
Zpravodaj Města Litomyšle 5. června 2008 • Ročník XVIII.6

Letos počtvrté doprovodí mezinárodní operní festi-
val také Smetanova výtvarná Litomyšl. Z původní
myšlenky jakéhosi doplňku festivalu se stal samo-
statný významný projekt, velmi dobře zapadající
do letní kulturní sezóny Litomyšle a dalece přesahu-
jící svým významem hranice našeho města i regionu.
Představuje nejen zajímavé výtvarné počiny a jejich
tvůrce, ale i jiné než běžné galerijní prostory. V Lito-
myšli je celá řada míst s nezaměnitelným kouzlem,
která ještě umocňují prožitek z vystavených děl.
A na co se můžeme těšit v rámci letošního ročníku
Smetanovy výtvarné Litomyšle? Vrcholem bude beze-
sporu výstava Josefa Váchala, pravděpodobně
dosud největší prezentace tohoto všestranného
umělce v České republice. Pod názvem “Mezi Bohem
a Ďáblem” představí v zámeckém pivovaru díla nej-
různějších výtvarných technik, vytvořených pod vli-
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V rámci dobrovolného svazku obcí Českomo-
ravské pomezí došlo k dohodě o spolupráci
muzeí, které se nacházejí ve městech této
turistické oblasti.
Účastníky dohody se staly Regionální muzeum
v Litomyšli, Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě, Muzeum a galerie ve Svitavách, Městské
muzeum v Poličce a Městské muzeum v Morav-
ské Třebové. Jejich prvním společným počinem
byla První společná muzejní noc měst Česko-
moravského pomezí, která proběhla 24. května
v Městském muzeu v Moravské Třebové.
V pátek 6. června pokračuje společný seriál
akcí v Městském muzeu a galerii ve Svitavách
od 17 hodin pořadem “Mládí v hajzlu aneb
Hvězdy na vrbě” - nočním nonstop čtením
textů, které reflektují proměny doby a ovlivni-
ly životy nás všech od 60. let 20. století do sou-
časnosti. Čtení bude proloženo přednáškami,
muzikou a povídáním v režii studentů
a návštěvníků akce ve všech prostorách muzea.   

Pokračování na str. 2

K vybraným  
spotřebičům

DÁREK

vem symbolismu, secese,
naturalismu a expresio-
nismu, prodchnutých
vizionářstvím, mystikou
i esoterismem. Vystavena
bude především sbírka
Památníku národního
písemnictví, doplněná
o zápůjčky z galerií
i od soukromých vlastní-
ků. K doprovodným pro-
gramům této výstavy
budou patřit oslavy pat-
nácti let založení Portmo-
nea - Musea Josefa
Váchala v Litomyšli. 
Další výstava, pořádaná
v Galerii Kubík na Smeta-
nově náměstí, si zaslouží
pozornost nejen dospě-
lých, ale i dětí. Nese

název “Stvoření světa Jeana Effela” a byla připravena
ve spolupráci s Městskou galerií Vysoké Mýto ke stému
výročí narození tohoto francouzského kreslíře, malíře,
novináře a karikaturisty, který proslul ve 30. - 60.
letech minulého století právě jako tvůrce cyklu Stvoře-
ní světa, podle něhož vznikl v československých filmo-
vých ateliérech i celovečerní animovaný film. Volnou
součástí vernisáže bude divadelní představení polské-
ho divadelního souboru Teatr Arlekin z Lodže “Stvoře-
ní světa podle Jeana Effela”. Výtvarně - hudební
divadelní férie bude uvedena 17. června od 18.30
hodin ve Smetanově domě. 
V Zámeckém pivovaru bude instalována výstava
“FOTO VIVO” jednoho z nejvýraznějších dokumen-
tárních fotografů současnosti Daniela Šperla.
Na fotografiích je zachyceno dění před, pod
i za pódiem 49. ročníku festivalu Smetanova Lito-
myšl v roce 2007. Fotografie budou zároveň uspořá-
dány do reprezentativní knihy. 

Dokončení na str. 3

Vzniklo společenství
muzeí měst Česko -
moravského pomezí

Loňská Muzejní noc v Litomyšli.

Výstavu Františka Kupky, jeho cyklu Člověk a Země v prosto-
rách Zámeckého pivovaru, zahájil vedle prezidenta republi-
ky Václava Klause, vicehejtmana Pardubického kraje
Romana Línka a starosty města Michala Kortyše emeritní
ředitel Guggenheimova muzea Thomas M. Messer (u mikro-
fonu), který v Litomyšli strávil několik dní.   Foto I. Hudeček

Stěžejní výstavou uplynulého ročníku byla prezentace cyklu Člověk a Země Františka Kupky.

Smetanova výtvarná 
Litomyšl počtvrté
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“Litomyšlané Litomyšlanům.” V tomto duchu se
nesla první schůzka zástupců litomyšlských škol,
kulturních institucí, spolků a sportovních klubů
nad rodícím se plánem oslav 750 let od povýšení
Litomyšle na město, jež by měly proběhnout v příš-
tím roce. Přítomní se shodli v názoru, že je zcela
zbytečné dovážet do města drahou kulturu, když
je tu tak obrovský potenciál činorodých lidí. Cílem
první schůzky v úterý 27. května v zámeckém pivo-
varu nebyl přesný program oslav, ale příslib aktiv-
ního přístupu k nim. A to se také potvrdilo, když
postupně padaly nápady a náměty, jak k jejich
naplnění přispět.
Již dnes je jisté, že k významnému výročí bude
vydána publikace o historii a současnosti města
z pera dr. Milana Skřivánka a s fotografiemi Pavla
Vopálky, budou též osloveni rodáci a přátelé Lito-
myšle a celý rok orámují dva slavnostní silvestrov-

ské ohňostroje. Plánována je třeba premiéra opery
Viléma Blodka V studni v provedení členů Litomyšl-
ského symfonického orchestru a Spojených lito-
myšlských sborů se sbormistrem Otakarem
Karlíkem či městský bál. “Chceme oslavy pojmout
jinak, než okolní města. Možná méně slavnostně,
ale o to více v sousedském duchu. Také veškeré
turistické atraktivity by měly být nabídnuty přede-
vším Litomyšlanům. Budu-li mluvit za Smetanovu
Litomyšl, pak připravíme jedno představení Rusal-
ky v provedení členů Národního divadla v Praze
pouze pro občany Litomyšle,” říká koordinátor dra-
maturgie oslav a ředitel festivalu SL Jan Pikna. 
Jednotlivé nápady získají během dalších měsíců
přesnější podobu. Po úvodní schůzce je ale jisté
jedno: Litomyšl si s naplněním oslav z velké míry-
poradí sama.

Eva Hudečková (s přispěním I. Hudečka)

Začala příprava oslav 750 let 
od povýšení Litomyšle na město Ze zastupitelstva

ZaM souhlasí s odkoupením pozemků a staveb
v areálu autocampu, které jsou ve vlastnictví Základní
organizace technických sportů a činností ČR, za cenu
1000 000 Kč.    

ZaM dále souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
1 000 000 Kč ZO technických sportů a činností ČR Lito-
myšl za účelem vyklizení a likvidace dalších drobných
staveb a vybavení autocampu. Pozemky ve vlastnictví
Města budou vyklizeny nejpozději do 6 měsíců
od doručení výzvy Města. 

ZaM schvaluje Závěrečný účet města za rok 2007
společně se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospo-
daření roku 2007 a zpracovaných nápravných opatření
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města,
a to bez výhrad.

ZaM souhlasí, aby dotace z Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2008 ve výši 1 715 tisíc Kč byla roz-
dělena na akce obnovy:
- částka 1 240 tisíc Kč na další etapu rekonstrukce
hřbitovního Kostela Sv. Anny v Litomyšli. 
- částka 475 tisíc Kč na první etapu rekonstrukce
domu čp. 44 na Lidické ulici v Litomyšli. 

ZaM bere na vědomí rezignaci pana Vojtěcha Stří-
teského na funkci člena správní rady obecně prospěš-
né společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.
za Město Litomyšl a jmenuje členem správní rady pana
Michala Kortyše. 

Z rady města
RaM souhlasí, aby děti i dozor v době účasti v pro-

jektu Křížem krážem prázdninami a v příměstských
táborech DDM Litomyšl, hradili obědy ve ŠJ pouze
za cenu potravin. 

RaM posoudila předložené nabídky na provedení
zakázky “Příprava a zpracování žádosti IOP projektu
Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli”. Jako nej-
výhodnější vyhodnotila nabídku firmy Ing. arch. Ivo
Koukola z Prahy.

Dokončení z titulní strany
V sobotu 7. června bude v Městském muzeu v Poličce.
od 19 hodin “Čas pro neobyčejné zážitky”. 9. ročník
noční prohlídky města zahrne také rodnou světničku
B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a nově prohláše-
nou národní kulturní památku - barokní radnici a sou-
bor soch na náměstí.
Ve stejný den od 20 hodin vystoupí na vysokomýtském
náměstí Ondřej Havelka a Melody Makers a ve 21 hodin
bude ředitelem Regionálního muzea slavnostně
pokřtěn renovovaný vůz Aero 50 Dynamik, který vyso-
komýtské muzeum získalo do svých sbírek. Stejně jako
vloni je Muzejní noc součástí dvoudenního festivalu
Sodomkovo Vysoké Mýto, který se koná 7. - 8. června.
Oba dny proběhnou ve stylu 30. let 20. století.
V sobotu 14. června v Regionálním muzeu v Litomyšli.
představí “Ctnosti a neřesti” v interaktivním programu
na téma lidských vlastností pro všechny věkové kate-
gorie. Na muzejním dvorku proběhne II. ročník

Vzniklo Společenství muzeí

Zrenovovaný vůz Aero 50 Dynamik představí Regionální
muzeum ve Vysokém Mýtě v sobotu 7. června.

hudebního minifestivalu. Na všechny akce je vstup
volný.

Máte doma starou, nepotřebnou kalkulačku,
nefunkční mobilní telefon či drobné počítačové vybave-
ní? Ekologicky vás těchto starých věcí zbaví samozřejmě
ve sběrném dvoře. Novinkou je však umístění tzv. E -
BOXu na odkládání těchto nepotřebných elektrospotře-
bičů také v hlavní budově Městského úřadu Litomyšl
(Bří Šťastných 1000). Upozorňujeme však, že do boxu
nepatří zářivky, výbojky, baterie a akumulátory.

Kotouče s těmi nejlepšími českými filmy se roztočí
na Smetanově náměstí od 19. do 24. srpna. To do Lito-
myšle zavítá již po deváté Kinematograf bratří Čadíků.
Program zatím není úplný, ale těšit se prý můžeme
například na cenami ověnčený film Tajnosti, film Vác-
lav či mládežnický Gympl. 

V úterý 27. května se konalo setkání spolků, kultur-
ních a sportovních organizací se zástupci pracovního
týmu, který byl ustanoven pro uspořádání oslav 750
let od povýšení Litomyšle na město. Oslavy se budou
konat během celého roku 2009 a každý zajímavý
nápad je vítán. V čele týmu stojí radní Radomil Kašpar
a ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna. 

V hotelu Zlatá Hvězda se ve dnech 27. a 28. května
konala řádná valná hromada Asociace dopravních,
spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska.

v úterý 24. června od 16 hodin v malém sále 
Smetanova domu v Litomyšli

Zasedání Zastupitelstva
města Litomyšle

Čeští skeptici z klubu Sisyfos uspořádají v sobotu 7.
června v Litomyšli svůj pátý Skeptikon. Ve svých před-
náškách určených široké veřejnosti chtějí upozornit
na jevy ve společnosti, které z jejich pohledu zavání
pavědeckým přístupem k lidskému poznání. Cyklus
přednášek v prostorách zámku bude zahájen ve 14
hodin.
“Klasickým skeptickým tématem jsou všechna okultní,
ezoterická a paranormální tvrzení, aktivity a jevy -
astrologie, numerologie, ufologie, proutkaření, tele-
patie, jasnovidectví, poltergeisti, kruhy v obilí, Ber-
mudský trojúhelník, regresní terapie, šamanismus,
kryptozoologie, keltománie, pseudohistorie, zázraky,
vědecký kreacionismus a jiné. Dalším širokým téma-
tem je parapsychologie s jejími četnými fenomény:
spiritismem, psycho, eventuálně biotronikou, radioni-
kou i pseudovědeckým hledáním tzv. psychických sil.
Důležitým tématem je tzv. alternativní, respektive
nekonvenční medicína, jejíž šíření je vážnou hrozbou
pro zdraví občanů. Nejvýznamnějšími směry v této
sféře jsou homeopatie, clusterová medicína, akupunk-
tura, biotronika, chiropraxe a desítky dalších, často
velmi kuriózních metod,” uvádí předsedkyně Českého
klubu skeptiků Sisyfos Lenka Přibylová. Každoročně
propagátorům těchto metod udělují Čeští skeptici tzv.
Bludné Balvany Sisyfa, jak uvádějí - za “významné

Čeští skeptici pořádají v Litomyšli
pátý Skeptikon

příspěvky k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého
způsobu myšlení”.  V Litomyšli budou přednášet členo-
vé výboru Sisyfa botanik prof. RNDr. Zdeněk Opatrný,
CSc. na téma Ekozemědělství, fair trade a genové inže-
nýrství rostlin, lékař a onkolog prof. MUDr. Oskar And-
rysek, DrSc. O zhoubných nádorech - vzniku, možnosti
léčení a podvodech kolem nich a nebude chybět ani
nejznámější člen společnosti astrofyzik RNDr. Jiří Gry-
gar, CSc., který posluchače seznámí se svými názory
na to, proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie
ano a přiblíží budování unikátní observatoře v Argen-
tině.                                               -eh- foto Ivan Hudeček
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Z výzvy k občanům Litomyšle dne 5. května 1949
Přijdou k nám hosté z dalekého okolí. Přijdou i hosté
zahraniční. Litomyšlané, vyzdobte okna svých příbytků
a oblouky v podsíni květinami. Upravte své zahrady
a zahrádky. Buďte nápomocni při úpravě města. Přilož-
te ruku k dílu všude tam, kde toho bude třeba. Pro odpo-
činek hostů postavte u domů na náměstí lavičky
k odpočinku. Dejte k disposici lůžka pro ubytování
našich milých i vzácných hostí a oznamte je naší kance-
láři. Kancelář na Gottwaldově náměstí v domě p. Dušky,
cukráře. Přineste tyto oběti, vždyť jde o dobré jméno
Litomyšle, města vzácného pohostinství. Dejte se do slu-
žeb pracovního výboru. Pomozte nám v naší práci, aby-
chom společným úsilím a úspěšným zvládnutím všech
na nás kladených úkolů dosáhli splnění dlouholetého
snu Litomyšlanů státi se městem každoročních “Smeta-
novských festivalů”.
St. Obdržálek, předseda Pracovního výboru 
Smetanových oslav a O. Šmerák, předseda MNV

-red-

Tvoří fotografické montáže, které jsou plné básnic-
kých vizí a harmonického souznění. 
Galerie Zdeněk Sklenář představí dosud nevystavo-
vaná díla Václava Boštíka. 
Kromě Smetanovy výtvarné Litomyšle doplní
nabídku pro návštěvníky města v období konání
hudebního festivalu také výstava Bohdana Kopec-
kého, konaná u příležitosti jeho osmdesátých naro-
zenin v prostorách Městské galerie ve II. patře
zámku. Od 26. července se potom expozice rozšíří
i do všech nově zrekonstruovaných sálů zámecké-
ho pivovaru.
Podrobnosti o výstavách včetně informací a foto-
dokumentace z minulých ročníků naleznete
na nových stránkách Smetanovy Litomyšle
www.smetanovalitomysl.cz.

-ms-

Dokončení z titulní strany
V domě U Rytířů bude k vidění “Dobrodružství
jedné sbírky” - ex libris a drobná grafika ze sbírky
Svetozára Pantůčka. Tento vášnivý sběratel výtvar-
ného umění shromáždil za svůj život úctyhodné
množství asi třiceti tisíc listů, které nesou signatu-
ry více než sto padesáti umělců. Mezi těmito drob-
nými díly jsou skutečné klenoty české grafiky 20.
století. 
V Galerii na půdě pedagogické školy Litomyšl
můžete navštívit výstavu Daniel Reynek - nové
objevy fotografie. Putovní výstavu při příležitosti
autorových osmdesátin pořádá sdružení Česká
inspirace. Daniel Reynek je syn Bohuslava Reynka
a Suzanne Renaud - českého umělce a francouzské
básnířky. Do umělecké rodiny připojil novodobé
médium - fotografii - a učinil to zcela po svém.

V sobotu 28. června se od 10.00 hodin uskuteční v dolní
části Smetanova náměstí před sochou B. Smetany X.
ročník nesoutěžní přehlídky mažoretkových skupin.
Přihlásilo se patnáct skupin z pěti měst - Bohuňovic,
České Třebové, Chrudimi, Lanškrouna a Svitav. 

Blíží se jubilejní X. nesoutěžní 
přehlídka mažoretkových skupin

“Skupiny se shromáždí v budově Vyšší odborné školy
pedagogické a Střední pedagogické školy, která bude
sloužit jako šatna. V 9.30 hodin se na dvoře školy seřa-
dí skupiny od nejmladších kategorií (děvčata mladší
osmi let) po nejstarší (dívky starší šestnácti let).
Následovat bude pochodové defilé ulicemi Vodní valy
a Ropkova na Smetanovo náměstí, kde proběhne přiví-
tání skupin a vlastní přehlídka,” přibližuje plánovaný
průběh dlouholetý organizátor této akce Jaroslav Dvo-
řák. Nenechte si ujít možnost vidět u nás nejen začína-
jící malé mažoretky, ale i zkušené a úspěšné skupiny,
z nichž některé mají na svém kontě i úspěchy na mist-
rovství republiky.
Program přehlídky: 
8.00 - 9.45 hodin - promenádní koncert Dechového
orchestru Smetanova domu
9.45 - 10.00 hodin - pochodové defilé dolní částí Sme-
tanova náměstí
10.00 - 12.00 hodin - pódiová vystoupení jednotlivých
mažoretkových skupin                                               -red-

“Stvoření světa podle Jeana Effela” v režii Simony Chalupo-
vé sklidilo v Polsku zasloužený úspěch.

Při příležitosti jubilejního ročníku festivalu vydala
Smetanova Litomyšl, o.p.s. ve spolupráci s Nakladatel-
stvím  Paseka knihu mapující nejen průběh všech
uplynulých ročníků,  ale i vše, co založení Smetanovy
Litomyšle předcházelo. Autor  textu Jindřich Lněnička
mohl volně navázat na svoji dřívější  knihu o historii
Smetanova domu, vydanou v roce 2005, neboť  počát-
ky Smetanova domu i festivalu mají společné kořeny
v práci litomyšlských ochotníků a hudbymilovných
občanů. Publikaci s mnoha dobovými obrázky si
budou moci zájemci  zakoupit od 18. června v infor-
mačním centru i v knihkupectvích.                          

Kniha 50 ročníků
Smetanovy Litomyšle

Na pozvání realizátorů výstavy kreseb francouzského
karikaturisty Jeana Effela v Galerii Kubík přijede
do Litomyšle polský divadelní soubor Teatr Arlekin
z Lodže a uvede výtvarně - hudební divadelní férii
“Stvoření světa podle Jeana Effela”. Loutkoherecké
představení, inspirované známými obrázky Jeana
Effela, vzniklo v česko-polské spolupráci v roce 2007.
Zaznamenalo mimořádný divácký úspěch, díky doko-
nalému vyvážení výtvarné, hudební, literární i inter-
pretační úrovně je srozumitelné jak malým dětem, tak
dospělým, a to i těm, kteří vůbec nerozumějí polsky. 
Scénář a režie: Simona Chalupová. Překlad: Renata
Putzlacher. Scénografie: Pavel Kalfus. Choreografie:
Halina Malinowa. Hudební part: Nikos Engonidis.
Vokální part: Marcelina Paniuta. V hlavní roli Pánabo-
ha: Jan Tomasz Pieczatkowski.
Smetanův dům, Litomyšl, 17. června v 18.30 hodin.
Předprodej vstupenek v informačním centru a rezervač-
ním systémem festivalu Smetanova Litomyšl.

Effelovo
“Stvoření světa”
také divadelně

Smetanova výtvarná 
Litomyšl počtvrté

V sobotu 21. června od 8 do 17 hodin
bude po obou stranách v horní části
Smetanova náměstí probíhat již XII.
Starodávný jarmark. 
Je pozváno přes devadesát řemeslníků,
kteří budou předvádět své umění
a řemeslnou zručnost a zároveň své výrobky
prodávat. Půjde například o batikované výrob-
ky, betlémy, bio víno, bižuterii, brašny, bylinky,
cínové předměty, čaje, dečky, dekorační před-
měty, drahé kameny, dřevěné výrobky, figurky,
formy, historickou obuv, hedvábí a další.
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí drá-
tování, paličkování, košíkářské a řezbářské
práce, soustružení dřeva, výrobu keramiky
a korálků, ručního papíru, skleněných předmě-
tů, zdobení perníků a další, dnes již polozapo-
menuté způsoby výroby. 
Po celý den bude fungovat občerstvení před
kavárnou Julius Mařák a Chocco Caffé a také
Pekárna pana Jaroslava Říhy vedle Informační-

ho centra. Přímo na Starodávném jar-
marku pak můžete ochutnat hořické
trubičky, kokosové pusinky, mandle,
marcipán, medovinu, oplatky, orientál-
ní cukroví, oříšky, perníky, preclíky,
štramberské uši, turecký med a další

dobroty. Oživením jarmarku bude Staročeská
kuchyně paní Marušky, ve které mohou návštěv-
níci ochutnat různá jídla a pamlsky našich před-
ků. 
Před morovým sloupem bude umístěno pódium,
na kterém vystoupí tato hudební uskupení:
8.00 - 9.30 hodin - Dětský dechový orchestr
a Junior big band ZUŠ Litomyšl
9.45 - 11.30 hodin - dechová Litomyšlská jede-
náctka BEKRAS
11.45 - 12.30 hodin - rocková skupina ZUŠ Lito-
myšl K!X
12.45 - 14.45 hodin - folková skupina X̌ILT Litomyšl
15.00 - 17.00 hodin. - folková skupina VĚNEBAND
Litomyšl.

Smetanovo náměstí bude opět 
patřit starodávnému jarmarku
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Svazek obcí Českomoravské pomezí byl oficiálně zalo-
žen až v létě roku 2007. Zakladatelskou smlouvu pode-
psali starostové Litomyšle, Poličky, Svitav, Moravské
Třebové a Vysokého Mýta. Představitelé těchto měst si
uvědomují, že jedině propagací všech atraktivit, které
lze na území celé turistické oblasti nabízet, dokážeme
udržet návštěvníky v našem regionu déle. Spolupráce
v oblasti turismu má však v našem regionu mnohem
delší trvání. Území Českomoravského pomezí kopíruje
turistický region, který mnozí čtenáři znají pod
názvem Svitavsko. Propagace této turistické oblasti
probíhá již od roku 2005 díky podpoře ze strany evrop-
ských fondů. Realizovány již byly infokatalog, brožura
Na kole Krajem Smetany a Martinů, trhací mapy, mul-
timediální CD ROM a plakáty oblasti. 
Právě dokončený projekt byl zaměřen na zhotovení
dalších propagačních materiálů a tiskovin, na marke-
tingovou podporu Českomoravského pomezí
a na vytvoření loga oblasti. Celkové náklady na tento

projekt jsou asi 1335 tisíc Kč, z toho 1095 Kč tvoří
uznatelné náklady. Žadatel by se na realizaci projektu
měl podílet pouze 10% z uznatelných nákladů, 75 %
všech uznatelných nákladů by mělo být financováno
z Evropských fondů a 15 % hradí ze svých prostředků
Pardubický kraj. Ve velkém nákladu byla vydána opět
nezbytná mapa oblasti, novinkou je zimní mapa
s vyznačením možnosti sjezdového i běžkového lyžo-
vání, dále brožura lákající na turistické atraktivity
Českomoravského pomezí, propagační materiál zamě-
řený na pěší turistiku, na cykloturistiku a image bro-
žura o Českomoravském pomezí. V rámci
marketingové podpory byla realizována kampaň
v médiích, proběhla prezentace na šesti domácích
veletrzích cestovního ruchu a vytvořena byla řada pro-
pagačních předmětů a samozřejmě samostatné webo-
vé stránky oblasti a nezbytné logo. 
Na tuto právě dokončenou kampaň by měl volně navá-
zat projekt s názvem “Českomoravské pomezí hraje

Jedna dotace na propagaci Českomoravského
pomezí vyúčtována, o další zažádáno 

Sociální služby Mikroregionu Litomyšlsko 
– 11. část (závěrečná) 

Vážení čtenáři, v našem seriálu jsem
vás po celý rok postupně seznamovala
s tím, které existující sociální služby
a služby s nimi úzce související, můžete
v Litomyšli nebo na území Mikroregio-

nu Litomyšlsko najít. V dnešní, závěrečné části, vám
předkládám stručnou charakteristiku několika orga-
nizací či sdružení, které pomáhají lidem v překonává-
ní jejich zdravotního handicapu. Někteří z vás možná
budou mít zájem o začlenění se do některé z uvede-
ných organizací. V takovém případě můžete využít
uvedené kontaktní údaje.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH, 
MÍSTNÍ ORGANIZACE LITOMYŠL
Organizace sdružuje osoby s tělesným a zdravotním
postižením všech věkových skupin. Zajišťuje poraden-
skou činnost ve spolupráci se Salvií Svitavy. Pořádá
pro své členy výlety a rekondiční pobyty v lázních.
Adresa kanceláře: J. E. Purkyně 918, Litomyšl (budo-
va MěÚ u nemocnice - přízemí vpravo)
Úřední hodiny: pátek 10.00 - 11.00 hodin
Telefon: 607 886 879 • E-mail: jana.flidr@seznam.cz
Předsedkyně: Jana Flídrová

ÚZEMNÍ ORGANIZACE SVAZU 
DIABETIKŮ SE SÍDLEM V LITOMYŠLI
Organizace sdružuje osoby s onemocněním diabe-
tes. Členové se scházejí každé třetí úterý v měsíci
odpoledne v zasedací místnosti internátu Litomyšl-
ské nemocnice. Pořádají lékařské přednášky, besedy
se zdravotnickou a příbuznou tematikou. Zúčastňu-
jí se rehabilitačních procedur v Litomyšlské nemoc-
nici (masáže, vířivka apod.), jezdí do plaveckého
bazénu ve Vysokém Mýtě. Mají možnost zúčastnit se
týdenního rekondičního pobytu za přítomnosti
odborné lékařky. 
Adresa: Smetanovo nám. 58 , Litomyšl 570 01
Telefon: 603 209 391
E-mail: dia@lit.cz
webové stránky: www.savzdiabetiku-litomysl.com
Předseda: Boris Staněk

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI SVITAVY
Svaz postižených civilizačními chorobami Svitavy
spolu se základními organizacemi a kluby je otevřená,
nezávislá a nepolitická organizace, která sdružuje
občany trvale postižené civilizačními chorobami,

jejich rodiny a všechny ostatní zainteresované v této
oblasti. 
Mezi civilizační choroby patří zejména kardiovasku-
lární onemocnění, diabetes, vertebrogenní syndrom,
respirační onemocnění, roztroušená skleróza a onko-
logická onemocnění. 
V Litomyšli funguje jeden z mnoha klubů SPCCH Svita-
vy - Klub Joga II. 
Cvičení v klubu vedou kvalifikované rehabilitační
a zdravotní sestry a probíhá v tělocvičně 
I. ZŠ, v Zámecké ulici v Litomyšli takto: úterý 17.00 -
18.30 hodin a 18.30 - 20.00 hodin
čtvrtek 17.30 - 19.00 hodin
Kontaktní adresa: Klub Joga II., J. E. Purkyně 1126,
570 01 Litomyšl
Telefon: 461 654 928, 605 720 547
Vedoucí: Anna Holátová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, MÍSTNÍ
ORGANIZACE LITOMYŠL
Členky vypomáhají formou sousedské pomoci obča-
nům, kteří pomoc potřebují, například z důvodu inva-
lidity, tělesného postižení či nemoci. Pořádají
přednášky se zdravotnickou tematikou, podílejí se
na různých charitativních akcích.
Místní organizace ČČK vyvíjejí činnost i v mnoha dal-
ších obcích Mikroregionu Litomyšlsko.
Kontakt pro Litomyšl: Běla Müllerová, Na Lánech 75,
570 01 Litomyšl
Telefon: 461 614 430
Místo setkávání členů: několikrát ročně v Klubu
důchodců, CSP Litomyšl, Zámecká 500

všemi barvami - propagační a koordinační kampaň
turistické oblasti”, který se snaží získat podporu
v rámci tzv. ROPu NUTS II Severovýchod. Hlavním
cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti turis-
tické oblasti Českomoravské pomezí a zvýšení přínosů
plynoucích subjektům na území turistické oblasti. Ke
splnění tohoto cíle byl sestaven soubor aktivit, jejichž
realizace by měla zvýšit návštěvnost. Marketingové
aktivity budou zaměřeny jak na současné i potenciální
návštěvníky, tak na zprostředkovatele služeb (cestov-
ní kanceláře, agentury) a zástupce médií. Celkové
náklady projektu, jehož realizace je naplánována na 31
měsíců, jsou 3962 tisíc Kč. Z toho předpokládáme
dotaci ve výši 92,5 % (85 % z EU, zbytek Pardubický
kraj). Rozhodnutí o podpoře projektu by mělo padnout
nejpozději v červnu tohoto roku. Poté vás budeme
informovat přesněji o veškerých plánovaných výstu-
pech projektu. 

