
První červencový den se uskutečnilo slavnostní
poklepání základního kamene litomyšlského Městské-
ho plaveckého bazénu. Zástupci Města Litomyšle,
Pardubického kraje a generálního dodavatele, firmy
PKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou tak symbolicky
odstartovali tuto dlouho očekávanou stavbu. 
Samotné práce započaly nedlouho poté. Podle slov
ředitele stavební společnosti ing. Jaroslava Kladivy
bude bazén hotový v termínu: „Stavba skončí v říjnu
2010, tzn. že bazén jsme připraveni předat na zimní
sezónu téhož roku.“ Město prozatím počítá s celoroč-
ním provozem, který však bude podle propočtů prodě-
lečný. „Ztrátu 3,5 až 4 miliony korun bude hradit
město. Když jsme zvažovali stavbu bazénu, měli jsme
na jedné straně touhy a stesky obyvatel, na druhé
straně prodělečnost celého podniku. Touha po bazénu
nakonec převládla. Bude to pro Litomyšl příjemná
stavba a bude sloužit všem,“ vysvětluje starosta
Michal Kortyš. 
Jeho slova potvrzuje RNDr. Renata Šedová, vedoucí
projektová manažerka firmy OHGS s.r.o. Ústí nad Orli-
cí, která měla na starosti analýzu prospěšnosti celé
stavby. Z té vyplynulo, že je bazén občany i podnikate-
li žádaný. „Poptávka je skutečně veliká a zajišťuje
dostatečné vytížení kapacit. Bazén v Litomyšli je urči-
tě na místě,“ říká Šedová. Společnost prováděla prů-
zkum mimo jiné na litomyšlských i okolních školách
a ve firmách, které projevily zájem platit zaměstnan-
cům kondiční plavání. Součástí studie byla i kalkulace
vstupného. „Cena vstupného vznikla v březnu loňské-
ho roku. Snažili jsme se jít na takovou úroveň, jaká je
v okolních bazénech vybavených podobně jako tento,“
vysvětluje dále Šedová. Vstupné pro dospělého tak
vyšlo na 75 Kč. Děti do šesti let by se chodily koupat
zdarma, stejně tak osoby vážící více než 120 kg. Děti
od 6 do 15 let by zaplatily 40 Kč, důchodci a držitelé
ZTP 45 Kč. Sleva pro čtyřčlennou rodinu je 5 Kč
na osobu. „V ceně vstupného je zahrnutý pobyt
v celém areálu, tzn. možnost využití plaveckých drah,

Zpravodaj Města Litomyšle 6. srpna 2009
Ročník XIX. 8

vířivky, sauny, tobogánu a specialitou je průplavový
bazének,“ říká Šedová. 
Na toto všechno se můžeme těšit, ale prozatím je
v místě bazénu staveniště, které samozřejmě přinese
určité negativní dopady na okolí. Stavební firma však
přislíbila jejich omezení. „Stavbu oddělujeme od stá-
vající plovárny. Je tady použito neprůhledné oplocení.
Také se budeme snažit v co největší míře eliminovat
dopravní zatížení způsobené materiálovým zajištěním
stavby. V rámci města plánujeme rozmístění ukazate-
lů, které nejkratší cestou navedou veškerou dopravu
směrem k bazénu,“ přislíbil ředitel Kladiva.
Kromě samotné stavby však již nyní vzniká značka
krytého bazénu. Litomyšlský grafik Tomáš Pakosta,
mimo jiné autor hravého loga českého předsednictví
Evropské unie, má již k dispozici první návrhy. Podoba
značky je inspirována tvarem budovy bazénu, na které
bude možná také umístěna.
Město Litomyšl stavbu zainvestuje 65 miliony korun.
Zbytek částky půjde z evropských peněz. 

Text a foto Jana Bisová

Cyrilometodějská mše
na litomyšlském zámku
Cyrilometodějská mše, za účasti prof. Tomáše
Halíka jako hlavního celebrujícího, se konala
v neděli 5. července v netradičních prostorách
II. zámeckého nádvoří. Lidé zaplnili sedadla
v hledišti Smetanovy Litomyšle do posledního
místa. 
Tomáš Halík hned v úvodu vzpomněl na posti-
žené povodněmi: „Tato krásná architektura
kolem nás nám nedává zapomenout na utrpení
povodní a proto se budeme modlit za ty, které
postihly a dnešní sbírka bude věnována jim.“ 
V Den slovanských věrozvěstů sv. apoštolů
Cyrila a Metoděje se Halík zabýval jejich příno-
sem pro tehdejší i dnešní dobu. „Cyril a Meto-
děj vytvořili úžasné dílo tím, že přeložili Písmo,
přeložili liturgii a vytvořili právní kodex
pro tehdejší slovanské kmeny. Také my jsme
ale povoláni k tomu, abychom byli překladateli
Písma. Každý z nás, kdo se hlásí ke jménu křes-
ťan, určitým způsobem tlumočí evangelium
svým vlastním životním příběhem. Dnes žijeme
v době, kdy je evangelium mnohým lidem
nedostupné, neznámé, nesrozumitelné a cizí,“
řekl Halík a pokračoval v rozvíjení myšlenky:
„Pro jednoho může být evangelium živé tehdy,
jestliže se vtělí do vžité kultury toho kterého
národa, jestliže respektuje jeho mentalitu,
jeho tradice.                                        > strana 11 

Zleva: ing. Petr Pejchal, před-
seda představenstva PKS
INPOS a.s., ing Jaroslav Kla-
diva - ředitel PKS INPOS a.s.,
ing. Roman Línek - náměstek
hejtmana Pardubického
kraje a Michal Kortyš - staros-
ta Litomyšle.

Stavba krytého plaveckého bazénu 
v plném proudu 
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otevřená radnice

RaM po seznámení s návrhem „Koncepce zdravot-
nictví Pardubického kraje v letech 2009-2012” nesou-
hlasí se sloučením Svitavské nemocnice a.s.
a Litomyšlské nemocnice a.s. Svůj nesouhlas vyjadřu-
je v dopise, který bude zaslán Radě Pardubického
kraje. RaM dále pověřuje starostu města získáním
odborníka k hlubšímu posouzení koncepce.

RaM souhlasí se zadáním studie „Revitalizace Vod-
ních Valů" a pověřuje starostu podepsáním smlouvy
o dílo.  Zpracovatel fi. Architekti DRNH s.r.o. Brno,
arch. A. Novák.

RaM schvaluje v souladu se stanoviskem Komise
pro památné hroby seznam akcí obnovy náhrobků
ve vlastnictví Města pro rok 2009 (ceny vč. DPH): vojá-
ci 1. sv. válka 90.400 Kč (z toho dotace MO: 72.000
Kč), vojáci RA 25.500 Kč, Josef Matička 50.400 Kč,
Ignac Uhl 61.900 Kč. 

RaM ukládá tiskové mluvčí vypracovat nejpozději
do 4. 8. 2009 Statut Zpravodaje Města Litomyšl „Lilie”.
Ve statutu bude zapracováno zřízení redakční rady,
která bude komisí Rady města Litomyšl. Redakční rada
bude pětičlenná, členy bude jmenovat Rada města - 3
členové budou členy Zastupitelstva města Litomyšl,
dva budou z řad odborníků.                                         -ms-

Z rady města

Krátce z města
Vyšlo první číslo Turistických novin regionu

Východní Čechy. Dvacet čtyři celobarevných stran
v češtině a dvanáct stran ve třech jazykových muta-
cích je určeno návštěvníkům, ale i obyvatelům regio-
nu. „Východní Čechy představují širokou paletu
možností kam jet, co vidět, kde strávit dovolenou a co
během ní zažít. Turistické noviny nejen mapují tuto
nabídku, nabízejí tipy, ale také chtějí bavit a přinášet
soutěže,“ řekl Miroslav Stejskal, radní Pardubického
kraje zodpovědný za oblast cestovního ruchu. Noviny
jsou k dispozici v informačních centrech kraje. Vychá-
zet budou dvakrát ročně – v létě a zimě.

Výstava fotografií s názvem Klenoty České republi-
ky je umístěna před sídlem Evropské komise, budovou
Berlaymont na Schumanově náměstí v Bruselu. Jeden
z padesáti velkoformátových snímků zachycuje lito-
myšlský zámek s kašnou. Cílem prezentace je ukázat
kulturní a historické bohatství Česka. Bruselská
výstava zahajuje turné, které v roce 2010 navštíví 10
evropských destinací. Navazovat bude internetová
prezentace České republiky, a především knižní kom-
plet.

Během prvních dvou víkendů provozu cyklobusu se
prodalo celkem 248 lístků. Rodinné jízdné využilo 29
zájemců a jednotlivců s kolem bylo 93. Překvapivě
vysoký byl i počet těch, kteří využili služeb cyklobusu
a cestovali bez kola. Připomínáme, že projekt Cyklo-
busem Českomoravským pomezím běží od července
do září, každý pátek, sobotu a neděli. Podrobnosti
včetně jízdního řádu a tipů na výlet naleznete
na www.ceskomoravskepomezi.cz.

•Výhodněji na výjimečný koncert s názvem
Svátek varhan - v neděli 9. srpna se bude
od 16.00 konat v kostele Povýšení sv. Kříže kon-
cert Karla Paukerta z Clevelandu v USA. Zazní
skladby J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Temla a čes-
kých a francouzských skladatelů. Pořadatelem je
Město Litomyšl a Smyčcové kurzy. Vstupenka stojí
100 Kč, držitelé Výroční karty Litomyšlana zaplatí
pouze 50 Kč.  
Tenisová hala SPORT zve na bowling, squash
i tenis - hrát bowling, squash nebo tenis mohou
majitelé Výroční karty Litomyšlana v srpnu a září
s deseti procentní slevou. Doporučujeme se pře-
dem objednat na telefonních číslech: 461 613 923
nebo 606 461 228.
15 let od povýšení Kotelny na klub - víkend 17. –
19. září bude ve znamení patnáctiletého výročí
od otevření Music Clubu Kotelna. O 20 Kč levněji
mohou držitelé Výroční karty Litomyšlana pořídit
vstupenku nejen na výjimečný koncert skupiny
Hudba Praha, která jako první vystupovala
v klubu, ale také na sobotní Diskotéku roku 1994.
Klobása Drajv u Autobazaru Drahoš - v nově
otevřeném Klobása Drajvu, který najdete v areálu
Autobazaru Drahoš při výjezdu z Litomyšle
na Vysoké Mýto, dostanou majitelé Výroční karty
Litomyšlana na kompletní objednávku (tedy klo-
básu s nápojem) slevu 10%.      
Studio MISS COSMETIC nabízí v srpnu slevy
60% - v přízemí Hotelu Dalibor můžete navštívit
pobočku české společnosti, která vyvíjí a vyrábí
špičkové produkty z oblasti vnitřní a vnější krásy.
Prezidentkou a zakladatelkou je paní Monika Žíd-
ková. Společnost nabízí šetrné hloubkové čištění
pleti včetně odborného poradenství, anti-aging
kůru, lifting přírodním kolagenem a pomůže
s řešením problémů pomocí nutričních doplňků
řady Medical. Nutná je předchozí objednávka
na tel. 737 348 747, podrobnosti také
na www.misscosmetic.cz.
Rockové oratorium Eversmiling liberty levněji -
oratorium pro sóla, sbor a orchestr Eversmiling
liberty v podání sborů Gybon, Jitro a Kos si mohou
majitelé Výroční karty Litomyšlana zakoupit
v Informačním centru o 50 Kč levněji než ostatní.
Běžná cena je 200 Kč, zvýhodněná cena 150 Kč.
Disk obsahuje nejen hudbu J. Johansena a E.
Kullberga, ale také fotografie a videozáznam,
které lze přehrát po vložení CD do počítače. CD
bylo slavnostně pokřtěno v rámci květnových
oslav povýšení Litomyšle na město.      
Obrazová kniha Litomyšl na prahu třetího tisíciletí
výrazně levněji - více než stostránková kniha
fotografií Pavla Vopálky s doprovodnými texty
Aleny Randákové. Publikace má hned několik

Srpnové výhody pro držitele
Výroční karty Litomyšlana

kmotrů – autorem předmluvy je Olbram Zoubek
a dále zde nalezneme vyznání Tomáše Halíka,
Radovana Lipuse, Ladislava Horáčka, Josefa
Pleskota, Ivo Koukola, emeritního starosty Miro-
slava Brýdla i současného starosty Michala Kor-
tyše. Běžná doporučená prodejní cena je 249 Kč,
cena pro držitele Výroční karty Litomyšlana je
199 Kč.     
Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota - tato
unikátní výstava má dvě části – kresby, grafiky
a modely projektů Aleše Veselého budou do konce
srpna k vidění v Evropském školicím centru.
Druhá část výstavy bude v samotném historickém
jádru města. Na místech, která jsou dle architekta
Pleskota propojeny pomyslnými osami a duchov-
ními vazbami. Vstupenkou do první části výstavy,
která bude užitečná i pro druhou části expozice je
velká mapa s vyznačením a popisem všech vysta-
vených děl. Běžná cena je 50 Kč, držitele Výroční
karty Litomyšlana tuto mapu, která slouží záro-
veň jako vstupenka, pořídí za 30 Kč.       
Prohlídka zámeckého sklepení s číší vína zdar-
ma - držitel Výroční karty Litomyšlana může
v roce oslav bezplatně navštívit sklepení litomyšl-
ského zámku. Shlédne expozici soch Olbrama
Zoubka s jeho osobním výkladem pomocí audi-
průvodce, výstavu autorské tvorby Jiřího Dudy-
chy a navíc dostane sklenku vína Chateau
Litomyšl. Od května do září je otevřeno od pondě-
lí do neděle od 9.00 do 17.00. 
Regionální muzeum zdarma - každý první
víkend v měsíci budou držitelům Výroční karty
Litomyšlana otevřeny dveře Regionálního muzea
a Rodného bytu B. Smetany zcela zdarma – stačí
předložit Výroční kartu Litomyšlana.  
Slevu nabízí Billard Centrum Litomyšl - majite-
lé Výroční karty Litomyšlana si mohou až
do konce roku výhodněji zahrát také kulečník.
V Billard Centru Litomyšl, které se nachází v Lido-
vém domě, dostanou po předložení karty slevu
20%. Rezervace na tel: 461 615 910, 605 48 58 18.   
Výroční turistická známka k výročí 750 let
města Litomyšl - držitelé Výroční karty Litomyš-
lana si mohou zakoupit turistickou známku vyda-
nou k výročí 750 let města Litomyšl v infocentrech
na náměstí a na zámku za 20 Kč, ostatní za 25 Kč.  
Cesta kolem zámku - projít se kolem zámku
s Olbramem Zoubkem můžete v případě, že si
zakoupíte DVD Cesta kolem zámku. Pro držitele
Výroční karty Litomyšlana platí 50% sleva.  
Připomeňme, že držitelem Výroční karty Litomyš-
lana se může stát úplně každý. Kartu s nápisem
Na rok Litomyšlanem lze zakoupit v Informačním
centru za symbolických 75 Kč. 

Michaela Severová, tisková mluvčí

V pondělí 27. července uplynulo přesně 750 let
od povýšení Litomyšle na město. Oslavy tohoto
významného výročí jsou však celoroční. Hlavní oslavy
byly rozděleny do dvou víkendů – ten květnový již je
za námi a teď nás čekají oslavy zářijové.
Termín druhý víkend v září nebyl zvolen náhodou. Již
mnoho let se Litomyšl připojuje k tzv. Dnům evropské-
ho dědictví, které jsou významnou celoevropskou kul-
turně poznávací, společenskou a výchovnou akcí,
a otevírá dveře památek. Národní téma pro rok 2009 je
Památky měřené časem – tedy k našemu výročí pří-
značné. „Památky slouží jako jeden z mostů, po nichž
přechází dědictví z minula k nám,“ říká vedoucí týmu
revitalizace zámeckého návrší Ivo Koukol a pokračuje:
„Je však třeba pominout sběratelský přístup a přijímat

památku nikoli jen jako podivuhodný artefakt, ale
především jako nositele svědectví a zprostředkovatele
sdělení skrytého a nezjevného. Pak můžeme také při-
jmout skutečnost, že přese všechno úsilí je také trvání
historického předmětu nebo starobylého objektu
konečné. Rozhodující totiž je, abychom mu poskytli
dostatek času k tomu, aby své svědectví předal. A aby-
chom také byli připraveni a ochotni jeho svědectví při-
jmout, porozumět mu.“
Porozumět historii Litomyšle by měla pomoci ojedině-
lá výstava Unikáty z dějin Litomyšle či připravovaná
šest set stránková kniha Dr. Milana Skřivánka. Velmi
důležitou část historie, která byla spojena s koňmi
a jezdectvím, si připomeneme v rámci Jezdeckého dre-
zurního koktejlu, který se uskuteční v sobotu odpo-

ledne ve Francouzských zahradách na zámku. Chybět
nebudou ani divadla, koncerty, celodenní program
pro děti s názvem Možná přijde i kouzelník či promítá-
ní. Druhá zářijová sobota vyvrcholí na prvním zámec-
kém nádvoří představením ohňového Cirkusu Garuda.
Těšit se můžeme na citlivé propojování žonglérských
technik, akrobacie, fyzického divadla, klasické klau-
nérie s odkazem nejen tradičního cirkusu, ale převáž-
ně zapomenutých rituálů světových etnik. Na dobrou
noc si můžete přijít zaprozpěvovat s oblíbenou skupi-
nou Cimbal Classic. V neděli se můžete těšit na mini-
koncerty v zámecké kapli, komentované prohlídky
v Regionálním muzeu či promenádní koncerty v Kláš-
terních zahradách.                        Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu 

Malá – velká – unikátní – prostě Litomyšl
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Vyjádřete se ke koncepci zdravotnictví,
vyzývá veřejnost hejtman

Pardubického kraje na léta 2009 – 2012, tak zmiňova-
nou analýzu. Hejtman Radko Martínek přímo vybízí
všechny, kterým není řešení dané problematiky lho-
stejné, k vyjádření svých názorů a připomínek. „Všemi
připomínkami a náměty občanské veřejnosti se bude-
me zabývat, žádný názor nesmeteme pod stůl,“ ujišťu-
je hejtman a dodává: „Cílem změn je získat prostředky
na rozvoj a investice, zařízení ekonomicky stabilizo-
vat. K tomu je třeba hledat rezervy uvnitř zdravotnic-
kých zařízení.“ Kategoricky odmítá názory, že by
navrhované sloučení zdravotnických zařízení mělo
vést k zániku některého z nich. „V praxi to znamená,
obě zařízení vzájemně propojit, aby se jejich péče,
investiční, personální i léková politika nedublovaly,
ale naopak doplňovaly, a to při stále se zkvalitňující
péči o pacienty v ambulantní i lůžkové oblasti. To je
jistě pozitivní zpráva pro špičkové lékaře, zdravotnic-
ký personál, ale především pro pacienty, kteří nebu-
dou například zbytečně vystavováni několikerému
vyšetřování na různých místech a v konečném důsled-
ku by měli tyto změny pocítit i ve svých peněženkách,“
vysvětluje názor Kraje hejtman. Samotný materiál
Koncepce zahrnující i problematiku sloučení v této
chvíli není definitivní. „Do výsledné podoby tohoto
dokumentu, ještě než jej má v prosinci schvalovat
krajské zastupitelstvo, budou zapracovány připomín-
ky nejen lékařské odborné veřejnosti, ale také, a v tom
je bezesporu novum, připomínky samotných pacientů,
tedy široké veřejnosti,“ říká Martínek. 
Rada Města Litomyšle se již seznámila s tímto doku-
mentem a vyjádřila svůj nesouhlas se sloučením obou
akciových společností, což také vyjadřuje v dopise
Radě Pardubického kraje. Navíc pověřila starostu, aby
zajistil odborníka k posouzení návrhu Koncepce.

-bj-

Možné sloučení Litomyšlské a Svitavské nemocnice již
několik měsíců víří poklidné hladiny obou měst. Stále
se objevují různé informace, které lze pokládat za více
či méně pravdivé. 
Jisté je však jedno, managementy obou zdravotnic-
kých zařízení a odborná firma Stapro vypracovaly ana-
lýzu nemocnic a předaly ji začátkem července
do rukou zřizovatele, Pardubickému kraji.
„Analýza se zaměřila na posouzení efektů, které by
přineslo sloučení, s posouzením možných rizik a hro-
zeb, jež by takovýto proces provázely,“ sdělil ředitel
Svitavské nemocnice a.s. Pavel Havíř. Jeho litomyšl-
ský protějšek, ředitel Libor Vylíčil upřesňuje: „Sledoval
se rozklad stávající činnosti jak „bílé“ zdravotnické,
tak i „modré“ obslužné nemocnice. Z bílé nemocnice
se týmy zabývaly pouze čtyřmi základními odděleními,
která jsou v obou zařízeních.“ 
K čemu však tento rozbor dospěl? Těžko říci, protože
závěrečná stanoviska jednotlivých vedení se rozcháze-
jí. Souhlas s fúzí vyjádřila akciovka svitavská: „Jsem
přesvědčen, že sloučení nemocnic by přineslo význam-
né výhody jak pro pacienty, tak pro personál. Bezpro-
středně po vzniku společné nemocnice by
pravděpodobně významné změny nezaznamenali.
Věřím, že po dokončení procesu transformace by
v našem regionu zdravotní péči poskytovala nemocni-
ce s podstatně větším rozsahem léčebné péče. Zdra-
votníci i ostatní zaměstnanci by pracovali v lépe
vybavených a pro jejich práci komfortnějších podmín-
kách v obou zařízeních,“ řekl Havíř. Sloučení však
považuje za dlouhodobý proces, který by se měl prová-
dět postupně. Vedení Litomyšlské nemocnice a.s. však
považuje rizika spojená se sloučením za mimořádně
významná. „Domníváme se, že v kombinaci s nepřízni-
vou současnou hospodářskou situací by fúze mohla
vyvolat kolaps v poskytování zdravotní péče v regionu.
Litomyšlský management z uvedených důvodů pova-
žuje za vhodné s fúzí počkat a soustředit se na její
důkladnou přípravu,“ tak zní stanovisko z Litomyšle
uvedené v závěru vypracované analýzy. Konečné roz-
hodnutí však přísluší Kraji.
Ten na svých webových stránkách www.pardubicky-
kraj.cz zveřejnil jak materiál zpracované Koncepce

Litomyšl plánuje další protipovodňová opatření
Česká republika každoročně bojuje s povodněmi.
Letošní rok byl o to více smutný, neboť si voda vzala
i lidské životy. Důležitou otázkou v řadě obcí a měst je
proto řešení protipovodňových opatření. Rovněž Lito-
myšl je vystavena náporům nemilosrdného živlu.
Vzpomeňme na zlomový rok 1984, kdy se k vodě připo-
jila také eroze půdy. Splavená ornice ucpala kanaliza-
ci a voda začala stoupat.
Tato událost odstartovala celou sérii protipovodňo-
vých a protierozních opatření. Jedním z prvních bylo
zatravnění zhruba 40 hektarů údolnic severně a seve-
rovýchodně od Litomyšle. „Na základě zkušenosti
z této povodně byla částečně opravena Primátorská
hráz. Do té doby jí nikdo nevěnoval pozornost a ani
nebyla snaha ji opravovat. Zároveň se rozhodlo, že se
zpracuje projekt komplexních protipovodňových
a protierozních opatření,“ vzpomíná 1. místostarosta
Jan Janeček. Tento projekt však byl realizován jen
z části. „V katastrálním území Lány se opatření skláda-
la z příkopů, hrází a dvou retenčních nádrží, které jsou
umístěné pod židovským hřbitovem a v blízkosti býva-
lé Rasovny. Na to navazuje zmiňovaná Primátorská
hráz a pod průmyslovou zónou je postaven záchytný
travnatý průleh vyústěný velkokapacitním potrubím
do Loučné,“ popisuje uskutečněné stavební akce Jan
Janeček. V rámci zpracované studie však byla navrže-
na také retenční nádrž nad sídlištěm u nemocnice, ale
realizace byla odložena z důvodu plánované výstavby
bytových domů. Radnice se hodlá k tomuto bodu pro-

jektu vrátit a stavbu zahájit v nejbližších dvou letech.
„Nádrž by měla sloužit k zachycení přívalových dešťů
a v době klidného počasí se stát rekreační částí blízké-
ho sídliště. Mělo by to být především místo pro dětské
hry a rekreační sporty,“ vysvětluje vizi připravované
víceúčelové investice Janeček. 
Město však neusíná na vavřínech a nenechává se uko-
lébat již provedenými stavbami. V horizontu pěti let
připravuje ochranu proti stoleté vodě z rozlité Loučné.
„Jedná se o technická opatření ke zvýšení kapacity
koryta pro průtok vody v době přívalových dešťů.“
Tato opatření budou navazovat na úpravy Loučné
v blízkosti Komenského náměstí realizované v roce
2002,“ sděluje Jan Janeček a starosta Michal Kortyš
dodává: „Koryta se budou prohlubovat a tam, kde to nepůjde, se postaví protipovodňové zdi. Počítá se

i s opravou jezů.“ Staré jezy by měly nahradit nové,
které se ve chvíli, kdy přijde velká voda, sklopí. Jedná
se o jezy v katastru Litomyšl, Lány a Nedošín. V plánu
je rovněž prodloužení Primátorské hráze a vylepšení
jejího bezpečnostního přelivu.
Celá tato akce je však závislá na spolupráci vlastníků
pozemků, na nichž by měla být zbudována protipovod-
ňová opatření. „Pokud nedojde k dohodě a pozemky se
nevykoupí, tak město nevyhoví podmínkám dotace
a nic se realizovat nebude,“ upřesňuje 1. místostaros-
ta. Prozatím se tedy město chystá vyřešit majetkopráv-
ní vztahy a dokončit  územní řízení. Poté budou
následovat jednání se správcem toku - Povodím Labe.

Jana Bisová, foto archiv a Meisl 1984

Městský úřad 
o prázdninách 
Úřední hodiny na Městském úřadu v Litomyšli jsou
v pondělí a ve středu, v době prázdninových měsíců,
zkráceny do 16.00.                                                    -red-

Parkování 
u „dopravky” posílí
Nová parkovací místa vzniknou na ulici J. E.
Purkyně. V prostoru od nemocničního interná-
tu po budovu dopravního inspektorátu vybu-
duje stavební firma 27 stání pro osobní
automobily.
„Komunikace se tam zúží, zůstane užší pruh
na projetí vozidel. Částečně se zabere zelený
pás tak, abychom nepoškodili stromy,“ vysvět-
luje František Zachař z odboru rozvoje a inves-
tic. Všechny dřeviny, které tam v současné
době rostou, by tak měly být zachovány. Prů-
chod z Purkyňovy ulice na velké parkoviště
u nemocnice bude ve stejném místě jako
dosud. „Stavba musí být dokončena přes
prázdniny, protože  je zde velký provoz,“ upřes-
ňuje finální termín stavby Zachař.  
Během výstavby bude v ulici docházet k pře-
chodným uzavírkám. „Ty budou krátkodobé
a nelze předem stanovit jejich termín, který
bude záviset na postupu stavebních prací,”
sděluje Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního
hospodářství. V těchto případech by však měly
být zbylé části komunikace zpřístupněny
v obou směrech. „Průjezd vozidlům HZS a RZP
bude po dobu výstavby umožněn,” dodává
Jiráň. 

Text a foto Jana Bisová
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Litomyšlský zámek 10 let na Seznamu UNESCO
Litomyšlský zámek se může pyšnit tím, že je zapsán
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědic-
tví UNESCO. Letos je tomu deset let, kdy se tento nád-
herný renesanční objekt zařadil po bok takových
staveb, jako je Velká čínská zeď nebo Opera v Sydney.
Mezi čekateli, kteří by se rádi dostali na soupis, jsou
kupříkladu Skalní města Českého ráje, Kulturní kraji-
na koňské farmy v Kladrubech nad Labem či Hrad Karl-
štejn. V České republice je v současné době 12 památek
zapsaných na seznamu. Města a obce, na jejichž území
se tyto skvosty nacházejí, založily svazek s názvem
České dědictví UNESCO. Výkonná ředitelka Sdružení
Michaela Severová zodpověděla několik otázek týkají-
cích se památek i UNESCO.

Jaké podmínky musí památka splňovat, aby mohla
být zapsána na seznam? 
Aby se památka mohla ucházet o zápis na seznam
UNESCO, musí být národní kulturní památkou. Vlast-
nictví nerozhoduje - na seznamu UNESCO je řada stát-
ních staveb, ale i městských či soukromých objektů.
Cesta k zápisu je však složitá. Žádost o zápis
do UNESCO podává stát. Ten také (konkrétně Minister-
stvo kultury ČR, jde-li o památky) dává dohromady
indikativní seznam „čekatelů“. Česká republika se
však zavázala, že nebude navrhovat ročně více než
jednu památku na zápis. 

Co je posuzováno?
Každá kandidující památka je složitě prověřována -
hledá se to nejlepší na světě. To, co je historicky cenné
a vzácné, co si zaslouží mezinárodní ochranu.
Po zapsání jde o to, do jaké míry lze do památkových
objektů vnášet život, kulturu, prvky moderní archi-
tektury... Jedná se o střet památkářů a „ostatního
světa“. Důležité je najít kompromis a chovat se tak,
abychom si naše památky postupně „nevybydleli“, ale
zároveň tak, aby památky žily a nestaly se pouhým
muzeem pod skleněnou pokličkou.

Návrh na zápis památky však může být podán pouze
jednou…
Ano, to je pravda. Z tohoto důvodu je nutné vždy velmi
dobře a „diplomaticky“ připravit nominaci. V úvahu je

nutné brát například i konkurenty, kteří kandidují
z jiných zemí, případně nominaci zúžit (například
u Litomyšle – původní návrh byl zapsat celé historické
jádro města, poté proběhlo zúžení na zámecké návrší
a nominace byla ještě zúžena na zámecký areál), nebo
naopak připravit transnacionální - nadnárodní doku-
mentaci s jinými zeměmi. Také proto se čas od času
objeví zpráva, že Česká republika nominaci na posled-
ní chvíli stáhla k přepracování.

