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Na přední straně obálky: 
Partie z Havlíčkových sadů 
Foto Lucie Šedová
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Duben

Duben, čtvrtý měsíc našeho kalendá-
ře, byl v latinském i slovanském lunár-
ním kalendáři druhým měsícem v roce. 
Zatímco v březnu jako jedny z prvních 
stromů raší břízy, v dubnu, naopak jako 
jedny z posledních, duby. Duby byly nej-
rozšířenějšími stromy předhistorického 
zalesnění střední Evropy, ale také stromy 
nejváženějšími: poskytovaly nejkvalitnější 
dřevo, jejich plody byly vzácnou zimní 
potravou pro domácí zvířata, zvlášť oce-
ňovaný magický účinek mělo i dubové 
jmelí. Je jisté, že první lidská obydlí tu 
vznikala právě v doubravách, pod ochra-
nou mohutných stromů, které v létě chla-
dily příbytky svým stínem a v zimě je 
chránily svým neopadavým olistěním. Pro 
Kelty byly dubové háje posvátnými místy 
a z této tradice jistě pramení i to, že je dub, 
symbol síly, i národním stromem Němců a 
Britů (potažmo Američanů). V latinském 
juliánském kalendáři měl duben jméno 
Aprilis, jehož původ je od Ovidiových 
dob dodnes chybně vykládán od bohy-
ně Aphrodity, které byl tento jarní měsíc 
zasvěcen. Původ slova je však starší a 
souvisí se základem apri-, tedy slunečný, 
slunci zasvěcený. Pod vlivem latinské kul-
tury se jmenuje duben i ve většině evrop-
ských jazyků: (the i der) April, avril, abril, 
апрель…, odtud je zajisté i náš apríl (1. 
duben) a aprílové (nejisté) počasí. Polsky 
se ovšem řekne duben kwiecień a ukra-
jinsky квітень (což už Čechům přivodi-
lo nejeden zmatek); polský kwiecień (4. 
měsíc) je ovšem starší než náš květen (5. 
měsíc), a to nejméně o dva tisíce let (náš 
květen pochází až z 19. století!) Ale o něm 
zas příště, v květnu…

Lidová pranostika na duben
O déšť, který v dubnu rosí, 
nechť každý hospodář prosí.
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V dubnové Vitrince pokračujeme v putování po zmizelých vysokomýtských stavbách a zákou-

tích. V únorovém čísle jsme si připomněli starý měšťanský pivovar, stávající v místech nynějšího 

Okresního domu v severovýchodním rohu náměstí Přemysla Otakara II. Původní pivovar zanikl 

v roce 1901 a výroba piva se přesunula do nového pivovaru v dnešní Pivovarské ulici...

O stavbu nového měšťanského pi-
vovaru se na konci 19. století zaslou-
žilo Společenstvo pivovarnické, které 
prodalo starý měšťanský pivovar vy-
sokomýtskému okresu. Před zaháje-
ním samotné stavby nového pivovaru 
bylo provedeno oddělení várečného 
práva od domů (více viz VZ 2/2009) 
a zahájeno upisování podílů na nový 
pivovar. Už v roce 1898 společenstvo 
nechalo postavit sklepy a varnu, o rok 
později administrativní a hospodář-
ské budovy. Sladovna, která mohla 

zpracovat až 60 vagonů ječmene, byla dokončena v roce 1900. Pivovar mohl vyrobit až 
30 000 hektolitrů piva ročně, ale jeho maximální kapacita nebyla nikdy využita. V meziváleč-
ném období se tu vařilo kolem 10 000 hektolitrů: 10° světlý výčepní ležák, 12° světlý ležák 
tzv. Malvaz a specialitou místního pivovaru bylo 15° černé pivo bavorského typu nazývané 
Kujebák. Tehdy tu pracovalo 24 zaměstnanců. Po druhé světové válce se tu vyráběl již jen 
12° Kujebák a 10° Vysokomýtské pivo. Nižší výroba byla způsobena hlavně vysokou konku-
rencí, pivovarů bylo v kraji několik. Produkce piva se neustále snižovala, nakonec se vyráběl 
už jen líh, až byl v roce 1951 provoz úplně zrušen. V následujícím období, až do roku 1989, 
opuštěné prostory využíval podnik Zemědělské zásobování a nákup jako sklady; tato spo-
lečnost skončila v 90. letech v konkurzu a od té doby zůstal celý areál opuštěný a postupně 
chátral. Hledání možnosti dalšího využití komplexu dlouho nenacházelo žádné řešení. V 
roce 2008 vzniklo občanské sdružení Pivovar Kujebák, které se snažilo o zapsání měšťan-
ského pivovaru do seznamu nemovitých kulturních památek a jeho využití jako muzea 
automobilů nebo výstavního a společenského centra. V té době nový majitel, společnost 
Bytový komplex Nový Pivovar, dokončovala svůj projekt využití celého areálu pro výstavbu  
obytných domů. V následujících čtyřech letech zde na 10 hektarech půdy v pěti stavebních 
etapách vyroste bytový komplex složený z šesti velkých budov propojených zelenými plo-
chami. Autor architektonické studie Josef Panna se rozhodl zachovat historicky nejcennější 
stavební část pivovaru, tedy kamenné schodiště, a samozřejmě pivovarskou věž s komínem, 
která se stane dominantou celého komplexu. V současné době již probíhá první etapa vý-
stavby, objekt ve tvaru V na východě areálu. Ten by měl být dokončen již na konci letošního 
roku. Ve třetí etapě se počítá s rekonstrukcí pivovarské věže, kde vzniknou tři nadstandardní 
byty, tzv. lofty. Stavební společnost má v plánu každý ze čtyř bytových bloků dokončit i se 
zelenými plochami, aby se budoucí majitelé bytů stěhovali do příjemného prostředí a ne do 

Vitrinka 
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nedokončeného staveniště. Celkem tu vznikne asi 180 bytů různé kategorie. Celý projekt by 
měl stát kolem 350 milionů korun. Kromě bytů tu vyrostou i komerční prostory – obchody a 
kavárny – ale i klidové zóny s dětskými koutky, vodními prvky a předzahrádkami. Parkovat 
se bude v podzemních garážích nebo podél vnější strany stavby. Uvnitř bytového komplexu 
tak vznikne výhradně pěší zóna, plná zeleně a bez rušivé přítomnosti automobilů.

Vitrinku připravila Zuzana Krchová

Současný stav, 2006

Pivovar v roce 1910, foto Jan Popelka

Stejné místo v budoucnosti, 
vizualizace podle arch. J. Panny
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O dubnový rozhovor jsme požádali starostu Vysokého Mýta Martina Krejzu.

Pane starosto, jsme v polovině volebního období, tedy je 
čas na to, abyste se vrátil k tomu, co se od voleb ve Vysokém 
Mýtě povedlo…
Především mám radost z toho, že jsme úspěšné město. Dařilo se 
nám ekonomicky, máme i menší počet nezaměstnaných než jiná 
srovnatelná města, ale i velký počet aktivních obyvatel. Podívejte 
se na seznam nominovaných na výroční ceny – je jich celkem 
72, co jméno, to úspěch, který svědčí o tom, že naše město má v 
sobě ukrytu pozitivní energii. Rovněž mi dělá radost, že jsme byli 
takřka stoprocentně úspěšní v žádostech o získání evropských 

dotací: v nejbližších letech vznikne z evropských peněz velké centrum sociálních služeb; 
značný objem peněz přišel a ještě přijde do ekologie: do sběrných dvorů, zateplení budov, 
třídění odpadů, fermentační stanice; v této oblasti jsme průkopníky mezi českými městy... 

A co byste chtěl za ty dva zbývající roky stihnout z toho, co se nepovedlo? Jaké jsou 
vaše priority?
Mrzí mě, že jsme neuspěli v prvním kole žádostí o evropské peníze na rekonstrukci staré 
radnice neboli soudu a vězení. To je ostatně jediný projekt, na který jsme peníze zatím 
nedostali. Zkusíme to pochopitelně ještě v kole druhém; je to naše nejvyšší priorita. Jde o 
projekt, který by byl velkým přínosem společenskému i kulturnímu životu města. Dále bych 
rád, abychom realizovali rekonstrukci botanické zahrady, jejíž návrh nám již leží na stole. 
Zelený pás kolem historického jádra města je unikátní a rádi bychom, aby všechny jeho 
části plnohodnotně sloužily veřejnosti. 

V poslední době se zvedla hladina veřejného mínění ohledně kácení stromů v areálu 
budoucího domova důchodců. Vzpomínám si, že jste se kvůli tomu vyhnul tele-
viznímu rozhovoru. Proč? 
Nevyhnul jsem se televiznímu rozhovoru, vyhnul jsem se rozhovoru s redaktorem televize 
Nova. A udělám to kdykoliv znovu, protože jsem přesvědčen o tom, že bulvární média by 
se měla ignorovat. Nejde jim totiž o podstatu problému, ale o senzaci. S veřejnoprávními 
médii i seriózním tiskem ovšem spolupracujeme a vzájemně se respektujeme. O výstavbě 
domova důchodců i o nutném kácení jsme mnohokrát informovali, naposledy 8. února na 
tiskové konferenci. 

Mohl byste stručně zrekapitulovat celou kauzu přípravy výstavby domova důchodců? 
Udělalo město někde chybu? 
Záměr je starý sedm let. Nejméně 5 let je známo, že se bude domov důchodců stavět přes-
ně na tomto místě, v územním plánu je to opakovaně stvrzeno od roku 2006, ale i předcho-
zí plány počítaly s využitím tohoto místa pro potřeby zdravotnictví, nikoli pro zeleň. Územní 
plán byl široce konzultován s veřejností, je volně přístupný na internetu; až do počátku 

Rozhovor měsíce
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letošního roku jsem nezaznamenal od nikoho jedinou výhradu. Projekt byl zpracován v 
roce 2005, v roce 2007 bylo rozhodnuto o státní dotaci 98 milionů na jeho výstavbu; s touto 
částkou počítá státní rozpočet na letošní a příští rok. Kdyby se nezačalo stavět, dotace pro-
padne a stavba nebude realizována. Nikdy jsme nic z těchto skutečností nezamlčovali. To, 
že se bude muset skácet polovina stromů za nemocnicí, je známo úplně od začátku. Počítal 
s tím i projekt, který vyčlenil 3,5 milionu na náhradní výsadbu zeleně. 

Zapomněl jste na chyby... 
Neuvědomuji si žádnou správní chybu. Otázkou samozřejmě může být, je-li to všechno 
správně z hlediska zodpovědnosti vůči budoucnosti apod. Domov důchodců potřebujeme, 
o tom ale není sporu. Měl-li stát jinde, například na sousední kasárenské parcele, muselo 
by se o tom rozhodnout před pěti lety, při tvorbě územního plánu. Nikdo to ale nenavrhl. 
Nikoho to ani nenapadlo. Ani nás na úřadě, ani občany. Všichni jsme byli rádi, že se nám 
podaří vytvořit v našem městě unikátní urbanistický komplex složený z léčebny, domova 
důchodců a centra sociálních služeb, ve velmi klidné části města, s volnou zelení a pěs-
těným parkem, který bude větší než ten současný, bude v něm vysazeno 99 vzrostlých 
stromů. Mně je také těch 48 pokácených stromů líto. Zdravých stromů by přece nebylo 
líto jen asociálovi. Ale vysadíme místo nich celkem 155 jiných. Od začátku jsme s tím 
počítali. Nikdo v tom neviděl problém a já osobně s tím nemám problém ani dnes. Domov 
důchodců, který potřebujeme, bude otevřen v srpnu příštího roku, těší se na něj 100 našich 
spoluobčanů, park bude ještě větší než ten dosavadní a bude se o něj na rozdíl od toho 
současného někdo starat. 

Ale přece jen - ty vykácené stromy leží na zemi možná zbytečně...
Demokracie je princip padni komu padni. Z toho, co se líbí většině, se mi nemusí líbit všech-
no. Mám v rámci demokracie pochopitelně právo se proti tomu ohradit. Upozornit na to, 
že se mi to nelíbí. Mohu protestovat, demonstrovat, sepisovat petice atd. (mimochodem o 
petici na záchranu stromů vím jen zprostředkovaně a do dnešního dne ji nikdo s podpiso-
vými archy radnici nepředal). Ale nemám právo bránit výkonu rozhodnutí, ke kterému se 
dospělo demokratickou cestou. To už demokratické není... A jen pro doplnění. Aby stromy 
nepřišly úplně vniveč, nabídli jsme dřevo, především lipové, místním řezbářům a sochařům. 
Myslím si, že nápad, aby stromy žily dál jako loutky, sochy nebo hračky nám může, byť jen 
velmi částečně, nahradit ztrátu, kterou jsme utrpěli jejich pokácením. 

Když celá kauza vrcholila, někdo vám pomaloval dům hanlivými nápisy. Jak jste to 
nesl? 
Mrzelo mě to, ale ne kvůli sobě, ale především kvůli mé ženě Janě. Je to také její dům. A 
neznám člověka, který by se vůči přírodě choval s takovou úctou, s jakou se k rostlinám a 
stromům chová ona. Schytala to ovšem také. Moc často se o mé práci doma nebavíme. Ale 
tentokrát jsme ji měli i k večeři... 

