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Mlýn Valcha  - ostrov v jarním moři 2005. Foto L.Šedová.



BAŤA Tomáš (* 3. 4. 1876 Zlín, † 12. 7. 
1932 tamtéž) - český podnikatel
ZÍTEK Josef (* 4. 4. 1832 Praha, † 2. 8. 
1909 tamtéž) - český architekt
FILLA Emil (* 4. 4. 1882 Chropyně, 
† 7. 10. 1953 Praha) - český malíř, grafik 
a sochař
ŠALDA František Xaver (* 22. 12. 1867 
Liberec, † 4. 4. 1937 Praha) - český literární 
kritik a vědec, prozaik a básník
PURKYNĚ Karel (* 11. 3. 1834 Vratislav, 
† 5. 4. 1868 Praha) - český malíř
ZEMAN Karel (* 3. 11. 1910 Ostroměř, 
† 5. 4. 1989 Zlín) - český filmový režisér, 
scenárista a výtvarník
FRIŠTENSKÝ Gustav (* 18. 5. 1879 
Křečhoř u Kolína, † 6. 4. 1957 Litovel) 
- český zápasník
MATYÁŠ KORVÍN (* 23. 2. 1443, † 7. 4. 
1490 Vídeň) - uherský a český král z rodu 
Hunyadyů
RYBA Jakub Jan Šimon (* 26. 10. 1765 
Přeštice, † 8. 4. 1815 Rožmitál) - český 
pedagog a skladatel
BURIAN Vlasta (* 9. 4. 1891 Liberec, 
† 31. 1. 1962 Praha) - český herec, zpěvák, 
divadelní ředitel, sportovec a podnikatel
ŠTORCH Eduard (* 10. 4. 1878 Ostroměř, 
† 25. 6. 1956 Praha) - český pedagog 
a spisovatel pro mládež
SCHEINPFLUGOVÁ Olga (* 3. 12. 1902 
Slaný, † 13. 4. 1968 Praha) - česká hereč-
ka a spisovatelka
KIRSCHNER Miloš (* 16. 4. 1927 Praha, 
† 2. 7. 1996) - český loutkář a autor 
loutkových her
HONZL Jindřich (* 14. 5. 1894 Humpolec, 
† 20. 4. 1953 Praha) - český režisér, 
teoretik, publicista a pedagog
ZOUBEK Olbram (* 21. 4. 1926 Praha) 
- český sochař
JIŘÍ z PODĚBRAD (* 23. 4. 1420 
Poděbrady, † 22. 3. 1471) - český král
HERMANOVÁ Ljuba (* 23. 4. 1913 
Neratovice, † 21. 5. 1996 Praha) - česká 
zpěvačka a herečka
DISMAN Miloslav (* 27. 4. 1904 Bělá pod 
Bezdězem, † 29. 4. 1981 Praha) - český 
divadelní a rozhlasový režisér, dramaturg, 
dramatik a pedagog

TAUBEROVÁ Marie (* 28. 4. 1911 Vysoké 
Mýto, † 16. 1. 2003 Praha) – česká 
pěvkyně - sopranistka
KISCH Egon Erwin (* 29. 4. 1885 Praha, 
† 31. 3. 1948 tamtéž) – novinář a reportér
HAŠEK Jaroslav (* 30. 4. 1883 Praha, 
† 3. 1. 1923 Lipnice u Havlíčkova Brodu ) 
- český prozaik, satirický žurnalista 
a bohém
KMOCH František (* 1. 8. 1848 Zásmuky 
u Kolína, † 30. 4. 1912 Kolín) - český 
skladatel a kapelník.

Významné dny
1. 4. Mezinárodní den ptactva
Výroční den podepsání mezinárodní 
konvence o ochraně užitečného ptactva 
v roce 1906.
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
Vyhlásilo IBBY (Mezinárodní sdružení pro 
dětskou knihu) na den narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena 
(slaví se od roku 1967).
7. 4. Světový den zdraví
Výročí založení Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) v roce 1948.
8. 4. Mezinárodní romský den
Ustanoven na prvním kongresu Mezinárod-
ní romské unie (IRU), celosvětově se slaví 
od roku 1971.
11. 4. Světový den Parkinsonovy choroby
V tento den se v roce 1755 narodil James 
Parkinson, britský lékař a chirurg, který mj. 
roku 1817 popsal obrnu.
12. 4. Mezinárodní den letectví a kosmo-
nautiky
Slaví se od roku 1969 z rozhodnutí Meziná-
rodní letecké federace, k výročí prvního letu 
člověka do vesmíru, uskutečněného v roce 
1961.
12. 4. Mezinárodní den boje proti hluku
Slaví se od roku 1996 z iniciativy americké 
Ligy pro sluchově postižené.
18. 4. Mezinárodní den památek a histo-
rických sídel
vyhlašuje UNESCO, slaví se od roku 1984
20. 4. Mezinárodní den svobody tisku
Poprvé byl uspořádán v roce 1991 z iniciati-
vy sdružení Reportéři bez hranic.

Kalendárium
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22. 4. Den Země
Poprvé ho uspořádali američtí studenti 
v roce 1970, vyhlášen byl na zasedání 
generální konference UNESCO v roce 1983 
(v ČR od r. 1990).
22. 4. Evropský den akcí proti rasismu
Vyhlásila ho Evropská konference o problé-
mech rasismu.
23. 4. Světový den knihy a vydavatel-
ských práv
Na tento den připadají výročí velikánů 
světové literatury Miguela de Cervantese, 
Williama Shakespeara a Gacilase de la 
Vegy (všichni zemřeli 23. 4.1616).
24. 4. Světový den laboratorních zvířat 
– Den boje proti vivisekci
26. 4. Světový den duševního vlastnictví
Byl vyhlášen Světovou organizací duševní-
ho vlastnictví (WIPO), která byla založena 
26. 4. 1970 v Ženevě, slaví se od roku 
2001.
26. 4. Mezinárodní den vzpomínky na 
Černobyl
27. 4. Světový den grafiky
Vyhlásila ho Mezinárodní rada organizací 
grafického designu ICOGRADA jako připo-
mínku výročí jejího založení v roce 1963 (u 
nás se slavil poprvé v roce 1966).
28. 4. Mezinárodní den pro bezpečnost 
a zdraví při práci
29. 4. Mezinárodní den tance
Vyhlášen byl Mezinárodním divadelním 
ústavem v roce 1982, slaví se v den výro-
čí narození francouzského choreografa 

v dubnu 2005
175. výročí narození
Jiří Zach * 24. 4. 1830 - † 3. 10. 1888
Jiří Zach se narodil ve Vysokém Mýtě, vystu-
doval pražskou techniku. Stal se učitelem 
měřičství, stavitelství a strojnictví. Působil na 
školách v Lokti a v Kutné Hoře. Učil, projek-
toval některé stavby v Kutné Hoře, maloval 
a zajímal se o archeologii. Napsal mnoho 
historických spisů a pojednání, které 
věnoval Kutné Hoře, kde také zemřel.

Regionální  výročí

125. výročí narození
Maruše Dostálová * 18. 4. 1880 - † 3. 10. 
1938
Narodila se v Poděbradech a do Vysokého 
Mýta přišla se svým manželem v r. 1907. 
Brzy se zapojila se společenského dění 
ve městě a stala se jednatelkou Ženského 
klubu. Především její zásluhou byla vybu-
dována ve Vysokém Mýtě Odborná škola 
pro ženská povolání. Zemřela ve Vysokém 
Mýtě.

70. výročí úmrtí
Adolf Nohýnek * 18. 12. 1867 - † 30. 4. 
1935
Narodil se ve Vídni. Studoval na vyso-
komýtském gymnáziu, od svého dětství 
se věnoval hudbě. V letech 1931-1933 
řídil ve Vysoké Mýtě Orchestrální sdružení. 
Přestože neměl hudební vzdělání, prosadil 
se i jako hudební skladatel. Zemřel ve 
Vysokém Mýtě.

75. výročí narození
Miloš Beneš * 26. 4. 1930
Ing. doc. Miloš Beneš, CSc., se narodil ve 
Vysokém Mýtě, vystudoval Vysokou školu 
chemicko-technologickou. Ve své vědecké 
práci se zaměřil na chemické a energetické 
zpracování paliv se specializací na spalovací 
procesy a ekologické důsledky spalování 
paliv. V odborných časopisech publikoval 
řadu prací a podílel se na vydání některých 
odborných knih např. Technického slovníku 
naučného.

5. výročí úmrtí
Jiří Karen * 11. 6. 1920 - † 30. 4. 2000
Jiří Karen, vlastním jménem Ladislav 
Podmele, se narodil v Litomyšli, dětství 
prožil v Podhořanech u Skutče. V letech 
1935 – 1939 se učil knihkupcem u pana 
Jandy ve Vysokém Mýtě. Už tehdy začal 
psát své první verše. Svoji knižní prvotinu 
Vteřiny zrání publikoval až v r. 1972. Poté 
vydal celou řadu básnických sbírek. Zemřel 
v Praze.
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Pane magistře, na začátku března jste byl mezi těmi, kdo obdrželi Výroční cenu města 
Vysokého Mýta za rok 2004. Vy konkrétně jako dirigent Litomyšlského symfonického 
orchestru za oblast hudby. Co tedy rok 2004 pro váš orchestr znamenal?
Určitě spoustu náročné práce. Během minulého roku jsme odehráli celkem patnáct koncertů, 
což je pro neprofesionální orchestr poměrně dost. První opravdu velké koncerty byly 
naplánovány na duben. V Litomyšli a Vysokém Mýtě jsme absolvovali symfonické koncerty 
zaměřené především na dílo Ludwiga van Beethovena. Velkým zážitkem pro mě i členy 
orchestru byla spolupráce s vynikající klavíristkou Renatou Ardaševovou, s níž jsme nastudovali 
Beethovenův klavírní koncert Es dur „Císařský“. V květnu jsme v Litomyšli přivítali symfonický 