Přináší zápis na seznam nějaké výhody, například
pro cestovní ruch?
Označení památky emblémem Světového dědictví je
aktem, kterým celé světové společenství prohlašuje:
„Ano, toto je cosi, co je na celém světě výjimečné
a jedinečné, je to cosi, co je našim společným dědic-
tvím, je to něco, co se zavazujeme chránit jeden
pro druhého a v zájmu nás všech – národů světa.“
Z hlediska cestovního ruchu to je jistě přínosem. Jde
o prověření kvality. Význam zápisu památky
na Seznam UNESCO roste s rostoucí vzdáleností. Např.
některé japonské cestovní kanceláře vozí své klienty
výhradně po památkách UNESCO. Evropa jim tak tro-
šku splývá – proto je výhodné, že na území České
republiky je již dvanáct míst na Seznamu UNESCO. Mít
punc UNESCO však není podle mého názoru z hlediska
návštěvnosti samospasitelné. Zahraniční i domácí kli-

entela již nechce pouze prosté prohlídky našich skvos-
tů. Touží po zážitcích, proto je třeba prohlídky zatrak-
tivnit, pořádat v památkových objektech různé akce,
přizpůsobit dlouhé, nudné, historické výklady rodi-
nám s dětmi – možností a způsobů je celá řada. 

Musí být dodržována zvláštní nařízení, pokud jde
o správu památky?
Ano, památky UNESCO vyžadují přísnější režim ochra-
ny než běžné památky, ale pořádání kulturních akcí
nemusí být konzultováno v Paříži. Jde o to, aby byla
zachována památková podstata objektu a konání kul-
turních či jiných akcí památku extrémně nezatěžova-
lo. Zápisem do UNESCO se vlastníci památkových
objektů zavazují k tomu, že v případě nadměrného
počtu návštěvníků, který by památku ohrožoval, při-
jmou opatření vedoucí k regulaci návštěvnosti. Toto
v praxi již funguje například v zámeckém divadélku
v Českém Krumlově.

Představila byste sdružení, jehož jste výkonnou ředi-
telkou?
České dědictví UNESCO funguje jako dobrovolný sva-
zek obcí a měst, která mají na svém území památku
UNESCO. Členy valné hromady jsou přímo starostové či
místostarostové měst. Od roku 2001 jsme se stali
v odborných kruzích respektovaným sdružením. Při-
pomínkovali jsme například připravovaný památkový
zákon, máme své zástupce v Celostátním kolegiu
cestovního ruchu i v komisi pro rozdělování prostřed-
ků z ministerského grantového řízení Podpora
pro památky UNESCO. V současné době se snažíme pro-
sadit změnu v definování okruhu oprávněných žadate-
lů v rámci Integrovaného operačního programu, úzce
spolupracujeme s vládní agenturou CzechTourism,
snažíme se dostat památky UNESCO do učebnic.…pro-
stě tzv. „umírněný lobbing“ máme v popisu práce…

České dědictví UNESCO také propaguje své památky…
Je pro nás velmi podstatné prezentovat všechny
památky UNESCO pohromadě – cítíme v tom i důležitý
moment osvětový a vzdělávací. Také z tohoto důvodu
propagujeme ve svých materiálech i Prahu a to přesto,
že není členem sdružení.                                          -red-

Oslava sochami: 2. část
Sochy Aleše Veselého v Litomyšli – vstup do 21. století

V dávných dobách, kdy byla duchovní a světská moc v
součinnosti, vyjadřovalo umístění významných
duchovních stánků jakousi kosmologii světa, vesmíru.
Dnes to již zdaleka neplatí, ale to neznamená, že by se
zcela zanevřelo na soulad, jednotu. Jen od řádu celé-
ho známého světa, který se mezitím nezměrně zvětšil,
se ustoupilo k uvažování o menších „jednotkách“.
Pokud se touto optikou zahledíme na Litomyšl a její
veřejný prostor, a jdeme-li pod slupku, narazíme
na prostorové koncepce a úvahy architekta Josefa
Pleskota, který se již dlouhá léta „kosmologií" Lito-
myšle zabývá. I proto organizátoři Smetanovy výtvar-
né Litomyšle o zákoutích, kam se vystavovaná díla
umístí, hovoří jako o „prostorách Josefa Pleskota“,
zahrnují tedy bývalý zámecký pivovar i veřejná pro-
stranství.
Letošní ročník představuje – mimo jiné i především –
dílo Aleše Veselého, jehož výtvarná díla jsou tak mno-
hovrstevnatá, že jim možná začnete přicházet „na
kloub“, když si přečtete knížku rozhovorů s autorem
samotným „Projdi tou branou!". Pokud se ale rádi
necháte unášet tím, jak na vás to které umělecké dílo
působí, pak v tom případě neváhejte a vydejte se
do Litomyšle.
Kromě výstavy „drobnějších“ prací v Evropském školí-
cím centru, budou k vidění exteriérové sochy. K tomu
Josef Pleskot: „Místa pro sochy byla určena podle

klíče, který byl nalezen dřívější analýzou prostorových
a významových vztahů města. Dávno vím, že Litomyšl
má svého genia loci a řád, který jej podporuje. Tyto
fenomény bylo zajímavé vyjádřit geometrickým obraz-
cem. Na vzniku geometrického obrazce (obrazu
města) jsem spolu se svými spolupracovníky aktivně
pracoval déle než půl roku. Sochy umístěné podle pra-
videl tohoto plánu – obrazce, definují určitá místa,
která se rázem stala místy silnými. Jejich souznění
s architekturou je nebývalé.“
Velké monumenty Aleše Veselého tedy najdete ve fran-
couzské zahradě zámku Litomyšl (např. Vstup
do zákona), první nádvoří zámku (např. Před a za),
v Klášterních zahradách (Kaddish, Pavoučí věž), nad
Fortnou, na Toulovcově náměstí (např. Unstable
Cube), na schodišti za Loučnou (Stůl), za Smetanovým
domem (Šikmý průchod šikmou osou) a na místě býva-
lé synagogy (Ty a Já a ti, kteří už nejsou).
Podíváme-li se na tato vybraná místa opět skrz histo-
rii, jistě nás zaujme fakt, že zámecká zahrada se stala
parkem ve francouzském stylu až na konci 18. století,
a to díky Jiřímu Josefovi Valdštejnovi-Vartemberkovi,
který tu na paměť svého bratra (padl na Apeninském
poloostrově v bojích proti Napoleonovi) nechal umístit
sochu Lva. Najdete tu i Apollóna, Ceres, Dianu, Plutó-
na, Marta či Minervu z tvořivých rukou Václava Hend-
rycha, „nepříliš početnou skupinu české barokní
plastiky, která zpodobňuje antické Olympany“.
Osobitou kapitolou je litomyšlská synagoga. Doposud
ji připomínala jen pamětní deska na paneláku, případ-

ně několik fotografií v archivu a letmé zmínky v sepsa-
ných dějinách města a regionu. Synagoga, která byla
postavena v románsko-maurském slohu na konci první
dekády „tragického“ 20. století, si prošla podobným
osudem jako mnohé jiné izraelitské svatostánky
na území českých zemích. Nakonec byla zbourána –
nikoliv však v letech druhé světové války, ale v roce
1968. Na její místo nastoupilo panelákové sídliště
a synagogu a osud litomyšlských Židů tu od poloviny
devadesátých let 20. století připomíná pamětní deska,
zhotovená podle návrhu Helgy Hoškové-Weissové.
Životní příběhy deportovaných Židů se snaží zmapovat
projekt „Zmizelí sousedé“.
A právě na tomto vykořeněném místě, v této „černé
díře dějin" bude stát dílo „Ty a Já a ti, kteří už nejsou“.
V tomto sugestivním monumentu jako by se příběh
jednotlivce měnil v emblematickém (až zjednoduše-
ném) soukolí běhu událostí v univerzální příběh vel-
kých dějin. Řez komínem jakoby vypaloval cejch
na znamení lidské prázdnoty a selhání. 
I takhle symbolicky vstupuje Litomyšl a její příběh
soch do 21. století. O uměleckém díle – a práci Aleše
Veselého nevyjímaje – bychom mohli popsat hory
papíru, a přesto se nic nevyrovná tomu, jít si prohléd-
nout sochy „přímo do terénu“. Můžeme totiž slovy
„vysvětlit“, tedy přiblížit, hodnotu vizuální? Jen zlom-
kově.

Iveta Coufalová, historička, 
mj. redakce kulturně-historické revue Dějiny
a současnost a Nakladatelství Lidové noviny

seriál
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Pohodové Pátky jdou do druhého poločasu
K letním prázdninám v Litomyšli patří již neodmysli-
telně Toulovcovy prázdninové pátky. Týden co týden
se schází zástupy milovníků pohádek a dobré muziky
na Toulovcově náměstí, kterému se v Litomyšli neřek-
ne jinak než Špitálek. Tento kousek města se každý
prázdninový pátek mění v pohodové místo s kouzel-
nou atmosférou. Proměnu nezpůsobují „jen“ pohádky
a výborné výkony muzikantů, ale také Litomyšlané
a návštěvníci města. Jde o místo setkávání, povídání
si, o místo plné dobré nálady a pohody. A tak to má
o prázdninách být!        
Také druhý prázdninový poločas se vám pokusí zpří-
jemnit ty nejlepší divadelní společnosti a skvělí muzi-
kanti. Těšit se můžete na naše oblíbené pohádkáře,
kterými jsou  divadlo Koráb, Divadýlko Mrak, Divadel-
ní společnost ELF či divadlo Andromeda.
Hudebně druhou polovinu prázdnin zahájí Ivan Hlas
trio. Ivana v triu doprovázejí kytarista Norbi Kováč
a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba. Ale i když se
hraje na akustické nástroje, žádné bezzubé „kotlíkaře-

ní“ nečekejte. Všichni tři muzikanti jsou rockeři, kteří
se nezapřou ani po „vytažení ze zásuvky“. Ivan Hlas
trio si vysloužilo v loňském roce za album Láska jako
oliva nominaci na Anděla. Říká se, že Ivan Hlas je jedi-
ný český písničkář, který umí psát nejen o nešťastné,
ale i o šťastné lásce. Přijďte se tedy první pátek v srpnu
přesvědčit. 
Desáté výročí společného hraní přijede do Litomyšle
oslavit skupina Shannon. Tato kapela hraje irskou
hudbu opravdu strhujícím způsobem. V nástrojovém
obsazení najdete irské banjo, housle, low whistle,
bouzouki a kytaru v tradičním ladění. Shannon vystu-
puje také v zahraničí, ale za svůj největší úspěch pova-
žují společné vystoupení v pražské T-Mobile Aréně
s irskou legendou ALTAN. Irskou hudbu v podání sku-
piny Shannon můžete slyšet také v divadelní hře Hrdi-
na západu, kterou uvádí Činoherní Klub v Praze.     
Předposlední prázdninový pátek bude patřit skupině
Marien. Tato folková kapela na Špitálku ještě nevy-
stupovala, ale kapelník již ano. Jak je to možné?
Jméno Víťa Troníček není milovníkům folku jistě
neznámé. V minulosti vedl pardubickou folkovou sku-
pinu Poupata, která hrála na Pátcích v roce 2000. Něk-
teré jejich písničky téměř zlidověly a hrají se u ohňů či
jinde. 
Letošní Toulovcovy prázdninové pátky zakončí písnič-
kář, spisovatel a moderátor Jan Burian. Honzu Buria-
na můžete znát i z České televize, kde měl nedávno
sérii dokumentů Burianův den žen a před tím pořad
Posezení s Janem Burianem. Jiří Moravský Brabec
o něm říká: „Jde o nejlaskavějšího provokatéra a všeu-
měla u nás, je to člověk až odporně pracovitý – tak
alespoň působí na mě“. Kromě toho, že Honza Burian
skládá hudbu, pracuje na dokumentárních filmech,
píše fejetony a moderuje (například vyhlášení ceny

na rodinný film, dětský horor, dospělou romanci
a pohádku o Červené Karkulce, to vše ve snímku Marie
Procházkové Kdopak by se vlka bál. Následovat bude
animovaná historicko-pohádková komedie Kozí pří-
běh, ve kterém ožívají Pověsti staré Prahy. Jde o první
celovečerní 3D animovaný film ve východní Evropě,
tak si ho nenechte ujít. Do válečného roku 1941
a do Němci a Italy obleženého města Tobruku v seve-
roafrické Libyi, nás přenese historicko-válečné drama
režiséra Václava Marhoula. Připomeňme, že ve filmu
Tobruk hraje jednu z hlavních rolí litomyšlský rodák
Petr Lněnička. Do ještě vzdálenější historie se dosta-
neme díky dlouho očekávanému snímku slovenského
režiséra Juraje Jakubiska s názvem Bathory. Inspiraci
režisér hledal v mimořádné osobnosti Alžběty Bátho-
ryové, jejíž legenda zaměstnává historiky již po stale-
tí. Poslední „bonusový“ večer se pouze divákům
v Litomyšli představí Nestyda. Tedy přesněji řečeno
Jiří Macháček ve stejnojmenném filmu Jana Hřebejka.  
A na závěr malá rekapitulace. Kinematograf bratří
Čadíků za uplynulých devět let v Litomyšli představil
49 výborných českých filmů. Jen jedenkrát se pro vítr
nehrálo. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno cel-
kem 253 tisíc korun. Peníze byly zasílány na nejrůz-
nější charitativní účely. Podpořeny byly například
sbírky Pomozte dětem!, Nadace Archa Chantal, Kapka
naděje, Akce cihla či Dar života. Od loňského roku
vybírá Kinematograf bratří Čadíků na Konto BARIÉRY,
které spravuje Nadace Charty 77.
Filmové projekce začínají po setmění. Litomyšlská rad-
nice pro vás opět připraví pohodlné sezení a nebude
chybět ani občerstvení. 
Podrobnosti o trasách maringotek, včetně úplného
programu v jednotlivých městech, historii projektu
a obsáhlou fotogalerii naleznete na www.kinemato-
graf.cz. Text a foto Michaela Severová, 

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Magnesia Litera). Od roku 2001 v Praze každoročně
pořádá Festival osamělých písničkářů, který v roce
2006 vykrystalizoval v založení volného sdružení Osa-
mělí písničkáři. Přesto, že je na pódiu sám s klavírem,
dokáže bezproblémově upoutat pozornost všech
posluchačů na koncertech. Nevěříte? Tak se přijďte
přesvědčit!  
Ani v srpnu nebude chybět velká Toulovcova prázdni-
nová tombola a Kuře Pomocníček s kasičkou při-
pravenou pro vaše drobné. Během prvních pěti Pátků
se vybralo na dobrovolném vstupném již bezmála 27
tisíc Kč. Všem dárcům děkujeme! Veškeré peníze
budou po skončení prázdnin zaslány na konto Nadace
rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem!   
Zbývá jen připomenout, že v případě nepříznivého
počasí se akce koná v Music Clubu Kotelna. Tak tedy
nezapomeňte – sraz je každý pátek o prázdninách
v šest večer na Toulovcově náměstí. 

Text a foto Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Kinematograf bratří Čadíků 
v Litomyšli podesáté

Litomyšlané v tomto roce z oslav nevyjdou! Celý rok
slavíme 750 let od povýšení Litomyšle na město, v čer-
vnu jsme si připomínali 60 let od prvního ročníku Sme-
tanovy Litomyšle, v září nás čekají oslavy patnácti let
od založení klubu Kotelna a deseti let od zápisu
zámeckého areálu na Seznam UNESCO. Ani srpen
nebude bez kulatin – od 14. do 18. srpna se již podesá-
té na Smetanově náměstí zastaví oblíbená maringotka
Kinematografu bratří Čadíků. 
„Ani Filmovému létu se bohužel nevyhnula finanční
krize, v důsledku které bylo nutno zredukovat počet
tras z původních čtyř na aktuální tři,“ říká Josef Čadík
a pokračuje: „Ačkoliv sehnat sponzory nebylo v tomto
nepříznivém čase zrovna snadné, milovníci filmů
a kultury se přeci jen našli, a proto vám letošní Filmo-
vé léto Kinematografu bratří Čadíků, za laskavé pod-
pory Pivovaru Zlatopramen a Poštovní spořitelny, opět
přiveze tu pravou letní atmosféru s krásnými filmy
a výtečným občerstvením přímo až k vám do města.“
Letos navštíví Kinematograf 42 míst a měst v sever-
ních i jižních Čechách a samozřejmě také na Moravě,
poveze s sebou aktuální české filmy. Těšit se můžete

Historie Litomyšle
v nové knize
Šesti set stránková kniha o historii Litomyšle
by měla být pokřtěna při avizovaných zářijo-
vých oslavách. Radnice tak letos vydá již dru-
hou publikaci k 750 letům, co se Litomyšl
nazývá městem.
„Byl jsem požádán představiteli města, abych
k výročí Litomyšle napsal monografii o jejich
dějinách, od nejstarších dob po současnost,“
vysvětluje Dr. Milan Skřivánek, autor publika-
ce. Podle jeho slov chtěl napsat knihu, která by
brala na zřetel nové poznatky a obstála by
po odborné stránce. Jiří Lammel podílející se
na vydání tohoto literárně-dějepisného díla
k tomu říká: „Publikace je velmi rozsáhlá jak
obrazovým doprovodem, tak textově.“ 
Členění knihy by mělo být chronologické, tedy
krok za krokem se projdeme dějinami, tak jak
postupně šly městem. „V publikaci se dá dozvě-
dět o všem, co se tady kdy stalo,“ potvrzuje
Lammel a přirovnává toto dílo k jakési „kuchař-
ce na použití města Litomyšle“. 
Ovšem kniha nezachycuje pouze Litomyšl
v běhu dějin, ale také její okolí. S ním je velice
úzce spjata a historie s ním samozřejmě souvi-
sí. „V knize jsou mapy města i okolí a rozdělení
jednotlivých panství,“ prozrazuje k tomu
některé detaily z obsahu Lammel. 
V poslední kapitola je zachycen časový úsek
od Sametové revoluce po rok 2009, respektive
do letošního léta. Najdeme v ní tak i sochy
Aleše Veselého nebo 51. ročník Smetanovy
Litomyšle. 
Prodejní cena publikace ještě není stanovena,
jisté však je, že držitelé výroční karty se mohou
těšit na výraznou slevu.                                    -bj-
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Nohavica vystoupí v amfiteátru
Jaromír Nohavica je známý český písničkář, textař
a překladatel. Na pozvání obecně prospěšné společ-
nosti Majáles Litomyšl přijíždí do Litomyšle již popáté,
naposledy koncertoval ve Smetanově domě 3. května
2006.
Vystudoval v Ostravě Střední všeobecně vzdělávací
školu, pak v Brně Střední knihovnickou školu. Žil
v Českém Těšíně, nyní bydlí v Ostravě. Nejdříve se pro-
slavil jako textař, psal písně pro ostravské zpěváky
Marii Rottrovou, Věru Špinarovou a Petra Němce. První
jeho veřejné vystoupení s vlastním repertoárem pro-
běhlo v březnu 1982 na Folkovém kolotoči v Ostravě.
Záhy se vyhoupl mezi českou folkovou špičku.
Na národním finále Porty 83 vyhrál anketu diváků
o nejvýraznější osobnost.
Nohavicovy texty vyvolaly nevoli tehdejších cenzorů
a stejně jako jiným angažujícím se umělcům mu bylo
bráněno svobodně se vyjadřovat. Vše vyvrcholilo v roce
1985, kdy byl sice na Portu pozván, ale nemohl
vystoupit a musel opustit Plzeň. Je paradoxní, že se
v době, kdy mu nevyšla jediná nahrávka a média o něj
nejevila zájem, umístil v anketě Zlatý slavík v první
desítce (poprvé v roce 1987 a pak ještě několikrát).
Jeho tvorba ovšem hojně kolovala ve formě amatér-
ských ilegálních audionahrávek nebo se šířila pouhým
opisem. 
Prvního profilového alba se Nohavica dočkal v roce
1988. Darmoděj je zralé a vyvážené album, sestavené
z koncertních záznamů z let 1987-1988 a prezentuje
první vrcholné období Nohavicovy písničkářské dráhy.
V roce 1989 vyšel výběr písní s názvem Osmá barva
duhy, o rok později pak V tom roce pitomém. První stu-
diový projekt Nohavica sestavil v roce 1993. Nese
název Mikimauzoleum a stal se jedním ze stěžejních
českých písničkářských alb. Další studiový projekt
Divné století získal České gramy za desku roku 1996
(poprvé zvítězila folková deska). Jde o koncepční
zamyšlení nad končícím stoletím, o kompaktní a pro-
myšlené album, které místy vyznívá šanzonově, ovšem
obsahuje i ruské a balkánské inspirace a především
výpověď zralého písničkáře. Citlivá, instrumentačně
a stylově bohatá aranžmá (Karel Plíhal, Vít Sázavský)
podtrhují Nohavicův plastický zpěv a hru na heligon-
ku. Tímto albem Nohavica oslovil širší publikum a stal
se zajímavým i pro masmédia. V letech 1994-1995 se
věnoval práci pro děti (album a kniha Tři čuníci
s říkadly a pohádkami) a soubornému vydání svých
textů. Je autorem textů i hudby pro různé divadelní
inscenace v Těšínském divadle, pražském divadle
Na Fidlovačce, ostravském Divadle Petra Bezruče aj.
V roce 2000 natočil album Moje smutné srdce a stal se
jednou ze stěžejních postav dokumentu České televi-
ze s názvem Legendy folku a country. V roce 2002
ztvárnil hlavní roli ve fiktivním dokumentu Petra
Zelenky Rok ďábla, který byl oceněn několika Českými
lvy včetně ceny za hudbu J. Nohavici a Čechomoru.
V roce 2006 vydal DVD Doma, na internetu jsme si
mohli stáhnout volně šiřitelné album Pražská pálená.

V loňském roce jsme si mohli zakoupit povedené
album Ikarus. Letos je na internetu další volně šiři-
telné, zatím nedokončené, album Virtuálky
a v obchodech pak CD a DVD V Lucerně.
Nohavica je písničkář těsně spjatý s poezií a literatu-
rou vůbec. Zhudebňuje dílo českých básníků Fran-
tiška Gellnera a Petra Bezruče, překládá
a interpretuje písně Vladimíra Vysockého, Bulata
Okudžavy a Alexandra Bloka. Nohavicovou velkou
předností je bohatý slovník, cit pro zpěvnost češtiny
a pro osobitost jejich jazykových vrstev. Tématický
záběr písní je nebývale široký. Na jedné straně často
nastavuje zrcadlo současnému stavu společnosti,
na straně druhé pracuje s historickou tématikou.
Téma lásky zpracovává v nejrůznějších podobách
a proměnách, píše o naději a pomíjivosti, je pacifis-
tou a filozofem. Užívá jemný humor, jazykové hříč-
ky, ovládá milostnou lyriku, epické vyprávění,
satiru, parodii v různých textových a hudebních
útvarech. Zvýraznění své výpovědi dosáhne vzornou
deklamací, zvoleným typem jazyka (např. hantýrkou
určité profese, ostravským dialektem apod.). Je
autorem řady překladů libret (Malované na skle, Cosi
fan tutte, Don Giovanni, Figarova svatba). Je jedním
z velkých propagátorů akce Celé Česko čte dětem,
spolu s dalšími českými osobnostmi četl v pražském
kostele sv. Anny.  
Jaromír Nohavica je patrně nejoblíbenějším a nejpo-
slouchanějším českým písničkářem, velkou osobností
českého písničkářství, mnohostranně nadaným uměl-
cem, představujícím na naši hudební scéně zcela spe-
cifický typ. Minulý měsíc vystoupil v Karlových Varech
a na ostravském festivalu Colours of Ostrava. V srpnu
ho můžete slyšet pouze na třech místech. 
Jeho koncert v zámeckém amfiteátru, který se usku-
teční v neděli 16. srpna od 20.00, si rozhodně nene-
chte ujít. Vstup do prostoru koncertu bude umožněn
od 19.00. Počet míst k sezení je omezený a řady ani
sedadla nejsou číslovány. 
Předprodej vstupenek začal v pondělí 27. července
v litomyšlském Informačním centru. 

Jaroslav Dvořák, Majáles o.s.,
foto Matin Homola

„Jedinečný příběh, který se vrývá do paměti a nutí
i po dočtení přemýšlet, ba i číst znova,“ prof. Petr
A. Bílek (předseda poroty Ortenovy ceny).
Prázdniny se nenápadně překulily do své druhé půlky,
a kdyby měly možnost, jistě by se vás zeptaly, zdalipak
jste už letos četli pěknou letní knihu. U vody, na dovo-
lené, doma na zahrádce, v oblíbeném křesle. 
Letos v květnu vyšla útlá knížka mladé autorky Jany
Šrámkové s podivuhodným názvem Hruškadóttir, záhy
oceněná Ortenovou cenou. Vypráví příběh studentky
Veroniky, jíž autorka přiřkla zájem o skandinavistiku.
Severskou, tklivou, tichou, hluboce smutnou, ale
milou atmosférou je prodchnuta každá stránka knihy
o mládí, přátelství a samotě.  Po otci jí zbyla jen hruš-
ka na chalupě, kde Veronika tráví prázdniny s rodinou

Prázdninová knížka ke čtení 
i poslechu – Hruškadóttir

své nejlepší přítelkyně a nachází nový domov. Život
splétá její nitky velmi podivně a zmateně, ale zůstáva-
jí jí vzpomínky, jimiž bloudí a provází tak čtenáře
směsí časů a zážitků. Vedle líčení příjemně lehkováž-
ných a všedních situací zřetelně a mnohdy až mrazivě
vyvstávají tíživé životní okamžiky a pošramocené
vztahy. Hruškadóttir vás přesto překvapí svojí život-
ností a jemnou, klidnou atmosférou, která se, alespoň
podle mého vlastního uvážení, báječně hodí k letním
dnům nebo jízdě vlakem. V tom případě však musíte
dávat opravdu dobrý pozor, abyste nepřejeli.
A pokud se ke knížce do konce srpna nedostanete,
přijďte si 27. srpna v 19.30 poslechnout autorské čtení
Jany Šrámkové do Informačního centra na zámku.

Eva Beňová, Evropské školicí centrum

V rámci sestavování rozpočtu města na rok 2009
bylo zvažováno zvýšení cen vodného a stočného.
Provozovatelem kanalizační a vodovodní sítě
byly předem avizovány možné propady v tržbách
za tyto služby v roce 2009. Rada města se nako-
nec shodla na tom, že z důvodů nástupu ekono-
mické krize a jejího dopadu na občany města se
toto pokusí kompenzovat maximálně možným
snížením nákladových položek, které jsou kaž-
doročně odsouhlaseny firmě Vodovody s.r.o.
k vyčerpání.
Vyhodnocením údajů za první pololetí letošní-
ho roku bylo zjištěno, že tržby na vodném
a stočném klesají daleko razantněji, než bylo
kalkulováno. Za současného stavu již nelze
dodržet výši nájemného, které je odváděno
Městu Litomyšl. Tím by došlo k narušení rozpo-
čtu města na rok 2009 a nebylo by ani v násle-
dující letech možné udržet příjmy na úrovni,
jež zabezpečí spolufinancování připravované
akce rozšíření kanalizačních sítí a rekonstruk-
ce městské čistírny odpadních vod. Nutnost
jejího provedení vyplývá z nových zákonných
norem přijatých na základě vstupu České
republiky do EU a je předmětem žádosti připra-
vované pro čerpání dotace z evropských fondů.
Na svém mimořádném zasedání 14. července
proto schválila Rada města ceny vodného
a stočného počínaje 1. srpnem 2009 takto:
Cena bez DPH za m3 – vodné 22,94 / stočné
22,94 / celkem 45,88.
Nárůst ceny bez DPH –  vodné 3,95 / stočné
3,86 / celkem 7,81.
Cena s DPH za m3 – vodné 25,00 / stočné 25,00
/ celkem 50,00.
Nárůst ceny s DPH – vodné 4,30 / stočné 4,30 /
celkem 8,50.
I při tomto podstatném zvýšení bude úroveň
cen srovnatelná s okolím: Moravská Třebová –
49,90, Svitavy 51,86, Polička 70,90, Vysoké
Mýto 50,00. Zvýšené tržby z nových cen nebu-
dou rozhodně předmětem zvýšeného zisku
provozovatele těchto sítí, ale použijí se
na dokrytí nákladových položek při jejich pro-
vozování, to je převážně odvod nájemného
městu. Protože se jedná o tzv. regulované ceny,
je navíc proces cenotvorby pod stálým dohle-
dem státu. Tím je zaručeno, že výnosy z tržeb
nemohou být ani předmětem financování
jiných oblastí v rámci rozpočtu města.
Výše vodného a stočného byly v Litomyšli napo-
sledy upravovány od 1. ledna loňského roku.
Od té doby se dařilo mírné propady na tržbách
kompenzovat snižováním nákladových položek
i nájemného. Jejich současně nastavené úrovně
jsou již však na samé hranici, která ještě umož-
ňuje kvalitní provoz a možný další rozvoj
a nelze je tedy nadále snižovat.

Pavel Jiráň,
vedoucí odboru místního hospodářství 

Zvýšení cen
vodného a stočného
od 1. srpna 2009

KOUPÍM JAKÝKOLIV
POZEMEK

o výměře minimálně 1,5 ha nacházející
se do 15-ti kilometrů od Litomyšle.
Nejlépe údolí nebo neudržovanou

roklinu, mimo zástavbu obce. 
Platba v hotovosti ihned. Právní servis

zajištěn. Tel. 777 76 10 85. Děkuji.
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Přišla nečekaně, zanechala škody a odešla 
- červencová povodeň

Sluneční paprsky vystřídal 22. července prudký déšť,
kroupy a silný vítr. Nad Litomyšlí se doslova rozpouta-
lo peklo, které za sebou zanechalo zatopené ulice,
domy, obchody, automobily. Následky řádění přírody
odstraňovali lidé ještě druhý den.
Po středeční 18. hodině měli plné ruce práce přede-
vším hasiči. „Pomocí čerpadel odčerpávali postupně
několik zatopených sklepů, výtahových šachet, kote-
len a zahrad přímo v centru Litomyšle, kde byla, dle
slov operačního důstojníka, situace nejhorší,“ sděluje
mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického
kraje Vendula Horáková. Hasičské jednotky likvidova-
ly nejméně 15 událostí. Odstraňovat následky po prů-
trži mračen ve městě, ale i jeho okolí, vyrazili
profesionálové z Litomyšle a dobrovolní hasiči z Cere-

Komenského náměstí, foto -bj-

Komenského náměstí, foto -bj-.

