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Na přední straně obálky:
Vysoké Mýto od jihozápadu (foto Aleš Felgr 2007).
Letecký pohled na Litomyšlské předměstí a střed města. Na 1. straně obálky 
vertikála ulice Českých bratří s vyústěním Jeronýmovy ulice. Na zadní straně zástavba 
mezi Jeronýmovou a Javornického ulicí, základní škola, kostel Nejsvětější Trojice, 
Litomyšlská brána a domy na náměstí Přemysla Otakara II. V pozadí Limperka (Lipová), 
zcela vzadu část obce Slatina.

Křižovatka ulic Českých bratří a Jeronýmovy s obchodem Marie Benešové.
Foto archiv, polovina 30. let 20. stol.



JOSEF KAPLICKÝ
malíř, grafik, sochař, sklářský výtvarník, teoretik a pedagog, otec archi-
tekta Jana Kaplického
* 19. března 1899 ve Vysokém Mýtě 
† 1. února 1962 v Praze

Narodil se roku 1899 ve Vysokém Mýtě. V letech 1917 - 1921 studoval 
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u E. Dítěte a V. H. Brunnera a ná-
sledně v letech 1921 - 23 na Akademii výtvarných umění v Praze jako žák 
Maxe Švabinského. Po zakončení studií podnikl řadu zahraničních cest 

(mj. do Francie a Německa). V té době lnul, snad ještě pod vlivem Švabinského, ke krajinářské 
tradici české figurativní malby, později, když se usadil na Uměleckoprůmyslové škole jako asis-
tent profesora V. H. Brunnera, se věnoval velmi úspěšně i užitým uměleckým oborům – grafice 
(plakátům, knižní grafice a ilustraci), vitráži a malbě na sklo (navrhl např. okenní vitráže v Go-
čárově kostele sv. Václava ve Vršovicích nebo v kostele sv. Jiří na hoře Říp) i reliéfní architek-
tonické plastice, nástěnným malbám a návrhům interiérů. Nadále se zaobíral i volnou tvorbou, 
jak malbou, tak volnou grafikou a plastikou. Jeho drobné bronzové sochy, zejména akty, patří k 
vrcholným plodům české figurální tvorby 20. století. Kaplický byl i výtvarným redaktorem umě-
leckého časopisu o knižní kultuře Literární rozhledy a jedním z nejaktivnějších členů redakčního 
kruhu časopisu Život, prestižního měsíčníku Umělecké besedy, kam ve 30. a 40. letech přispíval 
svými eseji, namířenými zčásti proti formalistickým proudům současného moderního umění a 
jejich nekritickému napodobování. V letech 1926 – 1935 byl i členem Spolku výtvarných umělců 
Mánes, odkud byl pro programové neshody vyloučen roku 1936; tím se velmi zkomplikovala 
jeho pozice malíře a sochaře, zejména po materiální stránce; zdá se, že i toto vyloučení jej vedlo 
k intenzivnější práci pro architekturu a užité umělecké obory. Po válce působil až do smrti jako 
profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde mj. vedl sklářský ateliér, ale věnoval se vel-
mi aktivně i výchově všestranných uměleckých 
talentů. Jeho žáky tu byli vynikající skláři, grafici 
a experimentátoři, mj. Václav Cíg ler, Jiří John, 
Adriena Šimotová a další. Se svou ženou, vý-
tvarnicí Jiřinou Kaplickou (rozenou Florovou, se 
kterou se seznámil v ateliéru u Brunnera), měl 
syna Jana Kaplického (1937). Ten vystudoval 
na téže škole, ve které byl jeho otec až do roku 
1962 profesorem, a nikdy nezastíral, že jej otec 
v jeho vývoji podstatně ovlivnil. V roce 1968 (6 
let po otcově smrti) odešel do Londýna, kde se 
později stal jedním ze zakladatelů proslulého 
architektonického ateliéru Future Systems. Jo-
sef Kaplický zemřel v Praze 1. 2. 1962.

Medailon měsíce

Portrét choti umělcovy, 1938, bronz 
(Jiřina Kaplická, matka architekta Jana Kaplického).
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Ve Vitrince pokračujeme v seriálu o vysokomýtských sochařích a sochách. Po Karlu Burešovi 
a Zdeňku Rosákovi přichází na řadu vysokomýtský rodák Josef Kaplický. Přestože se v Mýtě 
narodil, jako sochař a výtvarník po sobě v našem městě stopu nezanechal. Celý zbytek života žil 
v Praze. Ve Vitrince proto představujeme alespoň několik z jeho výjimečných figurálních plastik. 
Jen pro zajímavost – chlapec na první fotografii vpravo nahoře je s pravděpodobností hraničící s 
jistotou jeho syn Jan Kaplický, architekt nové Národní knihovny, ve věku tří let…

Vitrinka 

Josef Kaplický: Vitráž ve vestibulu Ředitelství 
státních drah v Hradci Králové, navrženého 
architektem J. Gočárem (1927–1932).

Domov, 1940-1941, mramorová reliéfní plastika pro dvoranu Zemské banky v Praze, 
50 x 400 cm, nahoře levá část, dole část pravá. 

Sedící žena, volná plastika, 1931.
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Na závěr kladu do Vitrinky úryvek z Kaplického textu. Je to text o umění, jakých napsal ve dru-
hé polovině 30. let několik desítek; tento úryvek je koncentrovanou zkratkou toho hlavního, oč 
v nich šlo. Přestože nikoho nejmenuje, je jasné, že potrefenou husou jsou tu čeští formalističtí 
modernisté v čele s Fillou. Jinými slovy se tu říká: maluje-li v Čechách někdo jako Picasso, 
největší světový malíř, nedělá to z něj největšího českého malíře. Tyto rouhačské myšlenky 
stály v roce 1936 Kaplického členství ve Spolku výtvarných umělců. Něco takového se prostě 
neodpouští… A Fillova pozice jako nejdražšího domácího malíře současnosti je jen smutným 
svědectvím o tom, že po sedmdesáti letech se situace příliš nezměnila. 

Konjunkturální revolucionářství vyskytuje se jak u revolucí politických, tak u revolucí ducha. 
Politické revoluce realizují se však za pomoci množství, a tedy tento přívěsek možno z důvodů 
bojové taktiky přibrati a mnoho neškodí. Revoluce ducha, kde neexistují neb nemají aspoň exis-
tovati otázky taktiky, jsou citlivější, tam tento revoluční snobismus způsobuje vyžití se a zmírání 
obrodných idejí dříve, než mohly vykonati svůj blahodárný vliv, stírá pel z kouzelného jejich 
křídla. Jest tedy nutno odlišovati přesně těch několik silných jedinců (je jich vždy nesmírně 
málo), kteří přinášejí něco nového, od onoho shluku kolem nich. Objeví se pak, že aktuálnost 
jest něco jiného než dernier cri, že aktuální je také mnohé, co dogmaticky neopakuje ten který 
ismus, že nehluboké revolucionářství (onen strach nebýti mimo proud) je škodlivější než nějaký 
obludný konzervatismus, vznikající z tuposti a neschopnosti.

Josef Kaplický, úryvek z eseje Aktuálnost, 
publikovaného v časopise Život 1/1935.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa

Ležící, 1934, bronz, d. 60 cm.
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Úplná znění usnesení rady města č. 2/08 - 
5/08 jsou zveřejněna na internetové stránce 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah.

15. ledna rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích Husova, V Břízkách, Čapkovská a 
Prokopa Velikého a na náměstí Naděje na 
dobu určitou.
22. ledna rada města:   
• schválila poskytnutí dotace ve výši 2 000 
Kč občanskému sdružení Kontakt Ústí nad 
Orlicí na provoz Linky důvěry v Ústí nad 
Orlicí;
• schválila poskytnutí dotace Orlickému 
sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí 
ve výši 2 000 Kč na vyhlášení ankety „O 
nejúspěšnější sportovce okresu Ústí nad 
Orlicí“;
• schválila poskytnutí dotace ve výši 3 000 
Kč občanskému sdružení CEMA Žamberk 
na provozní náklady Domova pro ženy a 
matky s dětmi v tísni;
• schválila poskytnutí dotace na činnost 
ve výši 2 000 Kč oblastní pobočce SONS 
a Středisku integračních aktivit v České 
Třebové;
• schválila poskytnutí dotace na činnost ve 
výši 2 000 Kč oblastní pobočce Konfederace 
polických vězňů v Ústí nad Orlicí; 
• schválila uzavření mandátní smlouvy 
s firmou První regionální rozvojová a. s., 
Pardubice na poradenskou činnost v rámci 
přípravy, průběhu a vyhodnocení projektu 
„Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto“; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Seven Energy s. r. o., Praha 2 na poskytnutí 
služeb dotačního managementu souvisejí-
cích s podáním žádostí o dotaci z OPŽP na 
akci „Mateřská škola Žerotínova, Slunečná, 
Pod Smrkem, Lidická ve Vysokém Mýtě“;
• schválila doplnění ceníku parkovného. 
29. ledna rada města:
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem svozových prostředků na svoz 
bioodpadu a svoz vanových kontejnerů s 
Technickými službami; 

