
04/2007



Před sto lety, 1. dubna 1907, 
zemřel jeden ze zakladatelů moderního malířství 

na Vysokomýtsku, bulharský rodák

Kydrivs Lipof

Nahoře:
Jindřich Velen (1862-1962): Svět chce být klamán (Podobizna Kydrivse Lipofa).
1907, olej, dřevěná deska, Městská galerie Vysoké Mýto, získáno z majetku rodiny Jindřicha Velena 
2006 prostřednictvím Bvlgari Foundation.

Na obálce: 
Kydrifs Lipof (1880-1907): Vysoké Mýto od Loučné
1903, olej, plátno, 45 x 55 cm (výřez), Bvlgari Foundation, New York (restituce z Národní galerie 
v Praze, konfiskát z majetku rodiny Hermenegilda Jirečka, 1963).

Na zadní straně obálky: 
Kydrifs Lipof (1880-1907):  Bratři Škorpilové při archeologickém výzkumu.
Bulharsko, kolem 1899, olej, plátno, 40 x 55 cm, Nacionalen Istroričeski Muzej, Sofie.



KYDRIVS LIPOF
malíř, kreslíř, výtvarný pedagog a dobrodruh
* 15. září 1880 v Sozopolu (Bulharsko)
† ? 1. dubna 1907 byl naposledy spatřen při večeři na parníku Ulysses, 350 námořních mil 
 západně od Brightonu

Kydrivs Lipof, doposud mnoha tajemstvími zahalená postava světového 
umění, se narodil v bulharském přímořském městě Sozopol roku 1880 jako 
nemanželský syn známého litevského obchodníka se zlatem a antickými 
starožitnostmi, vynikajícího zlatníka a šperkaře Virgase Lipose (1836 -1892; 
jméno Lipos bylo v bulharsky psaném křestním listu malého Kydrivse zko-
moleno a pobulharštěno na Lipof chybným přepisem z latinky do cyrilice). 
Ani Kydrivsova matka ovšem nebyla slovanská Bulharka, ale bulharská Tur-
kyně, dcera jednoho z Liposových obchodních přátel z tzv. zlaté cesty z Caři-
hradu do Sozopolu a přes Kamen Brjag dále vnitrozemím do Terstu a Vídně. 

Lipos se s ní, jako rodilý katolík, nemohl oženit, protože v rodném Vilniusu byl již jednou ženat 
a měl tam i tři děti. Malého Kydrivse zachránil ihned po porodu před kamenováním, kterému  
bylo nemanželské dítě (spolu s matkou) vystaveno ze strany svých extremistických příbuzných. 
Malý Kydrivs po matčině smrti vyrůstal pouze s otcem. Ten jej od útlého dětství zasvěcoval do 
základů bulharské archeologie a zaměstnával ho jako kresliče odkrytých antických a slovan-
ských památek. Koncem roku 1892, kdy mu jako nelegálnímu hledači pokladů začala hořet 
bulharská půda pod nohama (neboť oficiální vládní hledači Karel a Hermenegild Škorpilové na 
něj uspořádali policejní štvanici), Virgas Lipos prchl ze Sozopolu -  na poslední chvíli a - syna 
nestihl vzít s sebou. Byl zabit na útěku, těsně před bulharsko-rumunskou hranicí, úkladným 
vrahem, najatým bratry Škorpilovými, 24. nebo 25. prosince 1892. Antické vykopávky, které byly 
nalezeny v jeho cestovním voze, se staly posléze základem slavné fondace bří Škorpilů, kterým 
bylo založeno Národní archeologické muzeum ve Varně. Třináctiletému Kydrivsovi přišla zpráva 
o otcově smrti 1. ledna 1893. Stal se z něj sirotek a byl zcela bez prostředků. Svědomí bratří 
Škorpilů se pohnulo natolik, že mladého chlapce zaměstnali za chléb a vodu na svých neustále 
se rozšiřujících bulharských archeologických lokalitách jako kresliče. Mladý Lipof se nikdy ne-
dozvěděl, že oba bratři mají mnoho společného se smrtí jeho otce, a tak ke Škorpilovým přilnul 
láskou téměř synovskou. V jejich službách zůstal až do dosažení své plnoletosti. V roce 1899, 
kdy se Škorpilové chtěli prohlásit za zakladatele bulharské archeologie, jim náhle stál v cestě 
nepohodlný svědek, jediný pamětník průkopnické práce svého otce na tomto poli - Kydrivs 
Lipof. Pro jistotu ho adoptovali a poslali do svého rodiště - Vysokého Mýta - s tím, že se tam 
bude cítit jako doma - v Bulharsku. Lipof přijel do Vysokého Mýta 6. května roku 1900. Ubytoval 
se v dnes již neexistujícím škorpilovském rodném domě. Byl tu opečováván přehodnou tetou 
obou bratří Josefou Jirečkovou a setkal se tu i se svým prvním vysokomýtským následníkem, 
v maličké mansardě v prvním poschodí přebývajícím Jindřichem Velenem, svým pozdějším 
epigonem. Živil se vším, co uměl:  kurzy bulharštiny, malby a archeologie. Kurzy bulharštiny 
teta Josefa snášela ještě dobře. Vždyť Bulharsko bylo zaslíbenou zemí pro její kdysi s odřenýma 
ušima prospívající synovce. Horší to bylo s kurzy malby, neboť z Velenovy mansardy se dolů do 
přízemí snášela často nesnesitelná směsice výparů terpentýnu, lněného oleje a režného lihu. 
Když však došlo na kurzy archeologie, kdy Lipof začal druhdy útulný dům upravovat (jak se to 
naučil u Škorpilů v Bulharsku) na pozůstatky keltského osídlení Mýta z doby 4. století před Kris-
tem, došla tetě Josefě trpělivost.  Svého adoptivního synovce vyhodila na ulici. Naštěstí hned 
přes řečenou ulici bydlel jiný Lipofův vysokomýtský druh, Ferdinand Hejl, u něhož mladý malíř 
nalezl nejen útočiště, ale i porozumění pro pokračování svých eskapád. Malířské bratrstvo, kte-
ré on, Lipof a Velen 2. ledna roku 1901 založili a kolem něhož se brzy vytvořila agilní skupinka 
nedělních malířů, bylo vůbec prvním alternativním malířským spolkem ve 20. století v Evropě a 
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patří mu v tomto ohledu právem plné uznání. Skutečnou hlavou a ideovým vůdcem celé sku-
piny byl ovšem výjimečný Lipof. Ostatní se víceméně vezli. Na druhé straně je třeba přiznat, že 
například malíř pokojů Václav Prágr dosáhl pod Lipofovým vedením jisté zručnosti i jako malíř 
obrazů, a i díla Velenova, Hejlova a ostatních jsou jistě daleko napřed před vývojem světového 
malířství (jako taková ale teprve čekají na své uznání). Lipof tu však z celé družiny čněl jako 
atomový hřib nad klubajícím se podhoubím malířské moderny. V prosinci roku 1903 se na čas 
vrátil zpět do Bulharska, přemožen zimou a steskem po svých  adoptivních rodičích, ale oba 
Škorpilové se k němu zachovali macešsky: byli již zpraveni o demolici svého rodného domu a 
svého adoptivního syna oficiálně vydědili. Přesto, nebo snad právě proto, se Kydrivs Lipof vrátil, 
v létě roku 1904, zpět do Vysokého Mýta, ke svým jediným přátelům. Čekaly ho tu ale už jenom 
ústrky, posměch a vkus konzervativních měšťanů, kteří se shlédli v líbivých obrázcích malíře 
pokojů Prágra, přičemž originální jiskřivé malby Kydrivse Lipofa označili za cizí, nesrozumitelné 
a příliš nepokojné. Ještě tři roky snášel Kydrivs Lipof toto úplné nepochopení maloměstských 
estétů. Toulal se vysokomýtským okolím, do kterého zasazoval postavy z bulharských dějin a 
antické mytologie, maloval u okolních rybníků i na Loučné. Od společenského života se ovšem 
zcela izoloval a své modelky vodil do stále nepřístupnějších a odlehlejších zákoutí vysokomýt-
ského okolí. Pobyt v Mýtě náhle ukončila zpráva, která se mu patrně stala osudnou. Ozvali se 
jeho nevlastní sourozenci. Přesídlili z Vilniusu do New Yorku, aby tu rozšířili otcovu někdejší 
zlatnickou a šperkařskou slávu pod značkou BVLGARI, to na paměť místa otcova tragického 
skonu. Na dálku sledovali bratrův umělecký vzestup, nabídli mu místo hlavního výtvarníka firmy 
a poslali mu lodní lístek z Brightonu do New Yorku. A tak Lipofův život skončil (s vysokou mírou  
pravděpodobnosti) 1. dubna 1907 při katastrofě zámořského parníku Ody sseus, na kterém se 
rozhodl odcestovat za svou šťastnější budoucností...

Vitrinka je dnes zcela otevřena dílu Kydrivse 
Lipofa. Bohužel, v celém jeho malířském odka-
zu se podařilo dosud vystopovat pouze jedno 
dílo s přímým vysokomýtským motivem (to re-
produkujeme na obálce). Podle všeho vzniklo 
na objednávku Hermenegilda Jirečka, rytíře ze 
Samokova, nevlastního Lipofova strýce, a bylo 
určeno k výzdobě jeho bulharské dači na Vini-
cích.  S jeho dcerou, uměleckou fotografkou Ju-
lií, měl Lipof milostný poměr v květnu roku 1903. 
Z té doby je také zachována řada vzájemných 
portrétů. Jirečková fotografovala Lipofa s až úz-
kostlivou diskrétností, v níž se zrcadlí její touha 
po romantickém milenci. Naopak Lipof celou 
historii tohoto vztahu vylíčil, jak bylo jeho zvy-
kem, v sérii alegorických obrazů, vznikajících na 
březích Zálešského rybníka. Podáváme ji níže. 

