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CHITTUSSI Antonín (* 1. 12. 1847 Ronov 
nad Doubravkou, † 1. 5. 1891 Praha) 
- český malíř
ŠTURSA Jan (* 15. 5. 1880 Nové Město na 
Moravě, † 2. 5. 1925 Praha) - český sochař
ČÁSLAVSKÁ Věra (* 3. 5. 1942 Praha) 
- česká gymnastka
ŠTEFÁNIK Milan Rastislav 
(* 21. 7. 1880 Košiariská, † 4. 5. 1919 
Ivanka pri Bratislave) - slovenský vědec, 
politik, spoluzakladatel novodobého čs. 
státu
HROZNÝ Bedřich (* 6. 5. 1879 Lysá nad 
Labem, † 12. 12. 1952 Praha) - český 
orientalista
MACHÁČEK Miroslav (* 8. 5. 1922 
Nymburk, † 17. 2. 1991 Praha) - český 
herec a divadelní režisér
VÁCHAL Josef (* 23. 9. 1884 Milavče 
u Domažlic, † 10. 5. 1969 Studeňany 
u Jičína) - český malíř, grafik a spisovatel
VONDRÁČEK Vladimír (* 23. 2. 1895 
Praha, † 10. 5. 1978 tamtéž) - český lékař, 
internista, farmakolog, endokrinolog, 
psycholog a psychiatr
GERSTNER František Antonín 
(* 11. 5. 1795 Praha, † 12. 4. 1840 
Filadelfie, USA) - český technik
SMETANA Bedřich (* 2. 3. 1824 Litomyšl, 
† 12. 5. 1884 Praha) - český skladatel
KAREL IV. (* 14. 5. 1316 Praha, 
† 29. 11. 1378 tamtéž) - český a německý 
král a římský císař z dynastie Lucemburků
VLK Miloslav kardinál (* 17. 5. 1932 
Líšnice u Milevska) - český římskokatolický 
duchovní, arcibiskup pražský
KAŠPAR Jan (* 20. 5. 1883 Pardubice, 
† 2. 3. 1927 tamtéž) - první český letec
HECKEL Vilém (* 21. 5. 1918 Plzeň, 
† 31. 5. 1970 Peru) - český fotograf
DIETL Jaroslav (* 22. 5. 1929 Záhřeb, 
Chorvatsko, † 29. 6. 1985 Praha) 
- český divadelní autor, filmový a televizní 
scenárista
BRAUNEROVÁ Zdenka (* 9. 4. 1858 
Praha, † 23. 5. 1934 tamtéž) - česká 
malířka, grafička, knižní ilustrátorka
GEBAUER Jan (* 8. 10. 1838 Úbislavice 
u Nové Paky, † 25. 5. 1907 Praha) - český 
jazykovědec a literární historik

KLAPÁLEK Karel (* 26. 5. 1893 Nové 
Město nad Metují, † 18. 11. 1984 Praha) 
- československý generál
PALACKÝ František (* 14. 6. 1798 
Hodslavice u Nového Jičína, † 26. 5. 1876 
Praha) - český politik a historik
BENEŠ Edvard (* 28. 5. 1884 Kožlany na 
Rakovnicku, † 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí) 
- český politik, diplomat a státník
MENŠÍK Vladimír (* 9. 10. 1929 Ivančice 
u Rosic, † 29. 5. 1988 Brno) - český herec

Významné dny
1. 5. Svátek práce
2. 5. Mezinárodní den ptačího zpěvu 
3. 5. Den Slunce 
3. 5. Světový den svobody tisku
4. 5. Den hasičů
5. 5. Den Evropy
 Květnové povstání českého lidu
8. 5. Den osvobození (1945) 
 Mezinárodní den Červeného kříže 
 Den matek
15. 5. Mezinárodní den rodiny 
17. 5. Světový den telekomunikace
18. 5. Mezinárodní den muzeí
21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti
od 21.5. Týden solidarity s obyvateli všech  
 koloniálních území
22. 5. Mezinárodní den biologické 
 rozmanitosti 
24. 5. Světový den národních parků 
25. 5. Den Afriky 
25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí 
29. 5. Mezinárodní den ochránců míru 
31. 5. Světový den bez tabáku 
31. 5. Den otvírání studánek

