího
především mladé lidi na dobrovolnické
práce v rozvojových zemích v Africe
a v Indii.
“Celý tento projekt trvá 18 měsíců a jeho součástí je
čtyřměsíční práce v Anglii - sběr oblečení, které se
později prodává a získané peníze se použijí na pří-
pravu a vzdělávání dobrovolníků. Jejich vzdělávání
je druhou částí programu. Probíhá po dobu šesti
měsíců ve školách v Norsku a v Dánsku,” vysvětlují

hudby, zpívání, předčítání denního tisku nebo knih,
sledování televize nebo videa, protahovací cvičení,
ruční práce, trénování paměti, společenské hry, pro-
cházky atd.
Poskytuje: denní pobyty, sociální péči, stravování,
aktivizační programy. Provozní doba: denně 6.00 -
21.00 hodin. Kapacita zařízení: 4 osoby. Cena služ-
by:  Pobyt v DSS je zdarma, hradí se jen poskytnutá
péče a odebraná strava. Cena je stanovena stejně
jako v respitní péči podle vyhlášky č. 505/2006. 



7

káře a přirovnávají ho například k Jaromíru Nohavi-
covi. Jirka Bílý se rozhodl pokřtít svoji novou desku
Na tělech ryb právě při svém vystoupení na Toulovco-
vých prázdninových pátcích. Přijďte si tedy ověřit,
zda je pravdivé hodnocení kritika z Rock Reportu, že
Bílého písničky hladí a vůbec dělají dobře na duši. 
Další pátek si můžeme nechat vyprávět o tom, jak šlo
vejce na vandr a poté se sami na výlet vydat také. Kon-
krétně se se skupinou Gothart přesuneme z Litomyšle
až na daleký Balkán. Kapela se ve svých začátcích
zabývala interpretací středověké hudby a až později
se přesunula do oblasti world music. Gothart o sobě

Devátý ročník Pátků nejen se skupinou Devítka 
První polovinu prázdnin máme
za sebou a minulostí je i první polo-
vina prázdninových Pátků plných
pohádek, tomboly a dobré muziky.
Slyšeli jsme irskou muziku v podá-
ní Ginevry, folk-rock-jazzový

P.R.S.T., andělské Žambochy a výtečný Traband.
Srpen zahájíme ve velkém stylu s Vladimírem Mišíkem
a skupinou ETC. Jednu z nejvýraznějších osobností
české hudební scény jistě není třeba představovat.
Druhý srpnový pátek se můžeme s dětmi bát při
pohádce O princezně Zuzaně a draku Požíráku a poté
se zasnít u písniček Jirky Bílého a jeho Bandu. Pokud
se vám zdá jméno Jiří Bílý povědomé, bude to pravdě-
podobně tím, že v Litomyšli vyrostl a často se sem
vrací. Hudbě a psaní textů se věnuje od dětských let.
Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze
v oborech zpěv a textař - scénárista. V letech 1992 -
1997 působil jako baskytarista ve známé kapele Kur-
tizány z 25. avenue. V roce 2000 vydal svoje první
sólové album Neptej se. Od té doby koncertoval se
svým Bandem, ale i se Zdeňkem Vřešťálem a Oskarem
Petrem. Jedním z vrcholů jeho hudební kariéry bylo
vystoupení před koncertem americké písničkářky
Suzanne Vega. Písničky Bílého jsou spíše zamyšlené,
křehké, citlivé a poklidné. Někteří kritikové označují
Bílého jako folkového zpěváka či rockového písnič-

říká, že je jedinou českou kapelou, která mixuje bal-
kánské rytmy s novátorským hudebním myšlením
a elektronikou. Základ repertoáru je v osvědčených
bulharských a makedonských písních. Těšit se může-
me na pořádný živelný koncert, který může vyústit až
v pravou balkánskou taneční horečku - to záleží
samozřejmě i na vás.
Předposlední pátek o prázdninách bude patřit slavné-
mu divadlu Matěje Kopeckého a také skupině Devít-
ka. Devítka produkuje už sedmnáct let kvalitní, dle
svých slov, konzervativní folk. Nechybí na žádném
z letních festivalů a již neodmyslitelně patří k naší fol-
kové scéně vůbec. A řekněte sami, kdo víc by měl při-
spět do devátého ročníku Pátků svojí troškou
do mlýna než právě Devítka s velkým “D”?
Pořádnou porci pohádek a muziky uzavře tak trošku
symbolicky Otesánek v podání divadla Kvelb z Čes-
kých Budějovic a folk-pop-rocková skupina Jarret.
Tato partička byla nominována za desku Vztahem
zapni! na Anděla za rok 2006 v kategorii Folk a count-
ry. Vítěznou sošku si nakonec odnesli Žamboši, ale
přesto věříme, že se vám muzika Jarretů bude velmi
líbit. Je totiž lehce poslouchatelná napříč generace-
mi a kritici říkají, že jde o ideální hudbu pro idylické
letní večery a tak se zdá, že i o výbornou tečku
za letošním ročníkem Toulovcových prázdninových
pátků.                             Text a foto  Michaela Severová

Tiskárna H.R.G. investuje v Litomyšli
Více než 100 milionů korun – tolik investuje tiskárna
H.R.G. jen za letošní rok do svého nového provozu
v litomyšlské průmyslovou zóně, kde se usadila jako
jedna z prvních společností. Úspěšný podnik v ús-
pěšném městě - se svými 130 zaměstnanci se H.R.G.
vypracovalo na jednu z deseti největších archových
tiskáren v České republice. A nejen to - již mnoho let
se řadí mezi technologicky nejlépe vybavené tiskárny

v ČR. I letos přistoupilo H.R.G. k další modernizaci
a zefektivnění výroby a tou nejzajímavější novinkou
pro zákazníka se jistě stane zdvojnásobení maxi-
málního tiskového formátu na 700 x 1000 mm (B1).
Od konce září, na kdy je plánováno dokončení nové
budovy, můžete tiskárnu H.R.G. najít na nové adrese
v městské průmyslové zóně.

PLACENÁ INZERCE

Podle novely zákona o odpadech již nejsou použité
domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje v komplet-
ním stavu odpadem, ale tzv. zpětně odebíraným elek-
trozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat
v označených sběrných dvorech, v rámci mobilních
svozů či přímo v prodejnách “vyměnit starý za nový”.
Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem až ve chví-
li předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstra-
nění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.
Také Město Litomyšl se uzavřením smluv se společ-
nostmi Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o. a Asekol s.r.o.
zapojilo do kolektivních systémů likvidace použitých
elektrozařízení.
Systémy fungují podobně jako u odděleného sběru
skla, plastů a papíru. Konečný prodejce elektrozaříze-
ní vybírá od zákazníka poplatek za pozdější likvidaci
výrobku ve stejné výši, jako mu byl účtován výrobcem.
Výrobce tyto poplatky odvádí do kolektivního systé-
mu a část takto vybraných finančních prostředků je
potom podle množství zpětně odebraného elektroza-
řízení poskytována majiteli místa se zpětným odbě-
rem formou příspěvků na krytí nákladů jeho provozu.
Místem zpětného odběru se na základě výše uvede-
ných smluv stal sběrný dvůr města, který je umístěn
v Mařákově ulici při výjezdu na Osík (v současné době
přechodně v prostoru bývalé skládky cukrovky ve stej-
né lokalitě). 

Prodejci elektrozařízení na území
města Litomyšle mohou tedy spl-
nit požadavky novely zákona
o odpadech, a to vzhledem
k zajištění zpětného odběru tak,
že se zapojí přímo do těchto
kolektivních systémů nebo využi-
jí systém města. V druhém přípa-
dě mohou využívat služeb
sběrného dvora Litomyšl tak, že
jimi přijatá zpětně odebraná elek-
trozařízení tady předají nebo
informují kupující o možnosti
jejich odložení přímo ve sběrném
dvoře. Záleží jen na komplexnosti
jejich nabídky vůči zákazníkům. 
Smlouvy s jednotlivými kolektiv-
ními systémy vycházejí z platné-
ho zákona a jeho definice zpětně
odebíraného elektrozařízení.
Odkládaná elektrozařízení musí být kompletní
a neporušená, neboť pouze taková budou předmětem
příjmů od smluvních partnerů. Například chladnička
s vymontovaným kompresorem nesplňuje podmínky
zpětného odběru a stává se odpadem. Za likvidaci
takového nekompletního zařízení musí provozovatel
sběrného dvora naopak ještě zaplatit.

Ve sběrném dvoře v Litomyšli
mohou tedy občané a podnikatelé
(například prodejci zapojení
do systému města) odkládat bez-
platně tyto druhy kompletního
elektrozařízení:

velké domácí spotřebiče
(chladničky, mrazničky, pračky,
sušičky, myčky, sporáky, topidla,
radiátory, ventilátory, vysavače,
varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače, zařízení pro ohřev vody
a topení)

malé domácí spotřebiče (žeh-
ličky, topinkovače, fritovací
hrnce, elektrické nože, malé ven-
tilátory, kávovary, fény, holicí
strojky, elektrické zubní kartáč-
ky, masážní strojky, šicí stroje)

elektrické nářadí a stroje
(vrtačky, pily, brusky, řezačky, frézky, kladiva, šrou-
bováky, pájky, svářečky, čerpadla, kompresory...)

trubicové a úsporné zářivky a výbojky
televizory a PC monitory
výpočetní a telekomunikační techniku (počítače,

telefony, mobilní telefony, vysílačky ...)
spotřební elektroniku (rádia, přehrávače, videa,

DVD...)
elektrohračky a elektrovybavení pro volný čas a sport

Pokud odkládané elektrozařízení bude obsluhou sběr-
ného dvora vyhodnoceno jako nekompletní, jedná se
o odpad a podnikatelské subjekty budou muset
za jeho odložení zaplatit podle platných cen provozo-
vatele sběrného dvora. Občané města budou mít likvi-
daci i tohoto odpadu nadále zdarma v rámci zaplacení
místního poplatku za komunální odpad. Pokud se však
podaří většinu odkládaného zařízení realizovat
v systému zpětného odběru (tzn. budou kompletní),
bude to zdrojem příjmů města, které v budoucnu
mohou, podobně jako příjmy od EKOKOM, sloužit ke
snížení (nezvyšování) výše poplatku. 
Bližší informace o podmínkách zapojení do kolektiv-
ních systémů nebo do systému města můžete získat
na Městském úřadu Litomyšl u vedoucího odboru
místního hospodářství, tel. 461 653 360. 

Ing. Pavel Jiráň, 
vedoucí odboru místního hospodářství

Systém zpětného odběru elektrozařízení

Sběrná místa bývají i součástí akcí věnova-
ných ochraně životního prostředí.
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Zápolský. Spišská kapitu-
la je církevní hradiště,
sídlo biskupa. Dominan-
tou stavby je mimořádně

cenná románská katedrála Sv. Martina. Kos-
tel v obci Žehra je významný svými jedineč-
nými nástěnnými středověkými malbami
vytvořenými od 13. do 15. století. 
Levoča je centrem Spišského regionu, kam
patří i další známá a významná města - Gelni-
ca, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves
a Stará Lubovňa. Na severu region hraničí
s Polskem, na východě s regionem Šariš,

na jihu s regionem Gemer a na západě s Liptovem.
Na hranicích s Polskem teče řeka Dunajec s atraktivní
plavbou na pltích v Pieninském národním parku.
V Kežmaroku (28 km) stojí velmi zachovalý fantastic-
ky vymalovaný dřevěný evangelický kostel. Poprad (25
km) tvoří přístup do Vysokých Tater, je zde i akvapark.
Tatranská Lomnice je vzdálená jen 43 km a to už jsou
Vysoké Tatry s vysokohorskou turistikou na dosah.
Spišská Nová Ves (15 km) je pak brána do národního
parku Slovenský ráj. To je krasové území s množstvím
roklin a kaňonů, asi nejznámější je ten, který vytváří
řeka Hornád. Na území Slovenského ráje je 5 naučných
stezek a asi 300 km značených turistických cest. Něko-
lik roklin je přístupných jen jednosměrně po žebřících
a dalších technických pomůckách. Pro návštěvníky je
od poloviny května do konce září zpřístupněná Dob-
šinská ledová jeskyně, obdivovat je možné i rozmani-
tou a vzácnou faunu a flóru. Nejvyšší vodopád v parku
je vysoký 78 metrů. Mimo turistiku lze v okolí Levoče
aktivně provozovat i cykloturistiku.    
V litomyšlském Informačním centru je pro eventuální
návštěvníky Levoči k dispozici přehled možností uby-
tování s uvedením kapacity, telefonních čísel a orien-
tačních cen z roku 2003. Ve městě jsou 4 perfektní
hotely, několik penzionů (některé z nich je stylově
zařízených), 2 ubytovny a u vodní nádrže 3 km
za Levočou je autokemp s restaurací, penzionem,
chatkami a bungalovy. Stravování je možné řešit
návštěvou solidních restaurací. Většina penzionů však
má zařízenou kuchyň, někde je i možnost si k ubyto-
vání přiobjednat snídaně i večeře. Při výletech
do okolí si návštěvníci jistě nenechají ujít možnost
posedět a občerstvit se v salaši a ochutnat tam sloven-
ské gastronomické speciality.              Jaroslav Dvořák

foto archív

Kde strávit letní dovolenou?
Třeba v partnerském městě Levoča

Dokončení z minulého
čísla
V levočském Starém kláš-
teru minoritů je také
jediná zcela zachovalá středověká chodba
na Slovensku. Píseň “Nad Tatrou se blýska...”
- později určená jako hymna - zazněla
v devatenáctém století poprvé na zdejším
lyceu. Centrum Levoči patří mezi nejzacho-
valejší památkové rezervace na Slovensku,
ještě dnes se do něj vstupuje třemi docho-
vanými branami. V uličkách centra lze
narazit na více než 60 měšťanských domů,
jejichž masivní stěny pamatují 14. - 15. století. 
V okolí Levoče je mnoho zajímavých míst, ve 22 km
vzdálené obci Vrbov je velké termální koupaliště
s možností i večerního koupání. Blízkost (18 km) Spiš-
ské kapituly, Spišského hradu a kostela v obci Žehra
(ve všech třech případech jde o památky zapsané
na seznamu UNESCO) slibuje, že na výlet sem vzpomí-
nají návštěvníci ještě dlouho po dovolené. Spišský
hrad je jeden z největších hradebních komplexů
na světě - má rozlohu neuvěřitelných 41426 metrů
čtverečních. Jde o úchvatné a po staletí budované
dílo, které vznikalo od první poloviny třináctého sto-
letí jako obrana proti vpádu Tatarů. V polovině patnác-
tého století získali hrad Zápolští a ti se chovali ke
Spišskému hradu jako ke svému sídelnímu panství.
Na tehdejší poměry jej velmi dobře zmodernizovali
nejen tak, aby plnil obrannou funkci, ale aby byl poho-
dlný i pro bydlení. Narodil se zde i uherský král Jan

vyčleněná pro fotografie, které jsme nechali pořídit
profesionálními fotografy a které je možné odesílat
jako pohlednice. Plocha navíc ještě slouží pro spouště-
ní videosnímků, které nám poskytla agentura Cze-
chTourism. Multimediální prezentaci pak dokreslují
virtuální prohlídky. A k vašemu dotazu na onoho krej-
čího mohu prozradit, že se jedná o firmu World Media
Partners, s.r.o., která se na vytváření portálů v cestov-

České dědictví UNESCO má nový web
Prošli jste si již někdy zámecké zahrady v
Kroměříži? Měli jste možnost obdivovat
Santiniho dílo ve Žďáru nad Sázavou?
Projížděli jste si někdy na kole Lednicko-
valtický areál? A byli jste na nových

webových stránkách sdružení České dědictví UNESCO
www.unesco-czech.cz? Ty totiž skýtají skvělou mož-
nost, abyste všechny tyto památky České republiky
zapsané na seznam světového dědictví UNESCO navští-
vili najednou, i když jen virtuálně.
Internetová prezentace sdružení České dědictví
UNESCO dostala zbrusu nový kabát a také nový, výraz-
ně bohatší obsah. Nedalo nám to a dotázali jsme se
ředitelky sdružení Michaely Severové, kdo že byl oním
krejčím a zda-li je spokojena se střihem: “Naším zámě-
rem bylo vytvořit web, který jednak poskytne dostatek
informací o památkách zapsaných na seznam světové-
ho dědictví UNESCO a městech, ve kterých se nacháze-
jí, a zároveň je zkombinovat s oficiální tváří, kterou
upoutáme naše návštěvníky. Osobně jsem stejně jako
ostatní členové výkonného výboru našeho sdružení,
kteří se účastnili připomínkování webu, s výsledkem
velmi spokojena. Výrazným prvkem webu je plocha

Projekt webových stránek České dědictví UNESCO je spo-
lufinancován Evropskou unií.