Vitrinka

Paridův soud 
Duben 1903, olej, plátno, soukromá sbírka, Vídeň.

Paris má nepochybně Lipofovu podobu. O třech 
bohyních se přepokládá, podle očitých svědectví 
pamětníků, že jim stály modelem všechny tři sestry 
Jirečkovy (zleva Marie, Julie a Noemi). Vítězkou se 
stala prostřední Julie. Noemi poté odjela okamžitě do 
Vídně a se sestrou se viděla až na Lipofově symbolic-
kém pohřbu v Brightonu roku 1907.

Julie Jirečková (1878-1963): 
Kydrivs Lipof na hrázi Záleš-
ského rybníka, duben 1903. 

Fotografie, 9 x 12 cm, Regionál-
ní muzeum ve Vysokém Mýtě.

2



Na Zálešském rybníku
Začátek května 1903, olej, plátno, Městská galerie 
Vysoké Mýto. Získáno z majetku Julie Jirečkové 
v roce 1963.

Lipof tu zachytil svou budoucí milenku s nepokrytým 
smyslem pro radost z okamžiku, který následoval 
bezprostředně poté, co nechal svůj model, mladič-
kou a nevinnou aristokratku, několik hodin stát po 
kolena v ledově studené vodě Zálešského rybníka.

Zrádný milenec
Konec května 1903, olej, plátno, 80 x 62, Městská 
galerie Vysoké Mýto. Získáno z majetku Noemi Ji-
rečkové v roce 1963.

Oba zobrazení milenci, Julie a Kydrivs, se rozešli 
koncem května 1903; důvodem byl chronický zánět 
ledvin, kterým byla Lipofova nejvěrnější modelka v 
té době postižena a kterým pak trpěla až do konce 
života.

Noční plavec
Olej, plátno, nedatováno, prodáno anonymně 
u Sotheby´s, New York, květen 2006, získáno 
prostřednictvím Bvlgari Foundation pro rodin-

nou sbírku sourozenců Liposových, New York.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.

Kloníme se k názoru, že obraz byl namalován rovněž  
koncem května 1903; Antony Seton přišel ovšem 
z myšlenkou, že obraz vznikl až koncem května 1907, 
a vyvodil z toho dalekosáhlé závěry o možnosti Lipofo-
vy záchrany po ztroskotání parníku Ody sseus.
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V 8. kategorii -  za sportovní výkon:
Oddíl karate TJ Sokol Vysoké Mýto - za zisk 
1. místa v lize MSKA – CZ TOP TEN 2006.

V 9. kategorii - za organizaci sportovního pod-
niku:
Jiří Kovařík a Jan Vlček - za přípravu a orga-
nizaci 1. ročníku fotbalového turnaje mladších 
elévů O štít královských věnných měst.

V 10. kategorii - za reprezentaci města:
Libuše Rolečková – za úspěšné uspořádání 
Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě v 
Karlových Varech.

V 11. kategorii - žák nebo student roku:
Lukáš Javůrek, ISŠT, za výbornou reprezenta-
ci školy na několika soutěžích v oboru zámeč-
ník, mj. i v celostátní soutěži KOVO JUNIOR 
– Hospodářské komory ČR, kde zvítězil suve-
rénním způsobem.

Ve 12. kategorii -  za sponzorství společenských 
aktivit:
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.  - za sponzorství 
místního životního prostředí a sportovní čin-
nosti mládeže.

Cenu starosty města získali: 
Bohuslav Fencl, bývalý starosta Vysokého 
Mýta
Ing. Rudolf Černý, bývalý generální ředitel ak-
ciové společnosti Karosa,
oba za svůj dlouholetý podíl na rozvoji Vyso-
kého Mýta.

V sobotu 17. března byly na slavnostním veče-
ru, pořádaném společně městem Vysoké Mýto 
a Regionálním muzeem u příležitosti 200. výročí 
narození Aloise Vojtěcha Šembery, uděleny již 
podvanácté výroční ceny města Vysoké Mýto 
těm našim spoluobčanům, rodákům a přízniv-
cům, kteří se v uplynulém roce významně za-
sloužili o dobré jméno Vysokého Mýta či jinak 
přispěli k rozvoji našeho města. Ceny získali:

V 1. kategorii - za hudbu, hudební dílo, hudební 
interpretaci: 
Marcela  Klímová - za úspěšné účinkování 
dětského pěveckého sboru Karosáček v roce 
2006. Marcela Klímová vede dětský pěvecký 
soubor Karosáček již 28 let.

Ve 2. kategorii - za výtvarné dílo, fotografii, film 
nebo videoprogram: 
Jiří Jareš - za zhotovení seriálu panoramatic-
kých fotografií Vysokého Mýta, kterých bylo 
využito mj. i k výrobě reprezentativního měst-
ského  kalendáře na rok 2007.

Ve 3. kategorii -  za architekturu, údržbu pamá-
tek, stylovou rekonstrukci domu nebo stylovou 
a estetickou realizaci objektu: 
Roman Čermák - za příkladnou rekonstruk-
ci historické fasády vlastního objektu čp. 
3/IV v Třebízského ulici.

Ve 4. kategorii - za literární dílo vč. dramatické-
ho, dále za herecký výkon a režii:
Zdeněk Culka - za autorství a režii dvou diva-
delních pohádek pro děti – Princezna Jůlinka a 
kouzelník Abraxas a Trampoty čerta Barabáše.

V 5. kategorii  - za organizaci kulturního podniku 
– nebyla cena udělena.

V 6. kategorii - za vědeckou a odbornou činnost, 
popularizaci vědy, přednášky,  publicistickou 
a vydavatelskou činnost:
Regionální muzeum - za vydání knihy, která 
poprvé komplexně shrnula životní osudy členů 
vysokomýtské rodiny Škorpilových s názvem 
Krásný život žili, krásnou práci konali…

V 7.  kategorii - za politickou a spol. významnou 
veřejnou činnost:
Miroslav Mařík  - za aktivní sportovní a organi-
zátorskou činnost  a práci s mládeží v Sokole 
v roce 2006. Miroslav Mařík patří k znovuob-
novitelům vysokomýtského plaveckého oddílu, 
zasloužil se mj. o opravu Tyršovy plovárny, vý-
stavbu krytého bazénu i opravu Sokolovny.

VÝROČNÍ CENY MĚSTA VYSOKÉ MÝTO

Nositelé výročních cen za rok 2006:
Vpředu: Ing. Rudolf Černý, Libuše Rolečková, 
Jiří Jareš, Miroslav Mařík, Marcela Klímová
Uprostřed: Bohuslav Fencl, Zdeněk Culka, Jan 
Vlček, Věra Vašková (Dlažba s. r. o.), Jiří Kovařík, 
Milada Šlégrová (v zastoupení Romana Čermáka)
Vzadu: Zdeněk Kyndl (trenér karatistů) a Lukáš 
Javůrek.

Foto: Lucie Šedová
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s novým místostarostou Vysokého Mýta ing. Františkem Jiraským.

Pane místostarosto, ve funkci jste už 3 měsíce. Můžete nám říci, 
kterými oblastmi se na radnici nejintenzivněji zabýváte?
Uvedená doba mi dala možnost seznámit se v hrubých rysech s fun-
gováním vysokomýtského Městského úřadu. Nebylo to jednoduché. 
Úřad, to je vlastně středně velká firma: má více než 100 zaměstnan-
ců, rozpočet kolem 350 miliónů a jeho  jednotlivé odbory se zabývají 
velmi specifickými a různorodými oblastmi samosprávy a přenesené 
státní správy.  Z toho všeho se intenzivněji věnuji oblastem, které mi 
profesně nejsou tak vzdáleny, tedy například investičním akcím nebo 
problematice dobře fungujících technických služeb...

Jak se vlastně cítíte po přestupu z podnikatelské sféry do samosprávy?
Při podnikání se některá rozhodnutí odehrají pouze ve vaší hlavě – a stačí to.  Na úřadě se mu-
síte se svými nápady svěřit -  navrhovat, diskutovat, někdy hledat politickou podporu, případně 
hlasovat. Výsledek může být v obou případech dobrý nebo špatný. Na úřadě ale vše trvá trochu 
déle. Ale abych odpověděl na vaši otázku: zatím to jde.

Mohl byste jako bývalý podnikatel uvést, co by mohl stát (ne-li přímo radnice) udělat pro 
podnikatele a podnikání jako takové?
Současný stav našeho právního a ekonomického systému je tak složitý a nepřehledný, že každý, 
kdo podniká, porušuje, třebas nevědomě, nějaký zákon, vyhlášku, předpis nebo nařízení. Je 
jasné, že jednoduché řešení všech problémů neexistuje, ale o Jednoduchost bychom se měli 
aspoň snažit. Představoval bych si to třeba takhle: „Daně se snižují, zpívat se smí!“ To je však 
možné pouze v pohádce… Na místní úrovni by státní správa měla poskytovat všem občanům, 
tedy i podnikatelům, kvalitní, dostupný, jednoduše srozumitelný servis. Dobré by ještě bylo – a to 
se někdy nedaří – měřit všem stejným metrem.