Květena
Okolí Vysokého Mýta patří k nejlépe botanicky probádaným územím České republiky. Za 
uplynulých 200 let nashromáždili profesionální i amatérští botanikové velké množství údajů. 
První stručný spis o květeně pochází z roku 1931 z pera učitele Trkala, později zde působili 
další odborníci, především Miloš Kroulík, profesor zdejšího gymnázia. Ze starších odborníků 
si zaslouží pozornosti profesor Karel Domin, Václav Jirásek, Vojtěch Horák, Josef Fiedler, 
Jan Hadač, profesor Emil Hadač. Ve Vysokém Mýtě působil plukovník jezdeckého pluku 
Josef Šourek, pozdější autor Květeny Krkonoš. Ze současných botaniků zde pracovali Helena 
Faltysová, František Černohous, Pavel Kovář, Petr Filippov a další.
Ve vysokomýtské kulturní krajině, protkané mnoha komunikacemi, bylo během posledních 
20 let nalezeno více než 1500 druhů rostlin. Některé z nich již vymizely, zejména při melioraci 
slatinných luk a jejich přeměně v ornou půdu v 80. letech 20. stol., svůj podíl má i celkové 
znečištění krajiny. Nově se šíří některé plevele zejména podél železnic a silnic (šrucha zelná-
Portulaca oleracea), některé pěstované druhy zplaňují a zapojují se do přirozených společenstev 
(v současnosti např. štětinec laločnatý – Echinocystis lobata, pěstovaný na plotech zahrádek). 
Výjimkou nejsou ani nové nálezy vzácných druhů na známých botanických lokalitách (např.
ožanka čpavá – Teucrium scordium nebo ostřice stinná – Carex umbrosa z mokrých luk u lesa 
Bor u Vysokého Mýta).
Přes značné změny krajiny je okolí Vysokého Mýta stále bohaté. Řeka Loučná v ose území 
si jako jedna z mála na značné části toku dosud zachovala přirozené meandry a břehové 
porosty. Zalesněné stráně a břehy u mlýna Spálence, známé pod jménem Árónka, jsou 
cennou botanickou lokalitou, kde se ve velkém množství vyskytuje např. árón plamatý 
(Arum maculatum), dymnivka dutá (Corydalis cava), pupkovec pomněnkovitý (Omphalodes 
scorpioides). Dobře vyvinuté meandry a hodnotné břehové porosty jsou zachovány u mlýna 
Jangelec a na Vinicích.
Svědecké vrchy představují zbytky odolnějších hornin původní plošiny. Dobrým příkladem 
je Bučkův kopec, na jehož stráních byl nalezen vzácný kontryhel půlkulovitý (Alchemilla 
subglobosa), méně běžné jarní druhy, jako je ostřice časná (Carex praecox), vikev hrachorovitá 
(Vicia lathyroides), či plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum). Blízké Vinice jsou rovněž 
svědeckým vrchem, který však nemá pravidelný tvar a do nivy Loučné spadá prudkým svahem. 
Přestože tu byla zřízena zahrádkářská kolonie, vyskytuje se zde vzácná orchidej vstavač 
nachový (Orchis purpurea). Chráněná a ohrožená sasanka lesní (Anemone silvestris), jejíž 
původní výskyt již zřejmě zanikl, se zde dosud pěstuje. Oba druhy se přirozeně vyskytují až na 
stráni u Střemošic.
(Knihu Vysoké Mýto - tradice a současnost vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004; lze ji zakoupit 
mj. v Informačním centru Města Vysoké Mýto na Městském úřadu.)

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy

Ohlédnutí za Výročními cenami
Rozhovor s Janem Šulou
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orchestr Orpheus z nizozemského města Rodenu, partnerského města Litomyšle. Společně 
s ním jsme odehráli koncert, který nabyl na zajímavosti hlavně v okamžiku, kdy se všichni 
muzikanti na několik skladeb spojili do jednoho obřího orchestru.

Do konce sezóny pak již mnoho nezbývalo… 
Naopak. V červnu sezóna vrcholila. Společně s choceňským sborem Cantus jsme se zúčastnili 
festivalu Brandýské hudební slavnosti a v polovině června nás čekal koncertní zájezd do 
slovenské Levoči. Hráli jsme v chrámu sv. Jakuba pod slavným oltářem Mistra Pavla z Levoči. 
V tomto pro změnu slovenském partnerském městě Litomyšle jsme vystoupili již podruhé 
a opět jsme se tam cítili jako doma.

Co váš orchestr čekalo po prázdninách, na prahu další sezóny?
V září jsme ji zahájili komorním koncertem v Chocni a pak jsme se již připravovali na adventní 
a vánoční koncerty, protože ty byly loni obzvláš� náročné. Museli jsme totiž nastudovat dva 
zcela odlišné celovečerní programy.

Čím to bylo dáno?
První program byl určen pro koncertní zájezd do Nizozemí. Naším hostitelem byl pěvecký sbor 
Volendam vocaal ansamble, s nímž jsme během tří dnů provedli čtyři adventní koncerty ve 
Volendamu, Zaandamu, Den Helderu a Wijk aan Zee. V programu zazněly skladby např. F. X. 
Brixiho, A. Diabelliho, F. X. Grubera, H. Cuyperese a na závěr každého koncertu Česká mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby.

Rybu s holandským sborem???
Ano. Zpívali ji česky a divil byste se, jak jim to šlo. Pěvecky byli vynikající a jejich šišlavá čeština 
roztomilá a okouzlující. Budiž jim vzdán obrovský hold, protože si nedokážu představit, jak by 
se na oplátku český sbor naučil tak dobře nějakou holandskou mši v originále. Zpívali navíc 
s obrovskou chutí a nasazením a bylo zkrátka znát, že Rybovu mši doslova milují. Velký dík tady 
patří sbormistryni Marlie Durgeové.

Druhý program byl zřejmě určen pro tradiční adventní koncerty u nás.
Je to tak. Pro posluchače ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a České Třebové jsme připravili 
Missu pastoralis F. X. Brixiho, dále skladby W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. Michličky a třeba i 
směs vánočních koled v zajímavé úpravě Jana Fajfra, kterou jsme provedli poprvé společně 
s dětským pěveckým sborem Rubínek. Zajímavostí těchto koncertů je určitě i fakt, že jsme 
celkově spolupracovali se sedmi pěveckými sbory (i s vysokomýtským Otakarem) a s deseti 
sólisty.

Vím, že pro vás osobně uplynulý rok znamenal ještě něco podstatného.
Tuším, co tím myslíte. Letos v lednu jsem po šesti letech ukončil u orchestru své dirigentské 
působení. Zasednul jsem mezi violisty a ani se nedivím, jak mi za tu dobu prsty zdřevěněly. 
Šest let jsem na violu pořádně nesáhl a nový dirigent Honza Fajfr se mnou musí mít nějakou 
dobu trpělivost.

Na co můžete už jako „řadový“ člen orchestru posluchače v nejbližší době pozvat?
Na 27. dubna připravujeme do Šemberova divadla symfonický koncert z děl J. Haydna, 
F. Mendelssohna – Bartholdyho a F. Schubetra. Byl bych rád, kdyby se tento první koncert 
v novém období s novým dirigentem orchestru vydařil a lidem se líbil.

Pane magistře, děkuji za rozhovor a přeji vám i celému litomyšlskému orchestru 
v tomto roce vše nejlepší.

Rozhovor s Janem Šulou vedl Josef Mlíka
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1. obor: Za hudbu, hudební dílo, hudební 
interpretaci
Mgr. Jan Šula

2. obor: Za výtvarné dílo, fotografii, film 
nebo videoprogram
Petr Kadavý in memoriam

3. obor: Za architekturu, údržbu památek, 
stylovou rekonstrukci domu
Ing. Stanislav Brunclík

4. obor: Za literární dílo včetně dramatické-
ho, herecký výkon, režii
Doc. PhDr. Jan Klíma

5. obor: Za organizaci kulturního podniku
Organizační výbor výstavy AEROSPACE
Klub filatelistů

6. obor: Za vědeckou, odbornou, publi-
cistickou a vydavatelskou činnost
Kolektiv spoluautorů knihy Vysoké Mýto 
- tradice a současnost.
Textová část, autoři kapitol: Doc. PhDr. Jan 
Klíma (+ koncepce, koordinace, stylistická 
a jazyková úprava), Ing. Stanislava 
Jetmarová, Mgr. René Klimeš, Mgr. Jiří 
Junek, Mgr. Radim Urbánek, Ing. arch. 
Milan Košař, Ing. Dagmar Sabolčiková, Mgr. 
Jiří Plhák, Mgr. Josef Vondráček, Petra 
Klasovitá, Ing. Ivana Urešová, Romana 
Vondřejcová, PhDr. Marie Macková Ph.D., 
Vladimír Kysilka
Obrazová část, autoři fotografií: Petr 
Kadavý (+ výběr, koordinace, úpravy), Lucie 
Šedová, Ivan Hudeček, Oldřich Jiskra, Pavel 
Kučera, Ing. Vlastimil Andrle, Aleš Felgr, 
Jan Popelka, Josef Teplý, Josef Lukeš, 
Zdeněk Mauer, Mgr. René Klimeš, Mgr. 
Soňa Bezdíčková, Mgr. Radim Urbánek, 
Miroslav Beneš, Pavel Vopálka, RNDr. Leo 
Bureš, Ing. Jiří Vanžura a archiv
Grafická úprava a příprava pro tisk: 
Radim Špás

7. obor: Za politickou a společensky 
významnou veřejnou činnost
Martina Jetmarová

8. obor: Za sportovní výkon
Martin Bezdíček

9. obor: Za organizaci sportovního podniku
SK Vysoké Mýto

10. obor: Za reprezentaci města
Cena v tomto oboru nebyla udělena.

11. obor: Žák nebo student roku
Šimon Marek

12. obor: Za sponzorství společenských 
aktivit
NOPEK spol. s r. o.

Cenu starosty města Bohuslava Fencla za 
rok 2004 obdržel:
Jiří Kadavý

Přehled držitelů Výročních cen za rok 2004

Jan Šula 
při přebírání Výroční ceny města Vysokého Mýta.

Šimon Marek - student roku 2004.

5



Při slavnostním udílení Výroč-
ních cen města Vysokého Mýta 
za rok 2004 získal hlavní cenu 
v kategorii Za vědeckou 
a odbornou činnost, populari-
zaci vědy, přednášky, publicis-
tickou a vydavatelskou činnost 
kolektiv autorů za knihu Vysoké 
Mýto - tradice a současnost. 
Na návrh ing. Sabolčikové byl 
finanční dar spojený se získá-
ním výroční ceny poskytnut 
občanskému sdružení Bereni-
ka na vybavení denního centra 
s pracovní terapií pro těžce 
zdravotně postižené. Částka ve 
výši 3000 Kč bude konkrétně 
použita na nákup materiálu pro 
práci s batikou.

Při slavnostním večeru předávání Výročních cen města bylo chybně řečeno, že pan Jiří Kadavý 
byl za války totálně nasazen do Reichu k firmě Stratílek do Vysokého Mýta.
Správná formulace měla znít …… byl totálně nasazen u firmy Stratílek ve Vysokém Mýtě.
Omlouvám se panu Vlastimilu Stratílkovi a celé jeho rodině za špatnou formulaci.

Dr. Josef Mlíka

Omluva

Přečetli jsme za vás z jednání Rady 
města Vysoké Mýto

Rada města schválila mj.:
• uzavření smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v objektu č. p. 179 v ul. Jiráskova 
ve Vysokém Mýtě mezi Městem Vysoké 
Mýto a PhDr. Ivou Koš�álovou Proximity 
– psychologická služba za účelem 
poskytování psychologického poradenství 

rodinám a jednotlivcům. Nájem bude 
sjednán od 1. 3. 2005;
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem, 
dopravu, montáž chladicího zařízení 
a vytvoření ledové plochy o velikosti 
14 x 30 m mezi Městem Vysoké Mýto jako 
nájemcem a ČKD CHLAZENÍ, s. r. o. jako 
pronajímatelem s nájmem od 1. 2. 2005 na 
dobu neurčitou. Nájemné ve výši 1,50 Kč 
hrazeno v hotovosti;

Z  jednání rady a zastupitelstva

Do příštího čísla Vysokomýtského zpravodaje připravujeme článek o rekonstrukci Klőcklerova 
statku ve Vysokém Mýtě, za kterou získal Ing. Stanislav Brunclík Výroční cenu v kategorii za 
architekturu, údržbu památek a rekonstrukci domu.