Interiér chrámu svatého Jakuba v Levoči.

V listopadu loňského roku bylo založeno
Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta.
Zdravotně a mentálně postiženým dětem
a dospělým poskytuje hiporehabilitaci, tedy
léčebné ježdění na koni. 
Terapie probíhá v Janově ve stáji Pucher na sta-
rokladrubské klisně Baneta pod vedením fyzio-
terapeutky Mgr. Hany Tmějové. “Jízda na koni
indikována lékařem působí pozitivně nejen na
pohybový aparát, ale i na psychiku pacientů.
Jako každá nezisková organizace se potýkáme
s finančními problémy, jelikož chov koní je vždy
velice nákladný,” říká Hana Tmějová, která pro-
střednictvím našeho listu děkuje za podporu
a finanční příspěvky firmám H.R.G. spol. s.r.o.,
Svitava Stavebniny s.r.o., dále Ing. Jaroslavu
Tmějovi, Obci Janov, firmě Centrum Sport s.r.o.
a Městu Litomyšl. Další informace o občanském
sdružení a jeho aktivitách najdete na interne-
tové adrese www.hipo.wz.cz nebo www.stajpu-
cher.wz.cz. -red-

Baneta pomáhá
postiženým dětem

ním ruchu specializuje. Označení ‘portál’ používáme
schválně, neboť původní záměr vytvořit webovou pre-
zentaci památek UNESCO jsme v současné době již
výrazně překonali, za což patří dík našim členům za
množství podkladů, které nám poskytli. Pokud mám
použít vaši metaforu, kabát padne jako ulitý.” 
Zeptali jsme se projektového manažera zpracovatelské
firmy Víta Pechance, co by jako “webový krejčí” na
novém webu ještě vyzdvihnul: “Z počátku jsme u toho-
to projektu měli menší obavu z požadavku zkombino-
vat imageovou prezentaci spolu s informačně bohatým
webem. S výsledkem jsme ale rozhodně nadmíru spo-
kojeni, i přesto, že jsme množství času strávili jen nad
samotným grafickým návrhem, jehož autorem je
Tomáš Pakosta z Litomyšle. Jinak web samotný dispo-
nuje množstvím funkcionalit a zčásti využívá, obdob-
ně jako naše jiné projekty, centrálního datového jádra
turistického serveru ČR www.CZeCOT.com. K dispozici
je možnost odběru newsletteru, kvalitní full text, jed-
noduchý e-shop, integrace map s možností zakreslo-
vání turistických objektů do nich a další ‘vychytávky’,
na které jsou již naši zákazníci zvyklí. To, že naše firma
klade důraz na respektování mezinárodních standardů
pro webové stránky, včetně požadavků na přístupnost
webu, je, předpokládám, již známé a opětovné dekla-
rování považuji za zbytečné.”                                      

Převzato z časopisu pro profesionály
v cestovním ruchu COT Business
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Projekt byl slavnostně zahájen 29. června, kdy byly též
podepsány smlouvy s klienty nebo jejich zákonnými
zástupci.

Dům Svatého Josefa podporuje 
zaměstnanost handicapovaných

Farní charita Nové Hrady realizuje od 1. května nový
projekt zaměřený na vzdělávání handicapovaných lidí.
Jedná se o roční pracovně - vzdělávací kurz, který
zájemci absolvují pod dohledem speciálního pedagoga
a mistrů odborného výcviku. “Zájemci si mohli vybrat
ze čtyř oborů: pomocná síla v kuchyni, pomocná síla
v prádelně, pomocná rehabilitační síla a pomocná síla
při údržbě objektů a zahrady. Kurz bude probíhat ve
třech etapách, kdy se zájemci seznámí s teorií a praxí
a na konci kurzu ti úspěšní získají osvědčení o absol-
vování a certifikát,” vysvětluje ředitelka Farní charity
Stanislava Vopařilová.

Během první etapy byli vytipováni a osloveni klien-
ti, kteří se do projektu zařadí. Uskutečnily se
návštěvy v rodinách klientů a pohovory s rodiči. Po
zvážení možností, schopností a zájmu bylo klientům
nabídnuto zařazení do učebního oboru a klienti měli
možnost zvážit zařazení a vyjádřit se. 
Projekt byl slavnostně zahájen 29. června. Vedle
ředitelky farní charity Stanislavy Vopařilové tu pro-
mluvila realizátorka projektu Renata Ulmanová,
která vysvětlila jeho význam a cíl, přítomni byli také
Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity Hra-
dec Králové, pracovnice odboru sociálních věcí
a koordinátorka komunitního plánování Mikroregi-
onu Litomyšlsko Dana Šedá. Součástí malé slavnosti
bylo divadelní představení, které secvičili uživatelé
Denního centra a při slavnostním zahájení byly
podepsány smlouvy s klienty nebo jejich zákonnými
zástupci.                                                                     -red-

Projekt “Sociálně - pracovní integrace mentálně retardo-
vaných v Centru sociálních služeb Chotovice”  je spolu-
financován Evropskou unií a SROP. 

Informovat se můžete přímo v CCS Chotovice nebo na
tel. 731 598 804.

Židovské dějiny Litomyšle IV.
Koncem roku 1942
opustili Židé Litomyšl
a jejich cesta vedla
do ghetta v Terezíně.
Ještě před deportací byl veškerý židovský majetek
převezen do hospodářské školy, která byla dána
k dispozici Okresnímu úřadu. Tam se také přebíra-
ly potraviny (hrách, mouka, kroupy, koření),
z nichž si něco mohli Židé vzít s sebou do tran-
sportu. Podle záznamů v litomyšlské kronice
se ve městě vyprávělo, že v den
transportu z litomyšlského nád-
raží se vmísily do nářků židov-
ských občanů jedovaté výkřiky
adresované deportovaným Židům.
Kronikář města sám tato slova
neslyšel, ale zaznamenává je, pro-
tože se o tom ve městě všeobecně
mluvilo.
Do Terezína byli Židé z Litomyšle deporto-
vání ze shromaždiště v Pardubicích, většina
transportem Cf, který dorazil do ghetta 5. prosin-
ce 1942, větší počet jednotlivců odjel transportem
Cg z 9. prosince 1942. Další pak ještě přijížděli
následujícími transporty. Ve městě zůstali pouze
Židé ze smíšených manželství, kteří byli v masovém
měřítku zatýkáni od podzimu 1944 a deportováni
do Terezína spolu s míšenci od poloviny ledna 1945
k “uzavřenému pracovnímu nasazení”. Z terezín-
ského ghetta pak byli - již ne pohromadě - postup-
ně transportováni na Východ, do Osvětimi.
Z deportovaných dnes žijí tři tzv. terezínské děti -
Eva Laštovičková, roz. Jilgová, Olga Jakubičková,
roz. Löwingerová a Eva Dušková, roz. Freyová, jejíž
válečné životní osudy si připomeňme: Eva byla
do Terezína, později do Osvětimi a do německých
koncentračních táborů, deportována se svou mat-
kou Markétou Freyovou. Z terezínského “průchozí-
ho ghetta” byly odvezeny 12. října 1944

do Osvětimi, kde jen
s obrovským štěstím
prošly selekcí (za nimi
byl transport rozdělen

a druhá část šla do plynových komor). 28. října
téhož roku byly odvezeny do Německa na nucené
práce. Zde pobývaly v různých koncentračních

táborech včetně Mauthausenu a Lenzingu, kde
byly 6. května 1945 osvobozeny Američany.

Zpět do Litomyšle se dostaly 21. června
1945. Při návratu vážila Eva pou-
hých 29 kilogramů. Po celou dobu
byla Eva se svou matkou, které

zachránila život vyrobením lehátka,
na kterém nosila matku do práce

v době její nemoci. Během jejich
nuceného transportu měla rodina
Freyových uloženou část majetku

u svých přátel - např. prof. Dobeš
uschovával jejich stříbro ve schodech.

Po návratu dostaly veškerý majetek nazpět.
Ovšem ne všechny reakce na jejich návrat však

byly kladné. Pan Lochman se měl vyjádřit těmito
slovy: “Tolik Židů zahynulo a zrovna vy jste se muse-
ly vrátit.”
Podle poslední oficiální nacistické statistiky dato-
vané k 30. dubnu 1 945 žilo na území Protektorátu
Čechy a Morava 7 846 Židů. Deportačními tran-
sporty bylo z protektorátního území do Terezína
dopraveno 73 468 Židů. Z nich zahynulo v Terezíně
6152 a tam bylo osvobozeno 6875. Z Terezína bylo
na východ deportováno 60382 židovských osob,
z nichž se osvobození dožilo 3 097.
Vzhledem k těmto ztrátám nebylo možno obnovit
původní náboženský život. Většina židovských
náboženských obcí byla zrušena, mezi nimi i ta
v Litomyšli. V současné době na území Čech fungu-
je pouze deset židovských náboženských obcí.

Miroslava Ludvíková, pokračování

Od 2. 9. 2007 bude upraven odjezd ranních škol-
ních spojů MHD tak, že spoje odjíždějící na trase „B“
z autobusového nádraží v 6:30 hodin a v 7:20 hodin
budou odjíždět  o 10 minut dříve. Aby bylo možné rea-
lizovat tuto změnu z důvodu včasného příchodu žáků
do škol, bude ještě uspíšen spoj odjíždějící v 6:20
hodin na trase „C“o 10 minut. V průběhu měsíce září se
připravuje rozšíření provozu MHD o spoje, které budou
zajíždět do průmyslové zóny Benátská. Z důvodu pro-
bíhajícího řízení o změně licence není přesný termín
a rozsah dopravy dosud stanoven.

Od září tohoto roku bude zavedeno pro žáky a stu-
denty nové zvýhodněné měsíční jízdné v městské
autobusové dopravě. Cena jízdenky pro žáky byla sta-
novena na 60 Kč a pro studenty na 180 Kč. Jízdenka je
časově omezena na kalendářní měsíc a je přenosná
(ze žáka na žáka, ze studenta na studenta). Měsíční
jízdenku si zakoupíte u řidiče autobusu MHD po před-
ložení příslušné žákovské průkazky, kterou vydá
každý dopravce (např. ČD a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí
a.s., Zlatovánek spol. s r. o.) provozující veřejnou
dopravu ve své informační kanceláři.

Novinky v MHD

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:

BYDLENÍ V LITOMYŠLI:
Měšt’anský dům na hl. náměstí, obchod
po rekonstrukci, nebyt. prostory, 3 byty.   
Byt 3+1 (70 m2), družst., panel., 8.NP, nová
plast. okna.
Byt 4+1 (86 m2), družst., panel, 1.NP, nová
kuchyň a koupelna, dřevěné podlahy, dlažby.

GARÁŽ V LITOMYŠLI
Řadová garáž v okrajové části města, stavební
parcela 36 m2.

PRODEJ POSLEDNÍCH VOLNÝCH BYTŮ  
1+kk, 2+kk V LITOMYŠLI U ŠKOLEK

OBCHODY, SLUŽBY  V LITOMYŠLI:
Prostory na ul. TGM, celkem 88 m2, výloha,
parkování, dobrý stav, pro prodejnu, servis. 

POZEMKY V LITOMYŠLI:
• zainvestované pozemky, můžete hned stavět!
• zajímavé pozemky blízko centra 2 x 626 m2.
• Nedošín - pozemek pro rod. domy 5073 m2

s chalupou k demolici, sítě v dosahu.

NOVÉ BYTY JANOV
Janov – byt 3+kk o podl. pl. 91,23 m2

a bytu 3+kk 89,20 m2+terasa 21 m2.

VESNICKÁ STAVENÍ / REKREACE :
• Budislav – zděná chata 4+1, zahrada 204 m2. 
• Trstěnice – RD v rekonstrukci, přízemí 1+1,

podkroví 2 pokoje, koupelna s WC.
• Strakov – rekreační chata
• Korouhev – bývalá  zemědělská usedlost,

2 byty, podstáj, chlévy, dvůr.

POZEMKY PRO RD – Janov, Dolní Újezd,
Budislav, Svinná u Č. 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
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Kovové plastiky i práce v kameni z dílny akademické-
ho sochaře Františka Jandy z Osíku budou od 15.
srpna po dobu jednoho a půl měsíce vystaveny v nově
revitalizovaném parku v areálu litomyšlské nemocni-
ce. Díla se tak přestěhují ze zahrady do zahrady, neboť
nyní jsou součástí jakési přírodní expozice na pozem-
ku manželů Jandových u malebného stavení na břehu
meandrujícího potoka.
Prostor před nemocničním monoblokem zdobí již řadu
roků socha Zápas člověka s přírodou, kterou její autor
František Janda teprve vloni opatřil nápisem ‘Kdo sebe
přemůže, je mocný’. Tato slova čínského filozofa Lao
ce, jehož jméno je na kamenném podstavci rovněž
vytesáno, měl sochař povolena zvěčnit již v dobách
socialismu, avšak podle mínění tehdejšího předsedy
Národního výboru měl být pod moudrou větou uveden
jako její autor ruský válečník Kutuzov. Sochař proto
tehdy od svého záměru raději upustil.
Další Jandovy sochy jsou na různých místech ve městě.
Za všechny jmenujme třeba Hudbu v blízkosti Lidového
domu, z okolí Litomyšle pak pomník Terézy Novákové

na nádvoří prosečské Základní školy. Ze sliveneckého
mramoru František Janda vytvořil pomník Jana Pala-
cha, který je dnes umístěn na jednom z malebných
náměstí v Bruselu, či květ, zhotovený pro významného
hudebního pedagoga Milana Vítka na památku jeho
zesnulé manželky. Materiál, který Jandovi odkázal