Co nového chystáte v řízení radnice?
Novinkou bude především tzv. projektové řízení investičních a později i všech ostatních akcí. To 
je něco, co není dosud v samosprávě ani státní správě úplně vyzkoušeno, ale osvědčuje se jinde. 
Ve Vysokém Mýtě budeme jedni z prvních. Jde o to, že dosud byli jednotliví úředníci pověřeni 
úkolem a jejich postup byl kontrolován pouze na pravidelných poradách. Projektové řízení je 
něco, co docela promění příslovečnou nepřehlednost úředních postupů. Administrátor prostřed-
nictvím počítačového programu zadá na vnitřní počítačové síti úkoly jednotlivým členům pracovní 
skupiny, věnující se určitému projektu nebo problému. V této pracovní skupině budou vedle ad-
ministrátora (vedoucího skupiny) i příslušní úředníci napříč jednotlivými odbory, politický garant 
a zástupci veřejnosti, přičemž veškerou svou agendu, aktivitu a komunikaci v rámci problému 
budou sdílet. A pochopitelně bude kontrolována i jejich pracovitost a efektivita. Systém např. 
automaticky upozorní člena týmu na blížící se termín splnění úkolu. Žádné výmluvy nepřijímá.

Není to trochu jako ze science-fiction?   
Žertem na tuto otázku odpovídám takto: „Funguje-li systém a zemře-li administrátor, nikdo to 
nepozná.“  Vypadá to sice jako vtip, ale něco pozitivního na něm je. Věřím, že se nám možnost 
takovéhle vzájemné komunikace osvědčí. Bez počítače jsme si ji, myslím, s velkým úspěchem 
vyzkoušeli v rámci pracovní skupiny pro využití budov bývalého soudu, načisto teď systém spustí-
me v rámci projektů revitalizace dětských hřišť, přípravy inženýrských sítí lokality Mlýnský Potok II
a při výkupu pozemků v průmyslové zóně.

Rozhovor měsíce
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Ve čtvrtek 8. března proběhl v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi galavečer DEN D, na kterém 
převzalo 10 oceněných dobrovolníků Pardubického kraje originální sošku anděla. Ocenění dob-
rovolníci byli vybráni odbornou komisí z celkem 39 obdržených nominací. Pořadatelem této vý-
znamné akce, kterou podporuje Pardubický kraj, je SKP - CENTRUM Pardubice. Ocenění je 
velkým poděkováním  všem, kteří věnují svůj čas a schopnosti práci pro druhé. Mezi deseti oce-
něnými byla i Marie Synková z Vysokého Mýta. Toto poděkování obdržela za svou dlouholetou 
práci v místní skupině Českého červeného kříže, kterou obětavě vykonávala s velkou dávkou po-
zitivní energie a bez nároku na odměnu. Paní Marie Synková je členkou místní skupiny Českého 
červeného kříže Vysoké Mýto od roku 1959. V roce 1970 se stala její předsedkyní a tuto funkci 
vykonává dodnes. Po celou dobu svého působení v Českém červeném kříži organizuje školení 
žáků základních škol i široké veřejnosti o poskytování první pomoci v ohrožení života. Každoroč-
ně bezplatně zajišťuje a vykonává zdravotnickou službu na všech kulturních a sportovních akcích 
pořádaných ve Vysokém Mýtě. Obětavě a nezištně organizovala humanitární pomoc postiženým 
povodněmi v roce 1997, 2002 a 2006. Pomáhala lidem například ve Zlíně, Troubkách i Vysokém 
Mýtě. Paní Synková nezapomíná ani na starší členky ČČK. Pravidelně je navštěvuje, pomáhá 
jim a svým zájmem o jejich problémy jim dodává sílu do dalších let. Upřímně blahopřejeme paní 
Synkové k tomuto ocenění. Děkujeme jí za její obětavost a přejeme jí pevné zdraví a mnoho sil 
do další práce. 

Ladislava Pohorská,
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto 

Naše čtenáře by určitě zajímalo, jak funguje v naší městské radě koaliční spolupráce. Jste, 
jako člen uskupení Nestraníků, spokojen se spoluprací politických stran?
V naší městské radě je 7 zástupců tří politických subjektů: ODS, KDU-ČSL a Nestraníků. Jejich 
zastoupení je 4 : 2 : 1. Já jsem ta osamocená jednička. Osamocen se tu však vůbec necítím. 
Náhled radních na problémy, které řešíme, je – až na skutečné výjimky – velmi podobný. Zdá 
se mi, že jsme dobrý tým. Politiku většinou necháváme být. Důležité je, že hlasujeme, jak se mi 
zatím zdá, pro dobro věcí... 

Mohl byste uvést příklad?
Zpívat se smí tuhle dopadlo 7 : 0.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce

Ocenění pro paní Marii Synkovou z Vysokého Mýta
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Úplná znění usnesení ZM 1/07 a rady města 
Vysoké Mýto č. 5/07 – 8/07 jsou zveřejněna 
na internetové stránce města. Předkládáme 
vám z nich následující výtah: 

21. února zastupitelstvo města: 
• schválilo volební řád pro udílení Výročních 
cen města Vysoké Mýto za rok 2006, udělilo 
Výroční ceny města Vysoké Mýto podle 
výsledků tajného hlasování a uložilo volební 
komisi jména držitelů zveřejnit až na slav-
nostním večeru konaném dne 17. března 
2007;
• schvál i lo Programové prohlášení 
Zastupitelstva města Vysoké Mýto na obdo-
bí 2006 - 2010. 

13. února 2007 rada města:
•  souhlasila s uzavřením nájemních smluv 
na další 3 roky na byty v domech s pečovatel-
skou službou  Javornického a Litomyšlská;
• schválila dotaci ve výši 1 500 Kč místní 
skupině Českého červeného kříže Vysoké 
Mýto - Domoradice na kulturní akce pro 
děti;
• vzala na vědomí zprávu o záměru zřídit 
příspěvkovou organizaci Informační centrum 
Vysoké Mýto a uložila projednat záměr v 
kulturní komisi a finančním výboru;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého, V Břízkách, 
Husova a Čapkovská na dobu určitou.

20. února rada města:
• vzala na vědomí zprávu hodnotící komise 
o posouzení a hodnocení nabídky na akci 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
Vysoké Mýto - svozové prostředky a nádoby 
na sběr bioodpadu“ a rozhodla o přidělení 
veřejné zakázky uchazeči FARID COMERCIA 
s. r. o. Kněžmost za nabídkovou cenu 4 156 
408 Kč včetně DPH;
• vzala na vědomí zprávu hodnotící komise 
o posouzení a hodnocení nabídek na akci 
„Integrovaný systém nakládání s bioodpady 
Vysoké Mýto – fermentační stanice“ a roz-
hodla o přidělení veřejné zakázky uchazeči 
Sdružení Vysoké Mýto - 1. člen sdružení 
(vedoucí sdružení): VCES a. s. Praha a 2. 
člen sdružení: KUNST, spol. s r. o., Hranice 
za nabídkovou cenu 71 301 660 Kč včetně 
DPH;

• souhlasila se zveřejněním záměru prodeje 
bytu č. 13 v č. p. 678 ve Větrné ulici a bytu č. 
6 v č. p. 596 v Rokycanově ulici ve Vysokém 
Mýtě, a to obálkovou metodou;
• vzala na vědomí informaci o pořádání Dne 
Země na nám. Přemysla Otakara II. dne 
24. 4. 2007;
• souhlasila s přijetím finančního daru ve 
výši 5 000 Kč od firmy Slévárna Vysoké 
Mýto s. r. o. na ekologické účely ve Vysokém 
Mýtě.

27. února rada města:
• vzala na vědomí návrh na vybudování 
nového sběrného dvora v ul. Kpt. Poplera a 
uložila stavební komisi a architektovi města 
posouzení v souvislosti s plánovanou výstav-
bou v dané lokalitě;
• souhlasila se zveřejněním informací o 
možnosti pronájmu staveb fermentační sta-
nice včetně pozemků ležících pod stavbami 
a v areálu fermentační stanice;
• vzala na vědomí nominování Marie 
Synkové na ocenění dobrovolníků Pardubic-
kého kraje za činnost, kterou jako členka 
místní skupiny ČČK vykonává pro město 
Vysoké Mýto bez nároku na odměnu. 

6. března rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, U Potoka, V 
Peklovcích, Prokopa Velikého, Husova a na 
nám. Naděje;
• schválila dotaci ve výši 3 000 Kč Farní cha-
ritě Litomyšl na provozní náklady sociálního 
střediska respitní péče Jindra Litomyšl;
• schválila dotaci ve výši 5 000 Kč 
Canisterapeutickému svazu CANTES – sku-
pina Orlicko na náklady spojené s aktivitami 
ve Vysokém Mýtě;
• vzala na vědomí upravené zadání záměru 
rekonstrukce budovy bývalého soudu na 
náměstí Přemysla Otakara II.; 
• schválila vyvěšení tibetské vlajky v rámci 
akce „Vlajka pro Tibet“ na budově Městského 
úřadu Vysoké Mýto dne 10. 3. 2007.

 
Marie Lněničková, 

odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Z jednání zastupitelstva a rady města
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SVOZ BIOODPADU
Od 3. dubna 2007 zahajujeme opět pravi-
delný čtrnáctidenní svoz bioodpadu z loka-
lit, které byly zapojeny do pilotního projektu 
sběru bioodpadu. 
Každé sudé úterý v měsíci budou Technické 
služby vyvážet připravené nádoby (com-
postainery) s bioodpadem ze zahrad a do-
mácností. 

Pro připomenutí uvádíme, co do nádob 
na bioodpad patří:

Bioodpad z domácností
• Jádřince
• Listy a nať ze zeleniny
• Odpad ze zeleně z domácnosti – zvadlé 

květiny, rostliny z květináčů
• Skořápky z vajíček
• Slupky a zbytky ovoce a zeleniny
• Zbytky pečiva a obilnin
• Kávový odpad včetně filtrů a ubrousků
• Čajový odpad, čajové sáčky
• Živočišné zbytky – maso, kůže, kosti
• Zbytky jídel

Bioodpad ze zahrady
• Tráva, plevel, košťály i celé rostliny
• Seno, sláma
• Hnůj z chovu drobných zvířat
• Zbytky rostlin, listí

10. ROČNÍK 
DNE ZEMĚ VE VYSOKÉM MÝTĚ

Město Vysoké Mýto, odbor 
životního prostředí připravuje 
spolu s dalšími organizacemi 
desátý ročník Dne Země. 