• stanovila výši nákladů na přípravu pod-
kladů a na sepsání kupní smlouvy v částce 
3 000 Kč. Tato částka bude u smluv při pro-
deji nemovitého majetku z vlastnictví města 
zahrnuta do kupní ceny;
• schválila výši smluvních pokut u smluv 
o převodu nemovitostí, kde je město Vysoké 
Mýto prodávajícím takto: 
Kupní cena v Kč - smluvní pokuta denně v Kč 
 1  -  999  ..............................10 
 1 000  -  9 999  ..............................50 
 10 000  -  49 999  ............................100 
 50 000  -  99 999  ............................200 
 100 000  -  499 999  ............................500 
 500 000  -  3 mil.  .........................1 000 
   nad 3 mil.  .........................1 500 
• nesouhlasila s provedením realizace 
dopravního značení s omezením rychlosti 
na místních komunikacích v Knířově, ani s 
instalací zpomalovacích prahů;
• nesouhlasila s realizací nového přechodu, 
ani s vybudováním místa s ochranným děli-
cím ostrůvkem přes I/35 na Husově ulici u 
supermarketů Penny a Plus;
• uložila odboru dopravních agend zajištění 
veškerých podkladů pro realizaci přecho-
du u ZUŠ; - vzala na vědomí zprávu o 
stavu realizace dopravního značení sídliště 
Družba a v historickém centru města, kterou 
projednávala dopravní komise; 
• schválila vyvěšení tibetské vlajky v 
rámci akce „Vlajka pro Tibet“ na budově 
Městského úřadu dne 10. 3.;
- uložila Městskému bytovému podniku pro-
věřit možnost zřízení společenské místnosti 
v bytovém domě v Čapkovské ulici 171.
 5. února rada města:
• souhlasila se stavebními úpravami ve 
Vysokomýtské nemocnici, Hradecká č. p. 
167, Vysoké Mýto v prostoru RTG pracoviš-
tě. Úpravy nebudou zasahovat do nosných 
konstrukcí objektu; 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty na nám. Naděje a v ulicích v Břízkách a 
Prokopa Velikého na dobu určitou.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města
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PŘEHLED NOMINOVANÝCH NA UDĚLENÍ  VÝROČNÍ CENY MĚSTA 
VYSOKÉ MÝTO ZA ROK 2007
(důvod nominace je uveden v závorce ve zkrácené podobě)

1. Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci
- Jan Šula (za koncert k 60. výročí Litomyšlského symfonického orchestru)
-  Mixed Pickles (za úspěchy hudební skupiny, působící v DDM Mikádo)
- Jan Fajfr (za úspěchy s Musica da Chiesa)

2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, architekturu a stylovou rekonstrukci
- Alena Hájková (za výstavy obrazů v Městské knihovně)
- Vladimír Pidima (Triangl – filmová kronika, mj. za dotáčky k Venkovským patriotům) 
- Kvarta s. r. o. Vysoké Mýto (za stylovou rekonstrukci budov v Šemberově ulici 265 a 86)
- Miloslav Soušek (za stylovou rekonstrukci budovy ve Střibříkově ulici 73/I)
- Lucie Šedová (za práci fotografky pro město a za výstavu Koncertní fotografie)

3. Za literární dílo vč. dramatického, dále za herecký výkon a režii
- Marek Harvan (za titulní roli ve hře F. Vebera Blbec k večeři)
- Vladimír Martinek (za roli Pepy ve hře Venkovští patrioti) 
-  Karel Fenik (za roli Fandy ve hře Venkovští patrioti)
- Zdeněk Culka (za úpravu a režii hry Venkovští patrioti)
-  Tomáš Valek a Marek Harvan (za roli ve hře Blbec k večeři)
-  Petr Stráník (za roli Heroda ve hře Betlémská hvězda)

4. Za organizaci kulturního podniku
-  Loutkové divadlo Srdíčko (za nastudování pohádek pro děti)
-  Jiří Muzikant (za organizaci oslav a koncertů k 110. výročí VOŠS) 
- DDM Mikádo (za karneval Rio de Mejto) 
- Štěpánka Valková (za organizaci karnevalu Rio de Mejto)
-  Regionální Muzeum Vysoké Mýto (za hrabalovský happening) 
-  Tým autorů (za vernisáž a výstavu Kydrivse Lipofa v Městské galerii)
-  Organizační štáb Čermákova Vysokého Mýta 2007 (za 15. ročník přehlídky)
-  Výbor pěveckého sboru Otakar (za organizaci adventního koncertu)
-  Dobrovolný spolek pro udržení mikulášské tradice ve Vysokém Mýtě (za Mikuláše 2007)
-  Jiří Junek a Pavel Chalupa (za organizaci a scénář I. měšť. plesu s předáváním výročních cen)
-  Denní centrum Berenika (za výstavní a divadelní činnost)
- Základní umělecká škola Vysoké Mýto (za organizaci ústředního kola soutěže v komorní hře)

5. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a vydavatel-
skou činnost
-  Augustin Andrle (za knihu Města a obce Vysokomýtska) 
-  Česká křesťanská akademie – Jiří Plhák (za cyklus přednášek a koncertů)
-  Jan Klíma (za rozsáhlou odbornou publikační činnost) 

6. Za sportovní výkon
-  Michal Votroubek (za výsledky v superkrosu a motokrosu – 1. místo na ME)
-  Josef Holomek (za výsledky v silniční cyklistice – mistr ČR nad 60 let)
-  Kristýna Sabolová (mistryně ČR v šachu a účastnice ME 2007)
-  SK Vysoké Mýto – oddíl kopané starších žáků (za vítězství v krajském přeboru)
-  Bohuslav Rýz (za 1. místo v Českém poháru leteckých modelářů)
-  Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto – družstvo mládeže (mj. za 12 medailí na mistrovství ČR)
-  Daniel Suchánek, Jan Jílek (trojnásobní mistři ČR v kanoistice na divoké vodě)
-  Jaroslav Nespěšný (za dva tituly mistra ČR v lehké atletice v kat. dorostenců)
-  Michaela Baťová (mj. krajská přebornice v atletickém sprintu starších žákyň 2007)
- Marian Sabol (za vynikající výsledky v bleskovém šachu a výchovu šachového dorostu)
-  Jan Jiříček (za úspěšnou reprezentaci na MS v rybářských technikách)

Výroční ceny
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VVelikonoční
JARMARKJARMARK

v sobotu 22. března od 9 do 17 hod.

na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě

Kromě stánků s tradičními řemeslnými výrobky 
bude na programu:
Sokolnice 
- ukázky výcviku dravců v 10.00 a 14.30 hod.

Ukázky lidových řemesel
Trubadúr z Kornelia 
- veselé písničky a loutkové pohádky pro malé i velké diváky.

7. Za organizaci sportovního podniku
-  Lukáš Dejdar (za Královský běh Kujebinou)
-  Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova (za organizaci Týdne sportovních aktivit)
-  Sportovní klub Vysoké Mýto (Fotbalový klub, za 43. ročník turnaje O štít Vysokého Mýta)
-  Základní škola Vysoké Mýto, Javornického (za organizaci Školympiády)

8. Za reprezentaci města a školy
-  Jan Rejman s dcerami (za reprezentaci a uchovávání řezbářské tradice)
-  Jiří Kovařík, Tomáš Lipavský (za vedení fotbalového týmu starších žáků, přeborníka kraje 2007)
-  Bigband ZUŠ Vysoké Mýto (za reprezentaci ZUŠ na koncertech, mj. v Korbachu)
-  ZUŠ Vysoké Mýto (za organizaci ústředního kola soutěže v komorní hře)
-  Lukáš Filipi (za reprezentaci ISŠT na mezinárodní soutěži ve svařování)
-  Světlušky z oddílu Rosniček – středisko Lejsek (za reprezentaci v soutěži Zažíháme světýlko)
-  Pěvecký sbor Musica da Chiesa (za reprezentaci města v Korbachu)
-  Daniel Novák (za reprezentaci Speciální ZŠ ve stolním tenisu)
- Stanislav Menclík - Falcon Kickbox (za organizaci a reprezentaci v bojových sportech)

9. Za sponzorství společenských aktivit
-  Alterstav, s. r. o. (koncert Ondřeje Havelky v rámci oslav 50. výročí Městské galerie aj.)
-  Dlažba, s. r. o. (700 let královského věnného města a Den stromů)
-  Ecotex, s. r. o. (50. výročí Městské galerie, výstava Jana Jušky)
-  Iveco Czech Republic, a. s. (700 let královského věnného města aj.)
- Mikroelektronika, s. r. o. (film Rodáci z Vysokého Mýta, Týden hudby aj.)
-  Šmídl, s. r. o. (700 let královského věnného města)
-  Východočeská leasingová, s. r. o. (Týden hudby aj.)

Zvláštní cena za celoživotní činnost ve prospěch Vysokého Mýta
-  Roman Divoký (T-Komplex)
-  Josef Mlíka (M-Klub, Otakar, Šembera aj.)
- Antonín Andrle (Klub českých turistů Vysoké Mýto) 

UDÍLENÍ VÝROČNÍCH CEN 
MĚSTA VYSOKÉ MÝTO 
ZA ROK 2007

v pondělí 10. března v 18.30 hod. 
v Šemberově divadle.
Slavnostním večerem bude provázet Aleš 
Cibulka. 
V rámci programu bude promítnut film 
Konstantina Karageorgieva Rodáci z 
Vysokého Mýta.
Hudební doprovod Dobrý Večer Quintet.
Prodej zbylých vstupenek v Informačním 
centru MěÚ Vysoké Mýto od 4. 3.