Díla Františka Jandy zkrášlí nemocniční park

Záchrana záchrance
zničehonic topit moje neteř, ale synovec zareagoval
bez zaváhání a v mžiku jí poskytl záchranu. V tom
vidím, že se do vody zakutálel míč a vítr ho odnáší
pryč. Do vody vbíhá náš přítel František. Je to
ocelový chlapík, záchranář, velitel jednotky
hasičských profesionálů. Každý den nasazuje krk
a čelí různým živlům, aby zachránil majetek
neznámých nešťastníků. Právě když si říkám, kolik
toho jen takový hasič musí umět, vykřikne má žena,
která Františka na společnou dovolenou  pozvala….
“Co? On že neumí plavat?“ Skáču do vody, plavu co
nejrychleji, nic nevidím. Uff, stihl jsem to, ale táhne
mě ke dnu, kope kolem sebe, asi mě nevnímá. Tempa
ke břehu se zdají nekonečná a nějak mi ubývají síly.
To snad není možné, já tady snad zůstanu?.…
Teda to je den, to vám řeknu. Už druhý člověk se nám
tady dneska topí. Ještě že byl Bedřich tak
duchapřítomný a skočil pro něj. Je to dobré, chytil
toho, jak jen se jmenuje? Jo, Fandu….  Táhne ho ke
břehu. A teď to vypadá, že na mě z vody mává.
"Výborněěěě,  Bedřichuuuu, ahóóój!!!", odpovídám
hlasitě na jeho mávání. Je zbytečné jim mávat, protože
jsou ke mně oba zády. Teda fakt, je dobrej, zareagoval
rychleji než  kdokoliv z nás. Nejen já si na břehu

myslel, že si z nás Franta střílí. Je s námi totiž
na dovolené prvně a vlastně se ještě neznáme....
Řeknete si banální příběh, protože patrně tušíte, že
to na tom vesnickém rybníku všechno dobře
dopadlo. Bedřich to ke břehu stihl. Sice z posledního
zlomku sil, ale stále ještě včas. Absolvoval tak
vlastně nedobrovolně rychlokurs záchrany
tonoucího. Příště prý raději ztratí pár vteřin a vezme
si s sebou nějaký volný nafukovací kruh. 
František se jen trochu nalokal vody, kterou
v každodenním životě chrání majetky nás
bezejmenných. Profík, který v tísni zazmatkoval.
Místo, aby zamířil k blížícímu se břehu a získal
jistotu mazlavého dna rybníka, vydal se zpátky
na hlubinu, kde ho nečekalo nic dobrého. A tak bude
ještě nějakou chvíli v myšlenkách vystaven trochu
pichlavé situaci. On, záchranář, všeuměl, co si musí
umět poradit s jedovatým hadem, kyselinou
i člověkem  v hořícím automobilu, najednou
potřebuje pomoc. Prostě se sice naučil hasit, ale
zatímještě neumí plavat. A jaké zbývá poučení
pro zdřevěnělé nohy, mávající ze břehu? Jistě, nikdo
netušil, že v ten běžný červencový den jde už
podruhé do tuhého. Byli jsme tak bezstarostní
a neschopní si připustit, že ne všichni dospělí musí
umět  plavat, ani že zachránci tonoucího zachránce
mohou někdy dojít síly…
Kniha knih nás nenechává na pochybách, že každý
z nás máme své místo v Božím plánu záchrany nám
známého světa: „Jsme spolupracovníci na Božím
díle“ (1K3,9), máme „účast na nebeském povolání“
(Žd3,1), abychom „hlásali mocné skutky toho, kdo“
nás „povolal ze tmy do svého podivuhodného světla“
(1P2,9). Patříme k záchranářské elitní jednotce,
která, světe div se, je složená z úplně obyčejných
lidí. I my mnohdy ještě neumíme „plavat“ v rozlité
tekutině, s ústy „plnými vody“ zapomeneme mluvit,
jindy si vážné situace prostě nevšimneme nebo
s sebou dokonce nechtíc stahujeme jiného,
vysíleného záchranáře do hlubin. Čas dovolených
pro většinu z nás skončil. Věřím, že jste načerpali sil
ku pomoci druhým. Věřím, že nás čeká nádherné
babí léto, ve kterém dokážeme nebýt na světě
zbyteční. Je to přeci naše poslání.
Přeji vám otevřené oči, dobrou náladu a krásný den
pod křídly Nejvyššího. Mnohdy jsou to totiž naše
nejúčinnější zbraně. Mimochodem. Uhodli byste,
kterou ze tří postav našeho příběhu jsem si před pár
týdny na Moravě zahrál já osobně?

Aleš Kocián,
kazatel Církve adventistů s. d. v Litomyšli

jeho tehdy vážně nemocný přítel, sochař Krejčí, byl ale
především určen k vytvoření sochy heraldického lva
k pomníku padlým za 1. světové války postaveného
u zdejší sokolovny. Sochu, která se nakonec součástí
pomníku nestala, budou moci obdivovat návštěvníci
připravované výstavy také. Autor se rozhodl vystavit
rovněž několik kovových plastik s rostlinnými
a hudebními motivy, i díla, která věnoval k uctění
památky litomyšlského rodáka, astronoma Zdeňka
Kopala. 
Nápad představit svoji tvorbu v areálu nemocnice
v Litomyšli dostal dnes sedmasedmdesátiletý Franti-
šek Janda poprvé před dvěma lety, kdy se tu léčil
s infarktem. Do té doby zcela zdravému výtvarníkovi
zachránili lékaři život. Odhodlání přemístit alespoň
na čas své sochy do parku mezi pacienty, jejich
návštěvníky, lékaře a zdravotnický personál v autorovi
uzrálo letos, kdy musel vyhledat lékařskou pomoc
znovu, tentokrát kvůli poraněné noze. Výstava se tak
zároveň stane poděkováním za péči zdravotníků lito-
myšlské nemocnice o pacienty.                                  -ih-

Pohoda u vody, malý rybníček na okraji Moravského
krasu. Je nás tu na dekách několik rodin, které se
vydaly na společnou dovolenou pod stany. Slunce se
do nás snaží vypálit dírku a jediné místo, kde se to
alespoň o chlup lépe dá vydržet, je v nepříliš
průhledné, zato příjemně osvěžující vodě.
V tom dceři spadl do vody míč a vítr ho nese s sebou
doprostřed rybníka. Skáču do vody, to je přeci
hračka, za chvilku jsem u něho. Chůze po bahnitém
dně se zdá rychlejší. Nijak o tom  nepřemýšlím,
jediné co před sebou vnímám, je míč a zkracující se
vzdálenost, která mě od něj dělí. Přestávám stačit,
musím zkusit nějaká tempa. Ale míč se ode mne
začíná vzdalovat,  je čím dál blíže protilehlému
břehu. Hrome, co to? Nemám nic pod nohama. Hlava
se mi dostává pod hladinu. "Pomóóóc", bleskne mi
hlavou, "topím se"..., jenže s plnými ústy vody  jsem
nějak zapomněl mluvit. Musím se něčeho chytit….,
asi tohohle dřeva nebo co to je. Sápu se na něj, kopu
kolem, dělám, co můžu. Co bylo dál si nepamatuji.
Nic.…
Ležíme s manželkou na dece, děcka si hrají ve vodě,
je jich tam sice dost, ale dospěláků taky, tak se snad
není čeho obávat. Sice se před chvílí začala

Od čtvrtka 27. do neděle 30. září se v Litomyšli
uskuteční sjezd (nejen) evangelické mládeže, set-
kání mladých lidí, kteří se budou v těchto dnech
zabývat tématem “komunikace”. Sjezd ponese
název “Mezi námi”.
Komunikace partnerská, komunikace v rodině,
komunikace neslyšících, mezináboženská komu-
nikace, moderní způsoby komunikace, média,... -
všechny tyto roviny komunikace budou na Sjezdu
nějakým způsobem uchopeny. V rámci Sjezdu pro-
běhnou přednášky, dílny, koncerty, divadla,...
Přednášet budou mimo jiné psycholog Jaro Křivo-
hlavý (Verbálně o neverbální komunikaci), psy-
choložka Jana Klumparová (Rodina - jak v ní
přežít), děkan Evangelické teologické fakulty
Martin Prudký (Bible jako komunikační kanál). Ve
čtvrtek večer vystoupí několik menších kapel,

divadelní spolek Víti Marčíka s představením Mys-
teria Buffa, na závěr večera zahrají Kryštofovy
staré věci. V pátek odpoledne se můžeme těšit na
Rainbow Gospel, Modroblues (Juraj Turtěv a Sylvia
Josifovská). Hvězdou sobotního večera bude Vera
Love, černošská gospelová zpěvačka. 
Akce se koná po celém městě, jednotlivé programy
jsou veřejnosti přístupné. Hlavním centrem dění
bude Městská sportovní hala, kde budou probíhat
společné programy a závěrečný koncert, další pro-
gramy budou probíhat v kostelech, v Evropském
školicím centru a v Lidovém domě. Sjezdu se
zúčastní až 900 lidí z celé republiky. 
Více informací naleznete na www.mladez.evang-
net.cz                                             

Miriam Junová, 
oddělení mládeže České církve evangelické 

V Litomyšli se bude konat Sjezd
(nejen) evangelické mládeže
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Francková - Život jako pohádka, Jean Plaidy - Vítězná
Viktorie, Dagmar Seifert - Levandulová dáma, Winck-
ler - Sachsova nemoc, Daniel Jessup - Pes, který hovo-
řil s bohy, Amanda Quick - Královnina pečeť, Leo
Kessler - Orlové smrti, Martin Benedikt - Milostná noc,
vražedné ráno, Jean Plaidy - Královna této říše, Boro-
vička - Scotland Yard zasahuje, Tomešová - ...a muž ti
vládnout bude, Jeff Lindsay - drasticky dojemný Dex-
ter, Pierre DBC - Ludmilina lámaná angličtina, Bertrice

Small - Nástrahy lásky, Cornwell - Predátor, Ruth Ren-
dell - Svědek má zemřít, Pavel Hejcman - Případ ant-
rax, Danuta Rhodes - Bílé autíčko, Sarah Dunn - Velká
láska, Ulmannová - Poločas manželství se nepíská,
Karin Greiner - Bylinky, Jean Plaidy - Královnino
tajemství, Soudy lásky, Vzdorující královna, Tomáš
Koutek - Motoristický průvodce po silnicích České
republiky, Světci a jejich atributy, Petr David - Za stra-
šidly na hrady a zámky. 

270 let - 1. srpna 1737 zemřel v Necpalech písmák
Václav Klejch z Lažan. Šířil pověstné špalíčky nejen
po Čechách, ale i v zahraničí, hlavně v Polsku
a Německu. Exulant, který konal tajně cesty ze Žita-
vy do Čech.
95 let - 2. srpna 1912 se narodil v Čermné Ladislav
Faltejsek, profesor na pedagogické škole v Litomyš-
li, sochař. Autor pamětní desky Boženy Němcové
na dolním náměstí a Petra Jilemnického v Poříčí.
140 let - 6. srpna 1867 se narodil v Nových Hvězdo-
nicích Jan Obdržálek, městský lékař v Litomyšli,
botanik. Jeho herbář je v Národním muzeu v Praze.
160 let - 7. srpna 1847 se narodil Bohuslav
Fleischner, evangelický farář ve Sloupnici, botanik,
spisovatel.
135 let - 10. srpna 1872 se narodil v Křižanově Vác-
lav František Autrata, ředitel gymnázia v Litomyšli,
spisovatel, překladatel.
265 let - 11. srpna 1742 zemřel v Moravské Třebové
Jiří Pacák, sochař z rodiny Pacákovy, působící
v Litomyšli a Moravské Třebové, žák M. Brauna,
autor mnoha soch v Litomyšli, Mor. Třebové, Poličce
a okolí.
130 let - 11. srpna 1877 zemřel v Budini nad Ohří
Jan Karel Rojko, buditel, spisovatel, děkan
v Novém Městě nad Metují, rodák litomyšlský.
30 let - 16. srpna 1977 zemřel v Litomyšli Vladimír
Kosil, rektor Vysoké školy zemědělské v Praze, kaž-
doroční návštěvník našeho města, spisovatel
v oboru půdoznalectví. Provedl i výzkum na Lito-
myšlsku. Pohřben v Litomyšli.
125 let - 17. srpna 1882 zemřel v Bell Plaine ve Spo-
jených státech amerických Matouš František Klá-
cel, student litomyšlský, filosof, národní buditel,
přítel Boženy Němcové a dalších osobností z řad
národních obrozenců.
45 let - 20. srpna 1982 zemřela Lucie Sovová, vlast-
ním jménem Františka Benešová, učitelka dívčí
školy v Litomyšli, rodačka našeho města. Její tvorba
byla inspirována životem našeho města. Poslední
knížka má název Na podsíní. Pohřbena v Litomyšli.
95 let - 22. srpna 1912 se narodil Vít Nejedlý,
hudebník, skladatel, dirigent vojenského armádní-
ho souboru, syn Zdeňka Nejedlého.
65 let - 26. srpna 1942 byl v Berlíně popraven plu-
kovník jezdectva Bohuslav Kohout spolu s plukov-
níkem Závadou. Byli veliteli vojenské organizace
Obrana národa. Bohuslav Kohout se narodil 5. pro-
since 1896 v Litomyšli. 

Připravuje Miroslav Sobotka

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na srpen 2007

V roce 2001 jsem se rozhodla zorganizovat prázd-
ninové hudební tábory. Představa společného
muzicírování mě ujišťovala o tom, že je to správná
volba. Vyžadovala realizační tým, spolupráci, čas
a zodpovědnost. Tuto výzvu přijali dva moji spolu-
pracovníci Mgr. Libor Kazda a Ing. Miroslav Tech-
lovský. Společně jsme se snažili připravit program
tak, abychom využili moderní didaktické metody
v praxi. Především přímé navazování kontaktu
dítěte s hudbou, intenzivní umělecký prožitek,
interpretační a hudební cítění. Tábor se osvědčil
a byla vytvořena tradice jeho pokračování. 
V dalším roce se k nám přidala vedoucí tanečního
oboru Klára Halousková, která se ujala taneční
choreografie. V roce 2003 se k pedagogům přidal
pan Josef Věneček, nadšený muzikant, který dopl-
nil nedostatek dospělých mužů jako vedoucích.
Komponované pořady, které po absolvování kaž-
dého srpnového tábora vznikaly, naplňovaly pro-
jektovou metodu mimoškolní výchovy, kdy
chápání hudby šlo cestou osobní zkušenosti. Podle
připraveného scénáře pak všichni zúčastnění, kte-
rých bylo asi padesát, akceptovali společný cíl.

Tábor v roce 2004 podpořila Mgr. Jitka Bobková,
učitelka na I. ZŠ v Litomyšli, divadelní pohádkou
O princezně Báře. V roce 2005 se přidaly další
moje spolupracovnice - výtvarnice Šárka Franko-
vá a vedoucí LDO Jana Paulová, tím došlo k inte-
graci jednotlivých uměleckých oborů. Svými
náročnými rozcvičkami přispěl k táborovému
režimu Dalibor Kovář.  

Hudební tábory pro děti

Děkujeme touto cestou kolektivu ošetřovatelské
služby Farní charity Litomyšl za pečlivě a svědomitě
poskytovanou službu manželce a mamince po celou
dobu její dlouhodobé nemoci. Srdečný dík patří
vrchní sestře paní Renzové, která strávila poslední
chvilky jejího života u lůžka a byla oporou manžela.
Děkujeme. Vetešník - manžel, děti s rodinami

Děkujeme panu Částkovi, provozovateli občerstvení
v Klášterních zahradách, za pohoštění dětí z III.
mateřské školy v Litomyšli. Každý rok se nejstarší
děti, odcházející do základní školy, loučí s mateř-
skou školou. Letos bylo součástí loučení i posezení
v Klášterních zahradách a lákavě vyhlížející zmrzli-
nový pohár, na který se děti moc těšily. Na tyto chví-
le budou mít děti pěkné vzpomínky i díky milému
chování obsluhujícího personálu, kterému tímto
také děkujeme. 

učitelky III. a IV. oddělení III. MŠ Lidická, Litomyšl

Po operaci na očním oddělení prim. MUDr. Vladimíra
Lišky cítím svou povinnost poděkovat za milé a pří-
kladné nemocniční prostředí, plné laskavosti, ocho-
ty, úsměvů, které pacienti s vděkem vnímají.