Tento týden zastupitelstvo schválilo rozpočet Vysokého Mýta na rok 2009. Na první 
pohled je zřejmé, že je do značné míry restriktivní ve výdajích a opatrný v příjmech. 
Obáváte se prohlubující se krize?
Neřekl bych, že se obáváme. Ekonomická recese je prostě fakt, na který musíme reagovat. 
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Reagovali jsme daleko výrazněji než kterékoli jiné město v okolí: počítáme s desetipro-
centním snížením příjmů z daňových výnosů. Ale přesně v této chvíli předvídat, jaké ty 
výnosy skutečně budou (a kolik z nich budeme tedy moci utratit na výdajích) podobá se 
spíše věštění z křišťálové koule. Město je ovšem na tom ekonomicky dobře. Máme finanční 
rezervy na špatné časy v řádu desetimilionů korun. A s největší pravděpodobností si letos 
nebudeme muset půjčovat ani na investiční projekty. 

Kde se vlastně dá nejvíce ušetřit? Je nějaká oblast, kde se ušetřit prostě nedá?
Pochopitelně se nedá ušetřit na výdajích vázaných na dotace ze státního rozpočtu, napří-
klad na sociálních dávkách. Ty musíme vyplatit v plné výši. Dále jsou to investiční dotace, 
vázané na konkrétní akce, které se musejí vyčerpat; jejich stavbu nelze zdržovat nebo 
odkládat na lepší časy. To je nejen případ stavby domova důchodců, ale i dalších akcí, pod-
porovaných fondy EU. Ve zbývající části se samozřejmě šetřit dá. Jde o výdaje na provoz 
Městského úřadu, Technických služeb, kulturních zařízení atd. V této části snižujeme výdaje 
na doporučení zastupitelů přibližně o 5 milionů korun oproti původnímu návrhu.

Pane starosto, děkujeme vám za rozhovor.

V pondělí 23. března zavítal na svou první oficiální návštěvu Vysokého Mýta nový hejtman 
Pardubického kraje Radko Martínek. Po přijetí na radnici, kde mu starosta Martin Krejza 
představil hlavní  investiční projekty města – domov důchodců, centrum sociálních služeb a 
rekonstrukci bývalého soudu –  pak navštívil instituce, které zřizuje Pardubický kraj: rekon-
struovanou budovu Domova mládeže v ul. Gen. Závady, Léčebnu dlouhodobě nemocných 
Vysokomýtské nemocnice a Regionální muzeum. Na závěr svého programu se hejtman 
setkal se starosty okolních obcí a na besedě s občany.

Návštěva hejtmana Pardubického kraje
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LAUREÁTI VÝROČNÍ CENY 
MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA 
ZA ROK 2008 

• 1. Za hudbu, hudební dílo, významnou 
hudební interpretaci: 
Milan Toušek
za klavírní koncert věnovaný Vysokému 
Mýtu.

• 2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, 
videoprogram, architekturu a stylovou 
rekonstrukci: 
Jan Fajfr 
za rekonstrukci a přesunutí varhan v 
chrámu sv. Vavřince.

• 3. Za literární dílo vč. dramatického, dále 
za herecký výkon a režii: 
Jan Šula
za 4. díl knihy Co na Řípu ještě nevěděli.

• 4. Za organizaci kulturního podniku: 
Loutkové divadlo Srdíčko
za uvedení řady divadelních představení 
pro děti.

• 6. Za sportovní výkon: 
Lucie Kurková
za vynikající výsledky a tituly mistryně ČR 
v plavání.

• 7. Za organizaci sportovního podniku: 
Jaroslav Klimeš 
za organizaci celostátního turnaje v 
kickboxu ve Vysokém Mýtě.

• 8. Za reprezentaci města a školy: 
Eva Ropková 
za vítězství v soutěži Královna českých 
věnných měst.

Výroční ceny • 9. Za sponzorství společenských aktivit: 
ECOTEX, s. r. o. 
za dlouhodobou sponzorskou podporu 
Městské galerie.

• Zvláštní cena Za dlouhodobou činnost ve 
prospěch města Vysokého Mýta: 
Marta Hrdinová
za svou dlouhodobou cvičitelskou čin-
nost v TJ Sokol Vysoké Mýto.

• Cenu starosty města Vysoké Mýto Martina 
Krejzy získala 
Jiřina Duchoslavová 
za publikování své knihy vzpomínek s 
názvem Smékalovo pekařství, aneb Tátův 
úžasný recept na život.

Zdeněk Rosák:
Bronzová soška Kujeby.
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Úplná znění usnesení ZM 1/09 a RM č. 5/09 
- 8/09 jsou zveřejněna na internetových 
stránkách města. Předkládáme z nich násle-
dující výtah.

11. února zastupitelstvo města: 
• schválilo projekt firmy Optima, spol. s r. o. 
Regenerace panelového sídliště Za pivo-
varem ve Vysokém Mýtě a v případě obdr-
žení dotace schvaluje poskytnutí finanční 
částky z rozpočtu města Vysoké Mýto ve 
výši min. 30 % rozpočtových nákladů na 
realizaci stavby; 
• schválila Výroční ceny města Vysoké 
Mýto podle výsledků tajného hlasování a 
uložila volební komisi jména držitelů zve-
řejnit až na slavnostním večeru konaném 
12. března 2009. 

10. února rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Peklovcích, Prokopa Veli-
kého, V Břízkách, U Potoka, Husova, Čap-
kovská a na náměstí Naděje na dobu ur-
čitou;
• schválila přijetí daru 18 obrazů (olejů na 
plátně) vysokomýtského rodáka malíře 
Zdeňka Chotětovského od Jitky Hanicové 
pro Městskou galerii;
• schválila přijetí daru 16 obrazů (olejů na 
plátně) od Jiřího Hejny pro Městskou ga-
lerii; 
• vzala na vědomí nákup obrazu Jiřího Hej-
ny Znovuzrození Atlantidy, oleje na plátně 
z roku 1964 pro sbírku Městské galerie.

24. února rada města:
• souhlasila s ustanovením Pracovní sku-
piny prevence kriminality města Vysoké 
Mýto za účelem koordinace preventivních 
opatření ve městě i jeho přilehlých čás-
tech;

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady a zastupitelstva města

• za město Vysoké Mýto souhlasila s podá-
ním projektů do programu Podpora pro-
gramů prevence kriminality Pardubického 
kraje, vyhlášeného radou Pardubického 
kraje včetně 20% finanční spoluúčasti ve 
výši 50 009 Kč; 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Čapkovská, Husova a Jiřího 
z Poděbrad;
• schválila Ceník pečovatelských úkonů za 
sociální služby poskytované odborem so-
ciálních služeb;
• schválila smlouvu o spolupráci a propa-
gaci na rok 2009 s Vydavatelstvím a nakla-
datelstvím Via Alta;
• schválila smlouvy o partnerství a pro-
pagaci při přípravě publikace Slavné vily 
Pardubického kraje a při přípravě putovní 
výstavní expozice Slavné vily Pardubického 
kraje s firmou Foibos, a. s., Praha; 
• schválila smlouvu s firmou Resta s. r. o., 
Přerov na dodávku zboží v rámci akce 
Optimalizace odpadového hospodářství 
ve městě Vysoké Mýto - dodávka strojů, 
zařízení, dodávka kontejnerů a nádob 
pro shromažďování odpadů do sběrných 
dvorů v ul. Kpt. Poplera, Gen. Svatoně a 
Průmyslové ul. ve Vysokém Mýtě, včetně 
zajištění publicity projektu v celkové výši 
11 766 699 Kč vč. DPH;
• schválila projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby, zadávací dokumentaci 
pro výběrové řízení a smlouvu o dílo na 
akci Centrum sociálních služeb Vysoké 
Mýto;
• vzala na vědomí upřesněnou trasu rych-
lostní silnice R35 od projekční firmy Val-
bek, spol. s r. o. Liberec; 
• schválila smlouvu o dílo s firmou Sella & 
Agreta s. r. o., Ústí nad Orlicí na zajištění 
autorského dozoru v rámci akce Optimali-
zace odpadového hospodářství ve městě 
Vysoké Mýto - vybudování sběrných dvo-
rů v ul. Průmyslová, Gen. Svatoně a Kpt. 
Poplera v celkové výši 114 783 Kč vč. DPH. 
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10. března rada města:
• vzala na vědomí vypsání veřejné zakázky 
Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto; 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách a U Potoka na 
dobu určitou;
• schválila dohodu o vzájemné spolupráci 
při zabezpečování místních záležitostí ve-
řejného pořádku, kterou uzavírají Policie 
České republiky, Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, Územní odbor vněj-
ší služby Ústí nad Orlicí a město Vysoké 
Mýto.

Marie Lněničková, 
odbor kanceláře vedení města

MODERNIZACE 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
Zemními pracemi  zahájilo město Vysoké 
Mýto výstavbu nového sběrného dvora 
v ulici Kapitána Poplera. Spolu s tím 
budou v průběhu příštích sedmi měsíců 
modernizovány stávající sběrné dvory v 
ulici Generála Svatoně a v Průmyslové 
ulici. Projekt Optimalizace odpadového 
hospodářství ve městě Vysoké Mýto, na 
jehož realizaci získalo město v loňském 
roce prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí dotaci Evropské 
unie, zásadním způsobem zkvalitní infra-
strukturu pro nakládání s odpady ve 
městě. Díky jednomu novému a dvěma 
zrekonstruovaným sběrným dvorům 
budou moci občané bezpečně odklá-
dat odpad, a to v komfortním dosahu ve 
vhodných lokalitách ve městě. 

Rozpočet  projektu představuje  37,371 mil. 
Kč. Z toho uhradí 31,765 mil. Kč Evropská 
unie a 1, 881 mil. Kč přispěje Státní fond 
životního prostředí. Zbývajících 3,725 mil. 
Kč bude hradit město ze svého rozpočtu. 

Marie Lněničková, 
odbor kanceláře vedení města

Na území Vysokého Mýta je 55 nemo-
vitých kulturních památek, z toho 50 
přímo ve Vysokém Mýtě, 3 v Knířově a 
po 1 registrované kulturní památce ve 
Svařeni a na Brtči.

Z těchto 55 oficiálních památek je: 

7 součástí bývalého městského opevně-
ní: Pražská a Litomyšlská brána s věžemi, 
Choceňská věž, Klášterská a Vodárenská 
bašta a dva úseky pozůstatků hradeb včet-
ně pamětních desek v Jungmannových 
sadech.
8 veřejných staveb: Stará radnice (okresní 
soud), Nová radnice (Panský dům), Okresní 
dům (stará pošta), bývalý špitál (v ul. K. 
Světlé), gymnázium, ZŠ v Javornického ul., 
ZŠ na nám. Vaňorného a Sokolovna.
2 vojenské stavby:  bývalé vojen-
ské kasino (ZUŠ) a Jiráskova kasárna (v 
Rokycanově ul.).
4 kostely: chrám sv. Vavřince, kostel 
Nejsvětější Trojice, Husův sbor Církve čes-
koslovenské husitské a kostel Zvěstování 
Panny Marie v Knířově.
4 další církevní stavby: zvonice u Sv. 
Vavřince, budova děkanství, zeď kolem 
knířovského hřbitova a jeho vstupní 
brána.
8 soch: Knířovská madona (u zvonice), sv. 
Vavřinec (před svým kostelem), sv. Josef 
(na začátku knířovské poutní cesty), kříž na 
rozcestí Knířov – Vanice, mariánský (moro-
vý) sloup na náměstí, Jan Nepomucký (v 
Jungmannových sadech), Panna Maria (u 
Klöcklerova statku) a socha Kalvárie ve 
Svařeni.
14 měšťanských domů:
I: Klášterní 11 (na rohu s náměstím), 
Tůmova 107 (galanterie), Šemberova 125 
(muzeum), B. Němcové 166 (na rohu s 
nám. Vaňorného), Vrchlického 229 (zlat-

Víte, že…
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nictví). Na náměstí jsou to pak tyto domy: 
13 (Fortuna), 189 (U Raka), 194 a 195 
(růžový tzv. Brejchův dům a dům v jeho 
sousedství) a 206 (U Bakaláře); 
II: Pražská 1 (Na Střelnici), Komenského 
199 (ubytovna Karosy) a Komenského 211 
(Nová lékárna);
III: Vladislavova 121 (proti Choceňské 
věži)
3 zemědělské usedlosti: Litomyšlská 
65 (Klöcklerův statek), býv. usedlost ve 
Vošticích (Městské lesy) a usedlost čp. 5 
na Brtči.
7 dalších stavebních památek: gotic-
ký portál barbakánu v Tůmově ulici 
(Porta), renesanční portál v Komenského 
ulici (vedle zdr. střediska), stará budova 
Tyršovy plovárny, mýtnice u Klöcklerova 
statku a dále budovy mlýna ve Fibichově 
ul. 17 (Dolní mlýn), nájemní dům v 
Litomyšlské ul. 72 (vpravo od M-klubu) a 
vila v Rokycanově ul. 247 (tzv. Charvátova 
vila od arch. Kotěry).

