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Vernisáž výstavy Srpen 1968 v Litomyšli proběhla
ve čtvrtek 21. srpna v litomyšlském Regionálním
muzeu. Vedle tištěných nebo ručně kreslených plaká-
tů, které vyzývají k odchodu okupačních vojsk, je zde
vystavena řada unikátních a dosud nepubli-
kovaných fotografií pánů Miroslava Škrdly,
Milana Dvořáka a Josefa Kuty. Na fotografi-
ích jsou zachyceny dramatické okamžiky
historie města. Můžete zde vidět, kterak
projíždějí tanky po náměstí, jak se shlukují
lidé, aby diskutovali s vojáky, a ulice plné
protestních nápisů a zamalovaných značek.
„Vůbec jsem netušil, že tyto fotografie bude
poměrně snadné získat. Spolupráce s autory
byla vynikající, tudíž jejich fotografie
můžeme poprvé představit veřejnosti,“ řekl
kurátor výstavy PhDr. Martin Boštík. Výsta-
vu zahájil ředitel muzea Mgr. Roman Košek a přednáš-
ku pojednávající o situaci v Československu v letech
1967  1969 pronesl PhDr. Milan Skřivánek.
„Doktor Skřivánek napsal obsáhlou studii o situaci
na okrese Svitavy v letech 1967  1970. Tuto studii,

Litomyšlský malíř Bohdan Kopecký oslavil své
osmdesáté narozeniny. Do zámeckého pivova-
ru, kde v současnosti probíhá výstava jeho
obrazů, přišla Kopeckému pogratulovat celá
řada Litomyšlanů i dlouholetých přátel z Litví-
nova či z Prahy.
Oslavu slavnostně zahájil starosta Litomyšle
pan Michal Kortyš. Světovou premiéru zde měl
dokumentární film Terezy Brázdové o Bohdanu
Kopeckém Portréty ohňů, který je nazván podle
jednoho z malířových obrazů. Natáčení filmu
trvalo více než dva roky, od počátku roku 2006
do léta 2008.
„Jako autorka jsem měla velikou výhodu v tom,
že Bohdan Kopecký má v pořádku rodinný
archiv. Nebyl problém sehnat fotky z dětství,
z 30. let minulého století. Další výhodou bylo
to, že Bohdan Kopecký svá stěžejní díla nepro-
dává. Jsou k dosažení v galeriích a v jeho depo-
zitáři,“ vysvětluje autorka dokumentu.

Pokračování na str. 2

která čítá asi 80 stran,
budeme letos publikovat
v našem muzejně-archiv-
ním sborníku Pomezí
Čech, Moravy a Slezska.
Měla by vyjít v následují-
cích měsících,“ prozrazuje
kurátor výstavy, která
bude otevřena až do 19.
září.
Operace Dunaj. Tak zněl
krycí název pro invazi pěti
armád zemí Varšavské
smlouvy (SSSR, Maďarska,
NDR, Polska a Bulharska)
do Československa. V noci
z 20. na 21. srpna 1968
byla pozemními vojsky,
která čítala více než půl
milionu vojáků, obsazena

většina důležitých měst tehdejší ČSSR. Do Českoslo-
venska bylo nasazeno 27 bojových divizí, přibližně
6300 tanků a jedna letecká armáda. První vlna útoků
měla za cíl vyřadit z provozu letiště, na která té noci

přistávala již pouze sovětská letadla
s další vojenskou technikou. Okupační
jednotky se snažily o přerušení rozhlaso-
vého a televizního vysílání. Sovětská tis-
ková agentura TASS šířila informace, že
Sovětský svaz a další spojenecké země
vyhověly žádosti stranických a státních
činitelů Československé socialistické
republiky, aby poskytly bratrskému česko-
slovenskému lidu neprodlenou pomoc
včetně pomoci ozbrojených sil. Většina
vojáků okupačních armád vůbec nevěděla,
proč a do jaké země přijela. Převážná část

domácích obyvatel vyjadřovala v prvních dnech inva-
ze vůči této „bratrské pomoci“ silný odpor. 
Okolí Litomyšle bylo obsazeno polskou armádou.
První vojenská vozidla okupačních armád  šlo o obr-
něné transportéry  přijela do města ve čtvrtek 22.
srpna kolem půl jedenácté. První polské tanky proje-
ly Litomyšlí ze směru od České Třebové po 11 hodině
a směřovaly na Pohodlí. Mezi 15.00  15.30 se
na náměstí dostala kolona  více než čtyřiceti pol-
ských tanků. Spolu s množstvím obrněných vozů
a automobilů projela směrem od České Třebové
na Vysoké Mýto. Vojáci projíždějící městem četli pro-
testní nápisy, krčili rameny a někteří dokonce máva-
li. Lidé jim hrozili a plivali na ně. První sovětští vojáci
se v Litomyšli objevili až v pondělí 26. srpna těsně
před polednem, kdy přijelo k sokolovně od Vysokého
Mýta šest sovětských obrněných automobilů. 
Litomyšlané poslouchali vysílání rozhlasu, scházeli
se na náměstí, rozhořčeně diskutovali, podepisovali
petice proti vstupu vojsk a v nastalém zmatku se také
uchýlili k nakupování zásob. Celé město bylo vyzdo-
beno plakáty, jimiž dávali obyvatelé najevo odpor
vůči přítomnosti cizích vojáků a znechucení z imperi-
ální politiky SSSR. Velmi brzy se však ve stranických
a státních orgánech začaly objevovat náznaky, že jed-
notný postoj proti okupantům má trhliny. Někteří
funkcionáři odsuzovali „ostrá hesla“, vyvěšování čer-
ných praporů apod. 
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Bohdan Kopecký
slavil osmdesátiny

Litomyšl si připomněla srpen 1968

SLEVY

AŽ 50%
MOŽNOST AŽ PĚTILETÉ

ZÁRUKY
NA SPOTŘEBIČE

Poskytujeme servis na:
• automatické pračky
• myčky nádobí
• elektrické sporáky 
• mikrovlnné trouby a další 

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

SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ

Sedm vín od sedmi litomyšlských radních předali
Mistrovi starosta Michal Kortyš a emeritní starosta
Miroslav Brýdl.
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Děkujeme za vaše drobné!

RaM souhlasí s uzavřením dohody s Regionálním
muzeem v Litomyšli o provedení záchranného arch.
výzkumu v sondách pro přístavbu Piaristické koleje.

RaM pověřuje tajemníka Ing. Pulgreta, vedoucí
správního odboru M. Holasovou a vedoucího odboru
vnitřní správy a obrany Ing. Dvořáka organizací  voleb
do zastupitelstva kraje, které se budou konat ve dnech
17.10.-18.10.2008. 

RaM souhlasí s uzavřením smlouvy se Státním fon-
dem dopravní infrastruktury na poskytnutí finančních
prostředků na akci “ Zvýšení bezpečnosti silničního
provozu v městě Litomyšl - I. etapa”. 

RaM konstatuje, že Město Litomyšl v souladu se
schváleným strategickým plánem města Litomyšle
podporuje a vítá také projekty neinvestiční povahy
předkládané jinými institucemi, které přispívají k roz-
voji školství a kultury, jako např.:
Projekty vzdělávacího charakteru podávané Univerzi-
tou Pardubice, Fakultou restaurování se sídlem v Lito-
myšli, které budou prioritně zaměřeny na:
- zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání – inovaci
studijních programů, rozvoje spolupráce se zahranič-
ními vzdělávacími a vědeckými institucemi, monito-
ringu potřeb trhu práce budoucích absolventů
studijních programů, tvorby týmů zvyšováním profes-
ních dovedností a odborných kompetencí akademic-
kých pracovníků,
- přípravu programů dalšího vzdělávání v rámci celoži-
votního vzdělávání,
- rozvoj partnerství a tvorbu sítí prostřednictvím vzdě-
lávacích a školicích aktivit vedoucích ke zvýšení vzá-
jemné spolupráce mezi Univerzitou Pardubice, dalšími
vzdělávacími institucemi, vědeckovýzkumnými praco-
višti, podnikatelským a veřejným sektorem, pracov-
ních a studijních pobytů studentů a akademických
pracovníků a vytvářením kontaktních a poradenských
míst určených pro veřejnost, veřejný a podnikatelský
sektor.
Připravované projekty zaměřené na výše uvedené akti-
vity budou žádat o finanční podporu z Evropského
sociálního fondu (ESF), zejména prostřednictvím Ope-
račního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. V případě, že bude Město Litomyšl zpracovávat
Integrovaný plán rozvoje města, budou tyto priority
i jeho součástí.  

Z rady města

Informace o Litomyšli a sdruženích, jejichž je Lito-
myšl členem, se začátkem srpna dostaly k mladým
lidem z celého světa. Od 3. do 8. srpna se v Praze konal
další Evropský festival YMCA, kterého se zúčastnilo
více než 6,5 tisíce převážně mladých lidí. Na festivalu
nechyběli ani představitelé národních hnutí YMCA
z celého světa. Své místo pro prezentaci zde mělo
i Evropské školicí centrum Litomyšl.   

Na novém parkovišti u polikliniky brzo přibudou
nejen stromy, ale také stojany na kola. Parkoviště
s nástupním ostrůvkem by mělo brzo vyrůst i Na Výslu-
ní. 

V úterý 9. září se koná pravidelný výjezdní seminář
Zastupitelstva města Litomyšl. Zastupitelé se na vlast-
ní oči seznámí se stavem přírodní památky Nedošínský
háj, prohlédnou si psí útulek na Pohodlí, rekreační les
a autokemp na Černé hoře. V Pazuše a v Suché uvidí
následky ničivé vichřice. 

Letošní léto v Litomyšli by se mohlo bez nadsázky jme-
novat „Litomyšlské léto dobré vůle“. Do kasiček
na Toulovcových prázdninových pátcích i na Kinema-
tografu bratří Čadíků jste totiž házeli neobvykle vyso-
ké množství svých drobných. Díky za to, že pomáháte! 
V rámci šesti srpnových večerů s filmovými projekcemi
to bylo konkrétně 39 556 Kč, které poputují do Nemoc-
nice Na Homolce. Takto vysokou částku jsme za celých
devět let, po které k nám filmová maringotka jezdí,
nikdy nevybrali. Rekordní byla i návštěvnost. Tato
maringotka za celoprázdninové putování nebyla
v žádném jiném městě obklopena tolika milovníky
filmů jako právě v Litomyšli. Nejvíce vás přišlo na film
Václav (asi 1200) a Gympl (asi 1000). Před projekcí
filmu Gympl byl pod dohledem kamer České televize
vylosován půlmiliontý divák a návštěvníky pozdravil
režisér Tomáš Vorel a hlavní představitelé filmu Tomáš
Vorel ml., Jiří Mádl a Filip Vorel. Velkou radost z úspěš-
né zastávky v Litomyšli má spoluautor celého projektu
Pepa Čadík, ale i organizační tým z litomyšlské radni-
ce. Jak je vidět, máte kinematograf rádi. Proto již dnes
jednáme o tom, jak oslavit příští jubilejní desátý roč-
ník. Věříme, že se nám povede získat na oslavu desáté-
ho výročí alespoň deset promítacích dní. Těšit se
můžete také na doprovodný program. 
Toulovcovy prázdninové pátky patří podle všeho také
mezi vaše oblíbené prázdninové aktivity. Letošní roč-
ník Pátků byl jubilejní, desátý. Tomu odpovídal i výběr
kapel a pohádek. Snažili jsme se pro vás připravit to
nej z uplynulých devíti ročníků. Také letos byly nákla-
dy na maraton pohádek, tombol a folkových koncertů
z velké části hrazeny z kasy města. Tato akce si však již

získala celou řadu sponzorů a partnerů, kterým patří
za jejich finanční dary věnované do tzv. Fondíku
obrovský dík. Přibližně třetina prostředků z Fondíku je
každoročně věnována právě na Pátky. Poděkování
patří i těm, kteří nám pravidelně vycházejí vstříc při
samotném organizování Pátků i všem dětem a jejich
rodičům, prarodičům, tetičkám a strýčkům za přízeň
a trpělivost. Kuřátko Pomocníček vybralo letos
na pomoc opuštěných a znevýhodněných dětí 50
053 Kč. Celkem bylo na konto Pomozte dětem! odeslá-
no ze Špitálku úctyhodných 336 403 Kč.
Věříme, že si z letošního léta odnášíte řadu krásných
zážitků a to třeba i díky akcím v Litomyšli. Již dnes pře-
mýšlíme o tom, čím vám zpříjemnit léto roku 2009. Celý
rok budeme oslavovat 750 let od povýšení Litomyšle
na město a i tyto tradiční akce by se měly nést ve slav-
nostním duchu. Text a foto Michaela Severová,

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Pokračování ze str. 1
V sobotu 24. srpna měli v tomto směru konflikt s obča-
ny Jaroslav Lochman a tehdejší předseda městského
výboru KSČ M. Dostál.
Dramatická situace vznikla na Pohodlí, kde v pátek
23. srpna přistál u vysílače polský vrtulník, jehož výsa-
dek odzbrojil vojáky strážní služby a vnikl do objektu
s úmyslem vyřadit vysílač z provozu. 
Invaze si do konce roku vyžádala v celé zemi 94 mrt-
vých a 345 vážně zraněných osob. Do emigrace odešlo
kolem 300 tisíc lidí. Do 4. listopadu 1968 opustily Čes-
koslovensko vojska čtyř zemí. Československý pokus
o vytvoření demokratického socialismu ztroskotal.
Uvolnění poměrů, které bylo na konci šedesátých let
v tehdejším Československu patrno snad ve všech obo-
rech lidské činnosti, vystřídalo období tuhé normali-
zace. Byla obnovena cenzura a posílena moc
bezpečnostního aparátu. Proces demokratizace spo-
lečnosti se na dlouhých dvacet let zastavil. Sovětská
armáda na našem území zůstala v odhadovaném počtu
okolo 150 000 osob v 33 lokalitách až do roku 1991. 
V Československu šedesátých let jen málo lidí, včetně
špiček politické reprezentace, věřilo tomu, jakou

odezvu může idea socialismu s lidskou tváří vyvolat
u našich „sovětských spojenců“.
„Tehdy jsme se domnívali, že může existovat socialis-
tická ekonomika, která bude mít silný podíl ekonomi-
ky státní a ekonomiky družstevní a že tato ekonomika
může prosperovat. Často jsme také diskutovali otázku
demokratizace a vedoucí role komunistické strany.
Demokracii s jednou politickou stranou, která má
vedoucí roli, jsme považovali za pokus o kvadraturu
kruhu. Byli jsme zticha a podporovali jsme tyto ten-
dence reformních komunistů. Dívali jsme se na to tro-
šičku s úsměvem, v naději, že zde nedojde k nějakým
násilným událostem, jako se to stalo třeba v roce 1956
v Maďarsku, a Sovětský svaz si nedovolí vojensky
intervenovat. Když jsem o té intervenci později pře-
mýšlel, došel jsem k tomu, že jsme se tehdy hluboce
mýlili. On to udělat musel, kdyby tady ten vývoj pokra-
čoval dál, byl by to nesmírně zajímavý a přitažlivý pří-
klad pro ostatní země, včetně Sovětského svazu.
Domnívám se, že by k té erozi východního bloku asi
došlo o dvacet let dříve, než se potom stalo,“ říká eme-
ritní litomyšlský archivář Milan Skřivánek.

Prokop Souček, foto Michaela Severová
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Bohdan Kopecký slavil osmdesátiny
Pokračování ze str. 1
V průběhu natáčení podnikla Tereza Brázdová spo-
lečně s Bohdanem Kopeckým mj. cestu do sever-
ních Čech, na Mostecko.
„Hledali jsme místa, kde Bohdan tvořil, maloval
šachty a stará nádraží. Mnohá z míst už neexistují,
krajina je rekultivovaná a vypadá úplně jinak. Něk-
terá místa jsme však našli, o to je film zajímavější,“
uvedla Tereza Brázdová. 
Na oslavě byla představena i dva roky připravovaná
monografie o Bohdanu Kopeckém, kterou vydalo
nakladatelství Jaroslava Kořána Galery. Knihu
symbolickými třemi křížky pokřtil dlouholetý malí-
řův přítel, básník Karel Šiktanc, kterému Bohdan
Kopecký ilustroval řadu knih.

Výstava v přízemí zámeckého pivovaru představu-
je díla, která vznikala od druhé poloviny padesá-
tých let až do let sedmdesátých. Tyto obrazy
z takzvaného mosteckého období doplňují expozi-
ci, která je od června tohoto roku k vidění ve dru-
hém patře zámku. Další část výstavy s názvem
Lávová pole bohyně Pelé je umístěna ve druhém
podlaží Evropského školicího centra. Jedná se
o obrazy, které Bohdan Kopecký namaloval při
svých pobytech na Havajských ostrovech. Celkem
je zde vystaveno sedmdesát pět obrazů.
Půlhodinový dokumentární film Portréty ohňů
bude po několik večerů začátkem září reprízovat
litomyšlská televize CMS TV. Film vznikl za podpo-
ry Města Litomyšle a Pardubického kraje.       -red-

proběhne v úterý 23. září od 16 hodin
v malém sále Smetanova domu.

Zasedání Zastupitelstva
města Litomyšle



Již dvanáct let se na Smetanově náměstí
koná Starodávný jarmark. Stánky budou
opět umístěny po obou stranách horní části
náměstí v sobotu 20.9. od 8 do 17 hodin.
Před morovým sloupem bude pódium, na kte-
rém se vystřídají hudební skupiny. Je pozvá-
no přes 100 řemeslníků, kteří budou předvádět stará
řemesla a prodávat svoje výrobky (např. batikované
výrobky, betlémy, bio víno, bižuterii, brašny, bylinky,
cínové předměty, čaje, dečky, dekorační předměty,
drahé kameny, dřevěné výrobky, figurky, formy, histo-
rickou obuv, hedvábí, hlavolamy, hrábě, hračky,
kabelky, keramiku, klobouky, korálky, koření, kosis-
ka, košíky, kovové a kožené výrobky, krajky, krasohle-
dy,  květiny, lampy, loutky, malované obrázky,
maňásky, mašle, ručně vyráběná glycerinová a olivová
mýdla, násady, ošatky, ozdoby, patchwork, pečivo,
perníky, polštářky, ruční papír, skleněné předměty,
smetáky, spony, staročeské nerezové i dřevěné

kuchyňské potřeby, stuhy, sušené květiny,
svícny, šátky, šperky, tácy, textilní výrobky,
ubrusy, vázy, včelí produkty, vitráže, výrob-
ky z drátu, juty, kamene, kanafasu, přírod-
ního korku, mědi, modrotisku, proutí,
rohoviny, slámy a ovčí vlny, vyšívání...). 

Po celý den bude fungovat občerstvení před kavárnou
Julius Mařák a Chocco Caffé a také pekárna pana Jaro-
slava Říhy vedle informačního centra. Přímo na Staro-
dávném jarmarku pak můžete ochutnat hořické
trubičky, kokosové pusinky, mandle, marcipán, medo-
vinu,  oplatky, orientální cukroví, oříšky, perníky,
preclíky, štramberské uši, turecký med atd., atd. 
Oživením jarmarku bude Šenk Barvínek, který bude
umístěn za morovým sloupem. V něm mohou návštěv-
níci ochutnat různá jídla a pamlsky našich předků.
Připraven je i bohatý doprovodný program. 
Návštěvníci Starodávného jarmarku uvidí drátování,
paličkování, košíkářské a řezbářské práce, soustruže-
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Třicátý pátý ročník festivalu mladého publika se
nechal inspirovat etnickou hudbou ze všech koutů
naší planety. Každý rok se snaží organizátoři připra-
vit novou a zajímavou dramaturgii festivalu, který
pořádá tradičně Hudební mládež ČR a město Lito-
myšl. V letošním roce se tak vedle sebe objeví Komor-
ní filharmonie Pardubice a interpreti brazilské
samby Tam Tam Batucada, stejně jako perkusní sou-
bor Aries a čínská zpěvačka Feng yün Song s jazzo-
vou formací Trio Puo. 
Koncerty ve Smetanově domě a v prostorách Zámec-
kého divadla a Kongresového sálu doplní pestrý
hudební a taneční program sobotního odpoledne
v Klášterních zahradách. Ty přivítají soubor
Lama De Belig z Kalmycka, soubor indické duchovní
hudby Za Hranicemi Ticha, bubeníky Tam Tam Batu-
cada a sbor a orchestr Hudební mládeže.  Význam-
ným hostem festivalu bude zakladatel české
etnomuzikologie, skladatel Vlastislav Matoušek,
který představí etnickou hudbu celého světa pro-
střednictvím interaktivní dílny s autentickými
hudebními nástroji. Vrcholem letošní Mladé Smeta-
novy Litomyšle bude bezesporu uvedení jedinečné
skladby Jiřího Pavlici Oratorium smíru v podání

Komorní filharmonie Pardubice a Kühnova pěvecké-
ho sboru pod vedením dirigenta Leoše Svárovského. 
Pro malé litomyšlské diváky připravila i letos Hudeb-
ní mládež pohádku královéhradeckého divadla Drak
Začarované dudy. Chybět nebude ani oblíbená sou-
těž pro žáky základních škol Hledej B.S., nabízející
nový pohled na zákou-
tí Litomyšle, Bedřicha
Smetanu a folklorní
inspirace v jeho sklad-
bách. 
Produkční festivalu
Markéta Steklá
z Hudební mládeže ČR
prozradila, že 35. roč-
ník festivalu Mladá
Smetanova Litomyšl by
měl přivítat přes 300
mladých návštěvníků
z celé České republiky.
„Mladá Smetanova
Litomyšl je pro nás nej-
důležitějším festiva-
lem sezóny HM i proto,

Mladá Smetanova Litomyšl 2008 – Etnovagance

Do města se sjedou lékárníci
z celé republiky

ní dřeva, výrobu keramiky a korálků, ručního papíru,
skleněných předmětů, zdobení perníků a další, dnes
již polozapomenuté způsoby výroby.  

Jaroslav Dvořák, vedoucí odboru vnitřní správy

Dvě stě až tři sta lékárníků z celé republiky přijede ve dnech 3.  5. října do Lito-
myšle na 24. Lékárnické dny. Tématem letošního ročníku bude farmakoterapie
v gastroenterologii, současné lékárenství. Odborné setkání, na kterém zazní řada
přednášek, se bude konat ve Smetanově domě a pořádá je Česká farmaceutická
společnost. Oficiální zahájení proběhne v sobotu 4. října v 8.30 hodin ve Smeta-
nově domě. „Setkání se koná každý rok v jiném městě. Litomyšl mám ve svém hle-
dáčku již dlouho. Vybrali jsme si ji mj. proto, že je to krásné město a je zde také
řada možností k ubytování. Oslovili jsme místní lékárny, jedna z nich se ozvala
a vydatně nám s organizací pomohla,“ říká šéf lékárenské sekce České farmaceu-
tické společnosti Pavel Grozda. Po skončení odborné části programů vyrazí lékár-
níci na prohlídku města.                                                                                                   -red-

Starodávný jarmark: stará řemesla a hudební skupiny

Dny otevřených dveří památek v Litomyšli 2008 proběhnou o víkendu 13. - 14.
září. Akce se uskuteční v rámci oslav Dnů evropského dědictví 2008. Od 9.00
do 17.00 hodin budou pro veřejnost zdarma, případně za zvýhodněné vstupné,
otevřeny tyto památkové objekty:
Kostel Povýšení sv. Kříže, Gymnázium Aloise Jiráska (vyhlídková věž), Regionální
muzeum, Galerie - dům U Rytířů (otevřeno 10-12 a 13-17 h), Rodný byt Bedřicha
Smetany, Státní zámek, Obrazárna ve II. patře zámku, Muzeum historických
klavírů a zámeckých divadelních kulis na zámku, Červená věž, Muzeum antiky
a Portmoneum. Pro veřejnost je připraven i bohatý doprovodný program.        -red-

Dny otevřených dveří památek

že město celou akci spolupořádá a významně podpo-
ruje. V Litomyšli se mladým návštěvníkům festivalu
prostě líbí. Myslím si, že program bude atraktivní
pro příznivce klasické hudby i pro jazzmany a určitě
nadchne fanoušky etnické hudby.“ 
Program najdete na straně 15. -red-

Doprovodný program – sobota 20. září 2008
8.30 – 9.00 – Propagační jízda historických
vozidel Trofeo Niké Bohemia 2008
8.00 – 9.45 – Dechová hudba POHORANKA –
vedoucí Jan Pohorský  
10.15 – 11.15 – Folklórní soubor LEVOČAN
11.30 – 13.30 – Dechový orchestr Smetanova
domu – dirigent Jiří Tomášek
13.45 – 15.30 – Folková skupina VESPOL
Dolní Újezd      
16.00 – 17.00 – Folklórní soubor LEVOČAN



Zveme vás na bratrskou pouť!