25. a 26. ledna proběhly zápisy dětí do 1. tříd ZŠ ve Vysokém Mýtě. Do ZŠ Javornického bylo zapsáno 
59 dětí, do ZŠ Jiráskova 56, do Základní školy Knířov 26 a do Speciální ZŠ 1 dítě. Celkem tedy bylo 
zapsáno 142 nových žáků a žákyň. Zarážejícím se při zápisu stal stoupající počet dětí s různými vad-
ami řeči. Přestože v mateřských školách jsou učitelky s patřičnou odborností, platí tu známá zásada 
o vhodném spolupůsobení školy i rodiny. Ve Vysokém Mýtě pracují specialistky - logopedky, které 
mohou poskytovat individuální péči dětem s vadami řeči. Nejlépe je začít v raném věku, rozhodně 
před vstupem do školy…

 Mgr. Josef Vondráček, předseda komise pro výchovu a vzdělávání

Zápis dětí do prvních tříd vysokomýtských škol
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Časový harmonogram soutěže:
- únor 2008 vyhlášení 
- 30. dubna termín odevzdání literár-

 ních příspěvků
- červen - srpen: zasedání hodnotitelské 

 komise, posouzení 
 a  zhodnocení zaslaných 
 příspěvků

- 6. září vyhodnocení v rámci 
  Měst  ských slavností 
  v Chrudimi
Své příspěvky můžete odevzdat do 30. 
dubna v Informačním centru Městského 
úřadu Vysoké Mýto (nám. P. Otakara II.).

Centrum sociálních služeb a pomoci 
Chrudim vypisují 3. ročník literární 
soutěže pro seniory

POKLADY 
Z KRÁLOVSKÉHO VĚNA
tematicky věnovaný osmičkám v dějinách 
naší země.

Podmínky soutěže:
- Přihlásit se může každý dříve narozený ob-
čan, který se narodil nebo bydlí v některém 
z devíti královských věnných měst. 

Kategorie
1. Poezie - humorná, satirická (reagující na 
současný život).
2. Próza na téma Osmičky v dějinách naší 
země (esej).
3. Vzpomínka na významnou událost města 
(forma – zápis do kroniky).

Technická ustanovení: 
-  Do soutěže je možno zaslat jen práce, 

s nimiž se autoři neúčastnili minulých 
ročníků.

-  Jeden soutěžící může obeslat nanejvýš 
dvě ze tří vypsaných kategorií.

-  Soutěžní příspěvky psané rukou, na psa-
cím stroji nebo jako výstup tiskárny po-
čítače lze přinést osobně, poslat poštou 
nebo elektronicky na adresu organizace 
pořádající základní kolo, a to v jednom 
vyhotovení. Je-li práce na volných nese-
šitých listech, musí být každý list označen 
jménem, datem narození a adresou autora. 

-  Do kategorie poezie soutěžící může zas-
lat maximálně pět básní. 

-  Kategorie prózy může mít maximálně tři 
strany formátu A4.

- Bude-li práce doplněna obrazovými re-
produkcemi, musejí být přiloženy na 
zvláštních listech a nerozšiřují maximálně 
povolený počet stran. Reprodukce musejí 
být rovněž označeny jménem autora, sou-
těžícího a musí být doplněny popiskou. 

- Zaslané práce i případná obrazová doku-
mentace nebude soutěžícímu vrácena.

- Vyhlašovatel soutěže má právo publiko-
vat soutěžní práce nebo jejich části a v 
tom případě je i redakčně upravit nebo 
krátit.

Literární soutěž

Město Vysoké Mýto se prezentovalo ve 
dnech 14. - 17. února na veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze. V letošním roce 
to bylo již potřetí, kdy naše město společně 
s Poličkou, Litomyšlí, Moravskou Třebovou 
a Svitavami vystavovalo ve společném 
stánku Českomoravského pomezí. V něm 
návštěvníci našli nejen nové propagační 
materiály této turistické oblasti, ale i pestrou 
nabídku materiálů jednotlivých měst. 

Srdečně vás zveme i na další veletrhy, na 
kterých nás v letošním roce najdete:

Infotour a cykloturistika, 
Hradec Králové, 14. - 15. 3.

Euroregion Tour, 
Jablonec nad Nisou, 19. - 21. 3.

Dovolená a region 2008, 
Ostrava, 4. - 6. 4.

Kateřina Šípková,
Informační centrum Vysoké Mýto

Prezentace města 
na veletrzích cestovního ruchu
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Středa 5. 3. v 19.00
Čtvrtek 6. 3. v 19.00   

VETŘELCI vs. PREDÁTOR 2
Americký vědecko-fantastický horor. Druhá 
část série o souboji Vetřelců s Predátorem 
přináší jednu novinku, a to hybridního Pre-
dátora-Vetřelce, který vznikl křížením obou 
ras a který je nebezpečnou hrozbou nejen 
pro lidské bytosti, ale vlastně úplně pro 
všechny…
Širokoúhlý. 89 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Pátek 7. 3. v 19.00   

VÁCLAV
Česká tragikomedie Jiřího Vejdělka. Drama 
souboje dvou bratrů (Ivan Trojan a Jan Bu-
dař) o lásku milenky. První film z volného 
cyklu Prezidentské milosti, jehož námětem 
jsou osudy lidí, kterým Václav Havel v pre-
zidentské funkci udělil milost.
97 min. Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 12. 3. v 19.00
Čtvrtek 13. 3. v 19.00   

SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná česká komedie o chlapech s 
hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky 
a jedné svatbě, která skončila málem jako 
bitva u Waterloo. V hlavní roli Bolek Polívka. 
Režie: Dušan Klein.
100 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 2. 3. v 19.00
Pondělí 3. 3. v 19.00   

CHYŤTE DOKTORA
Nový český film je inspirován klasickými 
českými komediemi. Komedie o lásce a je-
jích následcích se opírá o výrazné herecké 
výkony a hlavně o sympatický projev neher-
ce a zpěváka Michala Malátného ze skupiny 
Chinaski.
95 min. Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)

„Život není žádná sranda, ale bez srandy 
by to nebyl žádný život“. Motto, které in-
spirovalo obyvatele domů s pečovatelskou 
službou, když se zúčastnili v maskách i 
bez nich II. ročníku maškarní merendy, 
kterou pro ně připravilo město Vysoké Mýto 
ve středu 13. února. Všechny masky byly 
odměněny porotou, které předsedala tajem-
nice Městského úřadu Ladislava Pohorská. 
Celým odpolednem provázel na harmoniku 
pan Svoboda. 

Děkujeme za sponzorský dar Smékalovu 
pekařství a obyvatelům DPS, kteří přispěli 
výrobky z vlastní kuchyně.

Ing. Iveta Fajglová,
 vedoucí odboru sociálních služeb

Odbor sociálních služeb
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Pátek 14. 3. v 19.00   

AMERICKÝ GANGSTER
Thriller USA. Strhující akční drama o vzestu-
pu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů 
newyorského podsvětí (Denzel Washington) 
a o obyčejném poldovi (Russell Crowe), kte-
rý ho dostal na kolena. Režie Ridley Scott.
156 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 16. 3. v 17.30   

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
Americký animovaný rodinný hudební film. 
Neobyčejné veverky, které nejenže umí mlu-
vit, ale umí i výborně zpívat a dokonce si 
nechají natočit i desku. Chipmunkové patří 
mezi kultovní americké animované posta-
vičky.
87 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 19. 3. v 17.30   

ŘÍŠE HRAČEK
Rodinný americký film. Vítejte v říši hraček 
pana Magoria. Musíte ale přistoupit na pra-
vidla hry a věřit všemu, co vidíte. V pohádko-
vé zemi magického hračkářství se mávnutím 
kouzelného proutku začnou dít pozoruhod-
né věci.
Širokoúhlý. 94 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 26. 3. v 19.00   

LOVCI POKLADŮ: 
KNIHA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný film USA. Druhý díl celosvěto-
vě úspěšného filmu Lovci pokladů vypráví 
o Benjaminu Gatesovi (Nicolas Cage), jenž 
se snaží odhalit pravdu o smrti Abrahama 
Lincolna. Gatesovi pomáhá v pát rání jeho 
půvabná přítelkyně Abigail (Diane Krugero-
vá)... 
Širokoúhlý. 124 min. České titulky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 27. 3. v 19.00
Pátek 28. 3. v 19.00   

O ŽIVOT
Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou 
Kotkem v hlavní roli. Michalovi a Zitě se do 
cesty jako v každé správné road-movie staví 
nečekaně překážky a všechno se kompliku-
je. Vznikne dost dramatických situací pro to, 
aby se mladí lidé o sobě dověděli víc…
Širokoúhlý. 90 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 30. 3. v 19.00   

OKO
Americký thriller, který testuje hranice reality 
a nadpřirozena a z kterého vás bude mra-
zit až do morku kostí. Známá losangeleská 
houslistka (Jessica Albaová) přišla v dětství 
o zrak, transplantace očí je její jedinou šan-
cí. Jenže její štěstí je jen krátkodobé…
Širokoúhlý. 96 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

V dubnu uvidíte:
Monstrum • Asterix a olympijské hry  
• Nejkrásnější hádanka • Láska za časů 
cholery • Pokání • Tahle země není pro starý 
• 10 000 př. n. l. • Ďábelský holič • … a 
bude hůř • Darjeeling s ručením omezeným  
Jumper • Soukromá válka pana Wilsona.
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Čtvrtek 20. března v 19.00 
v Šemberově divadle

OSTROV (Seom)        
Korea, 2000, 90‘
Scénář a režie: Kim Ki-duk   
Kamera: Hwang Seo-šik
Hudba: Jeon Sang-jun
Hrají: Suh Jung (Hui-Dži), Kim Yoosuk 
(Hjon-Sik), Park Sung-hee (Eun-A), Cho Jae 
Hyun (Mang-Chee), Jang Hang-Seon (muž 
středního věku) aj.