Jiřina Vegrová

Poděkování

Loňský hudební tábor jsem připravila, ale nemo-
hla jsem ho řídit, protože mi to zdraví nedovoli-
lo. Letos jsem se rozhodla strávit prázdniny se
svou rodinou a načerpat nové síly.  

Mgr. Dana Bažantová
foto Ivan Hudeček

1. tábor KUTINY 2001 
- komponovaný pořad Kutinská show
2. tábor PODLESÍ 2002 
- komponovaný pořad Letem světem
3. tábor PODLESÍ 2003 
- komponovaný pořad Cestou do muzikálu
4. tábor MILOVY 2004 
- komponovaný pořad O princezně Báře
5. tábor PASTVINY 2005 
- komponovaný pořad Pomáda po našem
6. tábor PASTVINY 2006 
- komponovaný pořad Rebelové

Námětem pro vlastní zpracování se stal účastníkům let-
ního tábora v roce 2005 na Pastvinách muzikál Pomáda.
Během pobytu dokázali žáci dramatického, hudebního a
výtvarného oboru nastudovat tklivý příběh studentské
lásky mezi Sandy a Danny Zukem, který pak ‘odvyprávěli’
počátkem září ve Smetanově domě vděčnému publiku. 
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V Litomyšli nacvičovali již podruhé pod vedením
zkušeného profesionálního dirigenta (letos Jarosla-
va Brycha) mladí amatérští hudebníci - hráči
na housle, violy, violoncella i kontrabas - společné
skladby. Organizátorem této akce je paní Jana Klim-
tová, která pod záštitou České hudební společnosti
zprostředkovává od roku 2003 setkání orchestru
pokaždé s jiným profesionálním dirigentem, do té
doby byla patronem akce Hudební mládež České
republiky. Příležitost prožít tuto přínosnou hudební
zkušenost dostal každý, kdo o to projeví zájem -
žádný výběr neexistuje. 

Letní orchestr mladých je už 
dvaadvacet let věrný tradici

Repertoár byl plně v kompetenci drigenta a tak
pro jednotlivá vystoupení i závěrečný koncert v Kos-
tele Povýšení sv. Kříže vybral Jaroslav Brych díla
Scarlattiho, Vivaldiho, Mozarta, Sibelia a také Sluky
a Lukáše. Vystoupení smyčcových nástrojů doplnili
Monika Abrahamová na flétnu a Petr Girgal na cem-
balo. 
Frekventanti kurzu se sejdou ještě na podzim ke
společnému vystoupení v Chrudimi, které se bude
konat 8. září při příležitosti Dne otevřených
muzeí.

Eva Hudečková, foto I. Hudeček

Vážení spoluobčané, po delší době se vracíme k dlou-
holeté tradici popřát u příležitosti významného život-
ního jubilea vám všem, kteří se dožíváte krásného
věku 80, 85, 90 a více let. Pokračování bude mít Spo-
lečenská kronika i v Lilii, kde budou zveřejňována
jména s uvedením věku a místa bydliště (obce) pouze
se souhlasem jubilanta, a to od 1. srpna 2007. Se sou-
hlasem budou od září uváděna jména a obec bydliště
snoubenců, kteří v Litomyšli uzavřeli manželství
a nebude chybět ani vzpomínka na občany města, se
kterými jsme se rozloučili.
Slova moudrých: Není větší hodnota než hodnota času.
Goethe

Členové Sboru pro občanské záležitosti osobně pobla-
hopřáli a předali malou pozornost našim občanům,
kteří v červenci oslavili
80 let - paní Marii Adámkové z Litomyšle
85 let - panu Zdeňku Meislovi z Litomyšle
95 let - paní Pavle Vlčkové z Litomyšle

Všem jubilantům přejeme, aby klidná pohoda ve zdra-
ví vyplnila všechna příští léta Vašeho života.

V. Kučerová, SPOZ

Kronika se vrací do Lilie

Prodám garáž v Dukelské ulici v Litomyšli, klidná
lokalita, zavedená elektřina. Cena dohodou. Tel.: 774
257 710. Sháníme zaměstnání ve Vysokém Mýtě, od 7
do 16.15 hodin, kromě sobot a nedělí. Úklid - ubytov-
ny, školky, spořitelny apod. Tel.: 720 568 861 (přes
den nebo navečer). Kdo přenechá oblečení XXL
na 17 letou dívku a obuv č. 5 a 6? Tel.: 720 568 861
(přes den nebo navečer). Koupím vojenské a civilní
řády, vyznamenání a medaile i samotné dekrety
k těmto. Tel.: 608 420 808. Hledám kohokoli, kdo by
se mnou chodil od září pravidelně alespoň jednou
týdně hrát squash. Jsem začátečnice, 25 let. E-mail:
andy256@ seznam.cz. Koupím větší byt ve zděném
domě v osobním vlastnictví v Litomyšli. Tel.: 608 961
553. Prodám dámské kolo ve výborném stavu. Tel.:
776 044 842. Vyměním byt 2+1 (55 m2) zděný v osob-
ním vlastnictví v Litomyšli za větší zděný, případně
za menší rodinný domek v Litomyšli. Tel.: 739 134 070.
Prodám el. ledničku 40 l - funkční za 200,- Kč. Tel.:
605 761 379. Prodám bytovou jednotku řadového
domu v Končinské ulici. Ne přes RK. Tel. 607 954 191.
Prodám jídelní stůl 130x80 s čtyřmi židlemi borovice
masiv za 2500 Kč. Tel.: 603 363 444. Prodám řadovou
garáž v cihelně směr na Osík. Tel.: 737 808 768. Pro-
dám levně rozkládací gauč světlý, dřevěné poličky
(selská jizba - 2 ks), mušelínový přehoz na dvě poste-
le, bílé damaškové povlečení a bílá bavlněná prostěra-
dla na dvě postele, dveře vnitřní 2/3 prosklené 80/197
(2 ks), dveře vnitřní plné 60/197, barový pult, vitrinu
na zboží (mahagon - zařízení bistra), sekretář, leštěný
ořech, z roku 1950, zachovalé oblečení na muže střed-
ních let plnoštíhlé postavy, výška 178 cm. Tel.: 607 744
568. Sháním privát na tento školní rok. Tel.: 605 533
546. Prodám oblečení na mimi, 0-4 měsíce, dupačky,
body, overálky, a jiné. Kus za 20 Kč, nebo dle dohody.
Tel.: 465 471 876, 607 253 622. Prodám byt 3+1 OV,
Litomyšl - Mařákova, RK ne. Tel.: 777 133 154. Kou-
pím byt 1+1 v Litomyšli, v dobrém stavu. Nabídněte.
Tel.: 777 133 154.                                                         -red-

Inzerce 

Vzpomínka
14. srpna uplyne rok, kdy nečekaně zemřel MUDr. Jiří
Šťastný. Vzpomeňte se mnou.                 manželka Dáša

Dne 2. srpna by se dožil 60 let Franti-
šek Voříšek z Nedošína. Všichni, kteří
jste ho znali, mu prosím věnujte vzpo-
mínku.                                          rodina

Pronájem víceúčelového objektu
v Litomyšli na velmi výhodném místě

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

Dvoupodlažní objekt je vhodný např.: 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

účely. Od roku 1998 bylo pro nadace Kapka naděje,
Pomozte dětem, Archa Chantal, Akce cihla
a pro Masarykův onkologický ústav v Brně získáno
celkem 3 300 tisíc korun. Z toho 188271 korun puto-
valo během uplynulých sedmi let přímo z Litomyšle. 
Také letos bude vybíráno dobrovolné vstupné a ten-
tokrát poputuje občanskému sdružení Dar života.
Veškeré peníze, které vhodíte do dvou připravených
kasiček, budou konkrétně použity na podporu, roz-
voj a propagaci v oblasti dobrovolného dárcovství
krve v celé České republice. 
Za každou vaši minci či papírovou bankovku předem
děkujeme! Velký dík patří také všem rodinám bydlí-
cím v horní části Smetanova náměstí, které prosíme
o shovívavost při rušení nočního klidu způsobeného
filmovou projekcí. 
Podrobnosti o trasách maringotek, včetně úplného
programu v jednotlivých městech, historii projektu
a obsáhlou fotogalerii naleznete na adrese:
www.kinematograf.cz.

Michaela Severová

Kinematograf bratří Čadíků 
poosmé v Litomyšli

Od 15. do 20. srpna bude horní část Smetanova
náměstí již tradičně patřit dobrému českému filmu.
V kulisách historického náměstí si budeme vychutná-
vat projekci opět celkem šesti slavných českých
filmů. Promítací stroje v maringotce Kinematografu
bratří Čadíků začnou odmotávat film vždy po setmě-
ní. A na co se můžeme letos těšit? Ve středu 15. srpna
odstartujeme dramatickým i částečně komickým pří-
během o dilematech ženy Kráska v nesnázích, ve čtvr-
tek nás čeká smutný i úsměvný příběh Štěstí, v pátek
melancholická komedie o lásce, nejistotě a touze spl-
nit si své sny Grandhotel, v sobotu napínavé psycho-
logické drama Pravidla lži, na neděli je naplánovaný
fantastický dobrodružný snímek pro celou rodinu
Maharal - tajemství talismanu a pondělní večer bude
patřit rodinné komedii Jak se krotí krokodýli. 
Litomyšlská radnice pro vás opět připraví pohodlné
sezení, což v ostatních městech rozhodně nebývá
samozřejmostí a chybět nebude ani občerstvení.
Dobrovolné vstupné, které Kinematograf vybírá při
svých projekcích v ČR, je věnováno na dobročinné

Členové Letního orchestru mladých zahráli také při derniéře výstavy cyklu Františka Kupky Člověk a Země v prostorách
Josefa Pleskota v zámeckém pivovaru, která se stala součástí oslav patnáctileté existence firmy Mach - Líhně kuřat.

PRONAJMU BYT 4+1
v Litomyšli

91,65 m2 s garáží
před domem

od 1. 10. 2007
Tel.: 731 441 706

Pronajmu kancelářské
prostory blízko náměstí,
cca 18 m2, měsíční nájem

2 000 Kč. 

Ihned k dispozici, 
kontakt: 603 530 788
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Kino SOKOL
461 612 505

Ú
t    7. 8.

St   
8. 8.

Čt 
9. 8.

Pá  10. 8.

Ne
12. 8.

Út - Pá
21.- 24. 8.
19.30
Ne  26. 8.
17.00

Út
28. 8.

St   29. 8.

Čt
30. 8.

Pá 31. 8.

TAXI 4 •
 Francouzský film

. Taxi 4 je čtvrtou částí slavné auto-
m

obilové ságy Taxi napsané Lucem
 Bessonem

. H
rají: Sam

y
Naceri, Frédéric Diefenthal aj. Režie: Gérard Kraw

czyk, 90  m
inut,

vstupné 60 Kč •
T *

BESTIÁŘ•
Film

 ČR. Nový film
 režisérky Ireny Pavláskové na

m
otivy bestselleru Barbory Nesvadbové. Danica Jurčová, Karel

Roden a M
arek Vašut v hlavních rolích. 115 m

in. Vstupné 70 Kč
M

l. do 15 let nevhodný •
**

VRATN
É LAH

VE•
Film

 ČR. Aby m
ohlo být vítání, m

usí být
napřed loučení. H

rají: Zdeněk Svěrák, D
aniela Kolářová,

J.M
acháček aj. Režie: Jan Svěrák, 100 m

inut, vstupné 70 Kč •

H
ARRY POTTER A FÉN

IXŮ
V ŘÁD •

 Film
 U

SA. H
arry Potter se

vrací do Bradavic, aby nastoupil do pátého ročníku školy čar a
kouzel. H

rají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Em
m

a W
atson aj.

Režie: David Yates, český dabing, 135 m
inut, vstupné 75 Kč •

 

PIRÁTI Z KARIBIKU
 - N

A KON
CI SVĚTA•

Film
 U

SA. Nejslavnější
pirát světa je Jack Sparrow

 a další hrdinové netrpělivě očeká-
vané dobrodružné kom

edie. H
rají: Johnny Depp, Oriando

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

inut,
vstupné 75 Kč •

T

SIM
PSON

OVI VE FILM
U

 •
 Film

 U
SA. Celovečerní zpracování

příběhu slavné rodinky z Springfieldu. Režie: David Silverm
an,

český dabing, 85 m
inut, vstupné 60 Kč •

  

30. 7. - 6. 8.  a  13. 8. - 20. 8.  KIN
O N

EH
RAJE

Kultura •
 hudba •

 výstavy •
 přednášky

Kinem
atograf v Litom

yšli

>
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: Út - 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.

do 2. 9.

do 16. 9.

St      1. 8.
St     8. 8.
St   15. 8.
St 

22. 8.
St

29. 8.
St  

5. 9.

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.
PIN

K PAN
TH

ERS
(Svitavy)

VĚN
EBAN

D
(Litom

yšl) + host
DO VĚTRU

(Svitavy) &
 TRIODEJAN

EIRO
(Litom

yšl)
BEKRAS

(Litom
yšl)

X̌ILT
(Litom

yšl)
ZVRCH

U
DRÁT (Litom

yšl) &
 TEREZA KRADLA (H

radec Králové)

M
ezinárodní houslové kurzy

461
612 628

29. 7. 
- 19. 8.
So     4. 8.
So 

11. 8.
So   18. 8.

Po  13. 8.
Ú

t 
14. 8.

St  
15. 8.

Čt   16. 8. 

M
EZINÁRODNÍ H

OUSLOVÉ KURZY 2007 profesora Vítka - 12. ročník
Program

 koncertů pro veřejnost, Zám
ek Litom

yšl, vždy v 19.30  
ZAH

AJOVACÍ KON
CERT H

OU
SLOVÝCH

 KU
RZŮ

 2007 
KON

CERT H
OU

SLOVÝCH
 KU

RZŮ
 2007 

ZÁVĚREČN
Ý KON

CERT H
OU

SLOVÝCH
 KU

RZŮ
 2007 

EXTERN
Í KON

CERTY PRO VEŘEJN
OST:

Zám
ecká síň - Letohrad •

 od 19.30
Slavnostní sál zám

ku - Nové H
rady •

 od 19.00
Polička - Tylův dům

 •
 od 19.30

Kostel Českobratrské církve evangelické - Brandýs nad Orlicí
od 19.30•

  více na w
w

w.litom
ysl.cz/violin

Kinem
atograf bratří Čadíků

St  15. 8. 
Čt  16. 8.
Pá 17. 8.
So  18. 8.
Ne 19. 8.
Po

20. 8.

FILM
OVÉ LÉTO 2007

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
 - film

 ČR
ŠTĚSTÍ - film

 ČR
GRANDH

OTEL - film
 ČR

PRAVIDLA LŽI - film
 ČR

M
AH

ARAL - TA
JEM

STVÍ TALISM
ANU

- film
 ČR

JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - film
 ČR

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.  

SLAVN
Í I

ZAPOM
EN

U
TÍ

aneb chytré hlavičky z
Čech a

M
oravy.

Výstava věnovaná objevitelům
 a

vynálezcům
, kteří se v

Čechách
narodili, itěm

, kteří zde vytvořili něco převratného. 