Michaela Severová, tisková mluvčí Města Litomyšl   

REGIONÁLNÍ KLUB PARKINSON
LITOMYŠL 
Sdružení osob postižených Parkinsonovou nemocí,
včetně jejich přátel a rodinných příslušníků. Poraden-
ství, besedy s lékaři, společné cvičení pod dohledem
kvalifikované fyzioterapeutky, rozmanitá klubová čin-
nost (jednoduché ruční práce, výlety, přednášky, hry
na trénování paměti apod).
Adresa: Dům s pečovatelskou službou, J.E. Purkyně
1126, Litomyšl (schůzky klubu) 
Schůzky klubu: každé sudé úterý, od 15 hodin v pří-
zemí DPS v Litomyšli
Kontaktní telefon: 603 140 109 (Ing. Iva Pekníková,
členka výboru)
TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.
Hlavní náplní TyfloCentra Pardubice, o.p.s. je poskyto-
vání služeb pro lidi s těžkým zrakovým postižením. Spo-
lečným cílem těchto služeb je maximální možná
integrace občanů s těžkým zrakovým postižením
do běžného života a společnosti. V Litomyšli poskytuje
poradenskou službu osobám se zrakovým postižením. 
Pracoviště poradny v Litomyšli: J. E. Purkyně 918,
570 01 Litomyšl (kancelář v přízemí vpravo) 
Provozní doba: třetí pondělí v měsíci 8 - 12 hodin,
po domluvě možno i od 13 do 16 hodin. 
Bližší informace získáte návštěvou kanceláře v uvede-
nou dobu, nebo na telefonním čísle  466 500 615. 
Sídlo organizace: nábřeží Závodu míru 1961, 530 02
Pardubice. Tel.: 466 500 615.
E-mail: pardubice@tyflocentrum.cz
webové stránky: www.tcpce.cz
Ředitelka: Dana Stoklasová, DiS.

Seriál připravovala Dana Šedá, 
koordinátorka plánování sociálních služeb

Velkou oblibu u seniorů si získaly pravidelné kurzy trénová-
ní paměti v Městské knihovně v Litomyšli.

Návštěva velvyslanců
V pátek 13. června navštíví Litomyšl velká delegace vel-
vyslanců zemí, které mají v České republice své konzulá-
ty. Pracovní cestu organizuje Ministerstvo zahraničních
věcí ve spolupráci se Smetanovou Litomyšlí, o.p.s., Měs-
tem Litomyšl a Pardubickým krajem. Pro velvyslance je
připraven minikoncert v zámeckém divadélku, prohlíd-
ka zámecké expozice včetně ochutnávky vína Chateau
Litomyšl, které zraje v zámeckém sklepení, či procházka
Klášterními zahradami. Hlavním bodem programu bude
však vernisáž velké výstavy Josefa Váchala „Mezi Bohem
a ďáblem“ v Zámeckém pivovaru.     
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Cyklobusem Českomoravským pomezím
potřetí aneb prodlužte si víkend o pátek!

Projekt Cyklobusem Českomoravským pome-
zím aneb blíž k atraktivitám Litomyšlska,
Poličska a Svitavska již není třeba příliš
představovat. V Českomoravském pomezí si
již našel své příznivce. Poprvé vyjel cyklo-
bus, tedy linkový autobus s přívěsem uzpůsobeným
pro převoz kol, o prázdninách v roce 2006. V prvním
ročníku bylo přepraveno celkem 564 osob, v loňském
roce to bylo již 664 lidí. 
Možnost dostat se blíž k atraktivitám Českomoravské-
ho pomezí vám nabízíme ve spolupráci s firmou Zlato-
vánek, městy Polička, Svitavy a Litomyšl a také
za významné podpory Pardubického kraje. Pardubický
kraj zahrnul provoz cyklobusu do tzv. základní
dopravní obslužnosti a podpořil i vydání informativní-
ho letáku s jízdním řádem. 
Cyklobus bude jezdit, stejně jako v loňském roce,
každý pátek, sobotu a neděli od července do září.
Páteční trasa povede z Litomyšle přes Dolní Újezd
a Budislav, směrem na Borovou, Poličku, Svitavy
a zpět do Litomyšle, sobotní přes Morašice a Nové
Hrady. V neděli ráno vyjíždí cyklobus z Litomyšle smě-
rem na Svitavy tak, aby se i cyklisté z Poličky a Svitav
snadno dostali například do Toulovcových maštalí.
Odpolední linky, které budou cyklisty svážet zpět,

budou jezdit v 16.30 hodin po obrácených
trasách. Ranní spoje vyjíždějí z Litomyšle
přesně v 7.30 hodin. 
Také letos chceme cyklisty motivovat
k návštěvě všech míst kolem trasy autobusu

bez ohledu na jejich vzdálenost od místa výjezdu.
Proto není cena jízdenky vázána na počet ujetých kilo-
metrů, ale je jednotná. Každý cestující s kolem zaplatí
40,- Kč, ať se rozhodne vystoupit kdekoli. Navíc chtějí
radnice Litomyšle, Poličky a Svitav podporovat cesto-
vání rodin s dětmi a proto bude zachováno velmi
výhodné rodinné jízdné. Rodinou budeme pro náš účel
rozumět jednoho, maximálně dva dospělé s minimálně
jedním dítětem. Každý z rodiny zaplatí pouhých 20,-
Kč. Cestující bez kol budou odbaveni na základě plat-

ného tarifu. 
Během června budou do všech domácností v Litomyš-
li, Poličce a Svitavách zaslány letáčky s přesným jízd-
ním řádem, mapkou a několika tipy na výlet. Součástí
brožury bude i jízdní řád firmy Connex, která provozu-
je cyklobus na trase Pardubice - Chrudim - Nové Hrady
- Litomyšl - Proseč - Borová - Hlinsko. 
Tak tedy nebe bez mráčků a plný náhrdelník zážitků
z cest po Českomoravském pomezí!

Michaela Severová, Českomoravské pomezí

V neděli 15. června bude provede-
na druhá změna vlakového jízdní-
ho řádu Českých drah pro rok
2008. Na trati Choceň - Litomyšl
se tato změna dotkne téměř

všech spojů. Aby změna pro-
běhla u cestující veřejnosti

hladce, uvádíme její nejdůležitější body.
Do Litomyšle bude dvakrát denně zajíždět modernizo-
vaná motorová jednotka, tzv. Regionova. Jedná se
o vozidlo, u kterého byl modernizován vnější vzhled
vozu, interiér vozu, zavírání a otevírání dveří, WC,
a kde je v části jednotky umožněn nízkopodlažní
nástup. Další využití Regionovy ve zbývajícím čase
bude zajišťování kyvadlové dopravy na úseku želez-
niční stanice Choceň - zastávka Vysoké Mýto město.
Z důvodů úsporných opatření bude v přepravních sed-
lech dopoledne a odpoledne, kdy je nízká obsaditel-
nost spojů, obsluhovat trať Litomyšl - zastávka Vysoké
Mýto město pouze samostatný motorový vůz, který
zde jízdu ukončí a cestující jedoucí směrem na Choceň
přestoupí do už výše zmíněné Regionovy, která bude
následně pokračovat do stanice Choceň. Při jízdě
opačným směrem bude platit obdobný princip, kdy
budou cestující přestupovat na zastávce Vysoké Mýto
město z motorové jednotky do samostatného motoro-
vého vozu směrem na Litomyšl. 
Upozorňujeme proto všechny cestující, kteří budou
po změně vlakového jízdního řádu cestovat vlakem
na trati Litomyšl - Choceň, aby se informovali
v pokladně nebo u průvodčího, zda se musí u jejich
vlaku na zastávce Vysoké Mýto město přestupovat.
Dále upozorňujeme, že se u některých vlaků od 15.
června mění pravidelné časy odjezdů a příjezdů,
a proto doporučujeme si tyto časy před nástupem
cesty ověřit.
Zástupci města Litomyšle věří, že nová motorová jed-
notka přinese občanům města alespoň částečné zlep-
šení kultury cestování vlakem na trati Litomyšl -
Choceň.                                       ing. Kotyza, České dráhy 

Regionova dvakrát 
denně do Litomyšle

Město se stalo na základě smlouvy o bezúplatném
převodu uzavřené s Pardubickým krajem majitelem
pozemní komunikace v Trstěnické ulici po křižovat-
ku s nově vybudovanou komunikací v podnikatelské
zóně Benátská. Po tomto majetkovém převodu bude
tato část vyřazena z kategorie silnice III. třídy
a nově bude zařazena jako místní komunikace. 
Trasa silnice III. třídy tak bude převedena na novou
komunikaci podnikatelskou zónou a napojena
na silnici I/35 křižovatkou na výjezdu z města.
Vznikne tak již i podle silničního zákona v podstatě
‘obchvat města’, který bude využíván například při
značení případných objízdných tras při uzavírkách
silnice I/35 ve směru Benátky, Čistá. Tato situace již
byla vyzkoušena na podzim loňského roku a vozidla
tak nezatěžovala část města v okolí Trstěnické ulice.
Nově se o komunikaci v Trstěnické ulici budou starat
Technické služby města, a to včetně zimní údržby.
Silničním správním úřadem se stane Odbor místního
hospodářství. 
Město si uvědomuje, že stav převzaté komunikace není
ve stoprocentním stavu. V rámci dohod na vybudování
finančně náročné obchvatové komunikace se však
zavázalo nepožadovat rozsáhlejší rekonstrukce. Nový
stav bude lépe odpovídat dopravnímu značení nově
vzniklé křižovatky. Hlavní silnice od obce Benátky je
značena směrem do podnikatelské zóny, takže kopíruje
komunikaci vyššího řádu.  

Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního hospodářství

Trstěnická už jen
místní komunikací

Vážení čtenáři, po dlouhých osmi letech končí
naše působení v radničním zpravodaji Lilie. Bylo to
krásných osm roků (respektive jedenáct let, během
kterých jsme se podíleli na přípravě výročních pub-
likací Města) naplněných účastí na bohatém spole-
čenském životě města, spoluprací s milými
a vzdělanými lidmi a řadou krásných setkání. Veli-
ce si vážíme možnosti pracovat pro tak nádherné
město, které si zcela právem vysloužilo přízvisko
“Praha východních Čech”. 

Přestože naše redakční práce v tomto listu končí,
rozhodně se nehodláme z veřejného života zcela
vytratit. Těšíme se proto na další příjemná setkává-
ní, ať již sportovní, divadelní či ta, která souvisí
s povoláním novináře. 
Našim nástupcům přejeme hodně zdaru a sil při
zvládání nelehkého úkolu informovat objektivně,
přesně a také s úctou ke kultuní tradici zdejšího
kraje a k čistotě českého jazyka.        

Eva a Ivan Hudečkovi

Konec jedné etapy

Vážení čtenáři, jak jste se
dočetli v příspěvku s titul-
kem Konec jedné etapy,
působení manželů Hudeč-
kových v radničním zpra-
vodaji města Litomyšle
Lilie po osmi letech končí.
Mé jméno je Prokop Sou-
ček. Časopis přebírám

s vědomím, že laťka, kterou nasadili manželé
Hudečkovi, je velmi vysoko. I já se budu snažit
sbírat pro vás důležité informace a pokud to bude
v mých silách, navázat na vše dobré, co Eva a Ivan
Hudečkovi pro město a pro Lilii udělali a za což
jim patří velký dík.
Zároveň bych rád využil této příležitosti k tomu,
abych se vám představil. Narodil jsem se před
téměř šestadvaceti lety. Absolvoval jsem studium
žurnalistiky na FF UP, po několik let externě spo-
lupracoval s operou Národního divadla v Praze
a posléze nastoupil do Správy uprchlických zaří-
zení, organizace, která zajišťuje provoz “uprchlic-
kých táborů“. Mohu nabídnout i jisté zkušenosti
z práce v oblasti cestovního ruchu a působení
na mediální scéně. 
Doufám, že Lilie bude i za mého působení nadále
zajímavým a užitečným čtením a že jí, vážení čte-
náři, zachováte svou přízeň.    

Prokop Souček

“Střídání stráží”
Zpravodaj Města Litomyšle Lilie neslouží pouze
k informování o činnosti Městského úřadu Lito-
myšl. Každý měsíc v něm nacházíte také pozvánky
na nejrůznější akce, rozhovory, reportáže a další
příspěvky. A dle ankety vyhlášené na přelomu roku
2006/7 se dá jednoduše říct, že máte Lilii rádi.
Velkou zásluhu na oblibě našeho zpravodaje mají
i Eva a Ivan Hudečkovi, se kterými jsme před více
než osmi lety novou éru městského periodika
zahajovali. Lilie se tehdy změnila ze čtrnáctidení-
ku na měsíčník a v brzké době se mohla pochlubit
výrazným nárůstem příspěvků jak redakčních, tak
čtenářských.
Děkuji manželům Hudečkovým za odvedenou
práci, které oba věnovali nejen spoustu volného
času. Vždyť bez lásky k Litomyšli, ke kultuře a ke
všemu krásnému by se tato náročná práce dělat
nedala.  
Prokopu Součkovi přeji, aby se z něj stal brzy ten
správný litomyšlský patriot a aby si Litomyšl zami-
loval. Čeká ho nelehká práce udržet vysokou úro-
veň měsíčníku. Cestu si musí najít také k vám,
pořadatelům nejrůznějších akcí, přispěvatelům či
inzerentům. Prosím, mějte pochopení a buďte mu
v jeho začátcích nápomocní. Pro začátek prosím
o maličkost, dodržujte termín uzávěrky, který je
stanoven vždy na dvacátého v měsíci. 

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu   

Poděkování



Stačí krok a z procházky je rázem nepříjemně zapáchající záležitost. Známe to
skoro každý, přinejmenším z nás běhajících cestou necestou za svými ratolestmi
objevujícími svět. Rodinné centrum v Litomyšli se spolu se Zámeckou mateřskou
školou zapojilo do celorepublikové kampaně Sítě Mateřských center s názvem
Město pro děti, jejímž cílem je upozornit na stav veřejných prostranství z uživa-
telské roviny malých dětí. V rámci této kampaně spolu uspořádaly akci Městem
v čistých botičkách aneb Pejsek si bobeček neuklidí. V první fázi se děti při poví-
dání dozvěděly něco o tom, proč, jak a kam po pejscích uklízet a pak se spolu
s rodiči a učitelkami vydaly na procházku městem. Barevnými vlaječkami označo-
valy psí hromádky, a to až do chvíle, než vlaječky prostě došly. Ne tak bobečky.
Z míst, která byla dětmi označena, nejhůře dopadla ulice Na Valech, a to zejména
okolí dětského hřiště a chodníky v parku vedle Smetanova domu - tedy místa,
kde si děti nejvíc hrají a kde jsou právě proto pro pejskaře připraveny koše.
Po procházce byla pro děti připravena ukázka výcviku služebních psů Policie
České republiky v prostorách Mateřské školy v Zámecké ulici.
Z pohledu Rodinného centra i Mateřské školy byla akce příjemná i úspěšná a věří-
me, že i vy, ať pejskaři nebo nepejskaři, jste se při pohledu na ulice poseté vlaječ-
kami zkusili podívat na naše město trochu jinak.                                 Petra Benešová
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Odpadem podobným komunálnímu odpadu se rozumí odpad podobného složení
jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 ve vyhlášce č. 381/2001
Sb., Katalogu odpadů, vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzic-
kých osob oprávněných k podnikání (například v kancelářích, obchodech).
Povinností původců takového odpadu, vyplývající ze zákona o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, je třídění těchto odpadů (zejména musí být
vytříděny nebezpečné odpady, plasty, papír, sklo) a předání oprávněné osobě
k využití či odstranění samostatně podle jednotlivých druhů. Výše uvedené odpa-
dy je možné odevzdat v rámci systému zavedeného městem za úplatu, po před-
chozí dohodě na provozovně firmy LIKO SVITAVY, a.s. ve sběrném dvoře
v Mařákově ulici (prostřednictvím koupě tzv. podnikatelské známky nebo uzavře-
ní smlouvy na svoz odpadů). Samozřejmostí by pro podnikatelské subjekty mělo
být udržování čistoty a pořádku v blízkosti sběrných nádob. 
Podle ustanovení § 66 odst. 1 zákona o odpadech městský úřad uloží pokutu
do výše 300 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě,
která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem
o odpadech.                                    Alexandra Pandulová, odbor životního prostředí

Změny v odpadovém hospodářství 
města Litomyšle

Z prostředků EU a města Litomyšle byla nedávno
dokončena rekonstrukce sběrného dvora v Mařákově
ulici vedle areálu Technických služeb. Po jeho zpro-
voznění se neustále objevuje nešvar, kdy jsou odpady
odkládány do příjezdu k prostoru oploceného areálu
na ploše bývalé řepné skládky (náhradní sběrný dvůr
v době rekonstrukce) a před vjezdovou branou
do nového sběrného dvora. V rámci zamezení těmto
skutečnostem budou provedena některá opatření.
Počínaje 1. červencem 2008 dojde k prodloužení ote-
vírací doby sběrného dvora na šest dní v týdnu:

od do(zimní čas)        do(letní čas)
Pondělí 12.00 16.30 17.30
Úterý 9.00 15.00 15.00
Středa 9.00 16.30 17.30
Čtvrtek 9.00 15.00 15.00
Pátek 9.00 16.30 17.30
Sobota 8.00 12.00 12.00
Do prostoru vjezdu sběrného dvora bude instalována
kamera a výstupy budou v rámci archivace poříze-
ných dat k dispozici Městské policii Litomyšl.
Na základě těchto výstupů bude moci být zahajováno
s příslušnou osobou správní řízení buď z titulu veřej-
ného pořádku nebo zákona o odpadech.
Na příjezdu k prostoru bývalé řepné skládky bude
posunuta dopravní značka zákaz vjezdu všech vozi-
del do bezprostředního okolí křižovatky se silnicí
II/359 ve směru na Osík. V případě zjištění vozidla
v prostoru za značkou bude ze strany Městské policie
uložena pokuta na základě nedodržení pravidel sil-
ničního provozu bez složitého dokazování o neopráv-
něném odkládání odpadů. Samozřejmě že dojde

také k přidělení příslušného počtu bodů v bodovém
systému.
Rozšíření provozní doby sběrného dvora by mohlo
také napomoci odstranit vytváření nelegálních sklá-
dek v prostorách stanovišť kontejnerů na tříděný
odpad. V současné době se často stává, že jsou zde
odkládány odpady, které do kontejnerů vůbec nepat-
ří a dokonce se do nich ani rozměrově nevejdou.
Na základě vyšší dostupnosti sběrného dvora také
město zvažuje již v budoucích obdobích neprovádět
jarní a podzimní svozové akce, které dosud zajišťo-
valy Technické služby. Přestože bylo vždy předem
publikováno, k jakým účelům mají sloužit, bylo to
mnohými občany zneužíváno k odložení a zbavení
se čehokoli včetně nebezpečných odpadů. Stejným
způsobem již postupovala prakticky všechna města
sdružená do společnosti LIKO. Zkušenosti s těmito
akcemi jen potvrzují to, že nelze například zavádět
ani pravidelné přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů. Aby byla každá domácnost dobře informo-
vána o možnostech zákonného nakládání
s odpadem, je v tomto vydání zpravodaje LILIE vsu-
nut leták, který informuje nejen o způsobech využí-
vání jednotlivých prvků v systému ale také
o provozních dobách. Doporučujeme leták založit
pro opakované použití. Je označen letopočtem
vydání 2008, aby tak byl odlišen od původního
z roku 2006. Předpokládáme, že jeho platnost bude
i v roce 2009, neboť rozsáhlejší změny budou systém
čekat od roku 2010 na základě nových zákonných
předpisů.      Pavel Jiráň, 

vedoucí odboru místního hospodářství

Městem v čistých botičkách

Tourpropag v Písku 
Ve dnech 20. - 21. května proběhl v jihočeském
městě Písek již 12. ročník přehlídky propagač-
ních materiálů TOURPROPAG. I když letošní
počasí festivalu moc nepřálo a účastníci
nemohli tolik vychutnat krásnou atmosféru
malebných uliček města, parků a pokochat se
procházkou kolem řeky a splavu, tak déšť při-
nesl štěstí v podobě zvláštní ceny poroty
pro kulturní kalendář České inspirace. A tak se
sdružení osmi historických měst, ke kterým
patří i Litomyšl, dočkalo dalšího ocenění své
dlouholeté práce. Zájemcům o kulturní turisti-
ku je tento kalendář k dispozici v informačních
centrech českoinspiračních měst.                 

Daniela Manďáková,
výkonná ředitelka České inspirace

Péče o zdraví neznamená jenom navštěvovat lékaře.
AABC pořádá přednášky pro nemocné o léčbě a preven-
ci alergických onemocnění. Příští setkání se koná 16.
června od 16.30 hodin v jídelně Litomyšlské nemocni-
ce, a.s. Téma: Pylové i jiné alergie. Prevence a léčba.
Bližší informace podají sestry Marie Dolečková, Marce-
la Jílková, Eva Lustyková, R. Vyčítalová. Ambulance
pro klinickou imunologii a alergologii, Litomyšlská
nemocnice a.s. Telefon 461 655 256.

Prim. MUDr. Jiří Novák, MUDr. Petr Víšek

AABC - Sdružení občanů
s alergiemi a onemocněními
dýchacích cest

Rada pro podnikatele 
jak nakládat s odpady 
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50. ročník Mezinárodního operního festivalu 
Smetanova Litomyšl 2008 (18.6. – 5.7.)
BEDŘICH SMETANA: LIBUŠE
Středa 18. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Slavnostní zpěvohra o třech dějstvích na slova Josefa
Wenziga a Ervína Špindlera. V titulní úloze Eva Urbano-
vá, soubor opery Národního divadla v Praze, režie Petr
Novotný, dirigent Oliver Dohnányi

EXTERNÍ KONCERT VE SVITAVÁCH 
Čtvrtek 19. červen, 19.30 hodin, Kulturní centrum Fabrika
Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 4 in A, op.36 „Camera-
ta", Richard Wagner: Pět básní na slova Mathildy
Wesendonckové, John Williams: Schindlerův seznam
(suita z filmu S. Spielberga), Gustav Mahler: Pět písní
na slova Friedricha Rückerta. Dagmar Pecková - mezzo-
soprán, Leoš Čepický - housle, Komorní filharmonie Par-
dubice, dirigent Vojtěch Spurný

PRODANÁ NEVĚSTA -
VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA 
Čtvrtek 19. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Kostýmovaná generální zkouška připravované insce-
nace opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta je pří-
stupná po uhrazení symbolického vstupného. Diváci
zhlédnou prakticky plnohodnotné představení,
mohou však zároveň pozorovat práci režisérky a celé-
ho inscenačního týmu. Režisérka Magdalena Švecová
může zkoušku kdykoli přerušit a některý výstup zopa-
kovat. Soubor opery Národního divadla v Praze, dirigent
Ondrej Lenárd. Bez místenek, dospělý 100 Kč, děti do 15
let a studenti 50 Kč - vstupenky

BEDŘICH SMETANA:
PRODANÁ NEVĚSTA 
Pátek 20. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Komická zpěvohra ve třech jednáních na libreto Karla
Sabiny. První premiéra nové inscenace - koprodukce
ND Praha a Smetanovy Litomyšle. Soubor opery Národ-
ního divadla v Praze, režie Magdalena Švecová, dirigent
Ondrej Lenárd

VARHANNÍ MATINÉ ALEŠE BÁRTY 
Sobota 21. červen, 11.00 hodin, Chrám Povýšení sv. Kříže
Charles-Maria Widor: Toccata z 5. symfonie f moll,
op.42; Léon Boëlmann: Gotická suita, op.25; Antonín
Dvořák: Symfonie č.9 e moll, op.92 „Novosvětská"
(česká premiéra transkripce pro varhany). Aleš Bárta -
varhany 

SMETANOVO TRIO  
Sobota 21. červen, 16.00 hodin, Smetanův dům
Josef Suk: Elegie pro klavír, housle a violoncello,
op.23; Bedřich Smetana: Trio g moll pro klavír, housle
a violoncello, op.15; Petr Iljič Čajkovskij: Trio a moll
pro klavír, housle a violoncello, op.50 „Památce velké-
ho umělce". Smetanovo trio (Jana Nováková - housle,
Jitka Čechová - klavír, Jan Páleníček - violoncello)

BEDŘICH SMETANA:
PRODANÁ NEVĚSTA 
Sobota 21. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Komická zpěvohra ve třech jednáních na libreto Karla
Sabiny. Druhá premiéra nové inscenace - koprodukce
ND Praha a Smetanovy Litomyšle. Soubor opery Národ-
ního divadla v Praze, režie Magdalena Švecová, dirigent
Ondrej Lenárd

SLAVNÁ MŠE SVATÁ    
Neděle 22. červen, 10.15 hodin, Piaristický chrám
Tradiční děkovná bohoslužba, hudební doprovod
výběr z chrámových kantát Johanna Sebastiana
Bacha. Hlavní celebrující ThDr, Tomáš Halík, sólisté
Komorní filharmonie Pardubice, Kühnův smíšený sbor,
dirigent: Jaroslav Brych

EDVARD HAGERUP GRIEG: 
PEER GYNT  
Neděle 22. červen, 18.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Koncertní verze scénické hudby k dramatu Henrika
Ibsena. Jiří Langmajer, Pavel Soukup, Marika Procház-
ková, Václav Sibera, Jitka Burgetová, Jana Sýkorová,
sólisté, sbor a orchestr Státní opery Praha, dirigent Guil-
laume Tourniaire

GIUSEPPE VERDI: NABUCCO   
Pondělí 23. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Velká opera o čtyřech dějstvích, libreto Temistocle
Solera. Soubor Státní opery Praha, režie Karel Němec, 
dirigent Hillary Griffith

GIUSEPPE VERDI: NABUCCO    
Úterý 24. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Velká opera o čtyřech dějstvích, libreto Temistocle
Solera. Soubor Státní opery Praha, režie Karel Němec,
dirigent Hillary Griffith

GERSHWIN - BERNSTEIN    
Středa 25. červen, 19.00 hodin, II. zámecké nádvoří
George Gershwin: Kubánská předehra, I Got Rhythm,
Rhapsody in Blue; Leonard Bernstein: Symfonie č. 3
„Kaddish", pro orchestr, smíšený sbor, chlapecký sbor,
vypravěče a soprán na texty židovské modlitby a auto-
ra. Fazil Say - klavír, Soňa Červená - umělecký přednes,
Edita Adlerová - mezzosoprán, Chlapecký sbor Bonifan-
tes Pardubice, sbormistr Jan Míšek, Český filharmonický
sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, diri-
gent Leoš Svárovský

LUKÁŠ HURNÍK: THE ANGELS 
Čtvrtek 26. červen, 18.00 hodin, Smetanův dům 
Operní show o muzikálních andělích s ďábelskými
sklony na libreto Petra Čenského. Představení je urče-
no pro děti od deseti let a mládež. Dětská opera Praha,
dirigent Jan Kučera. Lukáš Hurník

PETR EBEN: JOB    
Čtvrtek 26. červen, 20.30 hodin, Chrám Povýšení sv. Kříže
Cyklus skladeb pro varhany se čtením ze Starého záko-
na. Věnováno památce Prof. Petra Ebena. Marek Eben -
umělecký přednes, Tomáš Thon - varhany

ANTONÍN DVOŘÁK: REQUIEM   
Pátek 27. červen, 20.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Smuteční mše pro sóla, sbor a orchestr na latinský
text. Dagmar Pecková, Adriana Kohútková, Tomáš
Černý, Peter Mikuláš, Pražský filharmonický sbor, Česká
filharmonie, dirigent Ondrej Lenárd

KLAVÍRNÍ MATINÉ JITKY ČECHOVÉ  
Sobota 28. červen, 11.00 hodin, Smetanův dům
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta pro klavír č. 8
a moll, KV 310; Franz Liszt: Mefistův valčík č. 1; Bed-
řich Smetana: Sny. Jitka Čechová - klavír

BEDŘICH SMETANA: MÁ VLAST
Sobota 28. červen, 17.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Cyklus symfonických básní. Česká filharmonie, dirigent
Libor Pešek 