V úterý 24. 4. od 9.00 hod. do 16.00 hod. 
na náměstí Přemysla Otakara II. oslavíme 
společně svátek Země.

Pro všechny příchozí – předškoláky, školá-
ky, středoškoláky, obyvatele Vysokého Mýta 
i jeho návštěvníky je připraven již tradiční 
program: 
• ukázky starých řemesel
• přírodovědné soutěže
• ukázky sokolnictví, včelařství, chovu do-

mácích zvířat
• prezentace výrobků zdravé výživy: co je 

zdravé, může být i dobré

 PROGRAM TŘÍDĚNÍ 
 A RECYKLACE ODPADŮ:
• sestavení žížaly z jogurtových kelímků 

O nejdelší žížalu Mejťandu
• vyhlášení výsledků šestého ročníku sou-

těže ve sběru drobného hliníku O poklad 
žížaly Mejťandy 

• prezentace firem zabývajících se zpraco-
váním odpadů

• Barevný den - kampaň firmy EKO-KOM, 
a. s., zaměřená na třídění odpadu

 DOPROVODNÉ AKCE
• ekokvíz o tričko žížaly Mejťandy, losování 

v 11.00 a 13.00 hodin
• výstava v prostorách Městské knihovny 
• vyhodnocení druhého ročníku soutěže ve 

sběru víček od petlahví

Odbor životního prostředí
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DUBEN 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

13       1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30       

KVĚTEN 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

18  1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31    

ČERVEN 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

22     1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  

ČERVENEC 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

26       1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31      

SRPEN 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

31   1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31   

ZÁŘÍ 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

35      1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30

ŘÍJEN 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31     

LISTOPAD 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

44    1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30   

PROSINEC 2007
Po: Út: St: Čt: Pá: So: Ne:

48      1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
53 31       

KALENDÁŘ SVOZU BIOODPADU 2007

Ve čtvrtek 15. března se sešli v 
Mělníce na společném jednání 
zástupci královských věnných 
měst. Nejdůležitějším bodem 
programu byla informace o 
přípravě volby královny krá-
lovských věnných měst, která 
se v letošním roce uskuteč-
ní ve Vysokém Mýtě. Ředitel 
M-Klubu Josef Mlíka informoval 
přítomné o bližších podmínkách 
a soutěžních kategoriích. Téma-
tem letošní volby budou české 
královny. Volba se uskuteční v 
pátek 7. září; druhý den se nová 

královna účastní oslav 700. výročí královského věnného města Vysoké Mýto.
Nejbližší připravovanou společnou akcí je Výtvarný salon královských věnných měst, který 
se letos uskuteční v Hradci Králové. Vernisáž proběhne 19. dubna v 17.00 hodin v Galerii 
Celebris. Vysoké Mýto bude reprezentovat pěti svými abstraktními obrazy mladý malíř Petr 
Nový.

Michaela Kotrbová,
Informační centrum MěÚ Vysoké Mýto

Jednání královských věnných měst

Foto: Aleš Felgr

9



Projekt „Systém podpory plánování sociálních služeb 
na úrovni obcí v Pardubickém kraji (KPSS)”.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

Každý z nás se může ocitnout ve složité životní situaci, kdy bude potřebovat pro sebe nebo 
někoho blízkého pomoc v podobě některého typu sociální služby. Abychom si mohli být jisti, 
že ve chvíli potřeby nalezneme odbornou a efektivní pomoc, chceme vybudovat v našem kraji 
síť kvalitně fungujících a cenově dostupných sociálních služeb. Je důležité podporovat tako-
vé projekty a programy, které odpovídají skutečným potřebám obyvatel v naší oblasti. Proto 
je nutné, aby veřejnost dostala slovo a byla slyšena. Kvalitní síť sociálních služeb vytvoříme 
jedině spoluprací všech stran – těch, co služby financují, těch, co služby poskytují, a těch, co 
služby využívají nebo v budoucnu využívat budou. Tato spolupráce je možná při komunitním 
plánování sociálních služeb v obcích a regionech. Záleží na vás, zda se do tohoto procesu 
zapojíte. Možná je přímá účast v pracovních skupinách, nebo jen vyplnění dotazníku či účast 
na veřejném setkání.

Co vlastně jsou sociální služby? 
Sociální služby pomáhají řešit občanům různé obtížné životní situace. Podporují začleňování do 
společnosti, chrání před sociálním vyloučením, pomáhají hájit práva a zájmy uživatelů služeb 
a umožňují jejich zapojení do běžného života. Tyto služby mají především rozvíjet nebo zacho-
vat soběstačnost lidí a umožnit jim zůstat v domácím prostředí (prostřednictvím pečovatelské 
služby, poraden, osobní asistence, služeb  zaměstnanosti...). Pokud péči nelze zajistit v domácím 
prostředí, nabízí se pomoc formou sociálních a případně i zdravotních služeb v různých zařízeních 
(např. v domovech pro zdravotně postižené).
Sociální služby jsou služby veřejné. Proto se zajímejte o sociální služby, sdělujte nám, co by 
vám pomohlo, co by zkvalitnilo váš život nebo život vašich blízkých. Jen tak se nám postupně 
podaří vytvořit široký výběr dostupných a kvalitních služeb.

Pardubickému kraji se podařilo získat finanční prostředky na projekt s názvem Systém podpory 
plánování sociálních služeb na úrovni obcí v Pardubickém kraji. Projekt je spolufinanco-
ván Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je podpořit obce v 
procesu plánování sociálních služeb. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vzdělávacích aktivit, 
které podpoří kompetence úředníků i zájemců o komunitní plánování na úrovni obcí. Zájemci 
o komunitní plánování sociálních služeb získají podrobnější informace na sociálních odborech 
městských úřadů, internetu nebo na Krajském úřadě Pardubického kraje (sociální odbor).

Obyvatelé domů s pečovatelskou službou
v maskách společně s ostatními si v pondělí 26. 2. 
za doprovodu harmoniky pana Svobody zavzpomí-
nali na dětská léta na maškarním karnevale, který 
připravilo město Vysoké Mýto. Nápadité masky od-
měnila odborná porota v čele s  tajemnicí Městské-
ho úřadu Ladislavou Pohorskou.

Ing. Iveta Fajglová,
vedoucí odboru sociálních služeb

Proč bychom se všichni měli zajímat o sociální služby?
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Čtvrtek 5. 4. v 19.00   
MOJE SUPERBEJVALKA
Americká fantastická komedie. On jí zlomil 
srdce. Ona jemu všechno. V hlavní roli Uma 
Thurmanová.
97 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 6. 4. v 19.00    
SEJMI ESO
Akční americká komedie, plná skvěle napsa-
ných dialogů a postav. Někdo tu nepřežije.
108 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Seznam nejfrekventovanějších jmen
dětí narozených a trvale bydlících ve Vysokém Mýtě 
v roce 2006

Dívčí jména
Natálie (6); Adéla (4); Kristýna, Nela, Zuzana (3)
 
Chlapecká jména
Adam, Matěj (6); Tomáš (5); David, Jan, Jáchym, Jakub (4)

Miloslava Němečková, 
odbor dopravních a občanských agend

Upozorňujeme řidiče, že k 31. 12. 2007 končí platnost řidičských průkazů vydaných v ob-
dobí od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993.  Doporučujeme všem, kterých se tato výměna týká, aby 
požádali o jejich výměnu včas a nenechávali tuto záležitost až na konec roku 2007. Předejdete 
tak možnému čekání na vyřízení žádosti. 

Antonín Langer, 
odbor dopravních a občanských agend MěÚ Vysoké Mýto

Nezapomeňte na řidičské průkazy

Společenská kronika 

Neděle 1. 4. v 19.00   
HANNIBAL - ZROZENÍ
Francouzsko-britsko-americký thriller. Vstup-
te do temné mysli Hannibala Lectera.
117 min. České titulky. Od 15 let.
Vstupné 59 Kč.

Úterý 3. 4. v 19.00    
APOCALYPTO
Americký historický dobrodružný thriller, ode-
hrávající se v období zániku mayské civiliza-
ce. Byl jejich osud předurčen?
139 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 4. 4. v 19.00   
ATENTÁT V AMBASSADORU
Americké drama s hvězdným hereckým obsa-
zením. 6. června 1968 byl v hotelu Ambassa-
dor zavražděn americký senátor Robert Ken-
nedy. Událost, která změnila životy mnoha 
lidí. Hrají Anthony Hopkins, Harry Belafonte, 
Sharon Stoneová, Demi Moorová aj.
117 min. České titulky. Od 12 let.
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)

Atentát v Ambassadoru
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Úterý 10. 4. v 19.00   
BABEL
Americké drama, ve kterém se náhodně 
proplétá několik zdánlivě nesouvisejících lid-
ských osudů. Zlatý glóbus za nejlepší drama 
roku 2006 a tři nominace na Oscara. V hlav-
ních rolích Brad Pitt a Cate Blanchettová.
142 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

 

Středa 11. 4. v 17.30 !!!
Čtvrtek 12. 4. v 17.30 !!!  
MAHARAL 
- TAJEMSTVÍ TALISMANU
Nový český dobrodružný rodinný film. Dra-
matické pátrání po pokladu.
100 min. Mládeži přístupno.
Vstupné 64 Kč.

