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Více informací z měst:
Pardubice, Chrudim, Hlinsko,
Litomyšl, Vysoké Mýto

Počasí v kraji
SPORT Divoká voda
Pardubickým vodákům začíná
mistrovství světa Strana D6

VYSOKÉ MÝTO Svátek aut
Sodomkovy karoserie -
návrat do 1. republiky Strana D5

PARDUBICE V sobotu se dvacátého
ročníku letecké show zúčastnilo té-
měř 25 tisíc lidí, v neděli kolem 15
tisíc. Lidi vylákalo ven nejen slun-
ce, ale především příslib zážitků.

Dostalo se jim jich jak v podobě
letů supermoderních Gripenů či
slavného letounu Blériot IX. Nad
pardubickým letištěm létal tento
krásný stroj ze Švédska za zvuku
někdejší hymny Rakouska-Uher-
ska. Jeho pilot Mikael Carlsson má-
val nadšeným divákům tak nadše-
ně, že se začali obávat, že ztratí
nad strojem vládu.

Pořadatelé se ujali oslav stého
jubilea od prvního vzletu pardubic-
kého rodáka Jana Kašpara originál-
ně. S děním nahoře ve vzduchu to-
tiž korespondoval i program dole
na zemi. Vzdušné souboje „báječ-
ných mužů na létajících strojích“
doprovázely scény bojů pozemní-
ho vojska. Upoutala i dobová hud-
ba a velmi zasvěcené průvodcov-
ské slovo Jana Brzkovského.

„Celkový program má vynikající
úroveň srovnatelnou s nejlepšími
leteckými dny v Roudnici nad La-
bem. A moc se mi líbí komponova-
ný historický program, takový ne-
byl snad nikde,“ řekl návštěvník La-
dislav Bednář z Tábora.

Organizátoři jeho slova potvrdi-
li. „Pojetí velkoprostorového ucele-
ného divadla s řadou čtrnácti scén
nemá obdoby ani na evropské či
světové úrovni,“ řekl Petr Kolman.

Tolik druhů letadel z doby dru-
hé světové války se dosud na žád-
ném z leteckých dnů v České re-
publice nesešlo. Velkou pozornost

vzbudily například německá stíhač-
ka Messerschmidt 109 nebo Foc-
ke-Wulf 190, tedy letadla, která ne-
byla od druhé světové války u nás
nikdy k vidění. Zaujal i pomalý Jun-
kers 52 či stíhačka Mig 15, která do-
létala v roce 1983 a nyní měla světo-
vou premiéru před veřejností.

„Jsem rád, že jsem tady mohl

být, ve škole se o tom všem nedo-
zvím. Už vím, jak slavná letadla,
jako třeba spitfiry. vypadají a jak
jsou rychlá,“ řekl 13letý Jonáš Pro-
kop z Přelouče . Jeho okouzlení sdí-
leli i mnohem starší účastníci pou-
ti. „Atmosféra byla perfektní, poča-
sí bylo to nejlepší, jaké nás mohlo
potkat, a to, co jsme mohli vidět,

bylo zážitkem na celý život,“ řekl
jeden z členů pardubického klubu
vojenské historie Zdeněk Falta.

Kromě letadel ve vzduchu tisíce
diváků obdivovaly také další druhy
letounů na zemi, automobilové ve-
terány a technické vybavení dneš-
ní armády. Jaroslav Hubený

» Více viz Ještě než... na str. D4

Krátce
PARDUBICE

Předplatné do divadla
na příští sezonu
Východočeské divadlo Pardubice
začalo prodávat abonentní vstu-
penky na novou divadelní sezonu
2010/2011 – první tematickou sezo-
nu v historii divadla nazvanou
Temperamenty aneb Všichni naši
báječní blízcí. „Stávajícím abonen-
tům připomínáme, aby si svá mís-
ta včas obnovili, nejpozději však
do pátku 18. června, po tomto ter-
mínu budou neobnovené abonent-
ky prodávány novým zájemcům.
Juniorským abonentům místa re-
zervujeme do pátku 10. září,“ uve-
dl mluvčí divadla Radek Smetana.
Více informací o všech typech
předplatného se dozví zájemci
v předprodeji divadla nebo na
webu www.vcd.cz. (tum)

