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6. ledna 1907, tedy právě před sto lety, se narodil vysokomýtský malíř, 
první ředitel Městské galerie a nezapomenutelný pedagog 

Jan Juška

Na obálce: 
Jan Juška: Vysoké Mýto k večeru od Loučné, 1981, tempera, papír, 32 x 45 cm, Městská galerie Vysoké Mýto.

Nahoře: 
Jan Juška se svými žáky na své výstavě v Městské galerii ve Vysokém Mýtě v roce 1972.



Vážení spoluobčané,

konec starého a začátek nového roku vybízí k zastavení. Co nám uplynulý rok 2006 přinesl, čím 
nás obohatil, co jsme naopak ztratili? Vybízí k bilancování, k vyjádření díků a přání a je vhodnou 
příležitostí k novým předsevzetím. 

Dvoje volby, které jsme zažili, přinesly změny na celostátní i komunální úrovni. Ve Vysokém 
Mýtě vstoupilo do politiky jedenáct nových členů zastupitelstva města a výrazné obměny 
doznala i rada města. Děkuji vám za důvěru, kterou jste nám ve volbách do obecního za-
stupitelstva dali. Slibuji, že se ji pokusíme nezklamat a že povedeme město tak, aby se vám 
v něm dobře žilo a abyste na něj byli hrdí. 

Upřímně děkuji bývalému starostovi panu Bohuslavu Fenclovi a ostatním zastupitelům, kteří 
pracovali v zastupitelstvu města v uplynulém období, za jejich práci a přeji jim do příštích let 
hodně zdraví a sil k realizaci dalších osobních a pracovních plánů.

Děkuji i vám všem, kteří jste se v uplynulém roce aktivně zapojili do společenského, kulturního a 
sportovního dění ve Vysokém Mýtě a svými aktivitami napomáháte rozvoji občanské společnosti 
a zkvalitnění života v našem městě.

Přeji všem vysokomýtským občanům - čtenářům Vysokomýtského zpravodaje - hodně zdraví, 
štěstí, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2007.

Ing. Martin Krejza
starosta

Slovo starosty
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Vážení čtenáři,

náš Vysokomýtský zpravodaj vstupuje do dalšího roku své existence. Sedmička bývá většinou 
považována za šťastné číslo. Spolu s vámi doufáme, že rok 2007, v jehož průběhu si Vysoké 
Mýto připomene řadu významných výročí, bude pro naše město rokem šťastným. Právě před 
700 lety se Vysoké Mýto stalo královským věnným městem, podle tradice uplyne 745 let od 
jeho založení, před 50 lety byla založena Městská galerie a před 100 lety se narodili významní 
vysokomýtští malíři Jan Juška a Václav Peřina... O všech akcích a událostech, spojených mj. s 
významným kulatým výročím města, vás budeme na stránkách Vysokomýtského zpravodaje po 
celý rok informovat.
Na obálkách tohoto ročníku, vzhledem k významným výtvarným výročím jmenovaným výše, se 
budete setkávat s díly malířů Vysokomýtska. Jim budou věnovány i dvě tradiční rubriky, tedy 
medailon na 2. straně obálky a Vitrinka.
Vysokomýtský zpravodaj vám bude jako dosud k dispozici i pro vaše příspěvky a reklamu. 
Velice nás těší, že našel tak širokou odezvu, nejen ve své tištěné podobě, ale i na adrese 
www.vysoke-myto.cz. 
Závěrem bych vám chtěl popřát jménem svým i jménem redakční rady hodně zdraví a spoko-
jenosti v roce 2007...

Dr. Josef Mlíka,
šéfredaktor

Slovo šéfredaktora
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nacistické i komunistické nadvlády, v jejímž 
stínu mu bylo tvořit a veřejně působit téměř 
po celý život, nesou stopu hlubokého ma-
rasmu své doby a mohou být snad vnímá-
ny jako chladné a bezživotné pouze potud, 
pokud si neuvědomíme hloubku malířova 
citu pro vnímání celkové atmosféry kraje a 
rodné země. Devadesát procent veškerého 
krajinářského odkazu Jana Jušky vzniklo ve 
Vysokém Mýtě a jeho okolí. Jeho dílo tedy 
patří k nejvzácnějším ikonografickým plo-
dům výtvarného života našeho města. Sou-
časně však po stránce umělecké je Juška ve 
svém oboru (tedy v oboru čisté krajinomal-
by) jedním z nejpozoruhodnějších českých 
umělců, kteří zůstali krajináři jaksi navzdory, 
i v době krajských měřítek a socialisticko-
realistických obzorů...

-ch-

v lednu 2007
Jan Juška 
malíř, pedagog, ředitel Městské galerie
* 6. 1. 1907 v Lešanech u Skutče
† 10. 10. 1983 ve Vysokém Mýtě

Jan Juška se narodil 6. ledna 1907 v hostin-
ci Pangrotka v Lešanech u Skutče, dětství 
však prožil v Chlumu u Dolů, v údolí řeky 
Novohradky, v romantické přírodě Toulov-
cových maštalí. Do Vysokého Mýta přišel 
poprvé v roce 1920 jako student 3. ročníku 
měšťanské školy, od roku 1921 tu bydlel s 
rodiči v domě v ulici Českých bratří, kde pak 
s menšími přestávkami žil až do smrti. Po 
studiích na Učitelském ústavu v Litomyšli 
působil na řadě obecných a měšťanských 
škol v okolí (mj. v Rohozné, Skutči, Luži, Tý-
nišťku a Chocni), až v roce 1933 definitivně 
zakotvil ve Vysokém Mýtě. Tady vychoval 
několik generací žáků a studentů, do jejichž 
vzpomínek se vryl jako nezapomenutelný, 
citlivý a  laskavý pedagog – vynikající učitel 
výtvarné výchovy, ale i matematiky, fyziky či 
deskriptivy. Působil zpočátku na měšťanské 
škole (dnešní ZŠ Javornického), později i 
na ostatních školách i na gymnáziu a lidové 
škole umění. Malovat začal na počátku 30. 
let pod vlivem své skutečské malířské zná-
mosti, malíře Gustava Porše, poprvé vysta-
voval v roce 1940 ve vysokomýtské výstavní 
síni, která dnes nese jeho jméno. První sa-
mostatnou výstavu měl ve Vysokém Mýtě 
v roce 1957, krátce po vzniku zdejší Městské 
galerie, na jejímž založení se spolupodílel 
a jejímž prvním ředitelem se stal v roce 1958. 
V čele galerie zůstal až do roku 1980. V roce 
1982 se tu konala jeho poslední výstava. 
Krátce po definitivním odchodu z galerie na 
podzim roku 1983 zemřel ve Vysokém Mýtě 
na zástavu srdce. Je pohřben na vysoko-
mýtském hřbitově.
Jeho ryze krajinářské dílo vycházelo na 
počátku 30. let z mařákovských tradic, ale 
i později, po odchodu od oleje a příklonu 
k tempeře (což snad bylo pod vlivem jeho 
vysokomýtské malířské známosti s Jose-
fem Haškem) zůstal věrný krajinářství duše 
po vzoru pozdních mařákovců. Nepřekva-
pí proto, že jeho krajiny z neblahých let 

Regionální výročí
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Milí čtenáři Vysokomýtského zpravodaje,
po celý loňský rok jsme ve Vitrince střídali témata: nejprve jsme se věnovali starým monografiím 
o Vysokém Mýtě, poté  zobrazení Vysokého Mýta na kresbách Karla Liebschera, v květnu jsme 
si na fotografiích Jana Popelky připomněli mýtské květnové události roku 1945 a nakonec jsme 
si všimli zobrazení Vysokého Mýta na historických mapách... Jsem rád, že si Vitrinka našla své 
čtenáře, a doufám, že jste mi odpustili i některé nepřesnosti, kterých jsem se při její přípravě 
dopustil. Vznikala přímo pro potřeby Vysokomýtského zpravodaje, mnohdy šita horkou jehlou, ale 
myslím, že zejména obrázky, většinou neznámé či skoro zapomenuté pohledy na město, o které 
jde ve Vitrince především, musely zaujmout každého místního patriota...
Tento rok bude ale Vitrinka jiná, věřím, že soustavnější...  Jak jste už možná vytušili z pohledu na 
obálku 1. čísla, budou obálky celého letošního ročníku našeho měsíčníku věnovány obrazům 
s vysokomýtskou tematikou. Městská galerie oslaví letos 50. výročí svého vzniku, a tak je to dobrá 
příležitost hovořit o naší práci i takto, chce se říct „obrazně“. Chtěl bych, aby se na obálkách 
Vysokomýtského zpravodaje vystřídalo během roku 11 děl nejvýznamnějších výtvarníků, kteří ve 
Vysokém Mýtě pracovali nebo odtud pocházeli. A Vitrinka bude vždy o nich. Že začínáme Janem 
Juškou, je nasnadě. 6. ledna oslavíme 100. výročí jeho narození a 7. ledna mu v Městské galerii 
otevřeme retrospektivní výstavu, kde pokřtíme i jeho obrazovou monografii. Zvu vás srdečně 
nejen na výstavu, ale i k četbě a těším se s vámi po celý rok na shledanou na obálkách i ve 
Vitrinkách Vysokomýtského zpravodaje.

Váš
Pavel Chalupa

Z knihy Jan Juška (1907-1983) publikujeme úryvek z malířova životopisu, ve kterém se mluví 
o počátcích jeho vysokomýtského působení. Je brzo po konci první světové války, malý Jan cho-
dí na měšťanku do Nových Hradů,  ale jeho největší vášní jsou – housle...