Dolní část Smetanova náměstí, foto -bj-.

proudy stékaly ulicemi u technické školy a gymnázia.
Také v Klášterních zahradách se vytvořilo malé jezero. 
Kolabovala doprava. Kvůli uzavřenému Komenskému
náměstí a zatopené pětatřicítce odkláněli policisté
automobily kolem Hotelu Dalibor přes kruhový objezd
Na Lány. 
Naštěstí začala voda rychle opadat a uvolněné kanály
opět plnily svou funkci. Naskytl se však smutný
pohled. Nánosy kamení, písku, hlíny a všeho možné-
ho, kroupami a větrem „servané“ listí a ovoce. To byla
spoušť, která zůstala v ulicích města. 
Doufejme, že další podobná průtrž mračen již nepři-
jde, ale i přesto několik důležitých informací pro pří-
pad povodní: 
• zeptejte se na městském úřadě, zda se vaše obydlí,
chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém
území či v území ohroženém zvláštní povodní 
• vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno
vodou 
• připravte si materiál na utěsnění nízko položených
dveří, oken, odpadních potrubí atd. (pytle s pískem
fólie, desky, ucpávky kanalizace) 

Velká voda Na Lánech, foto David Jirsa.

kvice nad Loučnou, Lánů, Dolního Újezdu, Morašic,
Budislavi, Čisté a Osíku. 
Zcela uzavřený byl průjezd Komenským náměstím
od ČSOB po kruhový objezd. Ucpané kanály zde nesta-
čily zachytit příval vody. Postiženy byly i přilehlé
panelové domy a podzemní garáže. V dolní části Sme-

textu ČT1 na stránce 182 nebo na internetové stránce
ČHMÚ http://hydro.chmi.cz (zveřejňováno i na webu
www.litomysl.cz ve zprávách z městského úřadu).
Jak se chovat během povodně:
• jednejte v klidu a s rozvahou 
• dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie
a záchranářů 
• pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným
lidem 
• zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte
do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti
rozbouřených toků. 
• pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územ-
ních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá
opatření na ochranu před povodněmi a v případě

Podzemní garáže na Komenského náměstí, foto -bj-.

potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou
pomoc 
• v případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou
ochrany vlastní silou a prostředky, včas požádejte
o pomoc povodňový orgán obce 
• nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život

Klášterní zahrady po průtrži mračen zachycené Otou
Bydžovským. 

• proveďte si povodňovou prohlídku kolem svého
obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný
materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily vol-
nému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky
a ucpávky vodního toku 
• buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi,
např. informace o povodňové situaci lze získat na tele-

Opět fotografie z Lánů od Davida Jirsy.

Na závěr jedna fotografie pro pamětníky. Velká voda ve stej-
ných místech jako letos. Foto Meisl 1984. U Hotelu Dalibor, foto -bj-.

tanova náměstí voda vytopila řadu obchodů. Obchod-
níkům tak zbyly oči pro pláč a plné ruce práce. Voda
řádila v prodejně s obuví, autodílech, sportu, lékárně
nebo cukrárně. Přirodní živel však zatopil také obchod
s elektromateriálem u světelné křižovatky. Zničené
zboží a zařízení: konstatovali prodejci a sčítali škody. 
Ovšem voda se nevyhnula ani dalším místům Litomyš-
le. Valící se masa se nedala přehlédnou Na Lánech,

svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které
nebude zatopené vodou 
• buďte připraveni na evakuaci – upuštění domova. 
K dispozici jsou tísňová čísla 112 a 150. Při předání
zprávy uveďte: co se stalo, kdy se to stalo, jméno
a číslo telefonu, ze kterého voláte. 

-red-
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Respitní péče Jindra
– pomoc pečujícím 
Dveře zařízení Respitní péče Jindra v přízemí Jindrovy
vily na Dukelské ulici jsou otevřeny lidem se sníženou
soběstačností z celého Pardubického kraje, zejména
však občanům Litomyšle a okolních obcí. Úkolem stře-
diska Farní charity Litomyšl, které v říjnu letošního
roku oslaví již páté narozeniny, je pomáhat rodinám, jež
dlouhodobě pečují o své členy, kteří z důvodu nemoci či
stáří již nejsou plně soběstační. Lidem, o něž po většinu
času pečuje vlastní rodina, nabízí možnost krátkodo-
bých pobytů v přátelském prostředí zařízení „rodin-
ných“ parametrů, v němž je zároveň na profesionální
úrovni zajištěna veškerá péče potřebná k překonání
jejich handicapu. Pro pečující rodinné příslušníky to
znamená možnost přerušit na čas svoji náročnou a obě-
tavou službu a načerpat nové síly či vyřídit si vlastní
záležitosti. Služba Respitní péče tak představuje určitý
pojistný ventil, který pomáhá regulovat zátěž, jež péče
o nesoběstačného člena rodiny vždy nutně přináší
a značně tím usnadňuje setrvání lidí se zdravotním či
jiným handicapem v jejich přirozeném domácím pro-
středí.
V první polovině roku 2009 využilo služeb Respitní péče
Jindra, při celkem 48 pobytech, 39 osob. Jejich věk byl
průměrně 80 let. Mezi časté důvody pobytů patřila, vedle
nutnosti odpočinku pečujících rodinných příslušníků či
jejich nepřítomnosti (například kvůli dovolené, pobytu
v lázních, hospitalizaci či lékařskému vyšetření), také
potřeba zajištění péče, rehabilitace a doléčení po propuš-
tění z nemocnice nebo LDN. Zařízení má kapacitní rezer-
vu, která často umožňuje vyjít žadatelům o pobyt vstříc
i v naléhavých, dlouho dopředu neplánovaných případech
a účinně tak pomoci rodinám v neočekávaných situacích. 
Více informací o činnosti a službách střediska Farní
charity Litomyšl Respitní péče Jindra lze získat na tele-
fonním čísle 731 598 890, případně jeho osobní návště-
vou na adrese Dukelská 750 v Litomyšli.

Karel Bělohlávek, Farní charita Litomyšl

Životní katastrofy se dotýkají každého člověka
k zamyšlení...

medailonek

Když mi bylo devět let, chodíval jsem hrát stolní tenis
do haly. Cesta z Okružní přes Lidickou okolo hřbitova
mi zabrala něco okolo 15 minut. Vzpomínám na jedno
odpoledne, kdy jsme trénink nedokončili. Venku zača-
lo pršet, také na tenisové stoly v hale tu a tam začalo
kapat, a tak nás poslali domů. Šlo nás víc, vraceli jsme
se stejnou cestou, jako jsme přišli, okolo hřbitova
a cesta měla pokračovat po lávce u mateřské školy dál
na Lidickou ulici. Lávku jsme už nepřešli, hnala se přes
ní voda. Chlapecké mozky se k tomu stavěly statečně:
„To přebrodíme“. Ještěže s námi šlo několik starších
a nedovolili nám nápad zrealizovat. Začali jsme hledat
místo, kde by se (jindy nevinná) Drahoška dala přejít.
Zůstali jsme stát u křižovatky Lidické a dnešní Zámec-
ké ulice. Nebyli jsme sami. Na silnici bylo uvězněno
auto „požárníků“. Voda s sebou nesla kde co. Nejčastě-
ji bylo vidět, jak proud unáší popelnice, pak různé věci
ze zahrádek, bahno... Ještě si vzpomínám na jakéhosi
pána na kole, který se rozhodl, že vodu projede. Ani se
nedostal do hlavního proudu a skácel se jak v němé
černobílé komedii a musel se vrátit a kolo potupně táhl
s sebou. Muselo se čekat, než voda trochu opadne.
První se dostala přes řeku auta ruských vojáků
a za notnou chvíli jsme se už odvážili i my, už to šlo.
Nevím v kolik jsem se dostal domů, ale tam se v tu
chvíli o povodni nic nevědělo.

V dalších dnech následoval v Litomyšli úklid, brigády,
spekulace, proč k povodni došlo, a proč byly následky
tak hrozné. Litomyšl posléze zasáhla další povodeň.
Letošní léto se opět nese ve znamení bleskových
povodní. Ani Litomyšl nebyla ušetřena a nešťastní lidé
jsou i jinde – v jiných městech a v jiných vesnicích.
Některá místa byla vyplavena několikrát po sobě. Utr-
pení lidí, přírody a zároveň solidarita po povodních
jsou nesporné. O tom nechci psát. Obrazy záplav máme
před očima neustále. Solidarita do srdce chirurgicky
voperovat nejde. Kdo pomáhal, činil tak proto, že mu
bylo dáno. Za ty, které nenapadlo alespoň trochu při-
spět, to udělá nějakým způsobem stát a potvrdí se tím
alespoň trochu smysluplnost daní.
Co mě ovšem zaráží, jsou vždycky závěry po povod-
ních. Po té litomyšlské se přišlo na to, že z velké části
vodu mohla zadržet Primátorská hráz a volba jiných
plodin na poli. Po letošních povodních se mluví opět
o tom, že jsme zrušili plochy, které měly v přírodě lepší
schopnosti zadržet vodu, než jakou mají lidská vodní
díla. Ukazuje se, že místo abychom krajinu tvořili,
jsme ji (z)netvořili.
Mám v duši jistou skepsi vůči rodu Homo Sapiens. Pro-
tože přes veškerou rozumnost a vynalézavost máme
krátkou paměť a téměř nedokážeme podržet v mysli
věci, které nebyly špatné. Často je potom pro nás „roz-
pomínání se“ velmi bolestivé.
Bible mluví o vodě a o povodních poměrně často. Nemá
smysl vypočítávat jednotlivé příběhy. Voda je ovšem

v Bibli symbolický živel, který má popisovat v první
řadě nikoliv přírodní katastrofu, ale běžné životní situ-
ace, do kterých se člověk dostává. Voda v biblickém
pohledu pohlcuje ty, kdo zapomněli na víru otců.
Na druhé straně vodou mohou projít jen ti, kdo se této
víře neztratili a kdo se k ní dokáží vracet.
Životní katastrofy se dotýkají každého člověka. Kaž-
dého zaplavují trochu jiné povodně. Ušetřen není
nikdo a nikdy. Některé vlny zasahují jednoznačně celé
lidské společenství. A ptáme se: „Kam se poděla hráz,
která měla dát člověku bezpečí?“ Popřípadě, není-li
hráz, jak se dostanu na druhý břeh rozbouřené vody,
abych došel domů, když se ukazuje, že trénink ve stol-
ním tenise mi byl proti povodním málo platný?
Přestože ještě nedávno (před 20 lety) nám ve škole
Bibli zamlčeli, nebo ji parodovali a deklasovali na úro-
veň pohádkové knížky, je Bible realistickou knihou.
Nemlčí o povodních a přívalech vod. A nezapomíná se
v ní na důležitý aspekt lidské existence – totiž rozpo-
mínání se a paměť na to, co skutečně nese lidský život.
Naopak ukazuje se, že je to to nejdůležitější, co máme.
Biblické východisko pro člověka z úskalí života je toto:
„...Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, tvůrce
tvůj: ´Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě
tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu
s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-
li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já
Hospodin jsem tvůj Bůh´...“

Petr Peňáz, evangelický farář ve Sloupnici

MUDr. Miroslav Marša - lékař tělem i duší

MUDr. Miroslav Marša, plicní lékař – pneumoftizeolog,
oslavil 15. července 90. narozeniny. I přes svůj věk se
stále zajímá o medicínu, která se stala jeho životem. 
Medicínu jste studoval poměrně dlouho…
Medicínu jsem začal studovat v roce 1938. Při protes-
tech studentů 17. listopadu 1939 nám ale Hitler zavřel
vysoké školy na 5,5 roku. Při různých zaměstnáních
jsem se však nevzdával návratu ke studiu. Kupoval jsem
si německou odbornou literaturu a těšil se na vítězství
spojenců. Nakonec jsem promoval v Brně 10. 6. 1947.
Proč jste si zvolil právě obor plicní nemoci a TBC?
Již v dětství jsem onemocněl tuberkulózou. Další nápor
TBC jsem zažil v roce 1946 po pitvách při studiu medicí-
ny. Byl jsem léčen v sanatoriu v Jablunkově. Přísný
režim plný zákazů jsem nesnášel. Léčení v sanatoriu
jsem ale předčasně ukončil, abych mohl dostudovat.
Bylo velkým překvapením, že během konečného inten-
zivního studia došlo k neočekávanému zavření kaverny
(kaverna je dutina na plicích, ve které jsou mikroby.
Když se zhojí, dochází k příznivému obratu ve vývoji
onemocnění - pozn. red.). To bylo moje životní vítězství
a pobídka, abych se oboru tuberkulózy věnoval. 
Pracoval jste se slovenským kardiochirurgem, vědcem,
pedagogem, akademikem a předsedou Slovenskej aka-
démie vied Karolem Šiškou, který se ve Vyšných Hágách,
jako vedoucí chirurgického centra, zasloužil o přepraco-
vání a zavedení nejmodernějších léčebných metod v plic-
ní a kostní tuberkulóze, přičemž uskutečnil s lékařským
týmem roku 1969 první transplantaci lidského srdce
s mimotělovým oběhem krve ve střední Evropě…
Nejlepší podmínky k práci a ke studiu jsem našel právě
na Slovensku ve Vyšných Hágách, kde nejmodernější
ústav řídil doc. Karol Šiška. Byl to můj celoživotní uči-
tel. Překvapil jsem ho již při prvním setkání žádostí
o zřízení speciálního oddělení pro léčbu hnisavých
zánětů pohrudnice, které byly často smrtelné. Přísná
asepse při výkonu pleurálních punkcí a častých výpla-
ších, s podporou malých dávek antituberkulotik, při-
nesla u 111 léčených výborné výsledky.
První odbornou práci jste napsal již v roce 1948, tedy rok
po promoci…
Již z Jablunkova jsem měl nastudovánu literaturu
o Streptomycinu. Byl to nápad mého učitele, aby mě

také ředitelé z ostatních ústavů svěřili materiál ke stu-
diu účinku tohoto nového léku. Na podzim téhož roku
jsem o této práci přednášel ve Waršavě a Zakopaném.
Za 3 roky jsem přednesl hlavní referát - část interní-
chirurgickou přednesl doc. Šiška. Od roku 1947 jsem
vypracoval přes 100 přednášek, statistik a publikací.
Jako lékař jste působil i v zahraničí. Kde a jak dlouho
jste pracoval?
Určení odborníci měli pomáhat v boji proti tuberkuló-
ze v rozvojových zemích. Šlo o rizikové poslání. Měli
jsme ztráty lékařů hlavně při dopravních nehodách.
Práce byla ztížena špatnými komunikacemi, cesty byly
prašné a kamenité, ničily pneumatiky a byly příčinou
častých nehod. Já jsem v letech 1967-1970 působil
v Alžírsku. Nejpěknější vzpomínky však mám na Zam-
bii. Tam jsem organizoval boj proti TBC na velké rozlo-
ze - mezi jezery Tanganyika, Mweru, Bangweulu
a Malawi. Jako organizátor v severní provincii Zambie
až k hranicím Konga s jezerem Mweru jsem terénním
vozem navštěvoval nemocnice a venkovská střediska.
Ta byla od sebe vzdálena 30 - 50 km. Všude jsem zavá-
děl TBC registr tak, aby léky proti tbc byly dostupné
i na venkově. Přístup ke kombinovaným lékům proti
tbc, podobně jako léky proti malárii, pomohl omezit
tragedie, kterými tyto nemoci ničily obyvatelstvo. 
Po skončení expedic jsme v roce 1977 převzali plicní
středisko v Litomyšli po prim. Pažoutovi. To ale bylo
v přestavbě. Díky dobrým referencím z dosavadních
expedic přišlo v roce 1984 pozvání do Severního Jeme-
nu. Zaměstnání mohla přijmout jen manželka, já jsem
si netroufal v 65 letech na noční služby. Svoji ženu
jsem pouze doprovodil při první i druhé cestě
do Jemenu.
Jak prožíváte stáří? 
Po sedmdesátce jsem zůstal členem pneumologické
společnosti. Zabojoval za zrušení BCG vakcinace a udr-
žoval kondici náročnou prací na chalupě na okraji
Brna. Tam jsem překonal infarkt myokardu. Kvalitní
kardiologická pomoc kolegů v Brně a v posledních
letech v Litomyšli i v Ústí nad Orlicí mi dopřála zažít
jiné ataky a tu zas byli chirurgové i internisté, kterým
děkuji za pomoc. Za vzornou péči děkuji své ženě,
MUDr. Evě Maršové. Známe se už 50 let a od roku 1968
jsme manželé.

Panu doktorovi přejeme do dalších let hodně zdraví.
Redakce

Pronajmu byt 2+1
ul. 9. května, Litomyšl  po rekonstrukci

nájem 6500 Kč měsíčně + el. energie
kontakt: 606 609 339
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8. díl – Revoluční rok 1848

Unikáty z dějin Litomyšle – 8. část

V roce 1848 v celé Evropě vzplály revoluce. První se
vzbouřila Sicílie, ale až Paříž v únoru inspirovala zby-
tek kontinentu nespokojeného s nedostatečnými
výdobytky předchozích revolucí v uplynulém půlstole-
tí. Lidé v celé Evropě toužili po demokratizaci. Také
v Rakousku v březnu padl nenáviděný kancléř Metter-
nich a císař Ferdinand V. slíbil ústavu. Nadšení ovládlo
Vídeň, Prahu i Litomyšl. Revoluční báseň Universität
bývalého litomyšlského studenta Ludwiga Augusta
Frankla vydaná jako jedna z prvních necenzurovaných
děl kolovala po německých zemích v 500 000 výtiscích
a byla zhudebněna hned 19 skladateli.
Litomyšl zněla provoláváním slávy konstituci, i když
jen málokdo věděl, co to vlastně je. 19. března se usta-
vila, podle vzoru univerzitních měst, studentská legie.
Jejím 160 mužům velel Alois Jehlička z druhého roční-
ku filozofie. Od konce března se utvářela i měšťanská
národní garda, jejím velitelem byl zvolen Josef Buch-
tele. Měla přes 200 všelijak vyzbrojených členů – střel-
ných zbraní bylo málo, proto byly zakoupeny alespoň
píky. Posléze vznikla i zámecká garda v počtu kolem
110 mužů (úředníků a obyvatel Zaháje a Záhradi).
Spolu s ostrostřelci (asi 122 mužů) tak měla Litomyšl
náhle na 600 ochránců veřejného pořádku, kteří se ale
zpočátku věnovali hlavně přehlídkám nebo slavnost-
ním svěcením praporů.
Začaly národnostní třenice. Radikální mlynář Antonín
Němec strhl jednomu cizinci frankfurtskou trikolóru
(ve Frankfurtu se scházel všeněmecký sněm, kam se
ale Češi, pozvaní ústy Palackého, odmítli dostavit).
Němečtí studenti na protest opustili studentskou
legii. Neklidný byl i venkov, i když byl v březnu značně
uchlácholen císařovým příslibem zrušení roboty. Byly
sepisovány petice se stížnostmi – také obyvatelé měst-

již dříve ve větší míře uplatňována možnost výkupu,
protože robota byla neefektivní – nyní byla za náhradu
zrušena plošně. Také město dostávalo od sedláků
ve splátkách peníze, z panství mu tak zůstaly přede-
vším lesy).
V Litomyšli panoval víceméně klid. V září radikálové
označili domy příliš povolných měšťanů, proto
ve městě hlídkovali kyrysníci a národní garda. V říjnu
se Josef Buchtele stal velitelem všech národních gard
v chrudimském kraji, podílel se také na tajných přípra-
vách povstání plánovaného na rok 1849. Studenti,
jimž byla zakázána legie, založili alespoň spolky – nej-
důležitější byla Slavie. 7. března 1849 byl rozehnán
říšský sněm a vyhlášena oktrojovaná (vnucená) ústa-
va. Pomalu se vracel absolutismus. K povstání nedo-
šlo. V červenci 1849 byla rozpuštěna národní garda.
Zanikla i Slovanská lípa – politický radikálně demo-
kratický spolek – jejíž pobočka byla i v Litomyšli U Čer-
ného orla. Filozofické ústavy byly proměněny
v septimy a oktávy gymnázií. Karel Havlíček Borovský
chtěl po zákazu svých Národních novin vydávat v Lito-
myšli časopis Slovan, ale tiskař František Berger se bál.
Havlíček se nakonec usadil v Kutné Hoře. Buchtele byl
zatčen v roce 1850 a tři roky vězněn. Kratší dobu pobyl
za mřížemi i Antonín Němec.
Jedním z mála výdobytků revoluce bylo zřízení moder-
ní správy. Zanikl vrchnostenský úřad. V roce 1850
vznikly v Litomyšli podkrajský úřad (pozdější okresní
hejtmanství) a okresní soud; regulovaný magistrát byl
nahrazen městským výborem a radou v čele s purk-
mistrem. K Litomyšli byly přičleněny i Záhraď, Zaháj,
Lány a Suchá. Definitivní konec feudalismu provázel
hmotný úpadek vrchnosti. Litomyšlské panství již před
rokem 1848 úspěšně vytuneloval vrchní František
Braun a v roce 1855 jej levně v dražbě koupili Thurn-
Taxisové žijící trvale v Řezně.

Petr Chaloupka, RML

ského panství si stěžovali na litomyšlské měšťany.
Sedláci odpírali roboty a pořádali veřejné hony i přes
zákazy vrchnosti. V květnu přišli do Litomyšle sedláci
z Tisové a obcí, kterými procházeli, ozbrojeni holemi.
U zámku je uklidňovali kněží a vrchní. Příčinou jejich
pobouření byla fáma, že němčický rychtář Částek
odmítl za úplatek zrušení roboty. Národní garda byla
v pohotovosti, ale zasahovat nemusela. Sedláci poté
asi táhli do Němčic, ale Částek se včas schoval.
V červnu se v Praze sešel Slovanský sjezd. Srážka
demonstrantů s vojskem po Sbratřovací mši 12. června
přerostla v povstání. Již druhý den vyrazili Praze
na pomoc někteří litomyšlští studenti a 14. 6. je násle-
dovalo 120 mužů z národní gardy. Odcházeli slavnost-
ně s hudbou, ale již cestou někteří odpadli. Další den
už byli v Praze a byla jim svěřena obrana mincovního
úřadu a pekáren. 16. 6. někteří z nich bojovali na bari-
kádách u Staroměstské mostecké věže. Ale ještě před
kapitulací povstalců toho samého dne se rozhodli
opustit Prahu, v čemž se jim snažili zabránit radikální
dělníci. Museli se proto naoko přidat k pohřebnímu
průvodu. Venku z města se doslechli o masakru ustu-
pujících gardistů a civilistů na běchovickém nádraží,
proto se vydali pěšky oklikou do Českého Brodu. 17. 6.
první z nich dorazili domů, jiní ale šli raději pěšky,
protože se báli útoku vojska na vlak.
Potlačení českého povstání ale neznamenalo konec
revoluce v Rakousku. V červnu měli lidé poprvé mož-
nost jít k volbám (volit ale nemohly chudina ani ženy).
Zemský sněm se nakonec nesešel, ale celorakouský
ústavodárný sněm ano. Litomyšl zastupoval Němec
Josef Quitensky z Čisté, který zvítězil díky tomu, že
hlavní český agitátor, zdejší rodák František Augustin
Brauner, byl dočasně uvězněn. Brauner byl ale včas
propuštěn a zúčastnil se sněmu jako poslanec za Přeš-
tice. Významnou měrou se podílel na vypracování
zákona o zrušení roboty ze 7. září (na Litomyšlsku byla

Terč „Litomyšlská garda v roce 1848“
Revoluční rok 1848 byl vždy vnímán jako důležitý histo-
rický mezník a památky z této doby byly proto v Litomyš-
li pečlivě ochraňovány. Nejzajímavější z nich, která bude
prezentována na podzimní výstavě unikátů v muzeu, je
malovaný střelecký terč s námětem litomyšlské národní
gardy. Autorem terče je známý malíř Antonín Dvořák,
jeho objednavatelem byl zdejší krejčí a účastník pražské
výpravy František Lorman. Ze střelnice na Karlově se
dochovalo přes sto malovaných terčů, tento patří k nej-
krásnějším a do značné míry se vymyká námětově i kom-
pozičně. Malba složená z několika samostatných výjevů
zobrazuje dramatickou historii výpravy gardy do Prahy
ve dnech 14. - 17. června 1848. První scéna v levém hor-
ním poli zachycuje nasedání gardistů na vozy na Babce.
V pravém horním poli se nachází boj na barikádách
u staroměstské mostecké věže v Praze. V ústředním nej-
větším výjevu je zachycena garda v pražských ulicích
a hlavní postavy dění. Čelem k divákovi, s kloboukem
a rozpřaženýma rukama, to je Josef Buchtele, velitel
gardy. Za ním stojí další gardista, litomyšlský kožešník
Alois Hek, vedle něj je významný politik a zdejší rodák F.
A. Brauner. Tato scéna je orámována bočními dvěma
poli, ve kterých je po levé straně vymalován gardista
v občanském oděvu, s puškou a šavlí, vpravo pak stu-
dent s dívkou jako symboly mládí. V dolních polích je
zachycen tábor litomyšlské gardy za Prahou a konečně
tajný pěší návrat domů za měsíčního svitu. Malbu dopl-
ňují dva znaky, nahoře český lev, dole litomyšlská lilie.

seriál

750 let městem – Litomyšl 1259–2009

seriál

Malovaný střelecký terč „Litomyšlská garda v roce 1848”.

Studentský časopis „Bodlák” z r. 1849
Na pomoc Praze v červnu 1848 přišli také někteří
členové studentské gardy (osudy fiktivních
studentů Vavřeny, Fryborta a dalších popisuje
Alois Jirásek ve známé Filosofské historii).
Studentský ozbrojený sbor byl poté rozpuštěn,
náhradou za něj si po prázdninách zdejší
filosofové založili spolek Slavie. Konaly se schůze,

přednášky, hrálo se i divadlo, a to vše česky, což
dosud nebylo obvyklé. Na jaře 1849 začal spolek
dokonce vydávat zvláštní studentský list Bodlák.
Vycházel vždy ve středu a v sobotu v půl šesté
odpoledne a zřejmě pouze v jediném exempláři,
neboť byl psán i bohatě ilustrován ručně. Satiricky
glosoval tehdejší politické dění v celostátním
i místním kontextu. Například kancléř Metternich,
symbol předchozího režimu, jehož revoluční dění
donutilo odstoupit, je zde spodobněn mezi čerty,
kteří ho pečou na ohni, na jiném místě ho vidíme
prchajícího do Londýna s vakem peněz na zádech
a popisem „Třeba klobouk ztratil, jen když pytlík
mám“. Ministerský předseda Felix Schwarzenberg
je vymalován, jak v rozčílení čte Národní Noviny
s článkem o oktrojované ústavě a rozehnání
kroměřížského sněmu. 
Vydávání listu i celý studentský spolek Slavie neměl
dlouhého trvání, zanikl během roku 1849. Řada
požadavků studentů se nenaplnila, ale v jednom
došlo k výraznému pokroku. Prvně se podařilo
prosadit stálou výuku češtiny na gymnáziu. V roce
1866 se čeština stala jediným vyučovacím jazykem.

René Klimeš, RML

Pronajmu byt 3+1
135 m2, v klidné lokalitě blízko

centra města. Cena: 9000 Kč/měsíc.
Tel.: 731 103 727.
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MUDr. Jarmila Šišková
ambulance vnitřního lékařství

a revmatologie

oznamuje novou adresu
ordinace s platností od 1. 9. 2009:

J. E. Purkyně 916, Litomyšl
(budova H.R.G.)

Prodáme byt 3+1 
v Litomyšli po rekonstrukci

v revitalizovaném PD s výtahem, zděné jádro, balkon,
plastová okna, vestavěné skříně, masážní vana,

pěkný výhled na město. Cena dohodou.
Pouze přímí zájemci. Tel. 737 274 450.

Nedokončená silnice
Bydlím na ulici Z. Kopala. Ráda bych upozornila na stav
silnice, kterou mám pod okny a která nejen mne, ale
i další obyvatele tohoto domu rozčiluje. Nikdy jsme
nepochopili proč, když byla ukončena výstavba v této
lokalitě a udělána asfaltka, je zakončena pod našimi
okny a dále do výjezdu na Osík je jenom prach a štěrk.
Nikdo si nedovede představit, jak moc se nám práší
do oken při prašném létě, jak moc jsou hlučná auta jez-
dící v noci po této cestě. A právě v této době, kdy je
velké množství přívalových dešťů, se nám všechen
štěrk, prach a bláto valí na chodník, po kterém se pak
špatně chodí a maminkám s kočárky špatně jezdí.
Vždyť i ze zdravotního hlediska je množství prachu
usazujícího se v prádle, jež tady sušíme, alarmující.
A tak se ptám, páni zastupitelé, nešlo by s tím něco
dělat?                                                          Pavla Randová

z dopisů čtenářů

Kam zmizela stará
krásná Litomyšl
Často a s nostalgií vzpomínám na starou dobrou Lito-
myšl. Kolorit oprýskaných fasád, křivolakých uliček,
zákoutí a dvorků. Starých domečků a chaloupek. Sle-
zák s jeho výbornou restaurací a bufetem, kde smažili
voňavé a chutné brambůrky. Restaurace U Tunelu,
Zeleňák, Mléčný bar a jídelna s křupavými rohlíčky,
výborným kakaem, chlebíčky, zákusky, mléčný koutek
s chutnými sýry a mlékem. „Partiovku“ a Snahu s kva-
litními botami či levné oděvy, prodejnu desek a gramo.
Litomyšl, jež jsem měl tak rád. 
Ne jako dnes, načančané fasády, neomšelé a přebyteč-
né obchody, každý jiný bez jasného záměru. Auta
všude kam se podíváte. Nabubřelá hodnota přepychu,
mamonu a blahobytu, ale i bída, beznaděj a zoufalství.
Kam to až jednou půjde, kdo to ví?         Jára Stratílek

I tací lidé jsou 
mezi námi
Chci se s vámi podělit o příběh, který se stal v neděli
12. června. Ráno jsem si jela natankovat benzin
na pumpu směr Svitavy. Vcházela jsem dovnitř zaplatit
a vidím ztrápený výraz paní prodavačky, která mluvila
s nějakým mužem. Její slova zněla asi takto: „Proboha,
co já s ním budu dělat, vždyť mi už pejska máme...“
a její pohled směřoval dolů k nohám. Jelikož jsem
milovnicí zvířat, drze jsem se zeptala, o jakém pejsko-
vi mluví. Po chvilce jsem pochopila. Paní mi ukázala
papírovou krabici a v ní malinké štěňátko, které spo-
kojeně vrtělo ocáskem. Tento „dárek“ čekal v neděli
v 6.00 ráno u dveří čerpací stanice. Osud fenečky
jezevčíka mi nebyl lhostejný a nechtěla jsem si ani
představit, že štěňátko, které určitě ještě nic dobrého
nepoznalo, skončí ve studeném kotci útulku. Naštěstí
se ještě ten den našel pán, jemuž pejsek nedávno zem-
řel a fenečku si okamžitě vzal domů. 
Chtěla jsem jen poukázat na to, jací lidé mezi námi
stále jsou. Čerpací stanice u hlavní silnice, chladná
noc, jedna malá krabice a v ní klubíčko, které má přeci
také právo na plnohodnotný život.