BLÍZKÉ HLASY Z DÁLI    
Sobota 28. červen, 21.30 hodin, Piaristický chrám
Meditativní projekt mezináboženského dialogu;
hudební setkání dvou duchovních kultur. Sdružení
japonských buddhistických mnichů Gjosan-rjú Tendai
šómjó, umělecký vedoucí Saikawa Buntai, Schola Grego-
riana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben

GIOACCHINO ROSSINI:
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ  
Neděle 29. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří

Komická opera ve dvou dějstvích, libreto Cesare Ster-
bini. Provedení v italštině, české titulky. Janáčkova
opera Národního divadla v Brně, režie Sandro Santillo,
dirigent David Švec 

SERGEJ PROKOFJEV: ROMEO A JULIE
Pondělí 30. červen, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří
Balet o věčných milencích a jejich nenaplněné lásce.
Libreto podle stejnojmenné tragédie Williama Shakes-
peara napsali L. Lavrovskij, S. Prokofjev a S. Radlov.
Balet Národního divadla v Brně, choreografie a režie
Zdeněk Prokeš, dirigent Jan Zbavitel

BOSTON YOUTH SYMPHONY
ORCHESTRA  
Úterý 1. červenec, 18.00 hodin, II. zámecké nádvoří 
Wolfgang Amadeus Mozart: Cosi fan tutte - předehra
k opeře Robert Beaser: Evening Prayer - česká premié-
ra skladby na objednávku BYSO. Leonard
Bernstein/Frank Bennett: West Side - Variants (suita
z muzikálu). Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op.
88, „Anglická". Mark Miller - klarinet, Boston Youth
Symphony Orchestra, dirigent Federico Cortese

VIVAT CAROLUS QUARTUS   
Středa 2. červenec, 17.30 hodin, Zámecké divadélko
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. Hudbu složil
a na kytaru hraje Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. předčí-
tá Alfréd Strejček 

VIVAT CAROLUS QUARTUS    
Středa 2. červenec, 20.00 hodin, Zámecké divadélko
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. Hudbu složil
a na kytaru hraje Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. předčí-
tá Alfréd Strejček 

SYLVIE BODOROVÁ: MOJŽÍŠ    
Čtvrtek 3. červenec, 21.00 hodin, II. zámecké nádvoří 
Oratorium na texty Starého zákona a Bible kralické
pro sólisty, recitátory, dětský a smíšený sbor, bicí
nástroje a velký orchestr. Světová premiéra - skladba
na objednávku festivalu Smetanova Litomyšl. Pěvci:
Gabriela Beňačková (Miriam), Ivan Kusnjer (Mojžíš),
Otokar Klein (Faraon) recitátoři: Jan Šťastný (Áron),
Otakar Brousek st. (Hospodin), Kühnův dětský sbor,
sbormistr: Jiří Chvála, Pražský filharmonický sbor, sbor-
mistr: Lukáš Vasilek, Markéta Mazourová - bicí nástroje
Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK, dirigent Jiří
Malát 

POŘAD NA PŘÁNÍ - VIVAT 
50. SMETANOVA LITOMYŠL!    
Pátek 4. červenec, 22.15 hodin,
Městský stadion Černá hora
Slavnostní ohňostrojné představení na hudbu zejmé-
na Bedřicha Smetany, ale i A.Dvořáka, F.Lehára
a O.Nedbala. Koncept vychází z projektu, který v čer-
vnu roku 2006 získal hlavní cenu diváků na světovém
festivalu pyrotechnických muzikálů v portugalské
Madeiře. Důraz je kladen na výtvarnost, barvy, humor,
tempo, rytmus a malebnost hudebního motivu, pře-
kvapivé zvukové efekty, nikoliv však na hlučnost
a agresivitu projevu. Provede: Flash Barrandov 

GALA OPERA - SÓLA PRO DÁMY    
Sobota 5. červenec, 19.00 hodin, II. zámecké nádvoří 
Slavnostní závěrečný galakoncert, sestavený z oper-
ních árií a duet pro soprán a mezzosoprán, věnovaný
zejména 150. výročí narození Giacoma Pucciniho.
Na programu však budou také árie z oper W. A.Mozar-
ta, J. Offenbacha, L. Delibese a dalších. Eleonor Margu-
erre, Arpiné Rahdjian - soprán, Zoryana Kushpler -
mezzosoprán, Orchestr Janáčkovy opery ND Brno diri-
gent: Fabrizio Ventura 
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Zaslíbení pro život
Blíží se EURO 2008, fotbalový svátek pro každého
fandu sportu. Ve zpravodajských relacích bude mít
po celý měsíc červen své významné, pro diváka i spon-
zora atraktivní místo. Čeká nás medializované davové
šílenství. Fotbal k snídani, k obědu i k večeři. 
Pro vnějšího pozorovatele skutečnost možná až
úsměvná. Vždyť považte. Následující stať otiskl jeden
český deník na jaře roku 1908 a jiný český týdeník ji
po stu letech převzal v tomto znění:
“Blíží se jaro (v našem případě Euro). Ve velkých
novinách budou sáhodlouze vypisovány kopané, pak
polemiky o ně, kritiky, bude mluveno o důležitosti
a mezinárodním významu kopání, jak se jím šíří naše
sláva a roste vlastenectví, že jdeme od vítězství
k vítězství. Strakaté kostýmy se budou kmitat, sem tam
nějaké jemnější pohlazení mohutnou botou, časem
rozsype se nějaká ta kůstka, ale což - hejbejte se kosti
moje, vždyť mám doma ještě dvoje...”
Krásný, úsměvný text, napsaný vcelku lehce
srozumitelným, nepříliš zastaralým jazykem. Dokonce
dodnes aktuální, včetně své závěrečné pasáže: “Ozvi se
proti tomu. Mlč - jsi nevlastenec a nerozumíš tomu. Pryč
s tím škarohlídem! Štěstí, že jsem již zastříkaný
blátem...” Tolik o blbnutí za kulatým nesmyslem

napsal a třemi tečkami v závěru si povzdechl dobový
autor. Trefně a přiléhavě, to doufám uzná i zarytý
fanda.
Přesto fotbalu a především pak fotbalistům samotným
nelze upřít mnohá pozitiva, kterých si vážím a která
oceňuji. Bez talentu, který získali darem, bez
vlastního přičinění, ale ani bez píle a dřiny, kterou už
musí vynaložit sami a dobrovolně, by nebyli tam, kde
jsou. Obdivovaní, obletovaní, fotografovaní
a vylepovaní na kovová dvířka ve fabrice - taťkou
s kulatícím se bříškem, nebo zarámováni v růžovém
deníčku s kytičkami - ve školní brašně jeho dcery.
Obdivuji každého, kdo svou snahou a zájmem dokáže
mnohdy přenášet i hory. Každému takovému jedinci
patří skutečný a zasloužení hold. Řekněte mi: Kolik
takové píle jsme ochotni vynaložit v našem duchovním
životě? Jak se staráme, aby nám nezakrněly naše
duchovní svaly? Jaké sponzorské nálepky visí
na našem duchovním dresu? Nemáme jej náhodou až
moc často znečištěn hanebnými přehmaty v osobním
životě, “malými”, zato věrně opečovávanými hříšky
a prohřešky?
Teď s vámi zase na chvilku uteču do historie. Biblický
pisatel apoštol Pavel žil v době, která se, pokud se týká

pěstování osobní zbožnosti, od té dnešní nijak
nelišila. I v době před dvěma tisíci lety musel člověk
pro skutečnost být o něco lepším, vynaložit nějakou tu
píli a něco si odříct. 
Četl jsem, že nezanedbatelné procento současných
vrcholových sportovců by bylo ochotných užívat
preparáty, které by sice trvale poškodily jejich zdraví,
ale byly by zaručeným zdrojem dosažení nějaké vážené
mety v jejich disciplíně. Ano, vím, není v té věci moc
dobrého ke kopírování. Ale v duchovním životě,
v každodenní zbožnosti, v komunikaci s Pánem
Všehomíra naštěstí neexistují žádné nepovolené
preparáty. Modlitba, starost o svého bližního, služba
Bohu a lidem není omezená dvěma pilulkami za den.
Jste ochotni je užívat pro dosažení mety v téhle “naší
disciplíně”?
To je mé povzbuzení nejen pro váš dnešní den. Jasně,
není z mé hlavy, je z pera zmiňovaného Pavla. Zato je
to rada ozkoušená životem. “Cvič se
ve zbožnosti.Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak
zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život
nynější i budoucí.” (1 Timoteovi 4,7.8).

Aleš Kocián,
kazatel Církve adventistů v Litomyšli a Luži

V sobotu 14. června si sbor Církve adventistů sedmého
dne v nedaleké Luži připomene slavnostním shromáž-
děním 100. výročí svého založení. Po Praze a Liberci je
tak lužské společenství třetím nejstarším adventistic-
kým sborem v České republice. Jeho historie je nesma-
zatelně vepsána nejen do dějin jmenované církve, stala
se také nedílnou součástí historie Luže a jejího okolí.
Adventní poselství přinesl z Prahy v roce 1907 lužský
občan Emanuel Balcar. Do bohatých náboženských
dějin našeho městečka se tak dostává protestantská
církev, typická některými svými důrazy založenými
na bibli, kterými se odlišuje od církví ostatních. Jde
hlavně o sobotu, jakožto sedmý a tedy k bohoslužbě
určený den; zdůraznění důležitosti Ježíšova druhého
příchodu; křest ponořením v dospělosti na základě
vyznání víry a zachovávání starozákonních dietetic-
kých pravidel. Kromě toho je pro adventismus typický
zdravý životní styl a tím i prokazatelně vyšší průměrný
věk. Etickým kodexem této církve je biblické Desatero.
Mezi adventisty je Luže pojmem. Mimo jiné také proto,
že ze zdejšího, nikdy zvlášť početného sboru, vyšlo
mnoho duchovních, tedy kazatelů, z nichž někteří
zastávali místa předsedů a dalších činovníků církve
v českých zemích. Z nejstarších jmenujme Vincence
Kroulíka, Josefa Doubravského, Josefa Cepla staršího,
ze současných pak Josefa Cepla mladšího a Martina
Žůrka.
Zajímavá je také historie míst, kde se sbor scházel
k bohoslužbám. Nejprve to bylo u Balcarových

100. výročí založení sboru Církve adventistů s. d. v Luži
na náměstí, v chalupě u Krňákových, ve staré mateř-
ské škole, a když prostory nestačily, scházelo se pod
širým nebem nebo po skupinách v Luži, Srbcích, Cha-
cholicích, Březinách, Jarošově a Telecím. Možné to
bylo díky tomu, že adventistická bohoslužba není
ve své podstatě příliš obřadná, její základ tvoří přede-
vším systematické studium bible formou diskuze
a výkladová biblická zamyšlení kazatele, kterým může
být řádně ordinovaný pastor, ale i církví k této funkci
oddělený laik. Od poloviny 60. let do současnosti sídlí
sbor v budově v Komenského ulici 249, kde se nachází
také byt kazatele.
Nejtěžším obdobím společenství adventistů nejen
v Luži byly roky 1952 - 1956, kdy byla církev adventis-
tů komunistickou vládou zakázána. Zabaven jí byl veš-
kerý movitý i nemovitý majetek, který dodnes nebyl
řádně a v plné výši navrácen. Zde je vhodné doplnit, že
součástí adventistické věrouky je systém dobrovol-
ných darů jednotlivých členů, tzv. desátků. Tento způ-
sob je pro církev zárukou finanční nezávislosti
na státních podporách a dotacích, a to nejen v oblasti
platů duchovních.
V lužském sboru se během jeho jubilejní stoleté působ-
nosti vystřídalo třiadvacet kazatelů. Tím současným je
Aleš Kocián, B.Th. Sbor má 46 členů a do dění v obci se
zapojuje především svou dobrovolnou činností
pro humanitární organizaci ADRA formou Košumber-
ských dětských dnů a Vánočních benefičních koncer-
tů. Podobný dětský den ostatně ADRA pro děti

každoročně pořádá také v prostorách kolem litomyšl-
ského zámku. 
Adventisté také každé úterý organizují v kapli Hamzo-
vy odborné léčebny na Košumberku setkávání nad
biblí, cestovatelské besedy na konci kalendářního
měsíce nebo občasné promítání filmů. Na tyto aktivity
jsou zváni zajímaví hosté, naposledy například ředitel-
ka českého UNICEF, nebo v nedávné minulosti velvy-
slanec Jihoafrické republiky v ČR. 
V úvodu článku byla zmínka o slavnostním shromáž-
dění 14. června s dopolední i odpolední bohoslužbou.
Program bude rozdělen na dvě části. Dopolední část
od 9.30 do 12.00 hodin, s krátkým studiem Bible
na téma Vzkříšení a se zamyšlením z Božího slova, ke
kterému přijal pozvání bratr Karel Nowak, vedoucí
oddělení náboženské svobody a komunikací při Evro-
Africké divizi Církve adventistů se sídlem v Bernu.
Odpolední část od 14.00 do 16.15 hodin bude spíše
vzpomínková, doprovázená mnoha písněmi a dalším
programem. 
Adventisté jsou známi svým zaujetím pro Boží slovo,
důvěrou v Bibli, ale také službou potřebným lidem.
Jste do jejich společenství srdečně zváni, a to nejen
do Luže u příležitosti 100 letého výročí založení tam-
ního sboru, ale stejně tak i do Litomyšle, Vysokého
Mýta, České Třebové, Chocně, ale i dalších, celkem 167
míst v České republice, kde se pravidelně každou
sobotu scházejí k bohoslužbám.

Aleš Kocián, kazatel Církve adventistů

Obrázky od výtvarníků z litomyšlské ‘zušky’ těší dříve naro-
zené žijící v Domě pro seniory ve Sloupnici.

Obrázky dětí z Litomyšle těší seniory ve Sloupnici
Prostory třetího patra Domova pro seniory ve Sloupni-
ci zdobí od pátku 23. května čtyřicet obrázků namalo-
vaných žáky Základní umělecké školy Bedřicha
Smetany z Litomyšle. Mladí výtvarníci tak pod vede-
ním učitelek Šárky Frankové a Michaely Kotlárové
navázali na rovněž úspěšnou výzdobu několika oddě-
lení litomyšlské nemocnice před několika lety.
Domov pro seniory s kapacitou 107 klientů investoval
na podzim loňského roku do obnovy vybavení zhruba
dva miliony korun, zlepšení prostředí třetího patra
stálo 700 tisíc. Letos se připravuje zkvalitnění další
části zhruba za 800 tisíc korun. "Naším přáním a cílem
je vytvořit celistvou sbírku obrazů, které by si mohli
zájemci zakoupit, avšak za předpokladu, že je v Domo-
vě pro seniory zanechají. Jejich jména s uvedením
finanční částky pak budou u vybraných obrázků připo-

mínat všechny tyto nezištné dárce. Takto získané
peníze zařízení využije pro zkvalitnění svých služeb,"
vysvětluje záměr ředitel Domova pro seniory Miroslav
Šteyer. Při páteční vernisáži, které se zúčastnili žáci
výtvarného oboru ZUŠ, vystoupil dětský pěvecký sbor
této školy pod vedením sbormistryně Petry Šiškové -
Kubátové. Mezi vzácnými hosty byl i radní Pardubické-
ho kraje zodpovědný za sociální otázky Miloslav Mace-
la.                                                                                     -eh-

Z Kroužku Jihočechů
Poslední schůzka členů a přátel Kroužku Jihočechů
před letními prázdninami se uskuteční 19. června
v 17.00 hodin v restauraci Slunce.      Srdečně zve Výbor
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Válečný rok 1918 v Litomyšli – červen
Po bouřlivém květnu nastal klidnější měsíc. Alespoň
pro Litomyšl, jinde bylo rušněji a následky byly pocítě-
ny i zde. V červnu 1918 se konal pohřeb středoškolské-
ho profesora Jožy Slezáka, který byl zastřelen
zbloudilou střelou, když se náhodou připletl k dranco-
vání vlaku se špekem na pardubickém nádraží. Maďar-
ští vojáci tam zastřelili celkem pět osob.
Stát na udržení armády v chodu potřeboval značné
finanční prostředky. Poskytnout je měli občané. V čer-
vnu byla vyhlášena osmá válečná půjčka. Od počátku
války rostl nátlak na upisování, nadřízení museli tlačit
na své podřízené, učitelé na děti. Učitelé obcházeli
dům od domu a přesvědčovali lidi, často ale úmyslně
podávali výklad tak, aby vyzněl spíše jako varování.
V roce 1917 bylo úřady vyhrožováno dovolenkářům, že
půjdou hned zpět na vojnu, neupíší-li. Upisovaly také
obce - Litomyšl celkem přes 920 tisíc korun. V červnu
1918 bylo postupováno mírněji, nikdo ve výhodnost
půjčky nevěřil.
Určité uvolňování bylo znát i na společenském ruchu.
V červnu se konala první akademie Sokola za války.
Trvala čtyři dny a účastníci se na ni sjížděli z celého
okolí. Sokol byl považován za podezřelou organizaci (v
březnu 1917 proběhly u jeho litomyšlských představi-
telů domovní prohlídky). Jeho činnost byla navíc,
podobně jako u ostatních spolků, omezena odvody.
Jen jeden spolek válce navzdory vznikl. V červnu 1918
byl po přednášce Jiřího Guta založen odbor českých
turistů.
Ani mírnější režim však nemohl pominout podezření
ze zrady. Učitel na odpočinku Mikolášek tak byl v čer-
vnu 1918 vyslýchán, byla prohledána jeho korespon-
dence se třemi syny, kteří všichni upadli do ruského
zajetí. Litomyšl balancovala celou válku mezi loajali-
tou k císaři a odporem k jeho politice. Mnohem viditel-
nější byla zpočátku loajalita.
Na vítězství musely rakouské zbraně čekat dlouho. Až
v prosinci 1914 mělo okresní hejtmanství příležitost

požadovat oslavy dobytí Bělehradu. Městská rada
vyhověla vyvěšením praporů a její schůzi zakončilo
trojí provolání slávy císaři. Rakušané byli z Bělehradu
brzy vyhnáni, to se už pochopitelně tolik neopěvovalo.
K oslavám vítězství se připojovala i katolická církev.
V červnu 1915 se po dobytí Lvova konaly v probošt-
ském chrámu slavnostní bohoslužby. Probošt Franti-

jeho narozenin se odehrávaly bez hudby, stačilo mu
vyvěšení praporů a příspěvky na charitu. V dubnu 1917
byly přesto na jeho počest vysázeny akáty na Toulov-
cově náměstí a v srpnu téhož roku mu přišel vzdát hold
průvod organizovaný obyčejnými lidmi.
V místním tisku byly zveřejňováni vyznamenaní vojá-
ci. Udělování poct se nevyhnulo ani civilistům - hlav-
ně úředníkům, ale například i manželé Rejmannovi
z Litomyšle získali vyznamenání, protože všech jejich
osm synů bylo na vojně. Podobné pocty se neodmítaly,
na otevřený protirakouský nehospodský odpor se
v Litomyšli nepostavil nikdo. Inspektor četnictva Tišl-
jar si tak na inspekci o smýšlení obyvatelstva mohl
klidně kromě četnických kasáren prohlédnout také
výstavu zavařenin a zúčastnit se honu v Končinách.
Na Litomyšlsku panoval klid. V září 1914 proběhla vše-
obecná zemská razie zaměřená na špionáž a dezerce.
Výsledkem bylo zadržení dvou zlodějů v Dolním Újez-
dě a dvou cikánek v Litomyšli. Lidé se dostávali
do potíží spíše neuváženými řečmi než protistátními
činy. V dubnu 1915 opilý dělník Josef Bergr na náměs-
tí prozpěvoval: “My na vojnu nepůjdeme, my se na ni
vy...”, a dostal tři týdny vězení za opovrhování osobou
císařovou. Neopatrné bylo diskutovat s Němci, napří-
klad František Dvořák z Pazuchy dostal rok vězení,
když se pohádal na poli s Němcem ze Strakova o příči-
nách války. Obchodník Alexandr Malich z Litomyšle
strávil ve vazbě měsíc kvůli křivému udání janovského
Němce, který se tak chtěl vyhnout splácení dluhu. Vác-
lav Marel musel snášet občasné prohlídky a vyšetřová-
ní kvůli svým dvěma synům v ruském zajetí. Rakouské
úřady ale byly schopné projevit i shovívavost - Karel
Popler byl jen pokárán na hejtmanství po anonymním
udání, že v hospodě prohlásil: “Císařové, králové
a všichni panovníci, chtějí-li míti válku, mají se práti
mezi sebou a nehonit lid na jatky”.

Petr Chaloupka, Regionální muzeum Litomyšl

šek Mimra tvrdě kázal proti Masarykovi a legiím
i v průběhu roku 1918.
Pravidelnou příležitostí k loajalistickým slavnostem
bývala výročí členů panovnického rodu. Velké oslavy
proběhly v srpnu 1915, kdy se František Josef dožil 85
let. Oslavováni byli i úspěšní válečníci - v červnu 1916
byly přejmenovány panské vale na třídu arcivévody
Bedřicha - vrchního velitele armády. František Josef
zemřel 21. listopadu 1916. Ve školách bylo přerušeno
vyučování, městem znělo vyzváněním kostelních
zvonů a odělo se do černých praporů. Nástupce staré-
ho mocnáře, Karel I., byl mnohem skromnější, oslavy

Určité uvolňování bylo znát i na společenském ruchu. V čer-
vnu se konala první akademie Sokola za války. Trvala čtyři
dny a účastníci se na ni sjížděli z celého okolí. 

Zájmové kroužky Domu dětí a mládeže Litomyšl jako
každoročně vystavují, tentokrát dokonce na dvou mís-
tech v Litomyšli. Keramika je tradičně ve sklepení
Centra sociální pomoci - domova důchodců Na Skalce.
Další část výstavy můžete navštívit v kostelíku Roze-
slání Sv. Apoštolů na Toulovcově náměstí, kde vysta-
vují děti i dospělí z kroužků Šikovné ruce, Výtvarka,
Keramika dospělých a řezbářského kroužku. Společný
název výstavy “Doteky” zahrnuje několik témat, kte-
rým jsme se věnovali během školního roku. 
Děti z kroužků Hanky Šafaříkové prošly kus historie
od románského slohu až po baroko a vybíraly z umění
i běžného života. Všímaly si i vynálezů, které usnadňo-

Výstava Doteky ve sklepení a v kostelíku
valy život a práci obyčejných lidí v běhu staletí.
V kroužcích Lady Rejmanové ožili v příbězích a šikov-
ných rukou skřítkové. A její první řezbářští učedníci
v DDM se již mají s čím pochlubit. Ve sklepení se potká-
te i s africkou inspirací z kroužků keramiky Evy
Pecháčkové. Letos jsme vyzkoušeli jednu zvláštní
africkou techniku vytváření nádob a dostali jsme se až
ke keramickým bubnům udu, jejichž tajuplný zvuk
zazněl i na vernisáži. 
Výstava ve sklepení a v kostelíku trvá do 10. června,
fotografie najdete na www.litomysl.cz/ddm. Záběry
z vernisáže můžete vidět na kabelovém vysílání v Lito-
myšli.                                                         Eva Pecháčková 

50 roků od odchodu
Jaromíra Metyše 
z Litomyšle
Pocta spoluzakladateli Smetanovy Litomyšle se usku-
teční 22. června. Před sborem Církve československé
husitské na Toulovcově náměstí se v neděli od 9.30
hodin uskuteřní vzpomínkový akt na pana faráře
a spoluzakladatele hudebního festivalu Smetanova
Litomyšl. Uslyšíte slavnostní projev ředitele Smetano-
vy Litomyšle o.p.s., duchovní zamyšlení sestry farářky
Církve československé husitské Věry Říhové a hudební
poctu pod vedením Jaroslava Jiráčka z Brna. Zároveň
upozorňujeme, že v rámci Smetanovy výtvarné Lito-
myšle bude při výstavě na zámku možno shlédnout
archivní doklady o veliké a nezapomenutelné činnosti
pana Jaromíra Metyše.                           Jaroslav Jiráček

Pozvání do Sboru 
paní a dívek
Milé paní a dívky z města a okolí, Sbor paní a dívek při-
pravuje na příští tradiční Večer Magdaleny Dobromily
Rettigové na konci ledna 2009 společenský večer se
zajímavými hosty. V příštím roce si budeme také při-
pomínat výročí města Litomyšle, proto by měl být
večer opravdu slavnostní. Rády bychom přivítaly nové
zpívající členky, “dívky i paní” z města i přespolní.
Přijďte, prosím, posílit náš sbor, bližší informace
podáme na tel. 777 895 897 nebo 723 364 001.

Za Sbor paní a dívek  Pavla Brýdlová

Ve sklepení Centra sociální pomoci - domova důchodců Na
Skalce v Litomyšli byla 23. května zahájena výstava výtvar-
ných prací kroužků Domu dětí a mládeže.

Vpravo: Dům dětí a mládeže každoročně prezentuje město
Litomyšl na přehlídce aktivit pro volný čas Bambiriáda
v Chrudimi. Letos se tato akce uskutečnila 22. května. 

Foto Lada Rejmanová
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Vážení přátelé charity. Naše litomyšl-
ská Farní charita dostává po devíti
letech nového ředitele. Je proto nyní
vhodná doba ohlédnout se zpět. A toto
ohlédnutí je radostné. Díky pomoci
mnohých z vás - zaměstnanců i dobro-
volníků se podařilo charitu posunout

o hodně dál. Nyní má pět středisek.
Nejstarším a stěžejním střediskem je terénní ošetřova-
telská služba domácí péče. Při mém nástupu se dopra-
vovaly zdravotní sestry za pacienty jedním starým
favoritem, na babettě a k dispozici bylo devět jízdních
kol. Nyní jim slouží čtyři nová bílá auta se znakem cha-
rity. Služba je stále více žádaná, což svědčí o její potře-
bě a spokojenosti klientů. Byly pro ni vybudovány
nové prostory v Lidovém domě odpovídající přísným
hygienickým normám. Dalším střediskem je Respitní
péče Jindra, která nyní, jako první z charit v Pardubic-
kém kraji, úspěšně obstála při inspekci sociálních slu-
žeb. Darovaná vila tak naplňuje přání pana doktora
Jindry a slouží nemocným i těm, kteří se o ně starají.
Díky vašim příspěvkům při Tříkrálové sbírce a dotacím
jsme vybavili půjčovnu rehabilitačních pomůcek velmi
kvalitně. Tyto pomůcky posloužily již mnoha lidem
a čekají možná i na vás, aby vám ulehčily náročné chví-
le, když se setkáte s nemocí tak říkajíc tváří v tvář.
Nemohu zapomenout ani na obětavou službu žen
v charitním šatníku, kde se obléklo mnoho potřeb-
ných. Neumíme si ani představit, kolik tun oděvů
musely přebrat, roztřídit. Jak je složité zařídit i odvoz
oděvů na další místa. 
Zázemí litomyšlské charity je v Lidovém domě. Vzpo-
meňme na onu šedou budovu s omšelými vraty, kde se
jen občas ozvaly melodie a lidské hlasy. Nyní je Lidový
dům plný života a dostal i nový kabát. Také vnitřní
prostory zaznamenaly velké změny. Například bar
na sále, který slouží při kulturních akcích, schodiště
k silnici I/35, odpady a kanalizace, požární opona,
nové podlahy, rekonstruovaný suterén. Jen pro zají-
mavost, během tanečních kurzů si na parketě zatanči-
lo zhruba 300 párů. Proběhlo přes padesát
odpoledních posezení pro seniory atd.
Odcházím od rozpracovaného díla. Uvědomuji si, že
vše nebylo tak růžové a že je před mými nástupci
mnoho další práce. Děkuji tímto všem lidem, Městu
Litomyšli i jiným organizacím, kteří mě jakkoli pomoh-
li v mé uplynulé službě pro charitu. Nemohu je zde
všechny jmenovat, ale opravdu si vážím každé pomoci,
rady, modlitby. Nové ředitelce přeji hodně úspěchů
v další práci.                                                 Petr Doseděl

Radostné ohlédnutí

Jednou do roka v Galerii
DUKE sochař Jiří Dudy-
cha představuje své přá-
tele - výtvarníky a
zároveň členy Unie
výtvarných umělců krá-
lovéhradecké oblasti.
Letos to bude 20. června
v 17.00 a hostem bude
renomovaný malíř Fran-
tišek Kalenský. 
Protože své přátele
představuje u sebe
v ateliéru, je pochopitel-

né, že i on má pro svoje příznivce novinky. Letos to
jsou keramické reliéfy, které byly poprvé představeny
v královéhradecké galerii Na Hradě. Pro příznivce
Dudychových návrhů z Ateliéru DUKE Bohemia jsou
opět připraveny aranžované kolekce. A jako třešinka
na dortu - hrnky s litomyšlskými motivy. Oba výtvarní-
ci se na vás těší v galerii DUKE v Nádražní ulici v Lito-
myšli. Vstup z vlakového nádraží, možnost parkování.   