Téměř všechny výše uvedené památky 
byly do seznamu nemovitých kulturních 
památek, vedeného Památkovým ústa-
vem v Praze, zapsány 3. května 1958; 
výjimkou je gotický portál v Tůmově 
ulici (zapsaný krátce po svém objevení v 
roce 1991), Husův sbor (1994), kasárna v 
Rokycanově ulici (1999), Tyršova plovárna 
(2001) a dům 121 ve Vladislavově ulici (na 
žádost majitele v roce 2007).

Pálení organických zbytků: 
ano, ale opatrně
Vypalování trávy: kategorické ne

Nejpohodlnějším způsobem likvidace 
vyhrabané stařiny a zbytků větviček a 
listí je jejich spálení. Z hlediska vzniku po-
žáru to však není metoda příliš bezpečná. 
Pro spalování si vyberte vhodné místo, z 
něhož nemůže dojít k rozšíření ohně (v 
dostatečné vzdálenosti od obytných, re-
kreačních a zahradních staveb, od stromů 
či keřů apod.), a nenechávejte oheň bez 
dozoru. Po skončení pálení zkontrolujte 
ohniště a případně uhaste jiskry. Dbejte 
také na to, že při pálení byste neměli obtě-
žovat své okolí a že pálit lze výhradně plně 
organický materiál (dřevo a suchou trávu), 
v žádném případě ne plasty nebo papír. 
Nezapomínejte ani na lepší způsoby likvi-
dace organických odpadů, než je spalová-
ní: třídění ! mulčování !! kompostování !!!
Plošné vypalování trávy je ve svém 
principu zakázáno hned několika zákony, 
především zákonem o ochraně přírody 
a krajiny, dále zákonem o požární ochra-
ně a zákonem o ochraně ovzduší. Vypálit 
stařinu je mnohem jednodušší a méně 
namáhavé než poctivě hráběmi celou plo-
chu zbavit starého porostu, je však třeba 
si uvědomit nejen to, že je to z principu 
zakázáno, ale i skutečnost, že je to velmi 
nebezpečné a že se vypálením trávy zničí 
vše živé. Přežívající názor, že popel z vypá-
leného trávníku je dobrým hnojivem, pod-
porujícím lepší růst nové trávy, je nesmysl. 
Ve skutečnosti oheň starou trávu opravdu 
zničí, jenže s ní odumírají i kořínky nového 
porostu a přežívá většinou jen odolný ple-
vel. Ohroženy jsou i keře a mladé stromky, 
u nichž poškození podkorové vrstvy vede 
k následnému uhynutí. 
Pro život v přírodě má nesmírný význam i 
biologická rovnováha mezi různými druhy 

Protipožární prevence na jaře
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hmyzu a drobné zvěře. Vypalováním trávy 
výrazně narušujeme tuto rovnováhu, její 
návrat do původního stavu pak může tr-
vat i řadu let. Velký žár, který při hoření trá-
vy vzniká (až 800°C), může způsobit zniče-
ní většiny vývojových stádií hmyzu nebo 
dokonce jejich úplné vyhubení, kouřové 
zplodiny ohrožují živočichy sdružující se 
na stromech a keřích až do výšky tří metrů. 
Na vypalování trávy doplácejí i chránění 
čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších 
dírách. Ničivý dopad má vypalování také 
na plazy, z nichž převážná většina patří 
mezi ohrožené druhy. Ve stanicích pro 
handicapované živočichy každý rok končí 
i mnoho popálených ježků. 
Na závěr dva odstrašující případy 
z černé kroniky: 
Chatař vypaloval trávu na svém pozem-
ku. Svou roli sehrál vítr a hořlavé kapaliny, 
přítomné jako oblíbený lidový katalyzá-
tor hoření. Muž skončil s popáleninami II. 
stupně v nemocnici. Jeho nemovitost sho-
řela do základů i s garáží a automobilem.
Starý muž, který vypaloval trávu na mezi 
za svou zahradou, sice nikomu nezpůsobil 
žádnou vysokou škodu na majetku, pod-
cenil ale nebezpečí kouře, přiotrávil se 
oxidem uhelnatým a zůstal v plamenech. 
Přivolaní hasiči zabránili dalšímu šíření 
ohně, muže ale už nezachránili.

Bohuslav Šafář,
technik protipožární ochrany 

města Vysoké Mýto

NEVYPALUJTE
SUCHOU TRÁVU!

� �

GABRIELA SABOLOVÁ   
Narodila se před 17 lety v Ústí nad Orlicí. 
Do páté třídy navštěvovala Základní školu 
Javornického a nyní studuje v sextě na 
Gymnáziu Vysoké Mýto. Mezi její záliby 
patří hra na flétnu, šachy, kreslení, zpěv 
a volejbal. Nejvíce volného času věnuje 
šachům, které hraje od svých 6 let a hře na 
flétnu, kterou studuje na Základní umě-
lecké škole od 4. třídy. V šachu dosáhla 
už mnoha úspěchů. Je mnohonásobnou 
přebornicí Pardubického kraje v mládež-
nických kategoriích. V roce 2003 obsadila 
první místo na mistrovství Čech ve své 
kategorii a rok poté obsadila na stejném 
mistrovství 3. místo. Úspěšně absolvo-
vala i Olympiádu pro děti v roce 2005, 
kde se umístila na 5. místě. Kromě kla-
sického šachu se účastní i soutěží v rapid 
šachu. V roce 2006 se stala mistryní České 
republiky v rapid šachu v kategorii D14. 
Největším úspěchem je 3. místo na mis-
trovství České republiky 2008 v kategorii 
D16, ze kterého postoupila na mistrovství 
Evropy, které se konalo v září 2008 v Černé 
Hoře. V silné konkurenci obsadila 59. příč-
ku ve své kategorii. Ve zbytku volného 
času hraje na příčnou flétnu. I v této oblas-
ti se účastní různých soutěží na okresní 
úrovni v sólové i komorní podobě.

Představujeme vám...
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HRADEC KRÁLOVÉ 
Hradec Králové leží na soutoku Labe a Orlice na východním okraji Polabské nížiny. Je význam-
ným kulturním a průmyslovým centrem, sídelním městem Královéhradeckého kraje, sídlem 
Hradecké univerzity a dvou fakult Univerzity Karlovy. V současné době tu žije 92 410 obyvatel.

Hradec Králové je jedním z nejstarších českých měst. Jeho počátky sahají až do 10. století. 
Roku 1306 se stalo věnným městem českých královen. Patřilo k nejdůležitějším střediskům 
království, počtem obyvatel bylo dlouho druhým městem za Prahou. Velký význam pro 
rozvoj města měly zejména pobyty Elišky Rejčky (1308-18) a Elišky Pomořanské (1378-93). 

Od poloviny 13. století tu 
mohutněl minoritský kláš-
ter, město obklopily hrad-
by, pod nimiž se rozvíjely 
příměstské části.
Pak ale město tvrdě zasáh-
ly husitské války. Plenění 
padly za oběť především 
kláštery včetně minorit-
ského, několik kostelů, ale 
také starý přemyslovský 
hrad, který zůstal v tros-
kách (dnes zcela zanikl). 
Většina gotických a barok-
ních památek je soustředě-
na zhruba v prostoru mezi 
Velkým a Malým náměs-

tím. Významnou dominantou je katedrální kostel sv. Ducha s dvojicí 40 m vysokých věží 
(foto). Na Velkém náměstí stojí výstavná biskupská rezidence z let 1709-16. Poblíž je i areál 
bývalé jezuitské koleje z let 1671-1710. S kolejí souvisí monumentální kostel Nanebevzetí 
P. Marie, který pro hradecké jezuity vybudoval v letech 1654-66 C. Lurago. Mezi rezidencí 
a kolejí stojí nejkrásnější hradecký dům U Špuláků z 2. pol. 16. století, barokně upravený v 
r. 1750. 
Další katastrofu přinesla třicetiletá válka, která těžce poškodila město a takřka zlikvidovala 
jeho předměstí. Po roce 1639, kdy Hradec ovládli Švédové, vzniklo bastionové opevnění, 
které bylo dál rozšiřováno ve 2. polovině 18. století. Město se proměnilo v ohromující pev-
nost. Velká bitva u Hradce Králové roku 1866, zlomová událost prusko-rakouské války, ale 
potvrdila vojenskou bezvýznamnost takového opevnění v moderní době. Hradby navíc 
bránily dalšímu rozvoji města a v roce 1893 bylo definitivně rozhodnuto o postupné likvi-
daci pevnosti. Poslední zbytky unikátní památky zmizely v roce 1930.
Východočeské metropoli se tak uvolnil prostor k dalšímu růstu. Postupovalo se podle 
plánů, které město proměnily v nový urbanistický unikát snoubící historické památky s 
moderní výstavbou. Na skvělém díle se podepsali vynikající architekti 1. poloviny 20. století, 

Cesty věnnými městy
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např. Jan Kotěra, Václav Rejchl, ale především Josef Gočár, který se ve 20. letech stal vůdčí 
osobností hradeckého urbanismu a městu zajistil přední místo v učebnicích novodobé 
architektury. Město tím postupně získávalo velkoměstský charakter a získávalo si pověst 
salónu republiky. 
Z budov vybudovaných na přelomu 19. a 20. století vyniká Nová radnice, Klicperovo 
divadlo, biskupské gymnázium, Adalbertinum, gymnázium B. Němcové, rektorát Vysoké 
školy pedagogické, Labská elektrárna, Pražský most a především Muzeum východních 
Čech, dílo J. Kotěry (foto), naše nejmladší národní kulturní památka (prohlášena za ni 
byla roku 1995), a Grandhotel Okresní dům (také Kotěrova práce z let 1910-11). Z budov, 
vystavěných ve 20. a 30. letech, patří k nejcennějším objektům, které projektoval J. Gočár, 
např. Gymnázium J. K. Tyla, Úřad města Hradce Králové, Gočárovo schodiště, Tyršův most 
aj. Dílem V. Rejchla je mj. budova hlavního nádraží, Krajského soudu, kostel Božského srdce 
Páně atd.
Z nových realizací dominují například budova Hradecké univerzity (arch. Ivan 
Bergmann, 1998), velkorysá rekontrukce a dostavba areálu tzv. Nového pivovaru na sídlo 
Královéhradeckého kraje (3Qprojekt, 2006) nebo novostavba Studijní a vědecké knihovny 
(Projektil architekti – Brychta, Halíř, Lešek, 2008).
Z kulturních institucí vynikají v celostátním měřítku především dvě divadla, a sice 
Klicperovo divadlo a loutkové divadlo Drak. Obě dvě patří ve svém oboru k nejprestižněj-
ším českým scénám.

Rubriku připravuje 
Dagmar Sabolčiková
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14. března se uskutečnilo v obřadní síni 
Městského úřadu slavnostní uvítání 
nových vysokomýtských občánků:

Anežka Bisová, Karolína Blažková, Pavlína 
Blažková, Kateřina Dušková, Denisa 
Flídrová, Patrik Havlík, Vojtěch Herman, 
Michal Hladík, Diana Hurtová, Ella 
Chválová, Tereza Kubešová, Sebastián 
Lang, Lukáš Matějek, Adéla Radilová, 
Nikola Täuberová.

Vítání občánků

Město Vysoké Mýto a Městský klub
vás zvou na tradiční

VELIKONOČNÍ JARMARK
v sobotu 4. dubna 9.00 – 17.00, náměstí 
Přemysla Otakara II.

Kromě stánků s tradičními řemeslnými 
výrobky bude na programu:

Trubadúr Galahad
- dobové písně, věštírna a čajovna.
Minikomedie Ó zdi, ó zdi!
- divadélko DDT.
Trubadúr z Kornelia
- písně staré i novější, loutkové a maňás-
kové divadlo.

Ukázky lidových řemesel.

Velikonoční jarmark

Kino Šemberovo divadlo

Pondělí 6. 4. v 19.00  

DENÍK NYMFOMANKY 
Španělské erotické drama. Atraktivní žena 
a úspěšná manažerka si vede deník s 
nejintimnějšími detaily svého šokujícího 
sexuálního života. Její posedlost se stále 
zvyšuje, odejde ze zaměstnání a stane se 
prostitutkou v luxusním privátním klubu. 
Až smrt její blízké přítelkyně ji přesvěd-
čí, že je čas postavit se znovu na vlast-
ní nohy... Režie: Christian Molina. Hrají: 
Leonardo Sbaraglia, Llum Barreraová a 
další.
100 min. České titulky. Od 18 let. 
Vstupné 69 Kč.
 
Středa 8. 4. v 19.00  

LÍBÁŠ JAKO BŮH
Komedie ČR. Helena Altmanová je sym-
patická a kolegy i studenty oblíbená 
profesorka francouzštiny a literatury na 
gymnáziu. V osobním životě se jí to ale 
trochu zvrtlo… Režie: Marie Poledňáková. 
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, 
Eva Holubová, Jiří Bartoška, Martha Issová 
a další.
115 min. Vstupné 69 Kč.