Historické vozy projedou Pardubickým krajem
Pětadvacet historických automobilů bude k vidění
na Smetanově náměstí v pátek 19. září od 16.45 do 18
hodin a od 18 hodin na zámku. V sobotu 20. září přije-
de spanilá jízda mezi 8.30 - 9.00 pozdravit účastníky
starodávného jarmarku. V čele kolony exkluzivních
vozů přijede do Litomyšle šestinásobný vítěz Rallye
Paris-Dakar pan Karel Loprais s Tatrou Dakar. Dalšími
vozy, které na Smetanově náměstí uvidíte, budou
například Darracque z r. 1909, Citroen 11 Roadster, r.v.
1938, Jaguar E-Type, r.v. 1964 nebo Austin-Healey
3000, r.v. 1965.
Spanilá jízda historických automobilů se uskuteční
pod hlavičkou programu s názvem Trofeo Niké

BOHEMIA 2008. Tento projekt je zaměřen na podporu
turistického ruchu v České republice. Trasa, kterou
automobily projedou, protíná turisticky nejatraktiv-
nější místa Pardubického kraje. 
Trofeo Niké Bohemia 2008 se koná pod záštitou hejt-
mana Pardubického kraje Ing. Ivo Tomana a za podpo-
ry Hospodářské komory České republiky.
Celý projekt odstartuje dne 19. září v 9.15 hodin
ze Žamberka a během tří etap 444 km dlouhé trasy
následně navštíví významná centra Pardubického
kraje, ve kterých bude připraven zajímavý doprovodný
program. Cílovým místem je Golf Resort Kunětická
hora, kam spanilá jízda dorazí 21. září.                -red-

70. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Karel Podhajský, kynolog

Poslední zářijový víkend letošního roku se myslivečtí
kynologové  milovníci ohařů opět po deseti letech
sejdou v rodišti Karla Podhajského na vrcholné mezi-
národní soutěži ohařů, která nese jméno tohoto pozo-
ruhodného litomyšlského rodáka. Stalo se již tradicí,
že každý desátý ročník pořádá Okresní myslivecký svaz
Svitavy, do jehož působnosti patří i Litomyšlsko. 
Již zažitý program soutěže bude rozšířen o vůbec první
výstavu, věnovanou Karlu Podhajskému a historii jeho
memoriálu. Vernisáž se uskuteční v předvečer konání
70.ročníku MKP v 16 hodin v Regionálním muzeu

v Litomyšli. Výstava chce osobnost Karla Podhajského
představit v plné šíři. Připomene, že byl spoluzaklada-
telem Českomoravské myslivecké jednoty a zasloužil
se o nové poznatky v myslivosti, především o rozvoj
kynologie v českých zemích. Přípravný výbor 70. roč-
níku MKP a vedení Regionálního muzea Litomyšl vás,
kynology, myslivce a přátele loveckých psů, srdečně
zve do Litomyšle. 
Memoriál bude zahájen v sobotu 27.září v 7.00 hodin
před hotelem Zlatá Hvězda budíčkem v podání decho-
vé hudby. Program bude pokračovat v 7.45 slavnost-

ním průvodem a položením věnce u rodného domu
Karla Podhajského na náměstí. Slavnostní zahájení
jubilejního ročníku Memoriálu Karla Podhajského pro-
běhne v 8.30 hodin na II. nádvoří zámku, kde budou
představeni jednotliví soutěžící.
Snažíme se memoriál připravit důstojně tak, aby byl
skutečnou oslavou lovecké kynologie, a pro vás účast-
níky chceme vytvořit příjemné přátelské prostředí,
abyste se od nás vraceli s krásnými zážitky. Věříme, že
se nám to podaří. Těšíme se na vás.

Karel Časar

Litomyšlský rodák Karel Podhajský
(24.5.1871-12.9.1930) se zasloužil
nejen o založení Čs. myslivecké
jednoty a nové poznatky v oblasti
myslivosti, ale především o rozvoj
kynologie v českých zemích. Stál
u založení rodové knihy loveckých
plemen a byl prvním, kdo ji vedl.
Všestranné psí lovecké zkoušky,
jejichž byl propagátorem, byly
po jeho smrti pojmenovány jako
Memoriál Karla Podhajského.
Výstava je historicky první, která
se postavou Karla Podhajského
zabývá. K vidění budou nejen jeho osobní věci
(klobouk, lovecké brašny, pásy na broky, zápisní-
ky), ale především fotografie zachycující jeho psy,
hony, kynologické soutěže či výstavy, které v Lito-
myšli pořádal. Několik fotografií představí proslu-
lou Podhajského sbírku paroží, zachycující jejich
anomálie a poškození. Sbírka je dnes bohužel

nedohledatelná. Pozornost je
věnována také historii memoriálu,
plemenné knize a ornitologickým
a mysliveckým pozorováním, jež
Podhajský za svého života sepsal.
Veřejnosti se představí rovněž uni-
kátní kniha prvních dvanácti roč-
níků Memoriálu K. Podhajského.
Vernisáž výstavy se uskuteční 26.
září, v předvečer konání 70. roční-
ku Memoriálu Karla Podhajského.
V rámci výstavy proběhne 1. října
od 17 hodin přednáška Soni Bez-
díčkové o canisterapii a 5. listopa-

du od 17 hodin přednáška Miroslava Matějky
o lovecké kynologii.
Výstava potrvá od 27. září do 16. listopadu 2008.

Hana Klimešová, Regionální muzeum Litomyšl

Opět osmičky! Před osmdesáti lety, tedy v roce 1928,
naši předkové zbudovali v Pazuše zvoničku. Za přispě-
ní  Městského úřadu Litomyšl se zvoničku podařilo
opravit. Původní zvon čekal na své nalezení pod senem
v jedné z pazušských chaloupek a díky Janu Kubíčkovi
byl opraven. Zvonička byla zrenovována firmou Černý.
Opravy provedl osobně pan Josef Truhlář z Pazuchy.
Zveme vás na výlet do Pazuchy, který se uskuteční dne
13. září 2008.
Pojedeme osobními auty. Zejména seniorům, kteří by
se na zvoničku rádi podívali a nemají možnost vlastní
dopravy, nabízíme volná místa v autech. K dispozici
bude i mikrobus. Připojte se k nám a udělejte si pěší
nebo cyklistický výlet do Pazuchy.
Program: 8.00 Odjezd od České spořitelny Litomyšl.
8.30 Prohlídka arboreta Vavřín (s průvodcem). 9.30

Nová jízdárna Skřivan v Suché, opět s průvodcem.
(Zajímavé i pro malé děti. Hříbátka atd.) 11.00 Roz-
hledna na Kozlovském kopci a posezení pod rozhled-
nou. 11.30 Oběd v roubenici u Turistické chaty. 13.00
Expozice v Chaloupce Maxe Švabinského. 14.30 Pose-
zení u kávy a koláčků v hospůdce U Sitařů v Kozlově.
Zde se zastavil čas! Zhlédneme oponu, kulisy
a zavzpomínáme na divadelní ochotnickou činnost
na venkově. 16.00 Cíl naší pouti  Pazucha. U pomníku
Mistra Jana Husa a pomníku padlých (vše nově opra-
veno) zazpívá pěvecký sbor Evangs. Uslyšíme zamyšle-
ní i poděkování sester Pleskotové a Říhové. V 17.00 se
po mnoha desetiletích opět zazvoní v Pazuše.
Možnost rezervace míst v dopravních prostředcích
i na oběd: 461 612 222, 728 023 751.

Jaroslav Jiráček

Na obrázku Karel Podhajský s liškou a fenkou Toskou,
1918, foto Jan Ferkl.

26. 9. - 28. 9. 2008 Vrcholná soutěž ohařů se
zadáním titulu CACIT, CACT se koná v honitbách MS
Švábenice, MS Litomyšl a honitbě Strakov města
Litomyšl.

Pátek 26. září
14.00 – 16.00 Prezentace vůdců a psů
16.00 – Vernisáž výstavy o Karlu Podhajském
v regionálním muzeu
17.15 – Položení věnce k hrobu Karla Podhajského
19.30 – Losování ve Smetanově domě

Sobota 27. září
7.00 – Budíček zahájený trubači bude pokračovat
koncertem dechové hudby před hotelem Zlatá
Hvězda, kde je sraz všech účastníků
7.45 – Položení věnce u rodného domu Karla
Podhajského na náměstí
8.00 – Slavnostní průvod účastníků městem
k zámku vedený jezdci na koních, hudbou
a slavnostními kočáry. Slavnostní zahájení MKP
na druhém zámeckém nádvoří.
9.30 – Zahájení soutěže a plnění jednotlivých disci-
plín Honitba Strakov-lesní práce, Honitba MS
Litomyšl-rybník, Velký Košíř-vodní práce,  Honitba
MS Švábenice-polní práce
19.00 – Společenský večer ve Smetanově domě

Neděle 28. září
7.00 – Sraz a společenský nástup všech účastníků
před hotelem Zlatá Hvězda doprovázený trubačským
kvartetem.
17.00-18.00 – Vystoupení trubačského kvarteta
na druhém zámeckém nádvoří. Vystoupení pěveck-
ého sboru.
Kolem 18.00 – Slavnostní ukončení MKP na druhém
zámeckém nádvoří doprovázené slavnostními fan-
fárami a pěveckým sborem s vyhlášením výsledků
a předáním cen.

Pořádá Okresní myslivecký spolek Svitavy
(www.myslivost.cz/omssvitavy) 

Program memoriálu
K. Podhajského
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Sto tisíc korun pro litomyšlskou LDN

Litomyšlská léčebna dlouhodobě nemocných
otevřela své dveře veřejnosti

Šek na sto tisíc korun předali zástupci firmy Sodexho
Pass ČR, a. s. vedení litomyšlské léčebny dlouhodobě
nemocných. Podle primářky Jindry Kvíčalové bude dar
použit na nákup polohovacích lůžek pro pacienty.
Finanční pomoc léčebnám dlouhodobě nemocných
poskytuje společnost v rámci mezinárodního progra-
mu Stop Hunger, který vznikl na jaře 1996 ve Spoje-
ných státech. V tomto roce se vedení společnosti
Sodexho rozhodlo zapojit do celosvětového programu
v oblasti zlepšení kvality každodenního života
a v oblasti výživy, jejího zkvalitnění a nutričního vyvá-
žení. Litomyšlská léčebna je první z deseti LDN
v republice, kterým se tento rok společnost rozhodla
finančně pomoci. „Osobně jsem se bavil s paní Červin-
kovou z městského úřadu a ona si postěžovala, v jak
špatném technickém stavu je litomyšlská LDN. Protože
jsem rodák z Litomyšle, napadlo mě, že bychom ten
dar mohli směřovat právě sem,“ řekl ředitel pro rozvoj
firmy Sodexho Pass ČR, a. s. Karel Pelán. Společnost se

zabývá realizací služeb v oblasti zaměstnaneckých
benefitů a dalších služeb, které využívají poukázkové,
nebo kartové systémy. Patří k největším provozovate-
lům stravenkového systému u nás.                        -red-

foto Iveta Nádvorníková, Svitavský deník

Historicky první dny otevřených dveří v litomyšlské
léčebně dlouhodobě nemocných, mezi lidmi známé
jako na Kláře, proběhly ve dnech 10. až 11. srpna.
„Chtěli jsme veřejnosti otevřít dveře a trochu odtabui-
zovat téma léčeben dlouhodobě nemocných,“ říká pri-
mářka Jindra Kvíčalová. “Na Kláru” tak našli cestu
mladí lidé, bývalí zaměstnanci, přespolní návštěvníci
i lidé, kteří uvažují, že by se hospitalizace v LDN mohla
v budoucnu týkat jejich příbuzných.
Vedení litomyšlské „eldéenky“ k netradiční akci při-
vedla série článků, uveřejněných na začátku léta
v deníku Mladá fronta dnes. Autor článků zde velmi
negativně hodnotil podmínky v jedné z pražských
léčeben. „Nemyslím si, že by za články v Mladé frontě
byla výjimečně špatná péče v pražské LDN. Možn že
za tím byl jen redaktorův týdenní zážitek, který pova-
žuji za zcela neobjektivní. Aby pronikl do všeho, musel
by tam strávit delší dobu,“ myslí si paní primářka. 
Litomyšlská LDN si za třicet čtyři let své existence
vybudovala velmi dobrou pověst. Oproti obdobným
zařízením v Poličce nebo ve Vysokém Mýtě je daleko
menší a panuje zde téměř rodinná atmosféra. Kapacita
léčebny je pouze čtyřicet devět lůžek. Díky tomu, že se
personál léčebny příliš neobměňuje, vytvořili si její
zaměstnanci k “Domovu svaté Kláry” téměř citový
vztah. Management nemocnice však z ekonomických
a kapacitních důvodů uvažuje o přesunutí LDN do are-

álu nemocnice. Mezi zaměstnanci léčebny tyto plány
příliš velké nadšení nevyvolávají. Na jedné straně hod-
notí rozhodnutí nemocnice jako racionální, na druhé
straně se jim příliš nechce opouštět tuto atraktivní
lokalitu. Příbuzní pacientů si zvykli své rodinné pří-
slušníky vozit na procházky do Klášterních zahrad
a do zahrady léčebny.
Právě na zahradě “Domova u sv. Kláry” se 11. srpna
uskutečnila ojedinělá akce. Zaměstnanci léčebny zde
uspořádali malý táborák pro pacienty. 
Sanitáři vyvezli pacienty na zahradu, rozdělali oheň
a začali opékat buřty. Mezitím zdravotní sestry obchá-

zely nemocné, se kterými si povídaly a nabízely jim
v malých kelímcích pivo a červené víno. Mnozí, přede-
vším těžko pohybliví pacienti, neskrývali radost, že se
dostali na čerstvý vzduch.
„S tzv. syndromem vyhoření bojujeme každý sám
za sebe. Možná nám k tomu pomáhají i akce podobné-
ho typu jako dnes. O prázdninách se tady sejdeme
na táboráček. Naši pacienti vydrží možná hodinku,
možná hodinu a půl  potom zde zůstane část personá-
lu. Snažíme se udělat vždy nějakou společnou oslavu
narozenin, nebo jednou za rok výlet pro personál,
který zrovna není ve službě,“ vysvětluje paní primářka
Kvíčalová. 
Stěhování LDN zatím není časově specifikováno. Sta-
noven je pouze předběžný plán opravy budovy,
do které by se měla léčebna přestěhovat. Nemocnici
však zatím chybí potřebné finanční prostředky. Ani
rekonstrukce Domova sv. Kláry se prozatím neplánuje.
„To, co nás nejvíc pálí, je stav oken. Všichni zaměst-
nanci i pacienti si prožili hrozné okamžiky při vichřici.
Okna ji asi až na tři nebo čtyři rozbité tabule přežila.
Bylo to pro nás signálem, že snad ještě chviličku vydr-
ží. Některé pacientky dokonce bránily vlastními těly
okna, která se nestihla zavřít. Na zahradě byly dva
polámané stromy, které pracovníci údržby z nemocni-
ce odklidili,“ bilancuje následky vichřice primářka
Kvíčalová.                               Text a foto Prokop Souček

5

Velkou slávu zažila obec Osík u Litomyšle. Vyhrála
krajské kolo soutěže Vesnice roku a stala se Vesnicí
roku 2008 v Pardubickém kraji. Kromě slávy a prestiže
získala ocenění Zlatou stuhou a finanční částku 1
mil. Kč od vyhlašovatelů soutěže a dalších sto tisíc
od Pardubického kraje. Starostovi i obyvatelům obce
ve čtvrtek 22. srpna v místním Kulturním domě gratu-
lovali členové Rady Pardubického kraje, ministr
pro místní rozvoj Jiří Čunek, europoslanec a předseda
Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák i poslanci a senátoři.
Všichni Osíku přáli také úspěch v celostátním kole,
kam obec nyní postupuje. „Ocenění je uznáním odve-
dené práce a motivací do budoucna. Komise jako by
nám řekla: „Ano, děláte to dobře!“ Tato slova by ale
neměla znít jen z úst odborníků, ale hlavně z úst obča-
nů,“ řekl starosta Osíku Karel Rothschein, který dodal,
že letos přihlášku do soutěže Vesnice roku vyplňoval
už potřinácté. Teď ale ví, že udělal dobře. 
Osík je obec s přibližně tisícovkou obyvatel. První
zmínka o ní je už z roku 1347. Od té doby se tu událo
mnoho důležitého, obec zažívala různé etapy vývoje
i útlumu. Nyní má opravenou školu, dětská hřiště,

veřejná prostranství včetně hřbitova a podařilo se jí
také z neútulného koutku obce vybudovat tréninkové
golfové hřiště. Do budoucna plánuje např. moderniza-
ci sportovní haly ze zdrojů Regionálního operačního
programu, chce modernizovat hasičskou zbrojnici,
obecní úřad, plánuje kanalizaci.
Obec Osík však nebyla jedinou oceněnou obcí. Odborná
komise udělila celkem 5 stuh, 4 čestné diplomy a 16
diplomů komise. Modrou stuhu za společenský život
získala obec Semanín, okres Ústí nad Orlicí. Bílá stuha
za činnost mládeže patří obci Voleč na Pardubicku.
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí komi-
se udělila obci Krásné, okres Chrudim. Držitelem Oran-
žové stuhy za spolupráci obce a zemědělského subjektu
je obec Sebranice na Svitavsku. Čestný diplom za vzor-
né vedení kroniky získaly Výprachtice, za kvalitní kvě-
tinovou výzdobu v obci obec Voleč, za vzorné vedení
obecní knihovny Horní Ředice a za rozvíjení lidových
tradic Jenišovice. (Úplné výsledky jsou k dispozici
na www.mmr.cz/vesnice-roku-2008) 
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR spolu s Ministerstvem zemědělství ČR a se

Spolkem pro obnovu venkova a Svazem obcí a měst ČR.
Letos to bylo už počtrnácté. Přihlásit se do soutěže
mohly obce „vesnického charakteru“, které mají maxi-
málně 5 250 obyvatel a které mají zpracován vlastní
program obnovy vesnice. Záštitu nad krajským kolem
přijal hejtman Ivo Toman.

Text a foto Kateřina Nohavová,
tisková mluvčí Pardubického kraje

Vesnicí roku v Pardubickém kraji je Osík na Litomyšlsku

Rodinné konstelace,
jak řešit problémy
nejen s dětmi
Rodinné konstelace jsou moderní a efektivní metoda,
s jejíž pomocí můžeme lépe rozumět sobě, vztahům
ve své rodině, sporům na pracovišti, ve škole...
Za pomoci konstelací můžeme tato nedorozumění
pochopit a překonat.
Akce se koná ve středu 24. září od 17.00 do 22.00
hodin v zasedací místnosti internátu Nemocnice Lito-
myšl, ulice J. E. Purkyně 919 (vedle Finančního úřadu
Litomyšl). Kapacita sálu je omezena. Zájemci se
mohou do 15. září závazně přihlásit na adrese:
milada.nadvornikova@litomysl.cz. Cena semináře je
stanovena na 250 Kč pro jednotlivce.

Milada Nádvorníková

vedoucí odboru školství, sportu a volného času



Litomyšlští symfonici zahajují
novou sezónu

Hned pětice koncertů čeká při vstupu do nové kon-
certní sezony Litomyšlský symfonický orchestr. Tak
náročné zahájení sezóny muzikanti dlouho nepama-
tují, a tak není divu, že poslední srpnový týden se již
nesl ve znamení pilného zkoušení nastávajícího
koncertního repertoáru. “Šňůra” koncertních
vystoupení bude mít podobu komorních koncertů,
které orchestr kromě symfonického repertoáru
často upřednostňuje. První koncert absolvoval
orchestr již 30. srpna v Luži v rámci Košumberského
hudebního léta. Kromě svého programu zde spojil
své síly i s dětským pěveckým sborem Kantiléna
a společně provedly jedno z Notturen Josefa Mysli-

večka. V neděli 7. září vystoupí LSO po dlouhé době
ve Svitavách. Po týdenním “odpočinku” dotáhnou
hudebníci koncertní šňůru do konce. V neděli 21.
září je čeká na zámku v Zámrsku další koncert spo-
lečně s choceňským sborem Cantus. O týden později
pak vystoupí na samostatném koncertu v Horním
Jelení, a celý náročný program na úvod sezony
zakončí 5. října v Chocni. V průběhu jednotlivých
koncertů zazní např. skladby J. S. Bacha, A. Corelli-
ho, J. Myslivečka, J. Kř. Vaňhala, M. Touška, J.
Smolky, Ch. W. Glucka atd. Jako sólisté vystoupí
Milan Řehák, Jitka Pospíšilová, Tereza Vaňková, Alž-
běta Poukarová, koncerty diriguje Jan Šula.    

Smyčcové kurzy poprvé s komorní hudbou

Tim Frederiksen: Lituji, že nemluvím česky

Třináctý ročník mezinárodních smyčcových kurzů se
konal ve dnech 27. července až 17. srpna na litomyšl-
ském zámku. Letošního ročníku kurzů se zúčastnilo
celkem dvacet čtyři mladých hudebníků ze zemí
Evropské unie, Spojených států, Jižní Koreje, Číny
a Kuby. 
Frekventanti smyčcových kurzů jsou většinou studen-
ty uměleckých vysokých škol či absolventi konzerva-
toří. Litomyšlské veřejnosti se představili na sérii tří
koncertů, konaných v kongresovém sále zámku. Sou-
částí smyčcových kurzů byla i řada externích koncer-
tů, které se konaly v Letohradě, Ústí nad Orlicí,
Potštejně, Svitavách, Poličce, Slatiňanech, Hradci
Králové, Brandýse nad Orlicí, Novém Městě na Moravě
a ve Žďáru nad Sázavou.
„Letošní ročník je velice rozdílný. Poprvé po třinácti
letech zde máme i ostatní smyčcové nástroje. Máme
violy, máme cella a tím pádem máme také komorní
hudbu. Program má více variací a je zajímavější.
Na každém koncertě hrají jak jedno nebo dvě kvarteta,
tak sólové nástroje,“ vysvětluje pedagog houslové hry
profesor Milan Vítek. 
Studenti z celého světa se na smyčcových kurzech
mnohdy připravují i na různé mezinárodní interpre-
tační soutěže. Například čínská studentka Jing Quiao
se v říjnu zúčastní velké čínské soutěže. Profesor Vítek
však není velkým příznivcem takovéhoto měření umě-
leckých kvalit, i když uznává, že podobná klání mohou
mít svůj smysl. „Soutěže jsou dobré jako stimulační
element k tomu, aby se cvičilo. Pro mě ale nikdy neby-
ly nějakou modlou, ke které by se člověk měl upínat.
Vnitřní nutkání studovat a zdokonalovat se je důleži-
tější,“ míní profesor Milan Vítek a dodává: I světové
jedničky mohou prohrát s někým, kdo je dvě stě osm-
náctý, když nemají den  to se může stát i v houslích.
Každý je vítězem už proto, jak intenzivně pracoval
předtím a o kolik se zlepšil. Ve skutečnosti nejsou
žádní poražení, byť to tak vypadá.“ 
Na litomyšlských koncertech mohli návštěvníci vidět
řadu výkonů, které by slušely i velkým koncertním
síním. Excelovala zde například česká zástupkyně,

violistka Kristina Fialová, ale i další světoví hudebníci. 
Co činí výjimečného hráče výjimečným, vysvětluje pro-
fesor Milan Vítek: „Vždy to srovnávám se sportem.
Když sledujete vynikajícího lyžaře, který jezdí výborně
slalom, máte pocit, že se na ty lyže můžete postavit
také a udělat to samé, neb je to strašně lehké. Když se
na ty lyže ale postavíte, zjistíte, že to nejde. Stejně je
to i s houslemi. Ta výjimečnost je v osvobození se
od instrumentu a dání myšlení a osobnosti do výrazu
hudby. To je náš cíl, ne instrument sám o sobě.“
Pedagogové smyčcových kurzů se svými studenty tráví
intenzivně tři týdny, potkávají se s nimi na individuál-
ních lekcích, na koncertech i mimo výuku. Podle pro-
fesora Vítka je důležité a přínosné udržovat se
studenty osobní kontakty. „Někdy je ale těžké zůstat
objektivní a zamezit tomu, aby sympatie a lidské kva-
lity neměly žádný vliv na profesionální výuku, přede-
vším máte-li hodnotit realitu hraní a uměleckého
provedení,“ říká Milan Vítek.
Jak vyplynulo z rozhovorů s frekventanty kurzů, má
profesor Milan Vítek pověst velice náročného a přísné-
ho pedagoga, který těžko snáší, když přijde student
na hodinu nepřipraven. „Motivování, dobrovolná
práce a kázeň je nejlepší. Když studenti neodevzdají
práci, kterou mají odevzdat, tak je třeba pošlu domů
a řeknu jim, ať přijdou příště. Nejsem zvědavý na to,
aby mi do hodin nosili nějaké polotovary…,“ rozohňu-

je se Milan Vítek a dodává: „Komu se to ale nestalo,
i mně se to stává. A já jsem byl také párkrát vyhozen,“
směje se pan profesor.
Za dobu svého působení na Královské hudební akade-
mii v dánské Kodani vychoval Milan Vítek dvě genera-
ce houslistů. S řadou svých absolventů udržuje
kontakty i v době, kdy sám působí v dalekém americ-
kém Ohiu. Mezi jeho žáky patří mj. Nikolaj Schneider,
jeden z největších světových sólistů, a celá řada skvě-
lých hudebníků, kteří působí v prestižních světových
orchestrech. „Vždycky pro mě bylo důležité, aby moji
žáci vedli dobrý život jako muzikanti a nemuseli čekat
jako asistenti na telefon, až jim někdo zavolá, ale aby
byli sto získat stálá místa. To je pro mě pořád ten nej-
vyšší cíl,“ říká Milan Vítek.
Profesor Vítek patří mezi obdivovatele české houslař-
ské školy. Do svého působiště v americkém Oberlinu
nechal zakoupit dva nástroje od českých houslařů.
Největší devizou výrobků novodobých českých housla-
řů je podle něho vysoká kvalita v kombinaci s nízkou
cenou. Právě vysoká cena starých kvalitních nástrojů
je podle profesora Vítka velký problém.
„Staré nástroje se staly obětí sběratelů, především
z Japonska. Ti mají moře peněz a chtějí jich mít ještě
více, tak sbírají housle a ženou jejich cenu nahoru.
Housle by ale měly hrát,“ myslí si Milan Vítek, který
sám hraje na housle Galiana z roku 1760. „Tyto housle
byly v rodině mojí první ženy. Hrál na ně také český
komponista ze Žďáru nad Sázavou František Drdla,
jehož skladby také na letošních kurzech hrajeme.
Letos totiž oslavíme 140. výročí jeho narození,“
vysvětluje Milan Vítek.
Další housle dostal Milan Vítek v průběhu letošních
kurzů od svých „litomyšlských“ studentů. Během
kurzů totiž oslavil své sedmdesáté narozeniny, ke kte-
rým mu přišla popřát celá řada gratulantů v čele s rad-
ním pro kulturu Pardubického kraje Miroslavem
Brýdlem a místostarostou Litomyšle Janem Janečkem.
Ředitel ZUŠ Radomil Kašpar pak profesoru Vítkovi pře-
dal plastiku od sochaře Olbrama Zoubka. 