Korejské filmy mají 
dlouhodobě u tu-
zemského diváka 
nezasloužený punc 
nezáživné, ano nud-
né exotiky. Dílem je 
to dáno propastným 
kulturním rozdílem, 
nezřídka i odlišnou 
filmovou řečí. Výraz-
né úspěchy korejské 
kinematografie na 
velkých festivalech 

však svědčí o nebývalém uměleckém poten-
ciálu asijských filmařů. Korejský režisér Kim 
Ki-duk je původním vzděláním výtvarník, což se 
docela pochopitelně v jeho filmech pozná. Aby 
mohla jeho imaginace vyniknout, potřebuje 
pro svá působivá filmová vyprávění sugestivní 
příběhy, vyjadřující především emoční strán-
ku hlavních postav. Je tomu tak už od debutu 
Krokodýl z roku 1996. Sugestivita explodujících 
emocí hlavních představitelů je také hlavním 
atributem filmu Ostrov, který v roce 2000 vyvo-
lal senzaci na MFF v Benátkách. Duševní stavy 
téměř mystické Hui-Džin a dobrovolného psan-
ce Hjon-Sika buď nějak souzní se všemi výra-
zovými prostředky filmového vyprávění, nebo 
se v nich alespoň odrážejí: s obrazy a výpravou 
v prvoplánu, s kompozicí, s montáží, hudbou 
a v neposlední řadě i se skvělými hereckými 
výkony. Vyprávění dostává nový rozměr a v 
jednotlivých záběrech, sekvencích a scénách 
proniká hluboko do vědomí. Strháván dějem i 
zobrazeným osudem se vnímavý divák neubrá-
ní jistému stupni uhranutí. V kinematografii není 
mnoho takových tvůrců, kteří by to dokázali. 
Doporučuji se nechat uhranout!

Jan Schejbal

Filmový klub

Úterý 4. 3. v 19.30
Agentura Šaráda:
BLÁZINEC
Zábavný pořad Karla Šípa, Josefa Náhlov-
ského a Dagmar Zázvůrkové je volným po-
kračováním jejich „Sanatoria“. 
Vstupné: 230, 220, 210 Kč.

Pondělí 31. 3. v 19.30
3. představení v předplatném
Městské divadlo Mladá Boleslav 
Artur Schnitzler:

ANATOL
Rakouský prozaik, dramatik a lékař nás ve 
svém díle zve na (kdysi skandální) milostné 
hrátky ve Vídni konce 19. století. Podstata 
pletek, flirtu, žárlivosti a nevěry se za sto let 
příliš nezměnila. Hovory a konání Anatola a 
jeho přítele Maxe se točí vždy kolem jediné-
ho: krásné ženy na obzoru...
V hlavních rolích Petr Halíček a Petr Mikeska. 
Překlad: Vladimír Tomeš.
Úprava a režie: Ondřej Kepka.
Vstupné: 210, 200, 190 Kč.
Předprodej od 17. 3. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Připravujeme:
Pátek 11. 4. 
LIGHTING
ZUŠ Zábřeh - taneční muzikál 

Úterý 29. 4. 
LITOMYŠLSKÝ SYMFONICKÝ 
ORCHESTR

Úterý 13. 5. 
JAKUB SMOLÍK + KAPELA

Středa 11. 6.
EVA A VAŠEK
Agentura SURF Blansko

Divadlo
Šemberovo divadlo

11



Divadelní spolek ŠEMBERA, o. s. Vysoké Mýto 
ve spolupráci s TRIANGL - Filmová kronika, o. 
s. Vysoké Mýto uvádí v repríze rozvernou fan-
tastickou komedii v úpravě Zdeňka Culky

VENKOVŠTÍ PATRIOTI
Pondělí 17. března v 19.30 hod., Šemberovo 
divadlo

 

Na jevišti uvidíte: Karla Fenika, Vladimíra 
Martinka, Vladislava Steinfelda, Michaelu Ko-
trbovou a Václava Doležala. 
Na filmovém plátně dále uvidíte: Antonína 
Nechalu, Marii Jiskrovou, Petra Stráníka, Pet-
ru Vtípilovou, Viktora Čápa, Martina Kašpara, 
Janu Ropkovou, Ludmilu Culkovou, Petra Klo-
fandu, Vratislava Čáslavku, Janu Navrátilovou, 
Josefa Mlíku, Marii Švadlenovou, Josefa Kym-
ra, Richarda Matouška a Zdeňka Culku.
Režie: Zdeněk Culka.
Kamera a střih filmových šotů: Vladimír Pidi-
ma. Scéna: Viktor Čáp a Zdeněk Culka. Kostý-
my: Ludmila Culková a Vlastimil Bezdička. 
Hudba: Petr Klofanda. Zvuk a technika: Petr 
Klofanda a Jan Hurák. Zvláštní poděkování: 
M-Klubu Vysoké Mýto, Aleši a Radce Holušo-
vým, Jiřímu a Heleně Burešovým a Vratislavu 
Čáslavkovi.

Představení vzniklo za podpory města Vysoké 
Mýto a IVECO Czech Republic, a. s.

Vstupné: 80 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto od 3. března.

Chtěli bychom naše diváky upozornit na 
další plánované akce, které Divadelní spolek 
Šembera chce v letošním roce uskutečnit. Pře-
devším hodláme na jevišti našeho divadla uvést 
ochotníky jiných obcí a měst vysokomýtského 
regionu. My sami pak připravujeme nejen pro 

Divadelní spolek Šembera

Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto
uvádí v neděli 30. března ve 14.00 a 16.00 
hod. pohádku ze zlatého fondu českých po-
hádek

SMOLÍČEK PACHOLÍČEK

Napsal: Petr Slunečko. Hudba: Petr Strá-
ník. Režie: Jan Havel. Scéna: Viktor Čáp. 
Výprava: Karel Jiskra. Světla: Milan Dostál. 
Inspice: Marcela Vaňásková. 

Hrají loutky - marionety a soubor Loutkové-
ho divadla Srdíčko o. s.: Viktor Čáp, Milan 
Dostál, Karel Fenik, Jan Havel, Zdena Haná-
ková, Lída Jarchovská, Karel Jiskra, Marie 
Jiskrová, Václav Morávek, Petr Ryška, Petr 
Stráník a Hana Svatošová.

Loutková scéna M-Klubu, Litomyšlská ul., 
Vysoké Mýto

Vstupné: 25 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 25. do 
28. 3. nebo přímo v divadle Srdíčko 30. 3. 
od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

velké diváky, ale i pro naše malé vděčné publi-
kum na podzimní sezónu několik představení. 
Můžeme prozradit název připravované klasic-
ké pohádky, nezvykle upravené, hrané nejen 
na jevišti, ale i v přírodě: Sedm jednou ranou. 
Herci Divadelního spolku Šembera se těší na 
setkání s vámi v Šemberově divadle.

www.divadelnispoleksembera.wz.cz
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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

BŘEZEN MĚSÍC INTERNETU 
ve vysokomýtské knihovně.
Každé úterý připojení internetu pro 
veřejnost ZDARMA.

VELIKONOČNÍ LADĚNÍ
17. března 
Denní centrum Berenika představí veliko-
noční zvyky a tradice přímo v prostorách 
oddělení pro dospělé čtenáře.

Beseda
27. března v 18 hodin
JERUZALÉM V POHYBU
S nejkrásnějšími místy Jeruzaléma a 
se svými zážitky z pracovního pobytu v 
Izraeli se hledáčkem kamery podělí Tomáš 
Černohous.
Olivová hora, Chrámová hora, Yad Vashem, 
Chrám Božího hrobu, hradby, Austrian 
Hospice, konflikt…, to vše je Jeruzalém...

Vstupné 25 Kč.

Městská knihovna Výstavy:
Vestibul Městské knihovny
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ GYMNÁZIA
Výstava potrvá 31. 3. 

Oddělení pro dětské čtenáře
KRESLENÍ S POHÁDKOU
Výstava výtvarných prací žáků 2. B ZŠ 
Jiráskova. Výstava potrvá do 31. 3. 

KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU 
PRO DĚVČATA

Začínáme už 5. března... a pokračujeme 
pak každou další středu v sudém týdnu
od 14.30 do 16 hodin pod vedením Květy 
Korečkové.
- práce s bižuterií
-  háčkování, pletení, vyšívání
Závazné přihlášky a příspěvek 50 Kč/os. na 
nákup materiálu přijímáme v půjčovně pro 
dětské čtenáře.