Pátek 10. 4. v 19.00  

KURÝR 3
Francouzský akční film. Profesionální kurýr 
Frank Martin (Jason Statham) je přinucen 
přepravit Valentinu (Natalya Rudaková), 
unesenou dceru ředitele významné spo-
lečnosti, z jižní Francie přes Budapešť a 
Bukurešť až do Oděsy s výbušným nákla-
dem a ostrými hochy v zádech. Režie: 
Olivier Megaton.
100 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino
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Pondělí 13. 4. v 19.00 

VÝMĚNA
Drama USA. Film natočený podle skuteč-
né události, odehrávající se v Los Angeles 
roku 1928. Svobodná matka čelí zmizení 
svého dítěte. Po čase se malý Walter najde 
a losangeleská policie, která si potřebuje 
napravit pošramocenou pověst, ho před 
zraky novinářů předává matce. Nalezený 
chlapec ale není její syn… Režie: Clint 
Eastwood. Hrají: Angelina Jolie, John 
Malkovich, Jeffrey Donovan a další. 
142 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 14. 4. v 19.00  

VÉVODKYNĚ
Historické drama o jedné z nejkontro-
verznějších postav Anglie 18. století, 
vévodkyni Georgianě z Devonshiru (Keira 
Knightleyová). Prapratetička princezny 
Diany byla na svou dobu velmi pokroko-
vou ženou a podobně jako Diana byla osl-
ňující, charismatická, veřejností milovaná 
a vdala se do manželství bez lásky… Film 
získal letošního Oscara za kostýmy.
110 min. České titulky. Vstupné 69 Kč.

Středa 15. 4. v 19.00  

MĚSTO EMBER
Dobrodružný rodinný film USA.  Posled-
ních dvě stě let je útočištěm lidské rasy 
podzemní gigantické město Ember. 

Generátor, který poskytuje jeho obyvate-
lům energii, však začíná selhávat. A nikdo 
neví, co nastane, až se celé město ocitne 
v temnotě. Režie: Gil Kenan. Hrají: Harry 
Treadaway, Bill Murray a další.
96 min. České titulky. Vstupné 59 Kč.

Pátek 17. 4. v 17.30  

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: 
MATURITNÍ ROČNÍK
Rodinná muzikálová komedie USA. 
Studentští mazáci Troy a Gabriella se 
vyrovnávají s faktem, že se jejich cesty 
rozejdou, protože každý z nich směřuje 
na jinou univerzitu. S ostatními spolužáky 
nastudují muzikál, ve kterém se pokusí 
zobrazit všechny své touhy a obavy z 
budoucnosti. Režie: Kenny Ortega. 
112 min. České znění. Vstupné 64 Kč.

Pondělí 20. 4. v 17.30 

BOLT  PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Animovaný rodinný film USA. Život super-
psa Bolta je plný dobrodružství, nebez-
pečí a nástrah – přinejmenším tehdy, 
pokud běží kamery. Když se psí hrdina 
televizního seriálu souhrou náhod ocitne 
ve filmovém studiu v New Yorku, začne 
jeho dosud největší dobrodružství – cesta 
napříč Amerikou.
103 min. České znění. Vstupné 69 Kč.
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Středa 22. 4. v 19.00  

NOUZOVÝ VÝCHOD
Romantické drama USA. Mladí manželé 
Frank (Leonardo DiCaprio) a Abby (Kate 
Winsletová) žijí nevzrušivým životem 
americké střední třídy, ale sami cítí, že do 
tohoto světa nepatří. Jejich společné plány 
a touhy se hroutí, jejich vztah dospěje až 
do bodu mrazu. Najdou oba sílu k radikál-
nímu řešení? Režie: Sam Mendes. 
119 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 29. 4. v 19.00  

VALKÝRA
Americké válečné drama. Operace 
Valkýra byl plán zosnovaný důstojníky 
Wehrmachtu, kteří už nechtěli přihlížet 
tomu, jak se nacistické Německo mění 
v jednu obrovskou ruinu. Skutečný pří-
běh plukovníka Clause von Stauffenberga 
(Tom Cruise), který stál v čele rozsáhlého 
protinacistického spiknutí, jehož cílem 
měla být likvidace Adolfa Hitlera… 
121 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

V květnu uvidíte: 
Monstra vs. Vetřelci • Normal • Marley a já • 
Nenarození • El Paso • Pochyby a další.

Čtvrtek 16. dubna, 19.00
v Šemberově divadle

EVANGELIUM SV. MATOUŠE 
(Il Vangelo secondo Matteo)
Itálie, 1964, 137 min.
Scénář a režie: Pier Paolo Pasolini  
     
Hrají: Enrique Irazoqui (Kristus), 
Margherita Carusová (mladá Marie), 
Susanna Pasoliniová (stará Marie), 
Marcello Morante (Josef ) aj.

Na dobu jarních křesťanských pašijových 
svátků jsme vybrali v pořadí třetí celo-
večerní film Piera Paola Pasoliniho, ve 
kterém se slavný režisér a provokatér roz-
hodl zobrazit novozákonní poselství. Celý 
svůj život zdůrazňoval svůj ateismus, svůj 
kontroverzní postoj k víře a ke křesťanství. 
Přesto se po svém čtyřměsíčním poby-
tu ve vězení za zneuctění náboženství v 
povídce Tvaroh z filmu Rogopag rozhodl, 
že natočí přepis jednoho z novozákonních 
evangelií. Vybral si Matouše, protože z 
pohledu dramaturga mu poskytl nejuce-
lenější tvar příběhu Ježíše z Nazaretu.
Pasolini ve své době budil pohoršení už 
svou samotnou existencí, protože byl, 
jako marxistický homosexuál, v poválečné 
Itálii ideálním terčem. Když ovšem ohlásil 
svůj záměr natočit film podle Matoušova 
evangelia a dokonce odjel do Palestiny na 
obhlídku exteriérů a natočil o tom doku-
ment, film byl zejména na stránkách kato-

Filmový klub
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lického tisku skandalizován dávno před 
tím, než se začal točit. Točit se začalo v 
chudém kraji Basilicat a do filmových rolí 
Pasolini obsadil výhradně neherce: např. 
Krista ztvárnil španělský student literatu-
ry, který o Pasoliniho knižní tvorbě psal 
seminárku (původně si Pasolini pohrával 
s myšlenkou obsadit Jacka Kerouaca či 
Allena Ginsberga), stárnoucí Marii režisé-
rova matka, v roli Jidáše se objevil řidič 
náklaďáku... Na filmu se projevila mj. také 
Pasoliniho scénáristická minulost, protože 
z literární předlohy dokázal skvěle sestavit 
ucelený příběh o životě a jeho naplně-
ní, o striktní a bez výjimky uplatňované 
filozofii lásky. S pomocí doslovných citací 
biblického textu a geniální ruční černobílé 
kamery Tonina Delli Celliho se mu podaři-
lo vytvořit filmovou báseň, dnes jedno z 
klasických děl světové kinematografie.
     

Jan Schejbal

Úterý 28. dubna v 19.30 hod., 
Šemberovo divadlo
Divadelní spolek Šembera, o. s. uvádí své-
ho hosta Zámecký divadelní spolek Votru-
žák Litomyšl v předpremiéře divadelní hry 
Petera Turriniho

NEJBLÁZNIVĚJŠÍ DEN
Režie: Irena Truhlářová
Scéna: Filip Dvorský
Kostýmy: Jana Paulová
Paruky: Barbora Huráková-Bezdíčková
Hudba: Miroslav Techlovský

Hrají:
Hrabě – Jan Hurák
Hraběnka – Helena Marie Hendrych
Figaro – Jan Kratochvíl
Zuzana – Aneta Kopecká
Cherubín – Jiří Dostál
Bazilus – Jan Mazák
Bartolo – Jiří Vach
Marcelina – Marie Bartošová
Don Guzman, Antonio – Michal Veselý
Majzlík, soudní sluha – Alan Berger
Vstupné 60 Kč.
Předprodej v Informačním centru Měst-
ského úřadu Vysoké Mýto od 20. 4. 

Divadlo
Divadelní spolek Šembera o. s.

Májové kujebání

Jubilejní 10. ročník Vysokomýtského 
májového kujebání se blíží

Již 10. ročník velké zábavné show pro kaž-
dého pod názvem Vysokomýtské májové 
kujebání se bude konat 16. května na fot-
balovém hřišti SK Vysoké Mýto. Veselice 
pořádaná pardubickou agenturou Czech 
marketing odstartuje v jednu hodinu po 
poledni a návštěvníkům nabídne bohatý 
program. Děti pobaví oblíbená autorská 
dvojice Vanda a Standa se svým hudeb-
ním vystoupením, připravena je spousta 
soutěží se sladkou odměnou a další zábav-
né atrakce. Malé i velké ohromí špičkový 
motocyklový jezdec Mirek Lisý. Celý pro-
gram doplní vystoupení regionálních kapel 
Chaos K.Z.R., K2, W.A.F. a MIXED PICKLES. 
V podvečer zahrají skupiny Komunální 
odpad a BLUE EFFECT. Všichni vysokomýt-
ští i přespolní jsou srdečně zváni.

Šemberovo divadlo

Připravujeme na květen:

Arnošt Goldflam

DÁMSKÁ ŠATNA
Klicperovo divadlo Hradec Králové
5. 5. v 19.30 
4. představení v předplatném
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Sean O´Casey

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Divadlo A. Dvořáka Příbram
25. 5. v 19.30 
5. představení v předplatném

Sobota 4. 4. v 10.30 hodin
Šemberovo divadlo
Agentura PRAGOKONCERT
uvádí dětské představení Michala Nesvadby

MICHAL JE KVÍTKO
Vstupné: 150, 140 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním cen-
tru MěÚ Vysoké Mýto.

Loutkové divadlo Srdíčko

uvádí veselou pohádkovou detektivku

NENÍ KAŠPÁREK 
JAKO KAŠPÁREK
v neděli 26. dubna ve 14.00 a 16.00 

Napsal: Jan Havel. Režie: Petra Vtípilová. 
Hudbu složil a nahrál: Petr Klofanda. 
Návrh a realizace scény: Viktor Čáp. 
Výprava: Karel Jiskra. Světlo a zvuk: Milan 
Dostál. Inspice: Marcela Vaňásková. 
Hrají loutky marionety a soubor loutko-
vého divadla Srdíčko: Miroslav Bezdíček, 
Viktor Čáp, Karel Fenik, Zdena Hanáková, 
Zdena Hanáková ml., Jan Havel, Lída 
Jarchovská, Josef Kymr, Jitka Morávková, 

Ondřej Pavlíček, Jindra Pokorná, Zdeněk 
Prachař, Petr Ryška, Petr Stráník a Marie 
Švadlenová.

Vstupné 30 Kč, předprodej vstupenek v 
Informačním centru MěÚ Vysoké Mýto od 
21. 4. do 24. 4. nebo přímo v divadle 
Srdíčko 26. 4. od 13 hodin.

M-klub

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V neděli 26. dubna od 13.30 hod. se ve 
společenském sále Městského klubu usku-
teční další taneční odpoledne pro starší 
a střední generaci. K tanci a poslechu tra-
dičně hraje Rytmická skupina Stanislava 
Hájka. Vstupné: 60 Kč. 

Kurzy

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY  PODZIM 2009
Písemné přihlášky do kurzu tance a spo-
lečenské výchovy lze vyzvednout a vypl-
nit v kanceláři Městského klubu od 1. do 
8. dubna (8.00 – 15.30 hod.). Přihlášený 
následně obdrží vyrozumění o přijetí, včet-
ně bližších informací o konání kurzu.
Kurzovné 1 400 Kč za osobu.
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Klubová scéna M-Klubu

Úterý 14. 4 v 19.00 

HOMOLSKÁ HELIGONKA
Vstupné 60 Kč.
Hudební podvečer s Danou a Petrem 
– chromatická heligonka Stibitz, kytara a 
mandolína.

Středa 22. 4. ve 20.00

UŽ JSME DOMA 
host: Stanley Kubi (fr)
Legendární teplická kapela jede po dlouhé 
době na turné po Čechách a zastaví se i 
v M-Klubu! A protože turné je to opravdu 
výjimečné, přiveze s sebou navíc dvě fran-
couzské kapely.
STANLEY KUBI pocházejí z Paříže, hrají 
výbušný hard core, který ochucují trombó-
nem a mandolínou. Kdo neuvidí, neuvěří. 
Na závěr večera je přichystáno překvapení
www.uzjsmedoma.com
www.stanleykubi.org 
Vstupné: v předprodeji 140 Kč, na místě 
180 Kč.

Koncert
Sobota 25. dubna v 19.00, 
Společenský sál M-Klubu

ESTER KOČIČKOVÁ
& LUBOMÍR NOHAVICA
Ester Kočičková je mezi širokou veřejností 
známa především jako neotřelá moderátor-
ka bývalého kultovního rádia Limonádový 
Joe (pro které si vymyslela i svůj pseudo-
nym) a mnoha dalších rozhlasových i tele-
vizních pořadů. Užšímu okruhu milovníků 
dobré literatury a hudby je ovšem daleko 
milejší jako vynikající autorka a interpret-
ka vlastních písňových textů. Od začátku 
kariéry jí při tom stál po boku hudební skla-
datel a dvorní pianista Lubomír Nohavica. 
Oba dva tvoří zcela originální dvojici na 
pomyslném jevišti naší české klubové 
scény: on – decentní klavírista ve službách 
hlavní hvězdy, ona – neuvěřitelně vtipná, 
pohotová a ohleduplná k němu jako spo-
luautorovi. Všestranný zážitek, renesance 
nejlepších tradic šansonu a autorského 
kabaretu v moderním střihu naší postmo-
derní doby: nevíte, jestli máte brečet, nebo 
se smát...