Text a foto Prokop Souček

Den na smyčcových
kurzech
Jedním z frekventantů smyčcových kurzů je i Jens
Balslev z dánské Kodaně. „Na kurzy jsme přijeli se
smyčcovým kvartetem Ilidan. Ráno máme sólo lekce
od devíti do dvanácti hodin, potom si připravujeme
skladby, které podle instrukcí lektorů na komorní
hudbu budeme hrát odpoledne. Dopolední lekce trvají
hodinu. Odpolední lekce komorní hudby trvají dvě, ale
někdy až čtyři hodiny. Záleží to na tom, s jakým zápa-
lem k tomu učitel přistupuje,“ popisuje svůj obvyklý
studijní den Jens. 
Účastníci kurzů si příliš volného času neužijí, výukový
program je dost náročný. Pokud zrovna nehrají na kon-
certech nebo necvičí, mohou si večer užít nočního živo-
ta Litomyšle. „Hlavně jíme, je tu velmi dobré a levné
jídlo,“ říká Jens, kterému také velmi chutná české pivo
a víno. „Litomyšl je úžasné město. První budova, kterou
jsem v Litomyšli viděl, byl zámek, úžasné. Bohužel jsme
neměli příliš příležitostí navštívit muzea a galerie.
Oproti kurzům, které navštěvuji v Dánsku, jsou tyto
smyčcové kurzy mnohem intenzivnější. Soustředíme se
tedy hlavně na hraní, je to pro nás příležitost hodně
na sobě pracovat. Lektoři, kteří vedou tyto kurzy, jsou
na velmi vysoké úrovni. Sám hraji na violu, takže s pro-
fesorem Vítkem jsem se na sólových lekcích setkat
nemohl, slyšel jsem ale nějaké historky. Pokud necvičí-
te a neberete hru vážně, dokáže prý být velmi nepříjem-
ný. Můj učitel Tim Frederiksen je z Dánska, už jsem měl
příležitost jej v minulosti potkat. Je to nesmírně inteli-
gentní hudebník a dobrý pedagog. Jeho lekce jsou
úžasné. O kurzech jsem se dozvěděl od jedné své kama-
rádky - houslistky, která se účastnila minulých roční-
ků,“ dodává Jens Balslev. -ps-

Letošní ročník smyčcových kurzů se již tradičně usku-
tečnil pod pedagogickým vedením profesora Milana
Vítka. Kurzy hry na violoncello vedl Amir Eldan. Kurzy
hry na violu uznávaný dánský violista Tim Frederik-
sen, který mj. řadu let vedl Dánský národní symfonic-
ký orchestr. 
Tim Frederiksen působí v současnosti jako pedagog
na Královské dánské hudební akademii v Kodani.
„Profesor Vítek má ve světě hudby skvělé jméno a já si
jej nesmírně vážím pro to, co dokázal. Dostalo se mi té
cti, že jsem byl pozván na smyčcové kurzy, abych se
věnoval komorní hudbě, která je mou parketou. Přive-
zl jsem s sebou dvě kvarteta z Dánska, jednoho sólistu

na violu,“říká Tim Frederiksen. Oba dva violisty
z České republiky hodnotí Tim Frederiksen kladně.
„Musím říct, že úroveň studentů je velmi vysoká.
Dobře je hodnotí i publikum na koncertech. Je zde
cítit, že studenti mají ambice něco dokázat, na druhou
stranu přijímají to, jak se je snažíme odborně vést,“
říká Tim Frederiksen, který si pochvaluje i přátelskou
atmosféru litomyšlských kurzů. „Ze studentů je cítit
jistota, že je učitel bude vést správným směrem,
a panuje zde i vzájemná důvěra a spolupráce. Lidé jsou
velmi příjemní, město je krásné  lituji, že nemluvím
česky, jistě bych zde měl spoustu přátel,“ říká Tim Fre-
deriksen.                                                                         -ps-
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Tajemná a srdečná Levoča

Levoča: stručná historie

S Litomyšlí pojí Levoču řada historických podobností.
Město bylo několikrát poničeno rozsáhlými požáry.
Nejničivější požáry vypukly v roce 1550, 1599 a 1730.
Ve starých kronikách se píše, že se žárem až zvony roz-
tavily. Další, byť novodobou podobností, je fakt, že
Levoču obešla hlavní železniční tepna, trať Košice 
Bohumín. Podobně jako Litomyšl tak i Levoča unikla
devastaci historického jádra a vyhnul se jí i moderní
průmysl. Další podobností je, že v Levoče sídlí státní
restaurátorské ateliéry.
Toto historické město leží v nadmořské výšce 573
metrů na křižovatce starých obchodních cest, které
spojovaly východ se severní a jižní Evropou a Balkán se
severní Evropou a Baltickým mořem. Nejstarší písemné
zmínky o Levoče jsou z roku 1249. Nikdo ale neví, kdy
město přesně vzniklo. Z archeologických nálezů vyplý-
vá, že v okolí města bylo osídleno již v neolitu.
Na počátku historie dnešní Levoče byly menší osady
a vesnice, na jejichž zašlou slávu poukazují archeolo-
gické vykopávky na tehdejší dobu monumentálních
sakrálních památek z 11. až 12. století. Tyto vesnice
pravděpodobně padly za oběť řádění Tatarů. Roku
1241, po odchodu Tatarů ze spišské oblasti, začalo
na základě urbanistické studie vznikat dnešní město.
Díky německým kolonistům, kteří v té době požívali
plné osobní a majetkové svobody, tak mohlo vznik-
nout jedno z nejbohatších měst tehdejší východní
Evropy. Roku 1271 byly Němcům výsady potvrzeny
a Levoča byla vyhlášena hlavním městem provincie
Spišských Sasů. Od roku 1317 se město Levoča honosí
přívlastkem královské. Z postavení královského města
vyplývala mnohá privilegia. Některá z nich si město

smluv, uměleckých děl a listin. Po velkém požáru se
levočští rozhodují třetinu nejvzácnějších knih prodat
uherskému biskupovi, aby z utržených peněz mohli
město znovu postavit. 
Na přelomu 16.  17. století zde byly tři tiskárny, což
dokazuje, jak bohatým městem Levoča byla. Nejvý-
znamnějším tiskařem byl Samuel Brewer, jehož tiskár-
na tiskla jednu třetinu všech tiskovin
vyprodukovaných v tehdejším Uhersku. V posledních
letech se objevily důkazy i o existenci papírny v Levo-
če. Vodoznak na listě jednoho Levočana Bardějovským
nese letopočet 1530. Pokud je list pravý, jedná se
o nejstarší papírnu v Evropě.
Po staletí žili v Levoče vedle sebe Maďaři, Slováci, Češi,
Němci, Židé i Angličané. „Můžeme si to idealizovat,
nebo být trošku zlomyslní. V jedné kronice se ale píše,
že když se roku 1825 stavěl empírový evangelický kos-
tel, stavěli jej, doslova je napsáno základy kopali: evan-
gelíci, katolíci, muslimové i židé bez nároku na mzdu.
Pomáhali stavět opoziční církvi kostel  byli tu dobří
lidé,“ říká průvodkyně PhDr. Astrid Kostelníková.
Historické centrum Levoče je obehnáno 2,5 metru
širokými hradbami. Z původních 13 - 16 opevněných
bašt se zachovalo pouze pět. Město se může pochlubit
jedním z největších středověkých náměstí v Evropě,
má rozlohu 4, 4 ha. Náměstí lemuje na šedesát měšťan-
ských a patricijských domů, převážně ze 14.  15. sto-
letí. Průčelí levočských domů je renesanční. Většina
domů má dvou až třípatrové sklepy, ve kterých se
uchovávaly potraviny. V mnohých domech se zachova-
ly gotické či renesanční portály a jiné prvky středově-
ké architektury. Opomenout nelze ani řadu sakrálních
staveb, mezi kterými zaujímá čelní místo chrám svaté-
ho Jakuba s nejvyšším dřevěným oltářem od Mistra
Pavla.                                      Text a foto Prokop Souček

udrželo až do 18 století. První výsadou byly, řečeno
dnešním jazykem, daňové prázdniny. Ty dostala Levo-
ča při svém založení a potom dvakrát po požárech
v letech 1550 a 1590. Levoča také významně profitova-
la z tzv. „širokého práva skladu“ z roku 1321. To spočí-
valo v tom, že kupci, kteří cestovali okolo města,
museli Levoču navštívit, zaplatit poplatky, po dva
týdny zde pobýt a své zboží nabídnout místním kup-
cům. Odjet z města mohli až tehdy, kdy už o jejich
zboží nejevil nikdo z „domácích“ zájem.
Největšímu hospodářskému rozkvětu se těšila Levoča
14. - 15. století. Z toho období pochází většina levoč-
ských kostelů i radnice. Ve městě se usazovali kupci
a inteligence z celé Evropy. Vznikla zde slavná škola
a velkolepá knihovna. V 16. století, období reformace,
vzrůstá věhlas městské školy, ve městě se otevírá
první knihkupectví. Do města přichází řezbář evrop-
ského formátu Mistr Pavel. Kněz Ján Henckel zakládá
velkolepou knihovnu. Většina knih je psána ručně,
jedna kniha v té době má cenu až dvou domů
na náměstí. Vzniká na svou dobu neobvyklý archiv

Ve dnech 6.až 15. srpna jsem se jako člen kulturní
delegace našeho města zúčastnil „Plenéru mistra
Pavla“. Plenér se konal v rámci festivalu „Tajemná
Levoča“, pořádaného našim slovenským partnerským
městem. Zastupoval jsem zde litomyšlské fotografy
a prezentoval se souborem snímků z návštěvy Islandu
a kolekcí záběrů litomyšlských zákoutí. Dalšími členy
delegace byli řezbáři manželé Morávkovi a zástupkyně
spolku Patchworku Litomyšl v čele s Renatou Edlma-
novou. Patchwork Litomyšl v našem partnerském

městě uspořádal spolu se sesterským spolkem z Levo-
če hojně navštívenou výstavu. Výstava sklidila zaslou-
žený pozitivní ohlas širšího publika návštěvníků Dnů
Majstra Pavla z celé Slovenské republiky. Nechyběli ani
turisté ze sousedního Polska a Maďarska.
V Levoče jsme prožili společně se členy delegace Lito-
myšle a dalších měst Slovenska a Polska krásný, i když
pracovně hektický týden. Na závěr plenéru uspořádali
pohostinní pořadatelé v pátek 15. srpna vernisáž
všech děl, která na plenéru vznikla  výsledek to naše-
ho tvůrčího snažení. Svými pracemi se prezentovali
dřevořezbáři, malíři a fotografové.
Vyvrcholením festivalu byl pestrý, slavnostní raut, při
kterém dominovaly speciality spišské kuchyně. Mimo

to pro nás naši levočstí přátelé uspořádali poznávací
zájezd do Zakopaného. Polské horské středisko nás
překvapilo hektickým turistickým, dopravním a eko-
nomickým ruchem.
Po prohlídce města, zakoupení suvenýrů  nejčastěji
libozvučně znějících plechových zvonců, evokujících
pastorální atmosféru, jsme se vydali zpět do místa
svého dočasného působiště. Zastávkou na naší zpáteč-
ní cestě bylo občerstvení a oběd v tatranských Kežmar-
ských Žlebech, které leží blízko tatranských Matliarů.

Bližší informace najdou potenciální zájemci
na www.kezmarskezlaby.sk. Nebude-li se vám chtít
kvůli dobrému jídlu vážit cestu až do Tater, nezoufej-
te. Pan Frank a jeho salaš, plná specialit spišské
kuchyně, za vámi přijede až do Litomyšle. Ve dnech
18. až 21. 6. 2009, v průběhu příštího ročníku Smeta-
novy Litomyšle, bude součástí litomyšlských trhů
na Smetanově náměstí.
Zpět k domovu jsme se vydali v sobotu 16. srpna.
Po cestě jsme neopomněli zakoupit spišské speciality
z ovčího mléka  brynzu a parenicu.
Náš dík patří milým levočským hostitelům a v nepo-
slední řadě i zástupcům našeho města, milé Litomyšle.
Bude-li nějaké „příště“, již teď se těším.

Text a foto Milan Dvořák

V kouzelné tatranské scenérii nás uvítal majitel hos-
tinného penzionu Žlaby u Franka, charismatický pan
Frank. Byl oblečen do sněhobílé, vkusné, výšivkou
zdobená guralské košile, která kontrastovala s jeho
opálenou tváří. Upřímně se vyznal ze své lásky
k mateřským Tatrám. Povyprávěl o svém pestrém živo-
tě a pak nás konečně pozval ke stolu. Pan Frank je
na Spiši znám svou vášní pro pečlivě a s láskou připra-
vované místní speciality. Tabule nás nezklamala, jídlo
bylo vynikající a gurmáni z naší výpravy nešetřili chvá-
lou. Protože i já mám rád dobrou a chuťově vyváženou
krmi, chtěl bych touto cestou doporučit návštěvu
Žlabů u Franka jako třešničku na dortu při návštěvě
Tater.

7

Městské lesy
nabízejí
palivové dřevo
Městské lesy nabízejí za snížené ceny palivové
dříví z větrných polomů. Dříví je možné koupit
tzv.“nastojato“ formou samovýroby  nebo již
zpracované na odvozním místě.
Zájemci mohou kontaktovat pracovníky měst-
ských lesů na těchto telefonních číslech:
oblast Nedošína, Litomyšle, Strakova a Pazuchy 
 Ing. Havran 731 612 089
oblast Semanína, Přívratu, Sloupnice a Hrádku
- Ing. Kuta 731 612 091

oblast Jarošova a Budislavi
- Ing.Šplíchal 731 612 090

Petr Novák, vedoucí odboru městské lesy
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“Krása je nebezpečná“  Gerard Manley Hopkins 
“Krása spasí svět“  F. M. Dostojevskij 
“…dopřej mi zahlédnout tvou tvář, dovol mi hlas tvůj
slyšet. Jak lahodný je tvůj hlas. Jak půvabnou máš
tvář.“  ( Píseň 2, 14  Bible)

Kdysi jsem byl při svých studiích svědkem úsměvné
příhody, která se udála ve studovně Klementina
v Praze. Kamarád právník mi vrazil loket do žeber
a řekl mi: ,,Dánko, pozri, bože to je baba.“ K pultu
s knihami přicházela slečna, která svoji krásou mohla
konkurovat světovým manekýnkám. V jejím šarmu se
snoubila přirozená inteligence s vnímavou citlivostí
a ženskou křehkostí. Rozhlédl jsem se po studovně
a spatřil jsem, jak většina přítomných k ní byla doslo-
va přikována pohledem. Přiznám se, že jsem se nemo-
hl ubránit úsměvu, když jsem zahlédl lehce závistivý

pohled některých přítomných mediček a právniček.
Nedostižnost této krásy nakonec okomentoval můj
kolega právník těmito lišáckými slovy:,, Ver mi, krása
a inteligencia nejdú k sebe“.
V Bibli čteme, že Bůh stvořil každou ženu jako krásnou
bytost. Ukazuje na to příběh stvoření. Nejprve Bůh
jakoby pozvolna nechává rozeznít symfonii svého
stvořitelského díla. Do prázdnoty zasvítí světlo. Bez-
tvará hmota nabírá tvář země a nebe. Posléze Bůh roz-
tančí zemi barvami stromoví,  květin, podivuhodných
zvířat a ozáří tu nádheru ve dne sluncem a v noci hvěz-
dami. Pak přichází náhlé utišení. Bůh vloží do země
svůj vlastní obraz. Stvoří syna a nazve ho Adam. Geni-
ální dílo je téměř u konce, ale Mistr říká, že ještě to
není ono. K dokonalosti je potřeba ještě něco učinit.
“A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z Adama,
ženu a přivedl ji k němu.“ ( Gn 2, 22) Eva je oním cres-
cendem, oním vyvrcholením úžasného Božího díla.
Posledním tahem je stvoření završeno  nikoliv Ada-
mem, nýbrž Evou. Eva je totiž  Bohem stvořenou pře-
krásnou “korunou stvoření“. Eva… bere dech. 

Fenomenální krása Každá žena v sobě nese otisk fenomenální Boží krásy.
Tato krása nepotřebuje ke svému zvýraznění nutně
make up a rtěnku. Tato krása jde zevnitř.
Na vysoké škole návrhářské v Paříži “Institut superi-
or de mode“ jsem slyšel, jak profesoři dokola svým svě-
řencům zdůrazňovali, aby se snažili svými módními
návrhy pouze podtrhnout  vnitřní krásu ženy.  
Tato fenomenální krása odráží Boží soucit, Boží odva-
hu a Boží zranitelnost. Velmi zřetelně se zjevila tato
krása na Marii - Matce Páně, Marii Kleofášově a Marii
Magdalské, které jako jediné přišly doprovodit Ježíše
pod kříž. Pod křížem tehdy zářilo ze srdcí těchto žen
překrásně světlo odvahy, soucitu a lásky. 
Byl jsem kdysi navštívit jednu dívenku na oddělení
Dětské onkologie FNM. Po chemoterapii již neměla
vlasy a její pleť byla křídově bílá. Než jsem stačil coko-
liv říci, pověděla mi: „Není mi moc dobře, ale věřím
Bohu, že mi pomůže. A také myslím na kamarády, aby
se jim dobře dařilo.“ Podíval jsem se na ni a spatřil
jsem “korunu stvoření“. Z jejího srdce zářila láska,
která ji činila překrásnou lidskou bytostí.
„Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna,
čistá jako žhoucí Slunce…?“ (Pís 6:10 Bible)

Daniel Smetana,
kazatel Církve bratrské

Dni Majstra Pavla 2008 – festival v Levoče
Mezinárodní kulturní festival Dni Majstra Pavla je
jednoznačně největší kulturní událostí, která se
během celého roku koná v Levoče. Trvá v podstatě
celé prázdniny - od počátku července až do druhé
poloviny srpna. „Letos máme oficiálně osmý ročník,
neoficiálně se ale festival konal i v devadesátých
letech. Program však nebyl tak rozsáhlý a celá akce
byla pouze jednodenní,“ vysvětluje zástupce ředitele
Městského střediska kulturních služeb a dramaturg
festivalu Ladislav Péchy. Festival je poctou Mistru
Pavlovi z Levoče, který je jednou z největších kultur-
ních osobností Slovenska. Nejvíce lidí přijíždí
do města právě kvůli Mistru Pavlovi a jeho dílu, nej-
vyššímu dřevěnému gotickému oltáři na světě, který
se nachází v kostele svatého Jakuba, druhém největ-
ším chrámu na Slovensku. 
Na festivalu vystupují pouliční divadla, konají se zde
koncerty, výstavy a filmové projekce. Další částí fes-
tivalu je tzv. Plenér Mistra Pavla. Výtvarníci z různých
koutů východní Evropy zde po deset dnů tvoří díla
na určité téma.
„Hlavním cílem festivalu je obohatit návštěvníkům
Levoče jejich pobyt a v neposlední řadě pobavit
i domácí obyvatele. Během sezóny každoročně přije-
de do Levoče asi sto tisíc návštěvníků a my jim tak
tím pádem máme co nabídnout. Každý týden se
v Levoče něco děje,“ říká dramaturg festivalu.
Zlatým hřebem festivalu je jeho závěrečná část,
nazvaná Tajemná Levoča. Na velkém pódiu na náměs-
tí se po tři dny konají koncerty a divadelní představe-
ní. Návštěvníci letošního ročníku zde mohli vidět
i velkolepé laserové a ohňostrojné show. Na malé
scéně pak celý den koncertují hudební seskupení
z partnerských měst i domácí hudební formace. „Roz-
počet celé akce není malý, ale vysoká návštěvnost jej
vyvažuje. Dnes je třetí, poslední den festivalu. Oba
předchozí dny jsme tu měli vždy více než pět tisíc
lidí,“pochvaluje si Ladislav Péchy. Vstup na festival je
volný. 
Spiš je jeden z největších regionů na Slovensku. Díky
reklamě v místních sdělovacích prostředcích tvoří
obyvatelé regionu nejpočetnější skupinu návštěvní-
ků festivalu. Další podstatnou částí publika jsou
turisté, kteří jsou ubytováni v hotelích v nedalekých
Tatrách. Výjimku tvoří koncerty vážné hudby,
na které se sjíždí lidé z celého Slovenska. Dramatur-
gický záběr festivalu je velice široký. Od vážné hudby
přes dechovku až po disko. Každý si zde může najít
to, co mu vyhovuje. „Nechci mít festival plný laciné
hudby, prosazuji i hudbu vážnou. Sleduji dění
ve všech oblastech kultury. Z populární hudby vybí-
ráme to, co zrovna letí. Ne vše, co jsme chtěli, aby

tady bylo, nám vyšlo. Zveme také kapely a umělce
z Litomyšle, letos je jich zde početná skupina. Další
hosté jsou z polského partnerského města Lansut,“
říká dramaturg Dnů Majstra Pavla. 
Organizátoři festivalu podle Ladislava Péchyho chy-
stají pro příští ročník drobné změny. K některým
z chystaných změn je inspirovala i návštěva Litomyš-
le.„Rádi bychom rozložili bohatou nabídku festivalu
do celých prázdnin a udělali něco na způsob vašich
Toulovcových pátků. Ne každý víkend, ale třeba dva-
krát do měsíce. Velmi se mi líbí způsob kulturního
léta, který máte v Litomyšli, je to pro mě velká inspi-
race  od příštího roku chceme pořádat také takové
pátky. Mám na mysli to spojení dvou publik, dětské-
ho diváka a potom koncert folkové nebo jiné hudby
pro dospělé,“ říká Ladislav Péchy. Po letošní návštěvě
Smetanovy Litomyšle uvažují pořadatelé festivalu
také o operním koncertě na levočském náměstí.
„Chtěl bych do Levoče vozit hlavně české umělce,
dobře se s nimi komunikuje a jejich hudba je známá
a oblíbená i na Slovensku,“dodává dramaturg festi-
valu. Líbí se mu například zpěvačka Radůza, kterou
by rád na příštích Dnech Mistra Pavla uvítal.
Levoča je také pravidelným dějištěm celoslovenských
festivalů profesionálního i amatérského divadla.
Budova levočského divadla vznikla spojením několi-
ka měšťanských domů v roce 1590. Nejdříve zde byl
zájezdní hostinec, jako divadlo slouží od roku 1853.
Kromě divadelního sálu se zde nachází i kongresový
sál, taneční sál a kavárna. „Stálý divadelní soubor
tady bohužel nemáme. Divadlo je starší než sto pade-
sát let a je druhým nejstarším divadlem na Sloven-
sku. Za sto padesát let fungování ale nikdy nebylo
stálou scénou, vždy se  sem představení dovážela, jak
z Německa, tak z Maďarska, Česka či ostatních měst
Slovenska. Momentálně jsou zde dva ochotnické
spolky, které ale nefungují na principu profesionální-
ho souboru. Já sám také ochotničím. Již rok zde fun-
guje Levočská divadelní společnost, jejímž cílem je
dát dohromady profesionální a ametérské herce
z regionu a společně nastudovat nějakou hru,“dodá-
vá Ladislav Péchy.
„Miluji Litomyšl a strašně rád tam jezdím. Je to úžas-
ně motivující město, jednak stylem života, čistotou,
ale hlavně spolkovým životem. Kdo si otevře stránky
Litomyšle, vidí, že je tam spousta spolků  to je neví-
dané. Nevím, jestli vůbec tolik spolků mají ve větších
městech. Je vidět, že lidé u vás mají životní styl,
v tom se my v Levoče musíme ještě hodně učit. Těší
mě, že postupně vzniká spolupráce mezi spolky.
Momentálně je to patchwork. Ženy z Litomyšle tomu
umění naučily Levočanky, motivovaly je. To je taková