Ve spolupráci s odborem životního prostře-
dí Městského úřadu připravujeme ke Dni 
Země:
1. dubna v 17 hodin
Vernisáž výstavy

KŘIŠŤÁLOVÉ OČI 
s promítáním filmu Cesta do hlubin Země.
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NOVINKY NA BŘEZEN
Naučná literatura:
Luboš Xaver Veselý: Doživotí
Adolf Guggenbühl-Craig: Nebezpečí moci v 
pomáhajících profesích
Jiří Koutek: Sebevražedné chování
Charles Townshend: Historie moderní války 
Igor Bukovský: Návod na přežití pro muže
Lynn Picknettová: Turínské plátno
Věra Tomíčková: Kuchyně
Jaromír Štětina: S Matyldou v Afghánistánu

Beletrie:
Simona Monyová: Já o koze, on o voze…
Lionel Shriverová: Musíme si promluvit o Kevinovi
Alena Čálková: Sádlonoška
Ivan Kraus: Ve vlastních názorech se 
shodnu s každým
Michael Crichton: Příští
Panos Karnezis: Večírek
Martin Pollack: Mrtvý v bunkru
Helena Němcová: Andula

Literatura pro děti a mládež:
Alexandra Vokurková: O Čertíčkovi
Jaromír Červenka: Trampoty a radůstky 
trpaslíka Horáce
Marion Meisterová: Velké dračí závody
Jaká je Hay Lin
Miloš Kratochvíl: Františkova velká kniha 
pohádek
Petr Sís: Zeď

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

M-Klub

Neděle 30. března ve 13.30, společenský 
sál M-Klubu

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
PRO STARŠÍ A STŘEDNÍ 
GENERACI
K tanci i poslechu zahraje Rytmická skupina 
pod vedením Stanislava Hájka.
Vstupné: 50 Kč.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY - PODZIM 2008
Zápis se koná v pátek 4. dubna v 16.00 hod. 
v kanceláři M-Klubu.
Jednotliví zájemci mohou osobně nahlásit 
jméno, adresu a kontaktní telefon.
Telefonické přihlášky se však v tento den ne-
přijímají. V následujících dnech je možné při-
hlášení osobní i telefonické na č. 465 420 420.

Taneční odpoledne
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Už jen do neděle 9. března mohou návštěvníci zavítat do Výstavní síně Jana Jušky na 
výstavu

Josef Rektor (1877 – 1953): 
NÁVRAT 
ZAPOMENUTÉHO

Výstava představuje na 80 prací 
z celkového počtu 500 obrazů a 
skic, objevených ve spolupráci 
Městské galerie na sklonku minu-
lého roku v zahraničí. Úplná, 60 
let zcela nedostupná pozůstalost 
východočeského rodáka vydává 
poprvé od roku 1944 svědectví o 
autorově všestranném malířském 
talentu. Zájem o výstavu je znáso-
ben tím, že téměř všechna vysta-
vená díla jsou za splnění určitých 
podmínek prodejná...

Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 hod., do neděle 9. března.

23. 3. – 18. 4.
JINDŘICH ŠMÉGR (1928)
Výstava k 80. narozeninám vysokomýtského rodáka, krajiná-
ře a hlavy krajinářského odboru vysokomýtského výtvarného 
sdružení Triangl. Jindřich Šmégr se narodil 25. 5. 1928 ve 
Vysokém Mýtě. Jeho medailon přineseme v květnovém čísle 
Vysokomýtského zpravodaje.

Vernisáž v neděli 23. března v 10.00 ve Výstavní síni Jana 
Jušky.
Hudební vystoupení: Jan a Otakar Klímovi.

Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí, 
9-12, 13-17 hod.

Městská galerie

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@vysoke-myto.cz

www.mg.vmyto.cz

Josef Rektor: Lyžař, kolem r. 1930, olej, lepenka, 24 x 30 cm. 
Pozůstalost Josefa Rektora.
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VYSOKÉ MÝTO V OBRAZECH
10. března – 6. dubna 

Regionální muzeum zahajuje víceletý cyklus 
výstav věnovaný historickým, etnografickým 
a uměleckým pohledům na Vysoké Mýto. Vý-
stava, která celý cyklus zahájí, představí po-
klady z muzejního depozitáře - Vysoké Mýto 
očima malířů. Pamětníci mohou zavzpomí-
nat na zmizelá zákoutí, mladí mohou zase 
pátrat, co se v průběhu let v našem městě 
změnilo. Slavnostní vernisáž za přítomnos-
ti paní Jitky Hanicové, životní partnerky 
malíře Zdeňka Chotěnovského, proběhne 
9. března ve 14.00 v prostorách Regionál-
ního muzea. Její součástí bude hudební vy-
stoupení harfenistky Kláry Novákové.
K výstavě je připraven doprovodný dra-
matický program pro školy a školní sku-
piny. Objednávky a bližší informace na 
tel.: 465 422 465 nebo na 
horakova@muzeum.myto.cz.
Výstavu doplňuje projekt pro vysokomýtské 
školy Po stopách zmizelého města. Po-
drobnosti byly zaslány přímo do škol.

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA 
V ROCE 1968
27. března v 18.00
Další přednáška z cyklu Rok osm, tentokrát 
věnovaná citlivému místu v našich dějinách, 
které je navíc úzce svázáno s Vysokým Mý-
tem.
Přednáší doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., 
ředitel Historického ústavu FHS Univerzity 
Hradec Králové.

Regionální muzeum
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Předmět měsíce

KOUTNÍ PLACHTA (KOUTNICE)

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě má 
ve svém sbírkovém fondu zastoupeny téměř 
tři desítky koutních plachet nebo jejich čás-
tí. Co to koutní plachta byla a jak vypadala? 
Ještě v polovině 19. století bylo i na Vysoko-
mýtsku obvyklé, že žena trávila šestinedělí 
v posteli v koutě místnosti, od hluku a od 
zlých sil ji chránila koutní plachta zavěšená 
na stropní trámy a spadající až k zemi.
Jednalo se o dva kusy bílého plátna – často 
silnější vazby – sešité do veliké plachty (asi 
2 x 2 metry). Mezi tyto kusy se vkládaly další 
díly plátna s výšivkou nebo s krajkou, takže 
po zavěšení tvořily díly s výšivkou na celku 
tvar obráceného T. Příze k vyšívání byla po-
měrně silná a měla nejčastěji červenou barvu 
(červená symbolizuje krev a život), vyskytuje 
se ale také modrá nebo žlutá. Motivy výšivek 
se na většině plachet opakují – nejčastější 
jsou květinové ornamenty (kytice s více kvě-
ty, květy vyrůstající ze srdíček, květy v koší-
ku, květy na vysokých stoncích), méně se 
objevují vzory jelenů, slepic, kohoutů – vždy 
se jedná o symboly plodnosti. Na koutních 
plachtách ale můžeme najít i symbol měšce 
(bohatství), děťátka v kolébce (symbol na-
rození), heraldický znak dvouhlavého orla... 
Časté jsou ale i plachty s figurálními výjevy 
– s postavami kmoter a kmotrů i s výjevy 
obřadu v kostele nebo oslavy křtu. Kout-
ní plachty provázely celé generace našich 
předků na venkově i ve městě, občas se se 
svou koutní plachtou nechala žena i pohřbít, 
někdy se vyšívané díly odpáraly a bílé plát-
no bylo využito k ušití oděvu…
Koutní plachta, kterou vám představujeme 
jako předmět měsíce března, byla vysoko-
mýtským muzeem zakoupena na konci 19. 
století a pochází z Dobrkova u Luže (původ-
ní majitelkou byla paní Stodolová a koutnice 
stála 10 zlatých). Plachta má přibližný roz-
měr 180 x 180 cm, tvoří ji dva kusy bílého 
lněného plátna, sešité vsadkami s výšivkou 
červené, zelené a modré barvy – s motivy 
rostlinnými a zvířecími. 
Podél spodního okraje jsou vázané nitě, v 
ploše všity pruhy krajky. Vzhledem k faktu, 
že jen minimum koutnic je přímo datováno 

vyšitým letopočtem, pouze podle způsobu 
výšivky můžeme zařadit její vznik na počá-
tek 19. století.
Na obrázku nabízíme detailní pohled na vý-
šivku.

Soňa Bezdíčková,
kurátorka sbírky textilu

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz,
muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1

Otevřeno: 
út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ
7. 2. se uskutečnila soutěž mladých recitá-
torů. 27 kluků a holčiček předneslo básně 
současných i starších autorů a prokázalo 
dobrou paměť, herecký talent, odvahu vy-
stoupit před svými spolužáky a učiteli. Ve 
třech kategoriích zazněly velmi zdařilé výko-
ny, žáci pátých ročníků svým výkonem potě-
šili a překvapili nejen porotu, ale i přítomné 
rodiče. 
V první kategorii zvítězila Anna Sikorová z I. 
B, na druhém místě se umístila Magdalena 
Holcová také z I. B. Ve druhé kategorii po-
dal nejlepší výkon Jan Svatoš ze II. A, druhé 
místo obsadila Lucie Pfeiferová ze III. A a tře-
tí byla Adéla Foglová také ze III. A. Nejtěžší 
práci připravili pro porotu žáci IV. a V. roční-
ků. Nakonec byla prvním místem odměněna 
Štěpánka Dostálová z V. B, druhé místo patří 
Veronice Kymrové ze IV. C a o třetí místo se 
dělí dva chlapci, Vojtěch Pavlák ze IV. A a Jiří 
Diblík ze IV. C.
Těšíme se na další ročník této soutěže a 
věříme, že naši nejlepší uspějí i v oblastním 
kole.

Školy
ZŠ Javornického MISTROVSTVÍ VYSOKÉHO MÝTA 

V SUDOKU 
Ve středu 6. února se na gymnáziu v rámci 
dne otevřených dveří a za spolupráce s 
městem Vysoké Mýto uskutečnilo mistrov-
ství Vysokého Mýta v sudoku. Ve čtyřech 
kategoriích se ho zúčastnilo 51 soutěžících. 
Sudoku (neboli logická hra spočívající v 
doplňování čísel do matematické mřížky) 
má díky profesorce Kysilkové na gymnáziu 

dlouholetou tradi-
ci. A protože k 
příznivcům su-
doku patří i nový 
ředitel gymnázia, 
můžeme se nadít, 
že první ročník 
mistrovství nebyl 
ročníkem posled-
ním...