Koncert se koná ve spolupráci s Městskou 
galerií ve Vysokém Mýtě u příležitosti koná-
ní výstavy Bernarda Lesainga České tváře a 
krajiny (od 7. do 26. 4. ve Výstavní síni Jana 
Jušky).

Vstupné 180 Kč. Předprodej v Informačním 
centru MěÚ a v Městské galerii od 7. 4.

Stanley Kubi Bernard Lesaing: L. Nohavica a E. Kočičková (2007)
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Městská knihovna
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

Přednáška
21. dubna v 18.00

DÍTĚ: MAJETEK, MODLA 
ČI PARTNER?

Přednáška, ale přede-
vším diskuse a praktic-
ké příklady související 
se smyslem a cílem 
výchovy.
Přednáší psycholožka 
PhDr. Ladislava Lažová.
Vstupné 25 Kč.

Výstavy
Výstava ve vestibulu

ODPADY A CO JÁ?!
Práce žáků MŠ, ZŠ a SŠ zapojených do celo-
roční ekologické soutěže.
Výstava je pořádána ve spolupráci s odbo-
rem životního prostředí ke Dni Země.

Výstava v odd. pro dospělé čtenáře

JANA ŠLÉGROVÁ
Ukázka z tvorby

Obě výstavy potrvají do 30. 4.

Novinky

Naučná literatura:
Judith C. Rodriguezová: Velký průvodce  
 dietami
Edith Harding-Eschová: Bilingvní rodina
 Evropská unie v kostce
Marek Hýža: Vodácká putování s Lukášem  
 Pollertem
Václav Klaus: Prezident republiky 
 k Lisabonské smlouvě
Allan Hall: Josef Fritzl
Marta Hargašová: Skupinové poradenství
Gustav Oplustil: Za humorem cestou   
 necestou

Beletrie:
Milena Holcová: Věčný striptýz
Pavlína Pořízková: Léto modelky
Monika Plocová: Ventil
Karel Hynie: Volha
Iva Hercíková: Dám si to ještě jednou aneb  
 Indolúna
Marie Poledňáková: Líbáš jako Bůh
Vladimír Přibský: Valdštejn a Eleonora
Sandra Brownová: Svědkyně
Zdeněk Šmíd: Volejem i peřejemi
Vikas Swarup: Milionář z chatrče
  
Literatura pro děti a mládež:
Charlie Fletcher: Kamenné srdce
W. Awdry: O mašince Tomášovi 13
 Bořkův velký plán
Jacqueline Wilsonová: Líza Bublina
Monika Elšíková: Bubu
Caroline Plaistedová: Než nám bude   
 šestnáct
Jan Jelen: Drak Drango
Zuzana Francková: Soupeřky

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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7. - 26. 4., Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 

BERNARD LESAING: ČESKÉ TVÁŘE A KRAJINY
Výstava fotografií významného francouzského reportážního fotografa. Jeho retrospektivní 
výstava se konala ve Vysokém Mýtě v roce 2006; během svého tehdejšího pobytu v Čechách 
začal Bernard Lesaing pracovat na další reportáži - na portrétech Čechů, jež spojuje stejná 
posedlost: umění. Z umělců našeho kraje diváci najdou na výstavě i ve stejnojmenné knize 
např. portrét malíře Václava Macháně a sochaře Karla Bureše v jejich vlastních ateliérech 
nebo hudebníka Tomáše Ondrůška na jeho slavném statku v Trstěnici; z dalších osobností 
pak například režiséra Karla Smyczka, spisovatele Jiřího Stránského, fotografa Jindřicha 
Štreita či performerky a šansoniérky Ester Kočičkové. Výstava, dokončená minulého podzi-
mu, byla zatím představena v Aix-en-Provence, Lyonu, Lucemburku a Praze. Po zastavení v 
místě svého početí, tedy ve Vysokém Mýtě, ji čeká ještě cesta do Marseille…
Vysokomýtské uvedení bude ale mezi všemi ostatními ojedinělé tím, že vedle fotografií 
výtvarníků budou stát jejich originální díla, vedle fotografií hudebníků živí muzikanti (kteří 
zahrají, tedy alespoň někteří) a jedna vyfotografovaná performerka výstavu zahájí...

Výstava nebude mít vernisáž, ale dernisáž; ta se uskuteční v poslední den trvání výstavy, a 
sice v neděli 26. 4. v 10.00 ve Výstavní síni Jana Jušky.

Hudební vystoupení: Tomáš Ondrůšek. 
Úvodní slovo: Ester Kočičková. 
Setkání se uskuteční za osobní účasti 
Bernarda Lesainga a portrétovaných umělců.

Městská galerie

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

výstavní sál: 465 455 157, galerie@vysoke-myto.cz

www.mg.vmyto.cz

Bernard Lesaing, Vysoké Mýto 2006
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Regionální muzeum

Výstavy
5. 4. – 3. 5. 

VYSOKÉ MÝTO 
NA STARÝCH POHLEDNICÍCH
Pohlednice! V dnešní době sms zpráv a 
e-mailové komunikace pro někoho možná 
předmět patřící do hlubokého 20. stole-
tí. Přesto pohlednice stále existují, a to 
už skoro sto padesát let. Častokrát ukáží 
událost, místo či zákoutí, které už dávno 
změnilo svoji podobu, a my se jen může-
me dohadovat, jak vypadalo před dobou 
vzdálenou nebo i před několika málo lety. 
Všichni, kteří mají rádi Vysoké Mýto, si zcela 
jistě nenechají ujít jedinečnou příležitost 
zhlédnout dobové pohlednice a porov-
nat, jakým způsobem se město změnilo 
- ať už k lepšímu nebo horšímu. Výstava 
bude doplněna upomínkovými předměty 
s dekoracemi a náměty Vysokého Mýta.

Současně bude probíhat výstava klubu 
filatelistů nazvaná 

ÚSPĚCHY VYSOKOMÝTSKÉHO 
KLUBU FILATELISTŮ
(k ní text na str. 26)

Vernisáž obou výstav proběhne v neděli 
5. dubna ve 14.00 za účasti žáků pěvecké-
ho oddělení ZUŠ.

 

Doprovodný program k výstavě

ZNÁŠ DOBŘE SVÉ MĚSTO?
V souvislosti s konáním výstavy Vysoké 
Mýto na starých pohlednicích jsme pro mlá-
dež i dospělé připravili vědomostní soutěž 
Znáš dobře své město? Od vydání první 
pohlednice uplynulo zhruba sto padesát 
let. Více než sto let se pohlednice vydá-
vají a tisknou i ve Vysokém Mýtě. Častým 
tématem starých i novodobých pohled-
nic bývají záběry na významné stavby a 
městská zákoutí, ta však v minulém století 
významně proměnila svou tvář nebo zcela 
zmizela. Při návštěvě muzea obdrží hosté 
soubor zvídavých otázek týkajících se mís-
topisných názvů užívaných v našem městě. 
Na některé otázky naleznou odpověď při 
pozorné prohlídce vystavených exponátů, 
při některých budou muset zapátrat hlou-
běji u svých rodičů, prarodičů a známých. 
Vyplněné archy lze zpracovat na místě, 
nebo je vyplnit v poklidu domova a ode-
vzdat do 3. května v muzeu. Po ukončení 
výstavy budou odpovědi vyhodnoceny a 
tři nejlepší řešitelé budou odměněni hod-
notnými cenami.
Výsledky soutěže uveřejníme na interneto-
vých stránkách muzea, ve výloze Městského 
úřadu a v červnovém Vysokomýtském zpra-
vodaji.

PROHLEDEJTE STARÁ ALBA 
A ŠUPLÍKY!
Obracíme se na veřejnost s prosbou po 
pátrání po starých pohlednicích a foto-
grafiích zachycujících stará, dnes již často 
neexistující zákoutí či historické stavby 
našeho města. Zajímají nás také pohled-
nice a fotografie našeho regionu, které 
mohou významným způsobem obohatit 
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naše sbírky. Pohlednice i fotografie lze 
předat v budově Regionálního muzea v 
Šemberově ulici; výjimečně hodnotné 
můžeme i finančně ohodnotit.

Na spolupráci se těší kolektiv 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Přednáška

HISTORIE A VÝVOJ POHLEDNIC
Čtvrtek 16. 4. v 18.00
Přestože v současné době stojí pohlednice 
z hlediska komunikace na okraji zájmu, 
zůstává mnoho nevyřčeného o jejím 
vzniku, funkci a grafickém zpracování. 
Přednášejícím bude Roman Karpaš, před-
ní znalec oboru filokartie, autor publikace 
Pohlednice, historie lístků, které zmenšily 
svět.

Pátek 1. 5. od 14.00

BAROKNÍ SLAVNOST 
NA VRACLAVI
V první májový den ožijí prostory vraclav-
ského areálu historií. Místo, kde na návštěv-
níka na každém kroku dýchne kouzlo 
starých časů, se vrátí do období baroka, 
které je neodmyslitelně s Vraclaví spjato. 
Barokní hudba, divadlo, ukázky dobových 
tanců a šermířského umění, kramářská 
pouť – to vše na počest dvou významných 
historických událostí – 390 let od českého 
ostřelování Vídně vojsky Matyáše Thurna 
a od narození významného básníka, jezu-
ity Bedřicha Briedela (nar. 1. 4. 1619 ve 
Vysokém Mýtě).
Pro návštěvníky slavnosti je připraven 
bohatý program. Krásný svět barokních 
tanců jim představí taneční soubor Hartig, 
účinkující mj. i v barokním divadle v Českém 
Krumlově. Tanec vystřídá komponovaný 
program šermířských vystoupení a ukázek 
zbraní, zakončený slavnostní salvou střel. 
To vše za režie skupiny historického šermu 
Armentum. Dobu baroka si bez koní a 
krásných dam nelze vůbec představit. Své 
umění v jezdectví a navíc v dobových kos-

HESPERIDES V MUZEU
Pěstování citrusových plodů není módní 
záležitostí několika posledních let, ale 
zabývala se jím i šlechta v období baro-
ka. Zajímavým dokladem tohoto zájmu 
jsou dva staré tisky, které opatruje ve 
svých depozitářích Regionální muzeum 
ve Vysokém Mýtě a které se dostaly do 
muzea po smrti Jana Mayerhofera, který 
býval městským polesným. Velkolepě 
vybavené a dokonale graficky i typo-
graficky zpracované knihy s obšírným a 
dlouhým názvem, který pro jednoduchost 
zkrátíme na „Nürnbergische Hesperides“ 
a „Continuation der Nürnbergischen 
Hesperidum“, byly vydané v Norimberku 
J. Ch. Volkamerem a ve Frankfurtu a Lipsku 
dědici J. A. Endtera v letech 1708 a 1714.
Autor tohoto dvousvazkového díla, Johann 
Christoph Volkamer (Volckamer), žil v 
letech 1644–1720 a byl to známý norim-
berský obchodník a příznivec botaniky. 
Jeho otec byl též botanik a zahradník, který 
studoval v Padově. V roce 1660 navštívil 
zahrady v Itálii a nejvíce se věnoval citru-

Předmět měsíce

týmech předvede sdružení Dámy v sedle. 
Vrcholem celé naší slavnosti se zcela jistě 
stane vystoupení Alfreda Strejčka a Jitky 
Molavcové v básnickém recitálu na počest 
narození Bedřicha Briedela. Současně bude 
v rámci slavnosti zahájena sezonní výstava 
Válečnictví v době baroka. 
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sovým plodům. Po svém návratu domů 
pokračoval ve sběru citrusových rostlin, 
ovšem mnoho času věnoval přípravě a 
shromažďování kreseb pro budoucí knihu. 
Byl ovlivněn knihou „Hesperid“ od italské-
ho jezuity Giovanniho Baptisty Ferrariho 
(1584-1655), který jako první popsal všech-
ny v té době známé zahrady citrusů a 
pomerančovníků (Hesperid). Popsal také 
mnohé lékařské preparáty z citrusových 
květů a plodů. Poznamenal rovněž, že 
citrony, citrusy a pomeranče jsou léčivé. 
Byl autorem 4 svazků o kulturách květin 
(1632), které byly ilustrovány i některými 
kresbami, které jsou v Hesperidách.

Volkamer však ve svých kresbách předvedl 
mnohem více odrůd a rozšířil obsah knihy 
o velkolepé pohledy a plány. Ve svém díle 
se snažil zachytit šlechtické zahrady, ke 
kterým neodmyslitelně patřily i skleníky s 
citrusy, citrony a pomeranči. Kniha obsahu-
je vyobrazení a popisy citrusových plodů. 
Toto botanické dílo vychází z řecké mytolo-
gie o zlatém jablku nymf Hesperidek. Slovo 
Hesperides se stalo díky tomuto dílu syno-
nymem pro období kvetoucí norimberské 
zahradní kultury, která trvala přibližně od 
roku 1650 do konce 18. století. Kromě rost-
lin a ovoce zachytil autor v této práci také 
norimberskou krajinu, pohledy na město 
a umělecky ztvárnil i norimberské zahra-
dy. Většinu kreseb zhotovil autor nebo 
jeho bratr, jiné jsou podepsány Paulem 
Deckerem starším (1677-1713), jeho 
synem stejného příjmení, další Johannem 

Christophem Steibergerem (1680-1727), 
Johanem Adamem Delsenbachem (1687-
1765), Josephem de Montalegrem (1696-
1729) a dalšími.
Toto dvousvazkové dílo o barokních zahra-
dách Evropy a pěstování citrusů dokládá 
stoupající zájem šlechty o praktické hos-
podářské pomůcky. Pro bohatý obrazo-
vý doprovod a rozličnost autorů předloh 
a rytin jsou Nürnbergische Hesperides také 
přehlídkou vynikající úrovně norimber-
ských tiskařských dílen.  
     