-red-

Host Jiřího Dudychy

“Konec světa nastane, až přestanou lidé
zpívat.” Albert Einstein.

“V dnešní době lidé málo zpívají a zpíva-
jí méně a méně. Uzavírají se, bojí se citů
a jejich projevu a blokují tím v sobě ener-
gii, kterou zadržují uvnitř. Zpěv je lék
a cesta, jak vyjádřit sám sebe, jak vyzpí-
vat své bolesti i radosti, smutek a lásku.”
Ida Kelarová. 
Už dlouhou dobu mi leží v hlavě smělý
nápad obnovit v Litomyšli tradici vel-
kých dětských pěveckých sborů. Téměř
ve všech sousedních městech mají malé děti možnost
si pravidelně zazpívat, a to už od předškolního věku -
již v mateřských školách se učitelky věnují sborovému
zpěvu, každý týden se scházejí vybrané děti ze všech
školek v jednom sboru. Nejenže se tu malí zpěváčci
naučí spoustu nových písniček a najdou si tu nové
kamarády, ale také si hravou a pro děti zajímavou for-
mou zvykají na systematickou práci, rozvíjí se v nich
smysl pro zodpovědnost a zdravá soutěživost.
Za všechny jmenujme například vysokomýtský Karosá-
ček, z něhož mohou děti postoupit do vyhlášeného
Rubínku, nebo ústeckoorlický Větrníček, na který
navazují Čekanky a opět velmi známý Čtyřlístek, rych-
novská Carmina a mnoho dalších. I v Litomyšli dětské
sbory působily - pod vedením Oldřicha Heyla, Taťány
Bočkové, Dany Bažantové, Zdeňka Kudrnky nebo
Petry Šiškové - Kubátové - a já bych na jejich práci
ráda navázala. 
Litomyšl je městem hudebním a tzv. “dospěláckých”

Vytvořme v Litomyšli velký 
dětský pěvecký sbor

sborů tu máme několik. Myslím, že
takový “malý sbor” bude dobrou
základnou pro ty “dospělácké” sbory,
které se možná i kvůli absenci dětského
sboru potýkají s nedostatkem zpěváků.
Možná je to ale také dnešní uspěchanou
dobou - na systematickou práci nemají
nejen děti, ale ani dospělí čas - přitom
v již zmíněných okolních městech je
o dětský sborový zpěv obrovský zájem,
a kdo se do sboru dostane, je to pro něj
velkým osobním úspěchem...
Proto bych se ráda pokusila vytvořit

i v Litomyšli “velký dětský pěvecký sbor”-
s přípravnými odděleními mladších dětí (1.- 4. třída )
a koncertním sborem (5.- 9. třída + víceleté
gymnázium). Doufám, že mě v tom nenecháte
samotnou a na připravovaný konkurz se dostavíte
v hojném počtu! Každé dítko zazpívá libovolnou
písničku a vytleská krátké rytmické cvičení. Nebojte
se, nebude to jako X factor, ale možná kdo ví? Úspěšné
děti budu pak čekat při začátku školního roku
na ‘Zušce’. Zkoušet budeme dvakrát týdně: dělené
zkoušky - po jednotlivých hlasech + jedna společná,
kde budeme trénovat vícehlasé písničky. Již nyní bych
chtěla vyhlásit soutěž o nejatraktivnější název nového
sboru (ceny pro soutěž zajištěny) - tak směle do toho!
Do budoucna budou dětem odměnou vystoupení,
pěvecké soutěže, víkendová soustředění, družební
setkání s dalšími sbory, atd. To vše ale závisí na zájmu
dětí o sborový zpěv! Přijďte, nebojte se, vždyť za
zkoušku nic nedáte!                       Lucie Kratochvílová

Mladý hudebník Josef Vágner nedávno přijal nabídku
zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Běly Gran Jen-
sen nazpívat ‘stonožkovou’ hymnu a stal se zároveň
neoficiální tváří Stonožky. Ve středu 14. května pod-
pořil činnost hnutí Stonožka v II. základní škole
v Litomyšli a stal se hvězdou školní akademie ve Sme-
tanově domě. S paní Bělou se Pepík poznal na benefič-

Stonožka a zpěvák Josef Vágner 
pomáhají dětem

ním vánočním koncertu v pražské Lucerně, kde rovněž
zazpíval. Od té doby s hnutím dále spolupracuje a jak
říká, velice rád bude i nadále svým dílem pomáhat
dětem postiženým válkou či přírodními katastrofami.
“Strašně si vážím Pepova geniálního hlasu. Josef má
ale vedle talentu také pokoru a ta je nejdůležitější
pro nás pro všechny,” říká Běla Jensen a dodává:
“Létám do války a vidím ty hrůzy. O to krásnější je sku-
tečnost, že se takhle mladý postaví za Stonožku a roz-
hodne se představovat její čistotu. Oběma, tedy
Pepíkovi i Stonožce, je osmnáct let.”
“Ve škole jsme kreslili obrázky pro Stonožku a už ten-
krát jsem věděl, že peníze z jejich prodeje pomáhají
dětem v různých částech světa. Vše se mi ale propojilo
až nyní. Zjistil jsem také, že ředitel zdejší školy Daniel
Janata byl ředitelem na mé bývalé škole, na jazykovém
gymnáziu v Praze,” říká o prvním setkání s hnutím
Na vlastních nohou Josef Vágner, který vystupuje pře-
devším v muzikálech, avšak plánuje i sólovou dráhu.
Nyní natáčí hymnu Stonožky, která se objeví i na jeho
novém cédéčku.

-eh- foto Ivan Hudeček

Mikroregion Litomyšlsko zažádal již v roce 2005
o dotaci na akci “Nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko”. Koncem červ-
na roku 2005 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí
dotace a vystaven certifikát. Celkové náklady projektu
jsou 6415700 Kč, podpora z Evropských fondů (ERDF)
je ve výši 4811800 Kč a podpora ze Státního fondu
životního prostředí ve výši 641600 Kč. Žádost byla
podána v rámci Operačního programu Infrastruktura,
opatření Nakládání s odpady a odstraňování starých
zátěží, podopatření Vybudování integrovaného systé-

Projekt “Nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko”

mu sběru a recyklace odpadů. Realizace projektu byla
naplánována na rok 2007 - 2008. Předmětem podpory
bylo vytvoření systému sběru a následného využití
biologicky rozložitelného odpadu v mikroregionu Lito-
myšlsko. Vybudovat se podařilo zpevněnou asfaltobe-
tonovou plocha o velikosti 2200 m2, včetně
bezodtokové jímky a oplocení. Dále byl v rámci akce
pořízen štěpkovač, svozové vozidlo a kontejnery ke
sběru biologicky rozložitelných odpadů. Kontejnery
jsou již rozmístěné v obcích mikroregionu a celý
systém začal již s prvním sekáním fungovat.          -ms-
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Horsáková - Pod pokličkou 3, Peter Flume - Rétorika
v praxi, Fischer - Speciální pedagogika, Hoskovcová -
Testy z psychologie, Thomas Daigeler - Vedení lidí
v kostce, Jan Keller - Vzdělanostní společnost?, Karel
Drábek - Naučné stezky a trasy, Dagmar Kludská - Zlatý
snář a symbolika snů, Jarolímková - Co v průvodcích
nebývá 3, Lukeš - Svatý týden v Terezíně, Šedivý - Vel-
vyslancem u Eiffelovy věže, Jiří Kovařík - Královské
vraždění, Bruno Halioua - Židovské matky, Jiří Jokl -
Ostrov tisíce vůní, Reálie Spojených států amerických,
Radek Laudin - Nejznámější filmová místa, Remešová
- Téma na román, Mac Dowell - Akryl, Jiří Čehovský -
Autopatie, Zita Kabátová - Bez servítků, Aleš Česal -
Utajené dějiny Čech, Chrastilová - Devět židovských
cest, David Longman - Péče o pokojové rostliny, Jitka
Gruntová - Málo známé zločiny, Jiří Ježek - Frajer Jiří
Ježek, Jamie Denton - Dohazovač, Anna Pasternak -
Rozvod podle Daisy, Cartland - Škola lásky, Barb Hen-

dee - Rebel, Przybylek - Gamedek, George Shuman - 18
vteřin, Stephen Cannell - Trefa do černého, Geoge
Elford - Ďábelská garda, Karan Desai - Dědictví ztráty,
Agatha Christie - Temný cypriš, Miloš Urban - Michae-
la, Bachman - Blaze, Annie Proulx - Ostrovní zprávy,
Jitka Prokšová - Zbytky iluzí, Pavla Frýdlová - Ženy
mezi dvěma světy, Pavel Kohout - O ničem a o všem,
Will Randall - Indické léto, Jiří Žáček - Kdo se směje
naposled..., Frobenius - Latourův katalog aneb
Komorník markýze de Sade, Lukjaněnko - Lživá zrcad-
la, Procházková - Narušitel, Jan Bauer - Poslední slovo
má ďábel, Vandenberg - Faraonka, Slaughter - Pavuči-
na, Petra Hůlová - Stanice Tajga, Martin Reiner - Pla-
chý milionář přichází, Jaromír Konečný - Moravská
rapsodie, Anna Adamová - Na lásku se
neumírá, De Bernieres - Partyzánova dcera, Laurys-
sens - Salvador Dali, Messadié - Milovaný Jidáš, Nancy
Huston - Rodová znamení.

210 let - 10. června 1798 se narodil v Kácově Jan Vare-
rián JIRSÍK. Studoval litomyšlské gymnázium a stal se
později kanovníkem u Sv.Víta v Praze a biskupem
v Českých Budějovicích. 
125 let - 20. června 1883 zemřel v Litomyšli Alois
ŠMILOVSKÝ, vlastním jménem Schmillauer, učitel,
školní inspektor a spisovatel. Pamětní deska s jeho
jménem je v dolní části Smetanova náměstí čp. 30, kde
žil v závěru svého života. 
105 let - 30. června 1903 se narodil v Litomyšli Jan
OBRTEL, lékař – dermatolog. Stal se přednostou klini-
ky v Praze. Byl autorem řady odborných a vědeckých
knih.
100 let - 26. června 1908 se narodil v Litomyšli Ladi-
slav JENÍČEK, vědec a profesor Českého učení tech-
nického v Praze. Sepsal řadu odborných prací
a učebnic.
95 let - 14. června 1913 se narodil Beno BLACHUT,
operní pěvec a sólista, který při prvních ročnících
Smetanovy Litomyšle často zpíval v Litomyšli.
90 let - 4. června 1918 padl v první světové válce
v Rusku Antonín ŠPONAR, legionář z Osíku.
90 let - 26. června 1918 padl v Rusku Jan ŠVEC, legio-
nář z Horního Újezdu.
65 let - 2. června 1943 zemřel v Litomyšli Ladislav
KASAL st., obchodník hudebními nástroji a dalšími
hudebními pomůckami. Byl všestranně činný
ve městě. Byl členem řemeslnické besedy, člen Sokola,
Vlastimilu, Hasičské jednoty a dalších spolků.
15 let - 23. června 1993 zemřel v Anglii Zdeněk
KOPAL, astronom světového jména a profesor
na mnoha univerzitách. Zabýval se bádáním o dvojh-
vězdách a pracoval v týmu vědců, kteří připravovali
vyslání kosmického tělesa s lidmi na Měsíc. Narodil se
v Litomyšli a je čestným občanem města.
75 let - V roce 1934 se konal v Praze Pěvecký festival,
na kterém společně zpívalo 6000 pěvců. Této slavnosti
se zpěvem zúčastnili i členové litomyšlského Vlastimi-
lu.
65 let - Válečný rok 1944 byl i přes tíživou situaci
v Litomyšli poznamenán Smetanovou hudbou.
V únoru ve městě vystoupil Brněnský symfonický
orchestr a zahrál Smetanův cyklus „Má vlast“. Pardu-
bický východočeský kraj vydal publikaci „Smetanova
Litomyšl“. V malém sále SD byla uspořádána výstava
„Smetana a Litomyšl“.

Připravil Miroslav Škrdla

Nové knižní tituly v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na červen 2008

V měsíci červnu končí 3. kolo čtenářské a výtvarné
soutěže “Karel Čapek dětem”. Úkolem soutěžících je
přečíst knihu o životě a díle Karla Čapka, napsat úvahu
či vyprávění o tomto spisovateli a vytvořit výtvarné
dílo, inspirované životem Karla Čapka. V měsíci čer-
venci bude knihovna z důvodů revize fondu a malová-
ní interiéru uzavřena. Prázdninovou výpůjční dobu
uveřejníme v příštím vydání Lilie.                             -red-

Městská knihovna 
na prahu prázdnin

Líbila se vám vloni Muzejní noc nebo jste se na ni
z nějakého  důvodu nedostali? Letos máte opět šanci
strávit příjemný večer  hraním si v muzeu, prohlídkou
výstav a poslechem hudby. Děti  vezměte s sebou!
Vstup na všechny akce, které se konají 14.  června
od 18 do 24 hodin, je zdarma. 
V hlavní budově Regionálního muzea Litomyšl
a na muzejním  dvorku se bude odehrávat interaktivní
výtvarná kreace na téma  lidských vlastností Ctnosti
a neřesti.
Vstoupíte-li do prostředí historie uložené,
dvě krajiny vámi  budou objevené.
Naleznete zápory co v lidech usídlily se.
Pýcha a Hněv, co k boji připravily se a...a už dost!
Náš svět klady má nejenom zápory,
ke každé neřesti patří i opak a tou ctnost jest.

Muzejní noc přiblíží ctnosti i neřesti lidí
Moudrost a laskavost zas raději dávají nežli dostávají.
To největší jejich radost je.
Pokud se vám vlídně hledět zlíbí,
svou snahou nahradíme, co muzejní noci chybí.
Dále vám bude k dispozici interaktivní výstava Od Pata
a Mata až po Vynález zkázy s doprovodným progra-
mem, který je uveden v Kalendáři akcí.                 -red-

Poděkování
Vážený pane řediteli, chtěla bych Vám pogratulovat
k očnímu oddělení. Jsem už starší člověk a světoběž-
ník, který se setkal se spoustou zdravotnického perso-
nálu, ale pobýval také ve velkých zdravotnických
zařízeních. S takovým personálem, který máte ve své
nemocnici, jsem se ještě nesetkala. Lékaři v čele
s panem primářem MUDr. Vladimírem Liškou, PhD.
jsou plni optimismu, sestřičky se s úsměvem míhají
po chodbách. Vše působí velmi mile a pacient se téměř
přestane bát. Musela jsem sice čekat na termín o tro-
chu déle, než známí v Pardubicích či v Praze. Dnes vím,
proč je tolik lidí, kteří chtějí právě na oční oddělení
v Litomyšlské nemocnici. Chci tedy ještě jednou podě-
kovat, že toto oddělení v nemocnici máte. Mé velké
díky adresuji také ještě jednou panu primáři a ostatní-
mu personálu.                                  Mgr. Dagmar Válková

Děkujeme primářce hematologického oddělení Lito-
myšlské nemocnice MUDr. Simoně Leníčkové a kolek-
tivu lékařů a sester za dlouhodobou a příkladnou péči
o naši maminku.                            Rodina Karlíkova, Osík

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli
na poslední rozloučení s naším tatínkem, panem Fran-
tiškem Horákem. Zároveň bych chtěla poděkovat
pečovatelkám z DPS, dobrovolníkovi panu Machů
a svým blízkým, že mi umožnili a pomohli, aby tatínek
prožil poslední roky mezi námi.                     Hana Černá 
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Slova moudrých: Nelituj námahy jednat ve svůj pro-
spěch tím, že prospíváš jiným. Markus Aurelius

Své významné životní jubileum v květnu
oslavili naši spoluobčané:
80 let - Růžena Voříšková, Litomyšl - Pohodlí,
Marta Jiskrová
85 let - Božena Vajrauchová, Litomyšl - Pohodlí,
Růžena Kulhavá, Miroslav Hudec
91 let - Anna Hrubešová
92 let - Stanislav Burda
93 let - Libuše Stříteská
95 let - Ladislav Hostovský, Litomyšl - Nedošín

Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Josef Havran, Litomyšl a Jana Šteflová, Lito-
myšl, Martin Lálík, Kamenec a Alena Lorencová,
Kamenec, Jaroslav Rejman, Makov a Michaela
Jandová, Jihlava, Martin Makovský, Lubná
a Pavla Krumplová, Široký Důl, Radek Blaško,
Ústí nad Orlicí a Dana Michalová, Tatenice, Ladi-
slav Čech, Poříčí u Litomyšle a Iveta Škeříková,
Poříčí u Litomyšle, Tomáš Kouba, Rybník a Mar-
cela Pechová, Rybník, Jiří Munzar, Dalečín
a Věra Škapová, Javorek, Přemysl Borovský,
Jimramov a Jarmila Drábková, Vysoké Mýto,
Miloš Dvořák, Osík a Terézie Šmolíková, Lito-
myšl, Aleš Krška, Česká Třebová a Petra Tenen-
ková, Česká Třebová.
Novomanželům přejeme hodně spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Miloslavem Rackem (83 let), Ladislavem Voříš-
kem (70 let), Bohuslavem Bartošem (82 let),
Františkem Horákem (83 let), Miladou Balado-
vou (93 let), Anežkou Němcovou (78 let) a Libu-
ší Holohlavskou (75 let).
Vzpomínáme.

V. Kučerová, SPOZ

Amazing Grace (Londýn 1807 - Malá Úpa 2008) 
Amazing grace, v českém překladu Úžasná milost -
milost, slovo, které není moc zastoupené v našem
slovníku. Ale nejen to, Amazing grace je také písnička,
kterou složil John Brown, kapitán otrokářské lodi
v roce 1772. Za touto písničkou je bohatá historie - její
autor ovlivnil Williama Wilberforce, který po nelehkém
boji prosadil v roce 1807 v dolní sněmovně britského
království zákaz obchodu s otroky. Od té doby byla pís-
nička přeložena do mnoha jazyků, obsahuje ji spousta
křesťanských zpěvníků, byla zpívána mnoha interpre-
ty, včetně Elvise Presleyho, a úspěšně plnila tabulky
hitparád. V loňském roce film Amazing grace přilákal
do zahraničních kin spoustu diváků. 
Chtěli bychom se letos nechat inspirovat tímto téma-
tem na našem mezigeneračním - rodinném English
Campu, který proběhne 19. - 26. července v Malé Úpě
v Krkonoších. Kromě tradiční dopolední výuky anglič-
tiny, odpolední konverzace, ale i zábavy formou her,
připravujeme večery s filmy, scénkami a písničkami.

Studenti septimy litomyšlského Gymnázia Petr Bube-
níček, Jan Král a Marek Votroubek uspěli na XV. národ-
ním finále Festivalu vědeckých a technických projektů
pro středoškolskou mládež v Praze se svým dálkově
řízeným robotem s uchopovacím zařízením. Obsadili
celkové sedmé místo a získali tak možnost reprezento-
vat naši republiku v mezinárodní soutěži INTEL ISEF
2009 v Atlantě.
Robot DTM-FHR 7 (Double Tracked Multi- Functional
Hand Robot 7), přezdívaný Jarda je multifunkční
pásové vozidlo s mechanickou rukou a kamerovým
systémem, které uživatelům umožňuje provádět
z bezpečné vzdálenosti různé riskantní manipulace.
Smyslem soutěže je podněcovat talentované středo-
školáky k většímu zájmu o vědu a techniku a umož-
nit jim další odborný růst. “Práce na projektu nám
přináší cenné zkušenosti. Jak už to při této činnos-
ti bývá, postupujeme vždy cestou pokusů a omylů
a o řešení problémů nebývá nouze. Věříme ale, že
do soutěže, která se uskuteční přesně za rok, naše-
ho robota ještě zdokonalíme. Případný úspěch nám
může navíc pomoci ke grantům při studiu na někte-
ré z amerických univerzit,” říká Jan Král, který se
chce i nadále věnovat kybernetice. Také pro jeho
dva spolužáky se technika stane předmětem dalšího
studia. Marka zajímají mechanické konstrukce,
Petra lákají chemické technologie. Spolu se studenty
z Litomyšle poletí za oceán Jan Justra z Gymnázia

Mladí konstruktéři míří do Atlanty

v Brně - Řečkovicích za projekt s názvem Obsah antibi-
otik ve vodě a Alexander Slávik ze stejné školy, který
je autorem projektu Numerické diferintegrování.            

-eh-

Páteční dopoledne 16. května se na hřišti litomyšl-
ského gymnázia neslo ve sportovně soutěživém
duchu. Studenti si pro děti ze Speciální školy Lito-
myšl a jejich přátele ze Speciální školy Vysoké Mýto
připravili celou řadu her - slalom, petanque, kužel-
ky a mnoho dalších, nejen pohybových aktivit.

Poděkování studentům gymnázia
Nechyběla tu totiž ani zkouška smyslů, kdy děti
poznávaly potraviny nebo určovaly různé druhy
rostlin a podobně. Za zmínku jistě stojí také úspěš-
ný společný zápas v tzv. asistované kopané, který
nadchl zejména chlapeckou část účastníků.
Počasí nám všem přálo. Děti byly rozděleny do sku-
pinek, které studenti provázeli po jednotlivých sta-
novištích a mnohdy si tak sami měli možnost
vyzkoušet práci osobního asistenta či pedagoga.
Bylo to krásné dopoledne, děti i dospělí, a jistě i stu-
denti, se dobře pobavili. Na jeho závěr každé dítko
zářilo při předávání diplomů a dárečků.
Studenti gymnázia prokázali, že dokáží uspořádat
akci pro více než 40 dětí a zvládnout ji organizačně
na výbornou. Největším přínosem pro všechny bylo
společné poznání se a zjištění, že pokud si lidé
vychází vstříc, vzájemně se pochopí, pomohou, tak
potom padají všechny možné bariéry. Tato akce toho
byla důkazem. Proto patří všem studentům, kteří se
na této akci podíleli a paní ředitelce Hynkové naše
velké poděkování. 

Za nadšené žáky speciálních škol, jejich pedagogy
a asistenty Anna Vrchotová

Studenti litomyšlského gymnázia se při práci s dětmi ze spe-
ciálních škol učili empatii i trpělivosti. 

Jezdecké hry pro děti
V sobotu 21. června bude krytá hala Jízdárny Suchá
patřit Jezdeckým hrám pro děti na ponících a velkých
koních. Od 11 hodin bude pro nejmladší jezdeckou
kategorii připraven pestrý program. Zveme vás ke sle-
dování velkých výkonů malých jezdců, s možností pří-
jemného posezení s občerstvením. 

Více na www.stajmanon.cz

Pozvánka na Velkou
cenu Litomyšle 2008
Ve dnech 6. - 8. června se v areálu u Primátorské hráze
koná 12. ročník Velké ceny města Litomyšle 2008
v parkurovém skákání. Na programu třídenních závo-
dů je devět soutěží od 120 cm až po nedělní extraligo-
vou soutěž ČSOB Velkou cenu Litomyšle 2008, která se
jede jako 5. kolo Českého skokového poháru 2008.
Můžete se těšit na jedinečnou atmosféru, špičkové
výkony českých TOP jezdců a koní, show program
a setkání se známými osobnostmi - v letošním roce při-
slíbil účast například hokejista Jiří Šlégr. Pro děti
bude připraven zdarma skákací hrad či vození na poní-
cích. Diváci pozor, losování vstupenek o LCD televizor!
Začátky soutěží: pátek ve 13.00 hodin, sobota a nedě-
le od 10.00 hodin.
Neděle v 15.00 hodin - ČSOB Velká cena Litomyšle 2008
- 5. kolo ČSP 2008 a vyhodnocení nejlepších juniorů
Dance and Jump Czech Junior Cup 2008. V pátek
od 20.00 hodin se na stadionu koná fotbalové utkání
parkurových hvězd.                           Mirka Skřivanová

Celým týdnem se bude vinout jako červená nit téma
Amazing grace. Učit budou američtí lektoři, jsou při-
praveny také lekce pro děti od šesti let. 
Již 3. ročník English Campu pořádá Sbor Církve bratr-
ské v Litomyšli a stojí 2690 korun pro dospělého. Ještě
jsou volná místa, pro více informací klikněte
na www.eclitomysl.cz. Ing. Jana Macková



Smíšený pěvecký sbor Vlastimil slavil...
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil je od svého vzniku
úzce spjat se vším, co se v našem městě událo a děje.
Přednáška v Městské knihovně nemohla v krátkém
časovém úseku obsáhnout ani to nejdůležitější z čin-
nosti sboru. Zájemci mohli ještě nahlédnout do vitrin
a prohlédnout si materiály zapůjčené muzeem a kroni-
kářem sboru - stanovy sboru z 19. století, diplomy,
plakáty, čestná členství, fotografie od 30. let až
po současnost.
Vlastimil by si zasloužil k blížícímu se 150. výročí roz-
sáhlejší expozici připomínající jeho historii, vždyť
ve srovnání s činností Kosího hnízda nebo s osobností
sběratele Šimka, kterým se dostalo rozsáhlé populari-
ty v prostorách muzea, i knižního zpracování, je jeho
význam pro město nesrovnatelně větší.
Posuďte sami, u čeho třeba Vlastimil zpíval:
- císaři Františku Josefovi (1889), presidentu T.G.
Masarykovi (1929), sedmi středoevropským presiden-
tům (1994)
- na festivalech Smetanova Litomyšl (1959, 1960,
1967, 1978 atd.)
- při otevření Smetanova domu (1905), gymnázia
(1923), sokolovny (1925), muzea (1928), urnového
háje (1931)
- při odhalení pomníků J. A. Komenského (1921), Růžo-
vého paloučku (1921), Smetanova pomníku (1924),
pomníku padlým (1930), základního kamene pomníku
A. Jiráska (1951), pomníku V. Šmilovského (1894)

- při odhalení pamětních desek (Smetana, Jirásek,
Voborník, Hiller, naposledy deska J. Metyše - 2002).
Zdařilý byl jubilejní koncert, jehož se zúčastnily kromě
oslavence i ostatní litomyšlské sbory (Mužský pěvecký
sbor a Spor paní a dívek) v chrámu Povýšení sv. Kříže
a pozvané sbory z partnerských měst Rodenu (Vrolik)
a Levoče (Chorus Minor). Účast publika převýšila
i návštěvu koncertů některých profesionálních uměl-
ců. Zpěváci potom společně besedovali v zámku a Vlas-
timil přijal gratulace od zúčastněných sborů. Mrzelo
nás, že se ke gratulacím ani svou přítomností na kon-
certu nepřipojili představitelé vedení našeho města.
Poděkování patří všem sponzorům uvedeným na pla-
kátech i programech, kteří přispěli k úspěšné realizaci
této náročné akce. Členové sboru, kromě nacvičení
programu, zvládli věnovat se svým zahraničním hos-
tům doma i při připraveném výletě do Slatiňan a Chru-
dimi, kde se koncert opakoval. Zvládli připravit
pohoštění pro účastníky koncertu. 
V sobotu 21. června litomyšlské sbory zajíždějí
na pěvecký festival do Choltic, pro příští rok Vastimil
dostal pozvání k vystoupením v Nizozemí a na Sloven-
sku.
Tímto vyzýváme zájemce o sborový zpěv, aby přišli
mezi nás každý čtvrtek v 19 hodin do Základní umělec-
ké školy nebo sledovali informace o naší činnosti
ve vývěsní skříňce na Smetanově náměstí.