Pátek 13. 4. v 19.00   
DVEŘE DOKOŘÁN
Psychologický film USA a Velké Británie ze 
současného Londýna. Láska není obyčejný 
zločin. 
119 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 15. 4. v 19.00   
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Český film. Klasický loutkový snímek Jana 
Baleje je černou komedií s prvky thrilleru či 
hororu. Co všechno se může stát během jed-
né noci v jednom městě.
74 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 20. 4. v 17.30 !!!   
PAST NA ŽRALOKA
Nová vtipná animovaná pohádka pro malé i 
velké diváky z americko-korejské produkce.
Malý rybí kluk se přestěhuje na nový korálový 
útes a jeho život se změní.
77 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 22. 4. v 19.00   
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Německý psychologicko-politický film. Oskar 
za nejlepší neanglicky mluvený snímek za rok 
2006. Ocitáme se v NDR v roce 1984. Vládne 
tu všudypřítomná Stasi a sen o velké lásce se 
změnil v boj o přežití. Režie: Florian Henckel-
-Donnersmarck. 
139 min. České titulky. Od 12 let. Vstupné 
59 Kč.

Pondělí 23. 4. v 19.00   
JAKO MALÉ DĚTI
Americký kriminální film. Příběh známého 
milostného trojúhelníku. Nová žena v životě 
ženatého muže.
137 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 24. 4. v 19.00    
PRÁZDNINY PANA BEANA
Komedie Velké Británie a USA. Rowan Atkin-
son - pan Bean - se vydává na prázdniny do 
Francie. Katastrofa dostala svůj vlastní pas.
90 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 27. 4. v 19.00   
RANDE MĚSÍCE
Americká komedie. Rozbal to a získej tu nej-
přitažlivější cenu a nejlákavější odměnu - ran-
de měsíce s krásnou sexy pokladní.
103 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V květnu 2007 uvidíte: 
Goyovy přízraky • Šarlotina pavučinka 
• Most do země Terabithia • Hudbu složil, 
slova napsal … • Vratné lahve • Štěstí na 
dosah • Arthur a Minimojové • Sólokapr 
• Vlajky našich otců • Rafťáci • 300: Bitva u 
Thermopyl • Ghost Rider.
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ve čtvrtek 19. dubna 
v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

BRAZIL      
Velká Británie 1985, 138 ‘

Režie: Terry Gilliam  
Scénář: Terry Gilliam, Tom Stoppard, Char-
les McKeown
Kamera: Roger Pratt
Hudba: Michael Kamen
Hrají: Jonathan Pryce (Sam Lowry), Robert 
De Niro (Archibald ‚Harry‘ Tuttle), Katherine 
Helmondová (paní Ida Lowryová), Ian Holm 
(pan M. Kurtzmann), Bob Hoskins (Spoor), 
Michael Palin (Jack Lint), Ian Richardson 
(pan Warrenn), Peter Vaughan (pan Help-
mann), Kim Greistová (Jill Laytonová), Jim 
Broadbent (dr. Jaffe), Barbara Hicksová 
(paní Terrainová), Charles McKeown (Lime), 
Derrick O‘Connor (Dowser), Kathryn Pogso-
nová (Shirley), Bryan Pringle (Spiro), Sheila 
Reidová (paní Buttleová), John Flanagan, 
Ray Cooper, Brian Miller (pan Buttle), Simon 
Nash (syn Buttleových), Prudence Oliverová 
(dcera Buttleových), Derek Deadman (Bill), 
Nigel Planer (Charlie), Gorden Kaye (vrátný 
na ministerstvu informací) aj.

Jméno amerického režiséra Terryho Gilli-
ama je provždy spjato se skupinou Monty 
Python. Ve všech filmech této skupiny také 
figuruje jako spolurežisér s druhým Ter-
ry ve skupině - s Terry Jonesem (neboť se 
skupina dohodla, že režii svých filmů svěří 
osobě se jménem Terry!). Původním vzdě-
láním politolog, Gilliam se živil dlouho jako 
animátor a při svém pobytu v BBC v Británii 
se seznámil s Johnem Cleesem a přidal se 
k Monty Pythonovu Létajícímu cirkusu. Ko-
miksová tvorba výrazně oživila všechny te-
levizní skeče skupiny, stejnou měrou se pak 
podílela na vytváření svébytné poetiky filmů. 
V osmdesátých letech minulého století za-
čalo být stále zjevnější, že dojde k rozchodu 
skupiny, protože spory obou Terryů při tvor-
bě filmů přestaly být únosné. Proto se Terry 
G. po svých raných samostatných opusech 
- svérázném přepisu básně Lewise Carrola 
Žvahlav  (v originále Jabberwocky, 1977), 

Filmový klub Lupiči času a Smyslu života z roku 1983 (se 
skupinou Monty Python) definitivně osamo-
statnil a začal pracovat na fantaskní před-
stavě života budoucnosti inspirované nejen 
Geor ge Orwellem (film se v synopsi jmeno-
val 1983 ½), ale také všemi utopickými vi-
zemi dokonalé společnosti (za všechny ale-
spoň: Platónovou Ústavou, Utopií Thomase 
Moora, Campanellovým Slunečním státem či 
Novou Atlantidou Francise Bacona). Na po-
moc si vzal velmi zdatného spolupracovníka 
v osobě dramatika Toma Stopparda. Gilliam 
byl nadšen svým projektem a dokázal pro 
spolupráci získat velmi zvučná herecká jmé-
na: Roberta de Nira, Boba Hoskinse, Iana 
Holma, na druhou stranu neváhal odmítnout 
pro roli Jill Laytonové třeba Madonnu, Ka-
thleen Turnerovou či Rosanne Arquetteo-
vou. Vize nového světa Terryho Gilliama by 
se stručně dala shrnout v lapidární vyjádření 
Salmana Rushdieho: „Všichni jsme Brazila-
ny, protože všichni žijeme v cizí zemi“. Často 
si tak připadám i v české kotlině. Jen jedna 
věc mě tu blaží: že ke sledování podobných 
filmů už (a ještě!) nepotřebuju povolení! 

Váš Jan Schejbal
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Pondělí 16. 4. v 19.30
3. představení v předplatném
Východočeské divadlo Pardubice 
David Williamson: 
ZA KOLIK
Pravděpodobně nejoblíbenější australská 
hra všech dob, která se stala jakýmsi ro-
dinným stříbrem našich protinožců a která 
úspěšně obletěla celý svět. Hra se odehrává 
za takzvaně zavřenými dveřmi, během zá-
kulisního vyjednávání ve vedení úspěšného 
australského fotbalového klubu. Co je ještě 
sport a co už tvrdá politika a špinavý byznys, 
si bere autor jako záminku, aby nám mohl 
ukázat své postavy v mezních situacích, 
kdy se hroutí kariéry a životy. Má ještě ve 
sportu, ale i v životě místo poctivost, naděje 
a opravdové přátelství?

Vstupné: 190, 180, 170 Kč.
Předprodej od 26. 3. v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto.

Připravujeme: 
14. 5. v 19.30
Slovácké divadlo Uherské Hradiště: 

RYCHLÉ ŠÍPY

4. 6. v 19.30
Narozeninová show

10 LET SCREAMERS

20. 6. v 19.30
Divadlo Járy Cimrmana: 

POSEL Z LIPTÁKOVA

Divadlo
Šemberovo divadlo

uvádí pohádkovou komedii

KAŠPÁREK VE MĚSTĚ LHÁŘŮ
Napsal: František Langer
Režie: Petr Ryška
Scéna: Zdeněk Culka a Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin Pra-
chař

Hrají loutky-marionety a soubor Loutkového 
divadla Srdíčko o. s.; Miroslav Bezdíček, 
Karel Fenik, Zdena Hanáková, Zdena Ha-
náková ml., Jan Havel, Karel Jiskra, Marie 
Jiskrová, Lída Karlíčková, Jindra Pokorná, 
Martin Prachař, Zdeněk Prachař, Petr Strá-
ník, Marie Švadlenová, Petra Vtípilová.

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

Neděle 22. dubna ve 14.00 a 16.00 hodin.
Vstupné: 25 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním cen-
tru Městského úřadu Vysoké Mýto od 
16. 4. do 20. 4. nebo přímo v divadle Srdíčko 
22. 4. od 13.30.

Loutkové divadlo Srdíčko

TANEČNÍ ODPOLEDNE
neděle 1. 4. ve 13.30
Taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci se uskuteční tradičně ve Spole-
čenském sále M-Klubu. K tanci a poslechu 
zahraje Rytmická skupina Stanislava Hájka 
Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.

Taneční odpoledne
M-Klub
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M-Klub Vysoké Mýto společně s Jazykovou 
sportovní miniškolou Choceň pořádá 

v úterý 17. 4. od 15.30 do 17.30 hod. 
zápis pro děti ve věku 2-15 let na 

VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA. 

Výuka probíhá v M-Klubu jednou týdně jed-
nu vyučovací hodinu a je spojena s mnoha 
druhy sportů (míčové hry, bruslení, lyžová-
ní).

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY PRO PODZIM 2007.
Zápis do tohoto kurzu se koná ve středu 
4. 4. v 15.00 hod. v kanceláři M-Klubu. 
V tento den nahlásí jednotliví zájemci pouze 
jméno, adresu a kontaktní telefon; na zákla-
dě toho obdrží informační pokyny. Telefonic-
ké přihlášky v tento den nepřijímáme.

Kurzy

Velikonoční jarmark v roce 2006,
foto: A. Felgr
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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

3. 4.
SLAVNOSTNÍ ZÁPIS DĚTÍ 
DO KNIHOVNY

Pořad pro žáky 2. tříd 
ZŠ.
Navštíví nás součas-
ná spisovatelka Da-
niela Krolupperová, z 
jejíž rukou obdrží noví 
čtenáři pamětní list, 
symbolický klíč od kní-

žek Městské knihovny a registraci do 
31. 8. 2007 zdarma. Akce je pořádána ke 
Dni dětské knihy.