Aktivní dovolená
v Litomyšli
V Litomyšli žiji již desátým rokem a mohu za sebe
napsat, že jsem někdy moc rád za ty změny a úpravy
města, které kolem sebe vidím. Památkám se dostává
náležité péče, sportovní zázemí je na dobré úrovni,
parky jsou upravené a náměstí patří k nej, které jsem
kdy viděl. To vše by mělo být magnetem pro turisty,
kteří by zde mohli v klidu, ale i v pohybu strávit svou
dovolenou a předávat tyto nasbírané zkušenosti dál. 
Nevím, nebo spíše nemám objektivní informace
o počtu ubytovaných klientů na delší dobu v našem
městě, ale domnívám se, že na potenciál, kterým Lito-
myšl disponuje, je to žalostně málo. Konkrétně vychá-
zím z několika osobních zkušeností a situací, kdy jsem
byl turisty požádán o pomoc s programem na celý
týden. Narazil jsem hned na několik primárních otá-
zek: 1. cyklostezky kolem Litomyšle, 2. přírodní kou-
pání kolem Litomyšle, 3. občerstvení, zahrádky a grilly
kolem Litomyšle a samozřejmě zábava (atrakce).
Bohužel z mého pohledu se těmito nedostatky řadíme
za podstatně menší a na turistické mapě ne tak
významná místa v ČR. Proto moje otázka zní: Kam smě-
řuje město Litomyšl? Více průmyslu a moderní archi-
tektury? Nebo památky a větší příliv turistů a tím
i služeb? Návrh: Za předpokladu, že město podpoří
vznik nových projektů, integraci volnočasových pro-
gramů do balíčku, popřípadě dá možnost místním
podnikavcům nabídnout turistům atrakce, bude
kasička spousty z nás daleko veselejší.     Robert Kilb

první vlaštovka. Spolupráci navázaly i základní školy,
jezdí sem učitelé a plánují se snad i výměnné pobyty
žáků. V oblasti kultury spolupracujeme s panem Jaro-
slavem Dvořákem a jednotlivými spolky. Máme
dohodnuto, že přijede symfonický orchestr a další
hudební tělesa. Minulý rok zde byl Věneband a měli
úžasný úspěch, hráli na velkém pódiu v hlavním pro-
gramu, kde bylo čtyři až pět tisíc diváků. Lidé byli
nadšeni, jak děvčata Věnečkovy zpívají. Doufám, že
naši starostové budou pokračovat ve spolupráci, kte-
rou nastartovali jejich předchůdci, a partnerství
našich měst bude úspěšně pokračovat,“ uvedl Ladi-
slav Péchy.                                               Prokop Souček
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Válečný rok 1918 v Litomyšli – září
Celá Evropa již byla unavena nekončícími boji. Lito-
myšl vyčkávala a žila všedními starostmi a radostmi.
Její obyvatelé mohli navštívit výstavu krajinářů Vác-
lava Martínka a Karla Šťastného a sochaře Jaroslava
Brychty. Mohli si zatančit na oslavách posvícení
v hostincích Na Babce, Zlatá hvězda i U Černého orla.
Mohli se zúčastnit veřejného cvičení prvního okrsku
sokolské župy východních Čech (ovšem bez krojů, ty
byly zakázány). Mohli si vyslechnout přednášku
feministky Františky Plamínková z Prahy o budouc-
nosti ženy. Mohli přispět na sbírku na české menšiny
v zahraničí. Mohli pozorovat, jak agrární poslanec
Bohumír Bradáč řeční o beznadějné situaci Rakous-
ka-Uherska a přítomný komisař má dost rozumu, aby
raději nezakročil, i když Bradáč vládu dost pocuchal.
A museli zápasit o živobytí. Boj oficiálních míst proti
lichvářům působil stále bezzubě. Obchodníkovi
K. Dušánkovi chybělo při kontrole 130 kg masa
a dostal jen důtku. Pro neschopnost úřadů již
od srpna 1918 vznikaly nelegální hospodářské rady,
které se zaměřovaly na boj proti keťasům a černému
trhu. Litomyšlská Okresní hospodářská rada vznikla
z iniciativy předsedy hospodářského společenstva
Františka Dostála v září. Měla dvanáct členů, půlka
zastupovala venkov, půlka konzumenty. Scházela se
jen na neveřejných schůzích. Pořizovala seznamy
keťasů a vysílala i provokatéry, ale ti se neosvědčili,
protože byli sami úplatní.
Ani společný postup proti lichvářům nedokázal zlep-
šit narušené vztahy mezi venkovem a městem. Měst-
ští zástupci v okresním zastupitelstvu chtěli již
na podzim 1915 rezignovat, protože zástupci venko-
va konali předporady a pak hlasovali jednotně. Roz-
tržky vznikaly i mezi obyčejnými lidmi. Mnohými
Litomyšlany byli všichni sedláci bez rozdílu považo-
váni za keťase. Na trzích se hádky a urážky staly běž-
ným jevem. Udávalo se za předražování, neoprávněné
nákupy apod. Hříšníci byli zveřejňováni v tisku

i na vyhláškách. Ani podobné zostuzení ale poklesu
podobné kriminality nenapomáhalo. Od roku 1917
přibylo trestání pokušitelů, tedy těch, co přepláceli.
Litomyšlský okresní soud byl podobnou agendou
zavalen. Tresty, které vynášel, ale byly mírné. Šlo
o drobnosti, které ani nebylo možné trestat přísně.
Spory vznikaly i mezi nakupujícími. V srpnu 1916 se
ženy popraly o máslo, roztrhaly si přitom zástěry, roz-
mačkaly nakoupené máslo a vyrazily sklo. V dubnu
1917 se pro změnu popraly o mouku.

Během války vzrostl význam charity. Červený kříž
rozšiřoval své řady, v srpnu 1915 vznikla jeho ženská
odbočka. Již v prosinci 1914 zahájila činnost Okresní
komise pro péči o mládež (např. v únoru 1916 se sta-
rala o 151 dětí), Spolek paní a dívek zřídil v roce 1917
odbor Ochrany matek a kojenců, který sbíral obnoše-
né šatstvo a staral se o zajištění mléka a krupice
pro malé děti. V říjnu 1917 se v novinách objevila
výzva k pomoci vyhladovělé Praze, v prosinci 1917
vznikl Okresní komitét Českého srdce a krátce nato
i Odbor Českého srdce v litomyšlském Sokolu.
Do Prahy byly z venkova posílány balíky s potravina-
mi, přijížděli tzv. Národní hosté  děti na zotavenou.
Ani okresní hejtman „neviděl“ podobné zakázané
aktivity.
Náladu obyvatel pomoci druhým zvedala jen krátko-
době. Začínalo se žít ze dne na den, při nedostatku
v roce 1917 byli lidé nervózní, úředníci a obchodníci
hrubí, v roce 1918 byly obchody prázdné nebo uza-
vřené, lidé působili uspěchaně, nevesele a sešle.
Morálka poklesla. Přibývalo nemanželských dětí,
nevěrné ženy bojujících vojáků byly často kritizovány
v kázáních. Přetížené ženy nestíhaly dohlížet na děti,
které se často toulaly a chodily za školu. Těžkosti pře-
růstaly v nevraživost a někdy až neuvěřitelné chápá-
ní spravedlnosti: „-V Osíku- velký rolník, říkají mu
Rotšild, se často dopálil, když z města k němu přišli
pro trochu obilí a vždy říkal, ale ať ti měšťáci pochcí-
pají - a nato kamarád zastřelil mu syna na honě. Pán-
bůh to spravedlivě řídí.“             Petr Chaloupka, RML 

Nepochopení pro potřeby druhých se projevilo již
na začátku války. Doktor Bedřich Welz koupil na pod-
zim 1914 ze svého ambulanci ke svážení raněných,
Červený kříž už sbíral pro chystaný lazaret lůžka, prá-
dlo, knihy apod. Vojenský špitál však nakonec nevzni-
kl. Tuto ostudu pro Litomyšl způsobila „smečka
záškodných rejpalů“, která byla snad ovlivněna i špat-
nými zkušenostmi Litomyšle z poslední války v roce
1866. V litomyšlské nemocnici bylo přesto během
války stále hospitalizováno několik desítek rekonva-
lescentů. Doktor Welz měl pro ně pochopení a nespě-
chal s uznáváním jejich schopnosti další služby.

Mnichov  ztráta víry
a iluzí

Výstava přiblíží události první světové války

Ve čtvrtek 18. září v 17 hodin se v přednáškovém sále
muzea uskuteční u příležitosti sedmdesátého výročí
uzavření Mnichovské dohody přednáška PhDr. Karla
Podolského (Univerzita Palackého Olomouc) na téma
Mnichov - ztráta víry a iluzí. Česká společnost v obdo-
bí druhé republiky. Přednáška nabídne malou sondu
do prvních pomnichovských měsíců, ukáže dopad teh-
dejších událostí na českou společnost, na chování elit
i obyčejných lidí.                             Petr Chaloupka, RML

Nová výstava Regionálního muzea Za císaře pána
a jeho rodinu. Svět a Litomyšl ve válce 1914-1918., trva-
jící od 14. září do 16. listopadu, nabídne globální
i místní pohled na události první světové války. Ta zna-
menala obrovský předěl ve všech oblastech lidského
života. Výstava se proto bude věnovat vedle postupu
bojů na frontách nebo vývoje nových zbraní také živo-
tu v zázemí, kde bude na příkladu Litomyšle přibližo-
vat události, které hýbaly děním v celé habsburské
monarchii. Jako doprovodný program se budou konat
dvě klasické přednášky doplněné jednou netradiční.
V říjnu promluví Mgr. Stanislav Konečný o vysokomýt-
ských plucích a v listopadu Mgr. Marek Junek, Ph.D.
o česko-slovenských vztazích. V říjnu bude na jeden
den otevřena i „válečná kuchyně“ s ochutnávkou
náhražkových pokrmů.                 Petr Chaloupka, RML

Fronta na petrolej v Litomyšli v zimě 1916/1917, fotoarchiv
RML.

Poděkování
Děkuji všem svým kolegům, a to jak zaměstnancům,
tak i živnostníkům pracujícím pro odbor městských
lesů, za jejich obětavou pomoc při likvidaci následků
červnové vichřice. 
Tito pracovníci odstraňovali za pomoci speciální tech-
niky popadané stromy a větve ve městě a integrova-
ných obcích, a to i přesto, že je čekala likvidace
rozsáhlé větrné kalamity na lesním majetku města.

Petr Novák, vedoucí odboru městské lesy

Benefice Miroslava Brýdla pro LDN 
Radní pro kulturu Pardubického kraje a emeritní
litomyšlský starosta Ing. Miroslav Brýdl pořádá
Benefiční koncert pro litomyšlskou LDN. Koncert
se uskuteční v pátek 3. 10. v 18.00 hodin v prosto-
rách kongresového sálu zámku. Těšit se můžete
na vystoupení komorního f létnového souboru
Syrinx, jehož členkou je i známá divadelní, televiz-
ní a filmová herečka Zdeňka Žádníková Volencová.
Dalším účinkujícím bude vokální soubor Gentle-
men singers z Hradce Králové, který byl založen
absolventy chlapeckého sboru Boni pueri. 
Výtěžek z benefičního koncertu bude použit
na dovybavení pokoje LDN novými lůžky, nočními
stolky a matracemi proti proleženinám. Ze stotisí-

cového daru, který litomyšlské léčebně dlouhodo-
bě nemocných poskytla firma Sodexho pass, bude
totiž vybavena pouze část pokoje. „Předpokládaná
cena vybavení jednoho pokoje LDN novými lůžky,
nočními stolky a matracemi proti proleženinám je
185 000,- Kč,“ uvedl ředitel Litomyšlské nemocni-
ce, a. s. MUDr. Libor Vylíčil. 
Zbývá tedy vybrat 85 tisíc korun. Bude-li výtěžek
z koncertu vyšší než osmdesát pět tisíc korun,
budou tyto prostředky použity na vybavení zbýva-
jících pokojů se starým zařízením. V současné
době zbývá koupit devět polohovacích lůžek.
Litomyšlská nemocnice uvítá každého dárce z řad
soukromých osob i firem.                                     -red-

Cvičení sokolů
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Partnerské město pohledem patchworkářky

Trstěnický Faun - festival z jiného světa

V Levoče jsme pobývaly od 9. do 17. srpna. V tomto
období žilo město přípravami na jarmark a festival
Tajomná Levoča, který se konal od čtvrtka do neděle. 
Do Levoče jsme s sebou vezly výstavu našich prací
a nějaká díla i na prodej do krámku. Našim sloven-
ským kolegyním jsme přivezli patchworkový dar,
na kterém je technikou vitráže a jinými technikami
vypodoben levočský kostel sv. Jakuba.
Hned po příjezdu na místo jsme instalovaly výstavu
(ta probíhala celý týden). Druhý den již první
návštěvníci zvědavě nahlíželi a posléze vstupovali
dovnitř, aby si mohli prohlédnout společnou výstavu
Spolku patchworku Litomyšl a Patchwork klubu
Levoča. 
Dopoledne začala první dílna. Šily se „pražce“ (Rail
fence) a vše probíhalo za nadšení obou stran. Osm-
náct Levočanek šije a šije, nehledí na to, že je čas
oběda, vybírají si pomůcky a látky. Odpoledne již fotí-
me první díla z přivezených barevných kostiček. 
Poté se všichni scházíme na vernisáži výstavy, která
přinesla těm, kteří ji navštívili, hodně pěkných zážit-
ků. Soudím tak podle toho, co nám napsali
do návštěvní knihy a jak nadšeně s námi diskutovali.
Naše slovenské kolegyně za námi přicházely opako-
vaně a vodily s sebou své známé. A že jsme si měly
stále o čem povídat! Bylo to zároveň pohlazení

na duši a zhodnocení našeho úsilí, které si vyžádala
organizace celé akce.
Druhá dílna - šití techniky bargello, probíhala v úterý
po celý den. Přidaly jsme i téma, jak správně provádět
dokončovací práce. Následovala výměna zkušeností
nejen z šití - po ochutnávce slovenských specialit
došlo i na předávání receptů. 
Kdo neměl právě povinnosti na výstavě, mohl si
vybrat z nabízených výletů: Pieniny  jízda na pltích
po Dunajci. Krásnohorská jeskyně (tam nakonec jeli
jen chlapi řezbáři). Všichni jsme vyjeli do Zakopaného.

Péče o výletníky byla náramná, od usednutí do auto-
busu, až po setkání s panem Frankem a jeho kuchyní
v Kežmarském Žlabu. Čtvrteční nabídka lákala do Slo-
venského ráje a na páteční odpoledne připadl výlet
na Spišský hrad. V pátek a sobotu dopoledne se kona-
ly „vlastivědné vycházky“ po městě s průvodkyní paní
Astrid Kostelníkovou. 
O kulturní zážitky nebyla nouze. Od pondělí do stře-
dy bylo možno zhlédnout na náměstí české filmy
(Medvídek, Václav, Tajnosti). Ve čtvrtek se v divadle
konala premiéra dokumentárního filmu Vysoké
Tatry. V pátek, po vernisáži děl našich kolegů malířů,
sochařů a řezbářů v divadelní kavárně, nás čekal
další nevšední zážitek: houslový koncert v provedení
souboru Zlaté housle s hvězdným sólistou Daliborem
Karvayem. Večer na velkém pódiu patřil tanečnímu
vystoupení souboru SLUK  barevné obrazy na téma
slovenské svatby. Úchvatná taneční kreace.
Vše bylo proloženo nesmírnou pohostinností našich
přátel, jídlem a pitím, přátelskými setkáními a výpo-
mocí a ochotou zařídit cokoliv. 
Počasí bylo naprosto špičkové. Pravda, zapršelo,
zabouřilo, ale převládalo sluníčko a dobrá nálada až
do konce pobytu.
Tak Levočo, doufáme, že za rok na shledanou!

Alena Bromová, foto Marcela Franková

Trstěnický Faun. Tak zní název mezinárodního hudeb-
ně - divadelního festivalu, který se již po třináct let
každoročně koná na statku U Urbanů v nedaleké Trstě-
nici. V prostředí staré venkovské usedlosti se každo-
ročně představují alternativní umělci téměř ze všech
koutů světa. Jinak tomu nebylo ani v sobotu 2. srpna,
v den konání letošního ročníku této jedinečné kultur-
ní události. Kdo zde čekal velká jména českého šou-
byznysu, nedočkal se.
Podle pořadatele festivalu Tomáše Ondrůška je pro-
gram festivalu dlouhodobě zaměřen na prezentaci
okrajových žánrů. Vedle divadelních kusů hraných
v němčině a ruštině se pořadatelé snaží uvádět i před-
stavení, která jsou srozumitelná každému. Svůj pro-
stor tak zde dostává pohybové divadlo, taneční
performance i pantomima. Hudební oblast zde zastu-
pují reprezentanti rozličných hudebních žánrů - pís-
ničkáři, perkusionisté atd. Velký prostor mají
improvizace. Ze známých osobností české alternativy
na minulých ročnících festivalu vystupovali například
Vladimír Merta nebo Petr Nikl.
Podle Tomáše Ondrůška není Trstěnický Faun festiva-
lem pro každého. „Je to pro lidi, kteří mají s divadlem
už určité zkušenosti  už je to kultura, ne pouze ochot-
nické divadlo.“
K založení festivalu inspirovaly Tomáše Ondrůška
divadelní kurzy, které pořádá po celém světě jeho pří-
tel, ruský režisér profesor Jurij Vasiljev. Ten původně
v Trstěnici organizoval divadelní kurzy pro německé
studenty. V závěru kurzu bylo uspořádáno vždy malé
představení. Postupně začal profesor Vasiljev na sta-
tek vozit i další ruské divadelníky. V Trstěnici se tak
střídali studenti herectví s herci světoznámých divadel
jako Alexandrinskij těátr či Malyj dramatíčeskyj těátr.
„Herectví má v Rusku velkou tradici, každý herec to ví.
Stejně tak, jako má xylofon velkou tradici v Africe
a tabla velkou tradici v Indii. V Česku má divadlo také
velkou tradici, ale větší tradici má film! Kyrgyzstánský
filmař se stěží srovná s českým. S herci je to podobné.
Ruští herci mají velkou tradici, v té tradici žijí, ta je
silná,“ vysvětluje Tomáš Ondrůšek. Festival se tedy
snaží upozorňovat na „východní umění“, o které
v porevoluční České republice neměl téměř nikdo
zájem. Podle Tomáše Ondrůška lidé během první polo-
viny devadesátých let zcela opomněli, na jak vysoké
úrovni se zejména ruské divadlo nachází.
„S většinou hudebníků, kteří tady vystupují, jsem se
seznámil, když jsem někde koncertoval nebo dělal
nějaké semináře,“ říká Tomáš Ondrůšek. Na uplynu-

lých ročnících koncertovali muzikanti z České republi-
ky, Ruska, Číny, Kazachstánu, Německa, Kanady…
Tomáš Ondrůšek, rodák z Ústí nad Labem, strávil více
než dvacet let v Německu, kde vyrůstal a vystudoval
hru na bicí nástroje. Do Čech se přestěhoval v roce
1990. Po dlouhém hledání se rozhodl koupit statek
v Trstěnici na Litomyšlsku, kterému se říká U Urbanů.
„Do toho statku jsem se zamiloval. Bylo to spontánní
a dobré rozhodnutí,“ pochvaluje si.

stejné oblečení, za chvíli budou mluvit stejným jazy-
kem. Když cestuji, užívám si nejvíc to, že se seznamu-
ji s lidmi, kteří jsou absolutně z jiného světa  to je
prostě okouzlující,“ říká Tomáš Ondrůšek.
Na letošním ročníku festivalu vystoupili Damon lam
(Čína), Teatr Urban (mezinárodní divadelní projekt),
Bob a Boldek (ČR), Massada (ČR), Eva se houpá (ČR),
Anastasia Širšina (Rusko), Afro break (ČR) a Jan Suk
(ČR). Festival se konal za podpory MěÚ Litomyšl, MěÚ
Polička, Pardubického kraje a OÚ Trstěnice.

Text a foto Prokop Souček

Od roku 2000 učí Tomáš Ondrůšek na pražské AMU, kde
vytvořil ojedinělý koncept pro založení třídy bicích
nástrojů se zaměřením na multipercussion a sólové
hraní. Od roku 2008 stojí v čele samostatné katedry
bicích nástrojů AMU. Působí jako hostující pedagog
na mnoha mezinárodních interpretačních kurzech
po celém světě a koncertuje. „Všichni, kteří se zabývají
stylem, se živí jenom koncerty na festivalech soudobé
hudby. V Česku je takovýchto festivalů tak deset až pat-
náct za rok. To se rychle obehraje, a proto nezbývá, než
vyjet do zahraničí. Festivalů, specializovaných na tento
druh hudby, není moc Hraji tedy zhruba desetkrát
v Česku, a deset koncertů do roka mám po světě. Jez-
dím i na východ, do Ruska, do Kazachstánu, Kyrgyzstá-
nu, Uzbekistánu. Pokud je taková možnost, tak ji
vždycky preferuji,“ říká Tomáš Ondrůšek.
Pro Tomáše Ondrůška má kouzlo vše, co je osobní. Ctí
individualitu a kreativitu ve všech druzích umění
i v běžném životě. Toto krédo je patrno i z podoby fes-
tivalu Trstěnický Faun.
„Nejsem příznivcem globalizace, evropeizace. Myslím
si, že se ztrácí strašně moc atmosféry, poetiky a ’lido-
vosti’ jednotlivých národů. Jedno jablko chutná tak
a jiné jinak. Eurojabko chutná stejně. Všichni mají

Přijďte a vyhrajte
Radost a úsměv na tváři určitě vyvolá zábavné odpo-
ledne 9. 9. 2008. Čekají na vás zajímavé soutěžní dis-
ciplíny - f lorbalový slalom, hledání Schrecka,
prolézání pavučinou, papírové bludiště, poznávání
zvířátek, hod na cíl a další hry za zajímavou odměnu.
Soutěžní odpoledne začíná v 16 hodin a potrvá do 19
hodin v prostorách a okolí Naděje. Je uspořádáno
pro děti od 6 do 10 let v rámci otevřeného klubu
pro veřejnost a zároveň je zahajovacím klubem Velryba
v novém školním roce. Všechny děti, které přijdou, si
budou moct vyzkoušet svoji zručnost, důvtip, paměť
a určitě neodejdou s prázdnou. Přijít mohou s kamará-
dy, se sourozenci nebo s rodiči. Za nepříznivého poča-
sí by soutěže proběhly v tělocvičně a klubovně
v omezené míře.
Soutěže a různé hry organizujeme každý týden
v našich klubech. Kluby jsou bezplatné a jsou určeny
pro děti různých věkových kategorií. Organizujeme i
sportovně dobrodružné akce a kreativní dílny .
Kdo by nestihl soutěžní odpoledne 9. září, může se
přijít do klubů podívat kterýkoliv další týden. Začátky
jsou od 16 hodin. V úterý máme klub pro děti od 6-10
let, ve středu pro děti a mládež od 11 - 15 let, v pátek
pro mládež 14 - 17 let.                   Jitka Nádvorníková

Tomáš Ondrůšek se svou kapelou Afro break

MUDr. Jarmila Dostálová
oznamuje svým pacientům

přemístění zubní ordinace
do Vysokého Mýta, Husova 191

(naproti bazénu, za přechodem pro chodce).
Kontakt: 465 423 949.
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Nové knižní tituly v Městské knihovně

Perné léto v litomyšlské knihovně

Další kurz trénování paměti v Městské knihovně

Kalendárium Litomyšle
na měsíc září 2008
165 let - 20. 9. 1843 se v Litomyšli narodil František
TEPLÝ, pozdější primář litomyšlské nemocnice. Jeho
rozsáhlé paměti jsou uloženy v místním muzeu.
140 let - 25. 9. 1868 se narodil Jaroslav KVAPIL, umě-
lec, spisovatel, libretista a dramatik. Spolu s manžel-
kou Hanou Kvapilovou navštívili Litomyšl při otevření
Smetanova domu 1905 a také Trstěnici, kde se
seznámili s prostředím Jiráskovy hry Vojnarka.
140 let - 19. 9. 1868 se v Praze narodil František
URBAN, malíř a autor slavnostní opony ve Smetanově
domě i opony v pardubickém divadle. Na oponě praco-
val se svou ženou Marií.
135 let - 17. 9. 1873 se v Kroměříži narodil Max
ŠVABINSKÝ, český malíř a grafik. V Litomyšli se kona-
lo několik jeho výstav a některá díla jsou v majetku
městské galerie. V roce 1900 se v Litomyšli oženil
s Elou Vejrychovou z Kozlova.
130 let - 3. 8. 1878 se narodil Hanuš JELÍNEK, básník
a překladatel (Zpěvy sladké Francie…), manžel Jirás-
kovy dcery Boženy, narozené v Litomyšli.
115 let - 13. 9. 1893 se v Tejnku u Prahy narodil Josef
MATIČKA, malíř a architekt. Svoje malířské dílo z Lito-
myšle a okolí odkázal městu a je pravidelně vystavová-
no v galerii na litomyšlském náměstí, která nese jeho
jméno.
110 let - 1. 9. 1898 se narodil Václav LINDENTAL,
vedoucí prodejny oděvů fy. Rolný v Litomyšli. Za odbo-
jovou činnost byl popraven v roce 1942.
100 let - 14. 9. 1908 zemřela v Praze Ida MAŘÁKOVÁ, 
malířka, manželka malíře Julia Edvarda Mařáka, lito-
myšlského rodáka.
85 let - 20. 9. 1923 se narodil Otakar GABRIEL, syn
úředníka v Litomyšli. Za druhé světové války byl pří-
slušníkem samostatné obrněné brigády v Anglii. Padl
9. 10. 1944 při obléhání přístavu ve Francii. 
80 let - 7. 9. 1928 zemřel v Příbrami Josef THEURER,
profesor Karlovy univerzity, rektor Báňské vysoké
školy v Příbrami. Narodil se v Litomyšli a byl nadšeným
vykladačem díla B. Smetany, hudebníkem a spisovate-
lem odborných spisů. Je pochován v Litomyšli.