ADOPCE AFRICKÝCH
 DĚTÍ

- výstava organizovaná ve
spolupráci

sH
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 &
 POP PARTY - dj m

ilhaus
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
DISKOTÉKA 70. - 90. let - dj alík
M

OJITO PARTY - dj w
olf

M
OJITO PARTY - dj w

olf
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
SEM

TEX PARTY
dj-ka m

agdi-da
DANCE PARTY - do 21.00 vstup zdarm

a!
COOL COCTAIL - dj enzo
DANCE PARTY

- do 21.00 vstup zdarm
a!

Pá  
3. 8.

St   8. 8.
Pá 10. 8.
St  15. 8.
Pá

17. 8.
St  22. 8.
Pá

24. 8.
St

29. 8.
Pá 31. 8.

Prim
átorská hráz
ORION

 CU
P EXTREM

E M
OTOSH

OW
 2007 - 10. ročník

U
vidíte salto přes hráz Petra Kuchaře, Petra Piláta, trial show

M
irka Lisého a

Pavla Baláže, skok přes auta Jana Froňka.
M

oderuje Zdeněk Izer. Program
 viz Lilie str. 19

So
1. 9.

14.00

M
uzeum

 antického sochařství
denně krom

ě pondělí 9 - 12 a 13 - 17 hodin
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 

POH
LED N

A
LITOM

YŠL PŘES STARÉ POH
LEDN

ICE
- výstava

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.

Okrasné a ovocné školky 
VÝSTAVA KVĚTŮ

 POZDN
ÍH

O LÉTA
- vstup je volný, parkování

v
areálu, bohatý sortim

ent okrasných rostlin, denně 8.00 -
17.00 h  •

 info na
w

w
w.skolky.cz

od  18. 8.
do 24. 8.

Kostel Povýšení sv. Kříže
461 612 263

KON
CERT SBORU

 DĚTÍ A M
LÁDEŽE EFFATH

A
- dirigent

ing. Bohum
ír Toušek, vstupné dobrovolné, w

w
w.effatha.cz

So
11. 8. 

15.00

Klášterní zahrady 
461 613 033

LITOM
YŠLSKÁ JEDEN

ÁCTKA BEKRAS
- již třetí sezónu posezení

s dechovkou pro dobrou náladu - vstup volný (bližší inform
ace

na tel. 461 613 033 nebo 607 679 915)

Čt
9. 8. 

23.8.,6. 9.
17.00

na Sm
etanově nám

ěstí vždy po 21.00 hodině, vstupné dobrovolné

Akce v okolí Litom
yšle

Dolní Ú
jezd

II. LETN
Í ZÁBAVA

- hraje skupina GITARD BENG RAINBOW
 

COU
N

TRY BÁL
- Standa Drobek Schw

arz a Klondajk, Šm
ehydlo

Ú
JEZD

SK
É BABÍ LÉTO - 15. ročník country/folkového

festivalu, vstupenky v IC Litom
yšl, bližší info a program

na
w

w
w.babi-leto.w

z.cz

LOU
ČEN

Í S LÉTEM
- hraje skupina NEU

TRÁL
•

 přírodní areál za koupalištěm
 v Dolním

 Ú
jezdu u Litom

yšle

So 11. 8.
20.00
Pá  17. 8.
20.00
So 18. 8.
13.00

So  
1. 9.

20.00

Nové H
rady

ZÁPLATA KAM
 SE PODÍVÁŠ

- výstava členek Spolku patchw
orku

Litom
yšl •

 denně od 9 do 18 hod., v říjnu pouze o víkendech
Pá  3. 8.
- 31. 10.



13

Za prvé vyzývám pana ředitele Piknu, aby na stránkách
Lilie zveřejnil, kolik desetikorun za dobu celého trvá-
ní festivalu Smetanova Litomyšl přibude do zámecké
pokladny, když ze sedmnácti dnů (programových) se
na druhém nádvoří odehrálo pouze devět dnů. Mys-
lím, že se to “zámeckým” moc nevyplatí, když jsou
ve svém normálním provozu omezováni 49 dnů
a musely být jistě odřeknuty všechny svatby v krásné
kapli. O kolik peněz asi přišli, zvláště při letošním
magickém datu 07.07.07?
Dále bych rád slyšel vysvětlení, proč ve Svitavském
deníku ze soboty 23. června 2007 je fotografie s hodno-
cením, že: ....v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Chrudimi bylo “úchvatné a strhující představení oper-
ního díla..... a že koncert zapadl do prostředí chrudim-
ského chrámu,” což ve svém hodnocení vyslovil náš pan
starosta Michal Kortyš?! Proč se pan ředitel Pikna tedy
tolik brání využití Piaristického chrámu s vynikající
akustikou v Litomyšli? Za 20 milionů korun, což by
měla být cena nového zastřešení II. nádvoří zámku dle
“nového smělého projektu”, by se dal vnitřek našeho
chrámu jistě opravit a bez smělého zastřešování. Mys-
lím, že by se našli i sponzoři na jeho vylepšení. 
Druhá výzva směřuje k Litomyšlanům, aby někdo
z mladých založil petiční výbor na ochranu našeho
zámku před architekty působícími v Litomyšli i dalšími
příchozími. OBČANÉ, náš zámek je to jediné, co může
dlouhodobě udržet naše město v povědomí SVĚTA!
Můžeme se o tom přesvědčovat už dlouhých 426 let,
za což vděčíme bratrům Jaroslavu a Vratislavu z Pern-
štejna, kteří dokončili stavbu zámku v roce 1581.
V této své původní historické podobě je obdivován
do dnešních dnů. Podívejme se však na protější budo-
vu barokního zámeckého pivovaru postavenou Max-
miliánem Kaňkou v polovině 17. století. Po současné
úpravě současnými architekty je budova “vycpána”
železnými konstrukcemi, sklem, kolem kterého zaté-
ká, dveřmi jako kdysi do chlévů a nefunkčními (vnitř-
ními) schody ve vchodu od silnice. Jak je to možné
vidět po “úžasné rekonstrukci“ (dle pana ministra kul-
tury, jak se vyjádřil v kabelové televizi CMS po své
návštěvě v Litomyšli, po prohlídce zámeckého návrší).
Když pomocí petičního výboru byl zachráněn parčík
před “Buřvalkou” se staletými stromy, proč to nezku-
sit při záchraně zámku? Nenechte se zmást fotografie-
mi amfiteátru v Nimes nebo v Pompejích, protože obojí
bylo před staletími postaveno právě pro tyto účely
(divadlo). Salzburský festival má scénu postavenou
i zastřešenou vně budovy, akustika je tam výborná
a nikoho to neobtěžuje (byl jsem tam v září 1968).
Lpění na provádění festivalu Smetanova Litomyšl
právě tímto způsobem má určitě jiné důvody.
Třetí výzva je architektům, aby si někde na “zelené
louce” postavili něco velikého jako zámek, co by si pak
upravovali a zdobili podle svých nápadů. Za dalších
426 let potomci uvidí, co bylo pro Litomyšl přínosněj-
ší. Pokud ta jejich stavba bude ještě stát. Myslím, že se
teď pan stavitel Maxmilián Kaňka obrací v hrobě i pře-
sto, že úpravy byly provedeny pro mladou generaci.
Nebylo by dobré, kdyby tak dopadli i bratři Pernštej-
nové po smělém zastřešení nádvoří zámku zavěšeného
přímo do zámecké střechy! 

Luboš Vondráček, Dukelská ul., Litomyšl

Chci poděkovat klubu Cyklo Stratílek za zorganizování
2. ročníku akce Spinning Maraton Duatlon 2007. Kdo
ten den na plovárně byl, tak nás všechny musel pova-
žovat za blázny, ale věřte, že za přispění velice kvalit-
ního servisu všech instruktorů se to dalo zvládnout
a po dojetí a plavání se dostavil ten báječný pocit, že
jsem to dokázala. Velké díky Verče, Pavle, Marcele,
Vlastě a Jardovi. Už se těším na příští ročník.

Petra Fuksová

Poděkování za péči
instruktorů

Divadelní spolek Vojnarka z Trstěnice u Litomyšle
pořádá v pátek 24. a v sobotu 25. srpna vždy večer
od 19 hodin v divadelním přírodním areálu za školou
tradiční Trstěnické divadelní léto. Divadelníci uvedou
novou divadelní hru Ády Hurycha s názvem Ufouni
v Čechách aneb Jak nám rozkradli republiku.
“Tento nový politicko-sexuální kameňák z českého
venkova z období po sametové revoluci vám umožní
nezapomenutelné setkání s ufouny, mimozemšťany,
kteří již po léta žiji mezi námi. Přijďte se pobavit

Blíží se Trstěnické
divadelní léto 
s dožínkami 

Poříčské prázdninové
večery 
Poříčské prázdninové večery pokračují v Hospodě
Na Ranči v Poříčí u Litomyšle v sobotu 11. srpna, kdy se
od 20 hodin můžete těšit na harmonikářský Vychr
z Orlických hor, v sobotu 25. srpna zde vystoupí
v rámci třídenních husích hodů František Levý z Osíku
- varhany, saxofon. Vstup na akce 30,- Kč, občerstvení
zajištěno. Informace na tel. 731 190 780. 

Putování za pravěkými 
technologiemi

Ve dnech 11. a 12. srpna pro-
běhne u domu č.p. 8 v těsné
blízkosti kostela v Sebrani-
cích součást projektu experi-
mentální archeologie -
Za prastarými řemesly. Akce
je určena pro širokou veřej-
nost a smysl projektu je při-

blížit lidem dávnou historii jednoduchou formou
experimentální archeologie. Při zajímavém výletu
do období Keltů uvidíte, jak se před zhruba 2000 lety
žilo a pracovalo.   
11. srpna dojde k výpalu keramiky v hrnčířské peci
laténského typu. Keramika, kterou účastníci při akci
vypálí, byla vyrobena návštěvníky při akci Stavba pra-
věkých pecí. Po dobu mezi výrobou a výpalem kerami-
ky jsou nádoby a výrobky řádně uskladněny, aby
dostatečně vyschly. Samotný proces výpalu bude asi
osm hodin dlouhý a započne v sobotu ve 14 hodin.
V peci se bude topit až do večerních hodin, kdy bude
možné prohlédnout si pec s rozpálenou keramikou.
Keramika pak vychladne a bude vyjmuta v neděli. Hrn-
čířská pec typu Kramolín byla vystavěna podle nálezu
na archeologické lokalitě Strachotín. Nad dvojicí
zahloubených kanálků je vystavěn rošt, nad kterým se
tyčí pravidelná kopulovitá klenba.
12. srpna je pro vás připravena redukce (tavba) želez-
né rudy v peci ze stejného období. Ta byla vyrobena
podle archeologických nálezů z lokality Podbořany.
Jedná se o 60 cm vysoký dutý komolý kužel se zahlou-
benou nístějí (jamka pod pecí). V této peci uvidíte
oheň v neděli kolem poledne. Samotný proces trvá při-
bližně šest hodin a během dmýchání vzduchu do pece
je přisypávána železná ruda v poměru 1:1 s dřeveným
uhlím. Výsledkem experimentu by měl být spečenec
surového železa. 
“Jako doprovodný program jsme pro vás připravili
pečení chleba v replice keltské pece, výrobu keramiky,
textilu a budete si moci udělat mouku starým způso-
bem,” doplňuje jeden z organizátorů Vojtěch Kmošek.
Vstup na akci je volný.
Akci pořádá Association of Circle - Společenství Krom-
lech (skupina dobrovolníků), která je podpořena
z programu Make a Connection - Připoj se, jež je spo-
lečným programem Nadace rozvoje občanské společ-
nosti a společnosti Nokia.                                                     -red-

foto Ivan Hudeček

a zasmát na účet některých našich politiků a novodo-
dobých rádoby podnikatelů. Věřím, že neopakovatel-
ná atmosféra trstěnického divadelního léta vám
tentokrát pořádně rozhýbe bránice a pozvedne náladu
vašich všedních dnů, neb nejen chlebem, ale i humo-
rem živ jest člověk,” zve k návštěvě režisér.
V neděli 26. srpna se tu uskuteční Trstěnické dožínky.
Krojovaný dožínkový průvod se vypraví od obecního
úřadu ve 13 hodin. V samotném programu, který v pří-
rodním areálu za školou začne o hodinu později,
vystoupí známá Kubešova Jihočeská veselka, mažoret-
ky z Moravské Třebové a na závěr odpoledne do pozd-
ních večerních hodin vám bude hrát k tanci i poslechu
dnes již tolik populární Litomyšlská jedenáctka
BEKRAS pod vedením Jožky Krále. V průvodu nebudou
chybět ani trstěnické selky v krojích a další atrakce,
jako jsou koně, historická auta či lunapark. K dobré
pohodě hostů přispěje i připravené občerstvení.
Akce se koná za podpory Pardubického kraje, Mikrore-
gionu Litomyšlsko, obce Trstěnice a stálých věrných
sponzorů.                                                                        -red- Červencová stavba pravěkých pecí.

K názorům pisatele nepovažuji za užitečné se vyjadřo-
vat, odpovídám pouze na otázky: Za umožnění pořádá-
ní festivalu v litomyšlském zámku jsme zaplatili 120
tisíc korun, jako vstupné do II. nádvoří (kam je jinak
vstup bezplatný) jsme zaplatili 10 Kč za každého platí-
cího diváka, celkem 72 tisíc korun. O kolik peněz při-
šli zámečtí bohužel nevím. Konat nadále pořady
v piaristickém kostele nám památkáři nepovolili,
v příštím roce bychom však velmi rádi alespoň jeden
koncert v tomto nádherném chrámu uskutečnili
a budeme tedy opět vyjednávat.                         Jan Pikna

Kolik zaplatil festival?