Protože byl třináctiletý houslista velmi nadaný, chtěli rodiče, aby šel k vojenské hudbě do Vyso-
kého Mýta. Na radu řídícího obecní školy ve Dvořišti Otakara Štěpána však nakonec souhlasili 
s tím, že pro vojenskou hudbu je malého houslisty škoda a že by se měl stát učitelem... Aby 
byl pro náročnou přijímací zkoušku v Učitelském ústavu v Litomyšli lépe připraven, třetí ročník 
měšťanské školy (1920/1921) absolvoval v chlapecké měšťanské škole ve Vysokém Mýtě (kam 
se po necelých třinácti letech vrátí znovu jako učitel). Celý školní rok bydlel u své tety v Do-
moradicích, odkud každý den docházel do Vysokého Mýta. Rodinná situace, kdy tři starší děti 
bydleli u příbuzných (Marie studovala rodinnou školu, Matylda dívčí měšťanku v Mýtě - a bydlela 

spolu s Janem u tety), přiměla rodiče k dalšímu 
stěhování, pátému v posledních letech, ale už 
definitivnímu.
V roce 1921 prodali Juškovi stavení v Podchlu-
mu za velmi vysokou částku 110 000 korun 
(kupcem byl navrátilec z Ameriky, který patrně 
už tehdy ocenil především pohádkově roman-
tické místo). 6. července pak koupili za pouhý 
zlomek této sumy (14 000 Kč) dům v ulici Čes-
kých bratří 195 ve Vysokém Mýtě, ve kterém pak 
budou žít až do smrti a ve kterém posléze stráví 
téměř celý svůj umělecký život jejich syn Jan...
V červnu složil Jan Juška úspěšně přijímací 
zkoušky na Učitelský ústav do Litomyšle: z 49 

Vitrinka

Dům ve Vysokém Mýtě, Českých bratří 195
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chlapců bylo přijato jen 8, Jan Juška mezi nimi. Jako jediný 
(z 32 dívek a  8 chlapců) byl přijat (nepochybně pro mimo-
řádný talent) po 3. (nikoli čtvrtém) ročníku měšťanky. Na nové 
škole se nejmladšímu (čtrnáctiletému) a nejmenšímu žákovi 
vedlo velmi dobře. Němčině a kreslení tu vyučovala mladičká 
profesorka Aurora Kotysová, Juškova první rádkyně na jeho 
výtvarné cestě... 
V novém domě ve Vysokém Mýtě však rodina nemohla bydlet. 
Dům byl obsazen nájemníky a podle tehdejších zákonů neby-
lo možné dát jim výpověď. Jedinou možností bylo dohodnout 
se. To ovšem nebylo možné rovněž. Juškovi (majitelé domu) 
tedy bydleli v dřevěné kůlně na dvoře... „Podzimní noci byly 
chladné, vítr pronikal skulinami vrat a zhášel svíčku, pří níž jsme 
pracovali domácí úlohy. V tom těžkém prostředí jsme bydleli 
celý rok...“
Juškův otec obchodoval dobytkem v okolí Mýta, maminka se 

starala o domácnost a přivydělávala si vyšíváním záclon a monogramů na prádlo pro firmu 
Weis a Koblitz. Devítičlenná rodina stále žila v kůlně na dvoře svého vlastního domu. Dovolání 
nebylo, žádosti na úřady ani prosby nepomáhaly. O prázdninách roku 1922 se však stalo něco 
mimořádného. Janova starší sestra a spolužačka na Učitelském ústavu, sedmnáctiletá Matylda,  
jednoho rána oznámila, že jede na výlet. Všechny to natolik ohromilo, že se zapomněli zeptat, 
kam že to vlastně jede. Po 4 dnech (a bezesných nocích rodičů) se vrátila bez jediného slova 
vysvětlení zpět. Za několik dní na to však ve městě nastalo pozdvižení. Na rodiče se sesypali 
lidé z radnice: „Lidi, co jste nám to provedli, taková ostuda!“ Na město totiž přišel přípis dr. 
Alice Masarykové, aby byl Juškově rodině neprodleně uvolněn jejich vlastní byt, nikoli jen jedna 
místnost, o kterou Tylda žádala... Ale u koho že to orodovala! Přímo u prezidenta! Vzala věc 
do vlastních rukou a rozjela se do Lán za Masarykem. U osobního Masarykova tajemníka pak 
sepsala žádost, která byla prezidentem postoupena jeho dceři Alici. Ta v té době pracovala jako 
předsedkyně Československého červeného kříže, po válce velmi mocné organizace, jež měla 
pod svým dohledem většinu sociálních věcí. Objevily se články v novinách: „Děti studují a bydlí 
v kůlně, zatímco se psi jejich nájemníků dívají oknem na ulici..“ Problém byl rázem vyřešen...

Z naší ulice v zimě (ulice Českých bratří ve Vysokém Mýtě), 1968, tempera, papír, 32 x 66 cm.

1921, student Učitelského
ústavu v Litomyšli

Úryvek z knihy: Pavel Chalupa: Jan Juška (1907-1983). Vydalo město Vysoké Mýto roku 2007 jako první svazek edice Malíři 
Vysokomýtska. 120 s., cena 200 Kč. Kniha vyšla za finanční účasti společnosti Ecotex Vysoké Mýto.
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Budova Okresního domu ve Vysokém Mýtě v roce 
1940, v době konání první výstavy Jana Jušky.

Jan Juška s ženou Jiřinou a dcerou Evou na své 
výstavě v r. 1940, v dnešní Výstavní síni Jana Jušky.

Budova bývalého vojenského kasina 
v době konání druhé Juškovy výstavy v roce 1941.

Instalace Juškových 
obrazů na výstavě 
v roce 1941.
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Úplná znění usnesení RM č. 38/06 – 39/06 
jsou zveřejněna na internetové stránce 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah.  

14. listopadu rada města:
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s 
firmou STRABAG a.s., Praha  jako dodava-
telem akce „Oprava dětského dopravního 
hřiště ve Vysokém Mýtě“;
• jmenovala komisi pro hodnocení nabíd-
ky dodavatele stavebních prací na akci 
„Oprava dětského dopravního hřiště ve 
Vysokém Mýtě“;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s 
firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké 
Mýto jako dodavatelem akce „Regenerace 
panelového sídliště Družba ve Vysokém 
Mýtě – 2.etapa“;
• souhlasila s ukončením mandátní smlouvy 
o obstarání inženýrské a investorské činnos-
ti při přípravě a realizaci akce „Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady - Vysoké 
Mýto“ s firmou EKORA s.r.o., Praha  doho-
dou a s úhradou za dosud provedené čin-
nosti firmy v rámci této mandátní smlouvy; 
• souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy 
o obstarání inženýrské a investorské činnos-
ti při přípravě a realizaci akce „Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady - Vysoké 
Mýto“ s firmou BIOPROFIT s.r.o., Lišov;
• schválila přidělení bytů v ulici Čapkovská 
a v ulici Husova ve Vysokém Mýtě;
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byty ve Vysokém Mýtě v ulicích: U Potoka, 
V Břízkách, Husova, Čapkovská, Sv. Čecha, 
Prokopa Velikého, V Peklovcích,  Miličova, 
Větrná, Vrchlického a Žižkova a na náměstí 
Naděje a nám. Vaňorného;
• schválila zvýšený počet členů Městské 
policie Vysoké Mýto o čtyři členy, na celko-
vý počet osm;
• schválila přijetí dotace ve výši 5 mil. Kč na 
akci „Vysokomýtská nemocnice, přestav-
ba domu čp. 271/IV ve Vysokém Mýtě na 
poskytování následné lůžkové péče“.

28. listopadu 2006 rada města:
• vzala na vědomí zprávu hodnotící komise 
pro využití budovy bývalého soudu;
• vzala na vědomí návrh rekonstrukce kotel-
ny v MŠ Kamarádi;
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy 
na další tři roky v bytech v DPS Javornického 
a Litomyšlská 50;
• souhlasila s přijetím finančního daru  ve 
výši 20 000 Kč od firmy NOPEK, spol. s  r. o. 
Vysoké Mýto na zakoupení přenosného čer-
padla do sportovního areálu Rybárna;
• souhlasila s vyhlášením výběrového řízení 
na vytvoření jednotného vizuálního stylu 
města Vysoké Mýto a uložila připravit výbě-
rové řízení na vytvoření jednotného vizuální-
ho stylu města Vysoké Mýto;
• schválila, že divadelní spolek Šembera 
je povinen do 31. 12. 2006 vrátit účelovou 
dotaci ve výši 30 000 Kč a zaplatit pokutu ve 
výši 10 %  z poskytnuté dotace  za  nedo-
držení smlouvy o poskytnutí dotace, bod III. 
Práva a povinnosti příjemce, odst.1) a 2);
• schválila poskytnutí finančního daru 
ve výši 20 000 Kč divadelnímu spolku 
Šembera na uhrazení nákladů spojených 
s nastudováním divadelních her Princezna 
Julinka a kouzelník Abraxas a Trampoty čerta 
Barabáše;
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byty v ulici Prokopa Velikého, náměstí 
Naděje a v Husově ulici;
• vzala na vědomí umístění pokladnič-
ky Nadace pro transplantaci kostní dřeně  
Plzeň v prostorách lékárny U Zvonice 
v Komenského ulici ve Vysokém Mýtě;
• souhlasila s poskytnutím finančního daru 
ve výši 1 000 Kč Nadaci pro transplantaci 
kostní dřeně Plzeň.

13. prosince jednání zastupitelstva města 
Na jednání zastupitelstva byl mj.  projednán 
a schválen Směrný územní plán města, 
rozpočtové změny,  Zásady pro poskyto-
vání dotací v roce 2007 a vyhlášky města. 
K připomínkám předložila rada města zastu-
pitelům svůj návrh prohlášení k rozvoji města 
v dalším období. 
Jednání se účastnilo všech 21 zastupitelů. 