2. 4. – 6. 4.
VELIKONOČNÍ LADĚNÍ
Ve spolupráci s občanským sdružením Be-
renika v půjčovní dobu Mětské knihovny v 
oddělení pro dospělé čtenáře
Velikonoční písně, zvyky, tradice...

Vestibul Městské knihovny:

UŽ VÍME, JAK NA TO…
Výstava o třídění odpadů ve Vysokém Mýtě.
Výstavu pořádá odbor životního prostředí 
Městského úřadu ke Dni Země a potrvá do 
30. 4. 

Oddělení pro dospělé čtenáře:
Výstava obrazů

ALENA HÁJKOVÁ 
portréty a krajinky – pastely

ANETA MARKOVÁ 
abstrakce – oleje
Výstava je prodejní a potrvá do 31. 5. 

Za velikonoční a jarní výzdobu prostorů 
Městské knihovny děkujeme občanskému 
sdružení BERENIKA.

Připravujeme:
2. května v 18 hodin
Beseda se spisovatelem a historikem 

PhDr. V. VONDRUŠKOU

Novinky
Vladimír Klescht: Éčka v potravinách
Dáda Kusá: Hairart 
Erich von Däniken: Šok z bohů

Beletrie:
Colin Falconer: Soucit s ďáblem
Elda Grinová: Bílí ptáci
Jiří Karen: Kdybych se snad nevrátil

Literatura pro děti a mládež:
Dmitrij Jemec: Čaroděj půlnoci
Martina Drijverová: Posílám ti pohádku
Sandra Lanzová: Z deníčku neobyčejné pat-
náctky

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

Městská knihovna
Výstavy
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1. 4. – 1. 5. Výstavní síň Jana Jušky

Výstava ke 100. výročí úmrtí malíře, který ve své době zásadně ovlivnil výtvarné umění na Vysokomýt-
sku. Výstava se koná pod záštitou velvyslankyně Bulharské republiky v UNESCO, kněžny Jordanky 
Popovové. 

Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky 1. 4. – 1. 5. 2007, denně kromě pondělí 9-12, 
13-17 hod. Kurátoři Pavel Chalupa a Antony Seton. Vernisáž 1. 4. v 10.00 hod. Úvodní slovo velvy-
slankyně Bulharské republiky v Unesco J. E.  Jordanka Popovová a dr. Pavel Chalupa. Vystoupení na 
vernisáži: Soubor písní a tanců Kydrivse Lipofa, Plovdiv (Bulharsko).

Městská galerie děkuje především BVLGARI Founadation za finanční pomoc při získávání obrazů Kydriv-
se Lipofa, roztroušených po celém světě. Dále děkuje Guggenheimovu muzeu v New Yorku, především 
jeho šéfkurátorovi Antonymu Setonovi, za nezištnou spolupráci při přípravě vysokomýtské výstavy a 
konečně všem dalším veřejným a soukromým půjčitelům, jmenovitě: Hieronymus Velen Foundation v 
Tel Avivu, Fondation Icart ve Štrasburku, Městskému muzeu v Benátkách nad Jizerou, Nacionalen Ar-
cheologičeski Muzej ve Varně,  Nacionalen Istroričeski Muzej v Sofii, Regionálnímu muzeu ve Vysokém 
Mýtě a mnoha dalším, kteří si nepřáli být jmenováni.

Prosba Městské galerie:
Městská galerie Vysoké Mýto uspořádá v tomto roce výstavu dalšího z pozapomenutých malířů, kteří 
byli na počátku 20. století činní na Vysokomýtsku. Po Kydrivsu Lipofovi to bude Jan Honsa (nar. 1876 
v Tisové u Vysokého Mýta, zemřel 1937 v Poličce). Jan Honsa žil téměř celý svůj život v Běstovicích u 
Chocně a jeho dílo je zastoupeno v mnoha regionálních galeriích a soukromých sbírkách. Obracíme 
se proto na soukromé sběratele s prosbou o zapůjčení děl Jana Honsy na dobu jejich vystavení v 
Litomyšli (v rámci Smetanovy Litomyšle) a ve Vysokém Mýtě (v rámci Mezinárodních partnerských 
dní), tedy na dobu od června do října 2007. Velkou retrospektivní Honsovu výstavu, včetně publikování 
rozsáhlé monografie, pak plánujeme ve spolupráci s mnoha dalšími galeriemi v Praze na přelomu let 
2009 a 2010.

Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Pavel Chalupa, ředitel MGVM a spolukurátor výstavy Jana Honsy

galerie@myto.cz, tel. 606 796 599

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@myto.cz

Kydrivs Lipof (1880-1907): 
Na rybníčku, 1901, olej, plátno, 
68 x 48 cm, soukromá sbírka, 
Jeruzalém (Izrael).

Václav Prágr (1852-1932): Na jezírku, 1902, olej, lepenka, 
48 x 68 cm, Městská galerie Vysoké Mýto
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PAN SPISOVATEL 
BOHUMIL HRABAL
25. února – 8. dubna
Výstava o jednom z nejzná-
mějších českých spisova-
telů, na které lze shlédnout 
některé předměty z autorovy pozůstalosti, 
snímky jeho přítele Karla Kestnera a málo 
známé velkoformátové fotografie z Menze-
lových filmů.

ALOIS VOJTĚCH ŠEMBERA
14. března – 8. dubna
Kromě fotografií a osobních 
Šemberových předmětů lze 
na výstavě vidět i jeho kores-
pondenci s mnoha význač-
nými osobnostmi českého 
národního obrození, např. s 
Boženou Němcovou, Fran-
tiškem Palackým nebo s Karlem Jaromírem 
Erbenem. Část výstavy bude věnována spo-
ru o Rukopisy, ve kterém se Šembera velmi 
angažoval.  K výstavě nabízíme doprovodný 
zážitkový program pro žáky 2. stupně zá-
kladních škol, zaměřený na atmosféru doby 
19. století a Šemberův život.

MĚSTO JAKO MALOVANÉ
7. dubna od 10.00 hodin muzeum pořá-
dá výtvarnou dílnu s názvem Město jako 
malované. Přijďte nám pomoci omalovat 
dřevěný model Vysokého Mýta! Až barvy 
uschnou, bude vystaven v expozici na Praž-
ské věži.

STŘEDOVĚK NA VRACLAVI
1. května – 26. srpna
v Barokním areálu Vraclav
Otevírací doba:
květen, červen, září - v sobotu a neděli
červenec, srpen - denně mimo pondělí
9.00-12.00, 13.30-17.00 hod.
Repríza úspěšné interaktivní výstavy ve stylu 
„living history“, zapůjčené z Městského mu-
zea v Poličce, na které mají muži možnost 
vzít do ruky repliky středověkých zbraní a 
zbroje a mladé dámy si mohou vyzkoušet 
dobovou módu. Nebudou chybět ani hravé 
dílničky, kde objevíte kouzlo dávných věků.

VÝTVARNÁ 
A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
V souvislosti s připravovaným festivalem 
Sodomkovo Vysoké Mýto vyhlašuje Regi-
onální muzeum výtvarnou a literární soutěž 
na téma Svět automobilů očima dětí.

Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 
do 6 let, od 6 do 11 let a od 11 do 15 let. 
Techniky práce jsou libovolné (malba, kres-
ba, grafika…v případě výtvarných děl; poe-
zie, próza i drama v případě děl literárních).

Regionální muzeum
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Práce označené jménem autora, věkem, po-
případě názvem díla, můžete odevzdat do 
18. 5. v Regionálním muzeu. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v červ-
nu u příležitosti 1. ročníku festivalu Sodom-
kovo Vysoké Mýto. Většina prací bude poté 
vystavena v prostorách Městské knihovny. 

S MUZEEM DO SRBSKÉ LUŽICE
Dvoudenní poznávací zájezd 
Termín: 19. – 20. května 2007
Odjezd: 19. 5. v 6.30 z Vysokého Mýta od 
hostince Tejnora
Příjezd: 20. 5. ve večerních hodinách 
Cena: 950 Kč (zahrnuje výklad a dopravu 
autobusem, nezahrnuje pojištění, ubytování 
a vstupy do muzeí, je tedy nutné mít asi 20 € 
s sebou pro tyto účely).
Zájezd do Horní a Dolní Lužice je součástí 
cyklu Historické země Koruny české a nava-
zuje na přednášku Prof. PhDr. Leoše Šatavy 
CSc. Autorem itineráře je místopředseda 
Společnosti přátel Lužice p. Radek Čermák, 
který bude zájezd doprovázet. Doprava je 
autobusem, přenocujeme v prostorách lu-
žické školy; je nutné mít s sebou spacák a 
karimatku.
Program:
Budyšín – návštěva Lužickosrbského mu-
zea, prohlídka města
Ralbice, Pančice – prohlídka kláštera 
Wotrow – prohlídka starého hradiště, na 19. 
května připadá kácení májky (srbská folklor-
ní slavnost v krojích)
vesnice katolické Lužice
Slepé – zbytky střední Lužice
Blata – projížďka na člunech, cesta podél 
povrchových dolů
Dešno – návštěva regionálního muzea 

Na zájezd se můžete přihlásit v pokladně 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 
(odevzdáním vyplněné přihlášky a složením 
účastnického poplatku 950 Kč; účastníci 
mimo Vysoké Mýto mohou vyplněnou při-
hlášku zaslat poštou a účastnický poplatek 
uhradit formou poštovní poukázky C na ad-
resu Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 
Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto; při-
hláška je k dispozici na webových stránkách 
muzea (www.muzeum.myto.cz).