Výsledky:

1. kategorie (1996 a ml.):
1. Jan Švadlena
2. Filip Sommer
3. Klára Spilková
4. Adam Vovk
5. Natálie Sabolčíková
6. Sabina Jokešová

2. kategorie (1988 - 1995)
1. Pavlína Drábková
2. Matěj Sháněl
3. Lukáš Lachman
4. Petra Kubíková
5. Vojtěch Stratílek
6. Josef Nekvinda

3. kategorie (1957 - 1987)
1. David Bohunek
2. Miloslav Štěrba
3. Daniela Šplíchalová
4. Věra Kopecká
5. Jiří Kopecký
6. Jaroslava Nešporová

Gymnázium Vysoké Mýto
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4. kategorie (1956 a st.): 
1. Jarmila Nosková
2. Jaroslav Hadys
3. Alena Vacková
4. František Paulus
5. Vlastimil Švadlena
6. Věra Fajfrová

Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý 
čtverec (3x3 políčka) musí obsahovat všechna 
čísla od jedničky do devítky. (Řešení na str. 24.)

Sudoku pro pokročilé:

8 5 9 3

7 3 4

1

6 9 5 2

5 3

2 4 8 6

3

1 7 3

4 6 9 2

4 6 5 7 2 9 3 1 8

7 9 3 1 6 8 4 5 2

8 2 1 5 4 3 7 9 6

9 3 4 8 1 5 2 6 7

6 1 2 4 3 7 5 8 9

5 7 8 2 9 6 1 3 4

2 4 9 3 8 1 6 7 5

1 8 7 6 5 4 9 2 3

3 5 6 9 7 2 8 4 1

Řešení sudoku
pro středně 

pokročilé 
z minulého čísla:

Dvě generace Švadlenů - luštitelů sudoku.
Vpravo Jan Švadlena (vítěz nejmladší kategorie) 
a Vlastimil Švadlena (5. v nejstarší kategorii). 

Základní umělecká škola srdečně zve na 

JARNÍ KONCERT
který se rozezní 19. března v 17.00 hodin 
v koncertním sále školy.

Ve čtvrtek 27. března v 19.30 hodin  
sál Základní umělecké školy 

pěvecký koncert,
na němž vystoupí 

KLEMENS SLOWIOCZEK 
sólista berlínské opery.  

ZUŠ

LIDSKÝ STOLNÍ FOTBÁLEK
Sobota 1. 3. od 9.00 – v tělocvičně ZŠ 
Jiráskova I. stupeň (u Penny marketu).
Startovné za tým (6 hráčů): 1 800 Kč (300 /os.) 
Na turnaj je možné se přihlásit jen jako kom-
pletní tým v DDM Mikádo.
Popis: Lidský stolní fotbálek je obdobou 
stolního fotbalu, který znáte z restaurací. 
Pro hráče je připraveno fotbalové hřiště s 
pohyblivými rourami, u kterých jsou hráči 
připevněni a můžou se pohybovat pouze do 
stran. Maximální počet hráčů v poli je 12.

Večerní dílna pro dospělé 

PLETENÍ Z PEDIGU
Úterý 11. 3. od 18.00 v DDM Mikádo.
Cena: 300 Kč, je nutné se přihlásit. 
S sebou si přineste ručník, ostré nůžky se 
špičkou a dřevěné korálky s velkou dírkou 
(není to ale nutné).

ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA
Čtvrtek 13. 3. od 17.30 ve Flash klubu 
Mikáda.
Třetí povídání s Františkem Radvanem, opět 
na téma partnerství.
Vstupné 40 Kč.

DDM Mikádo
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TANČÍRNA 
Pátek 14. 3. od 21.30 ve Flash klubu Mikáda
Tančírna je otevřena po skončení pravidel-
ného kursu Salsy.

TURNAJ OSADNÍKŮ Z KATANU 
Sobota 15. 3. od 9.30 do 18.00 ve Flash 
klubu Mikáda
Startovné 50 Kč; je nutné se přihlásit pře-
dem, kapacita je pouze 20 hráčů! 
- dolní a horní věková hranice: 10 - 17 let
- hrát se bude základní verze Osadníků z Ka-
tanu do 10 bodů podle pravidel obsažených 
v českém vydání originální hry s upřesně-
ními, která budou hráči předána oproti při-
hlášce a zaplacení startovného
- herní systém turnaje: čtyři partie ve čtyřech 
hráčích
- účast v turnaji předpokládá znalost pravi-
del, není určen pro začátečníky
- občerstvení zajištěno.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
S MIKÁDEM

DOPOLEDNE 
VE SPORTCENTRU
Čtvrtek 20. 3. od 9 hod.
Vstupné: 60 Kč (bowling, squash, stolní tenis)

CHYSTÁME VELIKONOCE
Pátek 21. 3. od 9.30 do 13.30 v DDM Mi-
kádo.
Cena: 30 Kč.
Výroba velikonočních perníčků a dekorací. 

Od 10.00 hod. ve Flash klubu

TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU 
Přijďte si s kamarádem zahrát o zajímavé 
ceny.
Zápisné 10 Kč/os.
Přihlášky v DDM Mikádo.

BOULDERING PRO VEŘEJNOST 
Lezení na boulderingové stěně 
Každou středu od 15 do 19 hodin v klubu 
Mikáda.
Cena: 20 Kč/hod.
Možnost zapůjčení lezeckých bot za 10 Kč.
Určeno dospělým, dětem s doprovodem ro-
dičů a majitelům průkazu ČHS.

FLASH KLUB + ČAJOVNA 
V DDM MIKÁDO
Otevřeno každé úterý a čtvrtek 
od 14 do 19 hod.
Přijďte si zahrát stolní fotbálek, na internet 
nebo jen tak posedět. 

PŘIPRAVUJEME:

1. 4. - DEN ZEMĚ

7. - 8. 4. – BURZA KOL
Pondělí  17 - 19 hod. příjem kol
Úterý    9 - 17 hod. prodej
 17 - 18 hod. výdej neprodaných kol

Večerní dílna
ŠPERKY Z FIMO HMOTY

20 LET TANEČNÍ SKUPINY 
T - KOMPLEX 

LETNÍ TÁBOR ve Vanově u Telče
Termín: 30. 6. – 11. 7. 
Cena: 3 500 Kč.
12 dní v krásném prostředí jižních Čech se 
spoustou her, zajímavých aktivit a výletů do 
historie.

Podrobnosti a přihlášky v DDM Mikádo. 
ddm-mikado.cz.
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EMKO

EMKOVO  SUDÉ FILMOVÉ 
STŘEDEČNÍ NAVEČÍR

5. 3. v 17.30, Klub Emko

KOUŘ
Kouř je muzikál z hlav Tomáše Vorla a Lumíra 
Tučka. Děj se odehrává ještě za hlubokého 
komunismu v jedné továrně na severu Čech. 
Městečko okolo ní je sužováno ohromným 
množstvím zplodin, které by však zde už dávno 
nemusely být. Před řadou let totiž jeden kon-
 s truktér přišel s projektem, jak snížit množství 
zplodin. Nehodilo se to však do pětiletého plá-
nu. Teď je však jiná doba a ta žádá změny... 

19. 3. 
FIMFÁRUM JANA WERICHA
Celovečerní pásmo pěti animovaných po-
hádek podle stejnojmenné literární předlohy je 
nejnovějším projektem režisérského tandemu 
Vlasta Pospíšilová - Aurel Klimt. Film získal 
Českého lva 2002 za nejlepší výtvarné řešení.
Pohádky: Až opadá listí z dubu, Franta Neboj-
sa, Lakomá Barka, Splněný sen, Fimfárum.
Pohádky napsal a vypráví Jan Werich. 
Výtvarníci: Petr Poš a Martin Velíšek. Hudba: 
Vladimír Merta, Petr Hapka, Miroslav Kořínek, 
Miroslav Wanek a Petr Komár Soudek. 

26. 3. 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Turnaj v ping-pongu o putovní pohár Emka.

Pravidelná středeční 

VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro děti a mládež od 16.00 do 18.00.

Na vaši návštěvu se těší Tom a Maruška  
Kontakt: 774 658 597
e-mail: tomas.sipek@skp-centrum.cz
Najdete nás v Průmyslové ulici 168, areál 
bývalé VOŠ technické... směr Vraclav.

SOUTĚŽ O SKAUTSKÉ 
KALENDÁŘE
V soutěži o tři skautské nástěnné kalendáře 
s fotografiemi ze světového setkání skautek 
a skautů byli vylosováni:

Jan Suchomel, Vysoké Mýto
Miloslav Hrdina, Zaháj 
Luděk Hejhal, Vysoké Mýto

Soutěž probíhala současně s putovní vý-
stavou „Světové jamboree-oslavy 100 let 
skautingu“ od 16. 1. do 31. 1. v Městské 
knihovně. Výhercům gratulujeme a všem 
soutěžícím děkujeme za účast!