Naše Kalendárium zachycuje významné postavy 
z českých zemí vážící se k naší historii, literatuře, 
výtvarnému umění, divadlu, hudbě, vědě a mnoha 
dalším oblastem, bez ohledu na to, zda se do 
nich jednotlivé osobnosti zapsaly blahodárně, 
či neblaze. Kalendárium Vám o nich poskytne 
základní údaje.
zdroj: www.libri.cz

Kalendárium
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v květnu 2005
190. výročí narození
Antonín Žalud - Vysokomýtský 
* 3. 5. 1815 - † 1. 6. 1873
Narodil se ve Vysokém Mýtě. Studoval na 
litomyšlském gymnáziu a praktický zájem 
ho přivedl k soukromým studiím zeměděls-
ké chemie a ekonomie i k osvětovému 
působení. Pokusil se vydávat dva časopisy: 
Svatopluk (v Kutné Hoře) a Prácheňský 
týdeník (v Písku). Svými názory na hospo-
dářství a politickou svobodu si získal pověst 
radikála a jeho knihy Početí roku 1620 
a sledí jeho  a Dějiny španělské inkvizice 
se ocitly na policejním seznamu zakáza-
ných knih. Byl pod policejním dohledem 
a v r. 1854 propuštěn z úřednické služby 
v Hošticích. Zemřel v Tlusticích u Hořovic.

70. výročí úmrtí
František Lejsek 
* 19. 11. 1857 - † 24. 5. 1935 
Narodil se ve Vysokém Mýtě. Po ukončení 
studia na Hudební konzervatoři v Praze 
se stal v roce 1878 vojenským kapelní-
kem 5. turkestánského batalionu v Katta 
Kurganu v Turkestánu. Později byl přeřazen 
do Taškentu v Uzbekistánu, kde působil 
více než 50 let. Řídil amatérské dechové 
a symfonické orchestry i pěvecké sbory. 
Působil jako pedagog na školách a od 
začátku svého pobytu studoval a upravoval 
uzbecké, turkmenské, kazašské a tatarské 
národní melodie. Zemřel v Taškentu, kde je 
také pochován.

Regionální  výročí 65. výročí narození
Vladimír Medek * 11. 5. 1940
Vladimír Medek se narodil v Pardubicích. 
Ve Vysokém Mýtě prožil část svého dětství 
a mládí, absolvoval zde základní školu 
a gymnázium. Vystudoval Vysokou školu 
ekonomickou a působil v zahraničním 
obchodě. V literárním světě je známý jako 
překladatel ze španělštiny (např. knihy 
Gabriela Garcii Marqueze) a angličtiny 
(např. knihy Lawrence Durrela). Spolu 
se svým bratrem Pavlem přeložil i knihy 
o malém čarodějovi Harrym Potterovi. Sám 
je autorem pohádky O hodináři Filipovi 
a skřítku Hodináříčkovi.

50. výročí úmrtí
Josef Klíma 
* 20. 7. 1908 - † 7. 5. 1955
Narodil se v Proseči nad Nisou. Na Státní 
konzervatoři v Praze vystudoval dva obory: 
varhaní hudbu a skladbu s dirigováním. Do 
Vysokého Mýta přišel v roce 1934, kdy se 
stal regenschorim v kostele sv. Vavřince. 
Vedle toho vyučoval hru na klavír, housle, 
varhany a zpěv. Od třicátých let až do své 
smrti se aktivně podílel na hudebním živo-
tě ve městě, spolupracoval s pěveckým 
sborem Otakar i vysokomýtskými kapela-
mi, řídil hudební složku divadelního spolku 
Lyra. Podílel se na nácviku mnoha zpěvoher 
i operet. Za vrchol jeho koncertní, organizá-
torské a dirigentské činnosti lze považovat 
slavnostní koncert ke 110. výročí narození 
Antonína Dvořáka a provedení Zeyerovy hry 
Radúz a Mahulena s hudbou Josef Suka.