Z jednání zastupitelstva a rady města
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Město Vysoké Mýto dlouhodobě a koncepčně usiluje o zkvalitnění činnosti městského úřadu. Sna-
ží se maximálně přiblížit občanům a vycházet vstříc jejich požadavkům. Naším cílem je spokojený 
občan, který si veškeré úřední záležitosti vyřídí na našem městském úřadě bez front a zbytečných 
průtahů. Některé úřední úkony proto vykonává souběžně více zaměstnanců. Na všech odborech si 
občané mohou nechat úředně ověřit listiny. Celkem listiny ověřuje šestnáct zaměstnanců úřadu, což je 
v Pardubickém kraji naprosto ojedinělé. U třech úředníků lze zažádat o výpis z rejstříku trestů. Letošní 
novinkou je vydávání ověřeného výpisu z listu vlastnictví. 
Další službou, se kterou se občané na všech městských úřadech nesetkají, je pořizování fotografií na 
úřední doklady ve fotostudiu přímo na odboru dopravních a občanských agend.  
Před návštěvou městského úřadu mohou občané nahlédnout na internetové stránky města www.vyso-
ke-myto.cz, kde kamery v přímém přenosu přenášejí situaci na jednotlivých odborech, mj. i na odboru 
dopravních a občanských agend, a  podle počtu čekajících občanů načasovat své jednání na přísluš-
ném odboru. Zmiňuji-li internetové stránky města, je nutné připomenout, že na nich lze nalézt veškeré 
důležité informace týkající se města a jeho majetku, informace související s činností městského úřadu 
a organizací města. Naleznete zde například úplná znění usnesení rady  a zastupitelstva města. Pro-
střednictvím internetových stránek města se snažíme aktuálně informovat o veškerém dění ve městě. 
K včasné informovanosti přispívá také měsíčník Vysokomýtský zpravodaj a firemní noviny Karosář, kde 
je prostor věnovaný pro příspěvky z vysokomýtské radnice. 
Město Vysoké Mýto jako obec s rozšířenou působností zajišťuje výkon státní správy a samosprávy pro 
svůj správní obvod čítající celkem 40 obcí a téměř 33 000 obyvatel. Ačkoliv na všech odborech neu-
stále přibývají nové agendy a činnosti, které musejí zaměstnanci úřadu zvládnout a řešit, rozšířili jsme 
dobu, po kterou jsou otevřeny budovy městského úřadu. Kromě úředních dnů v pondělí a ve středu, 
kdy je otevřeno od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, jsou budovy otevřeny v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 
12 a od 13 do 15 hodin. Ochotně vyřídíme požadavky občanů i v tyto neúřední dny, avšak vzhledem 
k tomu, že úředníci bývají služebně mimo pracoviště, doporučujeme domluvit si plánované jednání s 
příslušným úředníkem dopředu telefonicky nebo e-mailem. 
Město Vysoké Mýto se snaží občanům maximálně ulehčit vyřizování všech úředních záležitos-
tí. Se svými žádostmi, podněty a stížnostmi se mohou obracet osobně, telefonicky i písemně 
e-mailem na adresu městského úřadu radnice@vysoke-myto.cz.   

Ladislava Pohorská, 
tajemnice

Otevřená radnice

V Základní škole Javornického  
 26. ledna od 13 do 17 hodin 
 a 27. ledna od 8.30 do 11 hodin. 

V Základní škole Jiráskova 
 26. ledna od 13 do 17 hodin 
 a 27. ledna od 9 do 11 hodin. 

V Základní škole Knířov 
 26. ledna od 13 do 17 hodin.

Hana Rozlívková,
odbor vnitřních věcí 

Městského úřadu Vysoké Mýto

Oznámení o zápisu do prvních tříd základních škol ve Vysokém Mýtě

Ve dnech 26. a 27. ledna 2007 se uskuteční zápis do prvních tříd základních škol ve Vysokém 
Mýtě. Zápis proběhne: 

Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto vás upozorňuje, že do 10. ledna 2007 máte možnost 
předat na Městský úřad ve Vysokém Mýtě písemné nominace na udělení výročních cen za rok 
2006.

VÝROČNÍ CENY MĚSTA VYSOKÉ MÝTO
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Pardubický kraj vyhlásil pro rok 2007 grantové programy, z nichž většina má uzávěrku podání 
žádosti začátkem roku 2007. Zásady a podmínky grantových programů včetně formulářů žá-
dostí jsou k dispozici na internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz pod 
heslem Probíhající grantové programy. Grantové oblasti se týkají podpory cestovního ruchu, 
kultury a památkové péče, podpory programů v oblasti sociálních věcí, podpory rozvoje sportu 
a dalších aktivit spojených s využitím volného času, podpory škol a školských zařízení, pod-
pory programů zdravotní politiky Pardubického kraje, podpory ekologické výchovy, vzdělávání 
a osvěty a podpory v oboru vodního hospodářství. Formou grantu Pardubický kraj rovněž pod-
poruje rozvoj vztahů se zahraničím. 
V souvislosti s vypsáním programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji pořádá od-
bor kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje pro žadatele informační 
seminář, na kterém bude zájemcům vysvětleno vyplňování žádosti, průběh grantového řízení a 
náležitosti vyúčtování grantu. Seminář se uskuteční v Pardubicích 16. ledna 2007 od 14 do 17 
hodin v sále zastupitelstva, Komenského nám. 25.
Zásady a podmínky grantových programů včetně formulářů žádostí lze rovněž obdržet u Mgr. 
Marie Lněničkové na odboru vnitřních věcí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě.

Vyhlášení grantů Pardubického kraje pro rok 2007

Zastupitelstvo města schválilo 13. prosince 2006 Zásady města Vysoké Mýto pro  poskytování 
finanční dotace z rozpočtu města v roce 2007. Jimi se bude v nadcházejícím roce řídit dotační 
politika města. Zásady upravují způsob poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysoké 
Mýto právnickým a fyzickým osobám dlouhodobě působícím ve městě v oblasti školství, kul-
tury, sportu a životního prostředí. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím podatelny MěÚ 
na předepsaném formuláři, který bude od 1. ledna 2007 k dispozici v informačním centru a na 
internetových stránkách města. Uzávěrka podání žádostí je 28. února 2007. 

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí

Dotace města Vysoké Mýto v roce 2007

VYHODNOCENÍ EKOTESTŮ O TRIČKA ŽÍŽALY MEJŤANDY

 15. prosince proběhlo slosování ekotestu, který byl zveřejněn v minulém čísle 
Vysokomýtského  zpravodaje. Do slosování byly zahrnuty pouze správně vypl-

něné odpovědní lístky se správnými odpověďmi.  

Výherci triček se stali: 
Eliška Salášková, Jiří Sadílek, Štěpánka Podzimková, Pavel Kubů a Kamila Richtrová.

Stejná soutěž současně proběhla i pro prvňáčky vysokomýtských škol. 

Výherci triček se stali: 
Václav Novák, Klaudie Giňová, Miroslav Burian, Ondřej Pecza, Jan Svatoš, Martina Čiháková.

Všem výhercům gratulujeme!
 
Do nového roku přejeme našim čtenářům hodně zdraví, štěstí a chuti třídit odpad!

Pracovníci OŽP

Odbor životního prostředí
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Zákon o životním a existenčním minimu podstatně mění podobu dosavadního životního minima 
platného do 31. 12. 2006.  Doposud  bylo životní minimum dvousložkové, zahrnovalo náklady 
na výživu a ostatní základní osobní potřeby a nezbytné náklady na domácnost. Nově – od 1. 1. 
2007 – bude životní minimum jednosložkové a nebude už  zahrnovat náklady na bydlení. Částky 
životního  minima potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb budou 
nově odstupňovány podle pořadí osob v domácnosti a u nezaopatřených dětí ještě podle jejich 
věku. Zákon také nově zavádí dolní hranici příjmů, tzv. existenční minimum, které vyjadřuje ná-
klady minimálního životního standardu umožňující přežití. Částka životního minima bude tedy 
od 1. 1. 2007 pro jednotlivce činit 3 126 Kč (do 31. 12. 2006 byla 4 420 Kč), částka existenčního 
minima je 2 020 Kč.

Porovnání starých a nových částek životního minima ve vybrané domácnosti se 3 nezaopatře-
nými dětmi ve věku 16,14 a 5 let:

Výpočet podle úpravy
platné do 31. 12. 2006

Výpočet podle  úpravy
platné od 1. 1. 2007

Strava a ostatní osobní potřeby:

Otec: 2 400 Otec: 2 880

Matka : 2 400 Matka: 2 600

Dítě -16 let : 2 530 Dítě - 16 let: 2 250 

Dítě - 14 let: 2 310 Dítě - 14 let: 1 960

Dítě - 5 let: 1 750 Dítě - 5 let: 1 600 

Zákonná částka na domácnost:     3 660

Celkem 15 050  Celkem 11 290

Z uvedené tabulky vyplývá, že část životního minima vyjadřující náklady na bydlení je z částek 
životního minima vyloučena. Sociální ochrana v oblasti bydlení je  řešena v rámci systému státní 
podpory poskytováním nově  koncipovaného příspěvku na bydlení a ze systému hmotné nouze 
doplatkem na bydlení, jehož výplatu zajišťuje pověřený obecní úřad.
Ze systému hmotné nouze budou dále zabezpečovány dávky jako příspěvek na  živobytí 
a mimořádnou okamžitou pomoc. Při zkoumání hmotné nouze budou příjmy ze závislé činnosti 
posuzovány ve výši 70 % z dávek nemocenského pojištění a z podpory v nezaměstnanosti pak 
ve výši 80 %. Nově pak zákon o životním a existenčním minimu a hmotné nouzi zavádí povinnost 
vypracování individuálního aktivizačního plánu jako jedné z forem sociální anamnézy a diagnó-
zy. Půjde především o stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opat-
ření a cílů, které mají být při řešení hmotné nouze osoby dosaženy, aktivity na straně příjemce 
a nástroje a opatření, které budou námi použity. Osoba v hmotné nouzi je povinna poskytnout 
při vypracování individuálního aktivizačního plánu součinnost.