Finanční odměna za Kujebu míří do Bereniky

Upozornění
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• uzavření smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v č. p. 116 v ul. Gen. Závady mezi 
Městem Vysoké Mýto a MUDr. Dagmar 
Kellnerovou – Interní a diabetologická 
ambulance za účelem rozšíření pronajaté 
ambulance;
• organizační řád MěÚ Vysoké Mýto ze 
dne 16. 2. 2005 v předloženém znění 
včetně organizační struktury, která je jeho 
součástí;
• rozpočet Sociálního fondu na rok 2005 
dle předloženého znění;
• podpis smlouvy s vydavatelstvím Robert 
Helvich Hradec Králové o dodání 700 ks 
brožur Vysoké Mýto v předloženém znění;
• udělení výjimky z počtu dětí u mateřské 
školy Slunečná Vysoké Mýto na školní rok 
2004/2005 od 1. 1. 2005 dle předložené 
žádosti;
• směrnici o hospodaření s majetkem Města 
Vysoké Mýto a jeho inventarizaci;
• starostovi Bohuslavu Fenclovi služební 
studijní cestu se Sdružením historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech 
19. - 24. 5. 2005 do Bavorska.

Rada města jmenovala:
• Petra Machatu jako člena a zapisovatele 
komise pro regeneraci památek a památ-
kových zón;
• Ladislavu Šrutovou jako členku a zapiso-
vatelku komise pro etnické menšiny;
• Mgr. Hanu Faifrovou jako členku komisí 
pro výchovu a vzdělávání, kulturní a pro 
regeneraci památek a památkových zón.

Rada města souhlasila mj.:
• s pořádáním akce „Karneval Rio de Mejto“ 
(pořadatel DDM Mikádo) dne 14. 5. 2005 na 
náměstí Přemysla Otakara II. Po skončení 
akce pořadatelé zajistí úklidové práce;
• se zveřejněním informace o možnosti 
pronájmu nebytových prostor o výměře 
10 m2 v objektu Pražské brány ve Vysokém 
Mýtě.

Rada města vzala na vědomí mj.:
• žádost sdružení „Pro dětský úsměv“ 
a odkládá přijetí usnesení na jedno z dalších 
zasedání rady města;
• informaci o zhotovování fotografií na 
odboru dopravních a občanských agend 
dle výše uvedených podmínek;

• konání evropského demografického 
výzkumu s názvem „Ženy a muži v ČR: 
Životní dráhy a mezigenerační vztahy“.

Rada města uložila:
• starostovi města písemně oznámit Úřadu 
práce záměr podání výpovědi z užívání 
prostor v č. p. 190 v Choceňské ulici s tím, 
že tato instituce může získat do vlastnictví 
a užívání objekt bývalého dětského oddělení 
Nemocnice Vysoké Mýto.

Přečetli jsme za vás z jednání 
Zastupitelstva města Vysoké Mýto

Zastupitelstvo města udělilo 16. 2. 2005:
• Výroční ceny města Vysoké Mýto podle 
výsledků tajného hlasování a uložilo volební 
komisi zveřejnit jména držitelů až na 
slavnostním večeru dne 2. 3. 2005.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 
mj.:
• plán zasedání zastupitelstva města na 
rok 2005 ve dnech 16. března, 15. června, 
14. září, 14. prosince.

Zastupitelstvo města schválilo 16. 3.  mj.:
• rozpočet Města Vysoké Mýto na rok 
2005 s tím, že schodek rozpočtu bude 
uhrazen smluvně zabezpečeným úvěrem 
a finančními prostředky města z minulých 
let.

Zastupitelstvo města vydalo:
• obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 
o podrobnostech stejnokroje strážníků 
městské policie a o jeho nošení.

Informace z odboru životního prostředí:

DEN ZEMĚ VE VYSOKÉM MÝTĚ
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního 
prostředí ve spolupráci s DDM Mikádo 
a dalšími organizacemi připravuje 8. ročník 
oslavy svátku Země. Uskuteční se ve 
čtvrtek 21. 4. 2005 od 9 do 16 hodin na 
náměstí Přemysla Otakara II. 

Informace z MěÚ
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Co všechno může být nebezpečným 
odpadem?
Jsou to některé výrobky, které dosloužily nebo 
zbytky různých látek, např.:
- výrobky pro domácnost a kanceláře: 
chladničky, baterie všeho druhu, zářivky 
a výbojky, tonery, televizory, monitory
- zbytky nátěrových a stavebních hmot: ředidla, 
rozpouštědla, latexové a olejové barvy, laky na 
dřevo, tmely, mořidla, lepidla, obaly s jejich 
zbytky
- motoristické potřeby: použitý motorový 
a převodový olej, chladicí a brzdová kapalina, 
autobaterie, brzdové destičky, antikorozní 
prostředky
- zahradnické potřeby a pesticidy: růstové 
regulátory, prostředky proti hmyzu a hlo-
davcům, prostředky proti plevelům, pro středky 
proti chorobám 
- výrobky pro volný čas, zdravotnické potřeby: 
fotografické potřeby, léky, zdravotnický 
materiál, rtu�ové teploměry

Tyto odpady v žádném případě nepatří do 
popelnice, ale na místa k tomu určená.

Ve Vysokém Mýtě jsou těmito místy:
1) sběrné dvory: 
- baterie a akumulátory (suché články jako 
tužkové baterie, monočlánky apod., NiCd 
„knoflíkové“, olověné akumulátory)
- staré nátěrové hmoty, obaly od barev
- upotřebené olejové filtry
- hadry znečištěné olejovými látkami
- televizory
- ledničky
- zářivky, výbojky a ostatní odpad s obsahem 
rtuti
- použité oleje
Dvakrát do roka probíhá na sběrných dvorech 
sběr ostatních nebezpečných odpadů, 
které nejsou výše uvedeny (např. pesticidy, 
chemikálie…). Termín sběru je oznamován 
zvláštními plakáty.
2) lékárny: léky
3) prodejny: suché články - tužkové baterie, 
knoflíkové baterie, monočlánky
- KBT elektronik, nám. Přemysla Otakara II. 22/I
- PALLAS - Elektro, nám. Přemysla Otakara II. 
192/I
- POTRAVINY Ludmila, Rokycanova 280/IV
- KBT elektronik, P. Velikého 693/IV
- KUCHYŇSKÉ ŽELEZÁŘSKÉ ZBOŽÍ - pí. Kubo-
vá, Pražská 78/II
Pro podrobnější informace se obra�te na Lenku 
Ryšavou, tel.: 465 466 164, 
e-mail: lenka.rysava@vysoke-myto.cz

Program Dne Země
• ukázky starých řemesel: krajkářka, perní-
k ářka, výroba ozdob ze slámy, dřevěné 
hračky, kartáčník, podmalby na skle, 
keramika, vizovické pečivo, měděné šperky, 
zpracování ovčí vlny, patchwork … 
• přírodovědné soutěže, ekologická stopa
• ukázky sokolnictví, rybářství, včelařství
• alternativní zdroje energie 
• co je zdravé, může být i dobré - prezen-
tace výrobků zdravé výživy 

blok třídění a recyklace odpadů
• sestavení žížaly z jogurtových kelímků 
„O nejdelší Žížalu Mej�andu“
• vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže 
ve sběru drobného hliníku „O poklad Žížaly 
Mej�andy“ 
• prezentace firem, zabývajících se zpraco-
váním odpadů

Doprovodné akce
• ekologický test o ceny
• výstava na náměstí Přemysla Otakara II. 
21. 4. 2005 – „Šetrné papírování“ 
• výstava v prostorách Městské knihovny 
„Ekofór 2004 aneb Humorem na přírodu“ 
od 4. do 30. dubna 2005
• INEX sdružení dobrovolných aktivit – 
„Včelaření v Čechách“
• Stanice ochrany přírody Pasíčka - před-
stavení záchytné stanice pro handicapo-
vané živočichy 
• Záchranná stanice Zelené Vendolí - 
výstava

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ 
A RECYKLACI ODPADŮ 

Tentokrát na téma – nebezpečné 
odpady

V každé domácnosti vzniká 
menší či větší množství ne -
bez  pe čných odpadů. Je to 

odpad, který svými 
vlastnostmi např. 

výbušností, hořla vos-
tí, škodlivostí na zdraví, toxicitou, žíra vostí, 
infekčností… představuje nebezpečí pro životní 
prostředí a zdraví lidí. I když tohoto odpadu 
v domácnostech nevzniká mnoho, statistiky 
uvádějí 3 kg na obyvatele za rok, představuje 
velké riziko.
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I letos jsme pro Vás připravili "EKOTEST o trička ŽÍŽALY MEJŤANDY". Ekotest vyplňte a doručte 
do 15. 4. 2005 na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 
566 32 Vysoké Mýto. Obálku označte nápisem "EKOTEST".
Slosování správně zodpovězených EKOTESTŮ proběhne 21. 4. 2005 na vysokomýtském 
náměstí. Vylosovaní výherci budou kontaktováni a bude jim předána odměna.

Bulharská delegace ve Vysokém Mýtě
Ve dnech 5. - 10. dubna t. r. bude pobývat ve Vysokém Mýtě delegace městské části Odesos 
z druhého největšího bulharského města Varna – našeho nového partnerského města. Při 
této příležitosti bude 6. dubna podepsáno za přítomnosti bulharského velvyslance v České 
republice memorandum o přátelství a spolupráci mezi oběma městy. Tato spolupráce naváže na 
bohatou tradici vzájemných styků, založenou na sklonku 19. století vysokomýtskými rodáky Karlem 
a Hermenegildem Škorpilovými, kteří jsou nejen ve Varně, ale v celém Bulharsku dodnes uctíváni pro 
svůj zakladatelský přínos bulharské vědě, zejména archeologii. Ve středu 6. dubna v 16 hod. bude 
ve výstavní síni Jana Jušky zahájena výstava vynikajícího varnského grafika Todora Tačeva, doplněná 
vítěznými pracemi celobulharské soutěže o nejlepší dětskou ilustraci českých pohádek. V 19.30 
program vyvrcholí v koncertním sále Základní umělecké školy podpisem memoranda a spolupráci 
a slavnostním koncertem laureátů hudební soutěže Varnské konzervatoře o nejlepší interpretaci děl 
českých hudebních skladatelů.

Informace z odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

zde odstřihněte

Pátek 1. 4. 2005 v 19.00 hod.  
ŽRALOK V HLAVĚ
Širokoúhlá hořká česká komedie režisérky 
Marie Procházkové. Každý máme svého 
žraloka. V hlavě. V hlavní roli Oldřich 
Kaiser.
75 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 54 Kč.

Pátek 8. 4. 2005 v 19.00 hod   
FANTOM OPERY
Širokoúhlý muzikálový film Velké Británie 
a USA. Nová verze populárního příběhu
o tajemné bytosti. Láska která neumírá, 
hudba, která je věčná.
143 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

Neděle 10. 4. 2005 v 19.00 hod.  
ŽIVOT A SMRT 
PETERA SELLERSE
Životopisný film USA a Velké Británie vychází ze 
stejnojmenné biografické knihy Rogera Lewise 
o proslulém komediálním herci, představiteli 
nesmrtelného komisaře Clouseaua. 
127 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 54 Kč.

Pondělí 11. 4. 2005 v 19.00 hod.  
PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY
Širokoúhlý americký romantický film, ode-
hrávající se ve Francii před koncem první 
světové války. Dramatický příběh o nesmrtelné 
lásce s Audrey Tautouovou v hlavní roli. 
Režie Jean-Pierre Jeunet (režisér Amélie 
z Montmartru, kde poprvé zazářila právě 
Audrey Tautouová).
133 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Správnou odpově
 zakroužkujte!
1) probíhá ve Vysokém Mýtě sběr nápojových 
obalů - tetrapaků?
a) ano b) ne

2) Kdy probíhá ve Vysokém Mýtě svoz papíru?
a) každou sobotu
b) každou první sobotu v lichém měsíci
c) každou první sobotu v sudém měsíci

Pokračování testu na následující straně.