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
SE ZÁJMEM O HISTORII
27. srpna – 31. srpna
Tábor je určen dětem od 9 do 14 let, kte-
ré mají zájem strávit poslední prázdninový 
týden v neobvyklém prostředí muzea. Moti-
vem tábora bude příběh Otfrieda Preusslera 
Čarodějův učeň. Děti se hravým způsobem 
seznámí s historickými reáliemi doby po tři-
cetileté válce, s dobovými řemesly a s po-
věstmi, bájemi a pohádkami Srbské Lužice. 
Nebudou chybět informace od odborníků z 
muzea, ani výtvarné či dramatické akce. 
Program začíná každý den v 9.00 a končí v 
15.30. Mezitím je hodinová pauza na oběd.
Orientační cena tábora je 500 Kč bez obě-
da.
Další informace na www.muzeum.myto.cz 
nebo na tel.: 465 422 850, mail.:horakova@-
muzeum.myto.cz

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

Od 9. dubna do 14. května 2007 
bude z technických důvodů muzeum 
uzavřeno (včetně badatelny). 
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Školy

KURZ BATIKOVÁNÍ 
21. a 22. 2. se ve Speciální základní škole 
Vysoké Mýto uskutečnil kurz batikování. Účast-
nice a účastníci kurzu z řad učitelského sboru 
školy i širší veřejnosti se seznámili se základy 
techniky vázané, voskové, s tiskem a rozpra-
šováním barev přes šablony, savováním a s 
batikou zapouštění barev za studena s násled-
nou fixací v mikrovlnné troubě, která vykouzlí 
na textilu překrásné pestrobarevné spirály. Oba 
kurzy provázela příjemná tvořivá atmosféra 
plná očekávání barevných výsledků. Výrobky 
se zdařily a všichni zúčastnění si odnesli domů 
kromě radosti z díla a chutě do další tvorby 
také pěkné ubrousky a originální trička. 
Za účast děkují Ludmila Zandlerová a Milada 
Doležalová.

Speciální škola

Středa 18. 4. v 19.30, Šemberovo divadlo

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
LITOMYŠLSKÉHO 
SYMFONICKÉHO ORCHESTRU 
Ve středu 18. dubna 2007 se v Šemberově di-
vadle koná slavnostní koncert Litomyšlského 
symfonického orchestru u příležitosti 60. výročí 
znovuobnovení jeho činnosti. Tento přední ne-
profesionální symfonický orchestr, jehož his-
torické tradice spadají hluboko do 19. století, 
je v posledních letech pravidelným hostem na 
vysokomýtských hudebních pódiích (dubnové 
symfonické koncerty v Šemberově divadle, ad-
ventní koncerty společně se smíšeným pěvec-
kým sborem Otakar atd.). Nadcházející kon-
cert je rovněž věnován dalšímu významnému 
hudebnímu výročí – po loňských oslavách 250. 
výročí narození W. A. Mozarta si letos kulturní 
svět připomíná 180 let od úmrtí dovršitele hu-
debního klasicismu – Ludwiga van Beethove-
na. Jeho dílu bude proto věnována první půlka 
slavnostního koncertu. Program připravované-
ho koncertu je dramaturgicky navýsost zajíma-
vý a originální. Jak bylo již avizováno, v první 
části programu zazní díla letošního jubilanta, 
Ludwiga van Beethovena. Orchestr se sólistou 
Bohuslavem Matouškem (jedním z nejlepších 
současných českých houslistů, který sólově 
i s různými ansámbly koncertuje v podstatě 
po celém světě) předvedou oba krajní póly 
Beethovenovy hudby – dramaticky až pateticky 
vyhrocené orchestrální předehry Egmont a Co-
riolan společně s lyricky vřelými Romancemi 
pro housle a orchestr G a F dur, v nichž napl-
no zaznívá Beethovenova líbezná melodičnost 
a nepřehlédnutelný citový náboj. Druhá půlka 
programu je pak věnována zřejmě nejčistšímu 
českému hudebnímu romantikovi Zdeňku Fibi-

Koncerty

RODINA A DĚTI 
V MĚNÍCÍM SE SVĚTĚ
Přednáška profesora Univerzity Pardubice 
PhDr. Karla Rýdla.
Ve středu 11. 4. od 16.00 hod. v Mateřské 
škole Pod smrkem ve Vysokém Mýtě. 
Zájemci o toto aktuální téma budou moci vy-
slechnout jednoho z našich nejlepších odbor-
níků v oblasti vzdělávání a vyjádřit se k probí-
hající reformě školství. 

Pedagogičtí pracovníci 
MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto

MŠ Pod Smrkem

KUJEBÁCKÝ ŠMAJD 
v sobotu 21. 4.
Start ze dvora gymnázia od 6.00 do 10.00 hod. 
Ukončení v 17.00 hod.
Startovné: 20 Kč, malé občerstvení je v ceně 
startovného.
Trasy: 13, 22, 30, 50 km
Cyklotrasy: 30, 50 km

Gymnázium
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chovi. Za svého života nebyl tak úplně pocho-
pen, v poslední době jeho popularita doma i 
za hranicemi prudce vzrůstá. K nejosobitějším 
Fibichovým skladbám patří jeho koncertní me-
lodramy na básně z Erbenovy Kytice Vodník a 
Štědrý den. Geniální baladický, téměř hororo-
vý Erbenův text zde Fibichova hudba, sama o 
sobě naprosto unikátní, ještě více povyšuje v 
naprosto dokonalé symbióze slova a hudby. 
Orchestr při provedení obou slavných melod-
ramů doprovodí pražského herce a recitátora 
Alfréda Strejčka. 

Řídí Jan Šula.
Vstupné: 150 Kč.
Předprodej od 26. 3. v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto.

PETR RÍMSKÝ 
A ZDENĚK HAMŘÍK
Kytarový mág a svérázný písničkář, držitel 
dvou autorských Port Petr Rímský vystoupí ve 
středu 4. dubna v 19.30 hod. v Šemberově 
divadle ve Vysokém Mýtě. Hostem pořadu 
bude písničkář a kytarista Zdeněk Hamřík.

Vyšší odborná škola stavební a Střední 
škola stavební Vysoké Mýto 
Vás srdečně zve na 

4. KONCERT V RÁMCI OSLAV 
110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 
PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.
Chrám Sv. Vavřince
Čtvrtek 3. května v 19.30 hodin

Účinkují: 
Dětský pěvecký sbor Rubínek – sbormistr Mgr. 
Pavel Zerzán
Smíšené Jitro – Hradec Králové, sbormistr 
Mgr. Jiří Skopal ml.
Královéhradecký dětský sbor Jitro, sbormistr 
prof. PhDr. Jiří Skopal
Program ze skladeb J. Arcadela, A. Dvořáka, P. 
Ebena, O. Máchy a dalších.

Koncert je věnován Josefu Františku Bémovi, 
hudebnímu skladateli, varhaníkovi, regens-
chorimu a sbormistru pěveckého sboru Otakar 
Vysoké Mýto. Od jeho úmrtí uplyne letos 40 let.
Cena vstupenek: 70, 40 Kč.
Vstupenky se budou prodávat v den koncertu 
od 18.30 hodin v chrámu.

2. - 3. 4. 
BURZA KOL
V pondělí 2. dubna přijímáme přebytečná kola 
od 17 do 19 hodin, v úterý 3. dubna si můžete 
od 9 do 17 hodin přijít vybrat z pestré nabídky 
kol, koloběžek, cyklovybavení, kolečkových 
bruslí… Týž den od 17 do 18 hodin vracíme 
neprodaná kola.

4. 4. 
ALTERNATIVNÍ ZDROJE
Beseda s Mgr. Vítězslavem Filou o využití alter-
nativních zdrojů v běžné domácnosti (solární 
energie, tepelná čerpadla, nízkoteplotní otop-
ná tělesa, stěnové a podlahové topení, řízené 
větrání aj.). Jak ušetřit za topení, vyhřívání ba-
zénů, nízkoenergetické bydlení…
V Mikádu v 17 hodin.

DDM Mikádo

KONCERT UČITELŮ 
Základní umělecké školy se koná 3. dubna 
v 19.30 hod. v sále školy. 

Ve dnech 12. -15. dubna proběhne v Základ-
ní umělecké škole ve Vysokém Mýtě 

ÚSTŘEDNÍ KOLO 
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE 
ZUŠ VE HŘE NA DECHOVÉ 
A BICÍ NÁSTROJE 
Koncert vítězů bude v Šemberově divadle 
v neděli 15. 4. v 10.30 hodin.

Na letošní 

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 
vás srdečně zvou žáci i pedagogové Základní 
umělecké školy v úterý 24. 4. a 26. 4., vždy v 
18.00 hod. do koncertního sálu školy. 

ZUŠ Vysoké Mýto

Hudební mládež ČR, pobočka Choceň,spolu 
se ZUŠ Choceň, pořádají

KONCERT JANY KOUBKOVÉ
A KLAVÍRISTY ONDREJE 
KABRNY
Smetanova síň ZUŠ Choceň,
18. dubna 2007 v 18.00 hod.
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VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
5. 4. - bowling od 10 do 12 hodin

6. 4. - výtvarná dílna od 9.30 hod.
Přihlášky v Mikádu. 

13. 4. 
UZÁVĚRKA 2. ROČNÍKU 
SOUTĚŽE VE SBĚRU VÍČEK OD 
PETLAHVÍ
Víčka je možné odevzdat pouze do tohoto data!

13. 4. 
VZTAHY MEZI NÁMI přednáška
Proč nefungují vztahy? Proč máme problémy 
se svým partnerem, dětmi, rodiči, kolegou, 
sousedem...? Pokud se chcete dozvědět, kde 
v nás vznikají konflikty, kde se bere strach, 
bezmoc, lítost, vztek a další emoce, které jsou 
příčinou problémů v komunikaci, přijďte si po-
slechnout přednášku speciální pedagožky Mgr. 
Míly Menšíkové.
18.00 hod. v Mikádu. Cena: 60 Kč.