40 let - V Litomyšli se v srpnu a v září 1968 konaly pro-
testní akce v souvislosti se vstupem sovětských a dal-
ších vojsk do republiky. Byly to stávky, setkání
na náměstí, studentské demonstrace a různé nápisy
na budovách a autech, kterými město vyjadřovalo
nesouhlas s vpádem vojsk.
35 let - V roce 1973 byly zahájeny práce na výstavbě
nového sídliště u Smetanova domu a byla postupně
bourána levá část Havlíčkovy ulice ve směru
od náměstí.
25 let - Při festivalu Smetanova Litomyšl 1983 byla
do programu zařazena opera Řecké pašije od Bohu-
slava Martinů.

Carrell - Vraždy podle Shakespeara, Štefková Eva -
Dotyky zla, Coulter - Kouzlo Kalypsa, Šimánek Leoš -
Havajské ostrovy, Mac Bain Ed - Dej mládencům
ruku…, Wollner Marek - Babiččin Majnkampf a já,
Kontová - Matka v krizi, Anderson  Mistborn, Prat-
chett - Nadělat prachy, MacGregor - Návrat krále,
Wodehouse P. - Pan Galahad zasahuje, Eco Umberto
- Poznámky na krabičkách…, Courths-Mahler  Zhr-
zená, Burns Charles - Černá díra, Boyne John - Chla-
pec v pruhovaném, Vandenberg - Cesta ke svobodě,
Courths-Mahler - Bratrova žena, André - Kdo se ujme
Melanie?, Vandenberg - Láska a jiné krásy, Keller-
man  Svědkyně, Mac Bain Ed - Zlo na ostrově, Ennis
Garth - The Punisher, Čermáková -  K porodu bez
obav, Dainty Suellen - 50 her pro vašeho psa…, Štra-
chán - 50 her pro vaši kočku…, Stud Toralf -

Zachraňme klima, Loucká - Dech, duch a duše češti-
ny, Čapek Josef - Publicistika 1, Dvořák Daniel -
Kapesní atlas jedlých hub, Preussners - Příručka
prodejce, Größle  Andulky, Měšťan Radomír - Chaty
a chalupy, Záruba - Na toulavém kole, Živsová Jitka
- Výkladový snář, Lenderová - A ptáš se, knížko má,
Vzdělání na dosah, James I. M. - Aspergerův syn-
drom, Horáková - Podobenství o Františku, Englund
Peter - Stříbrná maska, Váchal Josef -  Josef Váchal
1884-1969, Lněnička - 50 ročníků Smetanovy Lito-
myšle, Šperl Daniel - Smetanova Litomyšl, Peštuka -
Účetnictví ve veřejném…, Savona Natalie - Zbavte se
kožních nemocí, Jellouschek - Desatero trvalé lásky,
Cesarani  Eichmann, Spurná Iva - Krušné hory
a Karlovarsko, Tindall - Muž, který nakreslil...,
Šámal Zdeněk - Objektiv z Ruska.

Neúprosný knihovnický zákon ukládá každé profesio-
nální knihovně provést 1x za pět let revizi svého kniž-
ního fondu. Pro litomyšlskou knihovnu to byl letošní
rok, kdy bylo třeba knihovnu uzavřít a zrevidovat
knihy, mapy a CD. 
Od 1. srpna se tedy dveře půjčovny dospělého a dět-
ského oddělení pro veřejnost uzavřely a následovala
náročná knihovnická práce. Pro vaší představu bylo
třeba vzít do ruky každou knihu, mapu a cédéčko
a načíst jeho čárový kód do počítače. A ke všemu ještě
se muselo kontrolovat jeho umístění, tj. zda patří
do skladu, oddělení pro děti či dospělé čtenáře, čítár-
ny, kanceláře nebo na půdu. Výsledný protokol prozra-
dil, že jsme zrevidovali 39 826 svazků. Necelých 8 tisíc
knih bylo před zahájením revize půjčeno našim čtená-
řům, a proto jsou tyto svazky považované za zrevido-
vané. Jak se ukázalo, ztracených je okolo 600 svazků.
Dohledávání ztracených knih bude pokračovat ještě
do podzimu. Konečný verdikt ohledně ztrát budeme
tedy znát za 2-3 měsíce. 

Co myslíte, je výše uvedené číslo malé nebo ne ? Kaž-
dopádně je to ztráta nejen pro knihovnu, ale i všechny
potenciální čtenáře, kteří by si „ztracené“ tituly rádi
půjčili...
A že zájem o čtení a knížky naštěstí trvá, jsme se pře-
svědčili 4. srpna, kdy jsme opět zahájili provoz
ve všech odděleních. Tento den přišlo do knihovny 403
návštěvníků a vypůjčili si 2853 knih, časopisů a cédé-
ček. Ten den se zaregistrovalo i 10 nových čtenářů.
A když se nás naši stálí „štamgasti“ ptali, jaká byla
dovolená, usmívali jsme se a vysvětlovali, že téměř
žádná nebyla... Vždyť jsme za ten měsíc stihli i vyma-
lovat, uklidit a zkrášlit půjčovnu pro dospělé čtenáře
a připravit výstavu knižních tipů na prázdninové výle-
ty a putování.
Nevěříte ? Tak se přijďte podívat... 

A omluvte případný nepořádek na chodbě v přízemí.
Z bývalého skladu tu pro všechny návštěvníky buduje-
me menší přednáškový sál. 

Jana Kroulíková

Ve středu 17. září otvírá Městská knihovna další kurz
trénování paměti pro seniory  (začátečníci). Bude to
deset lekcí vždy ve středu od 9.30 do11.00 hodin.
Náš kurz by vám měl ukázat, že zapamatovat si lze
téměř cokoli, když víte jak na to. Ve stručnosti se
seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se
používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si
různá koncentrační cvičení, dozvíte se, jak různé fak-

tory našeho životního stylu mohou zasahovat do kva-
lity paměti, naučíte se kreativnímu přístupu k věci
a v neposlední řadě poznáte nové lidi, ze kterých se
možná stanou vaši známí nebo i přátelé.
Přihlásit se můžete v čítárně knihovny -  pondělí, úterý,
čtvrtek, pátek od 8 do 16 hodin, na telefonu 461 612 068
nebo na e-mailu: peknikova@knihovna.litomysl.cz.
Cena kurzu je 150,-Kč.            Iva Pekníková, lektorka

Pronajmeme byt
v blízkém okolí Litomyšle.

Tel. 724294869.

Snímek ze srpnových událostí roku 1968 před budovou
městského národního výboru.

připravil Miroslav Škrdla
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Litomyšlské souvislosti jedné výtvarné výstavy
čili Několik postřehů o Josefu Váchalovi, Juliu Mařákovi a Karlu Holcovi I.
Jednou z řady kulturních akcí připomínajících letošní
dvojí výročí spisovatele Karla Klostermanna (*1848,
†1923), básníka Šumavy, je výstava Šumavské promě-
ny (Krajina Šumavy v dílech malířů 19. a 20. století),
kterou lze ještě  po několik málo dní zhlédnout
ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích. Připravil
ji pracovník Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad
Vltavou Mgr. Hynek Rulíšek, jenž ve výstavním katalo-
gu píše, že její koncepce „se pokouší zachytit proměnu
výtvarného zobrazení Šumavy v průběhu času, a to jak
na konkrétních lokalitách, tak ve způsobu formálního
vyjádření. Samozřejmé je, že u takto přesně vymezeného
tématu se setkáváme s umělci zvučných jmen i s autory
více či méně regionálními. Tím nám vzniká pestrá nabíd-
ka pohledů na onen úžasný, až fascinující fenomén
české a středoevropské krajiny, jakým Šumava bezpo-
chyby je.“
Tato pozoruhodná expozice, která se těší značnému
zájmu veřejnosti, přičemž je prý příznivě hodnocena,
má i jisté „litomyšlské souvislosti“.
Za prvé: Několika díly  zejména výtiskem A knihy
Šumava umírající a romantická  je zastoupena tvorba
Josefa Váchala (*1884, †1969), což je možno považo-
vat za doplněk jeho velké výstavy, jež se nedávno
konala v rámci přehlídky Smetanova výtvarná Litomyšl
a mj. představila některé barevné dřevoryty zdobící
jmenovaný gesamtkunstwerk. Faksimile výtisku E
letos vydalo nakladatelství Ladislav HoráčekPaseka
v Praze a Litomyšli jako svou 1000. publikaci.
Za druhé: Vystaveny jsou též oleje Romana Havelky,
Aloise Kalvody a Jana Bedřicha Minaříka  žáků pro-
slulé krajinářské speciálky Julia Mařáka na pražské
c.k. Akademii umění (učitelovy známé šumavské
práce se však kurátorovi z různých důvodů nepodařilo
obstarat). K tomuto svému slavnému rodákovi (*1832,

†1899) se v posledním půlstoletí chová Litomyšl poně-
kud macešsky; svědčí o tom např. nerealizovaný návrh
na pojmenování místní galerie, spravující jedinečný
soubor jeho raných děl, umělcovým jménem v roce
1959 nebo výše vzpomenutý název výtvarné přehlídky
doprovázející hudební festival Smetanova Litomyšl.
Proto je vhodné upozornit na skutečnost, že 4. května
1913, tedy před pětadevadesáti lety, byla na Mistrově

a obsah jejich nebyl použit k žádné publikaci“ (přesto
některé pasáže dárce preventivně znečitelnil tuší).
Za třetí: Již zmíněný Mařákův žák Alois Kalvoda provo-
zoval v první třetině 20. století soukromou krajinář-
skou školu, a to nejprve v Praze, kde ji navštěvoval mj.
Josef Váchal, později v zámečku Běhařov v Pošumaví,
kam v letech 19291933 jezdil cizelovat svůj talent
i litomyšlský rodák Karel Holec (*17. února 1900, †3.
března 1968 Hradec Králové). Tento pozapomenutý
umělec, jehož březnové kulaté výročí zůstalo v Lito-
myšli prakticky nepovšimnuto, vytvořil na Šumavě
patrně necelou dvacítku prací  kupř. Žně na Šumavě
(Běhařov), Chalupa z Pocínovic na Šumavě, Srpnový
den (Běhařov), Pod kaštanem (ze zámeckého parku)
nebo Pohled k Ostrému a Jezerní stěně za podmračného
dne, které ve svém rodném městě prezentoval roku
1931 ve Veselíkově knihkupectví a v roce 1933 v malém
sále Smetanova domu. Názvy a prodejní ceny jsou však
to jediné, co je dnes o těchto dílech známo; drtivá vět-
šina Holcovy výtvarné produkce se totiž nedostala
do veřejných sbírek a o její vystopování a následné
odborné posouzení se zatím nikdo nepokusil. Proto se
nelze divit, že v českobudějovické expozici není náš
Litomyšlan zastoupen.                           Dokončení příště

Připravil Stanislav Vosykarodném domě čp. 100 slavnostně odhalena bronzová
pamětní deska (dílo Josefa Šejnosta), která se takří-
kajíc „podruhé narodila“ roku 1943, kdy jen díky znač-
ným vyjednávacím schopnostem představitelů města
a dalších obětavých lidí nedošlo k jejímu zničení
v hutích. Málokdo také ví, že Regionální muzeum
v Litomyšli uchovává katalog posluchačů Mařákovy
speciálky ze školního roku 1896/97 a svazeček malířo-
vých dopisů nejmenované sestře; tyto listy z let 1877,
1879, 1883 předal muzeu v roce 1909 umělcův bratr
Jan, ale s výhradou, „aby nebyly nikomu půjčovány

Slavnost odhalení pamětní desky Juliu Mařákovi (4. 5.  1913)

Schůzka Kroužku Jihočechů se koná 18. září v 17. hod.
v salonku restaurace Slunce. O významných památ-
kách Vysokého Mýta promluví paní Jana Kroulíková.
Výborová schůzka se uskuteční tentýž den v 16. hod.
v Městské knihovně.
Srdečně zveme členy a příznivce                    Výbor KJČ

Z Kroužku Jihočechů
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Velký úspěch skupiny
Trio De Janeiro
Litomyšlská skupina Trio De Janeiro vyhrála letošní
ročník soutěže Colours Talents pořádané při festivalu
Colours of Ostrava. V konkurenci více než osmdesáti
dalších kapel se Triu podařilo dostat do finále
a ve finálovém kole, pořádaném v brněnském klubu
Stará pekárna, zvítězit. Vítězství potěší o to více, že
šlo podle vyjádření porotců o nejkvalitnější ročník
soutěže v historii (připomeňme jen, že v minulých roč-
nících zvítězily např. známé Yellow Sisters). Součástí
výhry byl koncert na již zmíněném festivalu ve stanu
vydavatelství Indies, se kterým Trio podepsalo smlou-
vu na vydání alba, plánované na listopad 2008. 

Skupina Trio De Janeiro vznikla v Litomyšli v roce 2004
jako komorní skupina interpretující world music z růz-
ných koutů světa včetně česko-moravsko-slovenského
folkloru. Rostoucí zájem posluchačů vedl k postupné-
mu rozšiřování celé sestavy až na dnešních šest členů
a několik stálých hostů. Původní tříčlenná skupina
(perkuse a bicí nástroje - Jan Jovbak, kytara - Mikuláš
Horský, soprán saxofon - Jan Kasal) se rozrostla
o vokalistku - Veronika Bartošová, basovou kytaru -
Pavel Tichý a perkuse - Radim Slezák; na vybraných
koncertech hostují trombonista Lukáš Moravec
(možná ho čtenáři znají ze svitavské kapely Do Větru)
a tenorsaxofonista Petr Smékal.
V současnosti kapela vedle přípravy na nahrávání alba
koncertuje nejen v Čechách, ale i například v Polsku.
Více informací o koncertech, členech kapely, ale
i ukázky nahrávek lze najít na stránkách www.triode-
janeiro.cz. -red-

Litomyšlská univerzita
třetího věku

Křížem krážem prázdninami slavilo šest let

Program na podzim 2008 - Města východních Čech:
25.09. čtvrtek ve 14:30 hod - Pardubice
Přednášející je v jednání
02.10. čtvrtek ve 14:30 hod - Jičín
Přednáší PhDr. Eva Bílková
23.10.2008 čtvrtek ve 14:30 hod -  Chrudim
Přednáší RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík
06. 11. čtvrtek ve 14.30 hod - Hradec Králové
Přednášející je v jednání
20. 11. čtvrtek ve 14.30 hod - Náchod 
Přednáší  Mgr. Lidie Baštecká
4. 12. čtvrtek ve 14.30 hod - Slavnostní zakončení IX.
ročníku.
Všechny přednášky se konají v Zámecké pivovaru
Doprovodný program: 15. 10. 2008  Zájezd
Školné činí 200,- Kč za semestr (písemné materiály
k přednáškám, o přestávce káva či čaj). 
Na Litomyšlské univerzitě 3. věku rádi přivítáme
všechny, které naše téma osloví.
Přihlášky a placení školného - od 1. 9. 2008: V čítárně
Městské knihovny v Litomyšli, Smetanovo nám. 50,
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 16.00 hodin
Změna programu vyhrazena
Bližší informace, odpovědi na dotazy: Ing. Iva Pekní-
ková, hlavní organizátor LU3V Městská knihovna
Litomyšl, Smetanovo nám. 50. e-mail:
peknikova@knihovna.litomysl.cz. Tel: 461612068,
Mob.: 603140109

Také v letošním létě po dobu devíti prázdninových
týdnů,  nabízelo Město Litomyšl program pro předškolá-
ky a malé školáky nejen z Litomyšle.

Program Křížem krážem prázdninami již šest let umož-
ňuje rodičům denně od půl osmé do půl čtvrté využít
nejen hlídání pro své děti, ale nabízí především dobře
připravený zajímavý program a pobyt dětí mezi vrstev-
níky.
Město Litomyšl je v této aktivitě unikátní a ojedinělé.
Žádná jiná organizace  nenabízí program po dobu čty-
řiceti pěti dní.
Děti se denně setkávají v prostorách Rodinného cent-
ra a odtud vyrážejí  za pěkného počasí na výlety, plo-
várnu či hřiště. V případě nepřízně počasí využívají
bowlingovou halu či zázemí Rodinného centra na Tou-
lovcově náměstí v Litomyšli.  V letošním roce  program
využilo více než šest stovek dětí. Těší  nás, že zájem o
tuto prázdninovou nabídku každým rokem roste.
Milada Nádvorníková

vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Sex, puberta, život studentů,
mladé vztahy a rodiče

Tak jako se ve stáří sčítají hříchy mládí, v pubertě se
sčítají hříchy naší výchovy. Puberta je období, kdy
není čas na základní výchovu, ale je to doba, kdy nevy-
chovanost začínáme vidět v plném světle a chceme
něco měnit, ale na to je už pozdě. Co je vychované
a zpevněné, to puberta nepokazí. Co není vytvořené,
budeme těžko dohánět. Puberta je citlivé
období a nesnáší poučování, rady, kritiky
kamarádů, hudby a módy, omezování
a zakazování.  
Pro každého, kdo má nebo bude mít doma
či ve škole „puberťáka“, je připravený v EŠC
v Litomyšli (Zámecký pivovar) na 17. září
2008 od 16 do 19 hodin seminář s paní
PhDr. Lidmilou Pekařovou, primářkou
Rehabilitačního centra Hamzovy odborné
léčebny Luže - Košumberk.
Program: Právo-povinnost-svoboda. Soběs-
tačnost a sebepojetí.
Opoziční chování, protesty a vzdor jako
důsledek nesoběstačnosti a nesvobodné
existence. Láska a strach. Právo na vlastní
názor a životní filozofii. Režim studenta
a právo studovat i nestudovat. Metoda efek-
tivního studia doma - příprava na školu.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese: milada.nadvor-
nikova@litomysl.cz. Cena semináře je stanovena
na 60 Kč pro jednotlivce. Slevy: Manželská dvojice
hradí 60 Kč dohromady

Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Velký sen litomyšlských skautů 
– nová klubovna 

Oddíly skautů a skautek, jejichž klubovny se nyní
nacházejí v Ropkově ulici a také na litomyšlské farnos-
ti, se rozhodly k velkému kroku - postavit si svoji vlast-
ní klubovnu. 

Navážou tím na myšlenku, která zde již byla kolem
r. 1945, kdy si místní skauti chtěli vybudovat klubo-
vnu, což jim bohužel nebylo dopřáno - činnost Junáka
byla komunisty r. 1950 násilně pozastavena. Komu-

Architektonická studie budovy od architekta Ing. arch. Mar-
tina Karlíka 

nisté v průběhu let zabavovali skautům majetek,
a proto v r. 1990, po obnovení skautingu v Litomyšli,
se děti scházejí na družinových schůzkách v městem
zapůjčených klubovnách. Litomyšlští skauti by si tedy
rádi vytvořili budovu skautského volnočasového cent-
ra, které by se nacházelo v blízkosti II. a III. základní
školy v lokalitě Větrník. Tento pozemek bude díky
vstřícnosti města Litomyšl skautům poskytnut
k výstavbě. Spolupráci na tomto projektu také přislíbi-
la Farní charita Litomyšl, která by zde vybudovala níz-
koprahové zařízení pro děti a mládež. Nejde o instituci
s bezbariérovým vstupem pro fyzicky handicapované,
jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale o zařízení, které
má pomáhat k prevenci sociálně patologických jevů
(šikaně, kriminalitě, drogové závislosti aj. ) dospívají-
cí mládeže. Na území Litomyšlska se takovéto zařízení
splňující potřebné standardy nenachází, takže by zde
zajisté našlo své uplatnění. A co si skauti přejí nejvíce?
Snad jen, aby tento projekt nezůstal pouhým snem
a podařilo se ho proměnit ve skutečnost. Nestačí
k tomu ovšem málo, je potřeba získat dotace od Evrop-
ské unie a také příspěvky od sponzorů, které tento
projekt osloví. Doufejme, že tuto myšlenku podpoří
a skauti budou v plánovaném roce 2011 konečně “ve
svém”.                                                     Šárka Dočkalová

jestli zase někdo uteče bez placení kluci, budu si u� muset
stě�ovat ve �kole!



Vyprávění o litomyšlských domech – 22

Dům čp. 69, jehož jádro pochází z 1. pol. 16. stol., je
podle písemných pramenů zmiňován již k roku 1489.
Byl přestavěn za klasicismu, kdy bylo upraveno loubí,
které v těchto místech končí.
V domě bývala Lidová záložna.
Dvojdům čp. 70 a 71 je dvoupatrový a vznikl spojením
dvou domů. Zaznamenal několik stavebních úprav.
Nejstarší stavební zprávy o domě čp. 70 pocházejí z let
1489 a 1502. Dům byl poškozen požáry v letech 1546
a 1560. Po rozsáhlých opravách znovu vyhořel roku
1635 a byl dlouhou dobu spáleništěm. Až v letech
1834-1835 došlo k nové přestavbě v klasicismu. Tehdy
bylo pravděpodobně zrušeno i loubí, jehož zbytky
můžeme dnes vidět v nově upravené prodejně Kubík.
Roku 1935 obec dům odkoupila, aby jej spojila s čp.
71 a stavebně upravila.
Roku 1601 se do Litomyšle z Lanškrouna přestěhoval
Marek Lanškrounský se svou rodinou a zaujal zde
významné místo purkrabího ve službách Pernštejnů.
Že patřil mezi schopné zámecké úředníky, svědčí jeho
česky psaný urbář pernštejnského panství. Brzy si
v Litomyšli zakoupil dům na náměstí čp. 70.
Jeho syn Jan Marek, pozdější významný český fyzik,
matematik, astronom, lékař, filozof a rektor Karlovy
univerzity v Praze, se narodil 13. června 1595 v Lan-
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škrouně. V Litomyšli začal navštěvovat základní čes-
kou školu. Další vzdělání získal na jezuitské koleji
v Jindřichově Hradci, kde k jeho spolužákům patřil
Arnošt Vojtěch Harrach, pozdější pražský arcibiskup
a mocný Markův příznivec.
Z Jindřichova Hradce se Jan Marek roku 1612 vrátil
jako sedmnáctiletý ke svým rodičům do Litomyšle, než
odešel studoval filozofii na jezuitskou univerzitu
do Olomouce, kde byl již roku 1615 promován bakalá-
řem a rok nato magistrem filozofie. V letech 1616 
1623 žil většinou v Litomyšli. V roce 1621 mu zemřel
otec a i on sám onemocněl. Zřejmě v té době se mu zde
narodila nemanželská dcera Kateřina Singrová, kterou
na vrcholu své životní dráhy roku 1662 legitimoval.
Roku 1623 je Jan Marek již v Praze a za dva roky před-
kládá doktorskou disertaci z medicíny na pražské uni-
verzitě. Je obdivuhodné, že byl vzápětí jmenován
mimořádným profesorem a v třiceti pěti letech roku
1630 již řádným profesorem. Téhož roku se oženil.
Jeho nevěsta pocházela z proslulého italského rodu
Misseroniů. Byli to známí brusiči drahokamů
a do Prahy přišli z Milána na pozvání císaře Rudolfa II.
V pražské Národní galerii můžeme vidět portrét této
rodiny, který v roce 1653 namaloval Karel Škréta.
Další život Jana Marka je zasvěcen plně vědě, obrací se
k fyzice, astronomii, matematice, mechanice, chemii
a filozofii. Cestoval do Itálie, kde se seznámil
s významným učencem, přírodovědcem Athanasiem
Kircherem, s nímž si později pilně dopisoval. Tato
pozoruhodná korespondence byla roku 1969 objevena
v italských archivech. I v Galileiho pozůstalosti se
našel dopis od Marka Marci. Nikdy se s ním ale neset-
kal. Galileo po proslulém procesu, tehdy již slepý, žil
v domácím vězení u Florencie. Marek Marci byl roku
1647 jmenován osobním lékařem Ferdinanda III., kte-
rého doprovázel i na jeho cestách. Osobním lékařem
byl i u jeho nástupce Leopolda III.
Jan Marek se vyznamenal i v závěru třicetileté války,
když roku 1648 Švédové obléhali Prahu. Tehdy se
přímo podílel na formování studentských ozbrojených
oddílů a v Klementinu pracoval jako lékař při bojích
na Karlově mostě. Po jmenování císařským radou byl
povýšen do šlechtického stavu. Jako šlechtic si zvolil
přídomek z Kronlandu, což je přesmyčka rodného Lan-
škrouna - Lanskrone. Jan Marek Marci z Kronlandu byl
nejstarším profesorem lékařské fakulty a byl opakova-
ně volen jejím děkanem (1654-1664), s výjimkou roku
1662, kdy zastával funkci rektora; v této funkci se
představitelé jednotlivých fakult po roce střídali. Jan
Marek vedle své rodné češtiny ovládal němčinu, ital-
štinu, francouzštinu a španělštinu. Z klasických jazy-
ků kromě latiny a řečtiny též hebrejštinu, arabštinu
a syrštinu. Jan Marek zemřel 10. dubna 1667 na moz-
kovou mrtvici ve věku sedmdesáti dvou let. Byl pocho-
ván v jezuitském hábitu, což bylo nanejvýš podivné.
Vždyť jezuité se ho snažili obvinit na vyšších církev-
ních místech, že jeho názory nebezpečně připomínají
ty, pro které byl roku 1600 upálen Giordano Bruno
a pronásledován Galileo Galilei.
Za jeho života ho postihly dvě těžké rány osudu. Zem-
řela mu milovaná manželka a utopil se mu ve Vltavě
jeho nadaný syn Filip. Syn Jan Ludvík působil jako
kanovník v polské Zaháni a nejstarší syn Jan Jiří byl
lékařem. Rod vymřel po meči.
Dům U Zelené lípy, dříve U Zlaté svině, v Melantricho-
vě ulici v Praze, kde Jan Marek Marci žil, zdobí pamět-
ní deska od sochaře L. Šindeláře s reliéfem jeho
podoby. V roce 1970 byl po Janu Markovi pojmenován
jeden z kráterů na Měsíci. Roku 1995, kdy uplynulo
čtyři sta let od Markova narození, bylo toto výročí
zařazeno mezi světová výročí UNESCO. V rodném Lan-
škrouně byl tehdy odhalen jeho památník. V Litomyšli
na domě čp. 70 je jen informační tabulka tohoto
znění: Na tomto místě stával dům, který patřil od roku
1621 slavnému lékaři a filozofovi Janu Marku Marci
z Kronlandu (+1667). Ač to byl vědec mezinárodního
významu, byla vždy dle jeho přání uváděna u jeho
jména národnost - Bohemus.