Ekotest o trička

9



Středa 13. 4. 2005 v 19.00 hod.  
SAMETOVÍ VRAZI
Český kriminální thriller vychází z proslulého 
případu tzv. orlických vražd, považovaného 
zatím za největší kriminální kauzu po-
listopadové éry. Režie: Jiří Svoboda. 
V hlavní roli: Michal Dlouhý.
130 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 15. 4. 2005 v 19.00 hod.  
BLADE: TRINITY
Širokoúhlý akční horor USA. Třetí díl 
o legendárním černošském upírobijci. 
Poslední štvanice začíná. V hlavní roli 
Wesley Snipes.
113 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 17. 4. 2005 v 19.00 hod.  
KREV ZMIZELÉHO
Nové české drama. Výpravná historická sága 
s Vilmou Cibulkovou a Ester Geislerovou 
v hlavních rolích. Film se odehrává během 
druhé světové války a vypráví příběh matky
a její dcery. 
126 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč. 

Pondělí 18. 4. 2005 v 19.00 hod.  
SKŘÍTEK
Nová česká širokoúhlá komedie. Groteska 
o vesnické rodince, kterou známe z filmu  
Cesta z města. Boleslav Polívka a Eva 
Holubová v hlavních rolích.
85 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Úterý 19. 4. 2005 v 19.00 hod.  
KOUSEK NEBE
České milostné drama. Druhý celovečerní 
film režiséra Petra Nikolaeva vypráví o lásce, 
která se zrodila v nelehkých 50. letech za 
zdmi vězení. Není na světě místo, kde by 
nás nemohla potkat láska.
88 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 22. 4. 2005 v 19.00 hod.  
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
Britsko-americké drama. Příběh plný kouzel 
a fantazie inspirovaný životem Jamese 
Barrieho, autora dětského hrdiny Petra 
Pana. Film sleduje Barrieho tvůrčí cestu od 
první inspirace ztvárnění Petra Pana až po 
samotnou premiéru filmu.
101 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 24. 4. 2005 v 19.00 hod.  
LETEC
Širokoúhlý výpravný životopisný film USA 
a SRN režiséra Martina Scorseseho. 
Leonardo Di Caprio v roli slavného letce, 
režiséra a dobrodruha Howarda Hughese.
170 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

3) Napiš dva obchody, kde je umístěna nádoba 
na použité monočlánky, baterie:

..............................................................................

..............................................................................

4) Kolik sběrných dvorů je ve Vysokém Mýtě?
a) 2 b) žádný c) 3

5) Co znamená značka PP na obalu?
a) plast b) papír c) plechovka

6) Do jakého kontejneru odložíte obal ozna čený 
značkou - PS?
a) na papír b) na plasty c) na sklo

7) Lze odložit ve sběrných dvorech chemikálie, 
pesticidy,...?
a) ne
b) ano, dvakrát do roka, termín oznámen zvláštní mi 
plakáty
c) ano

8) Jste ochotni třídit v domácnostech biolo gicky 
rozložitelný odpad (slupky a zbytky od ovoce 
a zeleniny, sáčky od čaje, skořápky od vajíček 
a ořechů, zbytky pečiva, kávová sedlina...)?
a) ano b) ne

Jméno, adresa .......................................................

.....................................................................................

zde odstřihněte
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Filmové kluby ve světě a u nás 
(další trocha historie)

Někdy na začátku padesátých let se 
v pařížské filmotéce začali scházet na pra-
videlných představeních mladí lidé zasažení 
tímto syntetickým druhem umění. Protože 
francouzský filmový archiv disponoval veli-
ce pestrou nabídkou, byly tam k vidění filmy 
sestavované do tématických cyklů, které 
bu mapovaly určitou kinematografii nebo 
představovaly nějakého tvůrce, popřípa-
dě se věnovaly určitému filmovému žánru. 
Z této skupinky lidí kolem Georgese Sadou-
la a André Bazina se v polovině padesátých 
let zrodila tzv. francouzská nová vlna (Jean 
Luc Godard, Francois Truffaut, Louis Mal-
le aj.) a věhlas takovýchto projekcí zhusta 
komentovaných v časopise Cahiers du Ci-
néma napomohl v té době vzniku obdobně 
laděných kin, jejichž projekce se soustředila 

Filmový klub

na představování nekomerční části kinema-
tografie a na historické exkurzy do minulosti. 
Začátky činnosti filmových klubů tak může-
me zasadit do Paříže, odkud se exportovala 
tato zkušenost do ostatních zemí západního 
bloku. Díky filmovým festivalům docházelo 
o něco později k pokusům založit obdobná 
hnutí i v tehdejším východním bloku. Mezi 
nejaktivnější patřilo Polsko, Českosloven-
sko a Maarsko. 
Pražský filmový klub těžil z výhody úzké pro-
vázanosti na Filmový archiv, a proto mohl 
uvádět poměrně pestrou nabídku filmů 
z historie. Ovšem i jeho dramaturgické za-
měření na nově vznikající filmy bylo svým 
způsobem na velmi vysoké úrovni, mezi 
lektory patřili povětšinou filmoví kritici a teo-
retici (vedle historiků z archivu). Druhá polo-
vina padesátých let byla ve znamení pokusů 
a teprve počátkem let šedesátých se klubo-
vá činnost v Československu rozběhla napl-
no. Svým způsobem výhodou tohoto hnutí 
byla ideologická proklamace vůdce bolše-
vické revoluce, který film prohlásil za skvělý 
nástroj bolševické propagandy. Proto měli 
tehdejší straničtí dohlížitelé pro film jistou 
slabost, neodvažujíce se protiřečit samému 
Leninovi. Vedle Prahy se začalo klubové 
hnutí šířit napříč republikou a brzy dosáhlo 
rozměrů, kdy bylo třeba nějak institucionál-
ně celou činnost zastřešit. 
Československý filmový ústav se proto 
stal formálním zřizovatelem a ochráncem 
klubového hnutí na dlouhou dobu. A doba 
filmovým klubům věru přála až do konce še-
desátých let, kdy okupace Československa 
a normalizace na chvíli paralyzovaly klu-
bové hnutí. Naštěstí silný ideologický tlak 
na prezentaci filmů především ze socialis-
tického tábora umožnil, že se k nám do-
stali takoví autoři jako Andrej Tarkovskij, 
Krzysztof Zanussi, Miklós Jancso, Andrej 
Končalovskij, Sergej Paradžanov aj. Díky 
filmovým klubům se mohli zájemci setkat 
s filmy, které pro československou distribuci 
nebyly doporučeny tzv. výběrovými komi-
semi. To se dělo tak, že v rámci družebních 
vazeb s okolními národními filmovými ústa-
vy se prostě film půjčil pro studijní projekci 
a simultánně tlumočen byl na různých semi-
nářích promítnut. 

Jan Schejbal

Úterý 26. 4. 2005 v 19.00 hod. 
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
Komediální love story ČR, SR a SRN 
o různých podobách lásky. Trojnásobný 
držitel Českého lva Ivan Trojan v nové 
komedii scénáristy a režiséra Petra 
Zelenky.
100 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 29. 4. 2005 v 19.00 hod.  
ŽIVOT POD VODOU
Širokoúhlá americká komedie. Bill Burray 
jako Steve Zissou – legendární podmořský 
badatel odhaluje nejtemnější záhady 
oceánu i lidských duší.
118 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

V měsíci květnu uvidíte:
Smím prosit • Arsene Lupin – zloděj 
gentleman • Ray • Hrdinové z říše Gaja
Skřítek • Řada neš�astných příhod 
• Příběhy obyčejného šílenství
• Hitch: Lék pro moderního muže
• Constantine • Team Amerika
• Krev zmizelého.
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Filmový klub Vysoké Mýto uvádí
ve čtvrtek 28. dubna v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle
TŘI BARVY: ČERVENÁ
(Trois couleurs: Rouge/Trzy kolory: Czerwo-
ny)
Režie: KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI  
Scénář: Krzysztof Kieślowski a Krzysztof 
Piesiewicz
Kamera: Piotr Sobocinski
Hudba: Zbigniew Preisner a Bertrand Lenc-
los
Hrají: Irène Jacobová (Valentine), Jean-Louis 
Trintignant (soudce), Frédérique Federová 
(Karin), Jean-Pierre Lorit (Auguste), Samuel 
Le Bihan (fotograf), Marion Stalensová (veteri-
nářka), Teco Celio (barman), Bernard Escalon 
(prodavač desek), Jean Schlegel (soused), 
Elzbieta Jasinská (žena), Paul Vermeulen (pří-
tel Karin), Jean-Marie Daunas (ředitel divadla), 
Roland Carey (dealer), Marc Autheman (hlas), 
Juliette Binochová (Julie), Julie Delpy (Domini-
que), Benoît Régent (Olivier), Zbigniew Zama-
chowski (Karol Karol) aj.

Info: Komorní psychologický snímek Tři barvy: 
Červená je závěrečným dílem volné trilogie ne-
dávno zemřelého polského režiséra Krzysztofa 
Kieślowského, inspirované barevnou symboli-
kou francouzské trikolory. Volnost byla repre-
sentována modrou barvou, Rovnost barvou 
bílou a pro Bratrství zbyla červená. Nápaditá 
symbolika barev se přenesla také do důmyslně 
vystavěné kostry vyprávění. 
V lednovém představení jsme měli možnost sle-
dovat osudy Julie; s modravým nádechem ob-
razu jakobychom stáli blízko její bolavé duše. 
Tentokrát budeme mít možnost vidět závěrečný 
díl trilogie (bohužel komičtěji laděný prostřední 
díl, Bílá, není k dispozici), kde se díky náhodám 
propojí osudy všech hrdinů. Hlavní hrdinka 
- Valentine přiměje nevrlého starce k morální-
mu kroku a k vyrovnání se s vlastní minulos-
tí, čemuž se dosud bránil činností na samé 
hranici zákona – nezákonným odposlechem 
a následným zasahováním do životních osudů 
protagonistů svých odposlechů. Vyvrcholení 
filmu je zároveň pomyslným svorníkem celé 
trilogie. Kieślovského tradiční spolupracovníci 
mu pomohli vytvořit pozoruhodné dílo s neopa-
kovatelnou atmosférou a barevnou kompozicí. 
Přijte se podívat, stojí to za to.

Příjemný zážitek přeje 
Jan Schejbal

Úterý 12. dubna 2005 v 19.30 hod.
VLÁĎA HRON A JEHO HVĚZDY, 
KTERÉ NEHASNOU
Třetí v pořadí a nejnovější zábavný pořad, 
ve kterém účinkuje jeden z nejžádanějších 
interpretů současné doby - Vladimír Hron.
Vstupné 170, 160  a 150 Kč.
Předprodej v Informačním centru na Měst-
ském úřadě.