Změny ve výplatě sociálních dávek
Zákon o životním a existenčním minimu a zákon o hmotné nouzi
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UPOZORNĚNÍ:
Se zavedením nových sociálních zákonů (zák. o životním a existenčním minimu, zák. o hmotné 
nouzi a zák. o sociálních službách) do praxe dochází i ke změnám ve vyřizování agendy jednot-
livými pracovníky na odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Jiráskově ulici 179 (l. poschodí):

č. dveří 201 – hmotná nouze a životní a existenční minimum 
(dosud dávky do výše sociální potřebnosti) – p. Koukolová, Bartošová, Škorpíková, Černá
č. dveří 202 - sociální služby - příspěvek na péči 
(dosud příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou) – p. Téglová a sl. Bednářová
č. dveří 203 – kurátor pro mládež a koordinátor pro společensky nepřizpůsobené občany 
-  p. Salášek
č. dveří 204 a 205 – sociálně právní ochrana dětí a náhradní rodinná výchova 
– p. Jadrná a p. Kubasová –  zůstává nezměněno
č. dveří 206 – vedoucí odboru  p. Vondřejcová –  zůstává nezměněno
č. dveří 207 a 208 – mimořádné výhody pro zdravotně postižené, individuální doprava, nesvé-
právní, příspěvek na zvýšené životní náklady – sl. Kotyzová a sl. Šrůtová.

Romana Vondřejcová,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Komise sdružení pro občanské záležitosti uspořádala pro naše nejstarší občany již tradiční 
Besedu s důchodci. Beseda se uskutečnila 7. prosince v M-Klubu. Kulturní program obohatili 
tento rok svým vystoupením žáci ZŠ Javornického a taneční skupina T-Komplex orientálními 
tanci. Přítomné občany přivítali místostarosta Ing. František Jiraský, radní Eva Tomášková  a 
zastupitel Mgr. Josef Vondráček. Na závěr zahrála k tanci a poslechu Rytmická skupina Stani-
slava Hájka.
V komisi sdružení pro občanské záležitosti pracuje celkem 15 členek, které se scházejí jednou 
za dva měsíce. Jejich činnost spočívá především v návštěvách občanů, kterým je osmdesát 
let a více. Každý jubilant obdrží bonboniéru s kávou, přáníčko a květinu. V letošním roce jsme 
rozdaly 389 bonboniér. Naši nejstarší spoluobčané jsou většinou návštěvou potěšeni a kaž-
dý rok se těší, že za nimi opět někdo z nás přijde. Naše nejstarší občanka oslavila v prosinci 
104. narozeniny... 
Předsedkyně komise, paní Lydie Fenclová, společně se zapisovatelkou komise navštěvují 
s malým dárkem každý rok před Vánocemi i naše občany žijící v domovech důchodců v Chocni 
a ve Sloupnici. 
Našich nejstarších spoluobčanů stále přibývá. Pokud by měl někdo ze čtenářů Vysokomýtského 
zpravodaje zájem posílit komisi sdružení pro občanské záležitosti a pomoci nám s návštěvami 
jubilantů, budeme rádi... 

Michaela Kotrbová, 
MěÚ  Vysoké Mýto

Beseda s důchodci
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Středa 17. 1. v 19.00   

NEPŘÍJEMNÁ  PRAVDA
Americký ekologický dokument o hrozbě 
globálního oteplení. Nejděsivější film, jaký 
jste kdy mohli vidět. Protagonistou je Al 
Gore, který se věnuje ochraně životního 
prostředí.
97 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 18. 1. v 19.00
Pátek 19. 1. v 19.00   

CASINO  ROYALE
Americký akční film. Daniel Craig jako nový 
James Bond 007. Již  21. pokračování nejú-
spěšnější filmové série všech dob.
147 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Neděle 21. 1. v 19.00   

KUPEC  BENÁTSKÝ
Velkolepá kostýmní podívaná září hvězd-
ným hereckým obsazením. Al Pacino, Jere-
my Irons, Joseph Fiennes a Lynn Collins v 
adaptaci slavné a nadčasové  hry Williama 
Shakespeara.
138 min. České titulky. Od 12 let. Vstupné 
59 Kč.

Středa 24. 1. v 19.00   

WORLD  TRADE  CENTER
Katastrofický film USA a Německa, který 
vznikl v souvislosti s pětiletým výročím tra-
gických událostí z 11. září 2001 ve Spoje-
ných státech. Celý svět tehdy prožil peklo. 
Dva muži prožili něco navíc. 
130 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 10. 1. v 19.00   

RO(C)K   PODVRAŤÁKŮ
Nová česká kriminální černá komedie. Film 
Karla Janáka o muzice, penězích a gangste-
rech amatérech. Jiří Mádl a Vojtěch Kotek v 
hlavních rolích.
104 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 11. 1. v 19.00   

MARTA
Český film. Psychologické drama debutu-
jící Marty Novákové. Drama o lásce, životě 
a smrti. O vůli přežít a o schopnosti poro-
zumění mezi lidmi, kterým pro to scházejí 
předpoklady.
81 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 12. 1. v 19.00   

NAUKA  O  SNECH
Francouzská romantická sci-fi komedie. 
Nejnovější film francouzského krále fantazie 
Michela Gondryho.
105 min. České titulky. Mládeži přístupno.
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Pátek 26. 1. v 19.00   

HADI  V LETADLE
Kriminální thriller USA a Německa. Pohodl-
ně se usaďte, připoutejte se a užijte si
vaši nejhorší noční můru …
106 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 28. 1. v 19.00     

TEXASKÝ  MASAKR  
MOTOROVOU  PILOU: POČÁTEK 
Americký horor. Příběh o zrození legendy o 
texaském masakru. Staňte se svědky zroze-
ní strachu …
91 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 31. 1. v 17.30 !!! 
Čtvrtek 1. 2. v 17.30 !!!   

LOVECKÁ  SEZÓNA
Americký animovaný rodinný film. Jak do 
života zdomácnělého medvěda grizzlyho 
Booga vtrhne jako uragán jelen Elliot. Jelen 
za všechny, všichni za medvěda.
86 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

V lednu 2007 uvidíte: 
Skrytá identita • SAW 3 • Eragon • Potomci 
lidí • Dobrý ročník • Pravidla lži • Borat • 
Happy Feet • Malá Miss Sunshine • Prázd-
niny.

ve čtvrtek 25. ledna  
v 19.00 hod. 
v Šemberově divadle

AMARCORD 
Režie: Frederico Fellini   
Scénář: Frederico Fellini, 
Tonino Guerra  
Kamera: Giuseppe Rotunno
Hudba: Nino Rota
Hrají: Bruno Zanin (Titta Biondi), Pupella 
Maggiová (Miranda Biondiová, Tittaova 
matka),  Armando Brancia (Aurelio Biondi, 
Tittaův otec), Magali Noëlová (Gradisca 
– Štístko, kadeřnice), Ciccio Ingrassia 
(strýček Teo), Nando Orfei (strýček Pataca), 
Luigi Rossi (advokát), Gianfilippo Carcano 

Filmový klub

(don Baravelli), Josiane Tanzilliová (Volpina 
- Lištička), Maria Antonietta Beluzziová (trafi-
kantka), Giuseppe Ianigro (Tittaův dědeček), 
Ferruccio Brembilla (fašistický vůdce), 
Mauro Misul (učitel filozofie), Antonino Faa 
Di Bruno (hrabě Lovignano), Ferdinando 
Villella (Fighetta, učitel řečtiny) aj.

Úvod další sezóny programu filmového 
klubu bude opět patřit historii kinemato-
grafie; připomeneme si další z význam-
ných filmových děl sedmdesátých let mi-
nulého století. Režisér Frederico Fellini se 
vrátil ve vzpomínkách na dětství, prožité 
v přímořském městečku Rimini na břehu 
Jadranu. S výraznou pomocí skvělého 
scenáristy Tonnino Guerry poskládal pest-
rou mozaiku a vyznal se z hříchů mládí i 
doby (jak trefně poznamenal významný pol-
ský filmový kritik Adam Gabricz). Podařilo 
se natočit výbornou sociologickou studii s 
výrazně propracovanými typy jednotlivých 
postav. Film je založen na nostalgickém vz-
pomínání, avšak rozhodně to není režisérův 
vlastní příběh. Je to příběh celého města se 
všemi jeho nejroztodivnějšími postavami 
napříč společenským spektrem. Inspirace v 
zážitcích z dětství jsou zde hlavním stylot-
vorným prvkem, který mág filmového obrazu 
mění v úžasnou mozaiku obrazů a epizod. S 
pomocí skvělé kamery Giuseppe Rotunna a 
vynikající hudby Nina Roty vznikl film, který 
si získal sympatie diváků na celém světě. 
Důkazem toho jsou četná ocenění, mezi 
jinými také Oscar za nejlepší cizojazyčný 
film v roce 1975. Frederico Fellini po celý 
svůj tvůrčí život dokazoval, že je schopen 
převtělit ve filmový obraz nejrůznější formy 
příběhů a vyprávění. Amarcord je půvabným 
dílkem, který nic neztratil ze své průzračné 
upřímnosti stylizovaného svědectví o životě 
v malém italském městě. Jakkoli sarkastický 
pohled na nejrůznější typy postav svádí ke 
zjednodušení ve formě odsudku, je film 
naopak upřímným vyznáním citů velkého 
tvůrce. Citů, které si v sobě dokázal po celá 
ta léta uchovat. Jste co nejsrdečněji zváni.