Kateřina Bohuňková

Pravda o Hodině pravdy
Naše rodina se 17. května zúčastnila soutěže v České
televizi (ČT) – Hodina pravdy (pořad se vysílal 4. čer-
vence). Měla jsem za úkol rozdělat oheň pomocí kře-
sadla (pazourku, pilníku, troudu a hoblin), a to vše
v limitu 45 sekund. Výsledkem měl být viditelný pla-
mínek. 
Při natáčení ve studiu, dokud vše klapalo tak jak má,
na nás byli všichni hodní a milí. Natočilo se pár zábě-
rů a pak se šlo na plnění úkolu. Rozdělávala jsem
oheň a když mi vyšlehl plamen, na časomíře přesně
naskočila 0, tzn. oheň se ukázal ve stejnou chvíli,
jako skončil čas. Ve studiu byl okamžitě jásot
a nadšení. Vystřelily na nás konfety a různé gejzíry.
Minutu jsme jen jásali a užívali si úžasného pocitu
splnění úkolu. Pak nás někdo, zřejmě z režie, zastavil
a oznámil nám, že se musí celý záznam z pokusu pře-
kontrolovat a zjistit, zda byl pokus v daném limitu
splněn. 
Nezbylo nám, než sedět a čekat na verdikt. Po uply-
nutí asi pěti minut se vrátili ze zákulisí a oznámili
nám, že jsem limit přesáhla o několik setin sekundy.
Naši fanoušci začali protestovat. Nato se ozvalo
hrubé okřiknutí někoho z režie: „Ticho! Tady rozho-
duji já!“ V následující chvíli jsem se dozvěděla, že
musím pokus znova opakovat, aby na záběru nebyly
vidět, ve chvíli zapálení ohně, tryskající konfety (aby
mohli natočit „neúspěšný konec“). Musela jsem tedy
znovu takto rozrušená zapálit oheň (po vysílání

v televizi jsme zjistili, že z druhého pokusu nepouži-
li nic, kromě mého odchodu). Přesto bylo nezbytné
pokus opakovat. 
Po tomto „divadle“ musel nastoupit náhradník, bratr
Ota, kterého moderátor ještě dusil svými poznámka-
mi. Při plnění úkolu se mu oheň několikrát rozhořel
a zase vyhasl, jak je poznat na zpomalených záběrech.
Bratr si sundal ruku z hoblin, neboť viděl, že už se mu
oheň rozhořívá a logicky – aby se nespálil. Bohužel
mu kvůli tomu hobliny spadly na zem (kde se také
několikrát rozhořely). Přesto nám nebyl ani tento
pokus uznán jako splněný. 
Dodnes nám nikdo nevysvětlil pojem „viditelný pla-
mínek“. Je zcela evidentní, že hobliny byly navlhlé -
celý den se ve studiu používaly různé efekty s umělou
mlhou. Mimo jiné indián Jiří Kohout, který nám úkol
předváděl, měl úkol splněn za stejný čas, jako byl při-
dělen nám (45 sekund). Avšak po zveřejnění této
chyby v internetové debatě byl čas náhle sestříhán
na 38 sekund. Ve stejné chvíli byl můj soutěžní pokus
sestříhán a prodloužen tak, aby bylo jasně vidět, že
jsem úkol nesplnila v limitu. Že by se ČT bála pravdy? 
Myslím si, že proti těmto médiím nemáme mnoho
šancí na obhájení a spravedlnost. 
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem našim
fandům, kteří nám věnovali celé nedělní odpoledne
s večerem a jeli nás podpořit do Ostravy.

za naši rodinu Jana a Ota junior Bydžovští

Jsem proti sochám  
Co vám chci napsat a leží mi na srdci? Dalo by se dlouho-
sáhle rozepisovat, jak je Litomyšl krásné a svou historií
a památkami výjimečné město. Město, kde jsem se naro-
dila a trávím zde v podstatě daleko více času než ve svém
současném bydlišti. Obrázek pohody, harmonie a pokli-
du maloměsta však v posledních dnech cosi narušuje. 
Jsou to betonově-rezavá monstra obřích rozměrů, která
zřejmě kdosi vydává za umělecká díla. Po sobotní
vycházce Litomyšlí jsem byla zděšena a rozhodnuta pro-
testovat, bránit se, volat a psát, jen aby ty zrůdy co nej-
dřív ze svých míst zmizely. Neznám autora (autory, je-li
jich více) ani jeho pohnutky pro vytvoření něčeho tak
agresivního, beznadějného a nevkusného. Znám ale
řadové lidi z Litomyšle, kteří nepotřebují nikomu
pochlebovat a hrát si na pohádku Císařovy nové šaty.
Myslím si, že na celou věc budou mít podobný názor
jako já. Nemám akademické vzdělání, umím pouze říci
líbí, nelíbí a tečka. Monstra v litomyšlských zákoutích
rozhodně nikomu klidu do duše nepřinesou. Už nemám
vůbec chuť projít se po Klášterních zahradách za pří-
tomnosti tyranosaura.  Je-li to ve vašich silách, zarea-
gujte, prosím, na moje psaní. Poraďte, kde klepat
na dveře, aby se něco změnilo.               Johanka Faitová

Japonská zpěvačka
vyjednávala účast
na Smetanově Litomyšli

V Japonsku velmi populární zpěvačka Hiromi Iwasaki
zavítala do Litomyšle. Kromě návštěvy představení
Smetanovy Litomyšle také vyjednávala s jejím ředite-
lem Janem Piknou o své možné účasti coby účinkující.
„Uvidíme, jestli to bude možné. Zatím jsme nic nedo-
jednali,“ sdělil Jan Pikna. Iwasaki je interpretkou
populární hudby sanremovského stylu, což může být
těžké zařadit do programu operního festivalu. „Musí-
me to ještě hodně zvážit,“ dodal Pikna. Japonská
hudební hvězda již v České republice natáčela CD s pří-
značným názvem Praha. Stala se také průvodkyní
v cestopisu určenému k propagaci Česka v Zemi vychá-
zejícího slunce.                           Text a foto Jana Bisová
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1.nekuřácká
restaurace
v centru Litomyšle

Každý den
můžete vyhrát
oběd zdarma.

Přijďte ochutnat
svou výhru!

Obědy podáváme od 11 do 15 hodin

Restaurace
v Lidovém domě

Zákoutí města zachycená výtvarníky

Od konce června je v Městské galerii k vidění zajímavá
výstava s názvem Litomyšl v obrazech. Pomocí růz-
ných výtvarných technik jsou zde zachycena známá
i méně známá zákoutí města. 
Výstava vznikla k 750. výročí povýšení Litomyšle
na město. „Přemýšleli jsme, jak by mohla přispět
i galerie a rozhodli jsme se pro téma Litomyšl v obra-
zech, nebo-li našli jsme v depozitáři díla, na kterých je
město zobrazeno a vše doplnili exponáty zapůjčený-
mi,“ popisuje zrod celé výstavy ředitelka Městské gale-
rie Helena Zemanová. Výstava tak vznikla za přispění
Státního archivu a Regionálního muzea v Litomyšli. 
Do užšího výběru prošli spíše méně známí autoři, kteří
již delší čas dleli v depozitáři. Jde například o díla
Karla Šťastného, Karla Liebschera, Václava Martínka,
Františka Motyčky nebo Františka Ropka. „Určitě zají-

mavé jsou dvě olejomalby z Regionálního muzea.
Jedná se o obrazy, na nichž jsou zachyceny budovy,
jejichž podobu dnes známe v novějším podání,“ sdělu-
je Zemanová a dodává: „Návštěvníky také určitě zau-
jmou vůbec nejstarší pohledy na naše město.“ 
Litomyšl je krásná a malebná, v minulosti lákala a stále
láká malíře, kreslíře a grafiky. V expozici galerie tak
najdeme přes 60 děl plus soubor reprodukcí Quido
Šimka zachycující život Litomyšle. 
Výstava potrvá do 4. října a poté ji vystřídá přehlídka
fotografů, kterým naše město učarovalo. 

Text a foto Jana Bisová

Schodiště u Proboštského kostela, 1918 od Václava Martínka
(snímek vlevo nahoře). Litomyšlské náměstí, 20. léta 20.
století od Františka Koblihy (na fotografii umístěný vlevo)
a Piaristický chrám, 1941 od Karla Viha.

Křížem krážem prázdninami
- zajímavý městský projekt 

Rodiče dětí prvních až pátých tříd, ale i předškoláků
mají již šestým rokem možnost využít projektu Křížem
krážem prázdninami. Dvouměsíční program pořádaný
Městem Litomyšl v prostorách Rodinného centra zaba-
ví tyto děti v době, kdy se jim rodiče nemohou věno-
vat. Každý den je pro ně připravený zajímavý program.
Počet dětí na jednotlivé dny je však limitovaný.
„Pokud by se stalo, že dítě bude již nad rámec kapaci-
ty, která je stanovena na 25 dětí, tak je možné, že se
do programu nedostane,“ říká Milada Nádvorníková,
vedoucí odboru školství, sportu a volného času. Jak
dále uvádí, jsou dny, kdy je přihlášeno 15 dětí, ale
také i 27. Záleží prý hodně na počasí, možnostech
rodičů a dalších okolnostech. Výhodou programu však
je, že dítě může být přihlášeno pouhý den předem.
Postup je následující: „Rodič se rozhodne, že své dítě
chce zapojit do projektu. Navštíví městský úřad, a to
buď odbor školství anebo jde přímo na pokladu.
Na těchto místech si vyzvedne přihlášku (k dispozici
i v Lilii č. 6 nebo na webových stránkách města – zprá-
vy z městského úřadu, pozn. red.), vyplní ji a zaplatí
úhradu,“ vysvětluje kroky k přihlášení Milada Nádvor-
níková. Za jedno dítě je stanovena taxa 50 Kč/den,
za sourozence 40 Kč/den na osobu a k tomu 21 Kč
za hlavní jídlo a 5 Kč za polévku. Oběd si dítě musí
uhradit samo v hotovosti. V přihlášce rodič vyplňuje
také kontakty, zdravotní potíže jako astma, alergie
apod. nebo navštěvovanou školu. „Chceme mít spoje-
ní na rodiče, protože se nám již stalo, že dítě vyrazilo
do Křížem krážem, ale nedošlo tam. Pracovnice pro-
jektu tak mohou kdykoli zavolat rodiče,“ vysvětluje
Nádvorníková. 
Podle zkušeností pedagožky zapojené již v několika
ročnících Křížem krážem prázdninami Vítězslavy
Borovičkové se každoročně objevují stejné tváře.
Děti se do projektu vrací rády a těší se. „Líbí se jim
zde. Rodiče pracují a tady mají jistotu, že je o děti
dobře postaráno. Program bývá skutečně pestrý
a mnohdy jim doma takovou nabídku činností nemo-
hou nabídnout,“ dělí se o své zkušenosti Borovičková.
Každodenní program je koncipován podle složení

dětí, na základě jejich přání a požadavků s přihlédnu-
tím k možnostem samotných vedoucích a počasí. Když
jsou děti starší, mají rády hlavně sportovní aktivity,
jako je plavání, bowling, šipkovaná nebo fotbal. Mlad-
ší děti si raději hrají v Rodinném centru. Baví je i spo-
lečenské hry, slovní kopaná atd. „Zajímavé jsou pro ně
rovněž výlety, třeba do Nedošína, kde rády soutěží
a hledají psaníčka,“ dodává Borovičková. S nápady
na aktivity přicházejí také praktikantky z pedagogické
školy, které vždy ve dvojici doplňují vedoucí. 
Informace o projektu je možné získat na městském
úřadu - na odboru školství nebo je rády sdělí přímo
pedagožky zapojené do projektu jako vedoucí. „Rodiče
mají zájem o aktivity, které jsou v plánu. Někdy je
pro ně činnost zajímavá, jindy méně a potom děti
zůstávají doma. Ptají se i na osobu vedoucího či stu-
dentek. Zajímají se také o chování svých potomků
v kolektivu nových dětí,“ vyjmenovává obvyklé dotazy
Borovičková. 
Užitečná sdělení je možné nalézt také ve skříňce lito-
myšlského Rodinného centra, naproti bankomatu GE
Money Bank.

Jana Bisová, foto Tomáš Čermák

Jednou z naplánovaných aktivit byl výlet na rozhlednu na
Andrlově chlumu. Podle slov vedoucí Jany Morávkové děti
výstupem na plošinu překonaly samy sebe.

Cyrilometodějská mše
na litomyšlském zámku
> strana 1
Pokud se evangelizace děje bez tohoto vtělování
do živé kultury, stává se jenom pouhou náboženskou
agitací. Záleží na každém z nás, na každém evropském
národu, zda do této evropské jednoty vnese něco
ze svého duchovního bohatství.“ 
Tomáš Halík také věnoval pozornost Babylonské věži
jako symbolu lidské pýchy. „Babylonská věž byla chápá-
na jako symbol civilizace, která se chce obejít bez Boha
a proti Bohu. Tato lidská pýcha byla potrestána zmate-
ním jazyků. Lidstvo bylo zraněno v tak intimní oblasti
svého života, svého spolubytí, jako je jazyk. Od té doby,
symbolicky míněno, se táhnou dějinami lidstva napětí,
konflikty, nedorozumění jejichž tragické následky cítí-
me i v naší dnešní době,“ pronesl Halík a uvedl, že svět
by měl být Antibabylonem: „Místem, kde si lidé různých
kultur, národů a jazyků budou navzájem rozumět, kde
najdou společný jazyk při respektu k té velké různosti,
kterou jednotlivé kultury mají.“
Během obřadu zazněla také VII. Mše – Hlaholská, ke
cti českých patronů z pera Jana Hanuše v podání Küh-
nova smíšeného sboru pod dirigentskou taktovkou
Marka Vorlíčka. Sólového basu se zhostil Jiří Sul-
ženko.                                           Text a foto Jana Bisová 

Dokument 
o Aleši Veselém
Zajímavý časosběrný dokument o sochaři Aleši Vese-
lém, jehož sochy jsou v současné době k vidění i v Lito-
myšli, natáčí režisérka Jana Chytilová. Smetanova
Litomyšl vlastní dvacetiminutový sestřih. 
„Film začal vznikat ještě dříve, než byla zahájena
výstava u nás. Režisérka využila toho, že Aleše Veselé-
ho chytla erupce tvorby, kdy si pronajal haly v Kladně
a vytvářel sochy neuvěřitelným tempem,“ říká ředitel
Smetanovy Litomyšle Jan Pikna. Kamera nechyběla
ani při samotném stěhování plastik do města a zachy-
tila i jejich osazování a vše, co se kolem této velké akce
dělo. 
Dvacetiminutový dokument Smetanovy Litomyšle měl
premiéru 25. června v rámci prohlídky soch za účasti
autora. „Šlo se průvodem za Alešem Veselým a lidé
neodcházeli, naopak se připojovali další. Byl to feno-
menální úkaz,“ popisuje Pikna. Tento „úkaz“ byl také
zdokumentován a tak časosběrný materiál stále přibý-
vá. Kamera by navíc měla zachytit i Veselého realizace
v Izraeli.
Režisérka Jana Chytilová je známa především celove-
černím dokumentárním filmem o undergroundové
skupině The Plastic People of the Universe nebo por-
tréty lékaře a vodního slalomáře Lukáše Pollerta,
herečky Chantal Poullain, výtvarníka Vratislava Hlava-
tého a řadou dalších dokumentů.                              -bj-



12

Vyprávění o litomyšlských domech – 32. část

Roku 1939 byl jmenován jejím rektorem. Téhož roku
se skrýval v Proseči před gestapem. Těžce onemocněl
a zemřel v poličské nemocnici 26. listopadu 1939. Je
pochován v Brně. Arne Novák své hluboké znalosti
uplatnil ve stěžejním díle Přehledné dějiny literatury
české (s J. V. Novákem, 1910), v řadě monografií
o Janu Nerudovi, Svatopluku Čechovi, Josefu Dob-
rovském, Viktoru Dykovi, Josefu Pekařovi. Vydal
řadu studií a esejů např. Zvony domova, Nosiči
pochodní, Duch národa. Arne Novák miloval své
rodné město, kterým se zabýval ve svých knihách
Hovory okamžiků, Podobizny žen aj. Litomyšl dosud
dluží pamětní desku tomuto vynikajícímu a nedoce-
něnému vědci. Na rodném domě je jen orientační
destička, vztahující se k Teréze Novákové se zmínkou
jeho narození.
Na domě čp. 112 v prvním patře ve směru do Špitálské
ulice je instalována pamětní deska literárního histo-
rika Jana Voborníka (1854-1946), který působil čtr-
náct let 1895-1909 jako profesor na litomyšlském
gymnáziu. Kovová deska z reliéfní podobou byla
vytvořena akad. sochařem Josefem Šejnostem. Odha-
lena byla 7. dubna 1935. Za nacistické okupace roku
1943 byla sejmuta (tak jako ostatní kovové desky),
uschována a po válce znovu osazena. Voborník publi-
koval literárně-historické články v Národních listech,
napsal monografii o Juliu Zeyerovi, Aloisu Jiráskovi
a K.H.Máchovi, Josefu Holečkovi aj. Byl vynikajícím
kulturním činitelem litomyšlského veřejného života.
Litomyšli věnoval svá dramatická díla Jan Hus, Jero-
ným pražský a Smrt krále Václava.
O Janu Voborníkovi napsal studii v roce 1926
Dr. František Páta.
Na domě je instalována orientační bronzová tabulka:
Zde stával dům s arkýřem, ve kterém bydlel v letech
1876-79 Alois Jirásek. Napsal tu Filosovskou historii.
Dům čp. 113 byl postaven v renesančním slohu záro-
veň se zámkem roku 1573. Přestavován byl roku 1840
stavitelem Františkem Bergrem. Arkády loubí byly
rekonstruovány ve 2. čtvrt. 19. stol. Tehdy byla budo-
va zvýšena o druhé patro. Památková rekonstrukce
proběhla v roce 1952. Dům má podvojná okna a kdysi
míval ve fasádě Pernštejnský znak. Tehdy se mu říka-
lo U Mostu. Ne proto, že by tu protékala Loučná, ale
proto, že tu tekla otevřená stoka, jak tomu tehdy
bývalo i v jiných městech. Do stoky se sbírala odpado-

vá voda z celého města a je zakreslena na plánu Lito-
myšle od geometra Tichého z roku 1800. Později byla
nahrazena krytým kanálem na východní straně
náměstí ve směru k bývalému mlýnu na dolním
náměstí. V tomto domě v jeho zadní části 11. dubna
1635 vyšlehl zhoubný požár, který za tři hodiny zničil
na tři sta domů, a to i na předměstích. Zahynulo tehdy
patnáct lidí. V té době zde pobýval pluk císařského
jízdního vojska pod vedením obrsta Lautrsona. Jeden
z vojáků se dostal do hádky s litomyšlským občanem
Janem Strakou a zabil ho. Po stížnosti Frebonie
z Pernštejna na tuto událost nechal obrst viníka před
domem stít. Ostatní vojáci byli tímto činem tak
pobouřeni, že v domě založili oheň. Tehdy shořely
i Masné krámy, které stály za domy čp. 113 - čp. 117.
Ještě se ze spálenišť kouřilo a vojáci opět 23. dubna
založili další oheň za městskou radnicí. Vyhořelo tak
dalších osmnáct domů. Beletristicky tuto událost
zpracoval Alois Jirásek v povídce Felice Tankredo. 
Roku 1665 patřil dům Baltazarovi Literovi, purkrabí-
mu litomyšlského panství.
V roce 1736 koupil dům Matěj Praesident a zřídil si zde
obchod se smíšeným zbožím. Rodina pocházela
z pruského Slezska. 
Při velké rekonstrukci v roce 1840 patřil dům Janu
Josefu Praesidentovi (1756-1843), který sepsal své
paměti vztahující se k historii Litomyšle a nazval je
Paměti litomyšlské od nejstarších časův až do roku
1790. Tento rukopis, který se později dostal do rukou
sběratele Františka Brinkeho, je chován ve Státním
okresním archivu se sídlem v Litomyšli. Před Janem J.
Praesidentem jako první kroniku Litomyšle napsal
počátkem 18. stol. Viktorín S. Cruce - piarista Jevina.
Tato kronika je rovněž jen v rukopise. Třetí kroniku
sepsal František Jelínek a ta byla vydána tiskem (o
něm u čp. 99).
Synem Jana Praesidenta byl P. German Praesident
(1790-1865), narozený v tomto domě. Od roku 1810
do roku 1849 působil jako profesor historie na piaris-
tickém ústavu. O tomto vlasteneckém profesorovi
můžeme číst v Jiráskově Filosofské historii. P. German
Praesident byl přítelem svých žáků, pravým opakem
nepřístupných profesorů. Mnozí na něho s láskou
vzpomínali, jako např. MUDr. Ludvík August Frankl
z Hochwartů, německý básník, spisovatel a redaktor,
kdysi chudý židovský student z Chrasti. Ten po letech
po opuštění litomyšlské filozofie poslal P. Germanu
Praesidentovi do Litomyšle děkovný dopis a krátce
před jeho smrtí ho i navštívil. 
V roce 1865 koupil dům obchodník Ignác Pospíchal
a po něm Antonín Paul, městský radní, který zde
zavedl prodej střižního zboží, tehdy zvaný loketním
obchodem. Vdova Antonie Paulová prodala dům Karlu
a Hermíně Breitenfeldovým. Bydleli zde i manželé Fis-
cherovi, kteří zahynuli v koncentračním táboře;
pocházeli ze židovské obce Roubovice u Luže. Karel
Breitenfeld byl členem Smíšeného pěveckého sboru
Vlastimil a byl jeho výborným basistou.
Orientační tabulka na domě nese nápis: V tomto domě
se narodil profesor místních piaristických škol German
Praesident (1790-1865), známý z Jiráskovy Filosofské
historie. Připravuje Alena Randáková

Na litomyšlském hřbitově (hrob 108/I) jsou pochová-
ny její dvě mladičké dcery Maryčka (1881 - 1895)
a Lidmila (1883 - 1905). Jejich hrob zdobí deska
s citátem ze Shakespearovy Bouře. V roce 1901 ztrati-
la Teréza Nováková svého nadaného syna přírodověd-
ce Theodora, který studoval v letech 1889-1895
v Litomyšli. Theodor byl autorem mnoha článků a stu-
dií v odborných časopisech. Utonul při výzkumu
v Labi. Syn Arne Novák se narodil v čp. 79 Záhraď
v roce 1880. Byl významným literárním historikem
a kritikem, profesorem brněnské univerzity. 

Dům čp. 112.

Dům čp. 112 je nárožní dvoupatrový objekt zcela pře-
stavěný. V roce 1883, kdy byl majitelem domu
JUDr. Theodor Slavík, který ho koupil od paní Wildro-
vé, došlo k přestavbě, kterou provedl stavitel Jan
Janeček. Alois Jirásek ve svých Pamětech vzpomíná:
Když jsem se dověděl, jaký osud čeká zajímavý ten
i mně památný dům, vyšel jsem si časně ráno a načrtl
jsem si starou tu budovu ke zkáze odsouzenou; vlastně
jenom část její, tu do ulice, nad mohutným pilířem
a s arkýřem. Adolf Kašpar nakreslil pak po letech
do ilustrované Filosofské historie také obrázek svateb-
ního průvodu Vavřenova a Lenčina, vycházejícího
z podsíně starého domu s arkýřem. Tento dům nakreslil
dle toho mého náčrtku.
Znovu byl objekt opravován těsně před 1. světovou
válkou. V letech 1925-1926 byl dle projektu Josefa
Maříka dům přestavěn pro Českou spořitelnu. Samo-
statný zadní domek je klasicistní, upravovaný v roce
1926. Atiku do Špitálské ulice - severní strana budo-
vy - doplňují alegorické sochy Průmyslu a Zeměděl-
ství, pocházející z roku 1927, které vytvořil akad.
sochař Karel Pokorný ve svých třiceti šesti letech.
Pokorný po vyučení zámečníkem v Hradci Králové,
studoval na UMPRUM u Josefa Drahoňovského
a na AVU u Josefa Myslbeka. Ve směru do náměstí
stojí na atice alegorické sochy Píle, Času a Spořivosti
rovněž z roku 1927 od sochaře Václava Macha, brněn-
ského rodáka, žáka sochařů Suchardy, Kloučka
a Myslbeka. Dvoranu České spořitelny zdobí tvrdá
olejo-vaječná tempera na suché omítce od akad.
malíře Františka Ropka, žáka profesora Vratislava
Nechleby na pražské AVU, a znázorňuje život na lito-
myšlském venkově. V pozadí se na malbě rýsují věže
klášterního kostela a silueta zámku.
Dům připomíná ale daleko starší historii. Roku 1526
jej koupil tiskař Pavel z Meziříčí, zvaný z Olivetu.
Když roku 1534 zemřel, odkázal dům své manželce.
Od ní tiskárnu roku 1537 převzal zeť Alexandr
z Oujezda u Plzně, zvaný Oujezdský. Bratrská tiskár-
na byla v Litomyšli založena roku 1503 v Kostkov-
ském novém městě. V čp. 112 bývala až do roku 1578.
Alexandr Oujezdský roku 1547 koupil spáleniště
domu čp. 147, kde postavil nový dům, ve kterém též
tiskl.
Roku 1648 patřil dům lékárníku Jakubu Střelovi.
Roku 1658 byl prodán Janu Arnoldovi Hradeckému,
tiskaři a hraběcímu rychtáři, který sem přenesl tis-
kárnu z domu zvaného Kuklík čp. 162. Hradeckého
tiskárna zde byla do roku 1682. Starý dům měl
mohutný rohový pilíř a nad ním byl šestiboký arkýř.
Do této podoby byl přestavěn po roce 1814. V tomto
starém domě bydlel v letech 1876-1879 Alois Jirásek.
Byl to jeho druhý byt v Litomyšli. Dům patřil paní
Anně Wildrové, pamětnici starých časů, která Jirás-
kovi vypravovala o revolučním roce 1848, o studen-
tech a piaristech. Zde bydlela také slečna Elis, vlastně
Františka Strnadová, vdova po úředníku, u které
za dlouhá léta bydlelo na čtyřicet sedm filozofů.
V roce 1877 zde vznikla slavná Jiráskova Filosofská
historie. Původní vydání vyšlo skromně v časopise
Světozor, kde hned vyvolalo nebývalý zájem. Ilustro-
vané vydání Filosofské historie připsal Alois Jirásek
městu Litomyšli.
V prvním patře domu do náměstí je ve fasádě umístě-
na pamětní deska spisovatelky Terézy Novákové
(1853-1912), která zde bydlela se svou rodinou
v letech 1887-1895. Autorkou desky se spisovatelči-
nou bustou je akad. sochařka Jiřina Šimonová - Pfei-
ferová, žačka profesora Otakara Španiela. 
Teréza Nováková přišla do Litomyšle roku 1876 se
svým mužem PhDr. Josefem Novákem, profesorem
na gymnáziu. Teréza Nováková je autorkou řady vlas-
tivědných studií, vztahujících se k Litomyšlsku
a Poličsku, pohádek, povídek a románů jako Jan Jílek
(1898), Jiří Šmatlán (1900), Na Librově gruntě
(1901), Děti čistého živého (1907), Drašar (1910).

seriál

Městská knihovna
o prázdninách
Oddělení pro dospělé:
Po, Čt: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 17.00 • Út, Pá: 8.00 - 11.30
a 12.00 - 16.00 • St, So: zavřeno
Oddělení pro děti:
Po: 12.00 - 16.00, Út: 9.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00
• Čt, Pá: 9.00 - 11.00, St, So: zavřeno
Čítárna: Po, Út, Čt, Pá: 9.00 - 12.00, St, So: zavřeno

Upozornění: od 10. do 14. srpna bude knihovna uzavře-
na z důvodu stěhování výměnného fondu
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Nové knižní tituly
v Městské knihovně
Casiraghi - Diagnóza rakovina, aneb…, Lejsek Jiří -
Vzpomínání na létání, Petrusek - Základy sociologie,
Stehlíková - Abeceda lásky, Sucharda Jan - Island
autem, Krkonoše, Kirchner Jiří - Psychologie prožit-
ku…, Vecheta - Outdoor aktivity, Stimson Tess - Kruh
záletníků, McNab Andy – Mstitel, Zevin - Někde jinde,
Beaumont - Zoufalé matky, Sheehan - Ztráty a nálezy,
Ennis Garth – Punisher, Řeháčková - Jeho poslední tři
ženy, Francková - Soukromý ráj, Francková - Úsvit nad
Kilimandžárem, Stránská - Kousek tvé přítomnosti,
Zadinová - Dech nesmělých nadějí, Cussler Clive - Moro-
vá loď, Johnson Susan - Síla vášně, Lee Ronald - Mizer-
nej cigoš, Shepard Sam - Motelové kroniky, Vonnegut
Kurt - Pánbůh vám požehnej, Pehe Jiří - Tři tváře andě-
la, Soukupová – Zmizet, Foenkinos - Erotický potenciál
mé…, Eugenides – Hermafrodit, Enoch Suzanne - Hříš-
né tajemství, Stýblová - Lužanská mše, Sedgwick - Moje
ruka touží po meči

335 let - 9. 8. 1674 se narodil v Praze Maxmilián Fran-
tišek KAŇKA, barokní stavitel. V Litomyšli uskutečnil
přístavbu piaristického chrámu a pivovaru.
125 let - 23. 8. 1884 se narodil v Lukavě Bartoloměj
ZEMAN, vojenský kapelník, dirigent Sokolské hudby
v Litomyšli.
120 let - 24. 8. 1889 se narodil v Sebranicích u Litomyš-
le Jaroslav ŠEJNOHA, spolupracovník československé-
ho exilu ve druhé světové válce.  Francouzský legionář,
diplomat Československé republiky ve Francii, Itálii,
Řecku, Egyptě atd. Zemřel v exilu, jeho urna je uložena
na hřbitově v Morašicích.
100 let - 22. 8. 1909 zemřel v Praze František NEKUT,
zoolog, profesor gymnázia v Litomyšli, předseda klubu
přírodovědců v Praze.
95 let - 7. 8. 1914 se narodil ve Vídni Vojtěch CACH, spi-
sovatel a dramatik. Své dětství prožil v Litomyšli. Šéfre-
daktor časopisu Divadlo a pracovník filmového Studia
Barrandov.
70 let - 25. 8. 1939 zemřel v Příbrami Václav
DRBOHLAV, okresní školní inspektor, učitel v Litomyš-
li, organizátor řady kulturních akcí ve městě, dopisova-
tel novin a časopisů. Byl jednatelem Sokola, zakladatel
městské galerie, spolupracoval na velkých výstavách
v 30. letech. 
65 let - 23. 8. 1944 byl popraven Josef FORMÁNEK,
litomyšlský rodák, strojní zámečník, účastník bojů
ve Španělsku. Významný člen odbojové organizace
Východních Čech.
50 let - 28. 8. 1959 zemřel ve Švýcarsku v Liestalu
Bohuslav MARTINŮ, poličský rodák, hudební sklada-
tel. Autor oper, symfonií a dalších skladeb. Jeho kantá-
ta Otvírání studánek vznikla na slova básníka M. Bureše
a má své kořeny v nedalekém Vlčkově.
15 let - 12. 8. 1994 zemřel Luboš ŠPERL, malíř, ilustrá-
tor, autor výtvarného pojetí velkých výstav, například
památníku B. Martinů v Poličce, ve Vojenském muzeu
v Praze .