Rosničky
2. oddíl světlušek a skautek Vysoké Mýto

Skauti
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Církve

Římskokatolická církev

Květná neděle, 16. března
8.15 - žehnání ratolestí u kostela Nejsvětější 
Trojice + průvod s ratolestmi (živý oslík)
8.30 -  mše sv. v kostele sv. Vavřince 

Zelený čtvrtek, 20. března
17.30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince

Velký pátek, 21. března
16.55  - křížová cesta v kostele sv. Vavřince 
17.30  - Velkopáteční obřady v kostele sv. 
Vavřince 

Bílá sobota, 22. března
20.00  -  velikonoční vigilie v kostele sv. 
Vavřince 

Neděle
Zmrtvýchvstání Páně, 23. března
10.00 - mše sv. v kostele sv. Vavřince                                      
17.30 - mše sv. v kapli na faře 
 
Pondělí v oktávu velikonočním, 24. března
7.30 - mše sv. v kostele sv. Vavřince 

Církev československá husitská 

16. 3.  
BOHOSLUŽBA 
NA KVĚTNOU NEDĚLI
v Husově sboru v 9.00, v kostele Všech sva-
tých v Dobříkově ve 14.00

20. 3.  
BIBLICKÁ VEČEŘE 
(Pesachový seder)
na Zelený čtvrtek v sále Českobratrské círk-
ve evangelické v 17.00

21. 3.  
POBOŽNOST NA VELKÝ PÁTEK
v Husově sboru v 16.00, v kostele Všech 
svatých v Dobříkově v 18.00

Pořad velikonočních bohoslužeb
22. 3. 2008 

slavnost VELIKONOČNÍ VIGILIE 
na  Bílou sobotu
v Husově sboru ve 20.00, v kostele Všech 
svatých v Dobříkově ve 23.00

23. 3. 2008 

slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
na  Boží hod velikonoční v Husově sboru 
v 9.00, v kostele Všech svatých v Dobříkově 
ve 14.00

Českobratrská církev 
evangelická

16. 3. 
Květná neděle 

PALMARUM
bohoslužba ve sboru ČCE v 9.00

20. 3. 
Zelený čtvrtek

BIBLICKÁ VEČEŘE 
(Pesachový seder) 
v sále Českobratrské církve evangelické 
v 17.00

21. 3.  
Velký pátek 

DEN UKŘIŽOVÁNÍ PÁNĚ
bohoslužba ve sboru ČCE v 9.00

23. 3.  
Hod Boží velikonoční 

DEN VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
bohoslužba ve sboru ČCE v 9.00

24. 3.  Velikonoční pondělí s hostem

BOHOSLUŽBA 
ve sboru ČCE v 9.00

Sbor Církve bratrské
zve na 

SEDEROVÝ VEČER
tradiční židovskou hostinu
v malém sále modlitebny ČCE
v pátek 21. 3. v 17.30 hod.
Vstup zdarma. 
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Bratrská jednota baptistů a Církev bratrská 
vás zvou na diskusní večery 

EXIT 316 
Budou se konat každé úterý od 18. března 
do 27. května 2008, vždy od 19.30 do 
21.00 v Orlovně. EXIT 316 vznikl jako dva-
cetiminutový pořad ČT pro mladé lidi, kteří 
hledají odpovědi na otázky dnešní doby. 
Každý díl Exitu sleduje určité téma: image, 
odvahu, závislost, lásku, přátelství, odpuště-
ní apod. Po krátkém videu bude následovat 
diskuse. Hostem prvního večera 18. března 
bude Aleš Juchelka, známý moderátor hu-
debního pořadu Medúza.

Misie ve Vysokém Mýtě
Lidové misie redemptoristů mají za cíl du-
chovní obnovu farních společenství. Začaly 
se konat v Čechách a na Moravě zhruba v 
polovině 19. století. Své ovoce přinášely po 
celých 100 let, až do roku 1950, kdy byla 
činnost řeholních řádů v naší republice zaká-
zána. Dnes navazují redemptoristé na tento 
způsob pastorace. Lidové misie v našem 
městě proběhnou od 26. 4. do 4. 5. 
30. března P. Jiří Šindelář CSsR bude kázat 
na nedělní mši svaté, která začíná od 8.30.
20. 4. bude v tentýž čas kázat P. Tomasz 
Waściński CSsR. Průběh devítidenních mi-
sií a termíny jednotlivých přednášek budou 
upřesněny. Více též na www.lidovemisie.cz.

P. Pavel Mistr

Římskokatolická církev

Místní skupina Vysoké Mýto a Církev husit-
ská ve Vysokém Mýtě vás zvou na následu-
jící přednášky

7. března v 18.00 hod.
Jan Rokyta

VZTAH KE ZVÍŘATŮM 
U SV. FRANTIŠKA 
A V JINÝCH TRADICÍCH
(Legendy sv. Františka)
v budově Farního úřadu CČSH ve Vysokém 
Mýtě, Javornického 253/IV.

28. března v 18.00 hod.
Tereza Koselová – Šmejdová

TIBET A ČÍNA
v modlitebně Husova sboru ve Vysokém 
Mýtě, Hálkova ulice.

Česká křesťanská akademie

Neděle 16. 3.
přednáška Mgr. Davida Nováka 
s názvem

JEŽÍŠ 
- JEDINÁ CESTA K BOHU?

sál Základní umělecké školy v 16 hodin.
Vstup zdarma.

Církev bratrská

Bratrská jednota baptistů 
a Církev bratrská
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KLUB  MAMINEK 
vás srdečně zve na pravidelná setkání 
maminek s dětmi.

5. 3.  

Dostaveníčko u čaje
Možnost být spolu a popovídat si.

12. 3. 
Dostaveníčko u čaje

19. 3. 
Ruční práce
Velikonoční dekorace. Vyfouknutá vajíčka 
s sebou.

26. 3.
Pět jazyků lásky
Povídání o různých způsobech vyjadřování 
lásky druhým.

Setkáváme se pravidelně každou středu 
v 9.00 hod. v prvním patře Sboru Bratrské 
jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 
72/II. 
Jste srdečně zváni vy i vaše děti. Pro děti je 
zde klubovna, kde si mohou hrát.

Stalo se tradicí, že začátkem ledna organi-
zuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí v jed-
notlivých městech a obcích Orlickoústecka 
Tříkrálovou sbírku. Letos již poosmé přišli 
do vašich domovů tříkráloví koledníci, aby 
vám zazpívali, přinesli radost a koledovali 
pro ty, kteří to nejvíce potřebují a kteří se, 
mnohdy ne vlastním zaviněním, dostali do 
svízelné situace a není v jejich silách ji řešit. 
Z Tříkrálové sbírky 2008 budou podpořeny 
tyto projekty Oblastní charity Ústí nad Orli-
cí:
• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská 
služba (působí téměř po celém okrese)
• Centrum „Pod Střechou“ v Letohradě 
• Občanská poradna Ústí nad Orlicí (pro ob-
čany z celého okresu)
• Rodinné centrum Kopretina ve Sloupnici
• Pečovatelská služba v Domě pokojného 
stáří sv. Kryštofa v Kerharticích.
Část výtěžku bude použita na přímou po-
moc konkrétním lidem a rodinám v nouzi. 
Celkový přehled o dosavadních Tříkrálových 
sbírkách si můžete prohlédnout na www.
uo.caritas.cz a na www.hk.caritas.cz.
V orlickoústeckém okrese letos 378 skupi-
nek vybralo celkem 1 610 073 korun a 50 
haléřů. 
Charita děkuje všem, kteří přispěli a dále 
všem, kteří se podíleli na organizaci sbírky. 
Upřímné poděkování za čas, energii, píli a 
obětavost věnované této akci.

Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Marcela Náhlíková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008

8 5 7 2 9 4 6 3 1

2 6 9 7 3 1 8 5 4

4 3 1 8 5 6 2 7 9

6 9 4 3 8 5 1 2 7

5 1 8 6 2 7 9 4 3

7 2 3 4 1 9 5 8 6

9 7 6 5 4 2 3 1 8

1 8 2 9 7 3 4 6 5

3 4 5 1 6 8 7 9 2

Řešení sudoku
ze strany 19:
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BERENIKA FLOORBALL CUP
memoriál Milana Honzáka

V pátek 7. 3. od 8.00 se v hale Domova mlá-
deže uskuteční 1. ročník florbalového turna-
je, jehož účastníky budou smíšená družstva 
středních škol a pořádající tým Denního 
centra Berenika. Turnaj je uspořádán na 
počest našeho zesnulého kamaráda Milana 
Honzáka. Byli bychom  rádi, kdyby se tato 
akce stala tradicí...

BERENIKA

Galerie Kateřina

Sport

KARATISTÉ ÚSPĚŠNĚ 
VSTOUPILI DO NOVÉ SEZÓNY
Jedno první, dvě druhá a tři třetí místa si od-
vezli karatisté z prvního turnaje letošní ligy 
MSKA-CZ.
Poslední dva lednové víkendy patřily v Záb-
řehu na Moravě příznivcům „umění prázd-
ných rukou“. Konal se zde výukový seminář 
Moderního sportovního karate a první ze 
čtyř turnajů započítávaných do Ligy MSKA-
-CZ pro rok 2008. Akce se zúčastnilo na 150 
karatistů z celé České republiky a naši bo-
jovnici se mezi nimi rozhodně neztratili. 
V sobotní soutěži forem jsme měli dvě želíz-
ka v ohni, Davida Mikeše v kategorii forem 
zelených pasů a Pavla Votřela v kategorii 
pasů oranžových. David Mikeš dokázal na-
vázat na svůj úspěch z mistrovství republiky 
a vybojoval 3. místo. Pavel Votřel vybojoval 
dokonce umístění o stupínek lepší (2. mís-
to), když se před něho dostala pouze jedna 
závodnice. V neděli pokračovaly závody ka-
tegoriemi bojů. Zde jsme už měli více me-
dailových adeptů. Jako první se představili 
František Starý a Josef Král, oba nastupující 
v absolutní kategorii mužů, určené pro mis-
try a mistrovské kandidáty bez rozdílu váhy. 
Františkovi Starému těsně uniklo umístění 
v nejlepší čtyřce. Josef Král se po třech vy-
hraných zápasech probojoval do finále, kde 
na něho čekal chotěbořský Pavel Halama. 
Přestože téměř po celý zápas tahal za kratší 
konec, dokázal vyrovnat a v nastavení zví-
tězil. V další kategorii mužů modrých pasů 
nastoupil Martin Čipera. Bylo to teprve jeho 
druhé vystoupení po nepříjemném zranění 
kolene, přesto předvedl dobrý výkon a vy-
bojoval skvělé 3. místo. Stoupající formu 
potvrdil David Mikeš v kategorii bojů mužů 
zelených pasů, když si proklestil cestu až 
do finále. Tam už byl Mikešův protivník nad 
jeho síly a musel se spokojit se 2. místem. 
Pavel Votřel přidal v neděli 3. místo v boji, 
a to v kategorii mužů oranžových pasů. V 
kategorii bojů mužů žlutých pasů jsme měli 
dva zástupce: Josefa Kuchtu a Michala Roz-
livku. V této kategorii se Rozlivkovi podařilo 
dosáhnout na 4. místo. Velkou radost nám 