PROSEČ

Cyklisté vyjedou do
pískovcových skal
V sobotu se v Proseči uskuteční 10.
ročník závodu Cyklo Maštale 2010.
„Tato akce je určena všem milovní-
kům cyklistiky bez rozdílu pohlaví,
věku a výkonnostní kategorie. Zá-
vodníci se mohou vydat na tratě o
délce 100, 50, 25, 20 či 10 kilomet-
rů i na 1000 a 300 metrů,“ uvádějí
organizátoři. Dvacetikilometrová
trasa je určena pro rodinné týmy s
dětmi na trekkových, crossových
či horských kolech. Nejkratší tratě
jsou určeny pro děti. Start všech
tras je na prosečském náměstí, od-
kud první závodníci začnou vyjíž-
dět od 10 hodin, kdy je start nejdel-
ší distance na 100 kilometrů. (tum)

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Dnes začne v Ústí
Město v pohybu
Dnes začíná v Ústí nad Orlicí slav-
nost Město v pohybu - týden dob-
ré pohody. Jeho hlavním magne-
tem jsou koncerty na Mírovém ná-
městí, které nabízejí poslech hu-
debních hvězd zdarma. Dnešní
program většinou amatérských hu-
debníků zakončí koncert Olympi-
cu. Závěr úterka bude patřit skupi-
nám Blue Effect a Walda Gang. Ve
středu vystoupí ústecký rodák jazz-
man František Uhlíř a Spirituál
Kvintet. Vrcholem čtvrtečního pro-
gramu bude koncert Miro Žbirky,
v pátek by měla zaplnit náměstí ka-
pela Kryštof. V sobotu vpodvečer
zahrají hudebníci Smokie Revival,
později Eva a Vašek. Na závěr slav-
ností v neděli 13. června pozvali
organizátoři Martu Kubišovou se
skupinou Petra Maláska. (jah)

HLINSKO (jah) Hlinecká veřejnost
mohla od nedávna spatřit ve výlo-
ze bývalé lékárny maturanty míst-
ního gymnázia v podivných situa-
cích. Muž v policejní uniformě hro-
zivě míří svou velkorážnou zbraní
na zátylek hlavy demonstranta,
studentka s motorovou pilou v
ruce se přibližuje k hlavě svázané
oběti, motivy ohrožení přicházejí z
rukou s nožem, pistolí i sekerou,
nechybí ani motivy znásilnění, ha-
zardu, prostituce či vězení.

Docela „drsné“ tablo naštěstí vy-
važuje vtipný název, který vše
dává do patřičných souvislostí -
„Pro tohle jsme nestudovali!“

„Počítali jsme, že budeme na
jednom z prvních míst,“ reagoval
dnes již bývalý student hlineckého

gymnázia Tomáš Kučera na zprá-
vu, že maturitní tablo jeho oktávy
v celostátní fotografické soutěži
Tablo roku 2010 zvítězilo.

Zcela originální fotografie spoju-
je jednotné silné téma, přitom má
každá fotka svůj vlastní nápad. „S
nápadem přišel spolužák Tomáš
Kučera, který chtěl ztvárnit tablo
uměleckým způsobem ve stylu akč-
ního krimi thrilleru Sin City - měs-
to hříchu. Na chvíli jsme se ocitli v
rolí lidí, pro jejichž kariéry jsme se
nepřipravovali. Jsou to ukázky pa-
tologické společnosti, atmosféry
světa zločinu,“ řekl jeden z matu-
rantů Martin Bříza z Rváčova.

Vlastnímu focení předcházela
pečlivá příprava. „Tabla fotím už
déle a většinou na to nejsou třídy

předem připravené. Tito gymnazis-
té však byli připraveni perfektně -
jednak tím, že věděli, co přesně
chtějí, jednak organizačně,“ řekl
hlinecký profesionální fotograf Ra-
dek Pavlík. Ačkoli má se spoluprá-
cí se studenty dost zkušeností, při-
znává, že téma násilí zpracovával
poprvé. Nejtěžší prý bylo vybrané
motivy co nejlépe nasvítit.

Vítěz soutěže byl vybrán podle
hlasování návštěvníků webu raj-
ce.net. Uložení fotografií právě tady
považovali hlinečtí studenti za nej-
lepší způsob, jak k nim zachovat pří-
stup. Nejen tablo, ale i další jejich
fotky zde dokládají, že se v tomto
ročníku sešla výborná parta.