95 let - v červenci a v srpnu roku 1914 pronikla do Lito-
myšle také I. světová válka tím, že řada občanů byla
povolána do kasáren a na frontu, hospodářskými potí-
žemi a strachem z budoucnosti.
85 let - v Litomyšli se začala stavět sokolovna. Plány
z roku 1910 oddálila světová válka a tak teprve v letech
1924-1925 bylo možno uskutečnit stavbu tohoto sokol-
ského domu.
85 let - v roce 1924 vyšla kniha Lucie Sovové „Smutné
sestry“.
45 let - v roce 1964 bylo v telefonním seznamu města
a okolí uvedeno přibližně 400 telefonních přípojek
veřejných, podnikových, obchodů, škol, zdravotnic-
kých zařízení, státní správy. Další polovina seznamu
patřila soukromým linkám občanů.

Připravil Miroslav Škrdla

Vzpomínky
a poděkování

Rád bych vzpomenul na svého kamaráda Pepíčka
Kroulíka. Měl rád život a dění kolem sebe, byl velice
oblíben pro svoji milou a upřímnou povahu. Jeho profe-
sionální přístup k práci v restauraci Slunce, kde dlouhá
léta působil, byl obdivuhodný a příkladem pro mnohé.
Měl jsem ho rád jako vynikajícího kamaráda. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte se mnou.                      Jára Stratílek

14. srpna před třemi roky zemřel MUDr. Jiří Šťastný.
Vzpomeňte, prosím, se mnou.              manželka Dagmar
Po jistém zvažování možných rizik při těžkém operativ-
ním zákroku u mé manželky Danuše Slabé jsme nakonec
zvolili chirurgické oddělení litomyšlské nemocnice.
Zpětně s vděčností konstatuji, že to bylo rozhodnutí
dobré a rád touto cestou vyjadřuji uznání a upřímné
poděkování lékařům a zdravotníkům oddělení za jejich
vysokou profesionalitu, vynikající péči, vlídné prostře-
dí a laskavý přístup všech po celou dobu manželčiny
hospitalizace. Zvláštní dík pak patří jmenovitě
MUDr. Šmákalové, oběma operatérům MUDr. Sukovi
a MUDr. Bělehrádkovi a všem sestrám na oddělení. Oba
přejeme litomyšlské chirurgii hodně zdaru a úspěchů
v zodpovědném a náročném poslání – a v neposlední
řadě i dostatek hmotných prostředků pro další rozvoj.
ing. Jiří Slabý, manžel

Chtěli bychom poděkovat starostovi města za vstříc-
ný zájem a investiční komisi městského úřadu, že
konečně uvolnila finanční prostředky a nechala nám
opravit spojovací cestu (mezi Zahájskou a Jabloňovou
ulicí). 
Cesta byla srovnána a zpevněna asfaltovou drtí. Dnes už
vypadá velmi dobře a my se nemusíme potýkat s napla-
venými nečistotami a rozbahněným povrchem. Nyní už
bude záležet pouze na nás, na majitelích přilehlých
a sousedních domů a zahrad, jak si této upravené cesty
budeme vážit, jak si okolí našich objektů budeme zkráš-
lovat a zvelebovat. 
Tato cesta zcela jistě neslouží k odkládání zahradního
odpadu a posekané trávy, kterou tam občas někdo
ze sousedů odhodí, což je mj. ideální prostředí k roz-
množování slimáků, jež pak na svých zahrádkách
marně a sisyfovsky likvidujeme. 
A třeba se také může stát (možná jsem trochu naivní),
že si paničky a páníčci svých čtyřnohých miláčků
konečně uvědomí, že tohle není žádná polní cesta nebo
psí WC a začnou po svých pejscích sbírat ty jejich,
respektive ty svoje hromádky. Kontejner se sáčky je zde
umístěn. Tenhle zlozvyk pejskařů si už ale musíme vyří-
dit my tady mezi sebou. 
Ještě jednou děkujeme. 

za spokojené sousedy Jaroslav Bryška

Kalendárium Litomyšle
srpen 2009

Slova moudrých: Zdravý rozum je něco, co každý
potřebuje, málokdo má, a o čem žádný neví, že
mu chybí. B. Franklin

Své významné životní jubileum v červenci
oslavili někteří naši spoluobčané:
80 let – Božena Střílková, Zdeněk Tašner, Libuše
Dubišarová, Věra Drahošová, Marie Procházková
85 let – Kristina Nunvářová, František Henčl,
František Motyčka, Anna Mencáková, Anna
Stodolová
90 let – MUDr. Miroslav Marša
94 let – Růžena Bergmannová
97 let – Pavla Vlčková
Všem blahopřejeme a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

V našem městě uzavřeli manželství:
Michal Štolba, Praha – Martina Koníčková, Dol.
Břežany, Jarmil Sláma, Javorník – Anna Nová-
ková, Javorník, Daniel Čehovský, Svitavy –
Ivana Veselská, Svitavy, Miroslav Janků, Par-
dubice – Renata Havlenová, Pardubice, Radim
Vojtek, Praha – Marta Kolková, Němčice, Tomáš
Johanides, Ústí n. Orlicí – Andrea Cabanová,
Rakovník, Michal Netolický, Vysoké Mýto – Iva
Kaucká, Vysoké Mýto, Luděk Mervart, Dobruš-
ka – Petra Štrajtová, Chrudim, Jan Janůj, Cho-
ceň – Kateřina Doležalová, Choceň, Radek
Krištof, Hradec n. S. – Petra Rejmanová, Chva-
letice, Václav Sodoma, Třebářov – Monika Frn-
ková, Cerekvice n. L., Michal Hrňa, Staré Město
– Hana Urbanová, Ústí n. Orlicí, Petr Kubeš,
Litomyšl – Marcela Dosedělová, Litomyšl, Karel
Synek, Koclířov – Lucie Vlachová, Svitavy,
Miloslav Kadrman, Ústí n. Orlicí – Pavla Strán-
ská, Čistá, Martin Navrátil, Květná – Irena
Uhrová, Květná, F. S. Temez, Česká Třebová –
Lenka Šánová, Česká Třebová, Maxim Kurasov,
Nová Sídla – Jana Šedivá, Litomyšl
Novomanželům přejeme hodně lásky k vytvoření
krásného a šťastného domova.

Rozloučili jsme se s občany našeho města:
Drahuškou Nedošínskou (63 let), Petrem
Jirkou (69 let), Hedvikou Pilátovou (86 let)
Vzpomínáme.

Věra Kučerová, SPOZ

Společenská
kronika
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Zámecký salet
zažil premiéru
Empírový zahradní altán nazývaný též salet, který je
součástí francouzské zahrady litomyšlského zámku,
našel své využití. V sobotu 11. července se zde konal
první svatební obřad. Dnes již manželé Kateřina
a Jan Janůjovi si řekli své ano obklopeni nástěnnými
malbami egyptské krajiny. 
Zajímavý nápad se zrodil v hlavách dvou mladých
dam, které jako majitelky litomyšlské svatební
a event agentury hledaly netradiční prostory. „Pro
svatební obřady jsme chtěly něco neobyčejného,

netradičního, nápaditého, a tak jsme se rozhlížely
po Litomyšli. Zjistily jsme, že salet je nevyužívaný
a tak jsme se zeptaly na zámku,“ vysvětluje Pavlína
Růžičková, jedna z majitelek agentury. V altánu,
kromě výtvarně ztvárněných stěn, není žádný náby-
tek ani jiné vybavení. Ovšem obě dámy shodně říkají,
že právě to je na tom skvělé, protože prostor tak nabí-
zí možnost dotvořit něco originálního a nevšedního.
„Konkrétně na tuto svatbu jsme zde umístily dvacet
židlí. Je zde však hudební těleso, bez něj se sem vejde
tak třicet lidí,“ říká druhá majitelka Iva Skácelová. 
Chválou na netradiční místo nešetřil ani sám oddáva-
jící Jaromír Kroužil: „Je to úplně něco jiného než pro-
stor v muzeu, kde je normální místnost určená
k oddávání. Vždy si cením příležitosti, kdy mohu
oddávat v jiném prostředí než k tomu určeném. Mys-
lím si, že salet je důstojným místem.“
Drobné stavby – salety roztroušené v krajině nalez-
neme například v okolí zámků v Lednici a ve Valti-
cích.                                             Text a foto Jana Bisová

kadeřnictví
Smetanovo nám. 81, Litomyšl (vedle hotelu Zlatá Hvězda) 

Přijmeme

Nabízíme Kadeřnické služby – dámské, pánské, dětské
Prodlužování a zhušťování vlasů BALMAIN
Modelář nehtů na rukou i na nohou 

kadeřnici, designerku pro modeláž nehtů

na živnostenský list • Informace tel.: 604 435 053

Hledám společníka
do zavedené obchodní firmy

a externistu VŠ, SŠ. Tel. 606 223 698

Chceš si vydělat
20 – 40 000 Kč měsíčně?

Mladá prosperující firma tě přijme na hlavní
nebo vedlejší pracovní poměr.  Tel.: 776 306 486

Kam za muzikou se dozvíte 
na nových webových stránkách

Pokud máte rádi hodnotnou živou muziku, věnuj-
te, prosím, svou pozornost následujícím několika
řádkům! Na internetu pro vás vznikly nové Hudeb-
ní stránky regionu Vysokomýtska a okolí -
http://www.kamzamuzikou.cz/, s jejichž pomocí
bychom chtěli podporovat kulturní dění v regionu
i za jeho hranicemi. Obsahují seznamy hudebních
produkcí ve formě přehledných kalendářů členě-
ných podle žánru.  
Stránky by měly sloužit k oživení kulturního dění
zejména na venkově. Umožňovat celoplošnou kul-
turní provázanost (i do nejodlehlejších obcí). Vést
ke zvýšení návštěvnosti pořádaných akcí. Informo-
vat přehlednou formou o hudebních akcích v regi-
onu a to nonstop 24 hodin denně, po 7 dní v týdnu.
Jak fungují naše stránky: Jedná se v podstatě
o barterový princip – to znamená v tomto případě
bezplatnou výměnu informací. Pořadatel zdarma
nahlásí svoji akci na naše stránky (tel. 465 420 420,
mobil. 777 572 442, petr.simacek@mklub.cz, cz-
art@seznam.cz) a občan, obec, případně ostatní
subjekty obdrží tuto informaci jejich prostřednic-

tvím přímo na internetu nebo formou jejich publi-
kace v lokálních tiskovinách či ostatních médiích.
Pokud je obec malá, nevadí. Vždycky se najde něja-
ká nástěnka, kam se dá výtisk z kalendáře, např.
dechové hudby s vystoupeními v regionu, umístit.
Tímto se všem obcím bez rozdílu dostává možnosti
obohatit stávající kulturní nabídku. Pokud pak
samy hodnotné hudební vystoupení pořádají a včas
se postarají o informaci směrem k nám, zvyšuje se
pravděpodobnost hojné účasti na jejich podniku,
a o to nám všem přece v neposlední řadě jde.
Tento projekt bude, za předpokladu ochoty a pod-
pory všech zaangažovaných, dobře fungovat.
Pokud se nám všem podaří vzbudit zájem veřejnos-
ti a oživit kulturní dění v regionu, můžeme výhle-
dově počítat i s navazujícími službami typu
organizovaného svozu návštěvníků kulturních akcí
a podobně.
Srdečně Vás zveme k návštěvě http://www.kamza-
muzikou.cz/.
za projekt Mgr. Petr Šimáček, koordinace programů,

Městský klub Vysoké Mýto
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Kino SOKOL 
>

461 612 505

Ú
t 4.8. 

St 5.8. 

Čt 6.8.
Pá 7.8. 
Ne 9.8. 

Ú
t 11.8.

St 12.8.
Čt 13.8.

od 14.8. 
do 24.8. 

Ú
t 25.8. 

St 26.8.

Čt 27.8. 
Pá 28.8.

Ne 30.8. 

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY•
Film

 ČR/Itálie. M
iloval Kláru, M

iloval
ji opravdově, hluboce a

šíleně. Rom
ánová předloha M

ichala
View

egha. H
rají: Anna Geislerová,Lura Chiatti, Ian Glen, M

iroslav
Šim

ůnek aj. Režie: Roberto Faenza, 100 m
in., vstupné 60 Kč •

od 12 let

TRAN
SFO

RM
ERS: 

PO
M

STA 
PO

RAŽEN
ÝCH

•
Film

 
U

SA
. 

Čas
odplaty nadešel. H

rají: Tyrese Gibson, Shia LaBeouf, M
egan Fox

aj. Režie: M
ichael Bay, 140 m

in., vstupné 65
Kč

T.M
. A.•

Film
 ČR. Každej se něčeho bojí…

 H
rají: Ivan Franěk,

L.Krobotová, M
ichal Dlouhý, Andrej H

ryc aj. Režie: Juraj H
erz,

90 m
in., vstupné 70 Kč•

od 18 let

KINO NEH
RAJE!

H
O

LKA Z
M

ĚSTA
•

Film
 

U
SA

. 
Lucy 

H
illová 

je 
am

biciózní
a

podnikavá m
anažerka žijící v

M
iam

i. H
rají: Renée Zellw

eger,
H

arry Connick, J. K.Sim
m

ons aj. Režie: Jonas Elm
er,T., 95 m

in.,
vstupné 65 Kč•

od 12 let 

VEŘEJNÍ  NEPŘÁTELÉ•
Film

 U
SA. Gangsterka z

30. let – Agent
M

elvis Purvis se pouští po
stopách bankovního lupiče Johna

Dillingera a
jeho bandy – raději m

rtvého, než živého. Režie:
M

ichael M
ann,T., 140 m

in., vstupné 65 Kč•
od 15 let

ŽIVO
T JE BO

J•
Film

 
U

SA
. 

Nečekané 
setkání 

s
veteránem

pouličního boje, H
arveyem

 Boardenem
 (Terrence H

ow
ard),

otevírá Seanovi novou kariéru. Režie: Dito M
ontiel,T., 105 m

in.,
vstupné 60 Kč•

od 12 let

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

yšl, tel. 461 612 161

Kinem
atograf bratří Čadíků

Sm
etanovo nám

ěstí •
 začátky 21.00

Regionální m
uzeum

  
>

461 615 287

Q
otevřeno: Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 více na www.rm

l.cz.
Vstupné na výstavy a přednášky: základní 30 Kč, poloviční 15 Kč, 
rodinné vstupné 60 Kč (dva dospělí + 2 a více dětí)

Q
otevřeno: Út - Ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

od 25.4.
do 30.8

od 30.5.
do 30.8.

VÝSTAVA NĚCO PRO
KLUKY - AUTA A

AUTÍČKA
Výstava sbírky jednoho z

nejpřednějších sběratelů m
odelů aut,

Rudolfa Kocourka, představí produkci italských britských
a

fracouzských autom
obilek. 

VÝSTAVA NĚCO PRO
H

OLKY – PANNY A
PANENKY

Výstava sbírky panenek Barbie od
firm

y M
attel, panenky firem

Tonner, Fashion Royalty, Lollipop, Kingstate, Jakks Pacifik,
Alex, H

elen Kish atd. sběratelky Eriky H
olubové, která veškeré

oblečky na
panenky vyrobila sam

a a
většinu sam

a navrhla. 

•
Držitelé výroční karty "Na rok Litom

yšlanem
" m

ohou navští-
vit expozice, výstavy a

rodný byt Bedřicha Sm
etany vždy první

víkend v
m

ěsíci zdarm
a!

M
usic Club Kotelna  

>
461 615 297

Začátky vždy ve 20.00 - není - li uvedeno jinak

Dance Party - vstup zdarm
a!

M
U

SIC PARTY - dj-ka m
agdi-da

Dance Party - vstup zdarm
a!

M
U

SIC PARTY - dj kom
ár

DISKOTÉKA 70.-90.let -dj alík
ZAVŘENO
ROCKOTÉKA - dj w

olf
ZAVŘENO
ROCK &

 POP PARTY - dj m
ilhaus

DISKOTÉKA 70.-90. let - dj alík
M

U
SIC PARTY

w
w

w
.m

ckotelna.cz

St 5.8. 
Pa 7.8. 
St 12.8. 
Pá 14.8.
So 15.8.
St 19.8. 
Pá 21.8.
St 26.8. 
Pá 28.8.
St 2.9. 
Pá 4.9. 

Zám
ek 

>
461 615 067

Rodný byt B. Sm
etany

M
EZINÁRODNÍ SM

YČCOVÉ KURZY
- 14. ročník, v jehož rám

ci
se uskuteční tyto koncerty pro veřejnost v kongresovém

 sále
Zám

ku Litom
yšl:

ZAH
AJOVACÍ KONCERT•

19.30
BEN

EFIČN
Í KO

N
CERT

u příležitosti 80. výročí otevření
Dom

ova sv. Kláry •
 19.30

ZÁVĚREČNÝ KONCERT•
19.30•

w
w

w
.litom

ysl.cz/violin/
JAROM

ÍR NOH
AVICA

- koncert v zám
eckém

 am
fiteátru•

20.00
- předprodej vstupenek v IC Litom

yšl za 290 Kč, m
ax. 6

vstupenek na osobu (tel. 461 612 161).
- pořádá M

ajáles o.p.s.
H

RUŠKADÓTTIR
- autorské čtení knihy Jany Šrám

kové •
Zám

ecké infocentrum
 •

 19.30

VÝSTAVA KRESBY BEDŘICH
A SM

ETANY
- výstava v rodném

bytě B. Sm
etany představí skladatele Bedřicha Sm

etanu
poněkud překvapivě - coby kreslíře. 

od 26.7. 
do 16.8.

So 1.8.
So 8.8.

So 15.8.
Ne 16.8.

Čt 27. 8. 

od 12.6. 
do 31.10.

STŘEDA H
UDBY VÁM

 TŘEBA: Středeční posezení s
hudbou na

pří-
rodním

 parketu u
Sm

etanova dom
u, vstup volný.

V
případě nepříznivého počasí se akce nekoná. 

DO
VĚTRU

(Svitavy) + host•
19.30

VOLNOST
(Česká Třebová) + ROSA (Litom

yšl)•
19.30

XILT (Litom
yšl)•

 19.30 
PINK PANTH

ERS (Svitavy)•
 19.30 

St 5.8. 
St 12.8.
St 19.8.
St 26.8.

Sm
etanův dům

  
>

461 613 239

Q
Předprodej vstupenek v IC Litom

yšl, tel. 461 612 161

Kostel Povýšení sv. Kříže  
>

461 612 263

Ne 9.8. 
16.00

So 22.8. 
17.00

SVÁTEK VARH
AN

- varhanní koncert Karla Paukerta z Clevelan-
du (U

SA) - na program
u: J. S. Bach, W

. A. M
ozart, J. Tem

l a sklad-
by českých a francouzských skladatelů.
Vstupné: 100 Kč, pro držitele Výroční karty Litom

yšlana 50 Kč
Pořádá M

ěsto Litom
yšl a ZU

Š Litom
yšl.

KONCERT PĚVECKÉH
O SBORU M

LÁDEŽE EFFATH
A

- diriguje ing. Bohum
ír Toušek

- vstupné dobrovolné
- pořádá: Effatha o.p.s.
w

w
w

.effatha.cz

Klášterní zahrady
Čt 13.8. 
Čt 3.9.
vždy 
od 17.00 

LITO
M

YŠLSKÁ JEDEN
ÁCTKA BEKRAS

- již pátou sezónu
posezení s

dechovkou pro
dobrou náladu - vstup zdarm

a
(bližší inform

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

Pá 14.8. 
So 15.8. 
Ne 16.8. 
Po 17.8. 
Ú

t 18.8. 

KDOPAK BY SE VLKA BÁL - film
 ČR

KOZÍ PŘÍBĚH
- film

 ČR
TOBRUK

- film
 ČR

BATH
ORY

- film
 ČR

NESTYDA
- film

 ČR
w

w
w

.kinem
atograf.cz

PĚŠÍ VÝLET NA SUCH
OU ZA KONÍČKAM

A
•

 9.30
sraz na Toulovcově nám

ěstí (podrobné inform
ace na tel.:

732141575)
PIKNIK V KLÁŠTERNÍCH

 ZAH
RADÁCH

•
 9.30 

Klášterní zahrady
Také v srpnu probíhá projekt „KŘÍŽEM

 KRÁŽEM
 PRÁZDNINAM

I“
- program

 pro děti 1. stupně základních škol.
w

w
w

.rc.litom
ysl.cz

St 12. 8. 

St 26.8. 

Rodinné centrum
  

>
607 605 720

So 29.8. 
14.00 

LITOM
YŠLSKÝ POHÁR 2009 VE STIGA HOKEJI- 8. kolo

Pořádá Stiga H
C Benátky.

w
w

w.litom
ysl.cz/ddm

Dům
 dětí a m

ládeže  
>

461 615 270
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V době biskupské stala se Litomyšl vrchním soudem
pro biskupské statky, vsi, městečka, což bylo umožně-
no privilegiem Karla IV. z roku 1347.
Od r. 1360 privilegiem biskupa Jana ze Středy se oby-
vatelé biskupského panství již dovolávali práva u kon-
šelského práva. Tím se podstatně rozšířily kompetence
městského soudu. Od téhož roku se Litomyšl stala
odvolacím soudem pro panství nejen litomyšlské, ale
i lanškrounské, kam spadalo Ústí nad Orlicí, Česká Tře-
bová, Jablonné nad Orlicí a panství novohradské.
Městskému soudu předsedal nejprve rychtář, později
purkmistr a konšelé. Při soudech zasedal i některý
z biskupových úředníků, především purkrabí.
Pokuty se ukládaly peněžité a dělily se na tři části:
jeden pro biskupa, druhý pro konšely a třetí pro město.
Od r. 1383 byl díl městský určen na opevnění města.
Nejdůležitější prameny příjmů města byly: 
a/ právní pokuty
b/ platby cechovní - při přijímání do cechu se platily 2
groše
c/ mýtné - privilegiem Karla IV. z r. 1351 bylo povole-
no vybírat mýtné
d/ poplatek z krčem - od r. 1383 město vybíralo platy
z krčem i pivovarů (dříve je vybíral klášter a po něm
biskup). Město mělo na tuto platbu zvláštní pivní
truhlici.
Důležitou etapou vnitřního uspořádání města byla
nadace Vavřince Toulovce. Jeho nadání, vydaná v l.
1407, 1408 a 1409 se vztahovala ke kostelíku „Roze-
slání sv. Apoštolů“, na tzv. „mši za sebe“ a důležité
nadání pro město - odkaz městskému špitálu. Nadace
byla potvrzena králem Václavem IV.
Je to vlastně první jmění, které město dostalo pro svou
správu. Důležitost způsobu tohoto odkazu ukázala
budoucnost. Tato Toulovcova nadace se stala zákla-
dem jmění, jímž Litomyšl žila po staletí. Forma Toulov-
cova odkazu - odkaz pro špitál, ne pro obec, ale
pro dobročinný ústav, nemohl být městu při různých
politických bouřích odebrán. Tak byl odkaz zapsán
v zemských knihách až do r. 1839. Teprve od tohoto
roku je to formálně jmění města - osady.

Počet obyvatel Litomyšle v době biskupské je těžké
odhadnout. Obyvatelstvo vzrůstalo nejen přirozeným
způsobem, ale především přistěhováním. Z okolních
vsí se sem stěhovali lidé a to lidé značně zámožní,
bývalí rychtáři, majitelé zemědělských usedlostí -
dvorů. Do města se vdávaly selské dcerky. Tak se
do Litomyšle dostaly nejen majetky, ale především
vzrůstal český živel, což bylo velmi důležité.
Národnostně byli původní obyvatelé převážně Němci,
jimiž bylo město při svém založení ve 13. stol. osaze-
no. Německý živel je možno zaznamenat již ve 12.
stol., kdy kolonizace Němců jde ruku v ruce s činností
řádu premonstrátů. V pol. 14. stol. byli zde Němci
ve většině. Do knih se psalo německy. V právních spi-
sech se ale výhradně užívala latina.
Český živel však znenadání rostl a po r. 1400 nabyl vět-
šiny. V klášterním kostele Povýšení sv. Kříže, založe-
ným r. 1356 biskupem Janem ze Středy, byli
Augustiáni nuceni jmenovat zvláštního českého kaza-
tele. Tak se stalo i v katedrálním chrámu Panny Marie.
Po krátké době husitské vlády bylo město již zcela
české.
Shrneme-li minulé údobí, musíme konstatovat, že
pro Litomyšl nejdůležitějšími osobnostmi byli:
1. Jindřich Zdík - zakladatel kláštera premonstrátů
kolem r. 1145
2. Přemysl Otakar II. - povýšení Litomyšle na město
r. 1259
3. Jan ze Středy - 2. litomyšlský biskup, kancléř Karla
IV., zakladatel augustiánského kláštera 1356
4. Vavřinec Toulovec z Třemošné - významná nadace
počátkem 15. stol. - základ rozsáhlého pozemkového
majetku města.
Vzhledem ku stále se zvětšující agendě správy města
bylo rozhodnuto postavit radniční budovu.
V r. 1418 ještě v době biskupské bylo město vybaveno
radniční budovou, postavenou uprostřed dlouhého
náměstí. Její výstavba je přesně patrná z dochovaných
účtů, vedených v knize Liber inscription (zápisní
kniha).
Zachovala se zpráva, že stavbu radnice vedl mistr Kili-
án a tesař Mikuláš. Finanční náklad byl 56 kop 14
grošů českých. Stavělo se především vlastními silami.
Kámen byl přivážen z Budislavi, cihly z Janova, dříví

Historie správního uspořádání města 
do roku 1850 - 3. část

z lesů od České Třebové a Poličky. Vlastní budova byla
jako ostatní domy té doby ze dřeva. Jen jedna zvláštní
místnost určená pro pokladnu a městské knihy byla
z kamene, ale obložená dřevem. Věž byla postavena
z kamene a zůstala až do třetího patra dodnes původ-
ní. Její přízemí tvoří dva hranolovité pilíře, na nichž
leží polokruhové pásy oblouků a křížová klenba příze-
mí. Stěny věže jsou v přízemí zdůrazněny pískovcovou
bosáží, která na nárožích pokračuje až k okapním řím-
sám.
Původní radniční budova měla podobu téměř čtverco-
vou. Bohužel požáry v l. 1460, 1546, 1560, 1635, 1775
a 1814 jsou příčinou, že se z původní stavby zachova-
lo velmi málo.
Výstavba radnice se tehdy stala symbolem postupu
nezávislosti městské samosprávy na vrchnosti. V rad-
nici byl prostor pro shromáždění obce, které tak naby-
lo plně charakter nejvyššího městského orgánu.
O volbě konšelů již nerozhodoval král, rychtář či cír-
kev, ale sami občané města. V přízemí na klenbě jsou
dosud patrny staré latinské nápisy, které svědčí o tom,
že tu bývala radniční síň.                   Alena Randáková

seriál

Peníze na projekt
skautského centra
Pravidelní čtenáři Lilie již jistě zaregistrovali snahu
litomyšlských skautů a studentů o zbudování skaut-
ského volnočasového centra. 
Málokterý Litomyšlan však asi ví, že stejný úmysl měli
junáci už krátce po skončení II. světové války. Peníze
tenkrát získávali pořádáním různých bazarů, akade-
mií, besídek či divadelních představení. Značnou část
příjmu tvořil také prodej miniaturních pálených cihel
s nápisem „skautský domov.“ Připraveny byly i archi-
tektonické náčrty a situační plány. Jejich snahu však
v roce 1948 zmařil komunistický puč. Přestože skau-
ting nebyl zakázán okamžitě, bylo jasné, že je to jen
otázkou času. Skautští vedoucí byli lákáni k zakládání
pionýrských oddílů, a když odmítli, začali být komu-
nisty šikanováni. Poslední skautské veřejné vystoupe-
ní bylo v Litomyšli povoleno v září 1948. Když skauting
definitivně přešel pod Svaz socialistické mládeže,
plány na stavbu skautského domova se ztratily a veš-
kerý skautský majetek, včetně peněz získaných z pro-
deje cihliček, svaz zkonfiskoval.
Projekt Lilie, který dnes o výstavbu skautského domu
usiluje, svoje myšlenky a nápady prezentoval napří-
klad v červnu na starodávném jarmarku. V budoucnu
mohou zájemci stánek projektu navštívit například
na zářijovém Fish festu. Na listopad se pak chystá
benefiční ples. Ten se pokusí vydělat peníze v duchu
původní skautské myšlenky, tedy pomocí kultury
a zábavy.                                                               David Jirsa

Bydlení pro seniory na Pohodlí
V letošním roce jsme zahájili provoz bydlení pro senio-
ry (mobilní, imobilní, manželské páry, kamarádi),
v soukromém, nově zrekonstruovaném a nově vybave-
ném objektu přírodního areálu Pohodlí u Litomyšle.
K dispozici jsou pokoje jedno a dvoulůžkové. Zajišťu-
jeme veškeré služby, včetně stravování. V objektu je
miniobchod s kantýnou, pokoje pro přespání vašich
hostů nebo společenské místnosti. Nabízíme i mož-
nost vlastní zahrádky. První klienti již u nás bydlí a nás
těší jejich spokojenost s domácím prostředím.
Bližší informace získáte na tel. čísle: 724 999 553 nebo
728 724 028. Najdete nás i na: www.domovsenioru-
pohodli.cz. PLACENÁ INZERCE

Rozpis služeb
stomatologie
(soboty, neděle, svátky 8.00 -11.00)

8. - 9. srpna - MUDr. Kučerová Marta
Polička, Smetanova 55, tel.: 461 724 635
15. - 16. srpna - MUDr. Oliva Vladimír
Litomyšl, Mariánská 1137, tel.: 461 614 614
22. - 23. srpna - MUDr. Pokorná Jana
Litomyšl, ul. 9. května 809, tel.: 461 615 414
29. - 30. srpna - MUDr. Cacek Tomáš
Trstěnice 184, tel.: 461 634 157
5. - 6. září - MUDr. Sejkorová Jitka
Polička, Husova 25, tel.: 606 202 501
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Tip na výlet 
- pevnost nebo zoo?