PhDr. Hanka Skalická,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz, muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1
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Klub filatelistů ve Vysokém Mýtě je jed-
ním z nejstarších kroužků ve městě, neboť 
byl založen již v roce 1922. Filatelisté tak 
mohou pokračovat v mnohaleté pestré 
činnosti svých předchůdců. Klub má nyní 
40 členů, kteří se pravidelně setkávají na 
schůzkách v budově ředitelství společnos-
ti Iveco Czech Republic, a. s. Donedávna 
považovali filatelisté za svůj největší 
úspěch uspořádání výstavy s mezinárodní 
účastí Aerospace v roce 2004. Byla to velmi 
úspěšná výstava, na kterou rádi vzpomí-
nají i představitelé Svazu českých filatelis-
tů. Organizační výbor za upořádání této 
výstavy obdržel také sošku Kujeby. Zdá 
se, že loňský rok byl pro vysokomýtské 
filatelisty ještě úspěšnější. Členové klubu 
zaznamenali zisk velmi dobrých hodno-
cení svých výstavních exponátů, a to i na 
filatelistických výstavách té nejvyšší kate-
gorie. Vysoké Mýto tak bylo zastoupeno 
na výstavách ve významných evropských 
metropolích.
Václav Šraut rozšířil svůj exponát s názvem 
Albánie ze 16 na 80 listů a na premiérové 
výstavě na zámku Hluboš u Příbrami obdr-
žel pozlacenou medaili. Kvalifikoval se tak 
na výstavy vyšších typů.
Vladislav Beneš vystavuje již několik let 
v kategorii jednorámových exponátů, tedy 
16 listů formátu A4. Letos vystavil dvakrát 
svůj exponát s názvem Perfiny řeckých bank 
a to na světových výstavách v rumunské 
Bukurešti a na pražské výstavě Praga a na 
obou obdržel pozlacenou medaili. 
Loni se také dařilo Petru Fenclovi s exponá-
ty s kosmickou tematikou. Za jednorámový 
exponát Československý kosmonaut obdr-
žel na světové výstavě v izraelském Tel Avivu 
stříbrnou, poté na výstavě Praga velkou stří-
brnou medaili. Pětirámový exponát, tedy 80 
listů s názvem Kosmický program Vostok a 

Úspěšný filatelistický rok Voschod získal na evropské výstavě v Paříži 
malou pozlacenou a na evropské výstavě ve 
Vídni velkou stříbrnou medaili.
Věříme, že se podaří navázat na tyto úspě-
chy také letos. Budete-li mít chuť podívat 
se na exponáty, vězte, že není třeba jezdit 
daleko. Stačí navštívit internetové stránky 
www.japhila.cz a dále pokračovat virtuální 
výstavou Exponet. Pochopitelně vás zveme 
i na naši výstavu do Regionálního muzea 
nebo mezi nás...

Petr Fencl,
předseda klubu

Vladislav Beneš a Petr Fencl 
s křišťálovými plaketami pro vystavovatele 

na pražské světové výstavě PRAGA 2008

Školy
MŠ Pod Smrkem

Zápis do Mateřské školy Pod Smrkem 
proběhne od 4. do 7. května 
od 10 do 16 hod. 

Tiskopis žádosti o přijetí dítěte je k dispo-
zici v ředitelně Mateřské školy.
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RAMA HLÍDKA 
NA ZŠ JIRÁSKOVA
Stejně jako v loňském školním roce nás 
letos navštívila Svačinová Rama hlídka, 
kterou tvořila Ramína, Ramík a Chleba. 
Tato hlídka kontrolovala dětem ráno při 
příchodu do školy, zda mají z domova 
nachystanou svačinu. Každý žák, který 
jim přichystanou svačinu ukázal, dostal 
malý dáreček. Ramína, Ramík a Chleba 
nadělovali dětem výuková pohyblivá pra-
vítka a každá třída navíc dostala nástěnné 
Rama hodiny, které jim stále připomínají 
tyto tři milé návštěvníky. Zástupci Rama 
hlídky byli příjemně překvapeni, že téměř 
všechny děti mají vhodnou, zdravou a 
výživnou svačinu. Jelikož ranní nesnídání 
je nešvarem současné doby, jsme i my 
velice spokojeni, že se nám daří děti vést 
ke zdravé výživě a ony chápou, jak je pro 
ně toto mnohdy první jídlo dne důležité. 
Snažíme se jim vštěpovat nejen důležitost 
správné výživy, ale i dodržování hygienic-
kých zásad při stolování, ať už při svačině 
či u oběda. Důkazem úspěšnosti našeho 
snažení je pohled do tříd o velké přestáv-
ce, kdy si děti nad prostřeným ubrouskem 
pochutnávají na svačině od maminky...

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA 
NA ZŠ JIRÁSKOVA
Jelikož máme možnost posuzovat dopo-
lední program našich dětí z ukázkových 
hodin a dnů otevřených dveří, víme, že 
naše děti posunuly své schopnosti o velký 
kus dopředu. Jsou samostatnější a již 
teď na nich vidíme, že nástup do první 
třídy jim nebude činit žádné problémy. 
Oceňujeme, že děti mají vše pod jednou 
střechou. Na jejich bezpečnost dohlíží kaž-
dodenně pracovníci bezpečnostní služby, 

ZŠ Jiráskova při přecházení silnice městská policie a v 
areálu školy kamerový systém.
 Za rodiče předškoláků doufáme, že tento 
přípravný ročník uspěje i v příštích letech, 
protože je znát z reakcí našich dětí, jak se 
už cítí jako školáci.

 Rodiče žáků přípravné třídy

ŠKOLNÍ DRUŽINA POMÁHÁ, 
KDE JE TŘEBA
Děti ze školní družiny a pátých tříd se 
společně se svými vychovatelkami a 
učitelkami rozhodly pomoci tam, kde je 
potřeba. Zapojily se do práce pro Klub 
nemocných cystickou fibrózou. Pomáhají 
vyzdobit malé lahvičky se solí, které pak 
rodiče postižených dětí dávají při svých 
charitativních akcích jako poděkování za 
finanční příspěvek.
Proč malé lahvičky? Protože to jsou obaly 
od inhalačních léků, bez nichž se tyto děti 
neobejdou.

A proč sůl? Protože cystická fibróza 
je genové onemocnění způsobené 
poruchou přenosu soli na buněčné 
membráně. Sůl nerozpouští husté hleny, 
které se tvoří na slinivce břišní a hlavně 
na plicích. Organismus těchto dětí se jich 
tedy nedokáže sám zbavit. Děti nemohou 
dobře dýchat, jsou postiženy i cukrov-
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kou. Onemocnění výrazně ovlivňuje jejich 
život i život jejich rodin.
Peníze získané pro Klub nemocných cys-
tickou fibrózou jdou na dýchací přístroje, 
inhalátory a další pomůcky nutné pro život 
nemocných dětí. Klubu výrazně pomáhají 
i herec Ivan Trojan nebo tenistka Nikol 
Vaidišová. 
Na lahvičkách, které pocházejí vždy od 
konkrétního dítěte, je uvedeno jeho 
jméno. Pro nás je jím 2,5letý Petřík, jehož 
sestry navštěvují naši ZŠ Jiráskova...

3. ROČNÍK 
NETRADIČNÍHO PĚTIBOJE

Tento týden proběhl ve Speciální základ-
ní škole Vysoké Mýto již třetí ročník 
Netradičního pětiboje. Jedná se o spor-
tovní akci, na kterou přijely děti i z jiných 
speciálních škol. Přivítali jsme soutěžící 
z Litomyšle, Ústí nad Orlicí a Chocně. 
Soutěžilo se v pěti disciplínách – jízdě 
na koloběžce, hodu na cíl, sbírání drátě-
nek, chůzi po koberečcích a v běhu přes 
překážkovou dráhu. Celé sportovní dopo-
ledne bylo plné soutěžního zápolení a 
všechny děti sportovaly s nadšením a vel-
kým odhodláním. Vítězové, ale i sportovci, 
kteří se neumístili na předním místě, byli 
odměněni sladkostmi a drobnými dárky. 
Nikdo neodešel s prázdnou. Celkovým 
vítězem se stala naše škola. Na celý rok 
přebíráme putovní pohár. Velký dík patří 
všem sponzorům, kteří přispěli svými 
dary k uskutečnění této akce. Věcný dar 
poskytly: firma Tomil, Česká spořitelna, 
Šedova lékárna a Smékalovo pekařství. 
Děkujeme a těšíme se na další ročník!

Yvona Jetmarová

Speciální škola

Gymnázium

STO TŘICET LET GYMNÁZIA
V letošním školním roce završí Gymnázium 
Vysoké Mýto stotřicetiletou historii své 
existence. Před pěti lety jsme výročí naší 
školy slavili velkolepě, tentokrát budeme 
o něco skromnější. Vznik vysokomýtské-
ho gymnázia si připomeneme 11. - 13. 
září tohoto roku. V pátek 11. září večer je 
naplánováno kulturní představení, které 
proběhne v Šemberově divadle. Během 
soboty 12. září otevře škola své dveře, aby 
absolventům i široké veřejnosti předsta-
vila nejen historii gymnázia, ale i aktuální 
současnost. Zároveň chceme uspořádat 
v tento den pro absolventy i studenty 
gymnázia volejbalový turnaj neregistro-
vaných. Konkrétní podoba sobotního pro-
gramu bude samozřejmě včas upřesněna. 
V neděli 13. září zakončíme připomenutí 
sto třiceti let školy mší v blízkém kostele 
sv. Vavřince.
S dalšími informacemi o 130. výročí se 
můžete seznámit průběžně na interne-
tových stránkách www.gvmyto.cz. Na 
stránkách dalších čísel Vysokomýtského 
zpravodaje představíme zajímavé momen-
ty z historie naší školy i informace o přípra-
vě oslav. Vzhledem k tomu, že gymnázium 
nebude vydávat ke 130. výročí tištěný 
almanach, bude možné si některé přís-
pěvky absolventů nebo učitelů přečíst v 
elektronické podobě na našich webových 
stránkách. 
Tečkou za připomenutím 130. výročí školy 
bude vyhlášení školního roku 2009/2010 
rokem Otmara Vaňorného. V jeho průbě-
hu si budeme mnoha formami připomínat 
osobnost, život i dílo tohoto významného 
literáta, překladatele a profesora klasic-
kých jazyků na vysokomýtském gymná-
ziu. 
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SUDOKU 
V pátek 27. 2. se na gymnáziu ve Vysokém 
Mýtě utkali nejlepší řešitelé sudoku z 9 
základních a středních škol v kraji. Po loň-
ské premiéře soutěžilo letos 73 studentů 
v kategorii jednotlivců a nově i v kategorii 
družstev. Studenti během dopoledne luš-
tili 6 sudoku na čas a součet všech časů 
určil vítěze. Naši gymnazisté se neztratili a 
v silné konkurenci získali dvě zlaté (Sabina 
Jokešová, Pavlína Drábková), dvě stříbrné 
(Matěj Sháněl, Veronika Jindrová) a dvě 
bronzové medaile (Barbora Štěpánová, 
Kristýna Dvořáčková).

Základní umělecká škola

16. – 19. 4., ZUŠ

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ 
ZUŠ VE HŘE NA DECHOVÉ A BICÍ 
NÁSTROJE 
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, 
pořadatelem je ZUŠ ve Vysokém Mýtě.
Program:
Čtvrtek 16. 4. – bicí nástroje
Pátek 17. 4. - zobcové flétny
Pátek 17. 4. a sobota 18. 4. – klarinet, 
saxofon, hoboj, fagot, trubka, pozoun, 
lesní roh, tuba, další žesťové nástroje. Vše 
v budově školy. 
Neděle 19. 4.

KONCERT VÍTĚZŮ 
v 11 hodin,  Šemberovo divadlo 
Přijede 320 soutěžících ze 150 škol z celé 
republiky, celkový počet účastníků bude 
kolem 900 osob. Soutěž je přístupná 
veřejnosti, kterou srdečně zveme.

Pátek 24. 4. v 19 hod. v Klubu na Mejtě 
(M-klub) 

SPOLEČNÝ KONCERT BIG BANDŮ 
Na přátelské swingové párty si zahrají 
Big Band ZUŠ Vysoké Mýto s Big Bandem 
Týniště nad Orlicí.

Úterý 28. 4. v 18 hod., koncertní sál školy

KONCERT ABSOLVENTŮ 

28. 4. – 6. 5., koncertní sál školy

VÝSTAVA 
ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ 
žáků výtvarného oboru.