Připravuje Alena Randáková

Květinová show zahradnické školy
Ve čtvrtek 11. září v 16.30 vás
srdečně zveme do prostor druhého
nádvoří litomyšlského zámku, kde
se uskuteční již pátá přehlídka
svatebních kytic a květinových
modelů, které vytvořili studenti
Zahradnické školy v Litomyšli.
Letos, na rozdíl od minulých let,
bude začátek přehlídky patřit pře-
hlídce klasických i netradičních
svatebních kytic, které si sami stu-
dentky a studenti prezentují v ori-
ginálních svatebních modelech,
které nám již tradičně zapůjčuje
svatební agentura Viola z Vysoké-
ho Mýta. Druhou část programu
zajišťují studenti druhých roční-
ků, kteří si připraví přibližně deset
originálních květinových modelů letos opět na téma
„květina a hudba“.
Kytice a svatební květinové doplňky jsou studenty
vytvořeny přímo na míru typu nevěsty a jejím svateb-

ním šatům. Studenti jsou nejen
tvůrci květinových modelů a sva-
tebních kytic, ale celou přehlídku
provázejí i odborným komentá-
řem, celá atmosféra zámeckého
nádvoří je ještě dotvořena květi-
novou výzdobou.
Studenti zde mají jedinečnou
možnost prezentovat svou fanta-
zii, kreativitu a zručnost pod
odborným vedením zkušených
pedagogů. Termín konání je
záměrně nasměrován na období
pozdního léta, kdy příroda posky-
tuje nejširší výběr rostlinného
materiálu.
Doufáme, že s naším přispěním
strávíte na zámku příjemné odpo-

ledne, které by mohlo být i jakýmsi ohlédnutím
za končícím létem.

Na setkání se těší Eva Klabanová,
Zahradnická škola Litomyšl

Psal do různých odborných mysliveckých časopisů
a založil v roce 1923 Knihu československých lovec-
kých psů. Některé své vzpomínky či povídky psal též
pod pseudonymem Kapský. Smrt ve věku padesáti
devíti let mu zabránila pokračovat v oblasti publikač-
ní.  V domě bývala i krátký čas Živnostenská záložna.

Dům čp. 68 

Dům čp. 68 byl s výjimkou podloubí z velké části pře-
stavěn.
Na domě je osazena pamětní deska Karla Podhajské-
ho, který se zde 24. května 1871 narodil. Autorem
desky je akad. sochař František Janda, absolvent Aka-
demie výtvarných umění v Praze, žák prof. Vincence
Makovského a Karla Hladíka. Deska byla odhalena
roku 1971 ke stému výročí narození K. Podhajského,
kynologa, teoretika myslivosti a iniciátora myslivecké
organizace v Československu.
Karel Podhajský pocházel z vážené měšťanské rodiny.
Jeho otec Matěj Podhajský, obchodník s máslem, byl
synem mlynáře z „pražského mlýna“ (Markův mlýn),
jehož manželka roz. Kepprtová je zvěčněna na obraze
Antonína Dvořáka v Městské galerii Litomyšl. Matěj
Podhajský byl náruživý chovatel ptactva a myslivec,
který byl zván na vlčí a medvědí hony do Uher. Neby-
lo snad žádného druhu zvěře v bývalé monarchii, kte-
rou by nebyl ulovil. Matěj Podhajský byl i chovatelem
loveckých psů.
Všechny tyto vášně zdědil i jeho syn Karel. Ten studo-
val na nižší reálce v Litomyšli a na obchodní škole
v Praze. Po absolvování školy pracoval v pojišťovnictví
v Praze. Později měl i vlastní kancelář. V roce 1900 se
vrátil do rodného města, aby tu nastoupil zaměstnání
účetního u Osady města Litomyšle. Od roku 1903
zastával funkci důchodního, ve které působil až
do konce života. Zemřel roku 1930.
Myslivostí se zabýval již od svého útlého věku. Byl
mezi prvními, kteří propagovali moderní směry
v myslivosti a kteří se přičinili o založení Českoslo-
venské myslivecké jednoty se sídlem v Brně. Byl
uznávaným odborníkem zejména v biologii lišky
a srnčí zvěře. Měl hodnotnou sbírku vlastnoručně
preparovaných srnčích lebek, kterou odborná kritika
označila za jedinečnou. Měl i sbírku srnčích parůžků
a lebek různých našich šelem s podivuhodnými zrůd-
nostmi. Sbírky odkázal Vysoké škole zemědělské
a lesnické v Brně.
Velká jeho záliba patřila ornitologii. I zde stál u koléb-
ky Československé společnosti ornitologické v Praze.
Po řadu let vedl přesné záznamy o všech zajímavých
jevech vážících se k ptactvu na Litomyšlsku.
Jeho největší láskou byla kynologie, kterou přivedl
k nebývalému rozvoji. V tomto oboru byl uznávanou
autoritou nejen u nás, ale i v cizině. Své třicetileté
zkušenosti s chovem loveckých psů publikoval v práci
nazvané Ohař všestranný jako záchrana zvěře. Účast-
nil se jako soudce výstav a zkoušek loveckých psů.



15

Mozaika her a cvičení  jak uvolnit
napětí ve třídě

Pokud máte zájem zlepšit klima ve třídě, zmírnit
napětí a posílit sociální odolnost dětí, je možné se
přihlásit na další setkání s Mgr. Zdeňkem Šimanov-
ským, psychologem, terapeutem, lektorem komuni-
kačních technik a rozvoje osobnosti. Pan Šimanovský
vystudoval dramaturgii (DAMU) a psychologii, absol-
voval výcvik v psychoterapii a v krizové intervenci.
Sedm let sloužil v krizovém centru RIAPS na lince
důvěry a nyní působí na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Zaměřuje se na komunikaci, asertivitu
a zvládání konfliktů.
Zdeněk Šimanovský je autorem mnoha knih: Hry
s hudbou a techniky muzikoterapie, Lidové písničky

a hry s nimi, Písničky a jejich dramatizace, Hry
pro rozvoj zdravé osobnosti, Hry pro zvládání agresi-
vity a neklidu a Hry pomáhají s problémy.
Kdy: dne 24. 9. 2008 od 10.00 do 16.00 hodin,
Kde: v zasedací místnosti internátu Nemocnice Lito-
myšl, ulice J. E. Purkyně 919 (vedle Finančního úřadu
Litomyšl) 
Kapacita sálu je omezena. Zájemci se mohou do 15.
září závazně přihlásit na adrese:
milada.nadvornikova@ litomysl.cz. Cena semináře je
stanovena na 400 Kč pro jednotlivce.

Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

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.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
prodej bytu 3+1 (73 m2) v OV s možností

odkoupení i garáže. Vlast. plyn. kotel, okna plast.,
dům zatepl., nové radiátory, stoupačky. Byt je slun-
ný a teplý. Č.8081. Cena: 1 750 000 Kč

prodej domu v centru města. Dům rozdělen na
před. a zad.část+dvorek. Prodejna cca 180 m2,
nebyt. prostory 158 a 45 m2, 9 bytů, 3 garáže. Čás-
tečně pronajato, udržované, zachovalý stav. Žáda-
ná lokalita. Č.8075. Cena: info v kanceláři

pronájem mezon. bytu (182 m2) 5+1 ve III.NP
a podkroví v centru města s garáž. stáním. Byt je
slunný a světlý, vhodný k bydlení s možností vyu-
žití prostor k podnikatelským účelům.
Č.8077. Cena: dohodou

prodej rod. vily s možností podnikání v klid.
části města. Suterén: klubovna, I. NP: sál (59 m2),
kuchyňka, II.NP: byt 3+kk se zázemím, podkroví: 3
pokoje, půda. ÚT plyn., plast. okna, bezbariérový
přístup, garáž, zahrada. St. p.182 m2, zahrada 751
m2. Č. 8069. Cena: info v kanceláři

prodej družst. bytu 4+1 (82 m2) ve IV.NP
panel. domu. Byt. jádro zděné, nová plast. okna,
balkon. Krásný výhled na město a okolí.
Č. 8080. Cena: 1 930 000,– Kč

pronájem vily blízko centra o velikosti 6+1.
Vl.plyn.kotel, dvougaráž, zahrada s hřištěm, proná-
jem se současným zařízením. Vhodné pro bydlení,
reprezentativní sídlo firmy, penzion, apod.
Č.8076. Cena: info v kanceláři

pronájem reprez. byt. prostor (170 m2) ve
III.NP v hist. části města. Byt po rekonstrukci, zimní
zahrada, vlast. plyn. kotel. Vhodné pro reprez.pro-
story firmy s možností ubytování, obchod.zastou-
pení. Č.8063. Cena: 15 000,– Kč/měs.

pronájem nově zrekonstruovaných. nebyt.
prostor ve II. NP (45 m2) blízko centra. Vhodné pro
kanceláře, služby, ordinace psychologa apod.
Č.8070. Cena: dohodou

prodej zainvestovaných pozemků pro stavbu
rodinných domů na okraji města. Prodej posled-
ních parcel. Č.4071. Cena: 1 250,– Kč/m2+provize

prodej nezainvestovaných pozemků pro
stavbu 19 RD v klidné lokalitě na okraji města.
SMLUVNÍ CENY. Č.8078. Cena: info v kanceláři

PŘIPRAVUJEME:
prodej půd.vestavby (120 m2) v Litomyšli
pronájem bytu 4+1 (92 m2) v Litomyšli

V případě, že nás oslovíte s nabídkou nemovitosti:
• stanovíme optimální cenu Vaší nemovitosti
• zajistíme nabídku na 10 internet. serverech
• zajistíme Vám kompletní realitní servis včetně

obstarání úvěru a pojištění.

Naši kompletní nabídku najdete na
wwwwww..ccoonnssuullttvvkk..cczz

35. ročník festivalu Hudební mládeže ČR
na téma "Etnické inspirace" - prezentace
mladých interpretů vážné hudby

Čtvrtek 18. 9.
10.00, Smetanův dům - Začarované dudy -
divadelní představení divadla Drak z Hradce
Králové
13.30, Smetanův dům - "Hledej B.S. aneb to je
folklór!" - interaktivní dovednostní a vědomost-
ní soutěž pro tříčlenná družstva žáků ZŠ

Pátek 19. 9.
10.00, Smetanův dům - "Famfrnoch orchestra,
Ltd" - hudební divadlo Prkna z Prahy uvádí
interaktivní, humorné, hudebně-divadelní
představení o podivném orchestru a ještě podi-
vnější umělecké agentuře
19.00, Smetanův dům - Slavnostní zahájení fes-
tivalu - účinkuje Komorní filharmonie
Pardubice, dirigent Leoš Svárovský
Na programu: Etnické inspirace - B.
Smetana, L.Janáček, M.Ravel, V. Matoušek;
Oratorium smíru - J. Pavlica
21.00, Smetanovo náměstí - Hold Bedřichu
Smetanovi - série krátkých pěveckých,
tanečních a hudebních vystoupení k poctě
Bedřicha Smetany
22.00 a 23.00, Kongresový sál na zámku -
Vlastislav Matoušek: "Hudba světa" - interak-
tivní seminář našeho předního etnomuzikologa

22.00 a 23.00, Zámek Litomyšl - Aries - multi-
mediální perkusní koncert
23.55, Zámecké sklepení - Půlnoční vokální nok-
turno: Alikvótní 5 - recitál alikvótního zpěvu

Sobota 20. 9.
10.00, Smetanův dům - "Famfrnoch orchestra,
Ltd" - hudební divadlo Prkna z Prahy uvádí
interaktivní, humorné, hudebně-divadelní
představení o podivném orchestru a ještě podi-
vnější umělecké agentuře
14.00, Klášterní zahrady - Zahradní slavnost -
hudební a taneční vystoupení sólistů a pěveck-
ých sborů
Na programu: Kalmické písně - soubor
tradičních asijských písní a tanců (Rusko),
TamTam Batucada - tradiční brazilská
samba(ČR), Sbor Hudební mládeže ČR - sborové
skladby s etnickými citacemi, Orchestr Hudební
mládeže ČR - evropská klasická hudba s folk-
lorními vlivy
20.00, Smetanův dům - Jiřinkový ples - vystoupí
folklorní soubor Levočan (Slovensko), TamTam
Orchestra, Konsonance - soubor klasického tance

Neděle 21. 9.
10.30, Smetanův dům
Feng-jün Song a Puo Jazz Quartet - písňový
recitál interpretky tradičních čínských lidových
písní, čínské opery a jazzu

více na www.hudebnimladez.cz

Mladá Smetanova Litomyšl
program 18. – 21. září 2008



16

Poběžte do háje
Již čtvrtý ročník tradičně-netradičního závodu
s názvem “POBĚŽTE DO HÁJE”se uskuteční 13. září
ve 13.30 hod v Agropensionu U háje v Nedošíně.
Závod je určen všem kategoriím a uskuteční se
v disciplínách běh, jízda na kole a v plavbě na čem-
koliv. Po skončení závodu proběhnou další soutěže

jako např. přetahování lanem, chůze na laně aj.
Registrace účastníků končí hodinu před startem
závodu. Startovné je 60,- Kč.  K osvěžení je připra-
veno pivo, k jídlu grilované masíčko (pro závodní-
ky zdarma).

Robert Kilb

Kapela HC3 zahraje v Kotelně
V pátek 19. 9. vystoupí v Music Clubu
Kotelna výborná česká crossoverová
kapela HC3. 
Kapela byla založena v roce 1996.
Od začátku hraje moderní alternativ-
ní rockovou hudbu bez českých kom-
plexů. Skupina projela nespočet
českých klubů a festivalů s nejlepšími
ohlasy a zúčastnila se různých vyhle-
dávacích soutěží, kde se dostala
několikrát do finálových kol.
V roce 2001 u firmy Bent records
vydali singl Space Avenues, který
vyšel v Austrálii a na Novém Zélandu.
Obsahoval čtyři skladby a tři video-
klipy. Videoklip k úvodní písni Space
Avenue byl uveden i na australské MTV a ABC Rage.
Od roku 2004 koncertuje v USA a jako z jedna mála

českých kapel projela celý klubový jih
USA od Severní Karolíny,
Jižní Karolíny, Tennesse, Floridy až
po Alabamu atd…V červnu roku 2007
dozrál čas na návrat. HC3 se vrací
zoceleni americkým sluncem a pod-
houbím americké tvrdě rockové
scény. Ve druhé polovině roku se
povedlo kapele vrátit se na česká
pódia (čtyřicet koncertů) a dostat se
do médií. Rok 2008 nastartoval křest
alba Prelude to fascination a Hodo-
kvas tour s Horkýže slíže, které čítalo
dvacet koncertů v Česku i na Sloven-
sku. 
Začátek koncertu je naplánován

na 20.00 hodin. Vstupenky lze koupit pouze na místě
v den konání koncertu za 80,- Kč.         Milan Kalibán

Tři slunce slaví
a berou nové členy

13. skautský oddíl Tři slunce letos oslavil kulaté výro-
čí své existence. Před pěti lety spojili své síly vedoucí
dvou skautských oddílů a společně založili nový oddíl
Tři slunce, kterým od té doby prošla celá řada kluků. 
A co se v oddílu děje?  Jeho jádro tvoří družiny  dět-
ské party, které se scházejí každý týden na družino-
vých schůzkách. Program pro ně připravuje rádce,
kterým je starší a zkušený člen oddílu. Kromě toho
vyrážíme jednou měsíčně na výpravy (v zimě třeba na
hory, v létě do přírody pod stan) a vrcholem našeho
ročního programu je vždycky letní tábor.  
Většině lidí se pod pojmem skaut vybaví příkladný fog-
larovský hošík v hnědé košili, který luští morseovku,
případně řeší modrý život a bodování. Skauting sice v
loňském roce oslavil sto let, ale rozhodně není žádná
zombie a může nabídnout mnohé i ve 21. století. 
Děti se především neučí jednostranným dovednostem,
ale při hrách a aktivitách musejí uplatňovat také logic-
ké myšlení, učí se samostatnosti, schopnosti poznávat
sebe i druhé, spolupracovat, rozhodovat se, přebírat
zodpovědnost a poradit si v problémových situacích.
Kromě rozvíjení tradičních dovedností, jako je práce s
mapou, první pomoc a schopnost pohybovat se v příro-
dě, se také tradičně účastníme skautského setkání po
internetu. Vloni jsme například točili film a učili pou-
žívat vysílačky při záchraně člověka.
Jestli vás zajímá, co všechno v našem oddílu děláme,
najděte si naše webové stránky www.trislunce.skau-
ting.cz. A pokud by se k nám nějaký kluk ve věku 8 -
11 let chtěl přidat, rádi ho přivítáme na naší první
schůzce pro nováčky 5. 9. od 16.00 v naší klubovně v
Ropkově ulici č. 51 (vedle věže na náměstí). Kdyby
vám tento termín nevyhovoval, můžete se na jiném
domluvit na tel. čísle 724 210 318, kde vám také zod-
povíme dotazy. 

David Zandler  vedoucí oddílu

Smrtí dílo nekončí
Jezuité z České provincie v Mexiku 17.  18. století
Přednáší etnolog a hispanista doc. PhDr. Oldřich Kaš-
par, CSc.
Přednáška přiblíží poměrně málo známou oblast čes-
kých dějin a je skromným holdem nezapomenutelného
díla našich krajanů v oblasti architektury, medicíny,
historie, antropologie a lingvistiky, jež v mnoha ohle-
dech přetrvalo do dnešních dnů. U příležitosti 450.
výročí příchodu prvních členů Tovaryšstva Ježišova
do českých zemí byla zorganizována vědecko-výzkum-
ná expedice Baja Kalifornia 2006, během které navští-
vili její členové 14 bývalých jezuitských misií v Dolní
Kalifornii, kde v 17. a 18. století působili jezuité
z České provincie. Přijďte si poslechnout poutavé
vyprávění vedoucího celé expedice Oldřicha Kašpara
o díle našich krajanů, které nezaniklo a žije svým
vlastním životem dodnes. 

Regionální muzeum v Litomyšli  hlavní budova
11. září 2008 od 17. hodin                                         RML

Misie Santa Rosa de Mulegę (17. století), foto Oldřich Kašpar
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•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

Knižní velkoobchod nabízí
poslední dvě volná místa na rozvoz zboží

v regionu Litomyšl a okolí.
Podmínky: práce na ŽL, vlastní automobil,

možnost uskladnění zboží cca 1 paleta.
Práce zajištěna každý den. Vhodné pro fyzicky zdatné důchodce. 

Výdělek 15 000 - 35 000 Kč. 

Tel.: 722 605 194 - Po - Pá  8 – 16 hod.

Slova moudrých: Myslet a nepoučit se, to je
nebezpečné. Konfucius

Své významné životní jubileum v srpnu osla-
vili někteří naši spoluobčané:
80 let  Kopecký Bohdan, Süsser Emil
85 let  Řemínková Věra, Bezdíčková Eliška
91 let  Vyčítalová Marie, Andělová Marie
95 let  Juzová Emilie
Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně
zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Pavel Halamka, Lanškroun  Jindřiška Elčknero-
vá, Litomyšl, Aleš Stránský, Sloupnice  Eva Pří-
vratská, Němčice, David Rožek, Praha 
Michaela Palátová, Praha, Zdeněk Bárta,
Kamenná Horka - Hana Cibulková, Morašice,
Štěpán Hrádek, Praha  Lucie Rektoříková, Lito-
myšl, Lukáš Vopařil, Chmelík  Lucie Čapková,
Čistá, František Veselý, Němčice  Helena
Vomáčková, Osík, Martin Lipenský, Svitavy 
Zuzana Lukšová, Pelhřimov, Martin Hanus,
Litomyšl  Božena Krajíčková, Tis, Jakub
Zeman, Rokycany  Vendula Novotná, Plzeň, Jan
Čižmárik, Ústí nad Orlicí  Eva Štěpánková,
Orlické Podhůří, Lukáš Řehoř, Ústí nad Orlicí 
Naděžda Závodníková, Cerekvice nad Loučnou,
Martin Vejda, Rybník  Kamila Kopecká, Cere-
kvice nad Loučnou, Kamil Kunt, Janov  Lada
Matysová, Janov, Antonín Nádvorník, Svitavy 
Soňa Sekerešová, Litomyšl, Petr Hendrych,
Litomyšl  Helena Marie Černá, Litomyšl, Vladi-
mír Buriánek, Česká Třebová  Veronika Kráso-
vá, Česká Třebová, Jaroslav Pakosta, Trstěnice 
Monika Víchová, Trstěnice, Pavel Tulis, Žichlí-
nek  Monika Janků, Česká Třebová, Petr Černo-
horský, Hor. Třešňovec  Šárka Chládková, Hor.
Třešňovec, Martin Nunvář, Polička  Gabriela
Chalupníková, Polička, Václav Voráček, Praha 
Namiko Sakamoto, Osaka, Bohuslav Branda,
Svitavy  Silvie Kovářová, Morašice, Roman
Darius, Hradec Králové  Vladěna Kubová, Hra-
dec Králové, Oldřich Čenec, Polička  Ivana
Kopecká, Polička, Jan Vomáčka, Janov  Pavlína
Soukupová, Janov, Richard Mach, Litomyšl 
Lucie Burdichová, Litomyšl, Martin Berky, Most
 Kateřina Lamačová, Svitavy, Jan Hlavnička,
Praha  Markéta Michková, Chrastavec, Petr
Porš, Trstěnice  Anna Vránová, Trstěnice, Miro-
slav Horák, Pardubice  Markéta Kubíková, Par-
dubice, Jiří Skalický, Litomyšl  Jitka Pavlišová,
Čistá, Michal Plíhal, České Heřmanice  Hana
Šafaříková, České Heřmanice, Pavel Hanus,
Čistá  Petra Hofmanová, Čistá, Tomáš Pospí-
chal, Pardubice  Shu-Hui-WU, Taiwan, Pavel
Krása, Ústí nad Orlicí  Lenka Cihlářová, Orlické
Podhůří, Vladimír Hubinka, Litomyšl  Lenka
Kubíčková, Litomyšl, Bohuslav Hubinka, Polič-
ka  Markéta Švandová, Čistá, Jaroslav Pecha-
nec, Brno  Lenka Dolejší, Brno, Tomáš Kroulík,
Hradec Králové  Ludmila Kusá, Hradec Králové
Novomanželům přejeme hodně spokojenosti,
manželské pohody a vzájemného porozumění.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Ing. Pavlem Tichým CSc. (70 let), Růženou Duš-
kovou (70 let), Miladou Mazurovou (82 let),
Františkem Šmídem (59 let), Emilií Žákovou (87
let), Amálií Teleckou (89 let)
Vzpomínáme. V. Kučerová SPOZ

Září znamená pro mnoho rodin návrat do školních
lavic. A často se to týká nejenom pro děti, ale
i dospělých. Právě těm jsou určeny kurzy pro veřej-
nost Jazykové agentury AKAIA. 