Petr Jonáš
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Už tradiční zájezd do lanového centra jsme letos
na jaře nachystali na sobotu 17. května. Počasí bylo
ideální (sluníčko a modrá obloha), a tak se na autobu-
sovém nádraží sešli všichni stateční, kteří chtěli pro-
věřit svou odvahu. Po cestě autobusem do České
Třebové a vlakem do Brna jsme už v 11 hodin dychtivě
vstupovali do nově zrekonstruovaného centra. S vel-
kým očekáváním jsme si prohlíželi jednotlivé překážky
a nohy i ruce nás nedočkavostí svrběly. 
Nejdříve nás čekala lehká rozcvička na nízkých lano-
vých překážkách a samozřejmě i povinné a nutné pro-
školení správného způsobu jištění. Po tomto úvodu
nám již nic nebránilo v cestě. V cestě vzhůru, do výšky
8 až 10 metrů. Své zdánlivě skryté nástrahy nám v plné
kráse ukázaly Ráhno, Třmeny, Jakobův žebřík i nová
horolezecká stěna, ale nejvíce nám adrenalin zvedly
skoky. Jaké skoky? Například Tarzanův skok - vylezete
na sloup o výšce 8 metrů, na jeho vrcholu se ještě
v relativním klidu postavíte a pomalu otočíte, kolem
sebe máte krásný, volný prostor. Jen asi dva metry
před vámi volně visí hrazdička a doslova provokativně
se ve větru zlehounka pohupuje, jako by se vůbec nic
zvláštního nedělo. To vás naštve, nadechnete se, při-
vřete oči a... skočíte.
Nebojte se. Celá výprava dopadla dobře (a to doslova)
a z lanového centra si odvezla spoustu nezapomenu-
telných zážitků.                                       Dušan Simonides

III. ZŠ Litomyšl
v Lanovém centru

V průběhu září 2007 skupina mladých tvůrců ze sdru-
žení DocumentArt, včetně Jana Látala, navštívila
mozambické hlavní město Maputo, kde natáčela doku-
mentární film o světoznámé skupině mozambických
sochařů - Nucleo de Arte. Tato skupina se ve světě pro-
slavila především sochami, které byly vytvořeny z růz-
ných druhů zbraní. Umělci tak reagovali na důsledky
občanské války, která sužovala Mozambik téměř třicet
let. 
V rámci pobytu v Maputu byl také uspořádán na Národ-
ní škole umění Escola nacilonal de Artes visuais dese-
tidenní workshop zaměřený na komplexní tvorbu
krátkého audiovizuální díla pro studenty uměleckých
oborů se zvláštním zaměřením na audiovizuální tvor-
bu. Výstupem workshopu se stal krátký spot - video-
klip, jenž byl prezentován na jednodenním filmovém
festivalu, na kterém byly představeny také filmy čes-
kých a slovenských mladých autorů.
Večer s Mosambikem nebude naplněn jen  vyprávěním
o africkém Mozambiku a jeho kultuře. Promítnuty
budou fotografie i zmíněný videoklip One Day in Mapu-
to. Dále uvidíte rozhovor s jedním z největších afric-
kých malířů současnosti Malangatanou. Hostem
večera bude mozambický básník Jorge Matine, který
zde přednese své básně a pohovoří o africké literatuře.
Neváhejte a zažijte úžasně barevný večer 21. června
v 18 hodin v Čajovně v muzeu.               Kamil Novotný

Večer s Mosambikem

Etnoložka Zuzana Ondomisiová z občanského sdruže-
ní Potala, které pomáhá tibetským dětem s očními
vadami, představila v litomyšlské čajovně v Muzeu své
fotografie z Tibetu. Sdružení pomáhá vzdělávat tibet-
ské Nomády a je iniciátorem projektu Stromy pro Tibet.
Do Litomyšle přijela na pozvání svého dlouholetého
kamaráda Arnolda Nowaka z Trstěnice, aby zde před-
stavila život v dalekém Tibetu. Poprvé navštívila Tibet
přesně před dvaceti lety. Letos se měla uskutečnit
další cesta, ale kvůli uzavřeným hranicím ji se svými
přáteli raději zrušila. Zuzana Ondomisiová žije zároveň
v obavách o své známé v Tibetu. Situace v otázce svo-
body projevu a dodržování lidských práv není v této
zemi dobrá.
Akci, jejíž součástí byla též přednáška, spolupořádá
Základní organizace Strany zelených v Trstěnici u Lito-
myšle.                                                   -red-  foto Erik Kluka

Výstava fotografií 
z Tibetu v čajovně 
V Muzeu pokračuje

Rock - Beat - Popová kapela Saturn - Rock z Heřmano-
va Městce zavítá již podruhé do Litomyšle. Stane se
tak v pátek 13. června. Místem konání taneční zábavy
je Lidový dům. Srdečně Vás tímto zveme na ochutnáv-
ku rockové a popové muziky od českých i zahraničních
interpretů. Vše odstartuje ve 20 hodin, vstupné bude
60 Kč. Kromě dobrého zážitku si odnesete i něco
na památku. Zároveň jste zváni i na veřejnou zkoušku,
která proběhne v restauraci Na Výsluní ve čtvrtek
5. června od 18.00 hodin, vstup zdarma. Tam se
o kapele dozvíte více. Další informace jsou pak
na www.SATURN-ROCK.cz

Saturn - Rock opět 
v Litomyšli!

Nabízím letní pobyt 
na ostrově Hvar. 
Soukromá chata u moře, 

7 lůžek - levně. 

Tel.: 461 056 770

Pojďte čistit 
potůček
Děti z I. mateřské školy Zámecká se společně s učitel-
kami a maminkami z mateřského centra rozhodly, že si
po vydařené akci “Městem v čistých botičkách aneb
pejsek si bobeček neuklidí” uspořádají další akci
s ekologickým podtextem. Nám všem totiž není lho-
stejné prostředí, ve kterém si hrají naše děti a proto
jsme na 12. června v 10 hodin naplánovaly akci “Čiště-
ní zámeckého potůčku a jeho okolí”. Naše město je
jedno z nejkrásnějších v České republice a nezaslouží
si, aby některá místa, která mají být jeho chloubou,
zůstávala neustále zasypána odpadky od lidí, kteří se
v utlém věku nenaučili používat odpadkové koše.
Pojďte tedy s námi učinit něco dobrého pro naše krás-
né město!                             Za I.MŠ Mgr.Dana Cabicarová

“Květinkový” den
Ve středu 14. května proběhl 12. ročník veřejné celo-
státní sbírky s názvem Český den proti rakovině, kte-
rou pořádá sdružení Liga proti rakovině. Již tradičně
se na prodeji žlutých měsíčků zahradních podíleli
skauti. Letos chodilo v ulicích Litomyšle pět skupinek
s kasičkami, do nichž jste vložili celkem částku
19 049,50 korun. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Za skautské středisko Renata Baníková



Vyprávění o litomyšlských domech - 18
V kdysi samostatném domě čp. 57 bydlel na odpočin-
ku hraběcí lesmistr Karel Ferdinandi. Z tohoto domu
pocházela manželka Aloise Jiráska Márinka Podhaj-
ská. Zde slavil A. Jirásek s Márinkou svatbu.
Jako samostatný dům čp. 59 patříval Josefu Kalleso-
vi, výrobci klavírů, pian, harmonií a ostatních hudeb-
ních nástrojů. Dílna zde byla založena roku 1826.
Jeho syn Bedřich, který se narodil 1836, se vyučil
u otce. Za odborným vzděláním odešel do Německa
(Dráždan, Lipska, Berlína a Hamburku), poté do Ang-
lie a konečně do Francie. Po návratu pracoval v otco-
vě dílně, kterou z tohoto domu roku 1885 přestěhoval
do novostavby čp. 282 Mařákova ulice. Bedřich Kalles
zasedal řadu let v obecním i osadním zastupitelstvu
a v městské radě. Byl na svou dobu velmi vzdělaný,
mluvil vedle své mateřštiny německy, anglicky, fran-
couzsky, italsky a srbsky. Jeho klavíry a piana měly
dobré jméno nejen u nás, ale i jinde ve světě, jako
v Německu, Itálii, Rusku a na Balkáně. Za manželku si
vzal dceru výrobce pian ve Vídni Fany Schnablovou.
Zemřel v Litomyšli v roce 1903 a byl pochován na lito-
myšlském hřbitově. Manželka se odstěhovala
do Roudnice nad Labem, kde žila v rodině svého syna
- profesora. Firma zanikla roku 1912.
V mládí B. Kallesa došlo k zajímavé události. Ve směru
na Vodní valy stálo jednoduché stavení, oddělené
od hlavní budovy dvorkem. V něm v 2. pol. 19. stol.
bydlel a měl malou dílnu kartáčník Václav Vacek. Aby
na svou živnost upozornil, vyvěsil si na domovní
dveře z náměstí štít s českým nápisem Wchod Wáclavoj
Wackoj štětkařoj. V. Vacek zde žil se svojí osleplou
manželkou. Své výrobky v sobotu a v neděli vystavo-
val a prodával na podsíni. Večer po práci sedával se
svou ženou na dřevěných schodech vedoucích
ze dvora na půdu. A tehdy se udála ta neuvěřitelná
příhoda. Mladý Kalles střílel hliněnými kuličkami
po vrabcích. Jedna zasáhla paní Vackovou do ramene,
druhá do oka a způsobila ji nemalou bolest. Ráno,
když se probudila, opět viděla. Dr. František Lašek to
vysvětlil následovně: Pí Vacková byla osleplá zákalem
čočky, která se stane neprůhlednou. Hliněná kulička
udeřila paní do oka a tím způsobila vyšinutí čočky

a vlastně návrat zraku. Této mimořádné události vyu-
žil kartáčník Vacek tím, že popsal událost v písničce
o dvaceti slokách a s úspěchem ji zpíval po jarmarcích
na melodii národní písně Horo, horo, vysoká jsi. Tato
jarmareční písnička byla vytištěna v Augustově tis-
kárně a byla nazvána Podivné řízení boží. Její prodej
vynášel více než výroba štětek.

Podivné řízení Boží 
(zpívá se jako Horo, horo, vysoká jsi)

AC dílny a Denní stacionář v Praze i doma
Konec měsíce dubna se vydařil. Dvě tradiční akce,
na které jsme se v tomto období těšili, doplnilo pří-
jemné teplé a slunečné počasí a vylepšilo nám již
i tak velmi vydařený program. Nadace televize Nova
opět pořádala koncert Chceme žít s vámi. Letošní
ročník byl již třináctý, ale vůbec nebyl smolný, jak
by pověra předurčovala. Naopak, opět nás čekala
výborná organizace ze strany pořadatelů, zábavní
moderátoři Gondíci a program našlápnutý hned
od začátku vynikajícími účinkujícími, jako jsou
například Iveta Bartošová, Michal David, Maxim
Turbulenc, Petr Kolář, Heidi Janků, Helena Zeťová,
soutěžící z X Faktoru a jako velký bonbónek vystou-
pil poprvé taky vynikající Karel Gott. Užili jsme si to
skvěle, zpívali jsme a tancovali téměř do padnutí
těla, takže nám ani nevadilo, že se zpáteční cesta
trochu protáhla kvůli zácpě na dálnici. Opět

máme krásné zážitky a už se těšíme na příští ročník.
Trochu netradičně o den dříve (ale později se ukázalo,
že prozíravě, protože v ten pravý den už nepřálo tolik
počasí) jsme letos upálili dvě čarodějnice, které se přes
zimu na charitě schovávaly. Nejprve jsme pořádně roz-
pálili připravenou hranici, pak opekli buřtíky a jiné
dobroty, abychom na to nešli s prázdným žaludkem
a nakonec jsme nemilosrdně obě čarodějnice postavili
na ohýnek. Abychom jim to přeci jenom trochu ulehči-
li, zazpívali jsme jim k tomu s kytarou pár písniček.
Myslím, že vůbec nevadilo, že vše proběhlo o den
dříve, protože krásné květnové počasí nám dokázalo,
že zima je už opravdu pryč a my se můžeme těšit
na krásné letní počasí a s ním spojené krásné letní
zážitky.

Alžběta Havlová, vedoucí AC dílny, Denní stacionář
Oblastní charita Polička

14

1. Poslyšte křesťané milí,    
a to sice v tuto chvíli,
co se za příhodu stalo,      
v Litomyšli vykonalo.

2. Roku tisíc osmistého     
to šedesát a prvního     
zrovna desátého srpna     
stala se věc přepodivná.

3. Jesti tam osoba jedna  
za štětkaře je provdána.
Kateřina jí říkají,
Vacek je přijmení její.

4. Dvě a šedesát let stará,   
světla božího zbavená,
čtrnácte let v tom trápení       
ach, jaký smutný stav to paní. 

5. Ten její upřimný manžel     
všady ji voditi musel     
a to nejvíce do kostela,
tam ona důvěru měla.

6. A to ku Marii Panně,
kterou vzývala důvěrně     
pro jejich sedum bolestí,
by ji pomohla z ouzkostí.

7. Nebyloť pomoci žádné 
v Brně, Třebové, v Mírově    
i po celém Litomyšlsku  
ani v dáli ani v blízku.    

8. Až Bůh věčně dobrotivý,
uhlídal svou svatou chvíli,
vnuknutí Kallesovi dal,
by si plosor udělal.

9. To bylo sobotního dne  
na večír k osmé hodině,
když na schodech večeřeli      
a vedle sebe seděli.

10. Tu mladý pán hezky ostře  
zbraně uchopil se bystře,
hliněnou kuličku nabil,       
aby s střechy vrabce srazil.

11. A když rána vyletěla 
do ramene ji trefila,
tu ona dí hnedky ke mně
“Tys tatínku, uhodil mě.”

12.“Ach maminko, o tom nevím,
já ti uškodit nemíním.”
Tu tehdy v tej naší hádce
přiletěla druhá prudce.

13. “Ježíš, Maria!” vykřikla
“po mém oku je již veta.”
já hned zůstal v omámení

a hrozně jsem kvílel nad ní.

14. Též co tu okolo stáli,
také ji v tom litovali,

ona pláče: bolí, bolí,
leknutí to velké pro ní.

15. Neboť si žádný nemyslí,
že on to ďál ze šelmovství
neb mu na ráně nebyla
v tom jen vůle Boží byla.

16. Neb on je čestný mládenec,
moudrý to český vlastenec,
on je vlídný ke každému,
laskav k Bohu i k bližnímu.

17. Hnedky ráno když 
vstávala,
v světnici se ohlížela
obrázky vidí na stěně,
praví, že vidí taky mě.

18. Teď už běhá všude sama,
po městě i do kostela,
Pánu Bohu též děkuje,
a radostí poskakuje.

19. Příklad si křesťané vemte,
v Pána Boha důvěřujte,
kdo je srdce upřímného,
Bůh se stará o každého.

20. Když je již ouzkost nejvýše,
tu pomoc Boží nejspíše.
Já teď tu píseň zavírám:
“Bože, dej šťastnou 
věčnost nám!”

Připravuje 
Alena Randáková

HLEDÁM ASISTENTKU 
vhodné pro ženu na MD 

nebo v domácnosti, která se 
nebojí telefonické komunikace.

Tel.: 608 812 822

Pronajmu 2+kk u náměstí v Litomyšli.

Příjemné a pohodlné bydlení v nově 
zrekonstruovaném bytě panelového 

zatepleného domu. Tel.: 731 945 857

EVA
Otevřeli jsme pro Vás prodejnu dámské konfekce 

- zboží vlastní výroby i nadměrné velikosti.
Smetanovo nám. 125, Litomyšl

Připravili jsme pro Vás novou kolekci:
šaty, kostýmy, halenky, sukně, kalhoty, kabátky, peleríny

Zakoupený oděv Vám bezplatně upravíme. Je možné ušít oděv i na zakázku!
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Do konce srpna bude otevřena výstava,
která je určena malým i velkým návštěv-
níkům. Proniknete nejen do tajů výroby
animovaných příběhů pro děti a mládež,
ale setkáte se se spoustou postaviček
z Večerníčků a dokonce si můžete sami
vyzkoušet, jak se co dělá, než se takový
příběh natočí na filmový pás. 
Výstavu v loňském roce připravilo Dět-
ské oddělení Moravského zemského
muzea v Brně pod přiléhavým názvem
“Jak se rodí večerníčky”. Regionální muzeum v Lito-
myšli tuto výstavu významně rozšířilo a upravilo. Díky
tomu vás celou expozicí provázejí originální loutky
z českých animovaných pohádek ze sbírky Atelieru
Bonton Zlín a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Čarodějnický slet
v mateřské škole
Ve III. mateřské škole Lidická se 30. dubna konal dlou-
ho připravovaný a dětmi oblíbený čarodějnický slet.
Naše malé čarodějnice a čarodějové se sešli náležitě
ustrojeni a vybaveni dopravními prostředky - košťaty
všech druhů a rozměrů. Čarodějnické masky se vzá-
jemně představily v průvodu po celé mateřské škole
a při soutěžích, v nichž prokazovaly své čarodějnické
umění. Měly například otočit chaloupku na kuří
nožce, předvést let na koštěti, hodit koštětem co nej-
dále, zdolat pavoučí síť a tak dále. 
Pak se průvod masek vydal na náměstí a u morového
sloupu děti zazpívaly obecenstvu, které se zde sešlo,
za doprovodu kytary čarodějnickou hymnu. Tu stvoři-
ly vrchní učitelské čarodějnice Miluška a Dáša. Návrat
cestou zmožených čarodějnic a čarodějů byl nasměro-
ván na zahradu mateřské školy, která bývá vždy cent-
rem všech společných akcí. Nejenom při těchto
společných výjimečných příležitostech, ale i v běžném
životě naší mateřské školy, je naše velká a krásná
zahrada s pískovišti, houpačkami, nově vybudovaný-
mi průlezkami, s vozovkou pro dopravní výchovu (ve
školce vlastníme kola, koloběžky a trojkolky) a v létě
s oblíbeným bazénem pro děti příjemným útočištěm
a místem klidu a pohody. 

Za kolektiv III. MŠ Lidická A. Sotonová

Bronzový Folkový
kvítek pro Věndy
V sobotu 17. května patřil přírodní amfiteátr na Kono-
pišti u Benešova sedmnáctému ročníku soutěžního
festivalu Folkový kvítek. Součástí šestnáctihodinové-
ho maratónu, na němž vystoupili mimo jiné Pavel
Lohonka Žalman, Honza Nedvěd, Pacifik či Pavel
Bobek, bylo národní finále autorsko-interpretační
soutěže hudebníků do 18 let. V kategorii skupin
vystoupilo sesterské duo Věndy Jany a Ivy Věnečko-
vých, v hodnocení poroty získalo 3. místo a z Konopiš-
tě si zaslouženě přivezlo bronzový Folkový kvítek.
V diváckém hlasování skončily Věndy dokonce druhé.
V kategorii sólistů zde vystoupila i Jana Věnečková
a v diváckém hlasování získala 3. místo. Díky příjemné
hudební atmosféře i pěknému počasí Folkový kvítek
zdařile zahájil letošní folkovou festivalovou sezónu.

-red-

Ve dnech od 29. dubna do 2. května se v Litomyšli
uskutečnil již 17. ročník Majáles. Studentské oslavy
byly zahájeny v úterý odpoledne tradičním průvodem
masek. Po vyhlášení nejlepších převleků studentů se
uskutečnil úspěšný pokus o zapsání do České knihy
rekordů v co největším počtu deštníků na jednom
místě. Obyvatelé Litomyšle nakonec přinesli a před

budovou České pošty naráz rozevřeli 466 deštníků.
Večer patřil volbě Missáka Majáles, recesní soutěž se
velmi povedla, a to hlavně pro hojnou účast studentů,
kteří vytvořili dobrou atmosféru.
Středa patřila sportovním utkáním mezi jednotlivými
školami, večer se konala studenty velmi oblíbená roc-
ková noc. Nakonec nám počasí přálo, a tak se i tato
akce vydařila. Ve čtvrtek se v Klášterních zahradách
v kulturním programu představily jednotlivé školy.
I tady se počasí nakonec umoudřilo a tak jsme mohli
shlédnout talent a nadání našich spolužáků. Den byl
ukončen volbou Miss Majáles a následně po ní dance
party. Zde již bohužel počet diváků nebyl tak velký.
Trochu nás mrzelo, že se do soutěže nezapojila ani
jedna z našich spolužaček.
Páteční večer se konal koncert cimbálové skupiny Hra-
dišťan a pěveckého sboru pedagogické školy KOS. Toto
vystoupení zakončil zaslouženě obrovský aplaus. Celý
Majáles 2008 bychom tedy ohodnotili jako velmi zdaři-
lý a doufáme, že další ročníky budou stejně úspěšné.

Studentky gymnázia 

Majáles pohledem studentek Gymnázia

Můžete si prohlédnout ukázky z díla
zakladatelů českého animovaného filmu
- Hermíny Týrlové (Vzpoura hraček, Uzel
na kapesníku, Pasáček vepřů či Vlněná
pohádka) a Karla Zemana (Cesta do pra-
věku, Vynález zkázy, Cesty námořníka Sin-
dibáda). Novější tvorba je zastoupena
postavičkami Pata a Mata s originálními
rekvizitami z dnes již kultovního seriálu
o těchto dvou kutilech.
Atraktivitu výstavy umocňuje také celé

funkční televizní ministudio s kamerou a televizním
přijímačem, které zapůjčila Česká televize Brno. Nej-
starší televizní pohádky se natáčely v přímém přenosu,
tak si přijďte zkusit zahrát jako loutkoherec s maňás-
ky pohádku přímo do televize.                                 -red-

Mobilní telefonní číslo redakce: 724 917 054 (Prokop Souček)
Změna úředních hodin v redakci Lilie: Út 9 - 12, St 13 - 17, ostatní dny dle dohody

Mezi gratulanty byl i Pavel Lohonka Žalman.

Koncert se uskuteční v úterý 10. června v 18.30
hodin ve Smetanově domě a Tomáš Pfeiffer zde roze-
zní Vodnářský zvon. Posluchači se mohou zaposlou-
chat do alikvotních tónů, které nejen rezonují s naší
duchovní podstatou, ale léčí i naše tělo. Zajímavos-
tí je i to, že součástí hudebního nástroje je vodní

hladina, která během hry vytváří rezonanční obraz-
ce a ve fortissimu dochází až k její levitaci do výše
řady centimetrů. Hudební zážitek je tak doplněn
i silným zážitkem vizuálním. Předprodej vstupenek:
Infocentrum Smetanovo náměstí, tel. 461 612 161.
Informace o koncertu na tel. č.: 774 032 776.

Společná věc 2008 s Tomášem Pfeifferem

Výstava Od Pata a Mata až po Cestu 
do pravěku aneb jak se rodí večerníčky
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Předposlední květnovou neděli se litomyšlská veřej-
nost dočkala další premiéry Zámeckého divadla Mili-
slav. Během desetiletého působení je to již pátá
premiéra tohoto souboru (1998 - Milenec a sok v jedné
osobě, 2000 - Fricando, 2002 - O bílém hadu, 2005 -
Strakatá komedie). A jak už je u tohoto souboru zvy-
kem, dramaturgie naplňuje záměr vyhledávat historic-
ké texty do prostředí své domovské barokní scény.

Simona Chalupová, která společně s hereckým
ansámblem nabízí divákovi nápaditou tvořivou hru
divadla ‘masek’ a živých loutek, které jsou opečovává-
ny vousatým rekvizitářem (Ladislav Suchochleb) –
druhou civilní osobou inscenace, vedeny nadpřiroze-
nou (a půvabně nadměrnou) bytostí zvanou Svět
(Martina Lušková) a sváděny k hříchu všudypřítom-
ným ďáblem Hany Švehelkové. Všechno to užívání
životních slastí nakonec utne něžná Smrt (Daniela
Voberová). Dále zde je představitel té slušnější polovi-
ny lidstva – poustevník Libora Kodyma, který polemi-
zuje s ďáblem i s lidskou společností, ztvárněnou
postavami dítěte, dvacetiletého, třicetiletého… až
stoletého zástupce hřešícího a užívajícího si lidstva.
Deset podobných postav, a přesto je každá jiná, přesně
charakterizující svůj věk, mající svůj pohled na život,

na svět a společnost. Bezvadně rozehrané herecké
etudy, množství originálních vtipných nápadů, výstiž-
né ‘masky’ a kostýmy. Každý herec (Ivan Hudeček,
Jakub Kodym, Petr Krčmář a Vladislav Steinbauer)
hraje několik postav, tvoří, srší nápady, převtěluje se,
hraje si s postavou a především je cítit, že z této hry
na divadlo má sám radost, že ho to baví.
Celé představení je zarámováno nejen do historické
kulisy zahrady barokního zámeckého divadélka, ale je
i výtvarně nápadité (karty neřestí, lidské loutky) a při-
tom stylově čisté. Z pestrých látek vznikly díky Janě
Paulové a Jiřině Sypalové kostýmy, které by litomyšl-
skému souboru mohlo závidět i mnohé šetřící profesi-
onální divadlo. Do dramatického děje přesně zapadá
i hudba Jiřího Šilhána v podání členů spřátelené praž-
ské divadelní společnosti Julie & spol. Přiznám se, že
jsem na premiéru našeho Zámeckého divadla šel s urči-
tými obavami, zdali vydržím. Vydržel jsem. Ba co víc:
bavil jsem se, byl jsem okouzlen, nadšeně jsem tleskal
a pak také o inscenaci dost přemýšlel. Byl to pro nás
diváky příjemný večer. A to je pro soubor Zámeckého
divadla Milislav to nejlepší ocenění: je to dobré diva-
dlo… Repríza představení se koná v neděli 8. června
v 19.30 hodin v zámeckém divadle.     Vladimír Šauer

K připomenutí 210. výročí zámeckého divadla
a k desátému výročí vzniku souboru si tentokrát zvoli-
li veršovanou duchovní hru Tobiáše Mouřenína z Lito-
myšle „Věk člověka“, kterou v roce 1995 vydalo
nakladatelství Paseka.
Mouřenínova hra vyšla tiskem poprvé v roce 1604
a „konkretizuje narážky na různé soudobé mravní
a politické nedostatky středověkého člověka“. Dlou-
hé monology patnácti postav, které vstupují do velmi
podobných situací nenabízejí čtenáři tohoto textu
ani minimální dramatickou představu.
Náročného textu se nejdříve ujal dramaturg inscenace
Luboš Švehelka, který podstatně zkrátil monology,
nechal v nich jen to podstatné a připsal si roli knih-
kupce, jehož úkolem je glosovat, vysvětlovat a aktua-
lizovat původní text. A pak se do náročného
duchovního a moralizujícího textu pustila režisérka

Premiéra hry Věk člověka okouzlila

Tradice závodu, který se letos konal na zhruba dvace-
ti místech v celé republice, vznikla po Letních olympij-
ských hrách v roce 2000 v australském Sydney, kde
získal český triatlonista Jan Řehula bronzovou medai-
li. Ty nejzdatnější děti, bojující o pohár nesoucí jméno
tohoto úspěšného olympionika, pokaždé postupovaly
do celostátního finále v pražském Edenu. Letošní roč-
ník byl bohužel výjimkou.
I tentokrát stáli na startu závodu v Litomyšli sportov-
ci, kteří se tomuto sportu věnují aktivně, ale i ti, kteří
si náročnost tohoto sportu přišli vyzkoušet poprvé.
Za uplynulých pět let se tu vystřídala řada skutečných
talentů, z nichž někteří dnes reprezentují Českou
republiku v dorosteneckých či juniorských kategori-
ích. Za všechny jmenujme třeba Zuzanu Vlčkovou
z Poličky, která na loňském Mistrovství světa v maďar-
ském Györu obsadila 17. místo, Leu Johanidesovou
z České Třebové, devátou závodnici Mistrovství světa
a sedmou v pořadí na Mistrovství Evropy v duatlonu
nebo trojlístek mladých duatlonistů Roman Kaniščev,
Tomáš Kabrhel a Milan Záleský, kteří nás reprezento-
vali v závodě olympijských nadějí. 
Závod i tentokrát připravil oddíl Duathlon Triathlon
Club Litomyšl pod vedením trenéra a bývalého aktivní-
ho závodníka Zdeňka Kabrhela ve spolupráci s Městem
Litomyšl a za podpory Pardubického kraje.

Text a foto Ivan Hudeček

Triatlonové naděje
v Litomyšli popáté

Chodby i učebny Základní umělecké školy v Dolním
Újezdu u Litomyšle se proměnily v koncertní síň
a výstavní prostory. Žáci výtvarného oboru této školy,
která si vloni připomněla patnáct let své existence,
připravili tradiční výstavu svých prací a mladí hudeb-
níci a žáci tanečního oboru spolu se svými učiteli

nacvičili koncertní pásmo, jehož premiéra a zároveň
vernisáž výstavy se uskutečnily 11. května při příleži-
tosti Dne matek. V týdnu pak přijali pozvání žáci
mateřské a základní školy. 
“Naším cílem je ukázat, co se lze v naší škole naučit,
jak zdatné máme pedagogy, nebo jak znějí jednotlivé
nástroje. Výstava, tentokrát na téma Komunikace, je
zároveň ukázkou činnosti litomyšlského Fotoklubu
1840, jehož členové se tu rovněž prezentují a se školou
spolupracují,” říká ředitel školy Jiří Kučík. Akce je
podle něho zároveň náborem nových žáků. Školu s její-
mi pobočkami v Morašicích, Sebranicích, Trstěnici
a v Litomyšli dnes navštěvuje 290 žáků, kterým se
věnuje šestnáct učitelů. Letošní nábor trval do polovi-
ny září, v minulém školním roce však škola musela,
vzhledem k převisu zájmu, řadu žáků odmítnout. Nej-
větší zájem je přitom o hru na kytaru, keybord,
k němuž někteří žáci přecházejí z výuky hry na klavír,
zobcovou flétnu a překvapivě též o hru na příčnou
flétnu. Naopak méně dětí se chce věnovat hře na hous-
le a žesťové nástroje.              Text a foto Ivan Hudeček

Náborový koncert a výstava v Základní 
umělecké škole v Dolním Újezdu

Již popáté se na litomyšlské plovárně konal Závod tri-
atlonových nadějí. Ve čtvrtek 29. května se tu o vítěz-
ství v jednotlivých žákovských kategoriích utkalo
téměř sto mladých atletů z Litomyšle a okolních obcí.
Své zástupce tu však měly také Základní školy z Loštic,
Mohelnice, Ústí nad Orlicí či Moravské Chrastové.