14. 4. 
SEMINÁŘ O PARTNERSTVÍ 
Pro všechny, kteří chtějí na sobě pracovat a 
udělat první kroky ke zlepšení svých vztahů.
Přihlášky: 731 555 936
9 do 18 hodin v Mikádu. Cena: 780 Kč.

14. 4. 
KRAJSKÝ PŘEBOR 
V RYBOLOVNÉ TECHNICE
Bude upřesněno na plakátech.

16. 4. 
2. SETKÁNÍ S DULOU
Promítání filmu Rodit a být porozen s násled-
nou diskusí na téma porod, přirozený porod, 
duly a vše, co vás bude zajímat. Na viděnou se 
těší Daniela Lamberská – dula.
9.30 hod. v Mikádu. Cena: 20 Kč. 

17. 4.
EKOZAHRADY
Beseda o ekozahradách a alternativním přístu-
pu k zahradě s Tomášem Valkem.
17 hod. v Mikádu. Cena: 20 Kč. 

24. 4. 
DEN ZEMĚ
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru víček a 
předání cen vítězům, stavba mandaly z víček, 
poznávání rostlin.

26. 4. 
T-KOMPLEX 
MÁ 19. NAROZENINY 
17.30 hod. v Šemberově divadle 
Cena: 50 Kč.

27. 4. 
ČAROBABÍ
18 hod. na zahradě  Mikáda. Cena: 20 Kč.
 
2. 5. 
Seminář pro pedagogy 
na téma 

OCHRANA ZVÍŘAT

Přijímáme přihlášky na příští rok na:

KURZ TAI-ČI 
Od září 2007 do června 2008 vždy v pondělí:
Začátečníci: 17.30 – 19 hod.
Pokročilí: 16 – 17.30 hod.

5. - 8. 5.
26. - 27. 5
KERAMICKÝ KURZ 
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ
vhodný pro všechny, kteří by rádi nabyli zku-
šenosti s keramickou hlínou. Je možné se 
seznámit se základy tvarování z volné ruky, 
základy reliéfu a plastiky a se základy toče-
ní. Lektorky: Jana Krejzová a Alice Veitová.

Hliněná dílna Újezdec

vás zve na výstavu
Jaroslava Horáka a Josefa Bednáře 

FOTOGRAFIE KRAJINY
Výstava byla zahájena v pátek 16. 3. a potrvá 
do 15. 4. 2007.

Dále nově nabízíme textilní výrobky ostravské 
výtvarnice Šárky Miturové (ubrusy, polštářky, 
prostírání, trička, obrazy). Vybrat si můžete i 
mezi kovovými nebo smaltovanými či vitrážo-
vými šperky. Zakoupit můžete také čaje značky 
Oxalis, veselou keramiku Kalabis a šamotové 
výrobky Karla Dufka.

Galerie Kateřina ve Vysokém Mýtě
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11. - 13. 5. 
JÓGA – MEDITACE ŽIVLŮ
Cvičení Iyengarovy jógy pro pokročilé a s 
Marcelou Mikešovou. 

19. - 20. 5.
KRUHOVÉ OBRAZCE 
– HLINĚNÉ MANDALY
Každý účastník si vytvoří vlastní hliněný 
kruhový obrazec, mandalu, ze které potom 
sejmeme jednobarevné i vícebarevné otis-
ky.
Lektorka: Jana Krejzová

Více informací na www.raku.cz, 
tel: Alice Veitová 776 199 904, 571 450 293.

Československá církev 
evangelická ve Vysokém Mýtě

K CHVÁLE BOŽÍ ANEB 
TAJEMSTVÍ 
EVANGELICKÉHO ZPĚVNÍKU
V neděli 15. dubna od 9 hodin bohosluž-
by v evangelickém kostele, od 14 hodin pak 
sborové odpoledne zpěvu doprovodí na 
varhany a naučí zapomenuté poklady evan-
gelického zpěvníku náš host - celocírkevní 
kantor Ladislav Moravetz.

Římskokatolická církev

POŘAD VELIKONOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB 
v chrámu sv. Vavřince: 

Květná neděle: průvod s ratolestmi začíná u 
kostela Nejsvětější Trojice v 8.15 hod.
Zelený čtvrtek, Velký pátek:  v chrámu sv. 
Vavřince od 17.30 hod.
Bílá sobota od 20 hod.
Neděle zmrtvýchvstání Páně od 10 hod. 
Požehnané svátky velikonoční přeje P. Pavel 
Mistr a P. Vít Horák.

Církve

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
FRANTIŠKOV 2007
Vážení rodiče a děti, nabízíme vám účast 
na našem Letním dětském táboře Františ-
kov, který proběhne ve dvou bězích v těchto 
termínech: I. běh od soboty 30. června do 
neděle 15. července, II. běh od úterý 17. 
července do středy 1. srpna 2007. (http://
web.iol.cz/svp.frantiskov). Kontaktní tel. 465 
420 983, 728 185 336, 736 765 674. Zřizova-
telem je Římskokatolická farnost-děkanství 
Vysoké Mýto.

Srdečně zveme na 

1. VELIKONOČNÍ KONCERT 
SKUPINY VEKA 
(Vesmírná kapela), který se uskuteční dne 
29. 4. od 14 hod. ve společenském sále 
M-Klubu ve Vysokém Mýtě. Před tím zahraje 
kapela i na mši svaté v chrámu sv. Vavřince 
od 8.30 hod. Vstupné dobrovolné.

PROČ HLEDAT SMYSL ŽIVOTA?
Společná diskuse nad smyslem života.
Diskuzi vede Steven Baxley z církve Boží. 
Místo: Vysoké Mýto, M-Klub (bývalá diva-
delní šatna)
3. dubna v 18.00 hod.
Informace na tel. 731 864 452.
Vstup zdarma.

Přednáška

Česká křesťanská akademie, místní skupina 
ve Vysokém Mýtě

Vás zve na přednášku
DOC. BŘETISLAVA VACHALY 
z Českého egyptologického ústavu UK
Amenothep III. - Oslnivé slunce Egypta,
která se uskuteční ve středu 18. 4. 2007 
v 18.00 v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě.

ČKA
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Sport

22. 4.  
KUJEBINOU NA KOLE ČI PĚŠKY
Start 9.30 z náměstí Přemysla Otakara II.
Trasy MTB 30 a 60 km; silnice 50 a 100 km; 
pěší 8 a 15 km.

Donocykl
informuje o svých projektech

Dalším projektem, na který byly použity fi-
nanční prostředky z Tříkrálové sbírky, je 
osobní asistence.

Trpělivost, laskavost, spolehlivost, ochota 
pomáhat – to jsou předpoklady pro nelehké 
povolání osobního asistenta. Ten pomáhá 
postiženému člověku především s hygie-
nou, toaletou, stravováním, péčí o domác-
nost i o děti, v zaměstnání, dětem s někte-
rými činnostmi ve škole apod., ale také ho 
doprovází např. při nakupování, návštěvě 
kulturních akcí, u lékaře atd. V současné 
době naši službu využívá 11 klientů. Jedná 
se především o děti v základních, speciál-
ních a mateřských školách a dále o dospělé 
osoby se zdravotním postižením.
Službu poskytujeme občanům v Ústí nad 
Orlicí, Chocni, Vysokém Mýtě, Lanškrouně, 
Hnátnici, Tisové, Žamberku a Jablonném 
nad Orlicí.
Pracovníci Oblastní charity Ústí nad Orlicí 
děkují za sebe i své klienty všem příznivcům 
a dárcům, bez kterých by tato služba ne-
mohla existovat.

V případě zájmu o osobní asistenci nás 
můžete kontaktovat:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Kateřina Chudá
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520, 731 402 314
Více informací najdete na www.uo.caritas.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
shání pro maminky z Pobytového 
střediska žadatelů o azyl v Kostelci nad 
Orlicí kočárky. Pokud máte někdo zacho-
valý kočárek, myslíte si, že už ho nebudete 
potřebovat, a chtěli byste ho darovat, bude-
me velice rádi. Kočárky je možné přivézt do 
centra Charity v Letohradě (tel.: 465 621 281) 
nebo v Ústí nad Orlicí (tel.: 465 520 520).

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Bazén
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13.00    •    17.00
12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00
10.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00
10.00 - 18.00    •    19.00 - 21.00

13.00    •    17.30
13.00    •    17.00

Velikonoce - ZAVŘENO
12.30 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00
11.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    17.00
13.00    •    17.00

14.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00
11.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    17.00
13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 20.00
11.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    17.00
13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

Dílčí změny možné
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PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ:
(Provozují Technické služby Vysoké Mýto)

• U kasáren (v ul. Gen. Svatoně)
   úterý, pátek
• U staré Benziny (ul. Průmyslová)
   středa, sobota
• Ulice kpt. Poplera 
   (výjezd na Ústí nad Orlicí)
   pondělí, čtvrtek

Letní čas: všední dny 14.00 - 18.00 hod.
sobota 8.00 - 13.00 hod.

Zimní čas: všední dny 13.00 - 17.00 hod.
sobota 8.00 - 12.00 hod

Svoz papíru
první sobota v každém sudém měsíci.

Technické služby

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
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 Přijme okamžitě
- skladníka, řidiče motor.vozíku /2 směny/ 

- svářeče CO2  /3 směny/ 
- manipulanta, řidiče motor. vozíku /2 směny/ 
- dílenského plánovače /1 směna a 2 směny/ 

- mistra /3 směny/ 
- montážního dělníka  /1 směna/ 

- svářeče, obsluhu robota CLOOS /2 směny/ 

Bližší informace podá: Svatava Kunstová, č. t. 465 738 213, 
svatava.kunstova@koegel.cz • www.koegel.cz 
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