Ve válce a v odboji
Obě mobilizace, květnová i zářijová, v roce 1938 dramaticky zasáhly do života posádkové-
ho města. Mnichovskou dohodou přišlo Československo o pohraniční oblasti, byla zabrána 
většina nedalekého Lanškrounska a část okresu Litomyšl. Přežívání druhé republiky netr-
valo dlouho. 16. března 1939, den po svévolné okupaci takzvaného Protektorátu Čechy 
a Morava, vjel třísetčlenný prapor 71. motorizovaného pluku německé armády Pražskou bra-
nou na náměstí. Z budovy dívčí školy se stala ubytovna mužstva, z hotelu U Tejnorů dočasný 
domov důstojníků Wehrmachtu, na radnici byla zřízena velitelská kancelář. Po několik dnů pak 
projížděly Vysokým Mýtem další německé jednotky; zákaz vycházení z domů po 20. hodině 
vyjasnil, kdo je nyní ve městě a v zemi pánem. Vlajky s hákovým křížem u nás zavlály poprvé 
19. března. Kasárenské budovy a všechny vojenské objekty pochopitelně zabraly jednotky 

Vysoké Mýto - tradice a současnost úryvek z knihy
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Wehrmachtu, jen v části kasáren byly dislokovány oddíly protektorátního vládního vojska. Vedle 
mnoha jiných ztrát přišlo město během následujících let o velký renesanční zvon, zabraný pro 
válečné účely.
Od prvních dnů byl život podřízen cizímu diktátu, průmyslové podniky přešly na váleč-
nou výrobu. Okupanti od počátku zatýkali nepohodlné odpůrce nacismu. Přesto vznikl 
odboj a soustředil se na zpravodajskou činnost. České vlastenectví a protiněmecká rezis-
tence mnoha obětavých odbojářů ovšem nezůstaly bez následků. Odbojová organizace 
bývalých československých důstojníků Obrana národa byla likvidována od února 1941, 
v dubnu 1941 okupanti zastavili činnost Sokola a na podzim zatkli aktivisty Františka Nimshause, 
ředitele gymnázia Josefa Koláře, Josefa Svobodu, středoškolské profesory Jaroslava Remeše 
a Josefa Běhounka. Sokolovnu obsadilo vojsko. Odboráři a železniční a dopravní zaměstnan-
ci organizovaní v Petičním výboru Věrni zůstaneme (PVVZ) byli postiženi gestapem v letech 
1941 a 1942. V lednu a v únoru 1942 začala perzekuce studentů gymnázia; v prosinci toho 
roku a v lednu 1943 odsoudily německé tribunály k trestu smrti Miroslava Ella, Bohuslava 
Bártu, Jaroslava Vodičku, Jaroslava Šafku, Jaroslava Jelínka, Adolfa Faltejska, Jiřího Svobodu 
a Miloslava Svobodu, k mnoha letům žaláře byli odsouzeni jejich vrstevníci Marie Köhlerová, 
Milíč Jiráček, Miloš Veverka, Jiří Honzík, J. Kaplan a Jaroslav Vítek.
Přes těžké oběti odboj pokračoval. Na jaře 1943 obnovili J. Svatoň, štábní kapitán Jičínský, 
major Charouz, major Drahotský, štábní kapitán Jansa, major Lakomý, praporčík Koníř a další 
Obranu národa. Velitel skupiny Vysočina-sever podplukovník Svatoň však spolu s kapitánem 
Soškou padl 1. listopadu 1944. Odbojáři však založili Radu tří (R 3 OK III), která ještě roku 1944 
vybudovala na vysokomýtském okrese 142 skupin a v září 1944 ustavila údernou jednotku 
pod velením Stanislava Držmíška. Od února 1945 začaly bojové akce odboje, 26. dubna byl 
zničen v Hrušové telefonní kabel a na tři dny znemožněno spojení německých posádek. Řada 
lidí obětavě pomáhala výsadkové skupině majora Krylova - Charitonova; zásobování partyzánů 
zajiš�ovala často pekárna Josefa Smékala. Ještě 2. května 1945 přepadly partyzánské skupiny 
letiště, 5. května bylo rozhodnuto zahájit bojové akce v koordinaci s Prahou. Německé jednotky 
dislokované v okolí a projíždějící městem však měly převahu, okupanti ještě v posledních dnech 
uvěznili rukojmí a kladli odpor až do 9. května. V bojích o město padlo s největší pravděpodob-
ností 33 německých a 13 ruských vojáků i český praporčík Josef Nesvatba.

Osvobozené Československo 
přijalo usnesení Košického 
vládního programu, a tak i ve 
Vysokém Mýtě, kde počet obyva-
tel poklesl na 9638, byl ustaven 
národní výbor vedený Albertem 
Gottwaldem. Když ulicemi města 
prošly oddíly Svobodovy armády 
na cestě z Ostravy do Prahy, 
skončily připomínky válečných 
událostí a nastal čas vrátit se 
k předválečné atmosféře svo-
bodné práce a občanské spo-
lupráce.