Pondělí 25. dubna 2005 v 19.30 hod.
4. divadlo v předplatném - v podání
Slováckého divadla Uherské Hradiště
Tom Stoppard: 
TO PRAVÉ
Zlínský rodák Tomáš Straussler, jak se Tom 
Stoppard původně jmenoval, je dnes světově 
uznávaným anglicky píšícím autorem. V jeho 
hrách najdeme zpravidla dokonalý jazyk, 
důmyslné divadelní nápady a zábavně 
intelektuální rámec. Nezanedbatelným 
rysem jeho dramatiky je pohrávání si 
s hranicemi skutečnosti a fikce.
To vše najdeme i v moderní konverzační 
komedii To pravé. Ústřední téma hry – 
hledání „toho pravého“ v životě milostném 
i pracovním – je zasazeno do atraktivního 

Divadlo
Šemberovo divadlo
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V únorovém Vysokomýtském zpravodaji 
vás Divadelní soubor Šembera, o. s. 
informoval o připravovaném celoročním 
festivalu ochotnických divadel v rámci 
oslav stoosmdesátiletého trvání českého 
ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě, 
který byl zahájen pohádkou Králova 
kouzelná socha.
V měsíci dubnu připravují naši divadelníci 
pro své příznivce a milovníky humoru dvě 
divadelní představení. V úterý 5. 4. 2005 
sehrají vysokomýtští ochotníci s laskavým 
svolením autorů, pánů Svěráka, Smoljaka 
a Cimrmana, hru Švestka. V této nabídce 
vám přiblížíme první hostující soubor, který 
vystoupí v rámci našeho festivalu s komedií 
Legenda o Calandrovi. Tímto hostem 
bude divadelní ochotnický soubor Hadrián 
z Přibyslavi. V současné době má tři kolek-
tivy dospělých a tři kolektivy dětských herců. 
Za zmínku stojí skutečnost, že tento soubor 
má vlastní výrobu kostýmů, profesionální 
maskéry a kadeřníky. Komedie Legenda 
o Calandrovi se odehrává v řeckém městě 
Modon a je plná taškařic a záměn osob, tak 
jak byly divadelní hry před mnoha staletími 
psány. Přijte se podívat na tyto divadelní 
nadšence, kteří dokáží věnovat svému 
koníčku mnoho a mnoho hodin pilné práce, 
aby byly nakonec odměněni smíchem 
a potleskem spokojených diváků. 

divadelního prostředí, tzv. „divadla na 
divadle“.  Stoppardova hra nabídne divákům 
nejen zábavu, ale i vážně míněný apel 
k přehodnocení našich každodenních 
priorit.
Vstupné: 190 a 180 Kč.
Předprodej od 4. dubna 2005 v Informačním 
centru na Městském úřadě.

Na květen 2005 připravujeme:
Úterý 10. 5. 2005 v 19.30 hod.
Vyprávění Zdeňka Trošky 
(předprodej od 18. 4. 2005)

Středa 25. 5. 2005 v 19.30 hod.
Městské divadlo Mladá Boleslav 
J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena

Ochotnické divadlo

Divadelní společnost Šembera 
Vysoké Mýto 
uvádí s laskavým svolením pánů Svěráka 
a Smoljaka jevištní sklerotikon
ŠVESTKA  
Cimrman/Smoljak/Svěrák 
Představení se koná ve dnech 
4. a 5. dubna 2005 v 19.30 hod.
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.
Vstupné: 80 Kč.
Přijte zapomínat s námi.

Divadelní soubor Hadrián 
Přibyslav
LEGENDA O CALANDROVI
v sobotu 23. dubna 2005 v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle. 
Předprodej vstupenek bude od 18. dubna 
v IC MěÚ. 
Cena vstupenky je 80 Kč. 
Bližší informace se dozvíte z plakátů. 

uvádí na závěr jarní sezóny
VESELOU PODÁDKU PRO MALÉ I VELKÉ 
DIVÁKY
KAŠPÁRKOVA ŠEVCOVSKÁ 
POHÁDKA
Režie: Marie Švadlenová
Hudbu složil a nahrál: Petr Klofanda
Ve výpravě a scéně Viktora Čápa a Karla 
Jiskry hraje soubor a marionety loutkového 
divadla Srdíčko o. s. (Pavla Baigerová, 
Milan Dostál, Karel Fenik, Jan Havel, 
Radka Chalupníková, Karel Jiskra, Lída 
Karlíčková, Ondřej Pavlíček, Petr Ryška, 
Lenka Svatošová, Kamila Štrupová, Marie 
Švadlenová, Petra Vtípilová aj.).

Neděle 24. dubna 2005 
ve 14.00 a 16.00 hod.
Loutková scéna, Litomyšlská ul., Vysoké 
Mýto
Vstupné: 25,- Kč
Předprodej vstupenek od 18. dubna 2005 
v Informačním centru MěÚ Vysoké Mýto
a v den představení od 13.00 hod. přímo 
v loutkovém divadle SRDÍČKO, Litomyšlská 
ul. 72/IV.

Loutkové divadlo Srdíčko
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Středa 6. 4.  v 19.30 hod.
Základní umělecká škola
SLAVNOSTNÍ KONCERT 
LAUREÁTŮ HUDEBNÍ SOUTĚŽE 
VARNSKÉ KONZERVATOŘE 
O NEJLEPŠÍ INTERPRETACI 
DĚL ČESKÝCH HUDEBNÍCH 
SKLADATELŮ. 
Koncert se koná u příležitosti slavnostního 
podpisu memoranda o přátelství a spolu-
práci mezi městskou částí Varna – Odesos 
a Městem Vysoké Mýto, za přítomnosti J. E. 
pana Martina Tomova, velvyslance Bulhar-
ské republiky v České republice.
Informace v IC na Městském úřadě.

Čtvrtek 14. 4. 2005 v 16.30 hod. 
Šemberovo divadlo
KONCERT DĚTSKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU 
RUBÍNEK
a jeho přípravných oddělení
Účinkují: dětský pěvecký sbor Karosáček 
MŠ Slunečná 
přípravné sbory 2. - 5. tříd
Dětský pěvecký sbor Rubí nek ZUŠ Vysoké 
Mýto
Sbormistři Marcela Klímo vá, Monika Zer-
zánová, Pavel Zerzán
Vstupné dobrovolné, bez místenek ! 

pondělí 11. 4. 2005 v 19.00 hodin
KRYSAŘ
dle Viktora Dyka
hrají: studenti ZUŠ Vysoké Mýto
režie: Irena Truhlářová
v M-Klubu – v bývalém kinosále.

Experimentální studentské divadlo

Koncerty

Středa 27. 4. 2005 v 19.30 hod.
Šemberovo divadlo
KONCERT LITOMYŠLSKÉHO 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
Program - Josef Hayden: 
Symfonie č. 94 G-dur
Josef Hayden: 
Koncert pro trubku a orchestr Es-dur
Felix Mendelsohn - Bartholdy: Hebrides 
(ouvertura Hebridy) 
Franz Schubert: Symfonie č. 8 h-moll – 
„Nedokončená“
Dirigent: Jan Fajfr
Sólo na trubku: Vlastimil Bialas
Vstupné: 140, 130 a 120 Kč.
Předprodej od 4. dubna 2005 v Informačním 
centru na Městském úřadě.

Neděle 8. května 2005 ve 14.00 hod.
Ve společenském sále M-Klubu Vás 
přivítáme na 
TANEČNÍM ODPOLEDNI PRO 
STARŠÍ A STŘEDNÍ GENERACI. 
K tanci i poslechu hraje Rytmická skupina 
Vysoké Mýto pod vedením Stanislava Háj-
ka. 
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Obor Regionální historie pokračuje těmito 
přednáškami:
Středa 6. dubna 2005: 
CHOCEŇSKÉ HRADY
Přednáší Mgr. Miroslava Cejpová

Středa 20.dubna 2005: 
SLAVATOVÉ Z CHLUMU 
A KOŠUMBERKA
Přednáší Vlastimil Volák

Začátek přednášek vždy v 15.30 hod. 
v malém sále M-Klubu.

Vstupné na jednotlivé přednášky: 50 Kč.

Univerzita volného času
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Půjčujeme beletrii, společensko - vědní 
naučnou literaturu,  hudebniny, mapy, 
zvukové nosiče CD, LP, MC s hudbou 
i mluveným slovem, informační prameny, 
sbírky zákonů (od roku 1918 do součas-
nosti), zajiš�ujeme meziknihovní výpůjční 
službu. V čítárně nabízíme více než 90 
titulů novin a časopisů, umožňujeme 
přístup na internet a zejména práci 
s naučnými CD-romy. Součástí oddělení 
pro dospělé je i zvuková knihovna pro 
nevidomé a slabozraké spoluobčany.

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

Středa 6. dubna 2005 v 16 hodin 
(pro žáky ZŠ Jiráskova a ZŠ Knířov)
Čtvrtek 7. dubna 2005 v 16 hodin 
(pro žáky ZŠ Javornického, ZŠ Vraclav 
a ostatní)
SLAVNOSTNÍ ZÁPIS PRVŇÁČKŮ 
DO KNIHOVNY ANEB MOŽNÁ 
PŘIJDE I H. CH. ANDERSEN
Akce pořádaná k Mezinárodnímu dni dětské 
knihy. Zveme dívenky a chlapce, kteří by 
se rádi stali čtenáři Městské knihovny ve 
Vysokém Mýtě, ke slavnostnímu zápisu 
do knihovny, kde kromě čtenářského 
průkazu, pamětního listu a symbolického 
klíče od knížek obdrží bezplatně i registraci 
do konce června 2005. Zápis je spojen s 
kulturním programem a s připomenutím 
200. výročí narození H. Ch. Andersena. 
Tento spisovatel nás „osobně navštíví“ ve 
stylovém oblečení a dětem zodpoví jejich 
dotazy. Rodiče jsou vítáni, jejich podpis na 
přihlášce je nutný.

Akci sponzoruje E. Jílek - Kovpropag 
a Ing. J. Štencl - Papír, kancelářské a školní 
potřeby.

Čtvrtek 28. dubna 2005 v 16 hodin
INTERAKTIVNÍ ZÁBAVNÁ SHOW 
S ILUSTRÁTOREM DĚTSKÝCH 
KNIH ADOLFEM DUDKEM
Během vyučovací hodiny se nadšeným 
posluchačům dostává lekce ze základů 
ilustrátorského řemesla, poučení o nutnosti 
znalosti anatomie pro umění kresby 
i praktické ukázky, jak jednoduše může 
cokoliv nakreslit i zdánlivý antitalent. 
Bezprostřední ilustrátor neuvěřitelně snadno 
navazuje kontakt s dětmi, hýří vtípky, 
výtvarnými hádankami a triky s přeměnou 
čísel v obrázky. Kromě spousty legrace si 
odnášejí posluchači informace, jak vypadají 
moderní dětské knihy a malířské techniky. 
Závěr vystoupení provází autogramiáda. 
Program je vhodný pro děti 1. – 4. tříd 
ZŠ. Počet dětí na vystoupení je omezen. 
Vstupenky jsou k dispozici od 5. dubna 
2005 v Městské knihovně – oddělení pro 
dospělé čtenáře. 

V úvodu proběhne slavnostní vyhlášení 
vítězů etapové soutěže „Cesta do říše 
pohádek“.
Vstupné 30 Kč

Městská knihovna
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7. 4. – 15. 4. 2005
Todor Tačev: 
GRAFIKY
Výstava profesora grafické tvorby ze 
Svobodné univerzity ve Varně.
Koná se u příležitosti podepsání memoranda 
o přátelství a spolupráci mezi městem 
Vysoké Mýto a městem Varna – Odesos.
Výstava bude doplněna souborem 
kreseb bulharských dětí na téma ČESKÉ 
POHÁDKY.
Vernisáž 6. dubna v 16.00 hod., 
Výstavní síň Jana Jušky.
Úvodní slovo: Prof. Konstantin Trošev.
Denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 hod.