Tabla hodnotila také odborná
porota. Podle ní bylo nejlepší tab-

lo studentů plzeňského Masaryko-
va gymnázia pod názvem „Společ-
ně vstříc květnovému vítězství“.
Každý maturant je na něm prezen-
tován výrazným „předvolebním“
sloganem. Mezi nejlepší patří:
„Zkrátíme výuku!“, „Zavedeme kří-
dné!“, „Zrušíme fronty na oběd!“,
„Dvojnásobné přestávky!“, „Rovné
známky bez ohledu na inteligen-
ci!“, „Zrušíme vstávání!“ a další.

V konkurenci dalších tříd z kraje
uspěli na druhém místě oktaváni z
České Třebové. Každý jejich záběr
je zalidněn postavami v odlišných
pozicích na různých místech v oko-
lí gymnázia, vtip je v tom, že je na
nich vždy stejný student či student-
ka. Na třetím místě je tablo studen-
tů lanškrounské zemědělské školy.

PARDUBICE, LITOMYŠL (dp) Ne.
Horší začátek turistické sezony být
nemohl. Jestliže zemědělci naříka-
jí, že deštivé počasí pro ně zname-
ná katastrofu, správci památek
jsou na tom podobně.

Přesto právě v této sezoně se li-
tomyšlský zámek - jediná památka
v Pardubickém kraji, která byla za-
psaná na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví
UNESCO - pokouší přilákat víc tu-
ristů. Tamní kastelánka si připravi-

la celou řadu novinek. Například
je už možné jít bez zaplacení vstup-
ného na arkády litomyšlského zám-
ku, dát si tam kávu se zákuskem a
kochat se vyhlídkou na město.

„Jsem šťastná, že se to povedlo.
Byla ale dosud taková zima, že
jsme lidem rozdávali deky, aby ne-
zmrzli,“ říká kastelánka Jana Se-
hnalová.

Ta slibuje, že na konci července
otevře přímo na zámku krčmu a
na třetím nádvoří se bude pro turis-

ty grilovat. Tím ale seznam nových
překvapení na zámku nekončí.

Památkáři, kteří státní zámek
spravují, doufají, že to přiláká více
turistů. „Na všech památkách
máme kvůli počasí obrovský pro-
pad návštěvnosti, ale Litomyšl se
ještě na ty poměry docela drží. Kas-
telánka se tam snaží vrátit život a
je to znát,“ řekl Ladislav Kryl, ředi-
tel pardubického pracoviště Ná-
rodního památkového ústavu.

» Více viz Zámek... na str. D3

Jubilejní Aviatická pouť
vstoupila do historie
jako jedna z největších
akcí v dějinách kraje.

MAKOV (dp) Lidé nemají šanci brá-
nit se proti zápachu. Například
obyvatelé Makova, kde firma chov
prasat změnila tak, že podmínky
pro zvířata se zlepšily, ale lidem v
okolí se žije hůř. Podobně již sedm
let bojují s páchnoucí lakovnou
lidé v Dašicích. A úřady krčí rame-
ny, že jim není pomoci.

„Pracuji v zemědělství, něco vy-
držím. Nám to ale smrdí patnáct
hodin v tahu, ale ne jako z kravína,
je to jako když žijete v septiku,“
říká Václav Tměj z Makova.

„I když jsou zavřená okna, zá-
pach jimi proniká, je cítit ze všeho.
Bydlíme tu už 12 let a celou dobu
to trvá, je to spíš čím dál tím hor-
ší,“ říká Nina Poloková, která bydlí
přes ulici. Sto metrů odtud stojí far-
ma pro více než sedm set prasnic.

Příběh z Makova u Litomyšle je
svým způsobem typický. Zeměděl-
ské družstvo tam v sedmdesátých
letech postavilo hned za vesnicí
prasečák. Dnes by jim něco takové-
ho úřady tak blízko zástavby nedo-
volily. » Pokračování na str. D2

1. místo. Vítězné tablo gymnázia v Hlinsku ukazuje, k čemu všemu
nabyté vzdělání studenti využít nehodlají. Foto: repro web rajce.net

Takhle se píše do mraků... Yak-55 předvádí takzvaný skywritting, psaní na oblohu pomocí barevného kouře. Diváky letecké show nadchly jak
historické stroje, tak poslední technologické výdobytky a speciální efekty. Foto: Radek Kalhous, MF Dnes

Vítězné tablo plné násilí: Pro tohle jsme nestudovali!

Letecké divadlo na pardubickém
nebi sledovalo 40 tisíc lidí

Je to jako život v septiku,
říkají lidé z Makova

Litomyšlský zámek zve
do cukrárny a chystá krčmu