Jan Schejbal
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DALŠÍ PROGRAM FILMOVÉHO 
KLUBU V ROCE 2007
22. 2. v 19.00 hodin 
DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY 
(Francie 1991) 98‘
Rež. Krzysztof Kieślowski

22. 3. v 19.00 hodin 
PŘÍBĚH Z TOKIA 
(Japonsko 1953) 139‘
Rež. Jazudžiro Ozu

19. 4. v 19.00 hodin 
BRAZIL 
(Velká Británie 1985) 138‘
Rež. Terry Gilliam

17. 5. v 19.00 hodin 
OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ 
(Jugoslávie 1985) 136‘
Rež. Emir Kusturica

21. 6. v 19.00 hodin 
PINK FLOYD - THE WALL 
(Velká Británie 1982) 95‘
Rež. Alan Parker

20. 9. v 19.00 hodin 
KRAJINA MÉHO SRDCE 
(Česko 2004) 63‘
Rež. Jan Němec

18. 10. v 19.00 hodin 
A TOUTO NOCÍ NEVIDÍM 
ANI JEDINOU HVĚZDU 
(Německo 2005) 109‘
Rež. Dagmar Knöpfelová

15. 11. v 19.00 hodin 
ANNIE HALL 
(USA 1977) 93‘
Rež. Woody Allen

20. 12. v 19.00 hodin 
MODERNÍ DOBA 
(USA 1936) 87‘
Rež. Charles Chaplin

Informace: 
Prodej průkazek Filmového klubu (cena 
150 Kč) začíná před prvním představením 
25. ledna 2007 v 18.30 hod. ve vestibulu 
kina v Šemberově divadle. Průkazky je 
možné také zakoupit po telefonické dohodě 
s některým členem výboru filmového klubu. 
Prodej pak bude pokračovat před každým 
představením i po telefonní dohodě. Prosíme 
zájemce o členství ve filmovém klubu, aby přišli 
včas! 

Zachovejte nám věrnost!

Nabídka divadelního 
předplatného – JARO 2007

úterý 30. ledna
Agentura Jaroslavy Svobodové Česká Lípa
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy:

ČTYŘI  POKOJE  DO ZAHRADY
Komedie o čtyřech dějstvích. Čtyři podoby 
lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných. 
O lásce laskavé, vášnivé, vražedné…
V hlavních rolích: Jana Brejchová, Jan Ka-
čer, Pavlína Filipovská a další.

středa 28. února
Městské divadlo Mladá Boleslav
Marcel Pagnol: 

MARIUS  A  FANNY
Lyrická komedie sršící francouzským smys-
lem pro humor i poezii všedního dne.
Účinkuje Ladislav Mrkvička j. h. 

úterý 27. března
Agentura Pražské kulturní služby
Peter Shaffer:

VEŘEJNÉ OKO
Komediální příběh o velmi nečekaném a ne-
typickém manželském trojúhelníku, ve kte-
rém se střetávají konformní i nekonformní 
životní postoje.
Hrají: Klára Issová, Lukáš Vaculík a Hynek 
Čermák.

pondělí 16. dubna
Východočeské divadlo Pardubice
David Williamson: 

ZA  KOLIK
Nejoblíbenější australská hra, odehrávající 
se v zákulisí úspěšného fotbalového klubu, 
která úspěšně obletěla svět. Má ve sportu 
místo poctivost, naděje a přátelství?

pondělí 14. května
Slovácké divadlo Uherské Hradiště  
Jaroslav Foglar: 

RYCHLÉ  ŠÍPY
Nejúspěšnější komedie tohoto divadla, ve 
které si režisér splnil svůj sen oživit postavy 
známé z Foglarových příběhů na jevišti. 

Divadlo
Šemberovo divadlo
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TANEČNÍ 
ODPOLEDNE

V neděli 7. ledna od 
13.30 hod. vás v novém 
roce opět zveme na tra-
diční taneční odpoledne 
pro starší a střední ge-
neraci. 

Hraje Rytmická skupina Stanislava  Hájka 
Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.

V první polovině roku 2007 se taneční od-
poledne uskuteční ještě 4. února, 4. března, 
1. dubna, 6. května a 3. června.

Ceny abonentek podle míst:   
I. místo:  .............................850 Kč,
II. místo:  ............................830 Kč,
III. místo:  ...........................800 Kč.

Uzávěrka předplatného je v pátek  19. led-
na 2007!                     

Úterý 30. ledna v 19.30
1. představení v předplatném
Umělecká agentura Jaroslavy Svobodové 
Česká Lípa uvede hru
Pierra Barilleta a Jean-Pierra Grédyho: 

ČTYŘI  POKOJE  DO ZAHRADY
Komedie o čtyřech dějstvích. Čtyři podoby 
lásky, čtyři pohledy do světa zamilovaných, 
okouzlených, podvádějících i podváděných. 
O lásce laskavé, vášnivé, vražedné, překva-
pivé i překvapující -  s detektivní zápletkou.
V hlavních rolích: Jana Brejchová, Pavlína 
Filipovská, Dana Morávková, Jan Kačer, Jiří 
Ptáčník, Jan Révai nebo Martin Kubačák, 
Adéla Kačerová-Kubačáková.
Vstupné:  210,  200 a 190 Kč.
Předprodej na toto představení není! Zby-
lé vstupenky zakoupíte v den představení 
v pokladně divadla od 19.00 hod.

Divadelní spolek ŠEMBERA Vysoké Mýto

uvádí ve dnech 15. a 16. ledna v 19.30 hod. 
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě
komedii Francise Vebera 

BLBEC K VEČEŘI
Hrají: Michaela Kotrbová, Martina Štěpáno-
vá, Tomáš Valek, Marek Harvan, Petr Klofan-
da, Richard Matoušek a Vladimír Martinek
Scéna: Zdeněk Culka
Zvuk a hudba: Jan Hurák a Petr Klofanda
Představení řídí: Zdeňka Kubíčková
Text sleduje: Jitka Martinková
Režie: Vladimír Martinek

Divadelní spolek Šembera o. s. 

uvádí pekelnou pohádkovou komedii pro 
malé i velké diváky

KDYŽ  SE  ČERTI  NUDILI
Napsala: Mirka Nohelová, režie: Marie Šva-
dlenová, scéna: Viktor Čáp, výprava: Karel 
Jiskra, světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin 
Prachař.
Hrají loutky-marionety a loutkoherecký sou-
bor loutkového divadla SRDÍČKO:
Miroslav Bezdíček, Viktor Čáp, Milan Dostál, 
Bohuslav Fencl, Karel Fenik, Zdena Haná-
ková, Zdena Hanáková ml., Jan Havel, Ka-
rel Jiskra, Lída Karlíčková, Jindra Pokorná, 
Martin Prachař, Petr Ryška, Petr Stráník, Ma-
rie Švadlenová, Marcela Vaňásková a Petra 
Vtípilová.

Loutková scéna M-Klubu, Litomyšlská ul. 
Vysoké Mýto
Neděle 28. ledna ve 14.00 a 16.00 hod.

Předprodej vstupenek v Informačním cen-
tru Městského úřadu ve Vysokém Mýtě od 
22. 1. do 26. 1. 2007 nebo přímo v divadle 
Srdíčko 28. 1. od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

Taneční odpoledne
M-Klub
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Jan Juška (1907-1983) 
7. ledna 2007, v den stých malířových narozenin, bude v 
Městské galerii ve Vysokém Mýtě zahájena výstava Jana 
Jušky. Jan Juška je nejvýznamnějším krajinářem Vysoko-
mýtska; od počátku 30. let až do své smrti zachytil Vysoké 
Mýto a jeho okolí na nesčíslném množství obrazů, které v 
mařákovském duchu vynikají (od raných prací až do pozd-
ního malířova období) výrazným krajinářstvím duše; v Juš-
kově případě duše plaché, osamělé, zkroušené depresemi 
i těžkou dobou 40. – 80. let minulého století, která nejen te-
maticky, ale i stylisticky poznamenala malířovo dílo. Odkaz 
Jana Jušky patří proto k nejcennějším výtvarným činům, 
které v našem kraji ve 20. století vznikly. První výstava roku 
2007 se tak stane jednou z nejvýznamnějších výstav celé-
ho Roku Městské galerie, ve kterém vysokomýtská galerie 
slaví 50 let od svého založení. Jedním z jejích zakladatelů 
a prvním ředitelem (1958-1980) byl právě Jan Juška...

Jan Juška. Výstava ke 100. výročí narození vysokomýtského malíře, 
prvního ředitele Městské galerie ve Vysokém Mýtě a nezapomenutel-
ného pedagoga. Výstava se koná v rámci z cyklu Malíři Vysokomýtska, 
za finanční účasti společnosti Ecotex. V rámci výstavy bude předsta-
vena i 120stránková malířova monografie.

7. 1. - 16. 2. 2007, Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana 
Jušky, denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
Kurátor a autor katalogu: Pavel Chalupa, asistenti: Martin Louda 
a Adriana Marcinovová, grafik: Oldřich Jiskra.

Městská galerie

Jan Juška: 
Vysoké Mýto v zimě, 
olej, plátno, 1959. 
Městská galerie Vysoké Mýto

VÝSTAVNÍ PROGRAM MĚSTSKÉ GALERIE VYSOKÉ MÝTO NA ROK 2007, 
NEBOLI ROK MĚSTSKÉ GALERIE
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25. 2. – 16. 3. (Výstavní síň Jana Jušky)

CESTA DO JIŽNÍ AMERIKY
Další ze série fotografických výstav vysokomýtského cestovatele Vati An-
drleho.

1. 4. – 1. 5. (Výstavní síň Jana Jušky)

KYDRIVS LIPOF (1880-1907) 
a jeho vysokomýtští následníci
Výstava ke stému výročí úmrtí bulharského malíře, který zásadně ovlivnil 
výtvarné umění na Vysokomýtsku.

2. 6. – 14. 7. (Výstavní síň Jana Jušky)

SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO 
Výstava v rámci 1. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto. 
Ve spolupráci s Regionálním muzeem Vysoké Mýto.

7. 9. - 28. 10.  (Galerie ve Zvonici): 

JAN HONSA (1876-1937)
Výstava rodáka z Tisové, krajináře celoživotně spjatého s nedalekými Běsto-
vicemi, jediného skutečného venkovana generace mařákovců. 