Lidový dům v Litomyšli pořádá víkendový
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ PRO MLÁDEŽ

soboty od 13. 9. do 13. 12. 2008 v 17 hodin, cena 1050,- Kč za osobu včetně věnečku
Průkazka účastníka je slosovatelná o dárkový poukaz! Přihlášky od června 2008.

Tel.: 461 619 183, 731 460 663, www.lidovy-dum.cz

Do cíle závodu vbíhají mladší žákyně.

Studentka Vyšší odb. školy pedagogické hledá pod-
nájem. Tel.: 774 107 552. Nabídněte staré místopis-
né pohlednice od nejstarších do roku 1950. Možno
i jiná témata. Tel.: 739 307 646. Koupím domeček
nebo chaloupku. Voda, elektřina, malá zahrádka
pro pejska, sociální zařízení. Cena dohodou - do 450
tisíc korun. Tel.: 739 307 646. Prodám multifunkční
vestavnou troubu Ardo uloženou do skříňky s dezé-
nem masivu, trouba je bílé barvy. Cena dohodou. Tel.:
739 307 646. Koupím garáž nebo hledám pronájem
garáže v okolí ulice 17. listopadu, popř. v okolí gymná-
zia. Platba hotově. Rychlé jednání. Děkuji Vám
za nabídky. Tel: 777 147 170. Prodám komplet
na malou cirkuli, cena 1700 Kč. Tel.: (sms) 736 790
421. Koupím dům na náměstí nebo pozemek v cent-
ru. Tel.: 737 777 845. Nabízím pozemek k zavezení -
asi 150 tun. Tel.: 737 777 845. Hledám privat 1+1
nebo 1+0. Tel.: 776 775 593. Prodám komerční objekt
v centru města Litomyšle. Tel.: 724 071 896. Prodám
zděný byt 2+1 po celkové rekonstrukci v Litomyšli.
Tel.: 739 134 070. Prodám byt 3+1 na Komenského
náměstí, osobní vlastnictví, cena 1,8 mil. Kč. (doho-
da). Tel.: 733 142 379 po 17. hodině. Prodám kulatý
stůl rozkládací, do oválu, ořech. Cena 2500 Kč.
Tel.: 602 565 971, 724 294 855. 

Inzerce
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Před půlrokem proběhla stávka učitelů a já jsem pro-
střednictvím Lilie vysvětlil naše postoje. Nyní se
chystá další a já bych se k tomu opět rád vyjádřil.
Učitelé, jako všichni zaměstnanci, mají své právo
na stávku. Před půlrokem jsem vysvětloval, že
nechceme ždímat státní kasu, když je prázdná, ale
že nám jde o celkové zvýšení poměru HDP na škol-
ství tak, jak je tomu ve srovnatelných zemích (u nás
nižší o 1 %). Toto trvá. Platí i to, že nejde jen
o mzdové záležitosti (letos se vzhledem k inflaci sní-
žil reálný příjem učitelů), ale i o financování jiných
věcí (letos je výrazně méně peněz na učební pomůc-
ky a vzdělávání učitelů, skončily státní dotace
na rozvoj počítačových sítí). Ještě bych přidal, že
mě mrzí nekompetentnost některých nejvýše posta-
vených politiků (například ministr školství nedávno
pronesl, že přidáno dostanou pouze učitelé, kteří
zpracovávají školní vzdělávací program - to svědčí
o neznalosti školského prostředí - na tvorbě ŠVP se
museli podílet všichni, na materiálu, který má v pří-
padě naší školy 380 stran, to ani jinak není možné).
Dále bych podotkl něco, o čem se málo mluví -
na hranici bídy žijí nepedagogičtí zaměstnanci
ve školství. Uklízečky, ale i školník s méně lety
praxe mají tabulkově dostávat plat nižší než je mini-
mální mzda! Tato skupina lidí je malá a málo se o ní
mluví, ale její situace je opravdu alarmující.
Na druhou stranu náš postoj je takový, že protesto-
vat možné je, ale v červnovém termínu by to v přípa-
dě naší školy znamenalo tak zásadní zásah do práce,
že se naši učitelé rozhodli, že stávku podpoříme, ale
sami se jí nezúčastníme. Byla naplánována do obdo-
bí školních výletů, kurzů a mnoha jiných, předem
naplánovaných a zajištěných akcí na konci školního
roku, jejichž zrušení by znamenalo v některých pří-
padech i znehodnocení dlouhodobější práce.

Pavel Jirsa, ředitel ZŠ T.G. Masaryka

Stanovisko našich učitelů 
ke stávce pedagogických
zaměstnanců

Již počátkem roku 2008 jsme na stránkách Lilie
a na webových stránkách Města Litomyšle informovali
řidiče nákladních vozidel a autobusů o připravova-
ných změnách týkajících se školení řidičů z povolání,
vydávání Osvědčení profesní způsobilosti řidiče
(OPZŘ) a jeho výměny za nový typ - Profesní průkaz
způsobilosti řidiče (PPZŘ). Tuto problematiku řeší
novelizovaný zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdo-
konalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebyl
schválen prováděcí předpis k tomuto zákonu a ani
Státní tiskárna cenin v Praze není technicky připrave-
na na výrobu nového typu PPZŘ v podobě polykarbo-
nátové karty (stejné provedení jako současně
vydávané ŘP), vydává se tzv. Dočasný doklad.
Tyto skutečnosti nás vedou k tomu, abychom touto
formou odpověděli na nesčetné a pochopitelné dotazy
z vaší strany, jak řidičů profesionálů, tak i autodoprav-
ců.

1) Kdo je povinen být držitelem PPZŘ?
§ 46 (2) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je
povinen se účastnit řidič, který 
a) je občanem členského státu Evropské unie a má
na území České republiky trvalý pobyt,
b) je občanem členského státu Evropské unie a má
na území České republiky přechodný pobyt, který trvá
alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo 
c) je občanem jiného než členského státu Evropské
unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usa-
zeného na území České republiky nebo podniká
na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňu-
je řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo
podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské
oprávnění uznávané jako rovnocenné.
(3)Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče 
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesa-
huje 45 km.h-1, 
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České
republiky, Policií České republiky, Celní správou České
republiky a zpravodajskými službami České republiky, 
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České
republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnic-
ké záchranné služby a Správy státních hmotných
rezerv, 5 
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní
ochrany a báňské záchranné služby, 
e) vozidel ve zkušebním provozu, 
f) vozidel používaných při výcviku podle části třetí
a páté tohoto zákona a při zkouškách podle části třetí
a čtvrté tohoto zákona
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič
využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání,
pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé
práce nebo podnikání řidiče, 
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů. 

Z výše uvedené citace zákona 247/2000 Sb. vyplývá, že
v žádném případě nejde o řidiče, který řídí motorové
vozidlo kategorie M1 nebo N1 (postačuje řidičské
oprávnění skupiny B), ke kterému je připojen přívěs
a tím celková hmotnost soupravy překročí 3500 kg.
Tato skutečnost má vliv na vybavení vozidla záznamo-

Nový Průkaz profesní způsobilosti
řidiče od 1. dubna 2008

vým zařízením činnosti řidiče (tachograf), popř.
na druh dálniční známky (nad 3500 kg).

2) Jaký způsobem provést výměnu stávajícího plat-
ného OPZŘ za nový PPZŘ?
Čl. II Přechodná ustanovení 
1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profes-
ní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona (1. 4. 2008), jsou povinni do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den
ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidi-
če, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností písemnou žádost o vydání průkazu profesní
způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou
působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz
profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona.

Jak vyplývá z přechodného ustanovení, období
pro výměnu OPZŘ začíná 1. 4. 2008 a končí 30. 9. 2008
nebo s posledním dnem platnosti OPZŘ.
Vzhledem k problémům, popsaným v záhlaví článku,
jsme nuceni v následujícím období (min. do 30. 6.
2008) vydávat prozatímní papírový PPZŘ - Dočasný
doklad.
Z tohoto důvodu žádáme držitele OPZŘ s platností
do 31. 8. 2008 a delší, aby přišli požádat o výměnu až
po 1. 7. 2008, kdy podle sdělení Ministerstva dopravy
ČR, bude již možno vydávat PPZŘ v plastové podobě.
Tím se vyhnete dvojí návštěvě odboru dopravy.
Všem řidičům, kterým končí platnost OPZŘ před datem
1. 7. 2008, vydáme na základě písemné žádosti proza-
tímní papírový PPZŘ - Dočasný doklad. Současně při-
pravíme podklady pro vydání nového typu PPZŘ.
Ti, kteří budou žádat poprvé o vydání PPZŘ, ať zváží,
odkdy budou potřebovat tento průkaz a podle toho
mohou využít buď formu Dočasného dokladu nebo
po 1. 7. 2008 již definitivní verzi plastového PPZŘ.

3) Kolik bude výměna stávajícího OPZŘ nebo vydání
nového PPZŘ stát? 
Dle vyjádření Ministerstva dopravy vyplývá, že nejen
vydání nového PPZŘ, ale rovněž i výměna stávajícího
OPZŘ podléhá správnímu poplatku 200,- Kč,

4) Jakou dobu platnosti má nový PPZŘ?
Doba platnosti je 5 let ode dne vydání průkazu. Kratší
bude pouze v případě skončení platnosti řidičského
průkazu, ke kterému je PPZŘ vydán.
Výměna PPZŘ na dalších 5 let bude podmíněna účastí
na školení v akreditovaném školicím středisku (bez
přezkoušení).

§ 48
(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém
rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydá-
ní průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděle-
no do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. 

Věříme, že výše uvedené řádky vám pomohou v orien-
taci v současné, méně přehledné situaci. Pokud dojde
k nějakým termínovým změnám, budeme vás opět
informovat.

Jan Gregar, zkušební komisař

V průmyslové zóně Benátská panuje opět stavební
ruch. Halu zde však nebuduje žádný „nováček“, ale tis-
kárna H.R.G. Litomyšl. Jde o firmu, která v této zóně
postavila první výrobní podnik a sídlí zde od září loň-
ského roku. Původní prostory jsou však dnes již malé
a proto ke stávajícímu objektu přidává dalších asi 1500
m2. V nové hale bude především knihárna a také
nezbytný sklad hotových výrobků a expedice. „Roz-
hodnutí o přístavbě padlo ihned po dokončení první
etapy v loňském roce, kdy jsme zaznamenaly výrazný
nárůst výroby,“ říká ředitel tiskárny Leoš Tupec a dodá-
vá:“Celkové investice tiskárny v letošním roce jsou
přes 25 mil. Kč a to především do přístavby a strojové-
ho vybavení knihárny.“ Představitelé Města Litomyšl
věří, že se stejně dobře bude dařit i například firmě
Černý s.r.o. či Pfahnl Backmittl. Obě firmy by měly
zahájit výstavbu svých závodů v průmyslové zóně ještě
v letošním roce.                                                           -ms-

V průmyslové
zóně vyroste
nová hala

V pátek 13. června navštíví Litomyšl velká delega-
ce velvyslanců zemí, které mají v České republice
své konzuláty. Pracovní cestu organizuje Minister-
stvo zahraničních věcí ve spolupráci se Smetano-
vou Litomyšlí, Městem Litomyšl a Pardubickým
krajem. Pro velvyslance je připraven minikoncert v

zámeckém divadélku, prohlídka zámecké expozice
včetně ochutnávky vína Chateau Litomyšl, které
zraje v zámeckém sklepení či procházka Klášterní-
mi zahradami. Hlavním bodem programu bude
však vernisáž velké výstavy Josefa Váchala „Mezi
Bohem a Ďáblem“ v Zámeckém pivovaru.

Velvyslanci navštíví Litomyšl 
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DENTIMED s.r.o. Litomyšl 
PRODEJNA ZDRAVOTNÍCH POTŘEB
Tel. 461 530 786

Prodejna Zdravotních potřeb, Purkyňova 1126 - v Domě s pečovatelskou službou 
(naproti nemocnici) LITOMYŠL Vás srdečně zve na nákup. 

Najdete u nás: zdravotní obuv pro děti i dospělé  zdravotní punčochy různých značek
ortézy a bandáže, zdravotnické pracovní oděvy  pomůcky pro inkontinenci, dezinfekční přípravky
chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla  lékařské nástroje, laboratorní sklo, tonometry
hole, rehabilitační pomůcky a mnoho dalších zdravotních pomůcek, které vám pomohou zlepšit vaše zdraví!
Objednáme vám zboží dle poukazů. Přijďte - jsme tu pro Vás!

www.dentimed.cz

Přihlašuji svoji dceru, syna

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

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

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

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

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

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

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

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

Celkem dní: ...................

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

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

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže svého dítěte: 

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

Po ukončení denního programu v 15.30 hodin půjde
naše dítě domů samostatně

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

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

E-mailová adresa na rodiče:  ........................................
Souhlasím s podmínkami projektu Křížem krážem prázd-
ninami:

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

INFORMACE PRO RODIČE 
Provoz v Rodinném centru na Toulovcově nám. v Lito-
myšli bude zajištěn  od 30. 6. 2008 do 29. 8. 2008
vždy od 7.30 hod. do 15.30 hod. včetně  oběda ve škol-
ní  jídelně  II. ZŠ nebo jídelně  MŠ.  Placení obědů je
možné pouze v hotovosti přímo u pokladny v jídelně. 
Cena hlavního jídla - 21,50 Kč +  cena polévky  -
3,50 Kč. Rodiče hradí  za dítě 50 Kč/den, sourozenci
platí 40 Kč/den. Úhradu  je možné provést současně
s podáním přihlášky nejpozději do 20. 6. 2008
na pokladně MÚ Litomyšl. Je možné i dodatečné př-
ihlášení dítěte, nejpozději den před nástupem do pro-
gramu.  S sebou: přezůvky, pokrývku hlavy, plavky,
ručník, svačinu, pití a peníze. Vaše dítě je pojištěno
pro případ úrazu u pojišťovny u pojišťovny Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  (PRO ŽÁKY 1. – 5. TŘÍD)

Křížem krážem prázdninami 2008 

Poděkování naší
báječné školce
My, rodiče předškoláků prvního oddělení I. mateřské
školy Zámecká, bychom touto cestou rádi poděkovali
všem zaměstnancům školky a zejména všem učitel-
kám, které pracovaly s našimi dětmi. Zvláštní dík patří
paní učitelce Ivetce Vachové a Ivě Gavendové. Akcí,
které dětem po celou dobu připravovaly, bylo více než
dost. Počínaje vánočními besídkami, masopustními
průvody městem, přes výlety, divadelní představení,
Dny dětí až po akci zvanou “Bílá paní”, kdy děti pře-
spávají jednu noc ve školce. 
Děkujeme za netradiční možnost zapojení nás, rodičů,
do některých společných činností, jako například
keramika s rodiči, sportovní odpoledne “Na Výsluní”
nebo posezení ke Dni matek. 
Děti měly možnost navštěvovat řadu kroužků, které
zpestřily už tak bohatý program. Děkujeme paní uči-
telce Daně Cabicarové za vedení “dramaťáku”, Ivě
Gavendové za hraní na f létničku, Ivetě Vachové
za nekonečnou trpělivost při keramice a paní Angele
Radiven za první krůčky v angličtině. Už hodinu sedí-
me v příjemném prostředí kavárny, sepisujeme text
poděkování a dobře se bavíme při vzpomínkách
na společná léta prožitá s naší báječnou školkou.
Napadá nás jediné. Děkujeme!

Za rodiče předškoláků 1. oddělení  I. MŠ Zámecká
manželé Pohoských

Děti z I. mateřské školy z Litomyšle s paní učitelkou na výle-
tě v Chocni.

Prodám jízdní kolo Favorit - dámské, starší, pojízdné.
Cena 700 Kč. Nabízím zahrádku v kolonii u staré plo-
várny s chatkou a příslušenstvím. Tel.: 602 893 372.
30/180, středoškolák z HK, tichý, pohledný, nekuřák
hledá věřící slečnu 25 - 30 let, pouze z vesniček výcho-
dočeského kraje, event. jižní Moravy. Tel.: 732 838
620. Za odvoz přenechám skříňkový šicí stroj
zn. Minerva. Tel.: 776 044 842. Nabízím družst. byt
4+1 v Litomyšli v panel. domě ul. Mařákova, 82 m2, ve
4.n. p, byt je po rekonstrukci (zděné jádro, plast.
okna). Cena dohodou. Tel.: 777 140 918. Za odvoz
dám skříňkový šicí stroj Minerva. Tel.: 776 044 842.

Inzerce

Partnerské, rodinné
a firemní konstelace
Porozumění problémům v partnerských a rodinných
vztazích i firemním konstelacím bude věnován seminář,
který se koná ve čtvrtek 19. června od 16 hodin v pro-
storách I. mateřské školy v Litomyšli. Lektory jsou Zde-
něk Šimanovský a Milan Hořínek. Cena 200 Kč.

Sociální zařízení Jindra, nabízející už čtyři roky res-
pitní péči, se stalo teprve třetím poskytovatelem soci-
álních služeb v Pardubickém kraji, který získal ověření
o kvalitě. Ze zařízení Farní charity je dokonce první
v kraji. Výsledek práce zvláštní inspekce bude zanesen
do registru poskytovatelů a pro zájemce o tuto odleh-
čovací službu se stane signálem, že nabízené služby
jsou objektivně kvalitní a plně v souladu se zákonem
o sociálních službách. V současné době zde pracuje
devět ošetřovatelů starajících se o osm klientů. V roce
2007 využilo služeb respitního střediska Jindra cel-
kem 88 lidí při počtu 106 pobytů. Zařízení bylo využi-
to z 94 procent. Jindra je součástí nabídky služeb Farní
charity Litomyšl, kterou nyní ve vedoucí funkci zastu-
puje Markéta Kovářová.                                               -eh-

Jindra = kvalitaTechnické služby města
Litomyšle vypisují výběrové

řízení na pozici 

vedoucí účetní 
– ekonom

Podrobnosti na tel:
461 613 491 
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Dlouhé a pečlivé přípravy pořadatelů z klubu Stiga HC
Benátky na závěrečný turnaj o Český pohár 2007-8 vyvr-
cholily v sobotu 10. května v Domově mládeže pedago-
gické školy v Litomyšli, kam přijelo jedenašedesát
zájemců o poslední bodový příděl před Mistrovstvím
republiky v Příbrami a evropským šampionátem v Rize. 
Do bojů zasáhli i hráči z domácího klubu Stiga Benátky.
V první skupině si Tomáš Halama (11.) poprvé, ale
po zásluze, zajistil postup do Béčka. Spolu s ním se
představili i jeho noví spoluhráči Petr Leden (14.),
Ondřej Šmiták (15.) a Pavel Lustyk (16.). Třetí skupina
se ukázala nad síly Roberta Ježe (13.), který o pouhý
bod zaostal za postupem do Béčka a spolu s Rudolfem
Hlouskem (14.) mohli doufat v lepší odpoledne.
V poslední základní skupině se sešli hned čtyři domácí
borci: Zdeněk Lopaur (8.) s Patrikem Petrem (10.) si
zajistili B- skupinu, Ivan Halama (14.) s Jindřichem
Petrem (15.) se museli spokojit s Céčkem. 
Po dobrém obědě z místní jídelny se hráči Litomyšle
s výjimkou Lustyka, který neúměrné příděly soupeřů
na svém prvním turnaji neunesl a do skupiny C se ani
nenechal nalosovat, těšili na to, jak se odpoledne se

soupeři poměří. Ve velmi vyrovnaném Béčku, kde mezi
prvním a patnáctým místem byl rozdíl pouhých 20
bodů, uspěl z domácí trojice nejlépe Lopaur (33.),
který o dva body přišel o postup do play-off. Silnou
patnáctku uzavíral Patrik Petr (39.) a předposlední
ve skupině skončil a poprvé za klub bodoval Tomáš
Halama (43.). V Céčku Robert Jež (45.) dokázal, že
jeho základní skupina byla opravdu těžší než třeba
Tomášova a kromě sklenice medu za první místo a pěk-
ných fotografií si odvážel zejména další hořkou zkuše-
nost, že dopoledne nelze, zvláště v některých
zápasech, ani na chvilku polevit. Ivan Halama (50.)
svojí pro mnohé nepříjemnou hrou dosáhl až na 6. příč-
ku, Jindřich Petr (56.) tentokrát více myslel na organi-
zaci než na hru, přesto až za ním skončili Leden (58.),
Hlousek (59.) a Šmiták (60.). 
V turnaji zvítězil Lukáš Turoň (THC Třinec) před Petrem
Tmějem (THC Stiga Svitavy 93) a Lotyšem Edgarsem
Saulitisem (Stiga Big Band Praha). Nejméně porážek
(5) si připsal sice Michal Hvižď (THC Stiga-Game Příb-
ram), jenže tři z nich přišly ve čtvrtfinále proti pozděj-
šímu vítězi a Michal skončil dokonce za bratrem
Leošem. Český pohár 2007-8 získal Turoň (1412) před
Tmějem (1364) a Hvižděm (1262). Pořadí litomyšl-
ských borců: 26. Lopaur, 33. Jež, 35. Patrik Petr, 44.
Ivan Halama, 45. Tomáš Halama, 49. Jindřich Petr atd.
Ivan s Tomášem také obsadili druhou a třetí příčku
v hodnocení nováčků a Patrik se stal sedmým junio-
rem. Družstvo opět skončilo deváté a stejná příčka mu
patří v celkovém pořadí. “Škoda jen, že se jako dříve
nepočítají čtyři nejlepší hráči klubu, protože pak
bychom určitě dopadli lépe,” soudí Jindřich Petr.
“Krásné jarní počasí podpořilo dobrou náladu a příjem-
ný personál i prostředí pomohli dotvořit kulisu mist-
rovských bojů. Děkujeme za pomoc Pardubickému
kraji, Obci Benátky a Nakladatelství Paseka,” dodává
za pořadatele Petr.

V Litomyšli vyvrcholil Český
pohár ve stiga hokeji

Vstup do nohejbalové
sezóny zvládli i žáci
Po mužích odstartovali svou krajskou soutěž v nohej-
balu i litomyšlští žáci do 15 let. Obhájci loňské prven-
ství pod vedením trenéra Miroslava “Gejzy” Ševčíka
oba své úvodní zápasy zvládli, když v prvním duelu
s přehledem porazili SK Bělá 6:0 a ve druhém utkání si
poradili s pardubickými Mněticemi 4:2, kde již za jas-
ného stavu prohráli poslední dva zápasy v singlu
a poslední dvojici. Litomyšl - Bělá 6:0 (dvojky: Jirmá-
sek J. - Pospíšil L. 2x 2:0, Pavliš A. - Klička P. 2x 2:0,
trojka: Jirmásek - Pospíšil - Pavliš, střídal Klička 2:1,
singl: Pavliš A. 2:0. Mnětice - Litomyšl 2:4 (dvojky:
Jirmásek J. - Pospíšil L. 2:1, 2:0, Pavliš A. - Klička
P. 2:1, 0:2, trojka: Jirmásek - Pospíšil - Pavliš, střídal
Klička 2:1, singl - Jirmásek J. 1:2.                            -red-Zářili v Hlinsku, vystřízlivěli v Lanškrouně

Nohejbalisté Litomyšle zahájili letošní ročník krajské-
ho přeboru přesvědčivou výhrou nad hosty z Hlinska.
Výsledek s nulou byl odplatou za loňskou porážku
stejným potupným rozdílem na hřišti soupeře. 
Svůj úvodní duel zvládla elitní dvojice domácích Půl-
krábek - Havran, soutěžní premiéru si úspěšně odbyla
druhá dvojice Radiměřský - Kysilka a uspěla i formace
Půlkrábek - Havran - Zindulka, kterou trenér postavil
proti zkušenější trojici hostů. Tento krok se vyplatil -
druhý set byl naprostým rozkladem hry soupeře z Hlin-
ska. Nejvyrovnanější zápas celého dne sehrály druhé
trojice. Radiměřský - Ševčík - Kysilka dokázali ‘urvat’
koncovku první sady, ale to samé jim soupeř oplatil
v sadě druhé. Třetí set byl nervy drásající podívanou se
šťastnějším koncem pro domácí. Do liché dvojky
naskočila i druhá letošní posila Litomyšle Martin
Kysilka, ale hra se této dvojce v průběhu celého první-
ho setu vůbec nedařila. Trenér nechtěl pokoušet štěs-
tí a rozhodl se vystřídat Kysilku Vrbkou. Hra se
vyrovnala a o všem musel rozhodnout až poslední míč,
který si dokázali připsat domácí. Martin Radiměřský
odehrál závěrečný singl ve velkém stylu a soupeře pře-
hrál ve dvou setech.
NK Litomyšl - SK Hlinsko 6:0
1. dvojice - Půlkrábek M., Havran 2:0 (10:9, 10:8), 2.
dvojice - Radiměřský, Kysilka J. 2:1 (10:5, 8:10, 10:8),
1. trojice - Půlkrábek M., Havran, Zindulka 2:0 (10:7,
10:4), 2. trojice - Radiměřský, Ševčík, Kysilka J. 2:1
(10:9, 9:10, 10:9), 3. dvojice - Ševčík, Kysilka M. (stří-
dal Vrbka) 2:1 (6:10, 10:9, 10:9), Singl - Radiměřský
2:0 (10:7, 10:5).
V Lanškrouně narazili litomyšlští hráči na kvalitního
soupeře, přesto dlouho pomýšleli na bodový zisk.
O výhře domácích nakonec rozhodl Herynek, který
uhrál pět vítězných bodů. 
Nohejbal Lanškroun o.s. - NK Litomyšl 6:3

1. dvojice - Radiměřský, Kysilka J. 2:0 (10:6, 10:8), 2.
dvojice - Půlkrábek M., Havran 0:2 (7:10, 5:10), 1. tro-
jice - Radiměřský, Ševčík, Kysilka J. 2:0 (10:6, 10:9),
2. trojice - Půlkrábek M., Havran, Zindulka (střídal
Půlkrábek D.) 1:2 (10:7, 5:10, 6:10), 3. dvojice - Sev-
čík, Kysilka M. (střídal Půlkrábek D.) 2:1 (10:3, 8:10,
10:6), Singl - Radiměřský 2:1 (7:10, 10:7, 10:5), 2. tro-
jice - Půlkrábek M., Havran, Zindulka 2:1 (9:10, 10:9,
10:9), 1. trojice - Radiměřský, Ševčík, Kysilka J. 0:2
(9:10, 9:10), 2. dvojice - Půlkrábek M., Havran 2:0
(10:8, 10:8).

Nemáte čas, nejste zruční, jste sama?
Volejte 602 479 791 - provádím drobné

domácí práce a opravy.

Jan kysilka(Nohejbalový klub Litomyšl) - vpravo proti bloku
domácího hráče Mnětic Petra Heziny. V tomto utkání Lito-
myšlští prohráli 6:1.

Nohejbalisté porazili
se štěstím Bělou
NK Litomyšl - SK Bělá “B” 6:4
V dalším domácím utkání krajského přeboru při-
vítali litomyšlští nohejbalisté soupeře z Bělé.
Zápas s B týmem tohoto oddílu byl nečekaně
dramatický. 
Domácím chyběli dva hráči, Miroslav Ševčík,
který se zranil v předchozím zápasu, a Michal
Půlkrábek. Trenér Litomyšle však měl ve výběru
střídání šťastnou ruku, když pokaždé (tedy cel-
kem třikrát) vedla k zisku bodu. Po trojkách
Litomyšl vedla 3:1, po vložené části ale bylo
vyrovnáno. Další trojka vybojovala těžký bod
proti silné hostující formaci, vzápětí další trojka
prohrála se slabší trojkou hostů. První dvojka se
dokázala s pomocí střídání zvednout a získat
pátý bod, avšak tragická hra Vomočila s Kysilkou
v poslední rozhodující dvojce drásala nervy. Při-
tom se očekávalo, že druhá dvojka soupeře
hravě porazí a završí tak zápasovou výhru.
Domácí hráči přistoupili na téměř plážový styl
nohejbalu soupeře, čehož záhy soupeř využil
a překvapivě získal první set. Hosté se dostali
do vedení 0:3, 1:5 a zdálo se, že je po zápase.
O celém zápase rozhodl sporný moment za stavu
6:8, kdy soupeř zahrál míč, na který domácí
obrana nestačila, avšak rozhodčí (jako i domácí
hráči) viděl out. Litomyšl tak získala set a poté
již o trochu jistější hrou i výhrou v rozhodující
třetí sadě celkové vítězství 6:4.                      -red-



OTEVÍRÁME
KOŠÍŘ

V neděli 8. června od 13.30 hodin
v areálu vodních sportů na Velkém Košíři

v Litomyšli.
- otevřené odpoledne pro veřejnost 

za každého počasí
- pro zájemce o emotivní sporty na léto 

- windsurfing,
jachting a kitesurfing

Za účasti zkušených instruktorů 
a členů WS oddílu si můžete vyzkoušet základy

uvedených sportů na souši i na vodě.