Tři výzvy
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Vyprávění o litomyšlských domech - 8
Dům čp. 30
Je to velmi hodnotný
památkový objekt s pěk-
nou fasádou litomyšlské-
ho měšťanského domu. V přízemí, mimo vchodových
vrat a pískovcového portálu, je vzhled narušen vesta-
věním nearchitektonických portálů stávajícího
obchodu. 
Fasáda s bohatou štukovou výzdobou - akanty, mas-
kami a květy - pochází z roku 1829. Do této podoby

přestavěl dům zednický mistr František Berger,
pocházející z Budapešti (tehdy Pešti). Působil v Lito-
myšli jako stavitel v letech 1815 - 1848.
Dne 3. září 1814 v 7.15 hodin večer vyšlehl z tohoto
domu oheň, který se v silném větru začal velikou
rychlostí šířit po celém městě. Během jedné hodiny
bylo zachváceno na sto osmdesát domů, radnice
s věží, kostely, a to i kostel hřbitovní, obě městské
brány, kaplička sv. Trojice s věžičkou, konšelský mlýn.
Při ohni zahynulo osm občanů. Požár je zachycen
na obraze ve sbírkách Regionálního muzea Litomyšl.
Z vyprávění paní Anny Seidlové z Buřvalky (nar.
1849): Můj otec, zdejší rodák, který byl jako čtrnáctile-
tý chlapec svědkem velikého požáru města Litomyšle
v roce 1814, vypravoval o něm, že to bylo v září za veli-
kého větru. Oheň vznikl ve vojenské škole (štiftu)
na náměstí, kde je nyní dům pana Kajzrlíka. Za ohně
mimo náměstí vyhořel i proboštský kostel s okolními
domy. Mezi lidmi vzniklo takové zděšení, že se schová-
vali do sklepů. Také do sklepa tiskárny se schovalo
několik osob. Po požáru zde bylo nalezeno pět uduše-
ných. Oheň byl tak veliký, že ve vsi Lažanech, kde můj
děd bydlel, bylo v noci světlo jako ve dne. Byl to posled-
ní velký požár v Litomyšli.
Po tomto ohni se městská rada usnesla, aby kostely,
školy a obecní domy byly opatřeny tvrdou krytinou, tj.
břidlicí. To bylo doporučeno i ostatním vlastníkům
nemovitostí. Postižení občané dostali z obecních lesů

dřevo k opravám svých
domů. Pro postižené byly
pořádány i veřejné sbírky.
Např. z Císařských králov-

ských vlasteneckých novin, vydávaných nákladem
dědiců Kramériových v ročníku 1814 se dovídáme, že
24. října 1814 byla provedena společností českých herců
divadelní hra, jejíž výtěžek byl předán pohořelým v čes-
kém městě Litomyšli.
Litomyšl byla zhoubnými požáry postižena mnoho-
krát, až si vysloužila rčení hoří jako Litomyšl. Požáry
v Litomyšli byly zaznamenávány od roku 1460.
V roce 1845 přišel do Litomyšle z Vysokého Mýta bar-
víř Jan Říha. Oženil se s vdovou Vytlačilovou z Pazu-
chy, která tento dům vlastnila, a založil zde velkou
barvírnu látek. Po jeho smrti provdala se paní Říhová
za barvíře Matěje Rutha. Ten měl tři děti. Ferdinanda,
notáře (známá to litomyšlská osobnost), advokáta
Antonína a dceru Anastázii.
Bydlel zde Alois Vojtěch Šmilovský, který se sem pře-
stěhoval z protějšího domu čp. 129 a užíval ještě dva
pokoje ve vedlejším domě čp. 29. Spisovatel A.V. Šmi-
lovský, vlastním jménem Schmilauer, se narodil 24.
ledna 1837 v Mladé Boleslavi. Od roku 1873 učil
na litomyšlském gymnáziu. Od roku 1877 do roku
1882 působil jako školní inspektor pro Poličsko a Lito-
myšlsko. Šmilovský publikoval v Osvětě, Humoristic-
kých listech, Jitřence, Květech a dalších časopisech.
Za svého působení v Litomyšli napsal povídky a romá-
ny jako Krupař Kleofáš, kde se děj odehrává v Litomyš-
li, Za ranních červánků, což je jeho nejznámější dílo,

Starohorský filo-
sof, Nebesa, kde
dějištěm jsou
Sebranice, Pro-
cul negottis,
Rozptýlené kapi-
toly, Na čerstvém
vzduchu. Děj
K o vá re n sk é h o
pana Antonína
se převážně
o d e h r á v á
ve staré kovár-
ně na Záhradí
vedle Buřvalky,
dnes už zboura-

né, děj Barona Krušiny v Osíku a povídky Zelený Újezd
jsou z Dolního Újezdu.
Z iniciativy Klubu čsl. turistů v Litomyšli byla na domě
instalována pamětní deska, která nese text: V tomto
domě zemřel dne 20. června 1883 Alois Vojtěch Šmilov-
ský - spisovatel. 

Alena Randáková, pokračování

V sobotu 11. srpna se od 10.30 hodin v obci Újezdec,
která si připomíná 840. výročí svého založení, koná
sraz rodáků a přátel obce. Bližší informace získáte
na tel. čísle 461 633 198. 

Členové Zámeckého divadla Milislav z Litomyšle
putovali o prvním prázdninovém týdnu s kobylkou
chovatele Pavla Šmída z Pazuchy Barčou, s přáteli
z loutkového divadýlka Dančajána (Jana Paulová -
Litomyšl a Daniela Voberová - Vysoké Mýto)
a kočovného loutkového divadla Julie & spol.

z Prahy po vesnicích naší oblasti. V Tisové,
ve Sloupnici, v Cerekvici nad loučnou, v Hrušové,
na Vraclavi a v Dobříkově postupně uvedli komedii
dell’arte s názvem  Strakatá komedie, loutkovou
Pohádku pohádkovou, Fimfárum, O perníkové
chaloupce a O zakleté princezně. 
Svoji pouť kočovní herci započali v pondělí 2. čer-
vence u tisovské Hospůdky, kde sdružení Milislav
uvedlo Strakatou komedii. Milého zpestření
začátku prázdnin i občerstvení v místní restauraci
využilo osmdesát lidí, především dětí, které se
náramně bavily. Do této obce, kterou nedávno
postihla ptačí chřipka ve zdejším velkochovu krůt,
se divadelníci vrátili znovu v sobotu 7. července,
když na zahradě u Hudečků uvedlo divadlo Julie &
spol. loutkovou hru Fimfárum na motivy pohádky
Jana Wericha a večer pak opět v areálu u tisovské
hospůdky pohádku O zakleté princezně.
Zámecké divadlo Milislav tímto srdečně zve
do svého kmenového divadla - barokního skvostu
v prostorách litomyšlského zámku.      

-ih-

Zámecké divadlo Milislav putovalo s Barčou

Na konci července bylo v přírodní rezervaci “Maštale”
živo. Tým mladých lidí se tu rozhodl vyčistit čtyři neu-
držované studánky Džberka, Mojžíšova, Voletínská
a Kapalice. Projekt byl podpořen z programu Make
a Connection - Připoj se, který je společným progra-
mem Nadace rozvoje občanské společnosti a společ-
nosti Nokia.
Cílem tohoto projektu bylo vyčištění a prohloubení
studánek, výroba a instalace stříšek nad vodní plochu
a instalace informačního panelu s textem o historii
a jménu studánky. Záchranná stanice “Pasíčka”, která
poskytla mládežníkům zázemí pro jejich činnost a jejíž
pracovníci též přiložili ruku k dílu, se zaručila nadále
o studánky pečovat.                                                    -red-

Dobrovolníci opravili
studánky v Maštalích

Setkání rodáků

V sobotu 25. srpna se v Horním Újezdu koná V. setkání
rodáků a občanů z této obce. Na programu je od 8.00
do 14.00 hodin prezence v kulturním domě, od 8.00
do 12.00 hodin prohlídka Mateřské školy a požární
zbrojnice, od 9.30 hodin slavnostní mše za rodáky
v kapli, od 10.30 hodin položení věnce k pomníku pad-
lým, od 14.00 hodin kulturní program (vystoupení dětí
a mažoretek, koncert hasičské dechovky “Šeucovská
muzika”, pohádka “O ševci Ondrovi a komtesce Julin-
ce” v podání místního ochotnického spolku a od 19.00
hodin přátelské posezení s hudbou a tancem).

Trampský podvečer 
v Budislavi
V přírodním areálu v Budislavi se v sobotu 4. srpna od
18.00 hodin koná 13. ročník Trampského podvečeru.
Vystoupí kapely Ponny Expres z Řetové, Volnost, Melta
a Šutr z České Třebové a Bratři ze Zrnětína.

Malebná náves v Újezdci prošla v posledním roce revita-
lizací.

Členové zámeckého divadla na cestách.         Foto I. Hudeček Pracovní tým u Džberky po dokončení oprav.



V Muzeu vesnice v Dolním Újezdu je do 28. října pří-
stupná výstava věnovaná chovné stanici samojedů
Pavla Lněničky ze Strakova a jeho sportovním úspě-
chům v závodech psích spřežení. K vidění tu jsou
diplomy, poháry, fotografie, články publikované
v novinách a časopisech či výrobky z vlny spředené
z psích chlupů a další zajímavosti. Výstava je přístup-
ná v neděli a o svátcích od 13.00 do 17.30 hodin,
během prázdnin i v sobotu. Kromě toho je zde stálá
expozice věnovaná životu na vesnici v minulých
dobách. Více na www.klub- historie.dolniujezd.cz.

Muzeum vesnice
přibližuje úspěšný chov
samojedů

Podzim a zima v Music clubu Kotelna patří již
několik let nejen výborným profesionálním kape-
lám, ale i začínajícím muzikantům. V září bude
startovat již šestý ročník dlouhodobé soutěže
amatérských kapel s názvem Kotelna 2007. Hlav-
ním důvodem pořádání této soutěže je umožnit
mladým začínajícím skupinám vystoupení na
veřejnosti a zároveň umožnit setkání těchto začí-
najících muzikantů. Jednotlivé kapely mají mož-
nost zjistit, jak na tom jsou v porovnání
s “konkurencí”. Soutěž je koncipována jako dlou-
hodobá a každou první sobotu v měsíci se budou
ucházet o přízeň publika, které bude tentokrát
zároveň porotou, dvě až tři kapely. 
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání demo
nahrávky nebo MP3, vyplnění přihlášky, kterou
zašleme na vyžádání mailem a dodání tzv. stage
plánu. Soutěž bude probíhat od září 2007 vždy
první sobotu v měsíci. Hlasování se budou účastnit
přítomní diváci daného dne soutěže formou hlaso-
vacích lístků. První tři kapely s nejvyšším počtem
hlasů se utkají ve finále. Vítěz soutěže získá mož-
nost nahrání pětipísničkového CD v nahrávacím
studiu. Ozvučení a osvětlení koncertu zajistí pořa-
datel.

Podrobné informace získáte na kotelna@cbox.cz,
tel. 461 615 297 nebo 776 689 152. Zasilatelská
adresa: Music Club Kotelna, Kpt. Jaroše 1129, Lito-
myšl. 
Připomeňme jen, že pátého ročníku se zúčastnilo
celkem 16 skupin a vítězem se stala skvělá skupina
Enter z Hradce Králové, kterou mohou návštěvníci
Kotelny znát jako předkapelu slavných Clou. 

Milan Kalibán, dramaturg MC Kotelna

Vyhlášen šestý ročník soutěže
amatérských kapel Kotelna 2007

Vítěz minulého ročníku - královéhradecká skupina Enter
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Rozpis služeb stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
4. - 5. srpna - MUDr. Pavel Kossler, Polička,
Haškova 445, tel.: 461 724 369
11. - 12. srpna - MUDr. Jitka Kosslerová,
Polička, Haškova 445, tel.: 461 724 369
18. - 19. srpna - MUDr. Jana Pokorná, 
Litomyšl, ul. 9. Května 809, tel.: 461 615 414
25. - 26. srpna - MUDr. Patrik Krpčiar, 
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
1. - 2. září - MUDr. Marta Kučerová, Polička,
Smetanova 55, tel.: 461 724 635
8. - 9. září - MUDr. Vladimír Oliva, Litomyšl,
Mariánská 1137, tel.: 461 614 614

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

na www.pardubickykraj.cz

V letních měsících již tradičně od 17. srpna pořádá Hli-
něná dílna na Újezdci Letní hliněnou dílnu pro rodiče
s dětmi v Rajnochovicích nedaleko Valašského Meziří-
čí. Týden pro rodiny s dětmi od 6 let v krásném prostře-
dí Hostýnských vrchů. Hlavní náplní je hra s hlínou,
její příprava, zpracování, vytváření a výpal v přírod-
ních podmínkách. Lektorkou je Jana Krejzová, výtvar-
nice a keramička zabývající se netradičními
keramickými postupy (raku keramika, výpaly otevře-
ným ohněm, v jámě, milíři...) Letošním tématem jsou
živlové bytosti a netradiční výpal v jámě. 
Do konce září jsou pro zájemce připraveny velice zají-
mavé kurzy. Hliněná dílna Újezdec získala statut akre-
ditovaného pracoviště MŠMT a účastníci dostanou
osvědčení o absolvování dílen a kurzů.
Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet prastaré
řemeslo - 8. září - PLETENÍ PEDIGOVÝCH OŠATEK -
během celodenní dílny se seznámí se základy pletení
z africké liány - pedigu. Upletou si jednoduchou či slo-
žitější ošatku nebo košíček z přírodního nebo barve-

ného pedigu. Materiál budou barvit v průběhu dílny,
vytvoří si vlastní barevné kombinace. Lektorkou je
Pavla Mudruňková - absolventka košíkářských kurzů
Zuzany Kovaříkové v letech 2002 - 2006, která vede
kurzy v mateřských centrech, v centrech celoživotního
vzdělávání v Ústí nad Orlicí a Základní umělecké škole
v Karolínce. 
14. - 16. září - výpal 20. - 21. října - HLINĚNÁ DÍLNA -
pro začátečníky i pokročilé, která je zaměřena na tech-
nologii RAKU. Lektorka Jana Krejzová. 
21. - 23. září - MUZIKOTERAPIE - kurz je počátečním
vstoupením na cestu muzikoterapie, která se může
stát vaším životním postojem. Lektor Ivo Samiec.
28. - 30. září - TEXTILNÍ BATIKA - pro všechny zájemce
o ruční zdobení tkanin. 
Při barvení textilií nejde jen o výsledek, ale především
o samotný proces, který může být zajímavou barevnou
hrou. 
Více informací na www.raku.cz, tel.: 776 199 904

Alice Veitová

Hliněná dílna na Újezdci připravila další akce
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).

Neděle 5. srpna MUDr. Řemínek 
- Sanatio a.s.; tel. 461 614 634
Neděle 12. srpna MUDr. Sláma - ordinace 
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 19. srpna MUDr. Mareš - ordinace 
MUDr. Večeři Sanatio a.s.; tel. 461 614 878
Neděle 26. srpna MUDr. Sláma - ordinace 
MUDr. Leichterové Sanatio a.s.; tel. 461 614 425
Služby lékařů organizuje MUDr. A. Slezáčková.

Služby LSPP v srpnu

Východočeský výtvarný salon -
pestrý, avšak stále málo odvážný

Více než čtyřicet autorů z Unie výtvarných umělců
Hradec Králové vystavuje až do konce prázdnin
v rámci Východočeského výtvarného salonu v prosto-
rách Evropského školicího centra v zámeckém pivo-

varu v Litomyšli. Oproti minulým letům je expozice
pestřejší a mezi vystavovateli je řada zcela nových
jmen.
Prezentovány tu jsou různé výtvarné techniky a obje-
vují se tu díla z různých materiálů - od keramiky přes
sklo až po textil. Přesto tu však tradičně chybí více
prostorových prací. “Je to neduh našich salonů. Jako
by autorům chyběla odvaha vystavit zvláštní díla,
i za cenu kritických hlasů. Salon by měl být konfronta-
cí mezi výtvarníky,” zamýšlí se jeden z organizátorů,
keramik Jiří Dudycha, který své dvě plastiky s názvy
Jednorožec a Hadí král doplnil o akustický prvek -
jakési hlasy džungle.
Salon se koná pod záštitou radního Pardubického
kraje Miroslava Brýdla a starosty města Michala Korty-
še. Letos jej podpořil kromě Pardubického rovněž Krá-
lovéhradecký kraj. Různorodost i nesporná úroveň
vystavených děl určitě stojí za návštěvu salonu.

Text a foto Ivan Hudeček
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V areálu vodních sportů v Nedošíně u rybníka Velký
Košíř se v sobotu 11. srpna uskuteční již 13. ročník
populárního závodu TRIATLON LITOMYŠL 2007. Na trať
první, plavecké části v délce 1,2 km se vydají první
závodníci ve 13 hodin.
Dalšími disciplínami jsou jízda na kole na 50 km a běh
na 10 km. Prezentace začne v 11.30 hodin a uzavře se
po hodině, startovné činí 70 korun. Startují muži
a ženy rozdělení do kategorií, vyhlášena je opět kate-
gorie družstev, přičemž každý člen absolvuje jednu
disciplínu. Závod se koná za každého počasí, občer-
stvení během celé akce je zajištěno.
Přihlášky jsou k dispozici v prodejně Akvárium v Lito-
myšli, tel. 461 613 675. Více informací najdete
na www.lit.cz/akvarium/triatlon.html                  -red-

Triatlon Litomyšl 2007
Stiga HC Benátky
Středa 22. srpna, středa 29. srpna od 17.30 hodin -
Krajská Stiga - liga, sobota 25. srpna od 14.00 hodin -
7. kolo Litomyšlského poháru - vždy DDM Litomyšl,
středy 1. srpna, 8. srpna a 15. srpna vždy od 17.30
hodin - Krajská Stiga - liga - vždy klubovna Benátky.       