BŘEZNOVÉ ÚSPĚCHY ZUŠ
Saframentská kapela přivezla z krajské-
ho kola soutěže Souborů lidových nástro-
jů (Pardubice 10. 3.) 1. cenu a postupuje 
do celostátního kola, které se bude konat 
1. a 2. května v Kyjově.
Krajské kolo ve hře na dechové nástroje 
se odehrálo ve dnech 11. a 12. 3. přímo ve 
Vysokém Mýtě. V těžké konkurenci dosáh-
li naši žáci na cenná umístění: ve hře na 
bicí nástroje získala Petra Vávrová 1. cenu 
s postupem do ústředního kola, Simona 
Voříšková a Anna Michalcová získaly 1. 
ceny ve svých kategoriích ve hře na zob-
covou flétnu, Markéta Vedralová a Marcela 
Kubová 2. ceny a Anna Michalcová 1. cenu 
ve svých kategoriích ve hře na příčnou 
flétnu. Klarinetem vybojovaly Michaela 
Mikysková a Zuzana Lukášová 1. cenu, 
Veronika Truhlářová 2. cenu. Žesťové 
nástroje na 1. ceny rozezvučeli Simeon 
Makovský (trubka), Štěpán Hlaváč (tuba) 
a Michael Dvořák (trombon), druhou cenu 
vybojoval Michal Kučný (trubka). 

Gratulujeme.

Neděle 19. 4. v 16.00 hodin, 
chrám sv. Vavřince

KONCERT SMÍŠENÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU 
MUSICA DA CHIESA
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DDM Mikádo

Pondělí 6. 4. v 17.00, Flash klub

BULIMIE
Přednáška o anorexii a bulimii a souvise-
jících potížích.
Vstupné 40 Kč.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
S MIKÁDEM

Čtvrtek 9. 4. od 10.00 hodin, 
Sportcentrum

DOPOLEDNE VE SPORTCENTRU
(bowling, squash, stolní tenis)
Vstupné: 60 Kč.

Pátek 10. 4. od 9.30 do 13.30 v Mikádu

CHYSTÁME VELIKONOCE
Výroba velikonoční dekorace. 
Cena: 30 Kč.

Středa 15. 4. a čtvrtek 16. 4., 
DDM Mikádo

BURZA KOL 
Chybí nebo vám přebývá starší kolo, 
kolečko, koloběžka, tříkolka, kolečkové 
brusle nebo cyklistická výbava?
Ve středu 15. 4. přijímáme kola od 17.00 
do 19.00 hodin. 
Ve čtvrtek 16. 4. od 9.00 do 17.00 hodin 
si můžete přijít vybrat z pestré nabídky a 
od 17.00 do 18.00 hodin vracíme nepro-
daná kola a vybavení.

Pátek 17. 4. ve 20.00, 
Flash klub DDM Mikádo

APRÍLOVÝ 
HUDEBNÍ VÁNEK VE FLASHI
K tanci a poslechu zahrají
LAMPA 29 / Ústí nad Orlicí / veselý ska-
punk core s přijatelnými prvky popu

PITOCHA / Ústí nad Orlicí, CZ/FR / reggae 
punk
DĚDOVY BLECHY / Vysoké Mýto, Choceň, 
Tržek / alternative rock
Vlezné: 60 kaček.

Středa 22. 4. 

DEN ZEMĚ
Poznávání rostlin + několik nápadů jak 
využít odložený nepotřebný materiál. 

Čtvrtek 23. 4. v 17.30 

PŘEŽIJEME ROK 2012?
Vážně i s humorem o svém pohledu a 
zkušenostech hovoří Míla Hubálková z 
Rychnova nad Kněžnou a František Kouba 
z Centra detoxikační medicíny v Hradci 
Králové. 
Vstupné: 30 Kč.

Pátek 24. 4. – sobota 25. 4. od 17.30, 
Šemberovo divadlo

21 LET TANEČNÍ SKUPINY 
TKOMPLEX
Vystoupí všechny skupiny taneční skupiny 
T-Komplex.
Vstupné na každý den 50 Kč. Předprodej 
vstupenek v kanceláři Mikáda.

Pátek 24. 4. v 18.00, Flash klub Mikáda

ROZJÍMÁNÍ S HLASEM TICHA
V příjemné atmosféře čajovny si budeme 
povídat o… dozvíte se z plakátu.
Vstupné 50 Kč.

Čtvrtek 30. 4. v 18.00 

ČAROBABÍ
Soutěžně-zábavný podvečer s ohněm, 
stanovišti a spoustou krásných čarodějnic 
na zahradě Mikáda.
Vstupné: 20 Kč + s sebou něco na opé-
kání.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 
S MIKÁDEM
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Připravujeme na květen

8. 5. 

KONCERT PRO NÁROČNÉ 
POSLUCHAČE III.

7. - 10. 5. 
Objevování Lednicko - valtického areálu
Pro rodiče s dětmi i další příznivce 
Mikáda.
Čtyři dny strávené v nádherné oblasti, 
návštěva nejznámějších objektů, jako je 
Minaret, Janův hrad, Apollónův chrám, 
Kolonáda na Tristně a mnohé další.

22. – 23. 5. 

WORKSHOP DIDGERIDOO

29. 5. 

AUTORSKÉ ČTENÍ 
spojené s koncertem spisovatele Tomáše 
Hokeše, autora knihy Malý Bůh.

Letní pobytový tábor

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
Vanov U Telče, 1. – 12. 7. 
Cena: 3 650 Kč.

Letní příměstské tábory 
13. – 17. 7. 

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU 
ANGLICKY
Příměstský tábor lehce spojený s angličti-
nou formou her.

17. – 21. 8. 

RUČO FUČO 
aneb Spíme doma. S Evou.
Příměstský tábor zaměřený nejen na ruko-
dělnou tvorbu.

24. – 28. 8. 

SPORTEM KU ZDRAVÍ 
aneb Dobře se spí doma. S Tomem.
Příměstský tábor zaměřený nejen na 
sport.
Programy táborů budou upřesněny na 
webových stránkách a na plakátech.
Přihlášky v kanceláři DDM Mikádo nebo 
na www.ddm-mikado.cz
Více na www.mikado.cz, nebo 465 424 
314, 731 108 510, ddm.mikado@tiscali.cz

nám. Přemysla Otakara II. 13. června 
14.00 hodin
Tentokráte v duchu citátu z knížky 
Poselství od protinožců:
„Budoucnost světa by možná byla v lep-
ších rukou, kdybychom zapomněli na 
objevování nových věcí a soustředili se na 
znovuodhalování minulosti.“
Pojďme se vydat na výlet zpátky ke koře-
nům, na jehož organizaci se můžete spo-
lupodílet i vy. Čtyři rohy náměstí, čtyři 
světadíly, čtyři výlety v čase – Amerika, 
Afrika, Asie, Austrálie.

ČÁST TŘETÍ  ASIE
Nechte se nalákat vůní Orientu a přijďte si 
vyzkoušet malování hennou, vázání sárí, 
zahrát si šachy nebo badminton či se 
pokochat pohledem na tradiční bojové 
sporty. Rozvlňte svá těla v rytmu břišní-
ho, indického nebo indonéského tance. 
Zapomeňte na chvíli na tradiční české 
vepřo-knedlo-zelo a vyzkoušejte někte-
rý z vegetariánských pokrmů a s šálkem 
dobrého čaje najděte svůj vnitřní klid 
při pohledu na třepotající se budhistické 
modlitební vlajky.
Své nápady a připomínky můžete poslat na 
stepanka.valkova@seznam.cz.

PŘIPRAVTE SE … POZOR… 
RIO DE MEJTO
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EMKO

Emkovo filmové navečír:
9. 4. v 16.30, Emko

DOBA LEDOVÁ 
Dobrodružný animovaný film USA, 2002, 
81 min.
Zadarmo.

16. 4. v 16.30, Emko

DOBA LEDOVÁ 2 
Dobrodružný animovaný film USA, 2006, 
81 min.
Zadarmo.

30. 4.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍHO 
ČARODĚJE NEBO ČARODĚJNICI
Podmínkou je: koště, maska, kostým…

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT JENGU DO EMKA
Pracovní skupina PRAŽEC (www.prazec08.
cz) vyhlásila 17. duben 2009 dnem níz-
koprahových služeb v Pardubickém kraji. 
Nízkoprahové služby jsou snadno dostup-
né sociální služby určené dětem, mládeži 
a mladým dospělým v nepříznivých soci-
álních situacích (např. problémy doma, ve 
škole, v partě, nuda, konflikty s okolím…). 
V pátek 17. 4.  ve 14.00 se v Pardubicích, 
Letohradu, Chrudimi a Vysokém Mýtě 
(EMKO) otevřou dveře nízkoprahových 
klubů široké veřejnosti a všichni návštěv-
níci se budou moci zapojit do hry jenga. 
Připraven bude i další doprovodný pro-
gram (taneční a hudební vystoupení, tur-
naj ve fotbálku a mnoho dalšího). 

Hra jenga spočívá v přípravě 17 pater 
vysoké věže složené z dřevěných kvádrů 
a následného přesouvání kvádrů z nižších 
pater nahoru. „Pro tento den jsme si pravi-

dla jengy trochu upravili. Jednotlivé kvádry 
věže jsme nabarvili šesti různými barvami, 
stejně tak jako plochy hrací kostky. Každá 
plocha hrací kostky navíc nese slovo, které 
představuje jeden z principů nízkopraho-
vosti. Barev je 6, kostka má 6 stran a také 
principů nízkoprahovosti je 6 - bezplatnost, 
anonymita, dostupnost, dobrovolnost, rov-
noprávnost, etický kodex“, vysvětluje Eliška 
Malá, sociální pracovnice nízkoprahového 
klubu Letohrad. Akce je připravena za pod-
pory programu VPOHO, Nadace Vodafone 
ČR a České asociace streetwork.

Klub Emko je otevřen:
Pondělí: 13.00 – 15.00 
 (doučování, konzultace)
Úterý:  14.00 – 18.00
Středa:  14.00 – 18.00
Čtvrtek:  14.00 – 18.00
Pátek:  12.00 – 15.00 
 (doučování, konzultace)

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál 
bývalé VOŠ stavební, směr Vraclav). Na vaši 
návštěvu se těší Maruška, Marťa, Bára a 
Jenda.

Centrum pro rodinu Kujebáček

Centrum pro rodinu Kujebáček o. s.
MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV 

Pravidelná setkání:
v pondělí od 9 do 12 hodin v herně DDM 
Mikádo a ve středu od 14 do 17 hodin v 
MŠ Pod Smrkem, 
Tel. 776 703 420, info@kujebacek.cz, www.
kujebacek.cz.

Středa 1. 4 v 16 hod., MŠ Pod Smrkem

CANNADERM 
 KOSMETIKA Z KONOPÍ
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Středa 8. 4. od 16 do 17 hodin 
MŠ Pod Smrkem

BESEDA U KULATÉHO STOLU
Setkání s představiteli města - starostou 
Martinem Krejzou, vedoucí odboru kan-
celáře vedení města Marií Lněničkovou na 
témata, která rodiče považují za důležitá.

Středa 15. 4. od 14 do 17 hodin 

AVON PARTY
S vizážistkou a s možností nalíčení.

Upozornění
V dubnu a květnu budou v MŠ Pod Smrkem 
probíhat stavební práce a setkání se nebu-
dou konat. Přesný termín bude upřesněn na 
internetu. Pondělní setkání v DDM Mikádo 
budou beze změn, pouze na velikonoční 
pondělí se setkání nekoná.

PŘEDNÁŠKA
Pátek 24. dubna v 18.30 v sále ZUŠ 
přednáška psychologa 
Jeronýma Klimeše

CO TRÁPÍ MODERNÍ RODINU
Vstupné dobrovolné.

Zelený dům

Zelený dům - místo 
pro vaše zdraví

Přírodní medicína. 
Detoxikace organismu 

podle MUDr. Josefa Jonáše. 
Bachova květová terapie.
Mgr. Simona Chalupová.  Pouze po telefonic-
kém objednání, tel. 723 781 675.
Zelený dům, ul. Svatopluka Čecha 73, 
50 m od náměstí na rohu ulic Střibříkovy a 
Svatopluka Čecha.

Přednášky
Středa 15. 4. v 18.00 hod., Zelený dům

ZDRAVÁ MATKA = ZDRAVÉ DÍTĚ
Úloha detoxikace v plánovaném rodičov-
ství. Proč je detoxikace obou partnerů 
důležitá před otěhotněním. Jak detoxikace 
pomáhá při funkční neplodnosti.
Omezený počet účastníků, je nutná rezer-
vace: 723 781 675. 

Středa 29. 4. v 18.00 hod., Zelený dům

AKNÉ  NEŘEŠITELNÝ PROBLÉM?
Jak se vnitřní toxická zátěž organismu 
odráží  na vaší pleti. Proč detoxikace 
úspěšně vyřeší problémy s akné.
Omezený počet účastníků, je nutná rezer-
vace: 723 781 675. 

Česká křesťanská akademie

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
V DOMAŠOVĚ U JESENÍKU
termíny: 4. 7. – 18. 7. 
 18. 7. – 1. 8. 
cena: 3 100 Kč.
Další informace získáte na tel. číslech: 
604 663 016 (H. Abrahamová), 
723 089 211 (L. Burdová), 
605 935 398 (J. Šeda), 
602 494 290 (M. Machek) 
nebo na www.sdruzeni.venuse.myto.cz, 
e-mail: sdruzeni.venuse@seznam.cz

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
V BOŽANOVĚ 
Božanov – Studená Voda
18. – 31. července 
Cena: 3 990 Kč.
Vše o táboře se dozvíte na 
www.kujebak.tk

Letní dětské tábory
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8. 4. od 18 hodin

přednáška 
ČAKRY
Přednáší Pavel Polok.  