V srpnovém Tipu na výlet se vydáme až za Hradec
Králové. Navštívíme například ZOO ve Dvoře Králo-
vé nad Labem, Kuks nebo Josefovskou pevnost. 
Zastavme se nejdříve v Jaroměři, respektive části
zvané Josefov. Tady nalezneme unikátní vojenský
komplex pevnostního opevnění, které dal vybudo-
vat císař Josef II. Celý areál byl již od samého počát-
ku koncipován jako samostatné pevnostní město,
proto se budete v samém srdci pevnosti pohybovat
jako po ulicích. Rozlohou je skutečně unikátní, což
dokládají i historická fakta. V případě napadení se
zde mohlo bránit až 12 tisíc vojáků, ale k tomu
nikdy nedošlo a pevnost tak nezískala na vojenské
slávě. Za I. světové války zde byl zajatecký tábor,
v II. světové válce ji využívala německá armáda.
Samotná pevnost skrývala svou sílu v mohutném
opevnění, palebné síle a zátopových či minových
příkopech. Ovšem vystavěno bylo také důmyslné
podzemní bludiště chodeb. Návštěvník si může
vyzkoušet, jaké to je, pohybovat se ve tmě stísně-
nými prostory. Délka chodeb čítá 45 km, ale k pro-
hlídce slouží zhruba kilometrový úsek. 
Z Jaroměře je to coby kamenem dohodil k další
památce – Hospitalu Kuks. Zakladatelem zámku,
lázní a také špitálu byl František Antonín Špork,
který procestoval velký kus Evropy. Byl považován
za vzdělance s láskou k umění, což znamenalo, že
se Kuks stal společenským centrem pro šlechtu,
vzdělance a umělce z celé Evropy. Velkolepý projekt
lázeňského areálu s řadou uměleckých děl zakom-
ponovaný do krajiny zřejmě vypracoval Giovanni
Battista Alliprandi. Dnes z celé nádhery zůstala
pouze část, ale ta však stojí za vidění. Přístupný je
hospital s barokní lékárnou, kostel s rodinnou
kryptou, kaple, klášterní zahrada a samozřejmě
známé lapidárium barokních plastik Matyáše Ber-
narda Brauna zobrazující alegorie Náboženství
a řadu Ctností a Neřestí. Nalézá se tady také Galerie
českých vín s možností adopce révy vinné vinohra-
du na Kuksu. Zhruba 3 kilometry vzdálený je pří-
rodní amfiteátr s barokními plastikami poutníků,
svatých s reliéfy biblických výjevů od M. B. Brauna
zvaný Betlém. 
Od památek se dostáváme ke zvířátkům, což jistě
nadchne spíše děti. ZOO Dvůr Králové bezesporu
patří mezi nejznámější a nejkrásnější zoologické
zahrady u nás. Na ploše přibližně 60 hektarů najde-
te téměř dva a půl tisíce živočichů z různých míst

Les Království je skutečně pozoruhodná přehrada z první
republiky, která patří k jedné z nejstarších u nás.

ZOO Dvůr Králové, to jsou stovky exotických zvířat a atmosfé-
ra divoké přírody. 

světa. Je zde pavilon šelem, ptačí svět, vodní svět,
pavilon roztomilých hrošíků liberijských, pavilon
primátů, africká savana, lvi, ale pomyslnou třešin-
kou je Safari. To nabízí možnost nahlédnou
do světa Afriky. Při projížďce Safaribusem
na návštěvníky čeká až 130 kopytníků a asi 60
ptáků. Čtyřkilometrová cesta s přednáškou trvá
přibližně čtvrt hodiny.
Kousek od Dvora Králové se nachází snad nejhezčí
vodní přehrada v zemi. Les Království, jak se tato
přehrada jmenuje, byla postavena začátkem 20.
století za účelem regulace Labe. Vodní dílo je zasa-
zené do malého údolí a samotný vzhled připomíná
spíše příjezd k hradu díky svým pískovcovým
věžím.                                        -red-, foto Aleš Brauner

www.sedesatka.cz – 
internetový prostor
pro seniory
Dne 1. srpna zahájil pro-
voz významný neziskový
internetový projekt
pro seniory v České
republice. Na adrese
www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní
systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtr-
náct krajů, sedmdesát šest okresů a dvě oblasti.
Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje senio-
rům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý návštěv-
ník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své
články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivi-
tou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává.
Přitom právě ve zralém věku může člověk nabídnout
životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu
Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor
k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor
k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky sym-
bolický mikrofon,“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfre-
daktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil
seniorům i grafické a technické řešení webu.
Návštěvník se po webu pohybuje jednoduchým způ-
sobem, pomocí velkoplošných tlačítek a namísto
obvyklých ilustračních fotografií používá web origi-
nální autorské kresby. Jejich počet bude postupně
narůstat, má jich být až několik desítek.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor
i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňo-
vat zajímavosti ze své historie i současnosti, mohou
zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jed-
nom místě nejrůznější informace, zpravodajství,
rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy
a rady. Návštěvník, který má dost času, se může
pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba
v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šede-
sátka.cz žije u sousedů,“ dodává šéfredaktor webu
Jan Vojvodík. Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se
budete rádi vracet.

Mgr. Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz
a předseda občanského sdružení Centred o.s.

Terapie přírodní cestou
Terapie přírodní cestou – okamžitá
úleva od bolesti na Vašem těle, ošet-
ření léčivou energií, vyrovnání hla-
din energií, jin a jang /jinové
i jangové orgány/. Mezi jinové patří
meridián plic, srdce, krevní oběh,
slezina a slinivka, ledviny a játra.
Janové meridiány žaludek, žlučník,
tenké a tlusté střevo, močový
měchýř, trojitý ohřívač.
Vyrovnání meridiánu početí a řídící-
ho meridiánu. Meridiány jsou dráhy
v těle, které rozvádí životní energii do orgánů,
pokud je některá dráha meridiánů nevyrovnaná
a tudíž neproudí energie uvnitř těla tak jak má
a někde jí je přebytek, nebo úbytek potom orgán
degeneruje /bolesti/ a začíná nemoc v těle. Toto
léčení uleví člověku při jakékoliv bolesti zad,
hlavy /migrény/, sedací nervy, záněty v těle, viro-
vá a chřipková onemocnění, srdeční problémy je

zaměřena na fyzické tělo a úlevu
od bolesti tak, že se najde příčina
a ta se odstraní. Rozproudí se v těle
životní energie a následně probíhají
léčebné procesy. Okamžitá úleva
od bolesti. Léčení je možno provést
na dálku, ale preferuji spíše osobní
kontakt. Nutno objednat dopředu
telefonicky nebo emailem. Vyrovná-
ní metabolické poruchy organismu.
Poradenství v regulaci váhy směrem
dolů i nahoru. Sestavování jídelníč-

ku pro redukční výživu, sportovní výživu, dětskou
výživu. Jídelníčky sestavuji z klasických potravin
nebo nutriční výživy, jak komu toto vyhovuje.
Doporučení i doplňku co se týká bylin na určitý
problém či prevenci.
Markéta Šimáčková, výklad tarotu,
www.reiki-srt.com, tel. 722 926 684, 731 476 943,
simackova@unet.cz

Krajské kolo soutěže
Město pro byznys  
V krajském kole letošního ročníku projektu Město
pro byznys se Litomyšl umístila až na předposledním
14. místě. Při srovnání s minulým rokem, kdy obsa-
dila 9. příčku, se nabízí otázka, co se změnilo během
jednoho roku. 
Podle jednotlivých kriterií jsme největší propad
zaznamenali v kvalitě lokality. Tento fakt je však
hodně diskutabilní - jak se mohlo tak výrazně změ-
nit dopravní spojení mezi centrem a okrajovými
částmi města (naopak místní doprava byla posíle-
na), jak se změnila kvalita bydlení, životního pro-
středí, možnosti využití volného času? Negativně je
také vnímán fakt, že Litomyšl je jediným městem,
ve kterém nezaměstnanost meziročně klesla, je zde
druhé nejmenší posílení konkurence na pracovním
trhu a špatné cenové podmínky (ceny stavebních
pozemků, bytů...). Naopak při hodnocení kritérií,
která mohou radnice přímo nebo nepřímo ovlivnit,
jsme posílili na 3. místo v kraji za největší města Par-
dubice a Chrudim.
Město pro byznys je soutěž vyhlašovaná Týdeníkem
Ekonom. Spočívá v provedení průzkumu, do něhož
jsou města zapojena automaticky a je u nich sledo-
váno na padesát kritérií. Finálové klání se uskuteční
13. října.                                                                    -red- 
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Současnost a perspektiva
sociální péče již potřetí

Třetí ročník mezinárodní konference Součas-
nost a perspektiva sociální péče ve společnos-
ti 21. století přináší hned několik změn. Tou
první je už sám termín konání, který je letos
stanovený na pondělí a úterý 7. – 8. září. 
Seminář určený nejenom sociálním pracovní-
kům se uskuteční nově ve Smetanově domě.
„Bude to jistě zajímavé, protože se účastní
lidé z celé republiky a my jsme za předešlé dva roky
neměli moc příležitostí ukázat vše, co v Litomyšli
máme,“ sděluje za organizátora, kterým je Město
Litomyšl, vedoucí odboru školství, sportu a volného
času Milada Nádvorníková a dodává: „V prvních dvou
ročnících jsme se snažili, aby toto setkání bylo jakým-
si pohlazením po duši pro sociální pracovníky, aby se
v Litomyšli dozvěděli nové informace, ale také si při-
jeli odpočinout, k čemuž slouží především bohatý
doprovodný program.“ 
Účastníci se mohou těšit na některé známé tváře z let
minulých. „Také letos spolupracujeme s radním Par-
dubického kraje odpovědným za sociální péči Bc.
Miloslavem Macelou. Seminář zahájí hlavní iniciátor
akce místostarosta ing. Jan Janeček, který stál
u zrodu první konference a asi si v té době nemyslel,
že bude i druhý a třetí ročník. Účast přislíbil
mgr. Martin Žďárský, což je ředitel odboru sociálních
služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Těšíme
se také na Dr. Ivo Šelnera, MAS, který je odborníkem
v oblasti charitativní činnosti. Nezbytnou součástí

sociálního semináře je prof. PhDr. Vladimír
Smékal, CSc. z katedry psychologie Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně, jež zde bude potřetí a vždy se do Lito-
myšle velice těší,“ vyjmenovává některé před-
nášející Nádvorníková. O své zkušenosti se
podělí rovněž mgr. Martin Kupka, Ph.D.
z katedry psychologie Filozofické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci, prof. PhDr. Jan Kel-
ler, CSc. z fakulty sociálních studií Ostravské univer-
zity nebo ing. mgr. mgr. Petér Tavel, Ph.D. z katedry
psychologie Filozofické a Cyrilometodějské teologic-
ké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. „To je
velmi charismatický člověk. Přijede těžko říci odkud,
protože přednáší v Holandsku, na Slovensku,
v Rakousku i Švýcarsku,“ upřesňuje Milada Nádvorní-
ková. 
Podrobný program konference, včetně časů a témat
přednášek, je k dispozici na webových stránkách
města (www.litomysl.cz), ale namátkou lze zmínit
přednášky jako Syndrom vyhoření, Nová sociální rizi-
ka nebo Emoce a pracovník v sociální péči. 
Seminář je sice určen prioritně pro pracovníky v soci-
álních službách, ale nabízí zajímavé informace také
pro všechny zdravotníky, pedagogy i zájemce z řad
široké veřejnosti. Zájemci se mohou hlásit do 20.
srpna. Cena je stanovena na 1900 Kč plus DPH a zahr-
nuje materiály (skripta), stravné, občerstvení
a doprovodný program.                                              -bj-

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
www.consultvk.cz

VÝBĚR PRO LITOMYŠL:
pronájem nebytových prostor 90 m2 ve II.NP

zadního traktu zděného domu v centru města.
Po rekonstrukci. Č.280. Cena: 9 000,- Kč/měs.

pronájem nebytových prostor cca 20 m2

v přízemí zděného domu blízko centra města. 
Č. 282. Cena: 5 000,- Kč/měs.

prodej ŘRD v klidné části města. I.NP byt 2+1,
II.NP byt 3+1, podsklepený, zahrada, terasa,
garáž. Č.236. Cena: 3 200 000,- Kč

prodej nového RŘD (4+1) v okraj.části města.
Kuchyň s kuch.linkou, sklepy, kryté garáž.stání,
zahrada. Č.166. Cena: SLEVA 3 600 000,- Kč

prodej RD s bytem 4+1 (1 pokoj v podkroví),
soc. zařízením a sklepem. Garáž, zůstane zařízení
kuchyně. Č.158. Cena: SLEVA 2 350 000,- Kč

prodej družst. bytu 3+1 v panel. revitaliz.
domě, I. NP, vstup bezbariérový, plast.okna. Mož-
nost převod do OV. Č.202. Cena: 1 570 000,- Kč

pronájem bytu 2+1 (62 m2) ve II. NP zděného
domu blízko centra města. Nová kuch.linka, koupel-
na po rekonstrukci. Č.278. Cena: 6 000,- Kč/měs.

pronájem 2 kanceláří 19 a 36 m2 ve II. NP zdě-
ného domu blízko centra města. 
Č.275. Cena: 6 500,- Kč/měs.

pronájem bytu 3+kk ve III.NP zděného domu.
Po rekonstrukci, centrum města. 
Č.267. Cena: 8 000,- Kč/měs.

pronájem nově zrekonstr. bytu 2+kk (49 m2)
ve III.NP zděného domu blízko centra města, terasa.
Č.260. Cena: 7 000,- Kč/měs.

pronájem nebyt. prostor – ordinace cca 45 m2

v přízemí blízko centra. Vhodné pro ordinaci lékaře,
služby. Č.210. Cena: 10 000,- Kč/měs.

ČISTÁ - prodej bezbar. rod. domku 3+1 s příslu-
šenstvím a garáží v pěkné přírodě a klidné lokali-
tě. Č. 227. Cena: 1 599 000,- Kč 
ČISTÁ - prodej zemědělského stavení na okraji
obce. Objekt je podstandardně vybavený, opotře-
bení zvýšené. Č.266. Cena: 450 000,- Kč
POLIČKA - prodej moderního bytu 3+1 v novo-
stavbě z roku 2007. Přízemí, předzahrádka. Slunečný
a prostorný. Č.265. Cena: 1 940 000,- Kč + provize
SLOUPNICE - prodej  RD s obyvatelným podkro-
vím o velikosti 3+kk. Dům je po celkové rekon-
strukci. Č.220. Cena: 1 740 000,- Kč
SLOUPNICE - prodej styl. chalupy. Nové rozvody
topení, elektro, vytápění plynem. Vhodné
i k rekreaci. Č.215. Cena: SLEVA 890 000,- Kč
ÚJEZDEC - prodej objektu pro všestranné využití
v centru obce, po stavebních úpravách vhodný
i k bydlení. Č159. Cena: 250 000,- Kč

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

Vzpomínání na létání
Vzpomínání na létání je nová kniha,
kterou vydali členové Klubu letců vete-
ránů z Vysokomýtska. Zaujme přede-
vším svými pravdivými leteckými
příběhy, místy okořeněnými peprnými
průpovídkami z letecké hantýrky. 
Přinášíme úryvek bývalého pilota moto-
rových letounů Jana Mračna z Vysokého
Mýta: „V období, kdy jsme chodili létat
na letiště do Chrudimi, byl nejoblíbe-
nějším prostorem pro pilotáž tzv. pro-
stor západ. Zde se nachází Sečská
přehrada, která jak známo, je do oblou-
ku kolem hradu Oheb, v poměrně str-
mém údolí. Nad hladinu se nalétávalo

od jihozápadu v psích výškách cca 5
metrů nad vodu a pokud možno dva
letouny na úrovni. Zoufalé plachetnice
nacházející se v té době na vodě neměly
šanci. Vrtulový vír neúprosně kácel
jednu plachetnici za druhou jako
na kuželkách. Mnohdy po průletu
zůstávaly na hladině bez posádek
i ostatní čluny. Ovšem tak dlouho se
chodí se džbánem pro vodu, až…”
Jak jeden z příběhů leteckého řádění
dopadl? To se dozvíte, pokud si otevřete
stránky zmiňované knížky. Je k dostání
i v knihkupectvích v Litomyšli. 

-red-

AUTOSERVIS Litomyšl
ŽABOKRTSKÝ FRANTIŠEK

ul. Trstěnická 932, areál býval. Silnic nyní DUKOR
Provádíme: • měření EMISÍ BENZÍN
• měření EMISÍ LPG, REVIZE LPG

• roční servis • kontrola diagnostiky
• opravy osobních automobilů

• příprava na STK, odvoz na STK

mobil: 604 335 830 – p. Žabokrtský

Pracujte přes internet!
www.pracezdomu.info 

Evidence zemědělských podnikatelů
Dnem 1. května skončila platnost osvědčení vydaných
soukromě hospodařícím rolníkům, dále jen SHR podle
zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání
občanů, ve znění zákona č. 455/1991 Sb. Na základě
zákona č. 85/2004 Sb., účinného od 1. 5. 2004, který
novelizoval zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
došlo ke zrušení ustanovení zákona č. 105/1990 Sb.,
který upravoval podnikání soukromě hospodařících
rolníků, dále jen SHR. Osobám, které se podle tohoto
zákona nezaevidovaly jako osoby provozující zeměděl-
skou výrobu a nezískaly osvědčení podle zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, platilo osvědčení
vydané SHR po dobu pěti let ode dne nabytí účinnosti

zákona č. 85/2004 Sb., tj. do 1. 5. 2009. Po tomto datu
osvědčení automaticky zaniklo. Osoby, které budou
nadále podnikat v zemědělské výrobě, se musí nově
zaevidovat na Městském úřadě v Litomyšli, odboru
místního hospodářství. Úřad zaeviduje zemědělského
podnikatele na základě vyplněné žádosti a uhrazení
správního poplatku ve výši 1000 Kč. Doklady prokazu-
jící bezúhonnost a odbornou způsobilost již nejsou
podmínkou ze zákona. Fyzická nebo právnická osoba,
která provozuje zemědělskou výrobu a není zapsaná
v evidenci zemědělského podnikatele, se vystavuje
možnosti sankce dle §5 odst. 4 zákona č. 252/1997 Sb.

Jana Foltová, odbor místního hospodářství 

TERAPEUT  ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE
EFT – EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES

UPLATNĚNÍ EFT: MEZILIDSKÉ VZTAHY, NADVÁHA, ZÁVISLOSTI, STRACHY,
FOBIE, STRES, ÚZKOST, PANIKA, EMOČNÍ TRAUMATA, FYZICKÉ POTÍŽE, ...

OBJEDNANÍ DLE DOHODY: 731 190 807 IČO: 728 72 501
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Jsou tu zase Trstěnické dožínky
Divadelní soubor Vojnarka a Obec Trstěnice pořádají
od 21. do 23. srpna již tradiční Trstěnické dožínky. 
Letos je na programu divadelní představení „Mrazík“,
které v pátek 21. srpna ve 20.00 celou akci odstartuje
a diváky pobaví i v sobotu. Krojovaný dožínkový prů-
vod vyrazí od obecního úřadu v neděli ve 13.00
a o hodinu později začíná zábavné odpoledne v přírod-
ním areálu za školou. 
Těšit se můžete na skupinu Bekras Litomyšl, mažoret-
ky z Moravan nebo taneční soubor Vojnarka. Nebude
chybět ani občerstvení a děti jistě přiláká skákací
hrad. 

-red-, foto Miroslav Žďára  

Fleret a Jarmila
Šuláková 
v Chotovicích

Farní charita Nové Hrady pořádá a tímto vás všechny
srdečně zve v sobotu 22. srpna od 14.00 do Chotovic u
Litomyšle na koncert skupiny Fleret s Jarmilou Šulá-
kovou.                       Lenka Švecová, foto Petr Soukup

Zájezd s Betlémáři
České sdružení přátel betlémů – Betlémáři Lito-
myšlska pořádá v sobotu 26. září zájezd za umělec-
kými památkami na Moravu. V Adamově navštívíme
novogotický kostel s pozoruhodným gotickým oltá-
řem zhotoveným šesti řezbáři, další zastávkou
bude známé poutní místo Křtiny, v Blansku si pro-
hlédneme expozici Moravské vesničky, v Kunštátě
zámek. Exkurzi zakončíme v Bystrém prohlídkou
barokního kostela. 
Odjezd z autobusového nádraží je v 7.30. Zájemci se
mohou přihlásit na telefonním čísle 605 537 234.
Srdečně zvou Betlémáři Litomyšlska. 

Dr. Jiří Podařil

Blížící se konec léta je začát-
kem výlovů rybníků a ideál-
ním časem na zahradní
grilování rybích pochoutek.
Již počtvrté se pro Litomyš-
lany i přespolní na zahradě
hospody Na Kopečku v Litomyšli zaplní grily širokým
spektrem rybích pokrmů (kapři, štiky, pstruzi, amuři,
siveni, tolstolobici) a k dobré chuti zahraje celá plejá-
da hudebníků (účast přislíbily tyto kapely: Xilt, Rufus,
Trio de Janeiro, Pendl a Hadry z těla). 
Samozřejmostí je bohaté občerstvení, tradiční soutěž
o pěkné ceny pro všechny, kteří přijdou ochutnat rybí
pochoutky. Obvyklý je i vstup zcela gratis. Celé to
vypukne v sobotu 5. září od 13.00 na zahradě hospody
Na Kopečku. Těšíme se na vaši hojnou účast. 

Petr Hanus

Seminář v EŠC
Seminář s názvem Problém ve vztahu rodina – škola se
uskuteční 26. srpna od 16.00 do 19.00 v prostorách
Evropského školícího centra. Primářka Rehabilitační-
ho centra Hamzovy odborné léčebny v Košumberku
PhDr. Lidmila Pekařová seznámí s otázkami školní zra-
losti, odchylkami IQ či předčasného nebo naopak
pozdního zařazení do školy. Na programu však bude
také Radostné ladění, důvěra a direkce ve školách;
Osvětový tlak na rodiče, chyby ve spolupráci s rodinou;
Nedostatečné respektování pohlaví dítěte – specifity
a důsledky; Školní sankce a formalismus a také rady,
co s tím v praxi můžeme dělat. Lektorka se bude rov-
něž zabývat společným problémem rodičů i učitelů –
několik dospělých a pouze jedno dítě. 
Zájemci se mohou přihlásit na tel. 461 653 350, 461
653 351, 461 653 352, 775 653 322 nebo e-mailem:
milada.nadvornikova@litomysl.cz do 20. srpna. Cena
semináře je 60 Kč pro jednotlivce, manželská dvojice
hradí 60 Kč dohromady.                                            -red-

Propagační jízda amerických vozidel 
Propagační jízdu a prohlídku amerických automobilů
zažije Litomyšl 15. srpna. Na Smetanovo náměstí by
mělo kolem 13.00 dorazit zhruba dvacet těchto ple-
chových krasavců.
„Půjde o klasické veterány od roku 1965 do začátku
80. let, ale bude tam i pár nových vozidel z produkce
Detroitu,“ sděluje Milan Liška, předseda US FOX CARS
CLUBU, který akci pořádá. „Na litomyšlském náměstí
se zdržíme asi hodinu a potom se přesuneme na letiště
do Vlkova,“ dodává Liška. I zde si prý zájemci budou
moci automobily prohlédnout. 
Letos jde již o druhý ročník, který se koná ve dnech 14.
- 16. srpna v areálu „Cihelna“ ve Svitavách. Do Lito-
myšle tedy vozy zavítají pouze na skok. 

Jana Bisová, foto Pavla Lišková

Výstava „Unikáty z dějin 
Litomyšle“ se blíží

Na září letošního roku připravuje litomyšlské muzeum
výjimečně pojatou výstavu, kde budou prezentovány
jedinečné předměty spjaté s dějinami města. Řadu
z nich jsme vám již představili na stránkách letošní
Lilie. K nejzajímavějším z nich patří nepochybně před-
mět, kvůli němuž letos můžeme slavit – je to listina
z roku 1259, kterou byla Litomyšl povýšena na město.
Dále například zkamenělina ryby z Klášterních zahrad,
vzácné středověké listiny, originální rukopis cestopisu
Martina Kabátníka, iluminovaný graduál literátského
sboru z r. 1563, nejstarší barevný obraz města z pol.
17. stol., meč litomyšlského kata, torzo hodin z věže
staré radnice, či nejstarší česká fotografie a fotogra-

fický přístroj v ČR, které pocházejí z Litomyšle.
Na výstavě budou ovšem další desítky unikátů, např.
chlebový betlém, národopisné památky, doklady
z Litomyšle v USA, nejstarší železniční jízdenka
na trati Praha-Litomyšl, nejstarší pohlednice města,
láhev z litomyšlského pivovaru atd. Nejmladším „uni-
kátem“ bude robot, s nímž tři litomyšlští gymnazisté
letos vyhráli prestižní soutěž ve Spojených státech. 
Podobná výstava se v Litomyšli dosud neuskutečnila.
Vzhledem ke vzácnosti exponátů bude trvat pouze čtr-
náct dní, od 12. září do 27. září, a všichni Litomyšlané
budou mít po celou dobu vstup zdarma.

René Klimeš, RML

Skutečský rodák, varhaník, hobojista, umělecký kurá-
tor a pedagog Karel Paukert, který žije v americkém
Clevelandu, vystoupí 9. srpna od 16.00 v kostele
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Na koncertě s názvem
Svátek varhan zazní skladby J. S. Bacha, W. A. Mozar-
ta, J. Temla a českých nebo francouzských skladatelů.
Hudebník ověnčený řadou cen je označován za mistra
varhanní hry, proto si nenechte tento hudební zážitek
ujít.                                                                                  -bj-

Pozvánky na srpnové  a zářijové akce 

I takovéto kousky budou k vidění. 

Koncert a Dny
otevřených dveří LDN
LDN Litomyšlské nemocnice u příležitosti 80. výročí
otevření Domova sv. Kláry srdečně zve na Benefiční
koncert, který se koná 8. srpna od 19.30 v kongreso-
vém sále zámku. Hudební podívaná se uskuteční v
rámci Mezinárodních smyčcových kurzů, proto se
můžete těšit na mladé umělce z Řecka, Číny, USA,
Itálie, Dánska, Švédska, Jižní Koreje a samozřejmě
České republiky. 
V následujících dvou dnech se dveře léčebny U Kláry
otevřou veřejnosti. Ve dnech 9. srpna od 14.00 do
16.00 a 10. srpna od 9.00 do 11.00 zde totiž proběh-
nou Dny otevřených dveří.                                        -bj-

Nezapomeňte
na Svátek varhan

Litomyšlský 
Fish fest počtvrté
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Světelné body na obloze, 
kdo je ovládá?

V jednom časopise jsem se dočetl o zajímavém pozoro-
vání, ke kterému došlo v roce 1993 nad desetimiliono-
vým Mexico City. Masy lidí stojí na Nový rok na ulicích
s kamerami v rukou a pět hodin UFO ochromuje svoji
aktivitou město. Z Mexika pocházejí také nejfantastič-
tější snímky UFO na světě. Přiletí, zhasnou a zmizí,
jako kdyby nikam neodletěla. Město Litomyšl se také
může pochlubit se stejným pozorováním.
Dne 14. července 2007 ve 23:28 jsem spatřil vlevo
na obloze v dálce jasný žlutý kulatý stojící bod (obr. 1).
Použil jsem dalekohled. Nad
obzorem byl vidět lesknoucí se
bílý obláček, který měnil tvar.
Po chvilce pozorování jsem se
znova zadíval na stojící bod (A).
Vedle bodu byl už další žlutý
bod. Nakonec jsem pozoroval
dlouhou řadu seřazených žlu-
tých bodů do písmene V (obr. 2).
Všechny body sestoupily z výšky
(min. 15 bodů). Chtěl jsem je
zleva spočítat, ale došlo k násle-
dujícímu úkazu: body se mezi
sebou světelně propojily a byl
vidět široký bodový žlutý řetěz
(obr. 3). Odložil jsem daleko-
hled. 

Celé seskupení bodů se velkou rychlostí přiblížilo
a vytvořilo veliký žlutobílý nerovnostranný trojúhelník
obklopený bílou září. Žlutá plocha stoupala šikmo
do výšky (obr.4). Použil jsem dalekohled. Pro velkou
rychlost a změnu směru letu se mi to ztratilo ze zorné-
ho pole. Vše jsem znova dohonil zrakem a na vzdalují-
cí se trojúhelník zaměřil dalekohled. Celý trojúhelník
vytvářel kolem sebe bílou záři. Uvnitř jsem viděl seřa-
zené hnědobílé obdélníčky, třpytící se a v přední části
zářící žlutobíle. Rychlost byla až neuvěřitelná. Letělo

to směrem Plzeň – Č. Budějovi-
ce. Pozorování vzdalujícího
trojúhelníku dalekohledem 8
sek. 
Objekt letící neuvěřitelnou
rychlostí do neznáma se dne 17.
července 2007 ve 23:05 vrátil.
Sestupující obdélníčky (oválky)
pak vytvořily stoupající sloupec
přímo nad domem. Bylo jich
hodně. Potěšení na mé straně
bylo veliké. Co ale sledovaly? 
Ovládají tato UFO lidé (vojáci)
nebo mimozemšťané?