Pane řediteli, zahajujete již čtvrtý rok činnosti.
Mohl byste na úvod zhodnotit uplynulé 3 roky?
Před 3 lety jsme začínali s heslem „Kvalitní jazyko-
vé vzdělání za rozumné ceny“ a tímto heslem se
stále řídíme. Díky tomu se k nám naši studenti
stále vracejí a přibývají nám noví. Věrnost našich
studentů je pro nás největším vyznamenáním. Díky
velkému nárůstu studentů se nám u kurzů anglič-
tiny pro veřejnost v loňském školním podařilo
nabídnout širokou škálu pokročilostí (celkem 8
stupňů pokročilosti). A jak všichni víme, zvolení
správné úrovně je nezbytným předpokladem
úspěšného studia. Osobně mě velmi těší i nárůst
zájmu o románské jazyky a jsem rád, že jsme loni
mohli uskutečnit kurzy francouzštiny, španělštiny
a italštiny pro veřejnost hned ve dvou úrovních.

Co zajímavého ještě nabízíte?
Zdůraznit bych chtěl především výuku angličtiny
vedenou rodilými mluvčími. Od začátku naší čin-
nosti spolupracujeme s kvalitními a kvalifikovaný-
mi rodilými mluvčími. To znamená, že u nás máte,
záruku, že učitel, který Vás bude učit, pochází
z anglofonní země, má certifikát pro výuku dospě-
lých (obvykle prestižní a náročný certifikát CELTA)
a několik let praxe se všemi pokročilostmi, obec-
nou, obchodní i technickou angličtinou. Narozdíl
od některých jiných agentur se Vám u nás nestane,
že Vás bude angličtinu učit třeba Mexičan bez jaké-

hokoli vzdělání a zkušeností. Navíc jedna naše lek-
torka je certifikovanou zkoušející pro cambridges-
ké zkoušky, díky čemuž je rovněž ideální vyučující
pro přípravné kurzy k FCE, CAE, CPE, se kterými má
bohaté zkušenosti.

Jaké typy kurzů nabízíte?
Studenti si mohu vybrat ze skupinových kurzů
pro 6-11 studentů, kurzů pro malé skupiny 2-5
studentů nebo individuálních kurzů. Nově nabízí-
me také on-line kurzy pro studenty, kteří nemo-
hou docházet k nám do školy. Samozřejmě
nabízíme i firemní kurzy, které sestavujeme
na míru podle potřeb zákazníka.

A jak se můžu do vašich kurzů přihlásit?
Stejně jako v minulých letech probíhá zápis
do kurzů pro veřejnost v prvních dvou týdnech
měsíce září. Přihlášky přijímáme telefonicky, e-
mailem i při osobní návštěvě naší jazykové agentu-
ry. Na všechny zájemce se těšíme především
ve dnech otevřených dveří ve středu 3. a 10. září.

Nabídka jazykových kurzů:
angličtina, němčina, francouzština, španělština
a italština
pro začátečníky, mírně pokročilé, středně pokročilé,
pokročilé, FCE, CAE a CPE

•2 hodiny/týden
•od 3200 Kč
•66 hodin/rok
•6-11 studentů

AKAIA –– kvalitní jazykové vzdělání
za rozumné ceny

Jazyková agentura AKAIA,
Smetanovo nám. 77, Litomyšl,
777 345 866, 731 103 727,
akaia@akaia.cz, www.akaia.cz

PLACENÁ INZERCE

Pro prodejnu podlahových krytin
v Litomyšli přijmeme

vedoucího
prodejny.
Vítáme: zkušenosti s prací v obchodě
a s vedením skladu.
Nástup možný ihned.

Písemné nabídky zasílejte prosím
na adresu: Vladimír Prokeš,
T. Novákové 83, 570 01  Litomyšl, 
tel. 602 443 712, kortex@lit.cz.

KORTEX

Koupíme část zahrádky / pozemku
pro parkování karavanu.

Tel. 608 020 500 - Dvořák,
Smetanovo nám. 128, Litomyšl

Prodám zrekonstruovaný
byt v lokalitě U Školek 

Cena dohodou. tel. 777 031 032,
e-mail: Jsoulakova@seznam.cz 
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Primator Cup 2008: jediný turnaj
svého druhu v republice 

Již jedenáctý ročník turnaje v kulečníku s názvem Pri-
mátor Cup se odehraje o víkendu 6.  7. 9. v prostorách
Billard centra Litomyšl v Lidovém domě. Soutěžit se
bude v královské hře, zvané devítka, v kulečníkové
terminologii 9 ball. 
Zavedený turnaj s mezinárodní účastí se v posledních
čtyřech letech značně proměnil. V prvních sedmi
letech existence Primátor Cupu byl turnaj otevřený
všem, bez rozdílu věku. Nyní organizátoři, Jan Rych-
tařík z Litomyšle a Miloš Žalman z Hradce Králové,
pořádají již čtvrtý ročník s přívlastkem senior open.
„Seniorský turnaj děláme proto, abychom vyplnili
mezeru, která v tomto sportu je. V České republice se
totiž seniorské turnaje nehrají  kromě mistrovství
republiky,“ vysvětluje organizátor turnaje Jan Rychta-
řík. Hráči starší čtyřiceti let, kteří do kategorie senio-
rů náleží, tak téměř nemají možnost změřit navzájem
své síly na soutěžní úrovni. Díky litomyšlskému Primá-
tor Cupu je Česká republika jediným východoevrop-
ským státem, kde se seniorské soutěže hrají.
Pro letošní ročník předpokládají pořadatelé účast asi
třiceti hráčů.

republiky v Plzni v prostorách obchodního centra, kde
nakupující lidé mohli z ochozů přihlížet tomu, že se
koná mistrovství republiky v kulečníku,“ říká s jem-
nou ironií Jan Rychtařík.
Litomyšlská herna je registrována u Českomoravské-
ho billardového svazu a jako jediná v Pardubickém
kraji splňuje parametry pro konání mezinárodních
soutěží. Nejbližší srovnatelné herny jsou pak v Trut-
nově a v Liberci. Díky pořádání prestižního Primátor
Cupu si vydobyla jméno, jehož zvuk doléhá daleko
za hranice Litomyšle. Nejvýrazněji se do historie čes-
kého kulečníku zapsaly druhý a třetí ročník turnaje,
které se konaly v nádherných prostorách velkého sálu
Lidového domu. „Když sem začali jezdit špičkoví
hráči z celé republiky, stále si pletli Litomyšl s Lito-
měřicemi. Dnes již všichni vědí, kde je Litomyšl,“
dodává Jan Rychtařík.
Litomyšlské Billard centrum je vedle pardubické herny
jediným místem, kde se hraje východočeská oblastní
liga. V letošním roce má Litomyšl v oblastní lize pouze
pět zástupců. Velkého úspěchu však dosáhl Karel Ram-
bousek, který se probojoval do kulečníkové extraligy,
nejvyšší soutěže v České republice. Dalším úspěšným
hráčem je Daniel Bednář, který ve svých čtrnácti letech
podává velmi dobré výkony. Na mistrovství republiky,
konaném v Praze 26. dubna letošního roku, obsadil
první místo v kategorii kadetů ve hře 14.1 nekonečná,
a druhé místo kategorii juniorů ve hře 8 ball.
V době založení Billard centra reprezentovalo Litomyšl
na soutěžích asi třicet aktivních hráčů, dnes se jejich
počet snížil na pět. Podle Jana Rychtaříka, mj. vedou-
cího východočeské oblastní ligy, prochází kulečník
posledních let mírnou krizí. „Mám pro to jedno vysvět-
lení - každý si to představuje velmi jednoduše. Hrát
kulečník je ale také dřina, jako vše, co chcete dělat
pořádně. Je třeba hodně trénovat, pak se má člověk
možnost dostat vysoko.“ Mnoho lidí chodí hrát kuleč-
ník pro zábavu, pracují na sobě a neustále se zlepšují.
Jen málo z nich má však ambice něco v tomto sportu
dokázat na profesionální úrovni.
Billard je v Litomyšli již po několik let velmi oblíbeným
rekreačním sportem. Každý týden se zde hraje popu-
lární liga družstev, a to jak ve hře pool, tak v karambo-
lu. Na konci každého měsíce se pořádají malé turnaje.
Velké akce, na které jezdí lidé z celé republiky, jsou
dvě do roka. Prvním podnikem je zmiňovaný Primátor
Cup, druhým pak květnový turnaj v devítce o Mistra
Litomyšle.

Prokop Souček, Foto archiv BCL

Košumberský pohár
nejen pro vozíčkáře

V sobotu 13. 9. 2008 proběhne druhý ročník Košum-
berského poháru  turnaje v závěsném kuželníku
družstev (soutěžní úprava ruských kuželek). Tato
akce je určena pro všechny zájemce  zkušené sportov-
ce i širokou laickou veřejnost z řad hendikepovaných
i nepostižených bez ohledu na věk či pohlaví. Přihlásit
se může kdokoli, kdo sestaví 3 nebo 4 členné druž-
stvo. Hlavními partnery turnaje jsou Pardubický kraj
a MÚ Luže.
„Uvítáme všechny, kteří budou mít zájem vyzkoušet,
zda dokáží udržet krok s osminásobnými mistry
národní ligy z Košumberka a dalšími družstvy z celé
republiky,“ řekl Jaroslav Hantl z pořádající TJ Léčebna
Košumberk. „Minulého ročníku se zúčastnilo 80
závodníků. Nejmladšímu účastníkovi bylo 11 a nej-
staršímu 85 let. Dosažené výsledky nejsou pro nás tím
nejdůležitějším. Chceme oslovit co nejvíce lidí a využít
sportu pro setkávání a integraci,“ zakončil Hantl.
Turnaj se uskuteční v areálu Hamzovy Léčebny v Luži
za pavilonem C. Přihlášky jsou přijímány na telefonu
724 084 140, emailem TJ@hamzova-lecebna.cz nebo
přímo na místě v den konání do 10.00 hodin. Soutěžit
budou 3 až 4  členná smíšená družstva bez rozdílu
pohlaví, věku či hendikepu. Do finálové části postou-
pí nejlepších 6 družstev. Pro vítěze jsou připraveny
drobné ceny a putovní pohár.                            

Tradičním účastníkem Primator Cupu je již Karel Balský

FIT CENTRUM FILA
MUDr. Dobromila Filová

Smetanovo nám. 77, Litomyšl

nabízí
• piercing uší, nosu, pupíku

(nastřelení, jehlou)
• odstraňování bradavic

(kauterizací, tek. dusíkem)
• akupunkturu
• homeopatii

• léčbu laserem
• léčbu celulitidy

• poradnu pro snižování 
nadváhy

Informace a objednávky
na tel. číslech 461 612 288,
605 263 009 nebo osobně

v ordinaci (bývalý Hotel Slezák)

Podle Jana Rychtaříka má seniorská kategorie řadu
specifik. Starší hráči mají vyšší nároky na kvalitu záze-
mí a jsou herně vyzrálejší. Oproti mladším příznivcům
kulečníku se v této kategorii téměř nesetkáte s proje-
vy nesportovního chování. Na regulérnost a bezpro-
blémový průběh celého turnaje bude dohlížet skupina
rozhodčích. Hráči, kteří obsadí první čtyři místa v žeb-
říčku turnaje, obdrží finanční prémii v hodnotě deseti
tisíc korun. Pro prvních osm hráčů jsou připraveny
věcné ceny v celkové hodnotě patnácti tisíc korun. 
V minulých ročnících turnaje navštívila Litomyšl řada
hráčů, jejichž jména mají v domácím i ve světovém
kulečníku velmi dobrý zvuk. Hráčem, který každý rok
figuruje na soupisce Primátor Cupu, je dvojnásobný
mistr České republiky v seniorské kategorii Jiří Korn.
Ten se však účastnil pouze jednoho ročníku, ve kterém
mu mj. uštědřil porážku litomyšlský Petr Pecháček.
Ani ve zbytku turnaje se Kornovi příliš nedařilo.
„Kulečník je nevyzpytatelná hra a hráči jsou si často
téměř rovnocenní,“ komentuje výkon Jiřího Korna
na turnaji primátor Cup open 2000 Jan Rychtařík. Vel-
kou osobností evropského kulečníku byl Roman Havi-
er, který tragicky zahynul těsně před loňským
ročníkem litomyšlského turnaje. Tento slovenský hráč
měl na svém kontě několik titulů mistra Evropy,
poslední i v seniorské kategorii.
Turnajů pro hráče mladší čtyřiceti let je v České repub-
lice celá řada. Jan Rychtařík se proto nebojí, že by
pořádáním soutěží pro seniory odřízl mladé hráče
od kulečníku. Za chybu Českomoravského billardové-
ho svazu však považuje fakt, že se většina českých tur-
najů koncentruje do Prahy. Mnoha hráčům se tak již
nechce zajíždět na soutěže do vzdálenějších měst.
Výjimku tvoří mistrovství republiky, které se většinou
koná mimo Prahu. „V minulých letech jsme dokonce
koketovali i s myšlenkou, že bychom mistrovství mohli
uspořádat v Litomyšli, právě v prvním patře Lidového
domu, kde je krásný secesní sál a kulečník tam vypadá
velice dobře. Poslední dva roky probíhalo mistrovství

Zobcová flétna je jedním z nejsnáze zvládnutel-
ných nástrojů. Začátky hry jsou natolik snadné,
že při správném metodickém vedení mohou
začít hrát již děti v předškolním věku. Dítě si
hraje, zlepšuje držení těla, nacvičené správné
dýchání podpoří získání tanečních dovedností
a příjemné zážitky mohou být tvůrčí inspirací
ve výtvarném projevu. 
Právě předškolní děti jsou často nedůvěřivé či
úzkostné v novém, neznámém prostředí. Proto
bych vám, milí rodiče předškoláků i školáčků,
chtěla nabídnout školu hry na zobcovou flétnu
u vás doma - v pokojíčku, v obýváku, v pracov-
ně či herně… prostě tam, kde se vaše dítě cítí
nejlépe. A to tak často a v takovou denní dobu,
jak budete sami chtít a jak to bude vyhovovat
právě vašemu malému muzikantovi. Vše záleží
na dohodě. Jsem matkou tříletého Honzíka
a myslím, že je velká škoda nezačít s muzicíro-
váním co nejdříve. Cílem je přiblížit dětem hra-
vou formou “hudební hračku” - flétnu, naladění
na estetickou notu, soustředění a prožívání dět-
ské radosti.  Nemálo důležitý je i fakt, že hra
na zobcovou flétnu má velký význam ze zdra-
votního hlediska. Hluboké brániční dýchání
a posilování dýchacích svalů je prevencí pro děti
jak zdravé, tak i s dechovými potížemi. 
V případě dalších dotazů či zájmu mě neváhejte
kontaktovat na tel. čísle 608 570 195. 

Lenka Kabrhelová

Veselé pískání 
u vás doma
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Prodám regulátor otáček na medomet 230 nebo 380 V,
tel.: 737054341. • Prodám rozběh pásové pily: úspora
energie 50% tel.: 737 054 341. • Prodám Š favorit 135
LUX r.v.1992,najeto 151 tis.km, tel. 721 950 094. •
Koupím staré pohlednice a turistické hole se štítky.
Tel.: 608 420 808. • Nevidomý muž středního věku,
abstinent a nekuřák, hledá přítelkyni středoškolského
vzdělání. Tel. 608872691. • Prodám ledničku zn. Calex
225 l a mrazničku zn. Calex 50. Vše velmi levně. • Tel:
461 615 359. Prodám učebnice pro uč. obor autome-
chanik  3-letý: automobily (I, II) 1 - 2 ročník, elektro-
technika (1  2 ročník), opravárenství a diagnostika (I,
II, III  1  2  3 ročník), vše nové tel.: 608 706 201. •
Muž středních let, nevidomý (slepec) hledá asistentku
pro úklid garsonky a příslušenství (1 místnost), drob-
né kancelářská práce a doprovod na úřady a k lékaři.
Tel. 606 872 691.

Inzerce

Litomyšlský surfař byl úspěšný v Řecku
Lefkáda  Řecko, dějiště 2. ročníku Watersweets Ocean
Festivalu 2008 přivítalo vedle ME ve windsurfingu
a kvalifikace na MS juniorů i závodníky z České repub-
liky. V otevřeném mistrovství ČR ve slalomu a freesty-
lu startovala vedle českých surfařských špiček i řada
zahraničních es světového poháru.
Barvy východočeského regionu a Jachetního oddílu 
TJ Jiskra Litomyšl hájil Pavel Saqua. V disciplíně sla-
lom si dojel pro dvacáté místo na Otevřeném mistrov-
ství ČR ve windsurfingu.

Co vás motivovalo ke startu na otevřeném mistrov-
ství? Windsurfing nezná věkových hranic ani hranic
našich možností. Je to krásný sport a stojí za to čas
od času posunout své možnosti zase o kus dál. Z časo-
vých důvodů na závodech pravidelně nestartuji. 
Na mistrovství mně pozval Patrik Hrdina, „nesmrtelný“
olympionik ze Savannah a Barcelony, jak mu všichni
říkáme. A takováto pozvání se neodmítají.
Skončit dvacátý v silné konkurenci je překvapivé,
nikdo o vás do této doby nevěděl. Windsurfing u nás
nepatří mezi příliš medializované sporty, protože se

neodehrává před tribunami diváků. Surfaři a jachtaři
trénuji několik kilometrů od břehu a tam o nás zpravi-
dla nikdo neví. Tady na Lefkádě stejně jako ve Francii
se však windsurfing řadí k nejpopulárnějším sportům
a pořadatelé připravili trať obou disciplín zejména
pro diváky a řecká média velice atraktivní.
Jak byste čtenářům, většinou nejachtařům, popsal
průběh závodu? Pro ty, kteří slalom na surfu nejezdí,
bych použil příměr  formule 1 na vodě. Souhra kondi-
ce, pevných nervů, meteorologických znalostí, předví-
davosti a kombinačních schopností. Závodník volí
těsně před startem v tzv. „surfařském depu“ velikost
plováku, ostruhy a plachty, kterou je schopen udržet
v momentálním větru a vlnách. Start je letmý, čas
odpočítáván, to znamená, že optimálně na vteřinu
přesně najíždíme na pomyslnou startovní čáru mezi
bójí a lodí, a to bývá adrenalinová záležitost. Pak už
surfaře čekají tři kola přibližně v kilometrovém úseku.
Mistrovství republiky pro vás určitě bylo velmi
obtížné. Co bylo nejtěžší? Slalom na moři je pochopi-
telně náročnější. Závod trval šest dnů. Každý den byly
v programu minimálně dvě rozjížďky, znamenalo to
neudělat chybu zejména na startu.
Horké řecké klima neznamenalo větší problémy?
Adaptace po příletu trvala jen pár hodin. Místní teplo-
ta vzduchu, ta je o něco chladnější jak v elektrické
troubě. Vše se zvládlo a atmosféra závodu byla vynika-
jící.
Co obsazení soutěže? Jaká se v Řecku sešla konku-
rence? Velmi silná. Společně s námi startovali vedle
českých špiček Stefano Leoneti, John Papaspirov,
který startoval na Olympiádě v Pekingu, ve freestylu
jel Angličan Colin Dixon a další….
Je vůbec možné se na slalom na moři připravit
v našich podmínkách? Začínal jsem jako kluk na Koší-
ři v Litomyšli, kde je dodnes dobré zázemí pro mládež

i dospělé. Pro závodní účely je však pochopitelně pří-
prava na větších vodních plochách nutností.
Je po vyhlášení výsledků. Otevřené mistrovství ČR
ve windsurfingu zná svého vítěze.
Výsledky slalomu: 1. Kir Milan (ČR), 2. Leoneti Stefano
(Řec), 3. Papaspirov John (Řec). Freestyle: 1. Dixon
Colin (V. Brit.), 2. Kovařík Dominik (ČR), 3. Marco
Wedele (Něm.) a Nicos Athanasius (Řec.)
Jak se Vám líbil celkově Warersweets Ocean Festi-
val? Velmi. Jde nejen o symbiózu české a řecké kultu-
ry, sportu, hudby, výtvarného umění a doprovodných
programů pro všechny generace, ale zejména o vydaře-
ný a uznávaný projekt evropského formátu.

Zbyněk Rauš, foto Pavel Kučera
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FBC Peaksport Litomyšl vstupuje do své druhé sezóny
Po velice úspěšné první sezoně florbalový klub v září
zahájí nový ročník již se třemi týmy v soutěžích. „A“ tým
bude hrát po postupu 3. ligu a zkusí navázat na loňskou
úspěšnou sezonu a poprat se o špici tabulky. 
„B“ tým zkusí štěstí v Pardubické lize, kde budou hráči
hlavně získávat zkušenosti. Tento tým je složen z hráčů,
kteří zatím nehráli soutěž v žádném týmu.
Po roční přípravě vstoupí do své první sezony také tým
dorostenců. Hráči během roku sehráli několik velmi
úspěšných turnajů, kde poráželi i starší hráče. Za zmín-
ku stojí i jejich účast na velmi dobře obsazeném turnaji
mužů Litomyšl Open 2008, kde dokázali porazit Piráty
Chrudim 1:0 a remizovat s ASPV Holice 2:2. 

Oba tyto týmy nastupovaly v Pardubické lize mužů.
Kromě těchto tří týmů budeme připravovat ještě hráče
v kategorii starších a mladších žáků a v kategorii žen.
Tyto týmy zatím v soutěžích nenastoupí, ale uvažuje-
me o jejich přihlášení v sezoně 2009/2010.
Informace jsou k dispozici i ve skříňce na náměstí
u spořitelny. Chtěl bych touto cestou opožděně podě-
kovat rodině Kasalových za souhlas s umístěním skřín-
ky na sloup jejich domu. Další možnost informací
o klubu jsou na internetové adrese: www.fbcpeak-
sportlitomysl.wbs.cz          Text a foto Vojtěch Jakubík

Foto: Neúplný tým, který bude hrát 2 dorosteneckou ligu.

První účast FBC Peaksport Litomyšl v poháru
ČFbU okořeněna postupem do 2 kola

Mezinárodní úspěchy triatlonistů
Začátek druhé poloviny letošní sezó-
ny zastihl triatlonisty DTC Litomyšl
ve výborné formě. Jana Jiroušková se
poprvé ve své kariéře probojovala
na stupně vítězů v závodě Evropského
poháru. To co se jí nepodařilo v přede-
šlých závodech seriálu v Maďarsku
a Německu, kde obsadila shodně pátá
místa, se jí podařilo i na domácích
tratích v Karlových Varech, kde obsa-
dila třetí místo, když nestačila pouze
na výbornou Dánku Fredriksen
a Ukrajinku Prystayko. Svoji dobrou
formu naznačila i v předcházejícím
závodě německé bundesligy, kde hos-
tuje za klub TV Lemgo, když obsadila
také třetí místo. Ještě předtím zvítě-
zila v závodě Českého poháru v Nymburku. Dorostenec
Tomáš Kabrhel (na fotografii) absolvoval závěrečné
závody Českého poháru v Nymburku a Karlových
Varech. V obou závodech nakonec obsadil nepopulární
čtvrté místo. Vše si však vynahradil v dalších závo-
dech. Nejdříve v Blindenmarktu, kde startoval v závo-

dě Rakouského poháru. V Rakousku
startují na rozdíl od České republiky
dorostenci společně s muži a juniory.
Do závodu tak odstartovalo společně
250 závodníků všech kategorií
a Tomáš si v něm vedl skvěle. V pla-
vecké části udával tempo a jako první
opouštěl vody jezera a navíc v novém
traťovém rekordu plavecké části.
Také v další části pokračoval
ve výborném výkonu a nakonec obsa-
dil 15. místo v absolutním pořadí,
když zcela suverénně zvítězil v kate-
gorii dorostenců. Dalším závodem
byl Slovenský pohár v Žilině. Také
zde startovali dorostenci společně
s juniory a muži. Tomáš vyplaval

ve vedoucí skupině a stejnou pozici si držel i po celou
cyklistickou část závodu. Nakonec obsadil 10. místo
v absolutním pořadí a druhé mezi dorostenci, když
skončil těsně za Polákem Gajewskim, který letos
obsadil třetí místo v prestižním Závodě olympijských
nadějí.                                    Text a foto Zdeněk Kabrhel

Litomyšlský florbalový klub se o víkendu 30-31.8.2008
poprvé zúčastnil poháru ČFbU a hned při prvním star-
tu se povedlo postoupit do 2 kola. V sobotu jsme měli
soupeře spíše na rozehrání. Po výsledcích 13:3 s FBK
Atom Praha a 9:0 se Sokol  Žižkov I jsme si připsali
po sobotě 6 bodů.

V neděli nás čekali soupeři, kteří měli také ambice
na postup. V prvním utkání jsme přehráli třetiligový TJ
Spartak Chrást 5:1 a v posledním utkání nás čekal
papírový favorit, druholigový tým TJ Lovochemie
Lovosice LF. A bylo to pravé finále prvního kola pohá-
ru. Bohužel pro nás, za nadějného stavu, když jsme
vedli 2:0, nezkušení rozhodčí začali nesmyslně stranit
domácímu týmu (nejen podle nás, ale uznali to i trené-
ři a fanoušci soupeře, který skončil v minulém ročníku
2 ligy na čtvrtém místě). Nakonec jsme podlehli 2:3,
což ale nezměnilo nic na našem postupu do 2 kola.
Určitě mě potěšila pochvala domácích trenérů k naše-
mu výkonu na poháru, a poznámka, že by nás ani
náhodou nechtěli jako soupeře v lize.
Postupujeme ze druhého místa s bilancí 3 vítězství
a jedné porážky za skóre 30:7 a již jistým soupeřem
nám bude nasazený tým FBC Štíři České Budějovice,
minulou sezonu třetí tým 2 ligy. Na další tři soupeře si
musíme počkat do zveřejnění všech výsledků.