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Středa 1. srpna od 18.00 hodin Litomyšl - FC Hlinsko
(muži”A”- přípravné utkání), sobota 4. srpna od 18.00
hodin Litomyšl - AFK Chrudim “B” (muži”A” -přípravné
utkání), sobota 11. srpna od 10.15 a od 12.30 hodin
Litomyšl - AFK Chrudim (starší a mladší dorost), nedě-

le 12. srpna od 17.00 hodin Litomyšl - SK Chrudim
(muži “A” 1. A - třída), sobota 25. srpna od 10.15 a od
12.30 hodin Litomyšl - FC Hlinsko (starší a mladší
dorost), neděle 26. srpna od 17.00 hodin Litomyšl - FC
Titanic Srch (muži”A” 1. A - třída), středa 29. srpna od
14.45 a od 17.00 hodin Litomyšl - Sn. Moravská Třebo-
vá (starší a mladší dorost) - vždy Městský stadion Černá
hora.   
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl atletiky
Sobota 4. srpna od 9.00 do 15.00 hodin - Východočes-
ké turné, Velká cena žen a memoriálu v hodu diskem -
Městský stadion Černá hora.

Připravuje Zdeněk Kocman

Kam v srpnu v Litomyšli za sportem?

Z mistrovství České republiky
dvě medaile pro Litomyšl

Vrchol skokové sezóny, Mistrovství České republiky
v parkurovém skákání seniorů a mladých jezdců 2007,
se odehrál ve dnech 20. - 23. července v krásném pro-
středí areálu honosného karlovarského závodiště.
Podle pravidel čekala na jezdce tříkolová soutěž
a v kategorii seniorů proběhla i soutěž družstev. Jako
první si medaile rozdělili mladí jezdci. Zlato získala
jedna z favorizovaných dvojic - Klára Stružinská -
Lipka Uniren (Sportovní stáj Gasstr) před nasazenou
jedničkou Natálií Crnkovou s La Gabana (Bost Braha),
bronzovou medaili si vyrovnanými výkony zasloužil
zkušený Josef Kincl - Laurea (TJ JO Horymas). 
V kategorii žen jasný favorit nebyl a během tří kol se
pořadí neustále měnilo. Závěrečným bezchybným
kolem si nakonec nejlépe vylepšila skóre Natálie Rouč-
ková s EUphorie BOY (JK Tarpan). Stříbro patří, po pre-
miérovém startu na Mistrovství ČR žen, Petře
Charvátové s Igora 1 (JS Strážiště) a bronzová medai-
le velmi potěšila Kateřinu Baronovou s Vikomt (Stáj
Hauzer), která při Velké ceně Litomyšle 2007 zažila
nepříjemný pád. 
Zato konečné pořadí v soutěži družstev nebylo těžké
odhadnout. Nejsilnější složení mělo družstvo severní
Moravy (zlatá medaile) a západočechů (stříbrná me-
daile). Východočeská oblast měla velký handicap
v chybějícím čtvrtém jezdci (vždy se počítá výsledek tří
nejlepších a čtvrtý se škrtá), ale i přesto si vybojovala

Po sérii šesti náročných kol Českého skokového pohá-
ru 2007 se zástupci litomyšlské Stáje Manon zúčastni-
li v neděli 1. července méně obtížných parkurových
závodů v Sloupně u Nového Bydžova. 
Jiřímu Skřivanovi se podařilo dvakrát zvítězit v sedle
Ramary Elkor, a to v parkuru stupně “L” (120 cm)
a v hlavní soutěži závodů parkuru stupně “S” (130
cm). Výborně se dařilo i Mirce Skřivanové s Labe James
CAC Leasing, která po bezchybných jízdách obsadila ve
stejných soutěžích dvě třetí místa. Petře Skřivanové
s Excalibur Wepol chybělo trochu sportovního štěstí,
předvedla sice kvalitní výkony, ale vždy byla penalizo-
vána za jedno shození.                                               -red-

Dvakrát první, 
dvakrát třetí

Malé ceny Litomyšle 2007 v parkurovém skákání, která
se uskutečnila v sobotu 14. července v jezdeckém are-
álu u Primátorské hráze, se zúčastnili jezdci nejen
z východočeské oblasti, své zástupce tu mělo Brno
i středočeská oblast. Po Velké ceně Litomyšle 2007 se
tyto závody odehrávaly na parkurech nižší obtížnosti
a byly určeny především široké parkurové základně.
Soutěže byly zahájeny již dopoledne parkurem
s postupnou obtížností do 100 cm. Zde přemožitele
nenašel mezi 39 jezdci Ondřej Šrámek s Hela H Stroj-
motiv (JO TJ Primátor Litomyšl), který letos v katego-
rii dětí získal i titul mistra východočeské oblasti.
Druhé místo si riskantní jízdou zajistila Tereza Veselá
na Bambilion (Stáj Hůrka Libchavy) před Jiřím Skřiva-
nem s Nikitou 5 (Stáj Manon Litomyšl). Druhá soutěž -
dvoufázové skákání 110/120 cm měla na startovní lis-
tině 33 dvojic. Nejrychlejšího času dosáhla dvojice
Pavla Wolfová - Zenta (JK Polička), těsně následovaná
Denisou Tošovskou s Far Away (JPS Vanice), třetí místo
obsadila Ria Slušná s Adiže 2 (JO TJ Primátor Lito-
myšl). O vítězství v Malé ceně Litomyšle 2007 se jezdci
utkali na parkuru stupně “L” (120 cm), kurz parkuru
byl poměrně náročný a pouze dvě dvojice ho překona-
ly bez bodového zatížení. Opět se dařilo Denise Tošov-
ské s Far Awey (JPS Vanice), která předvedla
v rozeskakování převahu a na své konto si ve svých 14
letech připsala velmi milou trofej. Z druhého místa se
i přes porážku radoval Jan Pavlíček - Sprite (SJK SZeŠ
Lanškroun), třetí příčka patřila Ivetě Přecechtělové
na Tennessee (SS Equus Brno).                                 -red-

Malé ceně vládla
čtrnáctiletá Denisa

bronzovou medaili. Družstvo startovalo ve složení M.
Šoupal - C.C. Cash, M. Málek - Parodie a J. Skřivan -
Excalibur Wepol.
Soutěž mužů měla hned několik horkých favoritů -
několikanásobného mistra ČR Aleše Opatrného,
vedoucího jezdce ČSP 2007 Jaroslava Jindru, vítěze
posledních dvou kol Českého skokového poháru 2007
Zdeněka Žílu a řadu dalších známých jezdců. 
Pro Jiřího Skřivana (Stáj Manon Litomyšl) to byl s Ryt-
mou CAC Leasing první start po více než měsíční zdra-
votní přestávce, kterou si vynutilo svalové zranění.
Po prvním kole se J. Skřivan s Rytmou CAC Leasing
svým výkonem vyhoupl na druhé místo, sobotní soutěž
ho ale odsunula na sedmou pozici. Rozhodující finálo-
vou soutěž šli pouze dva koně bezchybně, a to Rytma
CAC Leasing a Qualita 2 s V. Aschenbrierem. Aleš Opa-
trný s Cartouche (Stáj Opatrný) sice poprvé chyboval,
ale zlatá medaile mu neunikla, druhým místem všech-
ny překvapil V. Aschenbrier - Qualita 2 (Stáj Židovice),
který startoval vždy bezchybně, ale nevydařilo se mu
příliš první kolo na čas, třetím místem a bronzovou
medailí si vynahradil loňské smolné mistrovství Jiří
Skřivan s Rytmou CAC Leasing (do finále postupoval
z druhého místa, tam po nešťastném pádu nedokon-
čil). Čtvrtý skončil Ing. Petr Eim - Oscar (Tlumačov)
a pátý Jaroslav Jindra - Contender S.

-red-

Ve dnech 14. - 15. července se v Písku uskutečnil
třetí závod Hobby Cup 2007 v kartingu. Jelo se
na okruhu, který byl oproti loňsku prodloužen
o novou vnitřní sekcí na 1250 m. Tým A-kart areny
tentokrát reprezentovali pouze tři jezdci. Tomáš
Berger v kategorii Mladí zajel v kvalifikaci druhý
čas. V sobotním i prvním nedělním závodě se
na startu o několik míst propadl, když jeho motor
Morini nestačil rozjezdu motorů Parilla ostatních
jezdců. Pečlivou jízdou ale v obou závodech nako-
nec obsadil druhé místo. Do druhého nedělního
závodu nastoupil s vyměněným motorem, avšak
ani ten na startu nestačil na silnější Parilly. Tomáš
se tak opět probíjel startovním polem, aby nako-
nec skončil celkově druhý.
Zdeněk Ošťádal v kategorii Bambini obsadil
ve všech třech závodech třetí pozici, která mu
patřila i v celkovém hodnocení. 
Posledním zástupcem týmu byl Albert Edlman
v kategorii Kadet, který v sobotním a prvním
nedělním závodě skončil na třetím místě, v dru-
hém nedělním závodě po zaváhání na startu mu
patřila čtvrtá příčka, celkově skončil třetí.

Další závod Hobby Cupu, kterého se zúčastní
také tým A-kart areny, se uskuteční o víkendu
25. - 26. srpna na okruhu v Sosnové u České
Lípy.                                                 Martin Edlman

Tým A-kart areny v Písku třikrát 
na stupních vítězů

Albert Edlman na třetím místě v kategorii Kadet.

ZHUBNETE
a váhu si udržíte.

Garantuji výsledek (kila, centimetry)
731 476 943

www.hubnete.cz/makisimackova@unet.cz



17

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.

Kadeřnické studio Chantalle
přijme kadeřnici na ŽL

(možnost garance)

Informace na tel.: 
606 520 107

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

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

Školní rok 2007 - 2008
JEDNOLETÉ POMATURITNÍ

STUDIUM
ANGLIČTINA - NĚMČINA

s akreditací MŠMT ČR

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

JAZYKOVÉ KURZY PRO
FIRMY A VEŘEJNOST
překlady a tlumočení
průvodcovská činnost

www.jazyky-lira.cz

Ropkova 51, 570 01 Litomyšl, 
tel: 461 615 614

SOUTĚŽ  PRO KLIENTY
- ROZJEĎTE S NÁMI

MODRÉ LÉTO

HYPOÚVĚR - ÚROK OD 3,99%
- splatnost až 24 roků

- nízké požadavky na bonitu
žadatele

Podrobné informace získáte 
v kanceláři

Pondělí - 13.00 - 16.00 hodin
Úterý - zavřeno
Středa  - 14.00 - 16.30 hodin
Čtvrtek - 13.30 - 16.00 hodin
Pátek    -    13.00 - 14.30 hodin

Schůzku lze dojednat i mimo 
vyznačenou pracovní dobu.
Hana Černá  777 657 413

Auto Hlaváček, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ORIENTÁLNÍ TANEC 
pro ženy a dívky každého věku

a postavy.
Kurz bude zahájen 

v pátek 7. září v 19.15 hodin 
v ZUŠ v Tunelu. 

Bližší informace a přihlášky 
na tel.: 728 684 634 

nebo e-mailové adrese: 
A.Moravkova@quick.cz

Nabízíme k pronájmu komerční prostory 
v nákupním centru (obchod a doplňkové služby) 
u autobusového nádraží v Litomyšli.

Kontakt: První litomyšlská stavební, a.s., Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl,
e-mail: pls@pls.cz tel.: 602 289 540 (Ing. Vladimír Ostatek)

Požadavky: SŠ, řidičský průkaz sk. B, práce na PC,  
komunikativnost, časová flexibilita, praxe v oboru vítána.
Nástup 1. 9. 2007

Kontakt: Ondřej Mekyska, tel.: 724 825 751 
nebo 461 615 600, e-mail: mekyska@hlavacek.cz

PRODEJCE NOVÝCH VOZŮ

Litomyšlská liga 
jednotlivců v kulečníku
Litomyšlská liga jednotlivců v kulečníkové hře 8 ball
pokračovala 30. června dalším kolem. Výsledky: 1.
Jan Vimr BC Delta Brno, 40, 2. Ilona Žalmanová, BC
Hradec Králové, 30, 3. Martin Gult, Billard centrum
Litomyšl, 20, 4.  Matěj Rychtařík, Billard centrum
Litomyšl, 20.

Spolek patchworku Litomyšl zahájí v pátek 3. srpna
vernisáží výstavu prací svých členek na zámku
v Nových Hradech. Při této příležitosti bude také zahá-
jena dražba spolkového quiltu (přehozu ušitého spo-
lečnými silami pětatřiceti členek spolku), která potrvá
po celou dobu výstavy. Část vydražených peněz bude
věnována na dobročinné účely. Sommelier Radek Pul-
krábek připravil k této příležitosti ochutnávku vín
z vinařství Kovacs.
Výstava s podtitulem Záplata kam se podíváš potrvá
do konce října, v tomto měsíci bude ale přístupná již
jen o víkendech. Přímo ve výstavní místnosti
na zámku se bude 15. září od 9 hodin konat Šití
na zámku - dílna, ve které si mohou příchozí zkusit
ušít polštářek, jehelníček, balonek, či jinou drobnost,
která je napadne - materiál, předlohy i šicí potřeby
budou připraveny. Přijďte se potěšit či dokonce si
vyzkoušet stvořit záplatovanou poezii.                  -red-

Problémy současné
školy, osobnost učitele
a žáka
V úterý 4. září od 13 do 16 hodin se v prostorách Evrop-
ského školicího centra koná opět pod lektorským vede-
ním PhDr. Lidmily Pekařové další seminář, tentokrát
na téma: Temperament, pracovní tempo a respekt osob-
ního tempa, Komunikace dříve a nyní, Odraz minulosti
v projevu učitele a současnosti v projevu dětí, Atmosfé-
ra školní třídy a její dopad, Úcta ke stáří začíná úctou
k dítěti, aneb co je lidská důstojnost a jak ji vychovává-
me, Rizika 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 spolupráci s rodinou, Nedostatečné respektování
pohlaví dítěte - specifity a důsledky, Školní sankce
a formalismus a Co s tím v praxi můžeme dělat.
Přihlášky přijímá vedoucí odboru školství, mládeže
a volnočasových aktivit Milada Nádvorníková do 10.
srpna na adrese milada.nadvornikova@litomysl.cz
Cena semináře je stanovena na 50,- Kč pro jednotlivce.
Manželské dvojice hradí 50,- Kč dohromady.          -red-

Patchwork
v Nových Hradech
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•pravidelný i jednorázový
úklid budov, kanceláří, 
domácností

•úklid po malířích
a zednících

•mytí oken, čištění koberců

LITOMYŠL, Mařákova 1107, 
tel.: 605 944 345

ÚKLIDOVÁ FIRMA 
VÁM ZAJISTÍ

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

Tel.: 606 223 698

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.