Pokračování příště
Text a nákres

Stanislav Mikulecký

Mobilita Charitní pečovatelské
služby je zajištěna – děkujeme

Středisko Farní charity Litomyšl Charitní pečovatelská
služba (CHPS) má od června k dispozici dvojici nových
osobních automobilů, které slouží jak k dopravě pečo-
vatelek za klienty služby, tak k dopravě handicapova-
ných osob (například k lékařskému vyšetření). 
První z nich, vůz Škoda Roomster, byl zakoupen
z výtěžku Tříkrálové sbírky, který v letošním roce
dosáhl na Litomyšlsku rekordní výše 304.191 Kč (na
projekty na Litomyšlsku je z této částky určeno
197.724 Kč) a také za přispění Nadace Olgy Havlové
Výbor dobré vůle. Druhý automobil, Renault Kangoo,
byl pořízen v rámci projektu reklamní agentury Kom-
pakt „Sociální automobil“ a na jeho financování se
podílela řada firem a společností našeho mikroregio-
nu. Slavnostní předání vozu Farní charitě Litomyšl,
za účasti zástupců přispívajících firem, proběhlo 25.
června. Pro terénní sociální službu není osobní auto-

mobil dodatečným vybavením, ale nezbytným předpo-
kladem jejího poskytování. Díky oběma vozům není již
Pečovatelská služba Farní charity Litomyšl odkázána
na používání zapůjčeného vozidla a může naplno
a s nejvyšší mírou flexibility dostát zvýšeným náro-
kům, které přinesly změny v poskytování sociálních
služeb v Litomyšli a okolí, k nimž došlo na podzim loň-
ského roku. 
Chceme ze srdce poděkovat všem, kteří se – ať už přís-
pěvkem do Tříkrálové sbírky či zapojením do projektu
„Sociální automobil“ – na zajištění mobility Charitní
pečovatelské služby podíleli. Přispěli tím k tomu, aby
lidé se sníženou soběstačností, jimž CHPS pomáhá,
mohli plnohodnotně žít v důstojném a důvěrně zná-
mém domácím prostředí. Děkujeme, že nám pomáháte
pomáhat.

Karel Bělohlávek, Farní charita Litomyšl

Litomyšlský míčový
sedmiboj mládeže
Přirozený talent - to je název dnes již tradičního spor-
tovního klání dětí do 12 let v litomyšlském areálu
u Sokolovny. Jedná se o míčový sedmiboj dvojic sestá-
vající z volejbalu, basketbalu, fotbalu, nohejbalu,
tenisu, florbalu a házené. Letos se sešlo, den před
ukončením školního roku, rekordních patnáct dvojic
děvčat a chlapců. Boje ve všech odvětvích byly neoby-
čejně vyrovnané a až v závěrečné disciplíně - volejbalu
se rozhodovalo o konečném pořadí na stupních vítězů.
Výsledky na stupních vítězů v chlapecké kategorii jsou
následující: 1. Šulc - Frank, 2. Vondráček - Švec, 3.
Bureš – Toman. V dívčí kategorii jsou první tři místa
takováto: 1. Vomáčková – Nešporová, 2. Kopecká –
Šišková, 3. Filipi – Ludvíčková. Kategorie chlapců
do 10 let: 1. Šulc – Toman.
Poděkování za zdárný průběh akce patří nejen pořada-
telům, ale i dalším sportovním nadšencům z Litomyš-
le, kteří působili v rolích rozhodčích a organizátorů.
Poděkování za finanční pomoc patří také Pardubické-
mu kraji, Městu Litomyšl a firmě SP - SLUŽBY Petra
Sedláčka.                                                           Pavel Šulc

DDM o prázdninách

Volejbalisté o prázdninách nezahálí
VK Litomyšl uspořádal v rámci oslav 750. výročí pový-
šení Litomyšle na město turnaj mládeže pro čtyři týmy
starších žáků a čtyři týmy mladších žákyň. Mezi starší-
mi žáky byli nejlepší mladí volejbalisté z TJ Vamberk,
na druhém místě skončil tým Slavie Hradec Králové
a třetí místo vybojovali domácí starší žáci. Mezi mlad-
šími žákyněmi turnajem nejúspěšněji prošly volejba-
listky ze Spartaku Polička, druhé místo patřilo TJ
Svitavy a také v této kategorii byly domácí hráčky
třetí.
„Turnaji přálo mimořádně počasí a všichni zúčastnění
byli nadmíru spokojeni,“ zhodnotil akci předseda VK
Litomyšl Břetislav Fiala a dodal: „Navíc jsme pro všech-
ny účastníky připravili poháry a sladké odměny.“
Po červencové prázdninové přestávce zahajují jed-
notlivá družstva tréninky a přípravu na novou mist-
rovskou sezónu 2009/2010. Družstva starších žáků
a žákyň, juniorů a juniorek absolvují v srpnu čtyř-
denní soustředění. Junioři postoupili pod vedením
Karla Radimeckého a Jiřího Kusého do celostátní
dorostenecké ligy, juniorky jako ženy A postoupily

do krajského přeboru I. Třídy. Ostatní družstva
budou hrát stejnou soutěž jako v předešlé sezóně.
Prvním mistrovským utkání zahajují podzimní část
soutěží ženy B v krajském přeboru II. Třídy 29. srpna.
Na domácí půdě se představí poprvé 5. září proti sou-
peřkám z Letohradu.                               Eva Hudečková

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

Čištění peří
Tyršova 237, Litomyšl  

• napařování  • sterilizace
• antistatická úprava
• šití dek a polštářů

Dlouholetá zkušenost, spokojení zákazníci.
Příjem zakázek  Po – Pá 7.00 – 15.00.

Pracujeme dle přání zákazníka.
Dohoda je možná i telefonicky:

461 613 200

Ostrov u Lanškrouna 

Léčím nemoci
prakticky všeho druhu
za nízkou – symbolickou cenu!
Budete se cítit jako ZNOVUZROZENÍ!

Mobil: 728 077 733

Během července uspořádal Dům dětí a mládeže čtyři
tábory, dva příměstské (přírodovědný a keramický) a
dva mimo Litomyšl. V Řadově u Brandýsa n. Orlicí
vypuklo indiánské léto a ve Svratouchu na Vysočině
středověk. Na fotografii jsou děti z tábora ve Svratou-
chu při výpravě na Zkamenělý zámek. Další fotografie
- nejen z táborů - si můžete prohlédnout na www.lito-
mysl.cz/ddm.     Eva Pecháčková, foto Lea Řeháková



Litomyšl Streetball
letos počtvrté
V sobotu 18. července se odehrál již 4. ročník
turnaje ve streetballu. Klání se zúčastnilo 13
týmů z různých koutů ČR. Kapacita turnaje tedy
byla o 3 týmy převýšena. Soutěž tak čítala přes
50 hráčů. Bohužel letos počasí nepřálo, a tak
byl turnaj přesunut do sportovní haly. 
Hrálo se systémem každý s každým ve dvou
skupinách, jak tomu bývá zvykem. Jeden zápas
se hrál do 12 bodů, kde z tříbodového úseku
jsou 2 body a střelba z pole za 1 bod. Z těchto
dvou skupin postupovaly čtyři týmy, které se
utkaly systémem „pavouka“. Atmosféra v hale
byla velice příjemná a vyšší úroveň hraní se pro-
jevila také díky klasické palubovce. 
Po odehrání základních skupin se týmy rozděli-
ly podle umístění a byla sehrána tato utkání.
Vysoká Zvěř (Martin Kopecký, Jiří Gult, Marek
Vraspír, David Jiruše) - Amigos (Libor Hájek,
Lukáš Vícky, Milda), MILF Team (Michal Gabaš,
Václav Hrstka, Petr Francl, Petr Bedrna) - Pra-
guebros (Asaad Al Ahmad, Petr Kocan, Dan
Mikeska, Miloš Kruml), Sy City (Lukáš Haraška,
Jiří Tomšíček, Michal Frohde, Pavlína Chocho-
loušová) - Kluci z PCE (Jirka Kovář, Jiří Ujec,
Jakub Píša), Růžový Ústřice (Martin Šaroun,
Aleš Macek, Láďa Lána, Martin Lněnička, Jakub
Tměj) - AIR JOHNNY (Jaroslav Doležal, Jan Rot-
rekl, Libor Havránek). Z těchto zápasů, které již
měly velice vysokou herní úroveň, vznikly nové
dvojice, které bojovaly proti sobě. Tým Vysoká
Zvěř nastoupil v semifinále proti týmu MILF
Team. Tento zápas byl velice pohledný a drama-
tický do posledních chvil. Rozhodl až dvoubo-
dový hod za stavu 10:10. V druhém semifinále
nastoupily proti sobě týmy Kluci z PCE - AIR
JOHNNY. Tento zápas byl také velice agresivní,
ale velké drama se nekonalo a postoupil tým
AIR JOHNNY. 
Ve velkém finále proti sobě nastoupili dosud
neporažení. Tým Vysoká Zvěř proti týmu AIR
JOHNNY. Byla to pěkná podívaná a nechyběly
krásné akce zakončené smečí. Za stavu 9:7 se
prosadila přeci jenom o něco přesnější střelba
týmu AIR JOHNNY a dvěma dvoubodovými koši
se rázem změnil stav na 9:11. Poté se již drama
nekonalo a brněnský tým AIR JOHNNY se stal
zaslouženě vítězem streetballu v Litomyšli. 
Následovalo vyhlášení výsledků, předání meda-
ilí, cen a putovního poháru do rukou týmu AIR
JOHNNY. Stříbro získal tým Vysoká Zvěř z Lito-
myšle a bronz si odnášel pražský MILF Team.
Jelikož byl letošní ročník v hale, bohužel se
neuskutečnily dovednostní soutěže, a tak si
na pohledné smeče budeme muset počkat
do příštího, již 5. ročníku v roce 2010. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům
za velice pěknou atmosféru, kterou vytvořili.
Také bych chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali
s organizací turnaje a v neposlední řadě patří
díky sponzorům, jež v letošním ročníku přispě-
li pěknými cenami. 
Těšíme se na další ročník. Více informací o tur-
naji naleznete na www.litomysl.ic.cz.

za pořadatele text a foto Martin Kopecký

Žákovské a jiné 
slevové průkazy 
v infocentru ČD 
Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale jejich konec
taky jednou přijde… A s tím i starosti s obstaráním
průkazů na dojíždění vlakem v novém školním roce.
České dráhy vloni uzavřely osobní pokladnu na nádra-
ží, ale náhradou mají vedle infocentra na Smetanově
náměstí pronajatý prostor pro svou informační kance-
lář. Otevírací doba je celoročně každý čtvrtek, vždy
od 8.30 do 17.30. České dráhy však posílí provoz svého
informačního centra v období začátku školního roku,
aby především školákům umožnily pohodlné zařízení
jízdních formalit. Ve dnech 1. – 4. září bude pracoviš-
tě infocentra ČD v Litomyšli otevřeno denně od 8.30
do 17.30.
V infocentru ČD je možné zakoupit v předprodeji kte-
roukoliv jednodenní nebo časovou jízdenku, obstarat
si slevové průkazy a jízdenky k nim, anebo zakoupit
reklamní předměty či jízdní řády. Zdarma lze získat
i výpis spojení pro vaši zamýšlenou cestu vlakem. 

ing. Michal Štěpán,
ředitel Krajského centra osobní dopravy Pardubice

Šachový turnaj „Biskupské věže 750“

Ladislav Zeman, TJ Jiskra Litomyšl, 7. místo.

Šachový oddíl TJ Jiskra Litomyšl uspořádal 4. červen-
ce v prostorách internátu pedagogické školy na Stra-
kovské ulici turnaj jednotlivců v rapidu, jako součást
letošních oslav povýšení Litomyšle na město. Hrálo se
švýcarským systémem na 9. kol podle pravidel FIDE
pro rapid. 
V rámci rozvoje práce s mládeží jsme pozvali žákovské
oddíly dětí školního věku. Toto se nám opravdu
vyplatilo, protože z 84 účastníků turnaje bylo cekem
35 dětí z různých míst kraje i republiky. 
Turnaj byl pestrou směsicí hráčů, jednu velkou skupi-
nu tvořili zkušení hráči s ELO od 1900-2300, kteří
pravidelně hrají krajské nebo ligové soutěže. Další
velkou skupinou byli hráči, kteří hrají nižší krajské
a okresní soutěže a třetí skupinu tvořili školáci,
z nichž řada hraje českou extraligu. Nejmladší účast-
nice měla 6 let, nejstarší účastník 78 let. 
Průběh turnaje byl velmi poklidný, přátelský a pří-
jemný, i když na šachovnicích se urputně bojovalo.
Celý turnaj výborně řídili členové našeho oddílu
Lukáš Jirsa a Milan Krejčí, kteří ve své premiéře
naprosto bravurně zvládli obsluhu profesionálního
programu na pořádání šachových turnajů swiss-
manager. 
S postupem jednotlivých kol bylo vidět, jak se mládí
dere vpřed ke stolům s nižšími čísly (na stole č. 1 vždy
hrají nejlepší hráči atd.). Sám jsem hrál se třemi čtr-
náctiletými kluky a nebyla to procházka. Dvakrát
jsem vyhrál po urputném boji a jednou jsem musel,
v lepší pozici, opakovat tahy a vzít remizu, abych
neprohrál na čas.
Po devíti kolech zvítězil se ziskem 8,5 bodu Michal
Novotný z 2222 ŠK Polabiny, na druhém místě skon-
čil s 8 body Tomáš Vojta z TJ Spartak Vlašim, na třetí
příčce se umístil, se 7 body, Pavel Jirásek z ŠK Vysoké
Mýto. Nejlepší ženou turnaje byla paní Magdaléna
Komárková z TJ Polička, která skončila, se ziskem 6,5
bodu, na 6. místě. Nejlepším seniorem nad 65 let se
stal pan Leopold Beneš ze Svitav, který skončil, se
ziskem 5 bodů, na 33. místě.
Nejlepším juniorem byla teprve třináctiletá slečna
Kateřina Vlčková z TJ Jiskra Jaroměř, která byla se zis-

Pronajmu nebo prodám byt 2+1
v Litomyšli. Volný od září 2009. 

V případě vážného zájmu volejte nebo pište:
608 570 619, hhanka@gmail.com. 

KAMENICTVÍ
PAVEL BARTONÍČEK

„ K A M E N Í Č E K “
privat: Dukelská 972 Litomyšl
tel. 607 811 007, 774 811 807

e−mail: bartonicekpavel@seznam.cz
• zhotovuji pomníky žulové, mramorové

i teracové dle vašich i mých návrhů
• výroba a montáž hrobek z betonových panelů 
• zhotovení písma – zlato, stříbro, barva, přírodní
• prodej a montáž luceren, váz a jiných doplňků

– nerez, žula, bronz
• přebrušování a rovnání pomníků na místě

• výroba kuchyňských pracovních desek, parapetů

záruka, korektní jednání samozřejmostí

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek 28. 8. 2009
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

Cena:  34,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 37,50 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173,  608 111 741, 777 006 433
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kem 6 bodů na neskutečném 15. místě a postarala se
tak zcela zaslouženě o největší překvapení turnaje.
Šachisté z Litomyšle se v náročné konkurenci neztra-
tili. Svého životního úspěchu dosáhl dlouholetý člen,
neúnavný bojovník a zarputilý hráč Ladislav Zeman,
který se ziskem 6,5 bodu obsadil 7. místo. Mrzelo ho
jen, že mu utekla, díky propozicím, o pár měsíců cena
pro nejlepšího seniora. Umístění dalších: Martin
Daniel - 13. místo (6 b.), Václav Pekař – 14. místo (6.
b.), Martin Zeman – 21. místo (5,5 b.), Jaromír Odstr-
čil - 24. místo (5,5 b.), Jiří Šváb – 26. místo (5 b.),
Petr Jonáš - 46. místo (4,5 b.). Nejstarší člen našeho
oddílu pan František Klejch získal 4 body, stejně jako
Stanislav Mikulecký a Jan Odstrčil, což je velmi sluš-
ný výsledek. Může nás jen mrzet, že se, jako jediný
junior, turnaje zúčastnil pouze Jakub Nešpor, který
skončil se 3 body na 76. místě. Ostatní děti se roz-
prchly na prázdniny. V práci s mládeží máme co dohá-
nět.

Všichni hráči obdrželi velmi hodnotné a pěkné ceny,
za které děkujeme sponzorům: Město Litomyšl,
Tomáš Janecký mladší, Tomáš Janecký starší, Profi-
stav Litomyšl, lékárna Jiří Seidl, FITNESS CLUB 233. 
Akce se vydařila a je pro nás velkým závazkem
do příštího ročníku.

Text a foto Jaromír Odstrčil
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Závod v Šumperku ovládl Bartoš,
průběžně je na čele mistrovství

Na trati v moravském Šumperku viděli diváci pěkný
a dramatický motokros. První jízdu ve třídě Open
vyhrál Jirka Čepelák, když si druhou příčku hlídal
Petr Bartoš z Orionu Litomyšl. 
Následující rozjížďku ovšem rozjel nejlépe Bartoš
a agresivní jízdou se všem svým pronásledovatelům
stále vzdaloval. Druhý nakonec projel cílem překva-
pivě Stloukal a až třetí skončil Čepelák, který si stě-
žoval na brzdy svého stroje. Průběžně po čtyřech
podnicích má nejvíce bodů Bartoš, o deset bodíků
za ním jsou shodně Čepelák se Zarembou.
Závod v Šumperku nevyšel Masaříkovi, který se zra-
nil a také Kadleček jednou nedojel. O titul se tak
poperou zřejmě už jenom tři jezdci – Bartoš, Čepelák
a Zaremba, navíc Žerava je stále zraněn. Ve slabší
třídě MX2 dominoval, podle předpokladu, Slovák
Martin Kohút a má již výrazný náskok před Smolou
a Votroubkem, kterým tento závod moc nesedl
a skončili na konci elitní desítky. Podnik naopak
sedl dalšímu jezdci Orionu, mladému Jaromíru
Romančíkovi. Celkově, konečně po dobrých star-

Spinning centrum
Stratílek opět
na plovárně 
V neděli 12. července se na prknech litomyšlské plo-
várny konal již 4. ročník netradičního maratonu a sice
Spinning maraton duatlon.
Spinning se obvykle jezdí v uzavřeném prostoru
a jedna lekce trvá 45 minut. Zde 16 příznivců tohoto
sportu absolvovalo 135 minut jízdy a na závěr je čeka-
lo 100 metrů plavání. Tato kombinace vznikla ve Spin-
ning centru Stratílek a nikde jinde se spinning
maraton duatlon nejezdí. 

Během celé jízdy se vystřídali 4 instruktoři se svým
osobitým stylem pro zpestření jízdy. Všichni startující
maraton zvládli a doplavali do cíle s příjemným poci-
tem. 
Už teď se těšíme na příští rok, a pokud jste ještě nevy-
zkoušeli spinning, přijďte se s námi projet do Spinning
centra Stratílek. Jezdíme po celý rok a objednat se
můžete na mobilním čísle 724 033 548.  

Veronika Stratílková, foto Matěj Samek

L I T O M Y Š L

777 100 878

Mařákova 281

TJ Jiskra Litomyšl - oddíl kopané (Městský stadion
Černá Hora)
soutěž a kategorie: (označení závodu, turnaje)
Ne 9.8. od 17.00 - ŽSK Třemošnice, Muži 1.A - třída
So 22.8. od 10.15 a od 12.30 - FK Jablonec n. N,
Starší + Mladší dorost
Ne 23. 8. od 13.30 a od 14.45 – FK Česká Třebová,
Starší + Mladší žáci                          
Ne 23.8. od 17.00 – S. Moravany, Muži „A“ 1.A - třída
St 26.8. od 16.15 a od 17.30 – ŽTS Třemošnice,
Starší + Mladší žáci
So 29.8. od 10.15 a od 12.30 – TJ Dvůr Králové,
Starší + Mladší dorost  
Ne 30.8. od 9.30 a od 11.15 – TJ Svitavy, Starší + Mlad-
ší žáci
Ne 30.8. od 17.00 – TJ Semanín, Muži „A“ 1.A - třída
STIGA - HOKEJ (sál DDM)
Každé úterý tréninky od 17.30 v klubovně Benátky
So 29.8. od 14.00 - 8. kolo Litomyšlského poháru 2009

Kam za sportem

tech, doslova vydřel pátou pozici a zaznamenal svůj
nejlepší letošní výsledek. Jaromír se posunul po čty-
řech závodech na desáté místo a pokud udrží tuto
slibnou formu, má šanci si své umístění ještě vylep-
šit. Ve Veteránech slavil úspěch opět Kučírek. Náš
Honza Froněk byl tentokrát osmý a celkově v mist-
rovství je sedmý. Další borec Orionu, jezdící sponzor,
Luboš Strejček na body nedosáhl, protože ho zradila
technika. 
Příští šampionát pokračuje zase na Moravě, v Přero-
vě, 16. srpna.

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček
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Víkend s bojovými sporty ve Vranicích
Všichni aktivní i pasivní sportovci, co nechtějí sedět
doma a rádi vyrazí do přírody, nejen za zábavou, ale
také s úmyslem udělat něco užitečného pro své tělo
a ducha, se sešli ve Vranicích. Pod vedením členů lito-
myšlského Samurai klubu Jiřího Koháka a Lenky Sek-
lové se zde od 26. do 28. června uskutečnilo
víkendové bojové soustředění. 
Již v den příjezdu byl připravený večerní program.
Začínalo se sebeobranou, kde si každý mohl vyzkou-
šet, jak se bránit v situaci napadení, buď beze zbraně
nebo se zbraní. Nikdy není na škodu vědět, jak se
ubránit či někoho zachránit, když může jít také
o život. Jiří Kohák měl vše řádně připravené i s ukáz-
kami, co v danou situaci udělat. Poté následovala
přednáška o sebeobraně, která se týkala osobních
ochranných prostředků, jako jsou pepřové spreje,
paralyzéry, svítilny aj. a jejich použití. 
Druhý den na nás po budíčku čekal náročný sportovní
program. Pro snadnější začátek a probuzení jsme zača-
li hodinou Taichi, kterou nás provedla Radka Hurycho-
vá. Naučila nás úplné základy tohoto bojového umění.
Opravdu nikdo netušil, jak může být náročná a složitá
koordinace těla, rukou a nohou. Ovšem bylo to velmi
zajímavé.
V 10.00 byli všichni zúčastnění rozděleni do třech sku-
pin po 10 až 15 lidech a přiřazeni do třech bloků. Tyto
bloky se točily po 20 minutách. Prvním blokem byl Fit-
box pod vedením profi teacher Evy Mrazkové z Brna,
která jako vždy nezklamala svými novými nápady
a předem připravenými sestavami. Druhý blok se sklá-
dal z tréninku silných úderů a kopů s lapači, kde nás

nešetřil Jiří Kohák svými připomínkami a ukázkami
hrubé síly. Třetí blok vyplnilo posilování. Pořádně
do těla nám dala Lenka Seklová a Petra Mlejnková.
Tímto ovšem dopolední trénink ještě neskončil.
Pro protažení a uvolnění svalů byla připravena Jóga
s Petrou Bálskou. 
Po tomto příjemném uvolnění byl čas oběda, kde se
všichni posilnili a nabrali síly na další předem připra-
vený program. Nechyběla ani procházka do Toulovco-
vých Maštalí, kde jsme se pokochali přírodou, skalami
a samozřejmě ochutnali borůvky. 
V 17.00 začínal výcvik Aikida. Vít Kocourek nám před-
vedl údery s nimiž zaútočit, a také se bránit a ukázal,
jak dostat protivníka na kolena bez sebemenší náma-
hy. Důležité je vědět, kde přesně udeřit a zasáhnout
nepřítele. Hned po Aikidu se neotálelo a přešlo se
na Karate, se kterým nás seznámil Jiří Kohák. Cvičilo

se ve dvojicích, kde si každý vyzkoušel spoustu posto-
jů a chvatů. Po tomto náročném sportu se každý mohl
uvolnit a odreagovat při zkoušce střelby z paintballové
zbraně s Michalem Vokálem. Dokonce jsme viděli ukáz-
ku střelby na živý terč. Bylo to velmi zábavné, protože
to není zase tak jednoduché, jak to vypadá. Chce to
pevnou ruku a sílu.
Nechybělo ani opékání špekáčků, chlebů, rohlíků
a tatranek. Po pořádném jídle byla přednáška o zdravé
výživě s Evou Mrázkovou, což byla tečka za celým spor-
tovním, namáhavým, ale velmi zábavným dnem.
Třetí den začal Capoeirou, nebo-li bojovým tancem.
Pavel Krupka, člen CAFT, nás naučil základy tohoto
bojového umění - základní krok, kopy a otočky. Poté
jsme se vrhli do rychlejšího tempa s Evou a zacvičili si
Thaibox-Robics, kde jsou použité, pro nás známé,
prvky a údery z fitboxu doplněné kroky z aerobiku.
Nakonec nám pro uvolnění Eva předvedla Port de Bras,
což je balet s prvky tance za doprovodu příjemné uvol-
ňující hudby. Pro některé z nás to byl velký prožitek.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným,
kteří neváhali a šli s námi do toho. Vyzkoušeli si veš-
keré bojové umění a navíc se zasmáli. Doufáme, že si
každý odnesl spoustu příjemných a zábavných zážit-
ků, na které bude rád vzpomínat. Děkujeme také
kuchařům, jež se o nás po celý víkend řádně starali
a pomohli nám doplnit, po každém vypětí, energii. Bez
nich by to celé nemohlo fungovat. Těšíme se na další
účast. Sportu třikrát zdar, zdar, zdar.

za tým Samurai klub bojových umění a sportů
Petra Mlejnková, foto Vít Kocourek 

Wozembouch mistrem O2
4. - 6. července - to je datum, kdy jsme se zařadili mezi
další stejně „postižené“ lidičky a sešli se v Ostravě
na dalším závodu seriálu Shock Cup 2009.
Po prvotních obavách pořadatelů, zda se vůbec závod
v určeném termínu díky povodním, které místní kraj
zasáhly, uskuteční, se vše podařilo a my jsme mohli
opět pozdravit další kamarády a společně prověřit,
jaké trialy Olda Janků nachystal.
Že to bude závod zajímavý i na téměř suchém povrchu
za krásného počasí, bylo jasné hned při prvotní pro-
hlídce sekcí.
Pro nás měl závod ještě trochu příchuť očekávání, zda
se Huskymu s Honzíkem podaří zopakovat své před-
chozí výsledky z minulých dvou závodů a zajistí si tak
celkové první místo v celém seriálu díky třem vyhra-
ným závodům.
Jelikož do „stže“ jsou lidé zvyklí na tento druh sportu

chodit, dorazilo v sobotu i v neděli několik desítek
diváků, což bylo také moc fajn. Potlesk po bravurně
zvládnutých průjezdech brankovými poli posádky vždy
potěší.
Po sobotě Husky vedl, Mesároš byl na sedmé pozici
a další tři posádky byly přibližně uprostřed startovní-
ho pole svých kategorií. Neděle byla ovšem jiná káva.
Husky se soustředil na to, aby zajel stejně bezchybný
den jako v sobotu. Pavel Mesároš se rozhodl nic
nevzdat a bojovat ještě o stupně vítězů, což se zdálo
být reálné. Nakonec jsme se dočkali.
Husky s Honzíkem odvezli třetí zlato v řadě a už
na konci tohoto závodu mohli slavit a radovat se spo-
lečně s námi ze zisku celkového prvenství v kategorii
O2, jelikož se započítávají tři nejlepší výsledky ze čtyř.
Pavel Mesároš se synem zabojovali a výsledek se dosta-
vil: při nedělním „zúčtování“ opět stáli na, snad už

svém, třetím místě na stupních vítězů. Byl to pro ně
opravdu boj až do konce, ve kterém se jim podařilo
uspět.
Další posádky se již sice neumístily na předních pozi-
cích, ale přesto odvedly skvělý výkon a rozhodně své
soupeře potrápily, a co je hlavní, závod si užily, nic
nevzdaly a pobavily jak diváky, tak své soupeře, jelikož
pozorovat zmítající se Terrano „Adélu“ nebo rozváž-
nou i dravou jízdu Georga s Ivou na hranici fyzikálních
zákonů, byl opravdu zážitek.
Teď je až do září přestávka. Na naše fanoušky se bude-
me těšit 11. - 13. září při posledním závodě opět v Kre-
mačovských lomech u Mohelnice. Vše podstatné se
dozvíte na www.wozembouch.cz, kde jsou i fota
z posledního závodu. Přejeme všem krásnou dovole-
nou a těm mladším offroaďákům krásné prázdniny.