26. 10. - 24. 11. (Výstavní síň Jana Jušky)

50 LET MĚSTSKÉ GALERIE 
ve Vysokém Mýtě
U příležitosti vernisáže výstavy bude představena publikace 50 let MGVM. 
Slavnostní den vyvrcholení Roku Městské galerie bude zakončen koncertem 
orchestru Melody Boys s Oldřichem Havelkou.

5. 12 – 28. 1. 2008 (Výstavní síň Jana Jušky)

AUTOPORTRÉT VÁCLAVA PEŘINY
Ke 100. výročí narození vysokomýtského malíře - portrétisty a krajináře - 
Václava Peřiny (1907-1979). V rámci cyklu Vánoce v galerii (IV).  Ve spolu-
práci se společností Ecotex.

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, fax 465 483 374, galerie@myto.cz

Vaťa Andrle, autoportrét, 2003

Kydrivs Lipof: Na Zálešském rybníku, 1901

Josef Sodomka, Tatra 600 Tatraplan, kabriolet, 1949

Jan Honsa: Chalupa v Běstovicích, 1911

Václav Peřina: Autoportrét, 60. léta
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ROZUMÍME ZVÍŘATŮM ?
9. ledna – 18. února 

Hravá výstava pro děti, 
přibližující život domá-
cích i divokých zvířat v 
netradičním pojetí. Do-
zvíte se spoustu zajíma-
vostí, týkajících se jejich 
chování i komunikace. 

Kromě vycpaných zvířat na vás samozřejmě 
čekají i zvířata živá. V instalovaném černém 
pavilonu si můžete také na vlastní kůži vy-
zkoušet, jak se pohybují zvířata v noci. 
Otevřeno: 
po – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
Hromadné výpravy je nutno ohlásit pře-
dem.

SVĚT OČIMA FOTOGRAFŮ
Výstava ke 101. výročí založení Klubu foto-
grafů amatérů ve Vysokém Mýtě.
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 15. led-
na od 14 hodin v prostorách muzea.
Výstava potrvá do 15. února.

HISTORICKÉ ZEMĚ 
KORUNY ČESKÉ
1. část SLEZSKO

25. ledna od 18.00
První z cyklu přednášek o zemích, které s 
námi v různých obdobích dějin tvořily je-
den státní celek, spojený korunou českého 
panovníka. Tato přednáška se bude týkat 
historie a kultury slezských krajů, okolností 
jejich přidružení k českému státu a u většiny 
z nich také okolnosti jejich odtržení. Zmínka 
padne i o jejich současné situaci i o vyhlíd-
kách do budoucna.
V příštích měsících budou následovat před-
nášky o dalších državách českých králů, 
Kladsku a Lužici. Příležitost osobně  navští-
vit místa a oblasti zmiňované v přednáškách 
nabídnou zájezdy do Kladska a Lužice, pro-
vázené odborným slovem doc. PhDr. Jana 
Klímy.

Výstavní program na rok 2007

VÝSTAVY
ROZUMÍME ZVÍŘATŮM?
9. ledna – 18. února
Hravá výstava pro děti, přibližující život a 
chování domácích i divokých zvířat včetně 
sledování některých společných jevů mezi 
zvířaty a lidmi.

SVĚT OČIMA FOTOGRAFŮ
15. ledna – 15. února
Výstava ke 101. výročí Klubu fotografů ama-
térů Vysoké Mýto v přednáškové místnosti 
muzea.

PAN SPISOVATEL 
BOHUMIL HRABAL
25. února – 8. dubna
Vzpomínka na jednoho z nejvýznamnějších 
českých spisovatelů 20. století v roce 10. vý-
ročí jeho úmrtí.

TIBET
27. února - 11. března
Malá výstava v přednáškové místnosti mu-
zea přibližující osudy a kulturu Tibetu u pří-
ležitosti akce Vlajka pro Tibet.

Regionální muzeum
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ALOIS VOJTĚCH ŠEMBERA
17. března – 8. dubna
V březnu uplyne 200 let od narození nej-
významnějšího vysokomýtského rodáka 
Aloise Vojtěcha Šembery. O  jeho významu 
a zásluhách pro České země i Vysoké Mýto 
více prozradí připravená výstava.

Od  9. dubna do 14. května bude muzeum 
z technických důvodů uzavřeno.

PRÁCE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY 
VYSOKÉ MÝTO
15. –  27. května

TATRA A CARROSSERIE 
SODOMKA
2. června – 1. července
Historii spolupráce automobilky Tatra a vy-
sokomýtské karosárny Carrosserie Sodom-
ka přiblíží dobové fotografie, dokumenty i 
modely. Výstava je součástí festivalu So-
domkovo Vysoké Mýto.

ACH TO MLÁDÍ! 
5. července – 7. října
Sbírkové předměty, ale i celá řada replik 
k vyzkoušení přiblíží život, životní styl a zá-
bavu mládeže ve 20. století.

ROSTLÉ HOUBY
25. – 27. září
Tradiční výstava hub spojená s mykologic-
kou poradnou.

O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
9. září – 21. listopadu
Interaktivní výstava pro děti o historii hra-
ní a hraček, zapůjčená z Dětského muzea 
v Brně.

LADOVSKÉ VÁNOCE
2. –  31. prosince
Vánoční výstava inspirovaná obrázky malíře 
Josefa Lady doplněná hravými prvky.

AKCE A PŘEDNÁŠKY
Přednáškový cyklus Historické země Ko-
runy české
24. ledna - Slezsko
15. února - Kladsko
8. března – Lužice

21. dubna – zájezd do Kladska
19. – 20. května – zájezd do Lužice

III. MUZEJNÍ PLES
17. března

VZPOMÍNKOVÝ VEČER 
NA BOHUMILA HRABALA
28. března
Večer, věnovaný Bohumilu Hrabalovi, člově-
ku a spisovateli.

SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO
8. – 10. června
Festival věnovaný geniálnímu automobilo-
vému designérovi a karosáři Josefu Sodom-
kovi v retro stylu 30. let 20. století.

PRÁZDNINY V MUZEU
27. – 31. srpna
Příměstský tábor pro děti (8 – 13 let), pro-
cházka dějinami a pohled na muzeum ze-
vnitř. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
15. – 16. září 

BAROKNÍ AREÁL VRACLAV
otevřeno od 1. května do 1. října

ZAHÁJENÍ SEZÓNY 
v Barokním areálu na Vraclavi
1. května
Koncert a zahájení výstavy v budově lázní.

STŘEDOVĚK
1. května – 31. srpna
Opakování velmi úspěšné interaktivní výsta-
vy v budově bývalých lázní, přibližující zají-
mavou formou život ve středověku.

VÁNOCE NA VRACLAVI
1. - 23. prosince
Výstava betlémů, vánoční koncert a také 
živý betlém v příjemném prostředí baroka.
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Půjčovní doba

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00  
Úterý 9.00-12.00 ----------------- 
Středa 9.00-12.00 13.00-17.00  
Čtvrtek --------------- -----------------
Pátek 9.00-12.00 13.00-17.00

Oddělení pro dětské čtenáře
Pondělí 12.00-17.00
Úterý 13.00-17.00
Středa 8.00-12.00
Čtvrtek ---------------
Pátek 13.00-17.00

Výstava ve vestibulu Městské knihovny:
MOJE KNIHA
Fantazie žáků 4. B ZŠ Jiráskova při tvorbě 
obalu knihy.
Výstava potrvá do 31. ledna.

Soutěž
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě vyhlá-
sila fotografickou soutěž pro děti a mládež 
ve věku od 3 do 15 let na téma

MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI RÁD.
Fotografie s tímto tématem (libovolný 
rozměr, na zadní straně podepsané) můžete 
odevzdat do 15. 3. v dětském oddělení 
Městské knihovny. Vítězové soutěže budou 
slavnostně vyhlášeni a odměněni v dubnu, 
při příležitosti Dne dětské knihy. Velká 
část fotografií bude vystavena ve vestibulu 
Městské knihovny v  květnu.

Naučná literatura:
Guido Dieckmann: Sklepení doktora 
Hahnemanna
Norbert Loh: Rainier Monacký 
Robert Seydel: Nevěry Habsburků
Václav Cibula: Kateřina Neumannová
Marek Janáč: Divnopis
Laďa Kerndl: Moře, přístavy a lásky

Beletrie:
Vladimír Šindelář: Syn pražského kata
Jean Plaidyová: Soudy lásky
Agatha Christieová: Němý svědek
Jeffery Deaver: Hodinář
Brigitte Riebeová: Černá žena od Nilu
Jan Bauer: Kat hejtmana Žižky
Ian Fleming: Casino Royale

Literatura pro děti a mládež:
Ulysses Moore: Zajíček Ouško jde do školy
Melita Denková: Brána času
Smutná holka hledá kluka
Jů a Hele
Pošťák Pat – knížka na rok 2007
Tomáš a jeho přátelé – knížka na rok 2007

Novinky  - CD
Mireille Mathieu: Son Grand Numéro
Suzanne Vega: Retrospective
Marta Kubišová: Síň slávy
Era: The very best of Era

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
566 01  Vysoké Mýto
knihovna@vysoke-myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769

Městská knihovna

Michal Viewegh                          Petra Braunová

I v letošním roce pro Vás připravujeme 
zajímavé besedy, výstavy, školení ....
(foto z akcí v roce 2006)

Bohuslav Rejman 
a Pavel Chalupa 

Jan Klíma
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Školy

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
Oslavy stého výročí postavení ZŠ Javornic-
kého pokračovaly 30. listopadu v Šemberově 
divadle. Pozvání na akademii přijali zastupitelé 
města a zástupci Městského úřadu ve Vysokém 
Mýtě v čele se starostou města Ing. Martinem 
Krejzou, ředitelé a zástupci středních škol, part-
neři a sponzoři školy. Žáci jim předvedli pestrý 
program, který se svými učiteli s chutí nacvičili. 
Recitace, zpěv, dramatizace, tanec, gymnasti-
ka, vážná hudba a vystoupení učitelské kapely 
se staly příjemným zpestřením jinak obyčej-
ného všedního dne. Divadlo, zcela zaplněné 
rodiči a hosty, odměnilo všechny účinkující vel-
kým potleskem. Opět jsme dokázali, že něco 
umíme, že se dokážeme zodpovědně připravit 
nejenom na školní vyučování, ale že mnoho 
času věnujeme i svým  zálibám a koníčkům. 
Děkujeme, že jste byli v divadle s námi.