24. 4. – 20. 5. 2005
JAROMÍR KROSCH
Retrospektivní výstava k 50. narozeninám 
choceňského malíře. Svět, v němž naše 
všednodenní situace nápadně připomínají 
grotesku a cirkusové scény jsou jako ze 
života. 
Vernisáž v neděli 24. 4. ve 14 hodin, 
Výstavní síň Jana Jušky.
Úvodní slovo: PhDr. Karel Jaroš.
Hudební vystoupení: Radek Škeřík (akorde-
on).
Denně kromě pondělí a úterý, 9-12, 
13-17 hod.
Tel.: 465 483 373

Výstavy
Vestibul:
EKOFÓR ANEB HUMOREM 
NA PŘÍRODU
Výstava kresleného fotografického humoru 
s tématikou životního prostředí. Akce 
je pořádána ve spolupráci s Městským 
úřadem, odborem životního prostředí, ke 
Dni Země.
Více k výstavě na www.brontosaurus.cz. 

Oddělení pro dospělé čtenáře:
BAREVNÉ TOULKY MĚSTEM
Výstava obrazů, obrázků a textilních doplňků 
vysokomýtského rodáka Jaroslava Korbela.

Oddělení pro dětské čtenáře:
JARO
Výtvarné práce dětí MŠ Pod Smrkem

Všechny aktuální informace, plánované 
akce a on-line katalog dokumentů, které 
jsou u nás k dispozici, naleznete na adrese: 

www.knihovna.myto.cz

Zajímavé tituly z novinek
březen 2005
Naučná literatura
Bestenreiner, Rika: Sisi a její sourozenci
Fiell, Harlotte: Design pro 21. století
Green, Caroline: Malujeme keramiku
Havas, Harald: Trénink inteligence 
Husajní, Núr al: Skok víry
Klíma, Jan: Pod německou vlajkou
Kolomacká, Marcela: Láska a posedlost
Moravec, Mikuláš: Autosalon Jana Wericha

Beletrie
Berenson, Laurien: Pes hlídá vraha
Ehrlich, Anna: Žezlo a růže
Gordon, Richard: Facemaker
Harrod-Eagles, Cynthia: Anna
Christensen, Lars Saabye: Poloviční bratr
Lehane, Dennis: Tajemná řeka
Min, Anchee: Císařovna Orchidej

Literatura pro děti
Cunliffe, Juliette: Encyklopedie psů
Hilf, Oliver“ Kluci jsou přece prima
Micklem, William: Příručka jízdy na koni
Pons, Michéle Mira: Internet krok za krokem

Výstavy
Městská galerie

Jaromír Krosch: S vážnou tváří, olej, plátno, 2004
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ZŠ JIRÁSKOVA NA LYŽÍCH
Pro děti naší školy jsme v lednu a dvakrát 
v únoru opět uspořádali odpolední lyžařský 
zájezd do Přívratu u České Třebové. V den 
zájezdů byla ve škole už od rána lyžařská 
nálada. Děti kromě aktovek s učením 
přicházely do školy s lyžemi a batohy 
plnými dobrot. Po čtvrté vyučovací hodině 
a vydatném obědě jsme s našimi lyžaři odjeli 
za krásným odpolednem. V Přívratu na nás 
pokaždé čekala upravená sjezdovka, školní 
permanentka a někdy i modrá obloha, 
sluníčko nebo krátká sněhová vánice. 
Mezi dětmi však panovala dobrá nálada. 
Lyžování s kamarády je přece úplně jiný 
zážitek než sjíždění sjezdovky s rodiči. 
V průběhu odpoledne si děti udělaly i několik 
krátkých přestávek na posilnění. Poslední 
zbytky zásob zmizely cestou domů. Většina 
z nás byla mile překvapena, jak se i někteří 
prvňáčci dokázali sami o sebe postarat 
a nepotřebovali naši pomoc. Pohled na 
malé lyžaře, jejich š�astné oči a červené 
tváře byly dobrou známkou, že se zájezd 
vydařil a že ho s radostí pro děti zase někdy 
uskutečníme.

 učitelé I. stupně ZŠ Jiráskova

Dne 3. dubna 2005 končí ve výstavních 
prostorách Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě výstava 
PLESOVÁ SEZONA ANEB JAK 
SE BAVILI NAŠI PŘEDCI VE 
DRUHÉ POLOVINĚ 19. A PRVNÍ 
POLOVINĚ 20. STOLETÍ.
Jde o výstavu plakátů a pozvánek na plesy, 
plesových pořádků, ale i společenských 
toalet, fotografií a mnoha dalšího.

Ve výstavních prostorách Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě proběhne v období 
od 17. dubna do 8. května 2005 výstava 
PAPÍROVÁ TAŠKA 
- NEJEN POMOCNÍK.
Převážná většina předmětů pochází 
ze soukromé sbírky jediné sběratelky 
tohoto artiklu u nás paní Blanky Sůvové 
z Prahy. Na výstavě se představí nejen 
papírové tašky nejznámějších firem, ale 
hlavně tašky našich i světových módních 
tvůrců. Vůbec poprvé pak budou vystaveny 
tašky výrobců parfémů a kosmetických 
přípravků - opět většinou světových značek. 
Všechny příznivce papírových tašek - nejen 
pomocníků, ale i nositelů reklamy a designu 
- zveme také na slavnostní zahájení výstavy, 
které proběhne za účasti sběratelky v neděli 
17. dubna 2005 v 16 hodin. Kurátorkou 
výstavy je Soňa Bezdíčková.

Otevřeno: út-pá 9.00-12.00 13.00-17.00, 
so-ne 9.00-12.00 13.30-17.00

Přednášky
Mgr. Karel Stehno
NÁVŠTĚVA THAJSKÉHO 
KRÁLOVSTVÍ A BUDHISTICKÉ 
BARMY
Mgr. Stehno, bývalý velvyslanec v Thajsku 
a Barmě, pohovoří o životě tamějších 
obyvatel v období před ničivými tsunami 
ve čtvrtek 21. dubna 2005 od 18.00 hod.
v malém sále M-Klubu ve Vysokém Mýtě.

Regionální muzeum Jiřina Špelinová a Aleš Bárta
PARDUBIČTÍ ZDRAVOTNÍCI 
NA SRÍ LANCE
O svém měsíčním pobytu v tsunami 
postižené Srí Lance budou vyprávět 
dobrovolní pardubičtí zdravotníci Jiřina 
Špelinová a Aleš Bárta 
ve čtvrtek 28. dubna 2005 od 18.00 hod.
v malém sále M-Klubu ve Vysokém Mýtě.

Vstupné na obě přednášky je 25 Kč.

Školy
ZŠ Jiráskova
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p o ř á d a l a  v  n e d ě l i 
20. 2. tradiční karneval 
v Sokolovně ve Vyso-
k é m  M ý t ě .  J i ž  p o 
d e s á t é  v y v r c h o l i l y 
masopustní akce MŠ 
tradičním karnevalovým 
veselím, na které se 
po dobu celého roku 
dět i  těší  a dospěl í 
zajiš�ují vše potřeb-

né. V letošním roce se odehrával 
karneval za přítomnosti postav z pohádky 
O Červené Karkulce. Vlk, nejzápornější 
postava, před vypuknutím plesu uprchl 
a pohyboval se v ulicích města. Právě proto 
byla znemožněna realizace celé pohádky 
v provedení pedagogického sboru. Na tuto 
skutečnost byly děti připraveny a my všichni 
byli stále ve střehu. Za těchto okolností byl 
na místě karneval pojmenován: MAŠKARNÍ 
BÁL aneb Možná přijde i vlk.
Rodiče se účastnili společně s dětmi 
náročných tanečních i soutěžních aktivit 
a přispěli nejen zajištěním výtečného 
pohoštění a krásné výzdoby, ale provázeli 
také celé odpoledne výborným hudebním 
programem. Třešničkou na dortu byl 
harlekýn, který stál v centru všeho dění 
v životní velikosti (viz foto) z autorské 
dílny Filipa Dvorského. Ač vládlo napětí 
kvůli obávanému vlkovi a ještě obávanější 
chřipce, návštěvnost byla vysoká a všichni 
se celé odpoledne příjemně bavili při 
různých hrách. Vše vyvrcholilo soutěží 
o nejlepší masku. Vítězové obdrželi dort 
- karnevalového medvěda - v provedení 
cukrářky paní Pavlíčkové. Protože vyhrály 
všechny masky, byl dort všemi dětmi 
v pondělí při vzpomínkách na karneval 
zkonzumován. Co závěrem? Vysoké Mýto 
je zase bezpečné, za pomoci některých 
účastníků se nám obávaného vlka podařilo 
odchytnout na zdejším stadionu. Hrozba 
byla zažehnána…
Na závěr ještě moc děkujeme sponzorům 
Smékalovu pekařství a firmě Nopek, s. r. o. 
Vysoké Mýto za voňavé koláčky, křupavé 
preclíky a chutné cukrovinky.

Pedagogický sbor MŠ Pod Smrkem

Akce ZUŠ na měsíc duben:
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
představení pro mateřské školy
7. 4. v 8.30 a 10.00 hod.
pro rodiče s dětmi
7. 4. v 15.30 hodin (přeloženo ze 17. 3.) 
Představení se konají v koncertním sále 
školy 

KONCERT DĚTSKÝCH SBORŮ 
14. 4. v 16.30 hod. - Šemberovo divadlo
KONCERT UČITELŮ
21. 4. v 19.30 hod. – koncertní sál školy
KONCERT ABSOLVENTŮ 
26. 4. v 18.00 hod. - koncertní sál školy

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás touto cestou seznámili se 
soubory pracujícími na hudebním oboru 
naší ZUŠ. Přestože v tomto oboru převládá 
individuální výuka žáků, vyučují jednotliví 
učitelé také komorní a souborovou hru. Ta 
je u žáků velmi oblíbená. Navazují zde nová 
přátelství, při hře na koncertech odpadá 
tréma, zažije se i spousta legrace. A tak 
vznikají dua, tria, kvarteta, menší i větší sou-
bory, dechový a swingový orchestr, pěvecký 
sbor. 
Dětský pěvecký sbor Rubínek všichni 
Vysokomýtští dobře znají. Vznikl v září 
1993 a v současné době sdružuje okolo 
160 dětí. Čtyři přípravná oddělení vede 
Monika Zerzánová, koncertní sbor vede 
Pavel Zerzán. Hlasovými poradci jsou Jitka 
Dušková a Jana Andrlová, klavírní spo-
lupráci zajiš�uje Iva Vrátilová. Sbor pra-
videlně obohacuje koncertní scénu ve 
Vysokém Mýtě a okolí a vždy dokáže pře-
svědčit své posluchače o svých kvalitách. 
S výbornými výsledky reprezentuje Vysoké 
Mýto na soutěžích a soutěžních festivalech. 
Získal mj. Zlaté pásmo na celorepublikové 
soutěži v Novém Jičíně - 1998, 3. místo na 
Mezinárodní soutěži v Celje – Slovinsko 
2001, Zlatou medaili na Mezinárodní soutěži 
„Iuventus Mundi Cantat“ – Olomouc 2001, 
Stříbrné pásmo na Mezinárodním festivalu 
adventní a duchovní hudby - Praha 2002. 
Dosavadním vyvrcholením činnosti sboru 
bylo čtrnáctidenní koncertní turné po ame-