Karate

AKCIOVÁ MAKLÉŘSKÁ SPOLEČNOST 
SMS FINANČNÍ PORADENSTVÍ 
vyhlašuje pro novou kancelář v Pardubicích 
výběrové řízení na pozici: 
vedoucí kanceláře, finanční poradce, 
hypoteční specialista.
Plat: 30 000 - 35 000 Kč,
Tel.: 605 863 642, 
email: Pardubice@sms-as.eu

Inzerce
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udělali ve formě bílých pasů výkony Jaku-
ba Horáčka (4. místo), Antonína Bartoše (5. 
místo) a Jiřího Zástěry (15. místo). Celkově 
se vysokomýtský oddíl umístil na 4. místě 
mezi 15 zúčastněnými oddíly z celé České 
republiky.
Na konci semináře Mistr Miroslav Zezulka 
předal certifikáty všem, kteří úspěšně složili 
zkoušky na vyšší pás. Z našeho oddílu se 
mohli radovat Dan Balcar a Antonín Bartoš, 
kteří obdrželi právo nosit pás žlutý. Oranžo-
vý pás obdržel Michal Rozlivka.  Pavel Votřel 
úspěšně prošel zkouškou na pás zelený.

www.mska.cz/vysokemyto

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD KRKONOŠ
Neděle 2. března 
Odjezd: 6.20 hod. od Šemberova divadla 
(návrat asi v 19.30 hod.)
Cena: členové klubu SK Donocykl a jejich 
děti do 15 let  210 Kč, ostatní 260 Kč.
Cena zahrnuje dopravu, cereální tyčinku od 
firmy Nový věk a mapku přejezdu.
Trasa: Černá hora – Chalupa Na rozcestí (6) 
– Výrovka (7) - Luční Bouda (10) – Špindle-
rovka (16) – Sedlo nad Martinovkou (21) 
– Sněžné jámy (23) – Labská bouda (25) 
– Labská louka (26) – Vosecká bouda (28) 
– Mumlavský vodopád (36) - Harrachov cen-
trální parkoviště (38).
Možnosti nástupu na hřeben:
1. Jánské Lázně – lanovkou na Černou 
horu,
2. Špindlerův Mlýn – linkovým autobusem 
na Špindlerovku.

Odjezd zpět: 17.30, centrální parkoviště 
Harrachov
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 23. 2. současně se zaplacením jízd-
ného. Předběžné přihlášky též na tel. 465 
420 366 nebo na www.sk.donocykl.cz.
Při nenaplnění minimálního počtu 35 účast-
níků se zájezd ruší a vybrané jízdné se vrátí.
Po zaplacení se přihláška stává závaznou.

Donocykl

Vážení spoluobčané,
odpad, který vznikne při výměně nábytku 
či při rekonstrukci vašeho domu nebo bytu 
(bytové jádro, stará sanitární technika, skříně, 
válendy) se nazývá velkoobjemový odpad. 
Tento odpad patří na sběrný dvůr, ne na ve-
řejná prostranství.
Sběrné dvory jsou otevřeny každý den (mimo 
neděli) a slouží občanům Vysokého Mýta k 
bezplatnému odkládání odpadu, a to i vel-
koobjemového. Na odvoz velkoobjemového 
odpadu si můžete objednat v Technických 
službách (tel. 465 420 441) i placenou službu 
– přistavení kontejneru.

Každý z nás má zodpovědnost za svůj 
odpad! 

Je tomu tak i ve Větrné ulici, v ulici 17. lis-
topadu, ve Sladovnické 513, 514 a dalších 
částech města. 

Technické služby Vysoké Mýto 

Technické služby
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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.
www.max-rk.cz

PŘIJMEME ODBORNÉHO PRODEJCE DO KUCH. STUDIA VE VYSOKÉM MÝTĚ. 

Požadujeme komunikativnost a příjemné vystupování. Tel.: 608 242 093.

HLEDÁME PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR VE VYSOKÉM MÝTĚ 

100 - 200 m2 na prodejnu. Tel.: 608 242 093.

ul.Gen.Svatoně Průmyslová ul.
 letní čas zimní čas letní čas zimní čas
Po   14.00-18.00 13.00-17.00
Út 14.00-18.00 13.00-17.00   
St   9.00-12.00 9.00-12.00

  14.00-18.00 13.00-17.00
Čt   14.00-18.00 13.00-17.00
Pá 14.00-18.00 13.00-17.00   
So   9.00-12.00 9.00-12.00

ul. Gen. Svatoně Průmyslová ul.
 letní čas zimní čas letní čas zimní čas
Po   14.00-18.00 13.00-17.00
Út 14.00-18.00 13.00-17.00   
St   9.00-12.00 9.00-12.00

  14.00-18.00 13.00-17.00
Čt   14.00-18.00 13.00-17.00
Pá 14.00-18.00 13.00-17.00   
So   9.00-12.00 9.00-12.00

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÝCH DRVORŮ
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• pracovní oděvy a obuv 
•  ochranné pomůcky
•  rukavice
•  oděvy a obuv 
 pro volný čas

Nová prodejna ve Vysokém Mýtě

Přijďte se podívat, nabízíme Vám:

Najdete nás 
v Riegerově ulici 189 (THZ Karosa) 
nebo na www.garment.cz.

MOTOREST TORO VMMOTOREST TORO VM
od 3. března 2008 od 9 do 22 hodin

V nabídce denně:
• menu od 49 Kč 
•  hotová jídla
•  zabíjačkové speciality
•  minutková kuchyně

Jídelní lístek Vám rádi zašleme e-mailem. Jídla vám rádi dovezeme domů nebo 
do zaměstnání za 49 Kč po celém Vysokém Mýtě.
Nabízíme možnost pořádání firemních i soukromých oslav, jiných akcí 
a ubytování ve 2 až 5 lůžkových pokojích.

465 323 019Telefon:
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Šafaříkova 139, Vysoké Mýto
(u Smékalova pekařství)

Snažíme se, 
společně s vámi, 

najít a řešit příčinu 
vašich obtíží.

ASAHI s. r. o.

Trpíte bolestmi zad 
a kloubů?

Jana Dostálová
registrovaný fyzioterapeut

tel.: 608 542 941

602 653 280
Telefon:

3+1

PRONAJMU
BYT

Dovolujeme si vám oznámit, 
že dne 9. 2. 2008 byla

znovu otevřena restaurace
Na Bráně ve Vysokém Mýtě

Srdečně vás zveme k návštěvě. V poledne si 
u nás vyberete ze tří menu (polévka, druhé 
jídlo, moučník), sladkého a bezmasého 
menu a dalších hotových jídel.
V případě vašeho zájmu lze denní jídelní 
lístek zasílat na váš e-mail.

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců.

Kontakt: Markéta Dolejšová, 608 150 669
restauracenabrane@atlas.cz

Akceptujeme stravenky: Groupe Chéque 
Déjeuner, Sodexho Pass, Accor Service, 
Exit Group.

Josef Voleský ml. • Jiráskova 1233 
Choceň  • Tel: 775 653 921

Oprava, servis  jízdních a horských kol včetně 
poradenství. Prodej náhradních dílů.

Provozovna otevřena od března 2008 
na výše uvedené adrese!

Po 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Út  13.00 - 17.00
St   8.00 - 12.00
Čt  13.00 - 17.00
Pá 9.00 - 12.00 13.00 - 16.00Pr

ov
oz

ní
 d

ob
a:

Koupím rozestavěný 
nebo rodinný dům 
ve Vysokém Mýtě.

724 657 596
Nabídky stačí i SMS

 Děkuji
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•  Prodej jízdních kol
•  Stavba kol na míru
•  Servis a opravy
•  Cyklistické potøeby a obleèení
•  Sportovní potøeby
•  Splátkový prodej
•  Dárkové poukazy
•  Vìrnostní program

Nabízíme:

•  Roèní bezplatný servis
•  Pozáruèní zvýhodnìný servis
•  5 let záruka na rám
•  2 roky záruka na komponenty

Garantujeme:

       Kolekce kol 2008 skladem
Kolekce kol 2007 výraznì zlevnìna

•  Námìstí Pøemysla Otakara II 98, Vysoké Mýto
•  Tel.: 465 424 137  |  Mobil: 603 251 210 
•  Web: www.cyklo-obchod.cz  |  e-mail: cyklo-bendl@myto.cz

Kontakt:
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Pá

So
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So
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Po

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

11.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.00    •    19.00 - 21.00

15.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

14.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

14.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00
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Město Vysoké Mýto
a redakční rada

Vysokomýtského zpravodaje
vám přeje veselé Velikonoce

a bohatou pomlázku
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