Žáci a učitelé ZŠ Javornického

UČITELÉ NA ZŠ JAVORNICKÉHO 
NEZAHÁLEJÍ
První prosincový víkend se většina domácností 
připravovala na blížící se advent a Vánoce. U nás 
tomu bylo ale jinak. Třicet devět učitelů strávilo 
celý víkend ve škole. Na základě projektu „Akce 
na zakázku“ byla naše škola mezi 500 vybraný-
mi (z celkového počtu 3000 škol), kam Národní 
institut pro další vzdělávání v  Praze vyslal svého 
lektora, aby nám pomohl s možnými nástraha-
mi při tvorbě „Školního vzdělávacího progra-
mu“(ŠVP). Hlavní náplní kurzu byla „průřezová 
témata“, která musí být v ŠVP zakomponována. 
Novými formami a metodami práce se učitelé 
postupně dopracovávali ke klíčovým kompeten-
cím. Pro učitele bude tvorba celého programu 
časově velmi náročná. Všichni ale pochopili, že 
chtějí-li patřit k těm nejlepším, musí pro to něco 
obětovat a udělat. Všem zúčastněným kolegům 
děkuji a věřím, že nyní se jim bude na našem 
ŠVP pracovat snadněji. Přeji si, aby 1. září 2007 - 
den, kdy všechny školy v republice nastupují se 
svým programem do výuky - byl už dnem klidu, 
protože práce byla perfektně odvedena a děti se 
mohou těšit na širší nabídku výuky, kterou jim 
škola může poskytnout.
Chtěla bych všem zaměstnancům školy, rodi-
čům, žákům i široké veřejnosti popřát pevné 
zdraví a hodně  štěstí v novém roce 2007.

Mgr. Soňa Teplá, ředitelka školy
 

Základní škola Javornického

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY S BUDOUCÍMI 
ŠKOLÁKY
V předvánočním čase, začátkem prosince, pro-
běhla již tradiční návštěva předškoláků z vyso-
komýtských mateřských škol v budově I. stup-
ně naší školy (u Penny-marketu). Děti  zasedly 
společně se svými kamarády školáky do lavic 
a společně stříhaly,  lepily,  kreslily a malovaly.  
Z jednotlivých učeben se linuly tóny vánočních 
písní a koled,  ale také jásot a veselí,  které pro-
vázelo nejrůznější soutěže. Již při vstupu do bu-
dovy školy vítal každého návštěvníka třímetrový 
červeně nazdobený stromek. Sváteční atmosfé-
ru dokreslovaly nástěnky se zimní a vánoční té-
matikou,  vyzdobené třídy,  ale i voňavé cukroví. 
A co by to bylo za vánoční setkání bez dárků? 
Každý budoucí prvňáček odcházel s dárkovou 
taštičkou,  kterou vyrobili kamarádi – školáci a 
do které firma NOPEK věnovala každému per-
ník s vánočním motivem. Na závěr se do každé 
taštičky vešel ještě nejeden obrázek a drobný 
dárek,  který školáci s předškoláky společně 
vyrobili. Po celé dopoledne ve škole vládla pří-
jemná sváteční atmosféra a všichni měli radost 
ze společně prožitého dne.  

Těšíme se na další společná setkání, nejen s 
dětmi z mateřských škol,  ale i s jejich rodiči. 
Nejbližší takové setkání nás čeká již  14.  ledna,  
kdy pořádáme tradiční 
Dětský maškarní karneval, 
tentokrát s kovbojskou tématikou. Zváni jsou 
samozřejmě všichni,  kdo mají rádi rej masek, a 
nejen ti,  co mají kolty a pistole!

Určitě přijďte,  těšíme se na Vás !
Učitelé ZŠ Jiráskova

Základní škola Jiráskova

Zápis dětí do prvních tříd proběhne v Zá-
kladní škole Javornického, Vysoké Mýto 
26. ledna od 13 do 17 hodin a 27. ledna 
od 8.30 do 11 hodin.

Současně zveme všechny rodiče s budoucí-
mi prvňáčky k zápisu, 
který se uskuteční v budově I.  stupně ZŠ   
Jiráskova (u  Penny-marketu) v pátek 26.  1.  
od 13. 00 do 17. 00 hod. a v sobotu 27.  1.  
od 9. 00 do 11. 00 hod.
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Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě 
vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a se zdravotním postižením.
Našimi součástmi je základní škola praktic-
ká, ve které se vzdělávají žáci 1. až 9. roční-
ku, kteří nestačí na nároky základních škol. 
V současnosti je zde 76 žáků. Minimální po-
čet žáků ve třídě je 6, maximální 14. Vyučují 
je speciální pedagogové, pomáhají jim dvě 
pedagogické asistentky. Od školního roku 
2006/2007 se začnou žáci 1. a 6. ročníku 
učit podle školního vzdělávacího programu, 
který nyní pedagogové velmi zodpovědně 
připravují.
Žáci jsou vzděláváni ve všech předmětech, 
stejně jako na základních školách, včetně 
cizího jazyku - angličtiny, ale vzdělávací pro-
gramy jsou méně náročné. Po absolvování 
povinné školní docházky jsou přijímáni do 
učebních oborů odborných učilišť a střed-
ních odborných škol.
V základní škole speciální se vzdělávají žáci 
s těžším mentálním postižením, žáci s více 
vadami a autistické děti. V současnosti tu 
máme ve čtyřech třídách 22 dětí. Minimál-
ní počet žáků ve třídě je 4, maximální 6. Ve 
třídách je speciální pedagog a pedagogický 
asistent. Ve třídě s rehabilitačním vzděláva-
cím programem, kde se vzdělávají nejvíce 
hendikepované děti, jsou dva pedagogové 
a pedagogický asistent. 
Součástí základní školy speciální je třída 
přípravného stupně pro děti s těžkým zdra-
votním postižením ve věku 5 až 8 let. Tyto 
děti neplní povinnou školní docházku, ale 
připravují se na ni, stejně jako zdravé děti 
v běžných mateřských školách. O tyto děti 
pečují dva speciální pedagogové. Počet dětí 
v této třídě je stejný jako v základní škole 
speciální.
Vyučování probíhá blokově, pedagogové 
využívají nejmodernější kompenzační po-
můcky a metody, velmi často zařazují pro-
jektové vyučování. Nejdůležitějším úkolem 
vzdělávacího programu je zvládnutí sebe-
obslužnosti, samostatnosti a základů čtení, 
psaní a počítání, pokud je to možné.
Ve škole využíváme i služeb jedné osob-
ní asistentky, která je zaměstnankyní Farní 
charity Nové Hrady. Ta poskytuje našim žá-
kům servis při stravování, osobní hygieně, 

Speciální základní škola doprovodu na rehabilitační cvičení a na vy-
cházkách.
Po absolvování povinné školní docházky v 
základní škole speciální se mohou žáci dále 
vzdělávat v praktických školách.
Ve škole máme dvě oddělení školní družiny. 
V současnosti ji navštěvuje 18 žáků, kteří 
pracují pod vedením tří vychovatelek. Školní 
družina již pracuje podle vlastního školního 
vzdělávacího programu. Všichni žáci školy 
se mohou zapojit do činnosti zájmových 
kroužků. V odpoledních hodinách pod ve-
dením našich pedagogů pracuje v letošním 
školním roce 14 kroužků.

Zápis do Speciální základní školy ve Vyso-
kém Mýtě se bude konat 26. 1. od 8.00 do 
16.00 hodin. 
Školu lze po telefonické domluvě navštívit i 
kdykoliv jindy.
Tel. 465 420 787

Společné dopoledne klientů Denního cent-
ra Berenika, žáků speciální školy Svítání a 
studentů Střední školy podnikání, Vysoké 
Mýto s. r. o.

Studenti Střední školy podnikání ve  Vysokém 
Mýtě v čele s  profesorkou Mgr. Ivanou Hyn-
kovou a ředitelem Mgr. Radkem Slavíkem již 
podruhé zorganizovali pro klienty Denního 
centra Berenika a žáky speciální školy Svítá-
ní Sportovní dopoledne. Studenti připravili 
různé soutěže, citlivě přizpůsobené schop-
nostem a dovednostem dětí a mladých lidí 
s těžkým zdravotním postižením. Naši žáci 
a klienti se setkali s upřímným, citlivým po-
rozuměním a přístupem. Skvělým zážitkem 
pro naše chlapce byl fotbalový zápas. Mladí 
muži z Podnikatelské školy ukázali svoji so-
ciální vyspělost, se kterou se nesetkáváme 
každý den. Celé dopoledne bylo pro nás 
naplněné radostí a štěstím. V plné míře se 
podařilo naplnit motto Občanského sdruže-
ní Berenika: „Berenika je nositelkou vítěz-
ství. Pro rodiče dětí s mentálním a tělesným 
postižením je vítězstvím, pokud vidí své děti 
šťastné, spokojené a přijaté ve společnosti.  
Chceme, aby se naše děti cítily potřebnými, 
užitečnými a plnohodnotnými občany.“

Denní centrum Berenika

22



Touto cestou chceme poděkovat všem, kte-
ří pro nás připravili toto krásné dopoledne, 
za radost, kterou nám a našim klientům a 
žákům dali.