Vašek Pechy Pechanec, foto Eliška Šmídová
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Litomyšlský fotbalový podzim
bude velmi bohatý

Celkem devět družstev bude v nadcházející mistrovské
fotbalové sezoně hájit barvy oddílu TJ Jiskra, což je
za poslední roky rekordní číslo. Nejen díky tomu, ale
také vzhledem ke skutečnosti, že dorostenci a žáci
postoupili do vyšších tříd, se příznivci kopané mají
v našem městě na co těšit. A nejen proto, že sezóna
bude jubilejní, v roce 2010 si totiž připomeneme 100
let organizované kopané ve městě a současně 50 let
činnosti na současném stadionu Černá hora. Los sou-
těží rozhodl o tom, že hned v srpnu bude na stadionu
Černá hora sehráno dohromady třináct mistrovských
utkání.
I. A třída muži: Naši fotbalisté zahajují sezónu 9. srpna
na domácí půdě proti nebezpečnému nováčkovi z Tře-
mošnice. O týden později zamíří do Chocně a poté
nastoupí dvakrát za sebou na svém trávníku, konkrét-
ně 23. srpna proti Moravanům a 30. srpna proti Sema-
nínu. Podzimní část sezóny potrvá do 1. listopadu,
diváci si dále mohou zatrhnout termíny domácích
utkání proti Slatiňanům (13. září), Starému Hradišti
(27. září), Valům (11. října) a Morašicím (25. října).
V průběhu letní přestávky došlo a stále dochází ke
změnám v kádru, hlavním trenérem družstva je zkuše-
ný Zdeněk Kocman. Hracími dny zůstávají neděle.
III. třída muži: Po více než desetileté pauze byla obno-
vena činnost B mužstva a lze jen doufat, že neskončí
jako tehdy, kdy bylo vyloučeno ze soutěže po trojím
nedostavení se k zápasu. Rezervu, která je přihlášena
do III. třídy okresu Svitavy, povede trenér Vladimír
Pala. Domácím divákům se poprvé představí až v září
(nastupovat bude v neděli dopoledne), předtím však
na béčko čekají tři výjezdy na hřiště soupeřů v pořadí
Hradec nad Svitavou, Janov B a Rohozná. Zahajuje 8.
srpna.
Divize staršího a mladšího dorostu: Historická premié-
ra litomyšlského klubu na divizní úrovni začne 15.
srpna, kdy se oba týmy vydají na první z řady dlouhých

zájezdů na půdu Rapidu Liberec. O týden později,
v sobotu 22. srpna, pak bude divizní fotbal poprvé
k vidění na stadionu Černá hora a hned sem zavítá
soupeř mimořádně zvučného jména – FK Baumit Jab-
lonec nad Nisou B. Více tedy není potřeba dodávat, aby
bylo jasné, jak náročná úloha na svěřence hlavního
kouče Zdeňka Bednáře čeká. Snad jenom jména dal-
ších soupeřů: Dvůr Králové nad Labem, Čáslav, Nový
Bydžov, Olympia Hradec Králové, Kosmonosy, Slovan
Liberec B, Fotbalový klub Pardubice B, Kolín, Pěnčín-
Turnov, AFK Chrudim a Jičín. S posledně jmenovaným
protivníkem dorostenci divizní podzim 7. listopadu
doma zakončí. Sobota se začátky v 10.15 a 12.30, takto
byly určeny časy pro domácí dvojzápasy.     
Krajský přebor starších a mladších žáků: Po pětiletém
úsilí se našim žákům podařilo postoupit do nejvyšší
krajské soutěže, což pro ně kromě jiného znamená
o poznání dřívější začátek sezóny. Již 16. srpna zamíří
do Ústí nad Orlicí, aby tam rozehráli náročnou podzim-
ní část. Doma nastoupí poprvé 23. srpna proti České
Třebové a velmi prestižní duel je čeká poslední srpno-
vou neděli. Do Litomyšle přijedou Svitavy, které ještě
loni hrály divizi. Na trenérské lavičce zůstávají Franti-
šek Štoudek (SŽ) a Ivan Čech (MŽ) s dalšími spolupra-
covníky. Na žákovská domácí utkání se bude chodit
v neděli dopoledne. 
Krajský přebor starších a mladších přípravek: Stejným
systémem jako v předešlých letech se bude hrát kraj-
ská soutěž elévů, připomeňme, že na jaře hrála obě
naše družstva na finálových turnajích. Celkem na ně
čeká sedm podzimních turnajů, v Litomyšli to bude 19.
září a 17. října.
Okresní přebor mladších přípravek: Ti úplně nejmenší
reprezentanti fotbalové Litomyšle udělají své první
krůčky na čtyřech turnajích, jeden z nich odehrají
v Litomyšli před zraky svých příznivců a rodičů v sobo-
tu 5. září.                                                        Radek Halva

Dvoudenní Orion Cup se blíží
V krásném prostředí Jiráskova údolí, na motokrosové
dráze v Benátkách - Čistá u Litomyšle, uvidí příznivci
motokrosu od 29. do 30. srpna již 12. ročník populár-
ního Orion Cupu. Letošní novinkou je, že po oba dva
dny se akce uskuteční na jednom místě. 

čtyřkolek, nafukovací atrakce a samozřejmostí je kva-
litní občerstvení. Zajímavá bude určitě bohatá tombo-
la, například o motocykl Pitbike, horské kolo,
motorovou pilu, udírnu - gril anebo motocyklovou
přilbu. 
Záštitu nad sobotní akcí převzal starosta Litomyšle
Michal Kortyš. Večer od 18.00 vystoupí skupina Kabát
revival z Ostravy, po nich zahraje výborná partička
z Prahy Tři sestry revival band a následovat bude
ohňostroj. Na závěr přitvrdí muziku AC/DC revival
z Olomouce. Vstup na první den je zdarma. Pořadatelé
zajistili kyvadlovou dopravu z litomyšlského náměstí
od hotelu Zlatá hvězda v časech: So 13.00 - 15.00
a večer návrat 21.00 - 23.00.
Druhý den se pojede mezinárodní motokros. Na zdejší
pěkné dráze se divákům představí čeští přední repre-
zentanti jako Jan Zaremba, Petr Bartoš, Michal Kadle-
ček, Petr Masařík, Michal Votroubek a ze Slovenska
dorazí Martin Kohút nebo Tomáš Bučenec. Z Rakouska
přijede ostřílený borec Oswald Reisinger. Účast také
potvrdil výborný německý superkrosař Daniel Siegl.
Závody začínají v neděli ve 13.00. Klání proběhne
ve třídách MX2 o pohár UniCredit Leasing a v kategorii
Open se pojede o pohár Orion Litomyšl. Veteráni budou
bojovat o pohár RS Petrol. 
Vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny. Kyva-
dlová doprava bude fungovat v časech: Ne 11.00 -
13.00, návrat 18.00 - 19.00. Záštitu nad závody pře-
vzal tentokrát hejtman Pardubického kraje Radko Mar-
tínek. Pořadatelé, kterými jsou Orion racing team
a Automotoklub Litomyšl v AČR, zvou příznivce adre-
nalinu opět po roce na zajímavou akci, kdy v sobotu
bude především zábava a v neděli tvrdé sportovní boje.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

Sobotní motoshow začíná ve 14.00. Hlavním lákadlem
bude dvacetinásobný mistr ČR v trialu Pavel Baláš
a jeho vystoupení. Dále se představí  strongman - silák
Jiří Žaloudek, který chce do svého programu zapojit
i místní odvážlivce. Vracíme se také k soutěži Miss
moto, jež byla diváky v minulosti velice oblíbená.
Motocykl zde vystaví letos úspěšný „dakarista“ Jan
Froněk. Navíc budou k vidění historická auta i motor-
ky. 
Nedílnou součástí zajímavého odpoledne už tradičně
bývá motokrosová show vybraných jezdců a na závěr
autogramiáda všech zúčastněných borců. Pro děti
i dospělé máme jako obvykle připraveno několik sou-
těží - běh, pojídání párků na čas, pivní klání, půjčovnu

Petr Bartoš

Sport - cvičení
Sport areál s.r.o., tel. 461 613 923
Tenis, squash, bowling:
Po - Čt 10.00 - 22.00, Pá 10.00 - 23.00,
So 8.00 - 23.00, Ne 8.00 - 22.00
od 1.7. do 31.8. otevřeno denně od 8.00
•více na http://sport-tenis.litomysl.net/
Koupaliště, tel. 461 612 915
do 6.9. - denně 8.00 - 20.00
- bazén 50 m, bazén 25 m, tobogán, plážový
volejbal
- večerní koupání dle počasí: Po, St, Pá
od 21.00 do 23.00
- od července do září Klub Plaváček: Hrátky
rodičů s dětmi ve vodě pro děti od 2 let
- Školička plavání pro děti od 3 do 6 let 
- pořádá Rodinné centrum 
•více na tel. 607 605 720, www.rc.litomysl.cz
Spinning Centrum Stratílek, tel. 724 033 548
Hodinové lekce, rezervace na tel. 724 033 548
Po, St 18.30 , Út, Čt   17.45, Pá  17.30, 
So, Ne  18.00 
Lze i mimo uvedené hodiny na objednávku
(minimálně 5 osob) • www.stratilek.cz
Cvičební sál Veselka, tel. 775 998 869
Časový rozvrh cvičení platný od 29.6. do 31.8.
Fitbox - Po 10.00 - 11.00 a 19.00 - 20.00, Út
19.00 - 20.00, Čt 19.00 - 20.00
Aikido - St 18.00 - 19.30
Jóga - Út 17.00 - 18.00
Dance aerobic - St 19.30 - 20.30 
Kickbox - Po, Út, Čt 20.30 - 21.30
Karate - St 17.00 - 18.00
•více info na www.samuraiklub.cz
Billard centrum Litomyšl, tel. 461 615 910 
Akce se konají na zahradě před Lidovým
domem, není-li uvedeno jinak
So 15.8. - Turnaj trojic ve volejbale - startovné
60 Kč/družstvo • 13.00 
So 22.8. - Primátor cup ´09 - Senior Open 9 ball
(koná se v herně v Lidovém domě) • 10.00
- prezentace 21.8. do 22.00, 22.8. od 9.00, dres
code A, B, startovné 350 Kč.
•více na www.bclit.org
Krytý zimní stadion, tel. 461 612 179
každou středu - Veřejné in-line bruslení
• od 17.30 do 19.30
každou neděli - Veřejné in-line bruslení
• od 17.30 do 19.30
- podmínkou jsou in-line brusle bez brzdy a se
silikonovými kolečky • zdarma
•další info na tel.: 605 328 961

Decimuž memoriál
Huberta Stratílka
mladšího 2009
Jako každý rok ani ten letošní nebude výjimkou
a poslední srpnový pátek, tedy 28. srpna se bude konat
již 27. ročník oblíbeného triatlonu. 
Čeká vás 1 deci velkého triatlonu a sice 400 m plavání,
18 km kolo a 4,3 km běh. Prezentace je od 15.00
do 16.30 a START vypukne v 17.00. Závod je určen jak
pro amatéry, tak pro závodníky s licencí a vyhodnoce-
na bude každá kategorie odděleně. Přihlášení závod-
níci v termínu do 21. srpna dostanou pamětní tričko. 
Bližší informace v Domě sportu Stratílek, oddělení
Sport - 2. patro nebo na tel.: 602 441 655, 724 508 391,
www.stratilek.cz. Přihlásit se můžete v Domě sportu
Stratílek, oddělení Sport - 2. patro nebo e-mailem
sport@stratilek.cz. Do přihlášky je nutné vyplnit veli-
kost pamětního trička. 
Udělejte si čas a přijďte si zazávodit nebo alespoň
povzbudit startující.                     Veronika Stratílková



24

Sháním kontakt na paní Jarmilu Jaškovou, sběratelku
panenek a medvídků. Jako sběratel panenek jí mohu
nabídkou několik krásných, starožitných, větších
medvídků z let 30. – 50., výměnou za nějakou panen-
ku. Vše nechám zcela na ní. Já sbírám panenky od nej-
starších až do roku 1960 a to i doplňky, tzn. kočárky,
kuchyňky atd. V případě zájmu zavolejte na telefonní
číslo 739 307 646. • Hledám práci v domácnosti. Pří-
padně vyprat, vyžehlit, uvařit. Tel.: 732 879 840. •
Prodám 165 m2 fasádní izolační vaty Orsil tloušťky
6 cm. Zboží je nové a nepoužité. Možnost dopravy.
Cena dohodou. Tel.: 604 533 844. • Nabízím starožit-
né gramodesky šelakové na 78 ot., 30. – 40. léta, cca
40 ks. Cena dohodou. Tel.: 739 307 646. • Nabídněte
různé starožitné čepce, hučky, spony, brože, vějíře,
kufr na klobouky či jiné doplňky z dob našich babiček,
prababiček do sbírky. Bydlím na Komenského nám.
Tel.: 739 307 646. • Nabídněte pěkný menší stylový
skleníček či příborníček k uložení sbírky starých
panenek a plyšových medvídků. Nutný však váš dovoz.
Bydlím na Komenského nám. Tel.: 739 307 646. •
Nabízím staré gramofony z 50. let, dřevo za 100 Kč,
bílý kožený za 400 Kč, starožitné gramofonové desky
kus 50 – 80 Kč. Tel.: 739 307 646. • Hledáme pronájem
garáže pro osobní automobil blízko centra. Tel.: 731
604 315. • Starožitné hodiny Kienzle bicí kombinace
černé dřevo + chrom, pěkné, 30. léta, za 1200 Kč. Tel.:
739 307 646. • Nabídněte do sbírky starou panenku,
sbírám panenky do r. 1960, možno i panenky z býva-
lých států NDR, SSSR atd., též panenky krojované.
Kočárek na panenky ze 30. – 50. let, nádobíčko, poko-
jíčky atd. Jára Stratílek, Komen. nám. 1047, Litomyšl,
57001 (tel.: 739 307 646). • Prodám barový pult
mahagon, dřevěnou poličku – selská jizba, nabídko-
vou tabuli na zboží, cep z r. 1940, chodský kompl.
kávový servis z r. 1960 – černý podklad / polní květi-
ny, plyšový koberec modrý a květy, mušelínový přehoz
přes manž. postele, bílé damaš. povlečení a bavl. pro-
stěradla, drané nepoužité peří, kuf. psací stroj – Con-
sul, stůl kovový do dílny, dřevěné žebříky, délka 6 m,
palivové dřevo, 1 m3. Tel.: 607 744 568. • Nabídněte
staré pohlednice a litografie od nejstarších do 30. let.
Tel.: 739 307 646. • Nabízím větší množství knih, cca
4 velké krabice, vše hodnotné knihy. Mohu i vyměnit.
Sbírám staré panenky a všechny doplňky k nim (nádo-
bíčko, kuchyňky, kočárky, vějíře, spony, kabelky,
brože k oblečení atd.). Tel.: 739 307 646.

Inzerce

Litomyšlští volejbalisté patří v kraji k elitě

Tenisový turnaj
Husovka 2009
Když se jednoho nedělního podvečera vydařilo počasí,
vzali jsme to za správný konec a využili jej ke sportov-
ní aktivitě – k tenisu. Z nevinné čtyřhry, kdy se neče-
kaně začalo hrát „o něco“, se posléze zrodilo
uskutečnění nultého ročníku tenisového turnaje,
který se konal v pátek 17. července na hřišti v Husově
čtvrti.
Místní „Husováci“ se svými známými a příbuznými
soupeřili mezi sebou hned v několika dvojicích. Každý
chtěl zvítězit, ale turnaj mohla vyhrát jen jedna dvoji-
ce. Přesto se vítězové podělili o výhru se všemi zúčast-
něnými, včetně soupeřů. 
Odměnou všem tedy byly nejen lahodné moky – Lam-
brusco a domácí Mochito, ale také diplomy. Neopo-
mněli jsme ani pivo a nealkoholické nápoje. Velmi jsme
si také pochutnali na dobrotách na grilu, na koláčcích
a na dalších vynikajících pamlscích „z domácího kuch-
tění“. Celý večer jsme si zpříjemnili hudbou a hrou
petanque. 
O půlnoci na nás čekala další odměna pro všechny pří-
tomné – losování cen v bohaté tombole. Nikdo neode-
šel domů s prázdnou. Velké díky tedy patří našim
nejmenovaným sponzorům a také manželům R. a R.
Kovářovým, kteří s velkým nasazením poskytli teniso-
vému turnaji útočiště na své zahradě. 
Akce byla velmi zdařilá a skončila až v ranních hodi-
nách. Všichni jsme byli tak nadšeni, že do budoucna
plánujeme další podobné turnaje např. v kartách nebo
v petanque. Věříme v jejich opětovnou úspěšnost.

za spokojenost všech zúčastněných text a foto
Radka Husáková DiS.

LITOMYŠL - viz kalendář akcí

SVITAVY
•14. srpna od 19.30 / Ottendorferův dům
Koncert mladých umělců z Řecka, Číny, USA,
Itálie, Dánska, Švédska, Jižní Koreje a ČR.
V rámci Mezinárodních smyčcových kurzů Lito-
myšl 2009.
•27. – 28. srpna od 20.00 / náměstí Míru u školy
Kinematograf bratří Čadíků
27. srpna - Kdopak by se vlka bál
28. srpna - Kozí příběh – Pověsti staré Prahy
29. srpna - Tobruk
30. srpna - Báthory
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz

POLIČKA
•do 27. září /Centrum B. Martinů
Jak se rodí večerníčky - dotyková výstava dět-
ského muzea věnovaná animovaným večerníč-
kům.
•21. – 23. srpna / Palackého náměstí, kostel sv.
Jakuba, Tylův dům 
Polička 555 - hudební multižánrový festival
na němž mj. vystoupí M. Prokop a Framus Five,
Žalman, Žlutý pes, Nil a dále budou divadla,
jarmark, mažoretky.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
•8. srpna /Mladějov na Moravě
Historická bitva Mladějov – Blosdorf (1915) -
polní úzkorozchodná dráha Mladějov na Moravě
vás zavede na rusko-rakouskou hranici roku
1915.
•29. srpna / náměstí T. G. Masaryka
Kejkle a kratochvíle - tradiční středověký fes-
tival plný lidového veselí, dobových řemesel,
kejklířů a trubadúrů.
Více informací na: www.moravskatrebova.cz

VYSOKÉ MÝTO
•do 30. srpna / Regionální muzeum
Arabela – pohádkový svět jednoho seriálu -
výstava přibližuje natáčení jednoho z našich
nejúspěšnějších dětských seriálů.
•do 28. října /Barokní areál Vraclav
Výstava: Válečnictví v době baroka.
•3. - 7. srpna / náměstí Přemysla Otakara II.
10. ročník hudebního festivalu Týden hudby -
multižánrový hudební festival zaměřený
na alternativní směry (L. Dusilová, Čankišou,
J. Harries, Žalman a spol., Rufus…).
Více informací na: www.vysoke-myto.cz

Kam 
v Českomoravském
pomezí

Elévové - 2. místo v přeboru Pardubického kraje
Ženy „A“- 2. místo v krajské soutěži
Juniorky - 3. místo v přeboru Pardubického kraje,
8. místo v krajské soutěži žen
Ml. Žákyně - 10. místo v přeboru Pardubického kraje
Přípravka - 4. místo v přeboru Pardubického kraje,
2. místo v přeboru Pardubického kraje v přehazované.  
Za příkladnou reprezentaci je nutno poděkovat
všem hráčům, hráčkám, trenérům a funkcionářům
oddílu.

Pavel Šulc

Právě ukončená sezóna odbíjenkářů potvrdila náleži-
tost všech týmů VK Litomyšl k úzké špičce v našem
kraji. Potěšující je, kromě výsledků, i rozrůstání
členské základny především z řad nejmladších hráčů.
Volejbal v Litomyšli má tradici, jméno a řadu talento-
vaných hráčů a hráček. Důraz se klade i na příjemné
společenské klima v klubu.
Konečná umístění týmů v sezóně 2008/2009:
Muži „A“- 2. místo v přeboru Pardubického kraje
Muži „B“- 8. místo v krajské soutěži
Starší žáci - 4. místo v přeboru Pardubického kraje

Prodej vykrmených kuřat
v Nedošíně na Štítě
pátek 28. 8. 2009
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

Cena:  34,– Kč /kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 37,50 Kč/kg
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.

Informace na tel. čísle:
461 615 173,  608 111 741, 777 006 433
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Prázdniny zredukovaly startující
Začátek prázdnin přinesl částečnou redukci počtu
startujících v dalším pokračování Litomyšlského
poháru, ale protože zájemci o poháry nechyběli,
nesnížil úroveň turnaje. Třináctka účastníků byla
do základních skupin rozdělena 6 + 7, přičemž prolí-
nací část tentokrát nebyla vstupenkou do Áčka, ale
určila pořadí v dolní části pavouka play-off. 
Překvapivě se jí museli zúčastnit jak červnový vítěz
(18. v historii LP) David Šmíd (THC Stiga Svitavy 93),
tak i čtyřnásobný celkový vítěz Zdeněk Lopaur; obsadi-
li v ní však první 2 místa. Ve čtvrfinále vyřadil Šmíd
Roberta Ježe a Patrik Petr Tomáše Halamu 3:0. Po jed-
nom vítězství uhráli David Brdíček proti Lopymu a Ivan
Halama proti Michalu Zunkovi (THC Stiga Svitavy 93).
Semifinále přineslo jak jednoznačný postup Patrika
přes Lopyho, který se ho marně snažil vychytat, tak
vyrovnanou „svitavskou“ bitvu, v níž Zunka vedl už
2:0, aby nakonec v prodloužení 5. zápasu postup získal
Šmíd. Finále pak zpočátku vypadalo naprosto jedno-
značně: Patrik 2x nedal Šmídovi ani gól, pak však 2x
vyhrál a vše bylo otevřené. Pokud Patrik v prvních dvou
zápasech „četl soupeře“, pak sám poznal, že mu dal pří-
liš velký náskok: v posledním zápase série i turnaje,
který s napětím sledovali všichni účastníci, se Šmíd
brzy ujal vedení 3:0 a Patrikovi to do soupeřovy brány
naopak nepadalo. Když krásným blafákem snížil
na 2:3, zbývalo do konce zápasu jen pár vteřin a bylo
rozhodnuto. Třetí skončil Zunka, 4. Lopy a 5. Robert.
Skupinu o 9. místo vyhrál Pavel Hübl st., nováčkov-
skou daň zaplatil nadějný Josef Malý z Mohelnice. 

Hraje Brdíček s Lopaurem.

Celkové pořadí po 7. kole vypadá takto: P. Petr 230
b., M. Zunka 196 b., Z. Lopaur 187 b., D. Brdíček 157
b., R. Jež 141 b., T. Halama 95 b., I. Halama 88 b., D.
Šmíd 80 b., R. Nevrlík 80 b., J. Petr 62 b. (kromě M. Z. +
D. Š. + R. N. všichni Stiga HC Benátky) atd. Osmé kolo
se uskuteční 29. srpna od 14.00 opět v DDM Litomyšl.
S koncem června se dostala do půlky i Litomyšlská
Stiga-liga, které se za pravidelných úterních podveče-
rů zatím zúčastnilo 18 hráčů. Největší čáku na poháry
zatím mají P. Petr, Z. Lopaur a R. Jež. 
Důležitá je však i docházka a tak si o prázdninách při-
jeďte pro body do klubovny pod restaurací v Benát-
kách v 17.30 - 19.00.

Text a foto Jindřich Petr 

V Kramolíně pokračovalo domácí mistrovství
již třetím dílem

Na náročné dráze v Kramolíně viděli diváci jasné vítěz-
ství ve slabší třídě MX2 Slováka Martina Kohúta
na stroji KTM. Druhý projel cílem Rakušan Raitbauer
a třetí skončil Smola. Závodník týmu Orion Litomyšl
Jaromír Romančík (18) bral, po špatných startech, ale
po bojovném výkonu, sedmou pozici a zaznamenal
letos svůj nejlepší výsledek. Další náš zástupce Martin

Čekal se konečně kvalifikoval do hlavního závodu, ale
zde na body nedosáhl. Průběžně vede tuto kubaturu
Kohút, Romančík se posunul na dvanáctou příčku. 
Pravou motokrosovou bitvu viděli diváci v hlavní třídě
Open. Petr Bartoš opět udělal závod a z osmého místa
po startu dojel po výborném průběhu jako druhý
za suverénem Jirkou Čepelákem. V následující jízdě

bylo vše jinak. Zaremba kraloval, za ním dojel dobře
jedoucí Masařík, bronz bral Bartoš a Čépa skončil
po dvou pádech tentokrát bramborový. Celkově v Kramo-
líně zlatý Čepelák, stříbro má Masařík a bronz bere Bar-
toš. Průběžně vede stále Zaremba, o tři bodíky za ním je
už Bartoš a na třetí místo se propracoval Čepelák.
Ve Veteránech dominuje Kučírek, Froněk z Orionu

bojoval a těsně skončil za bednou jako čtvrtý. Posled-
ní náš jezdec Luboš Strejček měl v první rozjížďce
hned po startu nepříjemný pád, ale neuvěřitelně se
otřepal a nakonec stihl brát ještě dva mistrovské body. 
Seriál pokračuje za měsíc dalším podnikem tentokrát
na trati v moravském Šumperku.

Petr Kovář, foto Miroslav Jireček

•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



Hájek stříbrný na Mistrovství Evropy Přemožitelka Karpova
sehrála simultánku 
pod arkádami
První dáma českého šachu Jana Jacková dala v sobotu
18. července možnost amatérským milovníkům krá-
lovské hry, aby s ní změřili síly při šachové simultánce.
Za téměř dvě hodiny se utkala s jedenácti šachisty. Pod
zámeckými arkádami však přemožitele nenašla. 
Jacková začala hrát šachy, když jí bylo šest let. „Ke hře
mě přivedli rodiče. Hrála jsem s nimi a s bráchou.
Potom nás přihlásili do šachového klubu,“ popisuje
své začátky šachistka. Hra pro ni znamená zálibu, boj,
tvorbu, ale i poznávání různých míst a lidí, cestování,
neustálé studium či sebezdokonalování. Mladá sympa-
tická šachistka se pyšní titulem mezinárodního mistra
a mezinárodní velmistryně, je jediná s mužským titu-
lem mezinárodní mistr IM v České republice a pochlu-
bit se může i porážkou legendárního exmistra světa
Anatolie Karpova. Přesto se v Litomyšli našli hráči,
kteří jí překvapili. „Myslím si, že někteří hráli dobře.
Nejdéle odolával pan Valenta.  Překvapil mě i osmiletý
Vojta Tesař. Ztratil sice pěšce, ale něco v něm je. Cítím
v něm talent,“ řekla po skončení simultánky Jana Jac-
ková. Vojta, jehož k šachům přivedl dědeček, sdělil, že
na sobotní klání netrénoval. 
Simultánky jsou podle organizátora akce Jaroslava
Fuksíka velmi oblíbené a je o ně tradičně velký zájem. 

Jana Bisová, foto Michaela Severová

rychlost na dlouhé rovince přivádějící piloty do úzké, ale
velmi ostré třetí zatáčky před cílem. Tuto dvojici dojel
Patrik Hájek jezdící na čtvrté příčce, která v tu chvíli
zajišťovala evropský titul do českých rukou… Do zatáčky
najel vnitřní stopou De Luchi, který se tím posouval
na druhou příčku, středem Hawksworth a vnější stopou
Patrik Hájek, který využil své větší rychlosti a snažil se
oba piloty předjet. Hawksworth však tento okamžik
nezvládl a do Patrika zezadu narazil, přeletěl jeho moto-
káru přes volant a skončil mimo trať. Bodovaná jízda
však po kolizi skončila i pro českého pilota. Patrik Hájek
tím přišel o body zajišťující evropský titul a do poslední
bodované jízdy evropského šampionátu startoval
z posledního místa. Existovala sice teoretická naděje
na zisk titulu, ale hlavním úkolem v tu chvíli bylo získat
body pro co nejlepší pozici v konečném pořadí Mistrov-
ství Evropy v kartingu 2009.
V poslední bodované jízdě zahájil Patrik Hájek vynikající
stíhací jízdu, která skončila třináctou pozicí. Předvede-
nou jízdou si zasloužil Patrik Hájek obrovské uznání
a především vybojoval pro Českou republiku skvělou
stříbrnou pozici v evropském šampionátu! Evropský titul
vybojoval týmový kolega z Tony Kartu Angelo Lombardo,
druhý skončil Patrik Hájek a třetí pozici získal Ital
Riccardo Piccoli. Tovární tým Tony Kart tak letos získal
zásluhou Lombarda a Hájka ve třídě KZ2 cenný double.
České barvy hájili i další piloti. David Bělina vyjel 19.
pozici, Adam Janouš byl klasifikován na 29. místě a Voj-
těch Lipový skončil čtyřicátý. 

Martin Slavík, foto Orion racing team
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Německý Wackersdorf hostil nejlepší evropské piloty
třídy KZ1 a KZ2 (125 ccm s řazením), aby se rozhodlo
o držitelích evropských vavřínů pro rok 2009. S nejlepší
výchozí pozicí ve třídě KZ2 přijížděl na okruh český pilot
Patrik Hájek, který dokázal vyhrát obě předchozí bodo-
vané jízdy a měl titul evropského šampióna na dosah
ruky. Bohužel osud se postavil k českému jezdci zády
a pilot týmu Orion racing Litomyšl odjížděl z Wackersdor-
fu se stříbrným pohárem, který je však pochopitelně fan-
tastickým úspěchem českého motokárového sportu.
Před rozhodujícím závodem sezóny nabídl tovární tým
Tony Kart možnost Patriku Hájkovi, aby poslední závod
startoval s kompletním zázemím italského továrního
týmu. Orion racing Litomyšl nabídky využil, a proto
ve Wackersdorfu startoval Patrik Hájek jako tovární pilot
Tony Kartu společně s Angelo Lombardem, Marcem Ardi-
gem a s Gary Cattem.
Proměnlivé počasí o víkendu výrazně komplikovalo hle-
dání optimálního nastavení podvozku, neboť se neustále
střídalo několik klimatických variant. Patrik Hájek neměl
problém s adaptací na různé podmínky a jezdil časy
během volných tréninků mezi pěticí nejrychlejších jezd-
ců. To bylo pochopitelně velmi optimistické vzhledem
k bodovému náskoku z úvodního závodu evropského
šampionátu. V měřeném tréninku dokázal Patrik zajet
čtvrtý čas se ztrátou 15 setin vteřiny na nejrychlejšího
Jorrita Pexe z Nizozemska. Výsledek v kvalifikaci zajišťo-
val velmi dobré postavení na startovním roštu pro kvalifi-
kační rozjížďky. S velkým přehledem zvládl Patrik i pět
bodovaných rozjížděk, ve kterých si připsal jedno vítěz-
ství, jedno druhé, dvě čtvrtá a jedno páté místo. Vzhle-
dem k dosaženým výsledkům postupoval do bodovaných
jízd jako třetí nejlepší za týmovým kolegou Angelo Lom-
bardem z Itálie a Jackem Hawksworthem z Velké Británie.
Do první bodované jízdy neodstartoval Patrik Hájek
podle předpokladů, neboť před ním startujícímu Lombar-
dovi se start nepovedl. Přesto se však po několika odje-
tých kolech dokázal Lombardo vrátit zpět na čelo
startovního pole pronásledovaný dvojicí Jack Hawks-
worth a Devid De Luchi, která však spolu začala tvrdě
závodit. Zmíněná dvojice kvůli svému souboji postupně
zpomalovala, Lombardo se začal vzdalovat a naopak se
výrazně přibližoval čtvrtý Patrik Hájek. V posledním kole,
čtyři zatáčky před cílem, po souboji Hawksworth
a De Luchi výrazně zpomalili, v důsledku toho měli malou