MŠ Pod Smrkem Základní umělecká škola
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rických státech Wisconsin, Iowa, Illinois 
a Minnesota (2003). V současné době se 
Rubínek připravuje na dubnový Festival 
pěveckých sborů (8. 4. 2005 – Skuteč), na 
okresní kolo soutěže (13. 4. 2005 – Holice) 
a na Festival Královéhradecké slavnosti 
sborového zpěvu (6. – 8. 5. 2005 - Hradec 
Králové). V rámci těchto slavností se usku-
teční i společný koncert dětského pěvec-
kého sboru Rubínek a sboru Vodopád 
z Bánské Bystrice v pátek dne 6. 5. 2005 
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.
Dechový orchestr ZUŠ Vysoké Mýto 
byl založen v roce 1989 a navázal na 
dlouholetou činnost dechové hudby ve 
zdejší ZUŠ. Dirigentem je Václav Drobný. 
V současné době má orchestr 18 členů, 
jejichž průměrný věk je 13 let. Orchestr 
hraje klasický dechový repertoár, taneční 
skladby a též skladby v rytmu swingu. 
Vystupuje na různých kulturních akcích ve 
Vysokém Mýtě a okolí, pravidelně zahajuje 
Čermákovo Vysoké Mýto. Zúčastňuje se 
soutěží dechových hudeb, získal 2. místo 
v okresní soutěži (1992), v téže soutěži 
1. místo (1995), a 2. místo (2001). V kraj-
ské soutěži (2004) se umístil na 2. místě. 
Dechový orchestr též vyjíždí do zahrani-
čí. V r. 1995, 1997, 2000, 2002 hrál na 
Mezinárodním festivalu dechových hudeb 
v německé Grimmě v  a v r. 2001, 2002 
a 2003 v Belgramu. V letošním roce se žáci 
opět připravují na Čermákovo Vysoké Mýto 
a na koncert v německé Grimmě.
Saframentská kapela vznikla v roce 2000. 
Je složena z dětí všestranně nadaných, 
které jsou schopné zároveň zpívat i hrát na 
více hudebních nástrojů. Repertoár souboru 
tvoří české a moravské lidové písně, které 
pro soubor upravuje jeho vedoucí Helena 
Vedralová. V současné době má kapela 11 
členů, 4 dívky a 7 chlapců ve věku 12 – 16 
let. Obsazení souboru se každoročně obmě-
ňuje v závislosti na tom, jak žáci odcházejí 
na střední školy. Z hudebních nástrojů jsou 
zastoupeny housle, violoncello, zobcové 
flétny, akordeon, baskřídlovka, pozoun, 
buben a různé jiné perkusivní nástroje. 
Kapela vystupuje především na koncertech 
ZUŠ, na různých vernisážích a festivalech. 
V roce 2003 se Saframentská kapela úspěš-
ně zúčastnila celostátní soutěže folklórních 
souborů základních uměleckých škol, kde 

ve své kategorii získala 1. místo a zároveň 
ocenění za osobitý přístup k interpretaci 
lidových písní. Nyní se kapela připravuje na 
Velikonoční koncert pro veřejnost.
Komorní smyčcový orchestr vznikl 
v letošním školním roce zásluhou Miluše 
Krabicové. Náplní tohoto tělesa je inter-
pretace vážné hudby. Klavírních partů 
se ujala Kateřina Žáková, učitelka hry na 
klavír. Tento komorní smyčcový orches-
tr můžete slyšet na interních vystoupeních 
a koncertech školy.
Big Band vznikl v září loňského roku. 
Orchestr má 19 členů – 5 saxofonů, 4 trom-
bony, 4 trubky, baskytaru, kytaru, bicí, klavír, 
tubu, zpěv. Zaměření orchestru je především 
swingového a tanečního charakteru. Na 
výběru skladeb, přípravě žáků a celé orga-
nizaci spolupracují následující sekce: žestě 
Václav Drobný, saxofony Jaroslav Prudič, 
rytmika Jan Fajfr. Díky Janě Andrlové, uči-
telce zpěvu, která se ujala pěveckého před-
nesu, si Big Band může dovolit i náročnější 
pěvecké pasáže. Poprvé se představil na 
Vánočním koncertě žáků čtyřmi skladbami 
a bylo vidět i slyšet, že rytmem nadšení mladí 
hráči strhli i posluchače. Nyní již má Big 
Band koncertní program, se kterým vystou-
pil s nemalým úspěchem v Kosteleckých 
Horkách  (20. 2. 2005). Přijal též pozvání 
do královéhradeckého Nového Adalbertina, 
kde vystoupil 20. března pro Sdružení pro 
pomoc mentálně postiženým. Příznivcům 
Jaroslava Ježka, Leonarda Bernsteina, 
Glena Millera a jiných skladatelů tohoto 
žánru se Big Band představí na Čermákově 
Vysokém Mýtě a swingovém festivalu 
v Chocni na zámečku. 

Milé děti, milí rodiče,
všechny vás srdečně zveme na představení 
o hudebních nástrojích
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
které se koná 7. dubna 2005 ve velkém sále 
Základní umělecké školy Vysoké Mýto.
Naši žáci a jejich učitelé vás provedou říší 
pohádek pomocí hudebních nástrojů, a to  
v dopoledních blocích pro mateřské školy 
v 8.30 hodin a v 10.00 hod. a v odpoledním 
představení pro veřejnost v 15.30 hod.
Pokud vaše dítě osloví některý z hudebních 
nástrojů, rádi jej uvidíme v měsíci květnu na 
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Taneční skupina T-Komplex při DDM Mikádo 
ve Vysokém Mýtě uvádí hudebně-taneční 
pořad k 17. výročí svého vzniku
T - KOMPLEX 
MÁ SEDMNÁCTINY
V programu se představí taneční kroužky 
a taneční skupina T-Komplex při DDM 
Mikádo a jejich hosté.
Čtvrtek 21. dubna 2005 v 17.30 hod.
Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě,
vstupné: 45 Kč.
Předprodej vstupenek od 10. března každý 
čtvrtek ve společenském sále M-Klubu od 
16.30 do 17.30 hod.

malých vstupních pohovorech v Základní 
umělecké škole.
Pro budoucí muzikanty jsou velmi důleži-
té první měsíce v tzv. přípravné hudební 
výchově - PHV, která je svou metodikou 
určena pro žáky 1. a 2. tříd. Zde si děti for-
mou hry s říkadly a písničkami bezprostřed-
ně osvojí základní hudební návyky, základy 
hudební abecedy a rytmu.
Účelem přípravné hudební výchovy je vzbu-
dit v dítěti lásku k hudbě již od raného 
dětství a pomoci mu při výběru hudebního 
nástroje.

Váš Pedagogický sbor ZUŠ

Neděle 3. 4. 2005 
APRÍLOVÉ ŠMAJDÁNÍ
Přes tři mlýny. Jarní vycházka okolím 
Vysokého Mýta.
Sraz v neděli ve 14.00 hod. 
u DDM Mikádo.

Pátek 8. 4. 2005     
BAZAR KOL 
A CYKLO VYBAVENÍ
Chybí, nebo vám naopak přebývá starší 
kolo? Ve čtvrtek 7. dubna přijímáme kola 
v DDM Mikádo - pod Choceňskou věží 
- od 17.00 do 19.00 hodin. V pátek 
8. dubna si můžete od 9.00 do 17.00 
hodin přijít vybrat z pestré nabídky kol.

Čtvrtek 21. 4. 2005
DEN ZEMĚ 
NA VYSOKOMÝTSKÉM 
NÁMĚSTÍ
Měření ekologické stopy.

Čtvrtek 21. 4. 2005
T- KOMPLEX MÁ SEDMNÁCTINY
Bližší informace v následující rubrice.

Úterý 26. 4. 2005 
MÍSTNÍ KOLO 
ROM ZLATÁ UDICE

DDM Mikádo

duben 
LOUČNÁ TOUR
 
ŠKOLA PLAVANÉ

Sobota 30. 4. 2005
ČAROBABÍ 
Páteční čarodějnické hraní a soutěžení na 
zahradě DDM Mikádo. Začátek v 18.00 
hod., s sebou 10 Kč a buřtík na opečení.

KARNEVAL RIO DE MEJTO
vyzývá všechny organizace, spolky, sdružení, 
kluby, rodiny i jednotlivce: 
Nesete doma, pojte se pobavit do RIA 
(náměstí Přemysla Otakara II. - 14. 5. 2005).
Připravte se už nyní na velký karnevalový rej. 
Vyrobte masku pro jednotlivce i kolektiv, ale-
gorický vůz, se kterým se můžete prezentovat.
Součástí karnevalového reje budou pouliční 
divadla, živá hudba, soutěže o nejlepší masku 
(jednotlivec i skupina), nejlepší alegorický vůz, 
workshopy pro děti i dospělé, čajovna, občer-
stvení a mnoho dalšího.
Další informace  sledujte ve Vysoko mýtském 
zpravodaji, Trsu a na plakátech.
Registrace alegorických vozů:
Svůj alegorický vůz registrujte v DDM 
Mikádo osobně, telefonicky (465 424 314, 
731 108 510), 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz.

T - Komplex

DDM Mikádo - organizátor akce - sděluje, 
že přípravy na karneval jsou v plném 
proudu - zapojte se i Vy!!! 
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T-Komplex úspěšně reprezentoval

3x 1. místo, 3x 2. místo, 8x 3. místo a titul 
vicemiss.
Taneční soutěž jednotlivců a dvojic – 
Havlíčkův Brod – sobota 5. března 2005.
Soutěže se zúčastnilo 38 tanečnic a 1 taneč-
ník, kteří podávali velmi dobré výkony.

Výsledky našich účastníků

Kategorie do 10 let sólo – moderní tanec
2. místo: Lenka Jeřábková
3. místo: Sabina Křepelková - Kristýna 
Sabolová

Kategorie do 10 let sólo – volný tanec
1. místo: Barbora Boušková
3. místo: Veronika Wichová

Kategorie do 10 let duo – moderní tanec
3. místo: Veronika Wichová - Kristýna 
Sabolová

Kategorie 10-13 let sólo – moderní tanec
2. místo: Radka Bidlová
Monika Slavíková

Kategorie 10-13 let sólo – volný tanec
3. místo: Miroslav Rautenkranc

Kategorie 13-15 let duo - volný tanec
3. místo: Lenka Škrancová – Lenka Syrová

Kategorie nad 15 let duo – scénický 
tanec
3. místo: Eva Kurková – Karolína Kyselová

Kategorie nad 15 let duo – volný a moder-
ní tanec
1. místo: Barbora Divoká – Martina 
Daňková
2. místo: Monika Leová – Karolína Kyselová
3. místo: Lenka Leová – Monika Leová

Kategorie nad 15 let sólo – vol. scén. 
a mod. tanec
1. místo – Eva Kurková

Monika Leová – titul vicemiss !!!! 
 
Roman Divoký - vedoucí taneční skupiny 
T-Komplex při DDM Mikádo ve Vysokém 
Mýtě.

Úterý 12. 4. 2005 v 18.00 hod.
Česká křes�anská akademie pořádá
přednášku
SVATOPLUKA KARÁSKA,
faráře ČCE a poslance Parlamentu ČR
s názvem 
K BOŽÍMU OBRAZU
Koncertní sál ZUŠ Vysoké Mýto.
Vstupné dobrovolné.

Úterý 26. 4. 2005 v 17.00 hod.
ČKA a Církev Československá husitská 
pořádá
přednášku JANA ROKYTY
s názvem
ADAMITÉ
Fara Československé církve, ul. Javor-
nického 253.

Úterý 12. 4. 2005 v 18.00 hod.
NEBOJTE SE TAROTU
Přednáška manželů Navrátilových o taro-
tových kartách, jejích původu a praktickém 
využití.
Albion, Rokycanova 114, Vysoké Mýto 
(budova Agroprojekce) – tel. 465 422 797.