15.00 hodin - oddílová rozjížďka ve slalomu
nebo retrojízda 

(podle povětrnostních podmínek)

MarathON/OFF vyhrál Francouz Brunoau
Způsobem start-cíl zvítězil v devátém ročníku závo-
du marathON/OFF v sobotu 10. května v Litomyšli
Remy Brunoau z Francie, když dosáhl času 4:18
hodin a svůj životní výkon oslavil při slavnostním
ceremoniálu na litomyšlském náměstí zpěvem fran-
couzské hymny. 
Na náročnou maratonskou trať s extrémním převýše-
ním se postavilo osm běžců z celé Evropy. Slunečné
počasí sice nedovolilo závodníkům překonat traťový
rekord z roku 2007, ale i přesto byly dosaženy kva-
litní časy. Druhý doběhl Petr Soukup ze Sedlišť a
třetí místo obsadil Radek Kicukis z Litomyšle.

Petr Kubík

Kam v červnu v Litomyšli za sportem?
TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané
Ve dnech 10. - 12. června se na stadionu Černá hora
hraje finále mezikrajské soutěže v kopané mladších
žáků U 14 (ročník 1995).
Neděle 8. června od 9.30 a 11.15 hodin TJ Jablonné
n.O. (Starší a mladší žáci 1.A třída), neděle 15. června
od 10.15 a 12.30 hodin SK Polička (Starší a mladší
dorost - krajský přebor), neděle 15. června od 17 hodin
TJ Valy (muži - 1. A třída), sobota 21. června od 9.30
a 11.15 hodin - Jiskra Králíky (starší a mladší žáci 1.
A třída) - vždy Městský stadion Černá hora.    

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl lehké atletiky
Sobota 14. června od 10.00 do 14.00 hodin - 2. kolo II.
ligy družstev mužů, neděle 22. června od 15.00
do 18.00 hodin - 3. kolo KPD - starší žactvo Pardubic-
kého kraje - vždy Městský stadion Černá hora.    

Stiga HC Benátky
Sobota 14. června od 14.00 hodin - 6. kolo Litomyšl-
ského poháru 2008, každou středu od 17.30 hodin -
Krajská Stiga - liga - vždy Dům dětí a mládeže.

Billard centrum Litomyšl
Sobota 14. června - turnaj dvojic v 8 ball, sobota 21.
června - turnaj v karambolu - volná hra, jednotlivci,
sobota 28. června - Litomyšlská liga jednotlivců v 8
ball - 10. kolo. začátky vždy ve 13.00 hodin, prezenta-
ce od 12.30 hodin, více na www.bclit.org, Lidový dům

Koupaliště
Tenisové kurty s umělým povrchem, plážový volejbal:
do 14. června otevřeno: Po - Pá 14.00 - 19.00 hodin, So
- Ne 9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 hodin
od 15. června denně 8.00 - 20.00 hodin
Koupání: do 14. června 8.00 - 20.00 hodin dle počasí -
bazén 25 m a tobogán
od 15. června 8.00 - 20.00 hodin denně - bazén 50 m,
bazén 25 m, tobogán

Aerobic club FIT-LINE Litomyšl
Pondělí od 19.00 do 20.30 hodin - DANCE AEROBIC
s Luckou, středa od 19.00 do 20.00 hodin - BODYLATES
s Vlastou, čtvrtek od 19.00 do 20.30 hodin -
BODYSTYLING s Luckou. Další informace na tel. 777
288 770 - odpoledne - II. ZŠ Litomyšl

Primátorská hráz
Pátek 6. června od 13.00 hodin, sobota 7. června
od 10.00 hodin a neděle 8. června od 10.00 hodin - 
12. ročník Velké ceny města Litomyšle 2008 v parkuro-
vém skákání. Neděle 8. června v 15.00 hodin - ČSOB
Velká cena Litomyšle 2008 - 5. kolo ESP 2008 a vyhod-

nocení nejlepších juniorů DANCE AND JUMP CZECH
JUNIOR CUP 2008. Pátek 6. června od 20.00 hodin
na Městském stadionu Černá hora - fotbalové utkání
parkurových hvězd.

Hřebčín Suchá u Litomyšle
Sobota 21. června od 11.00 hodin - Jezdecké hry
pro děti na ponících a velkých koních Více
na www.stajmanon.cz

Cvičební sál Veselka
Neděle 8. června od 14.00 hodin - Dětský den na Vesel-
ce (zábavné a naučné hry, skupinové soutěže v přeta-
hování, štafeta aj.), sklizeň bonbónů, hledání
kuliček, hod na cíl, rybolov, stezka odvahy tmavým
tunelem, ukázky fitness cvičení pro maminky, paml-
sky, hodnotné odměny a dobrá zábava. Určeno
pro děti do 12 let, vstup zdarma. 
Pravidelná cvičení: FITBOX - nejžhavější novinka
v oblasti fitness pro ženy i muže (pravidelná cvičení
v Po 10 - 11 hodin, Út 19 - 20, St 17 - 18 a Čt 19 - 20
hodin). TAE BO - účinný sportovní systém, kombinace
aerobiku s prvky bojového umění (pravidelná cvičení
v Po 19 - 20 a Čt 18 - 19 hodin). Info na tel. 721 438
731. AIKIDO - pravidelná cvičení v Po 16.30 - 17.30, St
18 - 19.30 a Pá 18.30 - 20.00 hodin. CAPOEIRA - pravi-
delná cvičení v Po 17.30 - 19.00 a Pá 17.00 - 18.30
hodin. Dále pravidelná cvičení Aikido, Capoeira - více
info na www.samuraiklub.cz

Střelnice na Černé hoře
Středa 25. června od 15.00 do 17.00 hodin - Lovecké
kolo - cvičná střelba (položka 60,- Kč)
Neděle 29. června od 8.30 hodin - Velká cena města
Litomyšle v brokové střelbě Lovecké kolo 2*20
- prezentace od 8.00 hodin, startovné 250,- Kč, zbroj-
ní průkazy s sebou, ceny a občerstvení zajištěny. Pořá-
dá Okresní myslivecká jednota Svitavy, střelecká
komise (tel. 461 532 367).

Spinning centrum Stratílek
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Pondělí 6.30, 10.00, 17.00, 18.30 a 20.00 hodin, Úterý
8.00, 16.00, 17.45, 19.30 hodin, Středa 6.30, 10.00,
17.00, 18.30, 20.00 hodin, čtvrtek 8.00, 16.00, 17.45,
19.30 hodin, pátek 6.30, 10.00, 16.00, 17.30 hodin,
sobota 16.00, 18.00 hodin, neděle 16.00, 18.00 hodin.

Stáj Pucher Janov u Litomyšle
Sobota 28. června - skokové závody na dolním konci
vesnice - na programu soutěže Z - L, doprovodný pro-
gram, ukázka psí agility. 

Více na www.stajpucher.wz.cz
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3. Výtvarné Nové Hrady
Výstava těchto umělců: K. Bureš (kovaná plastika), G.
Kožantová (obrazy), J. Pokorný (obrazy), Z. Rosák
(obrazy), Z. Rosák ml. (fotografie), J. Píšová
(obrazy), L. Suchánek (keramika), L. Šedová (fotogra-
fie) na zámku Nové Hrady potrvá do 30. června.

130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Čisté a Setkání s rodáky obce Čistá
Sobota 28. a neděle 29. června - Čistá u Litomyšle
Sobotní program oslav: 9.00 hodin Program pro děti
na hřišti TJ Sokol Čistá, beseda s rodáky na Obecním
úřadu spojená se dnem otevřených dveří místní školy,
školky, požární zbrojnice, kostela sv. Mikuláše. 11.15
hodin - slavnostní průvod od Obecního úřadu na místní
hřiště za doprovodu dechové hudby Bekras z Litomyšle,
vystoupení mažoretek. 11.30 hodin - slavnostní projevy
hostů. Ve 12.00 hodin - slavnostní předání požárního
vozidla zn. Tatra 815 CAS 32 jednotce SDH, ukázka
požárního útoku mladých hasičů z Čisté, ukázky histo-
rické a novodobé hasičské techniky. 15.00 hodin - Túfa-
ranka ze Šakvic - mistr Evropy 2005 (profikategorie),
program pro děti, ukázka psovodů PER OO Svitavy.
18.00 hodin - taneční zábava se skupinou MIX (v přípa-
dě nepřízně počasí se hudební vystoupení přesouvá
do sálu kulturního domu). Neděle v 10.15 hodin - vzpo-
mínková mše za živé a zemřelé hasiče v chrámu sv.
Mikuláše v Čisté.

Slavnost na Růžovém paloučku u Újezdce
se koná v neděli 6. července od 14.00 hodin. Národopis-
ná slavnost k uctění Českých bratří. Slavnostní projev
pronese vicehejtman Pardubického kraje Ing. Roman
Línek. V kulturním programu vystoupí barytonista
Pavel Kamas ze Státní opery Brno za doprovodu
prof. Doležala, recitátor Alfred Strejček a folklorní sou-
bor Bojané z jižní Moravy. V případě nepřízně počasí se
akce uskuteční v hostinci Na rychtě v Morašicích.

Podlubničský pivokošt 
aneb 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů
v Horním Ujezdu. V pátek 27. června od 20 hodin v pří-
rodním areálu Na Podlubníčku u studánky sehraje diva-
delní společnost herce a principála Josefa Dvořáka hru
“Lucerna aneb Boj o lípu”. Hrají: J. Dvořák, P. Filipo-
vská, D. Schlehrová, M. Duchek, R. Stupková, J. Veit,
K. Gult 
V sobotu 28. června v 17.00 hodin začne dechnopárty,
od 19.00 hodin se koná představení divadelní hry
Ve mlejně ve svérázném provedení ochotnického spolku
Jen Tak z Chvaletic. Od 21 hodin pro všechny generace
k tanci i k poslechu zahraje hudební skupina Náhoda.
Za nepříznivého počasí se program přesune do sálu kul-
turního domu. Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Kam za kulturou 
v okolí Litomyšle

PRÁCE Z DOMOVA
připojení k internetu

podmínkou.
www.internetjob.cz/jas 
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Duatlonisté zahájili novou sezónu
V květnu se triatlonistům klubu DTC Lito-
myšl naplno rozběhla sezóna. Jana
Jiroušková úvodní start sezóny absolvo-
vala v Dobřanech, kde přesvědčivě zvítě-
zila v závodě Českého poháru v duatlonu.
Tento závod byl pro Janu dobrým rozzá-
voděním před Mistrovstvím Evropy v tri-
atlonu, které se konalo druhý květnový
víkend v Lisabonu. 
Po plavecké části se Jana pohybovala
ve druhé cyklistické skupině, avšak
výborným výkonem se jí podařilo s další-
mi čtyřmi závodnicemi první skupinu
dojet a udržet se mezi vedoucími třiceti
závodnicemi. V běhu podala svůj stan-
dardní výkon a obsadila konečné 24.
místo. O týden později startovala v závo-
dě Evropského poháru v Brně, kde obsa-
dila 10. místo.

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:
• Litomyšl – byt 4+1 (103 m2), zděný, 2 balkony,
sklep, vlastní kotel. Klidný a slunný, zeleň.
• Litomyšl – pozemek pro stavbu RD (1021 m2)
v okraj.části města, sítě na hranici pozemku.
• Litomyšl - zainvestované pozemky,posledních
6 parcel, na okol.parcelách se staví
• Litomyšl – stavební parcela (500 m2), inž. sítě
přivedeny k pozemku, parcela oplocená
• Svinná u Čes.Třebové – pozemek pro stavbu
rod. domku (987 m2), klidná lokalita
• Javorník u Svitav – pozemek pro stavbu rodin.
domku o výměře 3115 m2 (z toho st.parcela
480 m2) v okrajové části obce směrem na Svitavy.
• Polička - rozestavěné řad.rod.domky v okraj.
části města. Termín dokončení září 2008.

PRONÁJMY LITOMYŠL:
• exkluziv.prostor (150 m2) v histor.části města
pro sídlo firmy s možností ubytování
• obchodu (208 m2) na hlavním náměstí
• dílen. prostor 105 m2 a 180 m2 blízko centra,
ÚT plyn., parkování, možnost i na sklad
• nebyt. prostor v přízemí (90m2), vhodné na
sklad, výrob. nebo prodejní prostory
• provozovny (38 m2) ve II. NP domu na hl.
náměstí. Využití:obchod, kancelář,provozovna 

VESNICKÁ STAVENÍ /REKREACE:
Sebranice-Pohora – rod.dům u komunikace
směrem na Lezník. Vodovod,el.,ÚT-plyn,žumpa.
St.p. 100 m2, zahrada 594 m2.
Osík – starší venkov.stavení se zahradou, st.p.
vč.dvora 281 m2, zahrada 1276 m2

Lezník–býv. zem. usedlost, elektro nefunkční,
možný vodovod, žumpa, venkovní záchod. St.p.
719 m2. Pro všestranné využití.
Pastviny – rekreač.chata na klid.místě blízko pře-
hrady. Pozemek celkem 620 m2.
Řetová – prodej zahrady na pěkném místě
k rekreaci i užitku. Výměra celkem 1823 m2

PPOOPPTTÁÁVVKKAA  – pro našeho klienta hledáme ke koupi
zděný byt 1+1 nebo 2+1 v Litomyšli, garáž výho-
dou.

HHLLEEDDÁÁMMEE::  externí spolupracovníky na ŽL pro oblast
Litomyšle, Svitav, Poličky, Vys. Mýta, Chocně,
Č.Třebové, Ústí n.Orl.

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

Touto cestou bychom chtěli vyjádřit velké poděkování
a pochvalu paní ředitelce Mgr. Vítězslavě Borovičkové
a učitelkám speciální třídy v I. mateřské škole Zámec-
ká. Jsme rodiče těžce postiženého chlapečka a ještě
před rokem jsme si neuměli představit, že by se náš
Tomášek mohl začlenit do kolektivu mezi zdravé děti.
Nemožné se stává reálným, když jsou správní lidé na
pravém místě. Díky každodenní docházce do mateřské
školy dělá Tomáš úžasné pokroky. Je radost vidět své
dítě spokojené. Děkujeme učitelkám a všem, kteří
takto pomáhají postiženým dětem.

Manželé Flídrovi z Lubné

Poděkování

Martin Doubek z Orion Kart Teamu Litomyšl se stal
o posledním dubnovém víkendu v Sosnové vítězem
prvního domácího mistrovského závodu ve třídách
ROK Junior a KF3 a stal se nejúspěšnějším účastníkem
tohoto podniku.Litomyšlský tým se představil v kom-
pletní sestavě. Ve třídě KZ2 jej reprezentoval David
Bělina a přestože mu nepřálo štěstí, za svůj výkon si
zasloužil pochvalu. “David velice dobře zvládl přechod
do této třídy a všem ukázal, že bude patřit do absolut-
ní české špičky, “ soudí manažer Martin Slavík. Už
v měřeném tréninku ‘hodil soupeřům rukavici’ a s tře-
tím nejrychlejším časem se postavil do druhé řady.
V Sosnové se sešla nejlepší sestava pilotů za posled-

ních několik let a Bělina se v ní rozhodně neztratil.
Smůla se mu začala lepit na paty hned v první jízdě,
kdy ‘ulil’ start a dostal desetivteřinovou penalizaci.
Přestože viděl šachovnicový praporek jako třetí,
v konečné klasifikaci se propadl na 12. místo. V druhé
jízdě skončil na třetím místě, v třetí vzhledem ke koli-
zi v úvodu závodu až osmnáctý. František Adámek
letos kvůli studijním povinnostem startuje pouze
v kategorii ROK. První a druhou jízdu vyhrál, ve třetí se
mu již tak nedařilo a dojel čtvrtý. Přesto mu toto umís-
tění stačilo na celkové vítězství. Největším překvape-
ním víkendu byly výkony Marka Hronovského, který
na sobě přes zimu hodně zapracoval a neuvěřitelně se
zlepšil. Ve třídě ROK skončil druhý za Adámkem, když
obsadil třetí, druhé a první místo. Ve třídě KF2 měl dvě
kolize s tvrdě jedoucím Romanem Kristem a nedojel.
Cíl viděl jen ve druhé jízdě, a to na čtvrté pozici. 
Dva zlaté věnce - to byl výsledek snažení nejmladšího
člena týmu Martina Doubka. Ve třídě ROK Junior nena-
šel konkurenci, naděloval svým soupeřům sedm dese-
tin vteřiny na kolo a v cíli měl vždy až
patnáctivteřinový náskok. Za celý víkend se nenašel
v této třídě nikdo rychlejší. Ve třídě KF3 bojoval
o vítězství s Romanem Kristem. V prvních dvou jízdách
skončil vždy těsně druhý, ve třetí se mu podařilo svého
největšího soupeře předjet a protože ten udělal chybu,
dostal se do kolize s Markem Hronovským a skončil až
pátý, další zlatý věnec putoval do Litomyšle.         -red-

Úvod sezony v kartingu: Sólo Martina Doubka

Motokárový Písek opět zlatý
Pachatelé se vrací na místo činu. Tak by se dalo nazvat
vystoupení našich pilotů při druhém mistrovském
závodě v kartingu. František Adámek a Martin Doubek
17. a 18. května zopakovali svoje týden staré předsta-
vení na trati v Písku - Hradišti a stejně jako v poháro-
vém závodě si odvezli z jihu Čech zlaté věnce. Úspěch
našich barev podtrhl ve stopětadvacítkách třetím mís-
tem David Bělina.
Ve třídě ROK CZ jsme měli dva zástupce. Marek Hronov-
ský v měřeném tréninku obsadil skvělé 4. místo a tudíž
startoval ze druhé řady. V první sobotní jízdě se mu
zadařilo, o jedno místo si polepšil a skončil třetí.
Nedělní jízdy se jely na mokru a za hustého deště.
Marek měl v druhé jízdě hned po startu kolizi, jezdec-
ké pole mu hodně ujelo a on ze závodu odstoupil. V té
třetí skončil sedmý a stejné pořadí mu patřilo i celkově.
František Adámek zajel nejrychlejší čas v měřeném tré-
ninku, když druhému v pořadí nadělil téměř tři deseti-
ny vteřiny. Před první jízdou trochu zapršelo, Franta
měl nastavenou motokáru na mokro, jenže trať rychle
osychala a náš jezdec se propadl až na 5. místo. Jedno-
značná chyba rozhodnutí týmu... V nedělních jízdách
už náš maturant nenechal nikoho na pochybách
o tom, kdo má momentálně nejlepší formu, dvakrát

vyhrál a v součtu všech umístění vybojoval zlato.
Ve třídě KZ2 se pomalu zabydluje David Bělina, což
dokázal i třetím nejrychlejším časem v sobotním tré-
ninku. Toto umístění ještě zopakoval v první a třetí
jízdě, v té druhé byl čtvrtý celkově, ovšem bral bronz
a dokázal, že patří mezi českou motokárovou elitu.
Celkově šestkrát se postavil na start závodu Mistrovství
republiky ve třídách Junior Martin Doubek. Pětkrát
viděl šachovnicový praporek jako první, pouze jednou
před sebe pustil Radima Maxu. A tak mu v průběžném
hodnocení šampionátu patří s velkým náskokem
vedoucí pozice jak ve třídě ROK JUNIOR, tak i ve třídě
KF3. Martin je v poslední době v dobré pohodě a v Písku
to bylo znát. Nejmladší člen našeho týmu s náskokem
šesti desetin vteřiny vyhrál měřený trénink a i první
dvě jízdy se staly jeho snadnou kořistí. Hlavně v té
druhé zbytek startovního pole doslova deklasoval
a v cíli měl náskok dvanácti vteřin. V závěrečné jízdě se
před Martina dostal tvrdě jedoucí Radim Maxa, náš jez-
dec se ale zachoval takticky, do souboje se soupeřem
nešel, spokojil se s 2. místem a čekal na jeho chybu. Ta
sice nepřišla a Martin poprvé v sezóně v této kategorii
našel přemožitele, ale tato skutečnost nemá vliv
na jeho suverénní vedení v průběžné klasifikaci.

V Brně startoval také Tomáš Kabrhel,
který letos prvním rokem závodí v doro-
stenecké kategorii. V závodě dorostenců
a juniorů si v kvalitní zahraniční konku-
renci nevedl špatně. Upozornil na sebe
už v plavecké části, když opouštěl vody
brněnské přehrady na vedoucí pozici.
Na kole pak jezdil ve vedoucí skupině
a nakonec obsadil 11. místo. Další triat-
lonový závod s mezinárodní účastí absol-
voval Tomáš v rakouském Linci.
Na tratích 750 m plavání, 25 km cyklisti-
ky a 5 km běhu se jej zúčastnilo 480
závodníků ze 16 zemí. Tomáš opět výbor-
ně zaplaval, když do cyklistického depa
přiběhl na čtvrtém místě. Do cíle závodu
nakonec dorazil na 25. místě v absolut-
ním pořadí a jako pátý mezi juniory.

-red-

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy - manželský pár

má přednost  • Tel.:  606 223 698
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Prodej vykrmených kuřat v Nedošíně na Štítě
Čtvrtek 26. června 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Cena vč. DPH: 35,- Kč/kg, vč. 
oškubání 38,50 Kč/kg 

chov je pod stálou veterinární kontrolou

info na tel.: 461 615 173, 608 111 741, 777 006 433

TENISOVÁ ŠKOLA

Termín dopoledních 
kurzů pro děti

28. 07. - 01. 08.2008

Individuální lekce pro dospělé
probíhají v průběhu celé sezóny.

ŠKOLA WINDSURFINGU
16 let zkušeností s výukou

u nás i v zahraničí.
Naučíme vás základům 

windsurfingu s úsměvem 
a v krátkém čase.

28. 07. - 01. 08.2008
se těšíme na shledanou u vody.

PŘIHLÁŠKY DO KURZU

Mgr. Pavel Saqua tel.: 
776 056 801

www.pireo.info

Pár poznatků o vzniku festivalu
Smetanova Litomyšl

Pečlivě jsem četl v Dení-
ku seriál o historii Sme-
tanovy Litomyšle. Nadchl
mě v České televizi pořad
o tomto našem hudebním festivalu. Dovoluji si svěřit
se čtenářům Lilie s některými podrobnostmi o vzniku
a počátcích festivalu a doplnit informace z Deníku
i televize.
K spoluzakladateli festivalu jsem měl velmi blízko
a s obdivem jsem už jako chlapec vzhlížel k panu
Jaromíru Metyšovi. Postupně jsem se sblížil s celou
jeho rodinou. Velmi mě oslovilo, když jsem se z doku-
mentu “Všestranná osobnost Jar. Metyše” dočetl
doslova: “V den svatební pan Metyš myslel na pana
Smetanu - vzpomíná jeho manželka...
Synové Jaroslav i Karel vždy potvrzovali, že otec se
dlouhá léta netajil tím, že by chtělo dílo našeho slav-
ného rodáka Bedřicha Smetany obšírněji a ve větším
rozsahu a podání veřejnosti operního umění před-
vést. Prozatím se tak dělo jen nastudováním někte-
rých oper Bedřicha Smetany a provedením většinou
ve Smetanově domě. Svoji myšlenku postupně předá-
val dr. Zdeňku Nejedlému, u něhož našel pochopení.
Jak víme, Nejedlý uznával hlavně Smetanu a postup-

ně tak vznikl festival
Smetanova Litomyšl.
Zdeněk Nejedlý se
v minulosti, ještě před

vznikem festivalu, často vracel do Litomyšle. Chodí-
val do Benátek za svým přítelem Karlem Novákem
z Litomyšle, který pracoval v domě mých předků
a rodičů. Novák byl přítelem Nejedlého z dob, kdy pan
profesor působil v Litomyšli. Pan Novák vyrobil opu-
kové kvádry, ze kterých je zhotoven amfiteátr
v zámecké zahradě. Prý se toto přírodní hlediště
a místo konání oper bude likvidovat (?!) Nebylo by
vhodné z těchto kvádrů zhotovit památník “Založení
Smetanovy Litomyšle”?
Na Toulovcově náměstí jsme po operách pod okny
Metyšů poslouchali zpěvy umělců, například pana
Otavy a dalších. Národní divadlo přijíždělo vlakem
a my jsme je vždy s láskou vítali. Mnozí umělci bydle-
li v rodinách místních občanů. V roce 1954, kdy
Národní divadlo uvádělo Dalibora, jsme měli tu čest
státi se zbrojnoši. Byla to veliká pocta a fotografie
byla v rodinném albu ochraňována, s úctou jsem se
na ni vždycky rád díval. 

Jaroslav Jiráček

S Cetrem adaptační životosprávy se můžete ve Vrani-
cích opět zamyslet na tím, proč se lidé stávají vegeta-
riány, vegany, fruitariány, makrobiotiky či vitariány.
Jak nepropadnout anorexii, bulimii či orthorexii? Jíst
či nejíst maso? Jíst či nejíst mléčné výrobky? Je syrová
strava zdravá nebo člověku škodí? A cukr? Proč jsme
rok od roku více nemocní? Proč je každý desátý člověk
diabetik? Je sex neškodná zábava, kterou můžeme

Méně známé skutečnosti o výživě,
sexu a zdraví

provozovat, kdy nás napadne? Proč se intimní vztahy
často hroutí a rozpadají? Přednášky, exemplární pokr-
my, výuka zdravotních cvičení jógy a gigongu (čchi-
kungu), základní tradiční čínské medicíny,
komunikační hry, relaxace, meditace, přehled litera-
tury jsou na programu o víkendu od 13. do 15. června
v rekreačním zařízení ve Vranicích. Více na www.zivoto-
sprava.cz, www.intimnosti.cz, www.lecivky.cz -red-

V sobotu 24. května pro nás, děti a rodiče, paní učitelky ze IV. odděle-
ní Mateřské školy Zámecká uspořádaly krásné odpoledne v Nedošíně
na Žabárně. Nejdříve jsme šli na exkurzi do sádek, kde nám pan poryb-
ný vysvětlil, jak je to se pstruhy, než se dostanou k nám na talíř. My,
děti, jsme si vyzvedly sladkou odměnu a potom už přišly na řadu vodní
pistole, kola, koloběžky a bublifuky. Ani naše mamky a taťkové nezů-
stali pozadu a soutěžili poctivě s námi. Vše se vydařilo a příjemně una-
veni jsme odcházeli a těšili se na pondělí, co pro nás paní učitelky zase
vymyslí. Nemůžu se nezmínit o NÁDHERNÉM celoročním projektu
s „Medvídkem NIVEA“, který nás, děti, hodně bavil. A závěrečné DVD,
prostě nádhera! Děkuji, a škoda, že už jdu do školy.                                     
Daneček s rodiči

Od pstruhů k bublinkám

Rád bych touto cestou poděkoval paní učitelce Světlaně Štyndlové
a paní učitelce Věře Víchové za příkladnou práci s dětmi ve II. mateřské
škole. Děti pod jejich vedením nejprve zvítězily v krajském kole 10. roč-
níku „Pískání pro zdraví“ a 31. května se umístily na nádherném 4. místě
v celostátním kole této soutěže. Bojovnost dětem neotupila ani velmi
náročná cesta, kterou byly nuceny absolvovat neklimatizovaným auto-
busem bez možnosti jízdy po dálnici. Několikahodinovou cestu na sou-
těž i zpět rozpáleným autobusem za tropického počasí absolvovaly děti
díky učitelkám a radosti z dosaženého úspěchu bez vážnější újmy. I za to
patří paní učitelce Štyndlové a paní učitelce Víchové naše velké poděko-
vání. Radek Tesař

Poděkování

Mateřské školy o prázdninách
I. MŠ: 1. - 20. 7. zavřeno / 21. 7. - 1. 8. otevřeno / 4. - 17. 8. zavřeno /
18. - 31. 8. otevřeno
II. MŠ 1. - 31. 7. zavřeno / 1. - 31. 8. otevřeno
III. MŠ 1. - 20. 7. otevřeno / 21. 7. - 24. 8. zavřeno / 25. - 31. 8. otevřeno
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Projekt Škola je můj kamarád
Většina dětí se do školy těší, ale jsou i předškoláci,
kteří mají ze školy strach. Bojí se nového prostředí
a orientace v něm, neznámých učitelek a také úkolů
a povinností spojených se školní docházkou.
„Já to paní učitelko nezvládnu. Já do školy nepůjdu.
Já chci zůstat ve školce“, můžeme někdy slyšet. Roz-
hodli jsme se tedy nejen z těchto důvodů pro realizaci
projektu Škola je můj kamarád. Spolupráce mezi MŠ
a ZŠ Janov je dlouhodobá a intenzivní, nebylo proto
problémem vytvořit návrh společného projektu a začít
ho od září 2007 uskutečňovat. Předškoláci MŠ Janov
navštěvovali školu každý měsíc v odpoledních hodi-
nách. Měli tak možnost seznámit se s prostředím školy,
vyzkoušet si orientaci v budově, zjistit, kde je jídelna,
kuchyň, tělocvična, družina, třídy, ale také WC. Poz-
nali se osobně s učitelkami i personálem. Zavítali
do vzorových hodin matematiky, českého jazyka, ang-
ličtiny. Společně s žáky 1. třídy plnili úkoly, kreslili,
hádali, zúčastnili se didaktických her. Viděli, jak to
chodí v družině, vyrobili s družinovými dětmi papíro-
vou berušku. Pravidelně využívali školní tělocvičnu,
seznámili se s tělocvičným nářadím a s pravidly jedno-
duchých míčových her. Společný projekt byl zakončen
21. května sportovním odpolednem rodičů a dětí
mateřské i základní školy. Akce se měla uskutečnit
na fotbalovém hřišti, ale počasí nám nepřálo. Pršelo
a pršelo. V těchto nesnázích nám vyšel vstříc Obecní
úřad Janov a zapůjčil nám bezplatně sál kulturního
domu. S napětím jsme očekávali, zda se rodiče nene-
chají nepříznivým počasím odradit, ale účast byla
téměř stoprocentní. Sál se zaplnil. Akce byla zahájena
vystoupením dětí ZŠ Janov pod vedením ředitelky
Vlasty Zemanové. Zaznělo několik písní s přáním
pro maminky. Následovalo vystoupení dětí z kroužku
janovských „roztleskávaček“. Pak si převzala mikrofon
ředitelka MŠ Janov Lenka Hájková a prováděla účast-

níky sportovními soutěžemi, které byly určeny přímo
pro rodiče s dítětem – běh s dítětem na zádech, trakař,
chůze rodič a dítě se svázanou nohou, přemísťování se
pomocí papírů, chůze s dítětem na špičkách nohou.
Soutěže byly zábavné a podporovaly vzájemnou spolu-
práci rodičů a dětí. Všichni společně fandili soutěží-
cím. Za odměnu dvojice získávaly víčka od plastových
lahví, která si mohly směnit za sladkosti. Každá rodina
také na pozvánku obdržela občerstvení – zákusky
a pití. Program byl ukončen společnou diskotékou
a tancem. K projektu bychom se rádi vrátili i příští rok.
Byl pro všechny účastníky velikým přínosem. Děti,
které se do školy těšily, jsou nadšené ještě více, a ty,
které měly obavy, si vyzkoušely, že škola není bubá-
kem, ale může být i „kamarádem“.    Učitelky MŠ Janov

Dále nabízíme 
- možnost odvozu většího množství kovového odpadu vlastní kontejnerovou dopravou
- přistavení kontejneru na místo určené zákazníkem
- výkup kovového a papírového odpadu za výhodné ceny
- likvidace technologických celků
- nájezdová váha do 30 t.
Kontakty: tel. 461 530 160, fax: 461 619 877 , mobil: 777 046 742 p. Grulich
Provozní doba: Po -Pá 8 - 12, 13 - 17, So 8.30 - 11.00  hod.