JAZYKOVÁ AGENTURA
nabízí

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

ROČNÍ JAZYKOVÉ KURZY
AJ, FJ, NJ, ŠJ, IJ

skupinové, individuální
začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí,

pokročilí, konverzace s rodilým mluvčím, 
příprava na FCE, kvalitní výuka, nízké ceny,

malé skupiny

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
5. a 12. září (8.30 - 12.30 14.00 - 17.30)

ZÁPIS: 4. - 13. září. ZAHÁJENÍ KURZŮ: 17. září

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

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

Požadavky:  nutná praxe • řidičské oprávnění sk. C, E
• profesní průkaz

Práce ve svitavském regionu
Kontakt: p. Plšková - 461 612 050, 
p. Faltys - 461 612 086 
e-mail: profistav@profistav.cz

řidiče na návěsový
sklápěč

Výroba - velkoobchod 
- maloobchod 

Zavedená firma přijme
zaměstnance na plný

úvazek na místo 

OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE

Vyžadujeme: 100% pracovní
nasazení, časovou flexibilitu,

ŘP skupiny B podmínkou

Bližší informace - tel. 461 616 029,
602 110 181, 720 550 311. 

Písemně na adrese 
T.G. Masaryka 906, 

570 01 Litomyšl 
e-mail: praktiktextil@lit.cz

STAVEBNÍ FIRMA JEČMÍNEK, spol. s r.o.
Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001
Renomovaná firma v oblasti stavebnictví Stavební
firma Ječmínek spol. s r.o. se sídlem v Pardubicích
přijme 

omítkáře, fasádníky zateplování budov, zedníky, 
ucelené stavební party i jednotlivce 
s ŽL i do hlavního pracovního poměru
pro své stavby v Pardubickém kraji.
Nabízíme perspektivní zaměstnání, zázemí stabilní společnosti, dobré platové podmínky, úhradu 
faktur s krátkodobou splatností v termínu, dlouhodobou spolupráci i v zimním období
Požadovaný nástup: ihned nebo dle dohody
Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech: 777 165 145,  777 135 011, 466 303 530.

Litomyšl  přijme
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Petr Kuchař připravuje salto přes hráz 
Extreme motoshow nabídne i nedělní závod v motokrosu

Motokrosová trať v Horním Újez-
du u Litomyšle bude v neděli
2. září dějištěm opravdové bitvy.
V tradičním Orion Cupu se zde
v kategorii 125 ccm poměří se
zbytkem startovního pole naši
tři dosud nejlepší jezdci této
třídy. Vedoucí závodník třídy
MX2 juniorského mistrovství Jiří
Bittner (tentokrát v dresu Profi-
stavu Litomyšl), František
Smola, hájící barvy pořádajícího
Orionu, a Michal Votroubek
z Mňuk Motokros Teamu Vysoké
Mýto, který je lídrem evropského
šampionátu amatérské asociace
IMBA.
Ve startovní listině bychom však
měli najít další zvučná jména.
V kategorii open za Profistav
nastoupí Michal Kadleček, v barvách Orionu se před-
staví Petr Bartoš, Lukáš Mohaupt i Jan Froněk, Mňuk
Motokros Team slibuje zahraničního jezdce, svitavský
Šváb Team nastoupí s účastníkem mistrovství světa
Josefem Kulhavým, Novák - uzeniny Praha nominuje
Filipa Neugebauera a KTM Trojan Vítězslava Marka.
Za své týmy pojedou Martin Michek z LR Cosmetic
ADOS Teamu a Jiří Čepelák ze stáje Delta. Sportovní
událost se těší zájmu Pardubického kraje - záštitu pře-
vzala radní Marie Málková, ale i řady sponzorů - úvod-

ní závod ‘osmdesátek’ se pojede
o pohár společnosti Taurus Trans,
kubatura 125 ccm o pohár Profi-
stav a open o pohár firmy Orion -
domácí potřeby. Vstupenky budou
slosovány - první cenou je horské
kolo, které věnoval Dům sportu
Stratílek Litomyšl.
Motorismu bude patřit i sobotní
Extreme motoshow na Primátor-
ské hrázi. V polovině srpna se tu
začne připravovat speciální nájez-
dová rampa pro odvážný pokus
Petra Kuchaře přelétnout přes 25
metrů širokou hráz se saltem
vzad. Tento zlatý hřeb programu
odvysílá v závěru sportovního
zpravodajství TV Nova v bloku
Borec nakonec. Své umění před-
vede i další freestylový jezdec Petr

Pilát, trialové kousky ukážou Mirek Lisý a Pavel Baláž
a oblíbené skoky přes automobily připomene Jan Fro-
něk, připravující se na účast v některém z příštích roč-
níků slavné rallye Paříž - Dakar. S dalším úspěšným
závodníkem, tentokrát na silničních motocyklech,
Lukášem Peškem budou návštěvníci v živém kontaktu
prostřednictvím telemostu. 
Účastník seriálu mistrovství světa přiblíží atmosféru
kvalifikace na Velkou cenu San Marina. V Litomyšli
budou rovněž k mání suvenýry spojené s touto osob-

ností motoristického sportu. Osobně se do Litomyšle
chystá i bývalý manažer stáje Formule 1 McLaren Pavel
Turek. 
O zábavu se postará moderátor Zdeněk Izer, který
pozve diváky k účasti v řadě soutěží a sám uvede svoji
půlhodinovou talk show. Nebudou chybět tradiční běh
dětí či vyřazovací závod v jízdě na motocyklech pitbi-
ke. Pozvání k účasti v hudebním bloku přijali členové
kapely Red Hot Chili Peppers revival z Jindřichova
Hradce, kteří koncertují po celé Evropě, Judast Priest
Revival z Prahy či Rammstein Members Club z Liberce.
Matuškovy hity v rockovém kabátě zazní v podání sku-
piny Walda Gang s bývalým lídrem kapely Harley Vlá-
ďou Šafránkem. Spokojení tak budou i příznivci této
skupiny, zazní totiž takové songy jako Pověste ho, ať
se houpá či Svařák.                                                     -red-

Petr Kuchař

Pronajmu jednopodlažní budovu 150 m2 v Litomyšli vhodnou 
pro prodej zboží, poskytování služeb a skladování se zásobovací
rampou a možností parkování před budovou. Tel.: 724 024 110

Prodám zrekonstruovaný byt 1 + 1 v Mařákově ulici 
v Litomyšli. Cena dohodou. Tel: 603 852 949
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Ve světovém finále motokárové série Grand Prix Rok
Junior 13. - 14. října v italském Lonatu nebude chy-
bět litomyšlský mladíček Martin Doubek z Orion
Racing Teamu Litomyšl. Dvanáctiletý jezdec se letos
do prestižní soutěže kvalifikoval jako první z Čechů,
když i po třetím závodě v polské Poznani udržel
ve východoevropské zóně vedoucí pozici.
Tentokrát na něj zbyla až šestá příčka, ale vzhledem
k vynikajícím výsledkům v prvních dvou závodech
a zisku 126 bodů zvítězil zcela zaslouženě. Na celko-
vé prvenství si ‘zadělal’ už v úvodním závodě v Sos-
nové, který vyhrál. Druhý Luboš Řezník za ním
v konečném účtování zaostal o šest bodů.
Vloni mezi seniory zvítězil Doubkův týmový kolega
Patrik Hájek. Martin v juniorské kategorii tak velké
ambice rozhodně nemá. “Účast ve světovém finále je
prestižní záležitost. Moc si úspěchu vážíme. Do Itá-

Martin Doubek se kvalifikoval do světového finále
lie však pojedeme spíše na zkušenou,” říká Martinův
otec a zároveň majitel stáje Jiří Doubek.               -red-

Jan Janeček kmotrem
Edmonda Dantese

V neděli 1. července
proběhly na statku
Pavla Střasáka v Sedliš-
tích křtiny hříbátka
pojmenovaného podle
hrdiny románu Alexan-
dra Dumase staršího.
Edmond Dantes se naro-
dil 11. dubna letošního
roku klisně Editě - kří-
ženci welshského ponny
a huculského koně, jeho
otcem je čistokrevný
welshský ponny Orri
Gepard. Kmotrem se stal
místrostarosta Litomyš-

le Jan Janeček: "Stát v maštali plné jezdeckých koní,
poníků a s hříbátkem je vzrušujícím okamžikem přede-
vším pro malé děti. Právě svým vnoučatům bych chtěl
takové štěstí dopřát," svěřil se po slavnostním okamži-
ku Jan Janeček.                                -red- foto I. Hudeček

Jana Jiroušková získala další body
do olympijské kvalifikace

V plném proudu je sezóna triatlonistů
klubu DTC Litomyšl. Jana Jiroušková
reprezentovala Českou republiku
na Mistrovství Evropy v Kodani. Zde se
jí však příliš nedařilo. Po plavecké
části v patnáctistupňové vodě
a za velice chladného počasí zcela
promrzla a na trati cyklistické části
závod vzdala. O mnoho lépe se jí však
vedlo v dal-ším závodě Světového
poháru v rakouském Kitzbühelu, kde
obsadila 25. místo a získala další body
do olympijské kvalifikace. Vody jezera
Jana opouštěla dvacátá a na kole
jezdila ve druhé cyklistické skupině.
Krátce před cílem cyklistické části se
její skupině podařilo dojet vedoucí
osmičku závodnic a na závěrečný desetikilometrový
běh tak vybíhalo společně třicet děvčat. Zde Jana
podala svůj standardní výkon a skončila jako druhá
z českých účastnic.

Starší žák Tomáš Kabrhel startoval
na Mistrovství České republiky v Plzni.
Zde absolvoval téměř celý závod
v úniku se závodníkem Ekol elite
teamu Brno Lukášem Kočařem, které-
mu nestačil až v závěrečném běhu
a obsadil výborné druhé místo.
O týden později pak potvrdil svoji dob-
rou formu vítězstvím v dalším závodě
Českého poháru v Karlových Varech.
V celkovém pořadí Českého poháru
patří Tomášovi před posledním závo-
dem druhá příčka. Startoval také
na Mistrovství Hessenska a Velké ceně
Grosskrotzenburgu v dálkovém plavá-
ní, kde obsadil jedno první, druhé
a třetí místo. Velkou zkušeností byl

pro něho i start na Mezinárodním mistrovství Němec-
ka v triatlonu v Mnichově, kde ve výborné konkuren-
ci i přes nevydařený závod skončil v popředí
startovního pole.                                   Zdeněk Kabrhel

Tomáš Kabrhel

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

Pod lektorským vedením PhDr. Lidmily Pekařové, pri-
mářky Rehabilitačního centra Hamzovy odborné
léčebny Luže - Košumberk, se 28. srpna od 9.00
do 12.00 hodin v prostorách Evropského školicího
centra v bývalém zámeckém pivovaru v Litomyšli koná
seminář o tom, jak vést neformálně rodičovské schůz-
ky, bez dominance známek s osvětovým dopadem
na rodiče. Zájemci se dozvědí, co má vědět rodič prv-
ňáčka a žáka třetí, páté a sedmé třídy, probírat se
budou okruhy Praktická témata po dvou letech, Ško-
lák a režim dne, Jak se samostatně připravit na výlet,
školu v přírodě a lyžařský výcvik, Užívání volného času
a pracovní povinnosti dětí nebo Příprava na pubertu
začíná už na I. stupni ZŠ.

Jak vést neformálně
rodičovské schůzky
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Plovárenský Spinning maraton -
duatlon - nápad, který se cení

Aby tréninková kola, tzv. spinnery, nezahálela
ani v létě, kdy si většina příznivců cyklistiky
raději vyjede do přírody, majitel Spinning centra
v Domě sportu na Smetanově náměstí Hubert
Stratílek postavil na jeden den spinnery
na odpočinkovou plochu místní plovárny
a pozval již podruhé zájemce o novou disciplínu
- Spinning maraton - duatlon - tedy spojení pla-
vecké disciplíny se spinningovými maratony,
které v průběhu roku spinning centrum pořádá.
Šestnáct sportovců, převážně dívek a žen, se
rozhodlo tento sportovní výkon v neděli 15. čer-
vence absolvovat i přes tropické vedro. O účast-
níky akce však bylo dobře postaráno - pravidelně
jim bylo podáváno ovoce, byli napájeni iontový-
mi nápoji a osvěžováni vodou z rozprašovačů.

Postupně se před nimi střídalo pět cvičitelů -
Veronika Stratílková, Vlasta Drahošová, Pavla
Mrázová, Marcela Dušková a Jaroslav Jandera,
kteří do cvičení vnášejí vždy osobitý přístup
i výběr hudby.                       -eh- foto Matěj Samek

Mezi účastníky Spinning maraton - duatlonu byly pře-
vážně ženy a dívky.

Zdařilá obhajoba
Ve dnech 21. a 22. července se v Zábřehu na Moravě
uskutečnilo mistrovství republiky amatérských cyk-
listů. Jiří Boštík v barvách oddílu Cyklo Stratílek
Litomyšl obhajoval tituly z loňského roku jak v
časovce jednotlivců, tak i v závodě s hromadným
startem.
V sobotní časovce, která vedla náročným kopcovitým
terénem, dokázal zvítězit s dvacetivteřinovým
náskokem před Josefem Slezákem z KCK Zlín a Tomá-
šem Vitáčkem z Prahy.
V nedělním silničním závodě na 80 km neponechal
nic náhodě a již od prvních kilometrů inicioval
několik úniků. Po jednom zdařilém se utvořila tří-
členná skupina, ve které kromě něho byli Tomáš
Vitáček a Karel Krejčí z EXE Chomutov. Jiřímu Boští-
kovi se podařilo 15 km před cílem této dvojici ujet a
po celkem 60 kilometrech strávených v ulicích si s
jedenapůlminutovým náskokem dojet pro další titul.
Oba víkendové závody, vedoucí malebnou krajinou v
okolí Zábřehu na Moravě, provázelo krásné počasí.
To se spolu s perfektní činností pořadatelů zaslouži-
lo o velice příjemné zážitky nejen účastníků závodu.

Václav Jasanský

Florbalový klub 
v Litomyšli pořádá
nábor
V neděli 9. září uspořádá historicky první florbalový
klub v Litomyšli FBC Peaksport Litomyšl nábor
nových členů. Do Městské sportovní haly jsou zváni:
od 15 do 16 hodin mladší žáci (1994 - 1995) a starší
žáci (1992 - 1993), od 16 do 17 hodin žákyně (1992
a mladší) a juniorky (1988 - 1991), od 17 do 18
hodin dorost (1990 - 1991) a junioři (1988 - 1989).
V rámci florbalového odpoledne bude před náborem
odehráno přátelské utkání mužů mezi domácím FBC
Peaksport Litomyšl a druholigovým FBC Letohrad.
Začátek utkání ve 13.30 hodin. 
Sledujte www.fbcpeaksportlitomysl.estranky.cz

Boštíkovi unikla evropská
medaile o pár centimetrů

V početném poli účastníků Mistrovství repub-
liky Masters v silniční cyklistice bojovali
v neděli 24. června ve Žďáru nad Sázavou také
reprezentanti oddílu Cyklo Stratílek sport
Litomyšl. V kategorii M 40 si pro bronzovou
medaili dospurtoval Jiří Boštík, v kategorii M
30 obsadil René Matulík osmé místo. 
Ve dnech 28. června až 1. července se ve Žďáru
nad Sázavou bojovalo o tituly mistrů Evropy.

V náročné 22,5 km dlouhé časovce obsadil Jiří
Boštík páté místo. Také páteční silniční závod
na 110 km se pro tohoto jezdce vyvíjel velice
dobře. Ve stoupání do Sklenného na 35. kilo-
metru inicioval únik, který zachytili čtyři
závodníci. V závěrečném spurtu chybělo lito-
myšlskému jezdci trochu štěstí, když po vel-
kém boji skončil o pár centimetrů těsně pod
stupni vítězů.                                                 -red-