Text a foto Vojtěch Jakubík
Sekretář FBC Peaksport Litomyšl

Prodám RD v řadové zástavbě
ve Vysokém Mýtě

se zahradou (370 m2), lodžií a garáží.
Možno rozdělit na 2 bytové jednotky- suterén 1+1,

patro 3+1 se samostaným soc. zařízením.
Obestavěná plocha 110 m2. Velmi udržovaný,

ihned volný. Cena k jednání.
Ne RK!  Tel. 732 571 111.

Prodám byt 3 +1 
(89 m2) v OV, v zrekonstruovaném panelovém
domě v centru Litomyšle. Byt po rekonstrukci,

zděné jádro, podlahy, plastová okna,
zasklená lodžie. Možnost parkování

v garážovém stání vedle domu.
Tel. 607 559 285, cena: dohodou

Na podzim roku 2007 se z iniciativy 1. místostarosty,
Ing. Jana Janečka, podařilo v Litomyšli uspořádat
mezinárodní konferenci pro pracovníky v sociální
oblasti. Na základě výborného hodnocení všemi účast-

níky pořádá Město Litomyšl ve spo-
lupráci s partnerskými městy

Levoča a Nordenweld, v Nizo-
zemském království, druhý

ročník semináře Součas-
nost a perspektiva soci-
ální péče ve společnosti
21. století II. Setkání se
také v letošním roce

koná pod záštitou radní-
ho Pardubického kraje,

Bc. Miloslava Macely, zod-
povědného za oblast sociální

péče, neziskový sektor a cestovní
ruch a za finanční podpory Pardubického kraje
a Města Litomyšl. Účastníci se již dnes mohou těšit
na úvodní slova po oba dny, o která se postarají pan
profesor PhDr. Tomáš Halík a herec Alfréd Strejček.
Pozvání přijali významní vysokoškolští vyučující,
vedoucí kateder, psychologové, f ilozofové i lidé
„z praxe“. Značná část programu bude věnována pro-
blematice stáří, péči o staré, nemocné, postižené,
umírající i pozůstalé. Nebudou ale ani opomenuty
aktuální informace z ministerstva.

Milada Nádvorníková
vedoucí odboru školství, sportu a volného času

Současnost a perspektiva
sociální péče
ve společnosti
21. století II.

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

Srdečně vás zveme na

meditační dny
s panem B. Větrovským. Dne 13. a 14. září

od 10.00 – 17.00 hod. v Tunelu. 
Bližší informace na tel: 605 242 186
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Dne 27. září se na hřišti vesničky Sloupnice (Horní
Sloupnice,u autobusové zastávky) uskuteční hokejba-
lový turnaj trojic (tj. brankář chytá i může hrát v poli).
Prezentace od 8 do 9 hodin nebo na tel. č. 
sms-kou: 728/597 434, oddíl Orlí svit Čechy a Vesnič-
ka Sloupnice.

Pozvánka na hokejbalový
turnaj trojic

• jednoleté pomaturitní studium
angličtina • němčina • ruština s akreditací MŠMT ČR

• jazykové kurzy pro firmy a veřejnost
• překlady a tlumočení

novinka: průvodcovské kurzy, kurzy češtiny pro cizince

www.jazyky-lira.cz

Litomyšl
728 580 884
Lanškroun
725 781 086

Vysoké Mýto
723 312 092

Ústí nad Orlicí
728 781 167

Vzdělávací a jazyková agentura
zahájení výuky 22. 9. 2008

Vyhlášení termínu deratizace města Litomyšle
Město Litomyšl v souladu se zákonem č. 268/ 2000
Sb., O ochraně veřejného zdraví, provádí celoplošnou
deratizaci města jako předcházení vzniku a šíření
infekčních onemocnění (hlava III. uvedeného záko-
na). Podle § 96 uvedeného zákona město Litomyšl
doporučuje, aby fyzické a právnické osoby, vlastnící
nebo užívající nemovitost na území města, provedli
na vlastní náklad deratizaci, a vyhlašuje termín celop-
lošné deratizace města na období:
1. 9. 2008  30. 9. 2008
Důležitou podmínkou úspěchu akce je její provedení
v jednotném termínu, celoplošně a důsledně. Z tohoto
důvodu žádáme všechny občany, organizace a podni-
katele na území města Litomyšle o maximální spolu-
práci a provedení deratizace ve svých objektech. Před
vlastním deratizačním zásahem je nezbytné provést
na svých nemovitostech účinná opatření proti vniknu-

tí škodlivých hlodavců a vyčistit objekty od nepotřeb-
ných předmětů a zbytků rostlinného a živočišného
původu, aby neskýtaly pro hlodavce zdroj potravy.  
Provedení deratizace v městských objektech, zaříze-
ních, na veřejných prostranstvích a v městské kanali-
zační síti bude provádět odborná firma MVDr. Radovan
Šindelář  Servis 3xD, J. Glazarové č. 9e, 779 00 Olo-
mouc, tel. 585418391, 603400300 nebo email
servis3xd@seznam.cz. V případě  zájmu má firma
dostatek kapacit k provedení deratizace i v jiných
objektech.
Uvedená firma použije k deratizaci preparáty s účinný-
mi antikoagulačními látkami, schválenými hlavním
hygienikem a projednané s veterinární správou. Nást-
rahová látka bude obsahovat bezpečnostní složku
BITREX, která by měla zamezit zneužití jedovaté
nástrahy u necílových organismů dle EU. Přesto z pre-

ventivních důvodů doporučujeme občanům zvýšenou
opatrnost. Nástrahy nejsou pro člověka prudce jedo-
vaté, mohou však poškodit zdraví. V případě zjiště-
ných závad v zabezpečení nástrah na veřejně
přístupných místech nebo při vzniku nenadálých udá-
lostí je možné toto nahlásit, nebo  více informací
o konkrétním složení nástrahových přípravků zjistit
na výše uvedených telefonních číslech firmy 3xD nebo
na MěÚ Litomyšl, odboru místního hospodářství (tel.
461 653 360  362).
Občany, kteří mají informace o nadměrném výskytu
hlodavců v okolí budov ve vlastnictví města,  městské
kanalizační síti nebo na veřejných prostranstvích,
žádáme, aby tyto poznatky nahlásili v co možná nej-
kratším termínu odboru místního hospodářství MěÚ
Litomyšl.                                                           Pavel Jiráň,

vedoucí odboru KHŽP

Září v DDM
Letní tábory se vydařily, zážitky dětí si můžete připo-
menout na našich stránkách www.litomysl.cz/ddm.
Tam také najdete nabídku zájmových kroužků
v novém školním roce. V září začínají pondělní soutě-
že a sobotní akce pro veřejnost. V sobotu 6. a 20. 
září zveme děti i rodiče do pravěku. Můžete si
vyzkoušet různá prastará řemesla, něco si ukuchtit
na ohni nebo ochutnat placky z chlebové pece a zaba-
vit se hrami a hádankami. Během podzimu nabídne-
me také další oblíbené víkendové dílny pro veřejnost
a exkurze nebo dopolední programy pro školy.

Eva Pecháčková

Rozpis služeb stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8 -11 hodin)

6. - 7. září - MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461634157
13. - 14. září - MUDr. Cacková Alena
Trstěnice 184, tel.: 461634157
20. - 21. září - MUDr. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, tel.: 606182715
27. - 28. září - MUDr. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, tel.: 461612733
4. - 5. října - MUDr. Hebltová Vladimíra
Sloupnice 188, tel.: 465549236

V sobotu 30. srpna uspořádala tiskárna H.R.G.
pro své zaměstnance a především jejich děti
Westernový den. Ti si mohli, převlečeni za indi-
ány a kovboje, vyzkoušet jízdu na koni a stříle-
ní z luků, shlédli show s bičem a rodeo s koňmi.
Akce se konala na Primátorské hrázi, ke správ-
né atmosféře zahrála country kapela Trumf.

Westernový konec
prázdnin s H.R.G.

PLACENÁ INZERCE
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• nabídka nátěrových hmot od českých i zahraničních výrobců
• míchání malířských a fasádních barev Primalex – se slevou 10%
• lazurovací laky Primalex a Johnstone's

KERAMICKÉ OBKLADY A DLAŽBY
• od českých, španělských a polských výrobců
• plastové a kovové lišty
• lepidla, spárovací hmoty a silikonové tmely

TAPETY
• samolepící – se vzorem dřeva, mramoru, obkladů atd.

– jednobarevné a vitrážní
• vinylové, papírové a vliesové

Smetanovo nám. 85,86, Litomyšl
tel.: 461 612 509

Třetí Streetball
V sobotu 26. 7. se na hřišti na Zaháji v Litomyšli usku-
tečnil v pořadí již 3. ročník streetballu, kterého se
zúčastnilo 12 týmů, tedy něco kolem padesáti hráčů
z různých koutů naší republiky. Turnaj se odehrál
systémem skupin. 12 týmů bylo rozděleno do 2 sku-
pin. 
Z první skupiny “A” postoupily týmy Xstream Conver-
se a Já nevím. Ze druhé skupiny “B” postoupily týmy
MVP’S Team a Svitavy “C”. Poté se tedy sehrály zápasy
v tomto složení Xstream Converse - Svitavy ,,C,,
a MVP’S Team - Já nevím. V prvním zápase došlo k cel-
kem dramatickému průběhu, ale vše se uklidnilo
a emoce opadly a zápas se dohrál v duchu fair play.
Postoupil tým Xstream Converse. Ve druhém zápase
se zrodilo velké překvapení, když tým Já nevím pora-
zil MVP’S Team. Musím podotknout, že tým Já nevím
hrál celý turnaj pouze ve třech hráčích a neměl mož-
nost čtvrtého hráče na střídání. Na velké finále
nastoupily proti sobě týmy Xstream Converse  Já
nevím. Finále již neprobíhalo moc dramaticky, tým
Xstream Converse si vybudoval vedení a to si pohlí-
dal. V souboji o třetí místo uspěl tým Svitavy “C”.
Mezi finálovými zápasy se uskutečnily dovednostní
soutěže. Začalo se šestkami, kde zvítězil Nováček
Viktor z týmu Svitavy “C”. V šestkách soutěžilo 10
hráčů. Další soutěž byla již trojkařská - tu vyhrál Mar-
tin Kopecký z týmu Organizátoři po dramatickém roz-
střelu. Trojek se zúčastnilo 13 hráčů. Hlavním
vrcholem a parádním vystoupením zúčastněných byla
soutěž ve smečování. Byly k vidění nádherné kousky
a krásné smeče. Soutěž vyhrál Kevin z týmu Xstream
Converse. Po předání cen pro vítěze dovednostních
soutěžích a týmům na třetím a druhém místě již při-
šel čas pro to, aby Xstream Converse zvedli nad hlavu
pohár pro vítěze z rukou pořadatelů a převzali si ceny
za první místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům
za jejich hru a přístup a také všem, kteří nám pomá-
hali při organizaci. Také bych chtěl poděkovat spon-
zorům za podporu především v oblasti cen vítězům.

Za pořadatele Martin Kopecký

Nabízí:

• elektrody, svařovací dráty
• elektrické ruční nářadí
• ruční nářadí
• brousící a řezací kotouče

• EKOBRIKETY
• baleny po 10 kg, manipulaci s nimi zvládnou i děti

a starší lidé
• oproti uhlí je lze skladovat čistě, pohodlně

a úsporně – žádný mour, prach a špína
• mohou být spalovány ve všech topidlech – jsou

vyzkoušeny v kuchyňských sporácích, kamnech,
krbech i v kotlích ústředního topení

• mají vysokou výhřevnost (vyšší než hnědé uhlí)
• hoření nepoškozuje životní prostředí
• mají dlouhou dobu hoření 3 - 5 hod.

Ekobrikety lze objednat za výhodnější ceny
do konce září. 
Balení 10 kg za 35,- Kč, paleta 1 t za 3 200,- Kč.
Při normální zimní sezóně spotřebujete pro vytopení
běžného rodinného domu cca 4 palety (4 t) dřevě-
ných ekobriket. Vytápění stejného domu plynem
dnes vychází cca. 30 000,- Kč.

František Beneš  •  569 56  Čistá 62
tel./fax: 461 634 397  •  mobil:   736 759 064
e-mail: benesnaradinastroje@centrum.cz

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

Svazek obcí Českomoravské pomezí hledá 
kandidáta/tku na pozici 

marketingový
manažer
organizace
cestovního ruchu 
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání 
• dobré komunikační a organizační schopnosti 
• praxe v cestovním ruchu či zkušenosti

s evropskými projekty výhodou
• aktivní znalost AJ podmínkou
• znalost dalšího světového jazyka výhodou     
• práci na PC: MS Office, internet
• řidičský průkaz sk. B a zkušenosti v řízení 

Náplň činnosti:
• propagace turistické oblasti ČMP
• spolupráce se subjekty v cestovním ruchu

v rámci ČMP
• nástup nejpozději 1. ledna 2009
• místo výkonu práce: Litomyšl 

Písemné přihlášky, prosím, zasílejte
do 23. září 2008 na adresu:
Českomoravské pomezí,
Bří Šťastných 1000, 570 01  Litomyšl, 
obálku označte slovy  NEOTVÍRAT VŘ - MANAŽER. 

Dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Do nově otevřené cukrárny - kavárny přijmeme

prodavačku - servírku
a vedoucí

cukrářské výroby.
Nástup ihned. Bližší info na tel.  777 060 246
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T. G. Masaryka 736, Litomyšl

pořádá k 10.výročí

DNY
OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
v nově zrekonstruovaných 

prostorách posilovny
• přijďte vyzkoušet

nové špičkové posilovací stroje
pouze u nás:

• rehabilitační cvičení v posilovně
• cvičení pod dohledem

fyzioterapeuta, konzultace
• diagnostika pohybového aparátu
• svalový test
• posouzení vhodnosti cvičení,

výběr správných cviků
• cvičení pro odstranění bolestí zad,

po operacích kloubů
organizované cvičení pro ženy

• vyzkoušejte opalování
v novém luxusním turbosoláriu
nejvyšší třídy

veškeré služby jsou
pro všechny ve dnech

11. 9. a 12. 9. od 8.00 do 20.00
zcela zdarma!

kontakt: 603 248 737
www.fitcentrumfila.cz 

Skautky na olympiádě v Anglii
Olympiáda se letos totiž nekonala jen v čínském Pekin-
gu, ale také na mezinárodním táboře skautek v anglic-
kém Northaptonshire.
Táborák se skautkami z Kanady, Spojených států, Ang-
lie, Skotska a Ruska… bungee trampolína, horolezec-
ká stěna a lukostřelba…octové chipsy, zázvorové
sušenky a mentolové nanuky…horské dráhy a plach-
tění na jezeře…pozvání vévodou Richardem z Buccle-
uch na limonádu a prohlídku jeho zámku…barbecue
a zahradní hry…prohlídka Londýna…street dance
a karaoke show…pastviny plné oveček…a hlavně
usměvaví a ochotní lidé široko daleko. To je jen malá
ukázka toho, co všechno jsme tam prožily.
Po dvaceti osmi hodinové cestě nás čtrnáct statečných
přijíždí v sobotu 2. srpna do tábora v malebné anglic-
ké vesničce Weekley. Hned nás srdečně vítá hlavní
organizátorka Kathy Hobbs, dostáváme táborová trič-
ka s šátkem, který nás svou barvou zařazuje do sub-
kempu-kontinentu Austrálie, a identifikační
průkazku s naším jménem a fotkou.
Po ubytování ve stanech nás do olympijské nálady vta-
huje úvodní ceremoniál s čínskými draky a vztyčením
státních vlajek. V průběhu celého týdne máme mož-
nost nejenom závodit ve vybraných netradičních
olympijských disciplínách, umělecky se realizovat
ve workshopech, jet do zábavního parku, jakožto
reprezentantky České republiky zatančit polku

a mazurku v krojích, a samozřejmě navazovat kama-
rádství se skautkami z jiných konců světa a poznávat
jejich styl skautování a jejich kulturu vůbec.
Mohlo by se zdát, že jsme snad po slavnostním zakon-
čení olympiády i tábora jely zpět domů. Ale to my ne.
Druhý týden zájezdu nás totiž anglické kamarádky
ubytovávají v jejich skautské základně MacQueen
House a pořádají pro nás výlety za zábavou i za pozná-
ním.
Co říci na závěr…jsme rády, že jsme skautky, proto-
že…we really enjoyed it!!!

9. a 3. dívčí oddíl Řimbaby 

Fish fest - litomyšlské rybí hody potřetí
Ryby v rybnících jsou zase o rok starší a litomyšlský
FISH FEST je tu opět, aby nabídl lahodné rybí speciali-
ty a nejlepší litomyšlské kapely a vyplnil a zpříjemnil
na zahrádce Hospody Na Kopečku litomyšlské sobotní
dopoledne. Věřte, že bude co ochutnávat! Kuchaři
pro vás letos připraví kapry, štiky, pstruhy, siveny,
amury, tolstolobiky, lososí pstruhy, ryby grilované,
ryby uzené a další pochoutky. K chuti, pohodě a tanci
zahrají kapely rozličných stylů  X̌ILT, Věneband, Doub-
le Bubble z Parduic, Dědovy blechy, RUFUS a večer
zpestří ohňová taneční show. „Každý rok se snažíme
rozšiřovat nabídku připravovaných rybích pokrmů
tak, aby návštěvníci měli možnost ochutnat různé

druhy ryb a různé způsoby přípravy. Rovněž volíme
vystupující kapely různých stylů, aby každý mohl
posedět za tónů hudby, která je mu blízká. Moderá-
tor večera letos návštěvníky seznámí se zajímavost-
mi okolo chovu ryb a jejich úpravy a máme
připravené značné množství rybích kuchařek
a receptů, které si návštěvníci odnesou,“ přibližují
letošní slavnost pořadatelé. Vzápětí dodávají:
„Zpestřením jako každý rok bude bohatá tombola
a hra o ceny pro všechny, kteří přijdou ochutnat.“
Nutno ještě dodat, že akce se koná v sobotu 13.září
2008 od 13.30 a vstup je samozřejmě zdarma.

Petr Hanus

Je nás hodně a všechny jsme skautky!
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Litomyšl dějištěm mezistátního
atletického trojutkání

Litomyšlský stadion na Černé hoře bude 20.
září dějištěm mezistátního atletického
utkání. Své síly zde změří týmy mužů a žen
do 22 let z České republiky, Slovinska
a Maďarska. Slavnostní zahájení atletické-
ho mítinku proběhne 20. září v 9.30 hodin.
Předpokládaný konec závodu je ve 14.30.
Soutěžit se bude ve všech atletických dis-
ciplínách. Počet účastníků trojutkání
odhadují pořadatelé na téměř tři sta.
Největším lákadlem pro domácí příznivce
atletiky zůstávají i nadále tři jména, která hájila české
barvy na olympiádě v Pekingu. Nad jejich účastí však
zatím visí otazník. Jedná se o tyto atlety: Dálkař
Roman Novotný, ten na olympijských hrách obsadil
ve finále sedmé místo. Dále tyčař Jan Kudlička, který
se na olympiádě rovněž probojoval až do finále. Třetím
mužem je půlkař Jakub Holuša, který v Pekingu bohu-

žel vypadl již v rozběhu. Nejlepší český
tyčkař současnosti, Jan Kudlička, se
zúčastnil už první Olympiády dětí a mláde-
že, která se konala v Litomyšli v roce 2003.
Před pěti lety zde byl druhý ve výšce
i v dálce. Jakub Holuška zde na stejné akci
dokonce vyhrál běh na 1500 m.  
Podobné trojutkání, byť pro věkovou kate-
gorii sedmnáctiletých, se v Litomyšli
konalo již před čtyřmi lety. V kategorii
pro dorostence od osmnácti let se zde

střetly týmy České republiky, Maďarska a Slovenska.
Na základě velké spokojenosti s organizací trojutkání
v roce 2004 svěřil Český atletický svaz Litomyšli pořa-
datelství mítinku i v letošním roce. Vstup na mezistát-
ní atletické trojutkání je volný – přijďte se podívat
a povzbudit mladé nadějné atlety k výjimečným výko-
nům!        

Osmé kolo
Litomyšlského poháru
Vyrovnaná a zároveň nejvyšší letošní účast (17 hráčů)
potěšila jak pořadatele z klubu Stiga HC Benátky, tak
zejména účastníky 8. kola Litomyšlského poháru 2008
ve stolním táhlovém hokeji. Největší překvapení je
čekalo hned na začátku: notebook s instalovaným pro-
gramem pro vytvoření rozpisu základních skupin
a zejména nasazování dle aktuálního světového žebříč-
ku (WR), což je v Česku naprosto unikátní! Jde přitom
o naprosto transparentní a spravedlivý způsob, který
umožní každému sbírat body do žebříčku kdekoliv
na světě a ne pouze na našem turnaji. Nejvýše nasaze-
ným se tak po zásluze stal dosavadní lídr LP Tomáš
Lahučký (SHC Votroci Hradec Králové) - 130. hráč světa.
Přestože se rozdíly ve WR zdají velké, momentální forma
dělá divy: své by o tom mohli vyprávět sobotní smolaři
Michal Boštík a zejména Ivan Halama, kteří se nedosta-
li do play-off. Ze složení čtvrtfinálových dvojic nebylo
možné očekávat velká dramata, nicméně výsledky byly
dost vyrovnané a Martin Hrbek dokonce T.Lahučkého
jednou porazil. Velké věci se však děly v semifinále:
Robert Jež zvrátil ve svůj prospěch nepříznivý vývoj
utkání s T.Lahučkým a po první porážce třikrát vyhrál,
takže největší favorit byl odsouzen k boji o bronz. Ještě
vyrovnanější bylo utkání mezi Zdeňkem Lopaurem
a Patrikem Petrem, který ve 4. zápase rozhodlo až pro-
dloužení ve prospěch zkušenějšího soupeře. Finále pak
složením vypadalo jako mnohá z těch, která se hrála
v našich středečních ligách, jenže důležitostí bylo mno-
hem výš. Po výsledcích 4:3, 4:0 a 2:1 Lopy s přehledem
zvítězil a vrátil se na vedoucí příčku, kterou musel
v dubnu uvolnit. V utkání o 3.místo vedl Patrik už 2:0,
ale pak T.Lahučký zabral a po třech vítězstvích se rado-
val - spolu s Robertem, který si polepšil v boji o celkové
3. místo. Vyrovnanou skupinu o 5.místo vyhrál David
Brdíček a skupinou o 9.místo „bez ztráty kytičky“ pro-
šel I.Halama. Průběžné pořadí 32 hráčů a hráček nyní
vede Z.Lopaur (260) před T.Lahučkým (255), R.Ježem
(204), P.Petrem (186), I.Halamou (129), T.Halamou
(128), J.Petrem (106), P.Hüblem ml. (86), P.Hüblem st.
(85 – kromě T.L. všichni Stiga HC Benátky)  atd. Další
kolo se v DDM Litomyšl bude hrát v sobotu 13.9.2008
opět od 14.00 hodin, středeční liga se přesouvá na úter-
ky v obvyklém čase tamtéž.                         Jindřich Petr

Zveme na Pochod rytíře Toulovce
Dne 27. 9., tedy tradičně poslední sobotu v měsíci září,
pořádá Klub turistů Litomyšl další ročník Pochodu
rytíře Toulovce. Start a cíl je jako vždy ve Vranicích u
chaty TJ Jiskra. Start je průběžný od 8 hodin, trasy tří
různých délek  8, 17 a 30 kilometrů. Vedou nejkrás-

nějšími partiemi budislavských skal. Účastníci obdrží
medaile a Pamětní list. Autobus z Litomyšle odjíždí od
hotelu Zlatá Hvězda v 7. 30 a 8.30 hodin. Pořadatelé
turisty z Litomyšle a širokého okolí srdečně zvou!

Zdeněk Vandas

Rekordní 26. triatlon - Decimuž 2008 
Přesně před šestadvaceti lety se poprvé konal 1.
ročník triatlonu „Decimuž“. Také letošní posled-
ní srpnový pátek patřil sportovcům a příznivcům
tohoto tradičního závodu. Startující museli nej-
prve zdolat 400m plavání, poté následovalo
18 km jízdy na kole, na závěr je čekalo 4,3 km
běhu. Poradili si s tím jak profesionální závodní-
ci, tak hobby sportovci všech věkových katego-
rií. Ne nadarmo se tomuto závodu říká „Setkání

generací“. Díky stoupající oblibě triatlonu se
letos přihlásil rekordní počet devadesáti šesti
startujících. I když pořadatelé z Domu Sportu
Stratílek a jejich přátelé měli plné ruce práce,
podařilo se jim díky letitým zkušenostem vše
zvládnout. Už teď se opět všichni těší na další
ročník Triatlonu Decimuž, který je mimo jiné
vzpomínkou na Huberta Stratílka ml.                      

-red-