Sběrné suroviny Dagmar Grulichová
(mezi Tramonem a Orion arenou) 

oznamujeme všem zákazníkům, že od 5. dubna jsme zahájili 

SOBOTNÍ VÝKUP

DARO

vždy od 8.30 - 11.00 hodin



Studio Chantalle přijme na ŽL

KADEŘNICI - KADEŘNÍKA 
informace na tel. 606 520 107
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Inzerujte v Lilii!

Již potřetí pro Vás na léto připravujeme:

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
S INTENZIVNÍ VÝUKOU ANGLIČTINY

dopolední blok - 4 hodiny výuky denně 
s kvalifikovanou lektorkou

oběd
odpolední blok 4 hodiny, 

angličtina zábavnou formou 
termíny: 28. 7. - 1. 8., 4. 8. - 8. 8., 

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

LETNÍ KONVERZAČNÍ KURZ
ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ

pro pokročilejší uživatele - cílem není výuka, 
ale používání jazyka

zajímavá témata, audio, video materiály
25. 8. - 29. 8.

5 dní v týdnu, 3 hodiny denně
5 - 8 účastníků, 900 Kč

NOVĚ: ROČNÍ POMATURITNÍ
KURZ ANGLIČTINY OD 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

Přihlašuji svoji dceru, syna

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

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

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

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

na organizovanou prázdninovou zájmovou činnost, kterou
pod názvem „Hurá prázdniny„ organizuje pro děti 6. - 9.
tříd Město Litomyšl ve spolupráci s neziskovými
organizacemi ve dnech 2. července, 9. čerevnce, 16.
července, 23. července, 30. července, 6. srpna, 13.
srpna, 20. srpna a 27. srpna.

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

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

Celkem dní: ...................

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

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

Upozorňuji na tyto zdravotní potíže a alergie svého
dítěte:
.......................................................................

Po ukončení denního programu v 15.30 hodin půjde
dítě domů samostatně.

Zdravotní pojišťovna dítěte: ..........................................

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

E-mailová adresa na rodiče: ........................................
Souhlasím s podmínkami projektu Hurá prázdniny:

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

INFORMACE PRO RODIČE 
Program programu “Hurá prázdniny” bude zajištěn kaž-
dou středu po dobu letních prázdnin vždy  od 7.30 hod.
do 15.30 hod. bez oběda. Místem setkání je vždy Dům
dětí a mládeže na ul. 17. listopadu 905 v Litomyšli. ve
dnech 2. 7. , 9. 7., 16. 7., 23. 7. , 30.7., 6. 8., 13. 8., 20.
8., 27. 8. 2008.  Rodiče hradí za dítě 100 Kč/den, kdy
v ceně je doprava a  materiál. 
Úhradu je možné provést současně s podáním přihlášky
nejpozději do 20. 6. 2008 na pokladně MÚ Litomyšl. 
Je možné i dodatečné přihlášení dítěte, nejpozději den
před nástupem do programu. 
S sebou: sportovní obuv do tělocvičny, pokrývku hlavy,
plavky, ručník, jídlo a pití na celý den, peníze. 
Vaše dítě je pojištěno pro případ úrazu u pojišťovny
u pojišťovny Generali.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  (PRO ŽÁKY 6. – 9. TŘÍD)

Hurá prázdniny 2008 

Kešovka - nové půjčky 
na našem trhu.

Půjčíme Vám 5000 - 50 000 Kč, 
jsme levnější než konkurence,

peníze máte do 24 hodin 
a splácíte měsíčními splátkami.

Půjčka téměř pro každého.
Stačí zavolat na tel. č.:

775 629 406

Lidový dům Litomyšl pořádá 

TANEČNÍ PRO
DOSPĚLÉ 2008

Začátečníci: pátky od 19. září
9 lekcí 990,- Kč za osobu

Pokročilí: soboty od  20. září
9 lekcí 1035,- Kč za osobu

Přihlášky od června 2008
tel. 461 619 183, 731 460 663 

POMOC PRO VÁS
ODDLUŽENÍ nebo
měsíční RENTA
Tel:. 731 539 235



Přijmeme
BARMANKY
BARMANY
do herny Admiral

Velmi dobré platové 
podmínky, nástup možný

ihned
Tel.: 602 181 800

Výroba panelových hrobek, montáž 
Zhotovení nápisů, opravy (zlato, stříbro, barva)
Výroba a opravy pomníků – žula, mramor
Kuchyňské pracovní desky
Obklady krbů, pečící kameny
Lucerny, vázy - žula, mramor, bronz, nerez
Možnost návštěvy výstavní síně

PRONÁJEM BYTOVÝCH PROSTOR 
ve vile v centru Litomyšle

k účelům ordinace, kanceláře a jiné. 
Krásné prostředí. Marie Krejsová 

Tel.: 605 060 742

pronajmu
skladové prostory v Litomyšli

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

Rozpis služeb 
stomatologie 
(soboty, neděle, svátky 8 - 11 hodin)
7. - 8. června - MUDr. Patrik Krpčiar
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 619 670
14. - 15. června - MUDr. Marta Kučerová
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
21. - 22. června - MUDr. Vladimír Oliva
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
28. - 29. června - MUDr. Jana Pokorná
Litomyšl, 9. května 809, tel.: 461 615 414
5. - 6. července - MUDr. Pavel Procházka
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461 612 733
12. - 13. července - MUDr. Jitka Sejkorová
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
19. - 20. července - MUDr. Stanislav Ševčík
Polička, 1. Máje 607, tel.: 461 724 423

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

na www.pardubickykraj.cz

Česká farma Drahoš, Dolní Újezd u Litomyšle 257 

zahajuje v měsíci červnu

SKLIZEŇ KVALITNÍCH 
A CHUTNÝCH JAHOD

Sběr dle počasí každý den od 7 do 18 hodin.
Samosběr 30,- Kč, trhané 40,- Kč za 1 kg. 

Vlastní obal s sebou. 
Navedení na plantáže ze všech směrů. 
Seznamy nevedeme, ale přesto volejte

mob. 607 607 632, 604 357 992, tel.: 461 631 320

PIZZERIA Bella Napoli 
Smetanovo nám. 91, Litomyšl

PIZZA SERVIS
tel.+fax: 461 612 767

Na Vaše přání Vám pizzy, těstoviny, saláty 
či alko i nealko nápoje

ZAVEZEME AŽ DOMŮ!
! pouze u nás pravá italská pizza !

! pouze u nás originál italský kuchař!
Novinka - půlmetrová pizza (Ř 50 cm)

ROZVOZ platí (zatím) denně od úterý 
do soboty od 17.00 do 22.00 hodin!

Objednávka jídla musí být min. za 200,- Kč.
Dovoz po Litomyšli + blízké okolí je zcela zdarma! 

TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY! 

Přijmeme uklízečku 
- pomocnou sílu

info v provozovně
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Školky Litomyšl si vás dovolují pozvat na tradiční

výstavu jarních trvalek
pod názvem Výstava jara

Pocta Bedřichu Smetanovi,
která se koná ve dnech 7. a 8. 6. 2008

•pravidelný i jednorázový úklid budov,
kanceláří, domácností

•úklid po malířích a zednících
•mytí oken, čištění koberců

ÚKLIDOVÁ FIRMA
VÁM ZAJISTÍ

Litomyšl, Mařákova 1107, 605 944 345

Inzerujte v Lilii!

Hledám
organizačně
schopného
pracovníka VŠ, SŠ 

externistu
do obchodní firmy 

Tel.: po 17. hod. 
721 581 789



Takhle vyzývají osmadvacetiletého motokrosového
jezdce litomyšlského Orion Teamu Petra Bartoše jeho
blízcí i fanoušci. Stejně jako on vloni dopadá letos
řada českých závodníků. Mladičký Michael Špaček
z holického Goldfren Teamu si zlomil obě ruce a podro-
bil se operaci v Brně, František Smola ze Šváb Teamu
Svitavy nestartuje kvůli zranění ramene, Zaremba si
přivodil těžké zranění kyčelního kloubu a Žerava
marodí se zády. Případné zdravotní komplikace Petra
Bartoše by přišly dvojnásobně nevhod ve chvíli, kdy
kraluje evropskému šampionátu a v domácím mistrov-
ství mu ve třídě open patří průběžné druhé místo.
Po úspěchu v prvním závodě Mistrovství České repub-
liky v Pacově, kde skončil ve třídě open druhý, se velmi
dobře uvedl také v seriálu Mistrovství Evropy. V prvním
měření sil s evropskou konkurencí v Černivci se s bah-
nitou tratí nejlépe vypořádal domácí závodník Roman
Morozov. Přestože Bartoš pokaždé dobře odstartoval,
skončil na svém motocyklu Honda dvakrát třetí.
O týden později 11. května v Kyjevě ve výborných
výkonech pokračoval. V první rozjížďce dosáhl na čtvr-
tou pozici, když skončil za vítězem Sergejem Onypšen-
kem z Ukrajiny a dalšími domácími jezdci Oleksandrem
a Nikolajem Paščinskými, v jízdě druhé už ale všem
svým soupeřům ukázal záda a s přehledem zvítězil.
Ve velmi dobrém světle se ukázali další zástupci naše-
ho kraje bojující ve třídě MX - 2 junior. Teprve šestnác-
tiletého Michaela Špačka na kawasaki sice v Černivci
postihla v první jízdě diskvalifikace za údajné zkráce-
ní trati, avšak druhou rozjížďku dokončil na čtvrtém
místě. František Smola na KTM skončil třetí. V Kyjevě
zopakoval Špaček své čtvrté místo hned dvakrát a cel-
kově skončil třetí. Smola vypil kalich hořkosti do dna,
když nejprve dojel druhým avšak v druhé rozjížďce
upadl a vykloubil si rameno. 

Petře Bartoši, hlavně se letos nezraň!
V dalším závodě ve slovinském městě Konice obsadil
Bartoš druhé a páté místo, skončil celkově druhý
za domácím borcem Kraglejem a v průběžném pořadí
Mistrovství Evropy se ujal vedení. “Petr má výborně
rozjetou sezónu. Všichni v týmu věříme, že skvělou
formu udrží a dosáhne i na medaili. Vynahradil by si
tak smůlu, která jej provázela loňským ročníkem,” říká
manažer litomyšlského Orionu Petr Kovář. “Jak je
vidět, zranění se nevyhýbají ani těm nejlepším jezd-
cům. Snad bude mít Petr štěstí a bude moci startovat
ve všech závodech. S největší pravděpodobností ale
bude chybět na letošním Orion Cupu, jehož termín
na počátku srpna se kryje s jedním z podniků Mistrov-
ství Evropy,” dodává Kovář. 
Evropský seriál bude pokračovat dalšími sedmi závody.
Domácí mistrovství zavedlo jezdce už v neděli 1. červ-
na do Stříbra.              -eh- (s přispěním Ivana Hudečka)

Petr Bartoš vede seriál Mistrovství Evropy ve třídě MX3. Vydr-
ží mu forma až do konce sezóny?
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První květnový víkend se i na mezinárodním poli
projevila zvýšená podpora technických oborů v Par-
dubickém kraji. Skupina šesti žáků ZŠ T. G. Masary-
ka se svým vedoucím Josefem Coufalem se v Banské
Bystrici zúčastnila mezinárodní soutěže ve stavbě
a programování robotů Robocup. 

Tančící roboty 
z Litomyšle slavily
úspěch

Za účasti pěti států ze střední Evropy se soutěžilo
v pěti disciplínách, zúčastnilo se přibližně 220 žáků
základních a středních škol. Litomyšlskou základní
školu reprezentovali i žáci 1. stupně a děvčata, což
bylo ve srovnání s ostatními výpravami velice neob-
vyklé. 
“Naše vybavení robotickými stavebnicemi nám,
bohužel, neumožnilo zúčastnit se všech disciplín.
Ale ve čtyřech kategoriích, ve kterých jsme se před-
stavili, jsme byli velmi úspěšní. A to i přesto, že jsme
měli na soutěž podstatně kratší přípravu, než ostat-
ní účastníci,” řekl k Robocupu vedoucí výpravy Josef
Coufal a doplnil i dosažené výsledky: “V disciplíně
Fotbal robot a Záchranář skončili naši žáci zhruba
uprostřed startovního pole, ale skvěle se prosadili
v disciplíně Stavba a programování robotů na zada-
ný úkol a v Tanci robotů. V obou soutěžích obsadili
třetí místo ze zhruba 30 zúčastněných týmů.”
Výsledky dětí z Litomyšle potěšily i ředitele školy
Pavla Jirsu, který za významný podíl na nich neza-
pomněl poděkovat také člence Rady Pardubického
kraje Janě Smetanové. Právě díky jejím aktivitám
ve prospěch technických kroužků na školách totiž
měli žáci možnost pořídit si základní vybavení, které
jim umožnilo účast na zahraniční soutěži. 
“Projekt na podporu technického vzdělávání se roz-
víjí velmi úspěšně. V minulém roce jsme jedenácti
školám, které si podaly žádost, zakoupili technické
stavebnice zn. Fischer v hodnotě 550 tisíc korun.
Úspěch litomyšlské školy mi udělal velkou radost.
Děti potřebují dostat příležitost, aby mohly ukázat
své schopnosti a dovednosti. A Litomyšli se teď
opravdu v této oblasti daří,” uvedla k výkonům dětí
z litomyšlské školy krajská radní Jana Smetanová.     

-red-

Orion Cup 2008 - letos v Benátkách
Extreme Moto Show ve Vysokém Mýtě

ve Vysokém Mýtě. Diváci uvidí freestyle show s Pet-
rem Kuchařem, závod pitbiků včetně akrobacie
v podání Luďka Jankovského, Tomáše Bárty a Mar-
tina Mareše, autogramiádu účastníků Mistrovství
světa silničních motocyklů Lukáše Peška a Karla
Abrahama a vystoupení skupiny kaskadérů. Skupi-
na Stunts bude zřejmě největším tahákem celé
akce, když čtveřice odvážných mužů a žen ve slože-
ní Petr Hnědkovský, Tereza Hnědkovská, Petr Pří-
vozník a Martina Cinklová předvedou své umění
v automobilu, motokáře, na čtyřkolce i motocyklu.
V doprovodném programu se představí silní muži -
Martin Štefl alias Strong man bude mimo jiné tahat
kamion, chybět nebude mistr světa v kulturistice
Martin Kasal ani dvanáctinásobný mistr republiky
a dvojnásobný mistr světa v páce František Živný.
Hrát budou kapely Mixed Pickles, Tři sestry revival
a populární Walda Gang s nezapomenutelným Vlá-
ďou Šafránkem. 
Ve 22 hodin ozáří večerní oblohu ohňostroj.               

-red-

Letošní Orion Cup 2008 v motokrosu se za účasti
jezdců z Německa, Rakouska a České republiky
uskuteční v neděli 3. srpna na trati v Benátkách
u Litomyšle. Předcházet mu bude Extreme Moto
Show, který se koná o den dříve na Autodromu

Skupina žáků ZŠ T. G. Masaryka v Banské Bystrici na mezi-
národní soutěže ve stavbě a programování robotů Robocup.

Skupina kaskadérů Stunts v akci.

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.

• Dlažební kostky světlé a tmavé
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Vejražková doběhla v osobním rekordu
a potvrdila A limit pro Peking

V Brně se v sobotu 17. května rozhodovalo o účasti
na Letních paralympijských hrách v Pekingu. Meziná-
rodní Jarní závody v atletice byly jednou z posledních
možností splnit limit pro tuto vrcholnou událost
v kariéře každého sportovce. V konkurenci 109 závod-
níků z celé České republiky, Slovenska, Polska, Ruska
a Itálie hájilo barvy TJ Léčebna Košumberk 12 sportov-
ců. Mezi nimi šestnáctiletá sprinterka Anežka Vejraž-
ková (kategorie A-F38), která na dvoustovce doběhla
v osobním rekordu první před polskou reprezentant-
kou, avšak vzhledem k menšímu hendikepu a tím
i nevýhodnějšímu bodovému koeficientu byla klasifi-
kována jako druhá. Anežka, která se připravuje v Třti-
cích a Novém Strašecí pod vedením trenérky Petry
Šteklové, splnila A limit pro paralympiádu. Dalším
košumberským zástupcem v reprezentaci je Nela Zab-
loudilová (kategorie A-F37) z Opavy, která v minulém
roce prodělala vleklé zdravotní potíže. Letos si odbyla
první ostrý start na Otevřeném mistrovství Německa,
kde také splnila A limit ve vrhu koulí. V Brně se v kouli
zařadila na třetí místo, k němuž přidala druhé místo
v oštěpu.
TJ Léčebna Košumberk získala další cenné kovy přede-
vším v kategorii W-M34 (vozíčkáři spastici lehce posti-
žení). V kouli zvítězil Jiří Kubelka před Vlastimilem
Nečasem. V disku dominoval opět Jiří Kubelka, třetí
skončil Marian Zahradník. Oštěp nejlépe letěl Vlastimi-
lu Nečasovi. “Šanci závodit dáváme nejen ostříleným

závodníkům. Na první letošní závody vyjeli hned tři
začátečníci - Michaela Šušková, Marek Hrnčál a Lukáš
Hnát. Ti zatím sbírají zkušenosti a otrkávají se,” uvedl
Jaroslav Hantl, manažer TJ Léčebna Košumberk.
Jedna z posledních šancí pro atlety dosáhnout
na nominaci na paralympijské hry v Pekingu bude 22.
června v Bílině.                                                            -red- 

Foto archiv TJ Léčebna Košumberk

Mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek
Trať v Horním Újezdu - Cikově v letošním roce již
po třetí přivítá účastníky Mistrovství České republiky
sajdkár a čtyřkolek. Na startu se představí kompletní
česká špička v tomto motoristickém odvětví. Ve třídě
sajdkárů to bude zejména úspěšná posádka z mistrov-
ství světa - bratři Rozehnalové a ve dvou třídách čtyř-
kolek se představí lídři seriálu Josef Císař a Václav Tušl.
Pro zpestření odpoledního programu bude vložen
závod v motokrosu veteránů, který bude započítáván
do přeboru SMS Pardubice. Věříme, že i tato třída bude

divácky atraktivní, a to zejména proto, že v ní startuje
několik jezdců z Litomyšle a okolí. Závod se uskuteční
v sobotu 21. června, kdy dopoledne od 8 hodin pro-
běhnou tréninky a kvalifikace a start závodu je stano-
ven na 13 hodin. Za pořadatele z Autoklubu v AČR
Horní Újezd si dovoluji pozvat všechny motoristické
fanoušky na tento významný sportovní podnik, nad
kterým převzal záštitu hejtman Pardubického kraje
Ivo Toman.

V. Severa

Vozíčkáři a atleti, kteří při odhodu nedokáží udržet sta-
bilitu mohou házet ze speciální atletické odhodové sto-
lice, které se přezdívá “koza”. Jiří Kubelka (W-M34).

Na technické trati zajel nejlépe v první rozjížďce, kde
ztratil třetí příčku pouhé dvě kola před cílem. “Byla to
moje chyba. Jak se říká ‘zašlápl’ jsem motor,” říká
sebekriticky Svatoš. Přesto dokázal uhájit pěkné čtvr-
té místo. V druhé jízdě skončil šestý, v třetí mu patřila
sedmá příčka. “Kvůli nemoci jsem musel vynechat
první domácí mistrovský závod v Pacově. Ve Francii se
mi ale jelo dobře a s výkonem jsem spokojen,” hodno-
tí motokrosař, jezdící na čtyřtaktním motocyklu
Honda.
Další závod absolvuje na konci května v Itálii, kde
oblékne národní dres v závodě družstev. Spolu s ním
budou naši republiku reprezentovat Michal Votroubek,
Tomáš Lhotský a Josef Furár. Bohuslav Svatoš bude
v tomto závodě obhajovat evropský titul z roku 2004.
Výsledky 1. závodu ME IMBA v Longechaud (Fran-
cie): 1. Brad O’leary (Anglie) 150, 2. Christophe Des-
camps (Belgie) 149, 3. Clinton Barrs (Anglie) 134, 4.
Ben Saunders (Anglie) 134, 5. Bohuslav Svatoš
(Česká republika) 131, 6. Frank Jansen - Teitz
(Německo) 130.                      -ih- FOTO archív B. Svatoše

Svatoš zahájil 
Mistrovství Evropy 
pátým místem
Jezdec litomyšlské stáje Profistav Bohuslav Svatoš
vstoupil do letošního ročníku Mistrovství Evropy IMBA
pátým místem ve francouzském Longechaud. Do cel-
kové klasifikace si připsal 131 bodů s minimální ztrá-
tou na třetího Brita Clintona Barrse.
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Letečtí modeláři z Litomyšle patří 
k republikové špičce

bodů před Jiřím Ducháněm (1997, 59) a Jaroslavem
Vostřelem (1996,58). Na pěkném osmém místě
skončila členka litomyšlského klubu sedmadvace-
tiletá Jana Vostřelová.
V pořadí druhá zápočtová soutěž pro účast na Mist-
rovství Evropy v roce 2009 v Polsku se uskutečnila
v Holíči nad Moravou. Vlastimil Vostřel tu obsadil
druhé místo, když nestačil jen na vedoucího Wojci-
echa Byrského. Pořadí na dalších místech: 3. Jan
Leiner - žák, 4. Vítězslav Štěrba, 5. Ján Litva - juni-
or, 6. Kántor Gergely, 7. MUDr. Ján Litva, 8. Jaro-
slav Košťan, 9. Tomáš Kadlec - junior, 10. Jiří
Kadlec, 11. Jiří Rajšner, 12. Bojan Gergič.          -eh-

Turnaj v kulečníkové hře 9 ball v sobotu 10. května
v Billard centru v Lidovém domě O mistra Litomyšle
2008 vyhrál David Žalman z BC Hradec Králové před
Karlem Rambouskem z domácího oddílu a Jindřichem
Blechtou z BC Greenball Lanškroun.
Pořadí na dalších místech: 4. Daniel Bednář, Billard cent-
rum Litomyšl, 5. Pavel Hajn, BC Litomyšl, 6. Daniel Kopecký,
BC Greenball Lanškroun, 7. Pavel Šindelář, BC Hradec Králo-
vé, 8. Jan Rychtařík, Billard centrum Litomyšl, 9. Martin
Svoboda, Šumperk, 10. Jaroslav Javůrek, MPC Pardubice,
11. Jiří Harvánek, MPC Pardubice, 12. Roman Mirakhmedov,
BC Delta Brno, 13. Miloš Žalman, BC Hradec Králové, 14.
Radim Sychra, Ústí nad Orlicí, 15. Marcel Kapitančik, MPC
Pardubice, 16. Tomáš Gronych, BC Bludov, 17. Jakub Sychra,
Ústí nad Orlicí, 18. Matěj Rychtařík, Kozí dechch, 19. Pavel
Novák, Chachars R.U.M., 20. Aleš Kouba, MPC Pardubice,
21. Jan Kučera, MPC Pardubice, 22. Ilona Žalmanová, BC
Hradec Králové, 23. Marie Dvořáková, MPC Pardubice.

David Žalman Mistrem
Litomyšle v kulečníku

V neděli 11. května se v litomyšlském areálu u Primá-
torské hráze uskutečnily Jarní jezdecké závody. Na
programu závodů byly čtyři parkurové soutěže lehčí
obtížnosti a příjemného startu do sezóny využila řada
jezdců z východočeské oblasti. Krásné počasí přiláka-
lo do přírodního areálu početné divácké publikum,
které bylo svědkem napínavých bojů o přední umístě-
ní. V hlavní soutěži obhájila prvenství z loňského roku
Denisa Tošovská z JPS Vanice.
Výsledky: Parkur stupně “ZM” (24 startujících): 1.
Jakub Petrus - Jurášek (JK Sloupnice), 2. Jakub

Petrus - White, 3. Denisa Tošovská - Pamela (JPS Vani-
ce). Parkur stupně “Z” (29 startujících): 1. Edita Mark-
lová - Renet (JK Sloupnice), 2. Otto Vinzens - Kristie
(Stáj Cilka), 3. Lucie Nyčová - Agáta 1 (JK Hřebčín
Suchá). Parkur st. “ZL” (24 startujících): 1.Lucie Hla-
vatá - Kora 2 (SJ Slavíkov), 2. Martina Stránská - Lity
(JK Stránská), 3. Ondřej Šrámek - Seina K Strojmotiv
(JO TJ Primátor Litomyšl). Parkur st. “L” (19 startují-
cích): 1. Denisa Tošovská - Far Away (JPS Vanice), 2.
Jiří Skřivan - Nikita (Stáj Manon Litomyšl), 3. Lucie
Novotná - Telemarque (Novotná).    Mirka Skřivanová

Jarní jezdecké závody vyhrála Tošovská
Vítězem desátého ročníku Paseka cup v pétanque 3.
května před Lidovým domem se v konkurenci 27 druž-
stev, převážně z Litomyšle a okolí, stal česko - švédský
tým Vochloupek 1905 ve složení Hejtmánek, Mrázek
a Pelán před Verandou z Litomyšle a TBK, složeného
z hráčů z Litomyšle a z Prahy. Finálové utkání mezi
Vochloupkem a Verandou skončilo v poměru 13:9
a dohrávalo se v neděli nad ránem.       foto I. Hudeček

Paseka cup vyhrál
Vochloupek

Čeští reprezentanti v soutěžích rádiem řízených
modelů větroňů třídy F3J potvrdili v prvním letoš-
ním měření sil 26. dubna v Poříčí nad Sázavou své
kvality a obsadili první tři místa. Na bronzovém
stupínku skončil nejzkušenější člen Letecko -
modelářského klubu Litomyšl Jaroslav Vostřel ze
Sebranic. Jednodenní soutěž prověřila připrave-
nost našich reprezentantů před letním mistrov-
stvím světa v Turecku. Započítávaly se výsledky ze
všech pěti kol, a tak se každá chyba mohla promít-
nout do celkového hodnocení. O konečném pořadí
rozhodovala především přesnost přistání. Zvítězil
Jan Kohout z LMK Česká Třebová se ziskem 2000