Přednášky

Vás zve na 2. besedu z cyklu
POVÍDÁNÍ O ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ PŘI ČAJI
Středa 6. 4. 2005 
17.00 hod. klubovna u Zvonice
O dnu ptactva (1. 4.) a všem, co vás zajímá 
z jejich života, vám přijde povídat ředitel 
DDM Litomyšl Dr. Urbánek.

Skautské středisko Lejsek
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duben – červen
RAKU
čajové misky pro pokročilé 
(hledání tvarů hliněných čajových misek)
8. – 10. 4. a 14. – 15. 5. 2005

PLETENÍ KOŠŮ 
(víkendová pracovní dílna seznamující 
s pletením z africké liány a proutí )
10. – 12. 6. 2005

RYBNÍČKY
benfice Hany Voříškové 
(divadélka, výstava, brigáda)
24. – 26. 6. 2005
Bližší informace: Drahomíra Bisová, 
tel.: 737 253 378 od 8 do 10 hod. 

Výstava
ŠETRNÉ PAPÍROVÁNÍ
Výstavu ke Dni Země „Šetrné papírování“ 
můžete shlédnout od 4. 4. do 20. 4. 2005 
ve skautské klubovně u Zvonice. Výstava 
je věnována třídění a recyklaci papíru.
Zájemci o shlédnutí výstavy mohou 
kontaktovat Martinu Jetmarovou (Mauglí) 
723 562 725.
 
Středisko Lejsek ve Vysokém Mýtě hledá 
děti, které by měly zájem o skauting ve 
svém městě.
Skauting je plný netradičních zážitků 
a dobrodružství, které lze prožít uprostřed 
skal a lesů stejně tak jako v městských 
ulicích a zákoutích. Rozvíjí tvořivost 
i sportovního ducha, je ostrovem pohody 
a kamarádství. Sbližuje lidi rozmanitých 
kultur, vede je k nezištnosti a odvaze.
 
Naše klubovny jsou u Zvonice na náměstí 
Otmara Vaňorného.
Přijte se podívat na naše schůzky:
 
Světlušky
(dívky 6 - 11 let) mají schůzky každý pátek 
od 15 do 17 hod.
 
Vlčata
(chlapci 6 - 11 let) mají schůzky každou 
středu od 16.30 do 18.30 hod.
 
Bližší informace: 723 562 725 (Mauglí - 
Martina Jetmarová)

Hliněná dílna na Újezdci

Černá čísla roku 2004
Policisty Obvodního oddělení Policie ČR 
ve Vysokém Mýtě (v počtu 16) bylo v roce 
2004 zpracováno celkem 4 281 administra-
tivních spisů. V 3 196 případech se jednalo 
o předvedení, zatčení, pátrání po osobách, 
dodání k výkonu trestu apod. Dále šlo o 469 
trestných činů a 616 přestupků, vyjma skut-
ků vyřízených policisty na místě, například 
v blokových řízeních, která se evidují jinak. 
O vině a trestu pachatelů trestných činů 
rozhodují soudy. U přestupků tak činí různé 
orgány, nejčastěji Komise pro projednávání 
přestupků při MěÚ. Porovnáme-li situaci na 
Vysokomýtsku s rokem 2003, zjistíme, že 
došlo k nárůstu o 68 trestných činů a o 77 
přestupků. 
Z bližšího rozboru skutkové podstaty někte-
rých trestných činů vyplývá, že  k odcizení 
věcí z vozidel došlo v 72 případech. Kráde-
ží motorových vozidel bylo spácháno 35. 
Domy a byty obyvatel byly napadeny ve 32 
případech. Do sklepů, za použití násilí, zlo-
ději vnikli devatenáctkrát. Rekreační chaty 
byly vykradeny devětkrát. K velmi rozšíře-
ným patřily krádeže platebních karet, kterých 
bylo spácháno 35. Vzhledem k neopatrnosti 
poškozených často došlo i ke zneužití odci-
zených karet. Krádeží v privátních i ostatních 
budovách, většinou v nočních hodinách, 
bylo zaznamenáno 40. Bohužel ani loňský 
rok nebyl výjimkou a neušetřil Vysoké Mýto 
nejzávažnějších trestných činů. Jednalo se 
především o zákeřnou vraždu muže z Vyso-
kého Mýta. Dále byly vyšetřovány tři případy 
týrání dětí, dvě znásilnění a tři loupeže. 
Rozbor přestupkových jednání vypovídá 
o naprosto dominantním podílu majetko-
vých deliktů. Z celkového počtu přestupků 
(616) připadá 481 skutků (78 %) právě na 
krádeže.
Ani statistika nehodovosti nebyla příznivá. 
V roce 2004 bylo policisty ve vysokomýt-
ském služebním obvodu zaznamenáno 337 
dopravních nehod (oproti roku 2003 nárůst 
o 43 nehod). Byly při nich usmrceny 2 oso-
by, 11 osob utrpělo těžké a 54 lehké zranění. 
186 nehod se stalo v obci, 108 mimo obec 
a 117 na silnici I. třídy. Úsek s největší neho-
dovostí (22 nehod) je na silnici I/35 od křižo-

Policie
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Mladší žáci SK Vysoké Mýto  halovými 
přeborníky kraje.
Dne 29. 1. 2005 se utkaly 4 nejlepší celky 
mladších a starších žáků, které si vybojovaly 
účast v kvalifikačních turnajích o tituly pře-
borníků halové kopané Pardubického kraje. 
V kategorii mladších žáků si naprosto suverén-
ně počínali svěřenci trenérů Kovaříka, Dvořáka 
a Lipavského, kteří se stali přeborníky kraje.
V. Mýto : AFK Chrudim 9:0  
(Šumský 4, J. Tomášek 4, Dvořák)
V. Mýto : Česká Třebová 5:1 
(J. Tomášek 3, P. Tomášek 2)
V. Mýto : MFK Pardubice 5:1 
(Krátký 2, J. Tomášek, P. Tomášek, Kerhart)

(Celky Chrudimi a České Třebové hrají v žákov-
ské 1. lize!)

V kategorii starších žáků vyhráli a přeborníky 
kraje se stali žáci FK Svitavy.

vatky „u Neklu“ po křižovatku „u Mýtnice“. 
Druhý největší počet nehod (17) připadá na 
úsek od železničního přejezdu „u jatek“ po 
křižovatku „u Neklu“. Třetí (16 nehod) na 
průjezd obcí Hrušová. Čtvrté místo (15 ne-
hod) v neblahé evidenci zaujímá úsek hlavní 
silnice od křižovatky na Džbánov k restau-
raci Truck.
Na závěr se zmíním o situaci v oblasti me-
zilidských vztahů. Za loňský rok bylo ozná-
meno 163 případů narušení občanského 
soužití. Z toho 39 skutků bylo kvalifikováno 
jako trestný čin, tedy jako ublížení na zdraví, 
násilí proti skupině obyvatel a jednotlivcům, 
výtržnictví apod. Lze zcela důvodně před-
pokládat, že řada dalších násilností nebyla 
policii vůbec oznámena. 

kpt. Bc. Ivo Flídr
vedoucí Obvodního oddělení PČR 

Vysoké Mýto

KUJEBÁCKÝ ŠMAJD
9. ROČNÍK
Sobota 30. 4. 2005 
Start: Ve dvoře Gymnázia ve Vysokém Mýtě
Od 6.00 hod., plánovaný konec do 18.00 
hod.
Startovné 20,- Kč
Malé občerstvení zajištěno.
Turistické trasy: 10, 15, 20, 35, 50 km.
Cyklistické trasy: 30, 45, 55 km.

Sport

Pořádá dne 24. 4. 2005
KUJEBINOU NA KOLE ČI PĚŠKY 
(BUDE-LI SNÍH, NAZUJEME 
BĚŽKY)
Trasy: MTB 30 a 50 km.
 Silniční kola 30, 60, 90 km.
Pěší 8 a 15 km.
Start: Vysoké Mýto, nám. Přemysla Ot. II. 
v 9.00 hod.
Dobrou náladu si vezměte s sebou. Těšíme 
se na Vás!
Bližší informace v prodejně Donocyklu.

Sportovní klub Donocykl

SK Vysoké Mýto

Ve Sportcentru ve Vysokém Mýtě začal dal-
ší ročník Bowlingové ligy (zájemci se stále 
mohou na uvedeném místě přihlásit). Tamtéž 
začala celoroční hra jednotlivců o horské kolo 
a jiné ceny. Informace rovněž ve Sportcentru ve 
Vysokém Mýtě.

Bowling

SONS
Sjednocená organizace nevidomých a sla-
bozrakých
zve širokou veřejnost na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. dubna 2005
Česká Třebová, Mlýnská 900
(100 m od Malé scény)
v době od 9.00 – 16.00 hod.

Prohlídka učeben - výstavka kompenzač-
ních pomůcek, jejich předvedení a prodej
pro nevidomé a zrakově postižené.
Účast přislíbila Spektra v. d. n. Praha
a Tyflopomůcky Olomouc.
Bližší informace – sekretariát SONS, paní 
Hurtová.
Tel.  465 535 325,  605 320 604.

Došlo po uzávěrce
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KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 
PARDUBICKÉHO KRAJE
pořádá odborný seminář
ČESKÉ FIRMY NA NĚMECKÉM 
TRHU PO VSTUPU 
DO EVROPSKÉHO 
SPOLEČENSTVÍ
Místo  konání: velká zasedací místnost 
Domu techniky, náměstí Republiky, Pardu-
bice 
13. 4. 2005 od 9 do 13 hodin, prezence 
od 8.30 hod.
Přednáší: Dr. Marcella Pavelka, německá 
právnička mluvící česky, specializující se na 
zastupování českých firem v Německu.
Seminář je určen zejména pro stavební 
a další firmy, které podnikají na německém 
trhu a uzavírají kontrakty s německými part-
nery, případně zvažují vstup na německý 
trh.
Program:  1. Změny v pracovním povolení, 
které nastaly po vstupu do EU.
2. Smlouva o dílo a její změny , které nastaly 
po vstupu do EU.

3. Kupní smlouvy, smlouva o obchodním 
zastoupení.
4. Protokol o předání předmětu díla, jeho 
náležitosti.
5. Změny v problematice vymáhání pohle-
dávek.
6. Vzájemné uznávání rozsudků a s tím spo-
jené náklady.
7. Dotazy, diskuse. 

Cena činí pro členy KHK Pardubického 
kraje 500 Kč, pro nečleny 700 Kč, částky 
jsou uvedeny včetně DPH.

V ceně je zahrnuta přednáška a malé občer-
stvení.
Cena zápisného se nevrací, je možno vyslat 
náhradníka.
Úhrada: bankovním převodem na účet č. 
182873848/0300, ČSOB Pardubice, VS 307, 
SS-Vaše IČO.
V případě zájmu odešlete přihlášku na níže 
uvedenou adresu. Bližší informace podá 
a přihlášky do 8. 4. 2005 přijímá Krajská hos-
podářská komora Pardubického kraje, Karla 
IV. 42, 530 02  Pardubice, sl. Chrudimská, 
tel.: 466 613 782, fax: 466 613 491, e-mail: 
khkpce@khkpce.cz

Hospodářská komora
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Fotografie na obálce Aleš Felgr - Den Země 2004.

Mlýn Valcha  - ostrov v jarním moři 2005. Foto L.Šedová.
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