Petra Řeháková,
vedoucí Denního centra Berenika

Mikádo pro vás připravilo 

CYKLUS TVOŘIVÝCH DÍLEN
Vždy v úterý od 18 hod. v Mikádu!

MOZAIKA A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC  
9. 1. 
Cena: 200 Kč
S sebou si doneste např. starý podnos, sto-
leček či staré servírovací stolky..

ORIGINÁLNÍ UBRUS   
23. 1. 
Malba na textil podle šablon
Cena: 150 Kč

Na dílny je nutné se telefonicky nebo osob-
ně přihlásit.
Tel. 465 424 314, 731 108 510, 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz, 
www.ddm-mikado.cz

TAI-ČI
15. 1. - zahájení kurzu pro začátečníky
(již je obsazen)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
21. 1. 
V M-Klubu, od 14.00 hodin
Vstup: 25 Kč

ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ 
pro 9. třídy ZŠ Jiráskova
30. 1.  

DDM Mikádo

Připravujeme na únor:

JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Pondělí až pátek 5. 2. – 9. 2. 
Chata Bublačka, Pastviny
Celodenní stravování, doprava, pro děti 
pojištění, vlastní vlek, celodenní program.

Pokud máte zájem, může s námi jet celá 
rodina.

Cena: 1 750 Kč za osobu
+ asi 600 Kč na týden za vleky.

Přihlášky v DDM Mikádo, tel.: 465 424 314, 
731 108 510 
nebo: lada.mikado@tiscali.cz

JARNÍ PRÁZDNINY ANEB 
PŘÍMĚSTSKÝ KERAMICKÝ 
TÁBOR
Pondělí až čtvrtek 5. 2. - 8. 2. 
S obědem!

Vždy od 9.00 hodin, odchody domů v 15.00 
hodin.
Cena: 650 Kč.
Náplň: keramika - práce s hlínou, na kruhu, 
batika, drátěné figurky…
Přihlášky v DDM Mikádo, e-mail: stepanka.
mikado@tiscali.cz

VÝUKA SALSY
- latinsko americký tanec, který vás naučí 
zvládat latinskoamerické rytmy a pohyby
- pro začátečníky
- pro páry i jednotlivce
- 12 lekcí
Vždy v sobotu 13.30 - 15.00 hodin
Cena kurzu: 700 Kč
Začínáme 10. 2. 2007
Lektoři: MVDr. Vlanto Ravonjison, Marcela 
Zemanová

KURZ PATCHWORKU
8 lekcí vždy v úterý od 19.00 hodin, únor 
- duben
Cena kurzu: 500 Kč
Lektor: Lenka Burdová

Přihlášky v DDM Mikádo, tel.: 465 424 314, 
731 108 510.

Kurzy
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LIDSKÝ STOLNÍ FOTBÁLEK
Sobota 17. 2.
Maxi stolní fotbálek, kde místo panáčků na 
tyči hrají živí hráči. 
Tým tvoří 6 hráčů, popř. náhradníci. 
Zájemci o účast v turnaji se mohou hlásit už 
nyní v DDM Mikádo, tel. 465 424 314, 
731 108 510 nebo na 
lada.mikado@tiscali.cz

LETNÍ TÁBOR U MOŘE
V CHORVATSKU
Pro rodiče s dětmi
- s programem!!
24. 8. – 2. 9. 2007
Místo: Chorvatsko – ostrov Pag – Povljana
Ubytování: ve vybavených stanech pro 
4-5 osob, umístěných ve stínu borovicového 
lesa.
Stravování: plná penze, pitný režim. 
Pláž: písečná i oblázkově-kamenitá, pozvol-
ný přístup do moře!
Možnost fakultativních výletů – Národní park 
Krka, město Šibenik, Zadar...
Vybavení kempu: sociální zařízení, recep-
ce, půjčovna sportovních potřeb.
Cena: 4 700 Kč 
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, plnou 
penzi, pitný režim, služby personálu, poby-
tovou taxu, garanční pojištění CK, DPH.

Nabízíme možnost splátkového kalendáře.

I v povánočním období můžete v naší 
galerii shlédnout novou tvorbu Terezy Hil-
lebrantové – keramické anděly nebo zvonky 
od pražské výtvarnice Marie Budkové. 
Keramické drobnosti nabízí Eva Svobodová, 
plastiky Zuzana Gojná. Můžete u nás zak-
oupit nové kožené kabely od Olgy Havrdové 
nebo drobné svícny ve tvaru perníčků od 
Valerie Stehlíkové. Obrazy Vysokého Mýta 
vystavuje Jaromír Němeček a Filip Dvor-
ský, krajinomalby Josef Polanský, plastiky 
Tomáš Diblík.
Jako drobné dárky nabízíme originál-
ní šperky, hedvábné šátky, přáníčka z 
ručního papíru a čaje značky Oxalis. 
V prodeji je též jídelní servis z karlovarského 
porcelánu.
Všem zákazníkům děkujeme za přízeň 
a v roce 2007 přejeme chvíle samé pohody.
       

Kateřina Profousová
Ilona Korálová

Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto 
pořádá 
13. ledna od 20.00 hod.
TRADIČNÍ  HASIČSKÝ  PLES
Místo konání: M-Klub Vysoké Mýto

Hasičský ples 

DALŠÍ KURZ ORIENTÁLNÍHO 
TANCE 
v Klubu Lucie bude zahájen v pondělí 
8. ledna v 16.00 hod. 
Bližší informace na tel. 728 684 634.      

 

KURZY ORIENTÁLNÍHO TANCE 
S LENKOU 
začínají od 15. 1.

Po: 17.45 – 18.45: začátečnice
       19.00 – 20.00: začátečnice
St:   17.45 – 18.45: mírně pokročilý
       19.00 –  20.00: pokročilý

Prosím zájemkyně o předchozí přihlášení na 
tel. 721 124 087.

Těší se na vás Lenka Zahrádková.

Orientální tanec

Galerie Kateřina

• KOUPÍM vojenské medaile, průkazky a 
diplomy do r. 1950.

Tel. 608 420 808

Řádková inzerce
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Sport

Kalendář akcí v zimě 2007

Sportovní klub DONOCYKL pořádá
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
na sjezdovky a běžecké tratě Dolní Moravy
neděle 7. 1. 2007 v 7.30 hod. od Šemberova 
divadla.
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 3. 1. 2007.
Předběžné přihlášky též na tel. 603 827 486, 
605 553 258 nebo na www.sk.donocykl.cz.

Sportovní klub DONOCYKL pořádá
LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
na sjezdovky a běžecké tratě Dolní Moravy
neděle 21. 1. 2007 v 7.30 hod. od 
Šemberova divadla.
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 3. 1. 2007
Předběžné přihlášky též na tel. 603 827 486, 
605 553 258 nebo na www.sk.donocykl.cz.

3. 2.
PŘEJEZD ŽĎÁRSKÝCH  VRCHŮ 
(běžky) 
(Nové Město na Moravě - Svratka) 
Cena 100 Kč člen; 140 Kč ostatní.
Informace: Milan Kubík, tel.: 605 553 258, 
milan.kubik@karosa.iveco.com

18. 2.
JIZERSKÉ HORY 
(běžky) 
Informace: Miroslav Doskočil, 
tel.: 603 827 486, doskocil@donocykl.cz

4. 3.
PŘEJEZD JESENÍKŮ
(běžky) 
(Skřítek – Červenohorské sedlo – Ramzová) 
Cena 180 Kč člen; 230 Kč ostatní.

Sportovní klub Donocykl Bazén
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ZAVŘENO

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

ZAVŘENO - ZÁVODY

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00

Dílčí změny možné
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.

M – Klub                                               
Městská galerie                                           

Městská knihovna           
Regionální muzeum                                    
Informační centrum                                    

Galerie Kateřina                                          
Faltysovo knihkupectví  
Kuncovo knihkupectví                                                                                    
Pečovatelská služba                                                        

Penzion                          
Naděje 
Bazén                          

Expedice  Karosa 
Vrátnice  Karosa                                               

Albert
Konzum u hřbitova                 

Penny market
Potraviny Nováková                                             

Potraviny Rokycanova  
Tabák na náměstí                                       
Tabák Tůmova ul.                                     
Trafika na náměstí  
Trafika u Grandu            
Trafika u věžáku   
Trafika Mýtnice    

Trafika na autobusovém nádraží 
Trafika ve Družbě           

Vysokomýtského  zpravodaje
Odběrní místaOdběrní místa
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PRO VŠECHNY, KTEŘÍ CÍTÍ, ŽE BY V JEJICH ŽIVOTĚ MOHLO BÝT NĚCO JINAK...

Psychologická služba Proximity Vám nabízí

KURZ SEBEPOZNÁNÍ
A OSOBNÍHO ROZVOJE
Čeká Vás 10 setkání po 90 minutách ve skupině 12 lidí.

Témata, kterým se budeme 
věnovat: 
• jak se utváří můj postoj ke 

světu a jak jej mohu měnit
• moje vztahy s nejbližšími
• jak účelně komunikovat 
 a prosadit se 
• co prožívám a jak  zacházím 
 s emocemi
• jaké jsou moje silné stránky 
 a jak je rozvíjet

• rozvíjení tvořivosti a vnitřní 
citlivosti k sobě i druhým

• kde jsou vnitřní starosti 
 zapsány v našem těle
• umění odpočívat 
• přiblížení se k otázce, kdo 

jsem a kam kráčím
• hledání vlastního osobního 

stylu

Cena celého kurzu je 1 800 Kč.
Termín: únor – duben, zahájení 12. 2. 2007
Místo konání: kancelář psychologické služby, Choceň, Dolní 222
Lektorka kurzu: PhDr. Iva Košťálová, psycholog a  psychoterapeut
Přihlášky do konce ledna na čísle 776 640 289
Kurz se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců.
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