15. 4.

LÉČIVÁ BESEDA 
S MANŽELI POLOKOVÝMI 
(již je plno) 

29. 4. od 18 hodin
přednáška 

VYKUŘOVADLA  ARCHAICKÁ 
AROMATERAPIE 
Přednáší Martin Rymer. 

Na všechny přednášky je vstupné dob-
rovolné.

Čajovna Čajka

Hliněná dílna Újezdec

Hliněná dílna Újezdec, venkovský ate liér 
výtvarnice Jany Krejzové u Růžového 
paloučku

15. – 17. 5.

PLETENÍ Z PEDIGU
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s 
pletením z africké liány – pedigu. Materiál 
použijeme v jeho přírodní barevnosti, ale 
vytvoříme si i vlastní barevné kombinace. 
Během dílny si upleteme ošatky nebo 
dózy s víkem a košíčky. 
Lektorka: Pavla Mudruňková (absolventka 
košíkářských kurzů Zuzany Kovaříkové v 
letech 2002 – 2006).

29. – 31. 5. a výpal 19. - 21. 6.

VÝPAL V MILÍŘI
Dvouvíkendová interaktivní hliněná dílna 
je určena všem zájemcům o netradiční 
způsoby výpalu keramiky. Čeká nás: pří-
prava hlíny, tvarování a zdobení objektů a 
stavba milíře. Kurz je akreditován MŠMT. 
Lektorka: Jana Krejzová , www.raku.cz.

Připravujeme
3. - 12. 7.

LETNÍ HLINĚNÉ SETKÁNÍ 
NA ÚJEZDCI
Hlavní náplní keramického kurzu je inter-
aktivní hra s hlínou, její příprava, zpracová-
ní, vytváření a výpal v přírodních podmín-
kách. Pro letošní setkání jsme zvolili téma 
slon. Tématem slona se budeme zabývat 
v různých jeho aspektech po celých deset 
dnů. Kurz je akreditován MŠMT.
Lektorky: Jana Krejzová a Alice Veitová

Všechny dílny i kurzy probíhají na akre-
ditovaném pracovišti MŠMT a účastníci 
dostanou potvrzení o účasti. 

Pravidelná cvičení jógy každý čtvrtek v 
19.00 v tanečním sále ZUŠ.

Více informací na www.atelier-ujezdec.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904

29. dubna, 15 – 17 hodin 
Dům pokojného stáří, 
Náměstí Naděje 731

VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK 
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Srdečně zvou pořadatelé SONS 
Česká Třebová a Tyfloservis Hradec Králové

Dům pokojného stáří

Obec České Heřmanice, 
Spolek leteckých modelářů Litomyšl,
RC Team Vysoké Mýto 
pořádají ve dnech 4. a 5. 4. 

VÝSTAVU MODELÁŘSKÉ TECHNIKY 
v kulturním sále v Českých Heřmanicích. 
v sobotu od 14 do 19 hodin a 
v neděli od 9 do 16 hodin. 

Modeláři
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Městská policie Vysoké Mýto

Městská policie Vysoké Mýto
nám. Přemysla Otakara II. 91
tel.: 777 755 277
tel.: 465 466 179 v době 8 - 9 hod., 14 -15 hod.

ZE ZÁPISNÍKU MĚSTSKÉ POLICIE
Kromě řešení běžných přestupků v silniční 
dopravě zaznamenala v únoru Městská 
policie Vysoké Mýto celkem 66 událostí.

• Strážníci se zabývali čtrnácti drobnými 
krádežemi v místních obchodech. 84letý 
muž z Vysokého Mýta, který ač měl u sebe 
značnou finanční hotovost, přesto odcizil 
zboží v hodnotě několika desítek korun. 
Balíček kávy, šiška salámu a kousek sýra jej 
přišly nakonec pěkně draho: téměř celou 
svoji hotovost vynaložil na blokovou poku-
tu, kterou mu Městská policie uložila.
• Oku pracovníka ostrahy téhož obchodu 
neunikl ani 17letý mladík z Vysokého Mýta, 
který se snažil přes pokladnu pod bundou 
pronést elektrický fén za 500 Kč. I tento 
mladík byl zadržen a pokutován Městskou 
policií. 
• Strážníci Městské policie se v únoru také 
několikrát zaměřili na podávání alkoholu 
nezletilým osobám v místních restauracích 
a barech. Před přestupkovou komisí se 
v nejbližší době ocitne obsluha jedné z 
vysokomýtských restaurací, kde podávali 
alkoholické nápoje nezletilým mladíkům, 
kteří pak tropili výtržnosti. Kontrolami se 
bude Městská policie i nadále zabývat, a to 
především vzhledem k stále nižšímu věku 
osob, kterým je podávání alkoholických 
nápojů umožněno. V přestupkovém řízení 
může být osobám, které podají, prodají 
nebo umožní požívání alkoholických nápo-
jů osobám mladším 18 let, uložena několi-
katisícová pokuta.
• Předposlední únorový den ve večerních 
hodinách kontrolovali strážníci řidiče vozi-

dla, který byl podezřelý z řízení vozidla pod 
vlivem alkoholu. Po provedení dechové 
zkoušky se strážníci nestačili divit. Muži 
bylo zjištěno 2,75 promile alkoholu. Byl 
předán přivolané hlídce Policie ČR, která 
mu na místě zadržela řidičský průkaz.

Radomír Toušek,
velitel MP Vysoké Mýto

Sport

Zveme všechny zájemkyně na

1. BOWLINGOVÝ TURNAJ ŽEN 
(motto: nemusí pořád soutěžit jen 
muži!!!)

LADIES CUP 2009
Neděle 19. dubna od 13.30 hod. ve 
Sportcentru ve Vysokém Mýtě. 

Informace a přihlášky: 
Hana Voříšková 736 764 512
nebo Sportcentrum Vysoké Mýto 
tel: 465 420 057, 606 619 495

Bowling

Občanské sdružení No Pasivo si vás dovo-
luje pozvat na

DRUHÉ MÁJOVÉ PUSINKOVÁNÍ
1. května od 14 hodin, zahrada 
Kubíčkovy vily v Chocni   

Podaří se nám spolu s vámi letos pokořit 
český rekord v počtu osob, které se políbí 
za určitý časový úsek pod rozkvetlým 
stromem? JEN V CHOCNI !!!

NEBUĎTE PASIVNÍ! PŘIJĎTE SE POLÍBIT 
PRO DOBROU VĚC!!

Z okolí
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zve na pohybovou a pobytovou rekreaci 
rodičů dětí v rekreačním středisku 

CHATA NEBÁKOV 
V ČESKÉM RÁJI
4. – 11. července
Nabízíme týdenní dopolední a večerní 
program pro všechny věkové skupiny dětí 
v doprovodu rodičů, odpolední samostat-
né výlety do okolí pěšky nebo vlastním 
autem, plná penze, ubytování v chatkách. 

Cena pobytu pro členy TJ Sokol Vysoké 
Mýto: dospělí 2 800 Kč, děti 6-10 let 2 300 
Kč, děti 2-6 let 2 000 Kč.

Nečlenové: dospělí 3 500 Kč, děti 6-10 let 
2 500 Kč, děti 2-6 let 2 000 Kč.

Kontakt: Monika Jakoubková, 
tel.: 605 069 500, 
mail: monikjakoub@seznam.cz
Iva Kučná, tel: 739 109 332.

TJ Sokol Vysoké Mýto

ÚSPĚŠNÁ HALOVÁ SEZÓNA 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKY FOTBALISTŮ
Výborně si v letošním roce zatím vedou 
fotbalisté mladší přípravky SK Vysoké 
Mýto. Dokázali vyhrát již na třech halo-
vých turnajích. Nejprve ovládli turnaj v 
Poličce (24. ledna), poté se jim podařilo 
vyhrát domácí turnaj ve Vysokém Mýtě (1. 
února) a do třetice mohli zvednout nad 
hlavu pohár pro vítěze v České Třebové 
(22. února). Navíc na všech těchto turna-
jích získali i individuální ceny! Na turnaji 
v Poličce byl vyhlášen nejlepším hráčem 
Jakub Pekárek a nejlepším střelcem Jakub 
Dastych. Na turnaji ve Vysokém Mýtě a 
v České Třebové byl vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje Šimon Štanglica. 
V současné době je do mladší přípravky 
zapojeno 25 hráčů. Zveme chlapce (roč-
ník narození 2000 a mladší), kteří by měli 

SK Vysoké Mýto

zájem hrát fotbal za tento oddíl, aby kon-
taktovali trenéra mladší přípravky Zdeňka 
Kláta (tel.: 603 481 000).

DALŠÍ SÉRIE HODIN 
NA FITBALLU 
Cvičení na velkém míči (aerobní cvičení, 
posilování s gumičkami, pilates).
Ve Fitness style Lucie
každý čtvrtek od 18.30 
(začínáme 9. dubna)
nebo v neděli od 18.00 
(začínáme 12. dubna)
10 vstupů 400 Kč.
Tel: 732 827 277
Těší se Eva S.

Fitball

Hledá se nový
LANCE ARMSTRONG...

NÁBOR 
DO CYKLISTICKÉHO ODDÍLU
16. 4. od 16.30 do 17 hodin

Cyklosport Bendl ve Vysokém Mýtě (pro-
dejna na náměstí).
Vhodné pro chlapce od 9 let.
Profesionálně vedený trénink, dlouholetá 
tradice, účast na MTB i silničních závo-
dech.

Klub cyklo Bendl
Jaroslav Bendl, 
Cyklosport na náměstí ve Vysokém Mýtě.
tel.: 733 108 789
v.hospodka@seznam.cz

Cyklistika
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12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00
11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00
12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00
10.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00
10.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

Velikonoce - zavřeno
12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.00-13.00 • 14.00-17.00 • 18.00-21.00
11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30 - 16.00    •    17.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.00-13.00 • 14.00-17.00 • 18.00-21.00
11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.00    •    21.00

 Bazén

AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ 
v Ústí nad Orlicí

Odborné semináře
7. 4. 
UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2009 
V KAŽDODENNÍ PRAXI.
Ing. Hana Straková, odbor nepřímých 
daní MF ČR.

16. 4.
NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V SOCIÁLNÍM 
ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉM 
A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ 
PO 1. LEDNU 2009.
Vedení evidenčních listů důchodového 
pojištění. Panelová diskuze – odpovědi 
na nejpalčivější okruhy problémů 
mzdových účetních.
Marie Krmíčková a spol., pracovnice 
OSSZ v Ústí nad Orlicí. 

21. 4.
PODNIKATELSKÉ DANĚ A PRÁVO 
ROKU 2009 V KOSTCE. 
Ing. Vlasta Zachová, daňový poradce a 
soudní znalec Trutnov. 

Podrobné informace k seminářům rádi 
zašleme!
Tel. 465 523 129, www.akademieuo.cz, 
seminář@akademieuo.cz

Inzerce

Prodám rodinný dům ve Vysokém Mýtě, 
3 + 1 + suterén, lodžie, garáž, zahrada. 
Intenzivně udržovaný. Cena 3,5 mil. Kč.  
Tel. 732 571 111.

Zaměstnejte se sami! 
www.cinnostdoma.cz/jobs1

Řádková
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Oznámení o zahájení činnosti dětské ordinace:

MUDr. Eva Papoušková, 
praktický lékař pro děti a dorost, zahajuje činnost ordinace

od 1. 4. 2009. 

Přijímáme nové dětské pacienty na adrese:

Husova 191
566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465 423 922
E-mail: ordinace.pldd@centrum.cz

Stávající pacienti MUDr. Jiřiny Šafrové jsou převzati do péče nové ordinace. 
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GE Money Bank

VYSOKÝ ÚROK 3,6 % 
NA SPOŘICÍM ÚČTU.

V GE Money Bank víme, že vaše peníze musí 
být v bezpečí a přitom vydělávat. Proto, když 
budete mít na našem spořicím účtu Genius 
Plus alespoň 40 000 Kč, získáte vysoký úrok 
3,6 %. Otevření účtu je snadné, nemusíte 
měnit banku a svoje peníze máte neustále 
k dispozici. Spořicí účet Genius Plus si můžete 
založit do 30. dubna 2009 na kterémkoli 
obchodním místě. Tak přijďte a přesvědčte 
se, jak je výhodné spořit, když si rozumíme. 

Rozumíme si.

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

A6 sirka_CB.indd 2 19.2.2009 11:26:09

Nám. Přemysla Otakara II. 205,  566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 465 420 901
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz

Tiskárna G tisk 

přeje všem čtenářům Vysokomýtského zpravodaje

veselé Velikonoce a pohodové svátky jara.

Tiskárna G tisk | Žižkova 738, Vysoké Mýto
Telefon: 465 420 275 | e-mail: gtisk@gtisk.cz | www.gtisk.cz

Potiskneme téměř vše - od vizitky až po billboard.
Tištěná i řezaná reklama, vlastní grafické studio.
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Krásné Velikonoce
a radost z každého jarního dne

vám přeje

Město Vysoké Mýto
a redakce Vysokomýtského zpravodaje.
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