(Knihu Vysoké Mýto - tradice a současnost vydalo Město Vysoké Mýto v roce 2004; lze ji zakoupit 
mj. v Informačním centru Města Vysoké Mýto na Městském úřadu.)
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Následující akce organizací, spolků 
a sdružení, pořádané v měsíci květnu, 
budou konány u příležitosti oslav 60. výročí 
osvobození naší vlasti.

Ve čtvrtek 5. května v 15 hod. se usku-
teční u pamětní desky na budově MěÚ 
v Jiráskově ulici pietní akt za účasti 
poslance parlamentu ČR P. Severy. Pořádá 
Město Vysoké Mýto.

V 16 hodin bude v Regionálním muzeu 
zahájena výstava
Konec druhé světové války na Vysoko-
mýtsku.
Vystaveny budou nejen fotografie Vysoko-
mýtska z konce druhé světové války, ale 
i dobové uniformy, zbraně, modely bojové 
techniky a mnohé další. Během zahájení 
bude promítnut dobový snímek z osvobo-
zení Vysokého Mýta v květnu 1945 ze sou-
kromého archivu Josefa Ševčíka. Pořádá 
Regionální muzeum Vysoké Mýto.

A konečně v 18 hod. vystoupí na vyso-
komýtském náměstí se svým programem 

Big band Základní umělecké školy ve 
Vysokém Mýtě. Pořádá Město Vysoké 
Mýto.

V sobotu 7. května v 18 hod. se uskuteční 
položení věnců k hrobům rudoarmějců 
na vysokomýtském hřbitově. Pořádá MO 
KSČM.

V neděli 8. května odpoledne proběh-
ne ve srubských lesích u pomníku Saši 
Bogdanova tradiční setkání včetně dopro-
vodného programu. Odjezd autobusu je ve 
12.30 hod. od hotelu Tejnora. Pořádá MO 
KSČM.

Ve čtvrtek 12. 5. v 18 hod.
se v malém sále M-Klubu koná
Setkání s Valtrem Komárkem 
nad jeho knihou
Kronika zoufalství a naděje.
Beseda, autogramiáda.
Úvodní slovo Dr. Jan Klíma.
Pořádá: MO ČSSD Vysoké Mýto.

Oslavy 60. výročí osvobození

Rada města souhlasí:
s pořádáním Dne Země na nám. Přemysla 
Otakara II. dne 21. 4. 2005 a s bezplatným 
pronájmem náměstí a stanu na tuto akci ve 
dnech 20. 4. – 22. 4. 2005;

s přijetím finančních darů:
5 000 Kč od firmy Slévárna Vysoké 
Mýto s. r. o., 
15 000 Kč od firmy Ivan Ševčuk, Vysoké 
Mýto,
500 Kč od Mgr. Věry Milerové, Klášterec 
nad Orlicí, 
2 000 Kč od Jiřího Smékala, Litomyšl,
1 500 Kč od firmy AUTOART P. P. s. r. o., 
Vysoké Mýto, 
18 000 Kč od Luboše Vaška, Vysoké Mýto, 
na ekologické účely ve městě Vysoké Mýto 
– výsadbu stromů ve městě a Den Země.

Rada města jmenuje:
Simonu Skalovou členkou komise sociálně 
zdravotní.

Rada města bere na vědomí:
• přípravu oslav 60. výročí konce války ve 
Vysokém Mýtě;
• přípravu besedy zástupců Policie ČR, 
Městské policie a bezpečnostní služby 
Čimbora Servis s občany Vysokého Mýta, 
která se uskuteční 2. 5. 2005 v sále ZUŠ 
Vysoké Mýto;
• oznámení Českého statistického úřadu, 
který organizuje v roce 2005 v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně individuálních dat, výběrové 
zjiš�ování o životních podmínkách domác-
ností v České republice s názvem SILC 2005. 
Provádění tohoto statistického zjiš�ování 

Z jednání rady
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od roku 2005 je povinné pro všechny 
členské země Evropské unie. Povinnost 
vyplývá z Nařízení (EC) č. 1177/2003. 
Návštěvy domácností žijících ve vybraných 

bytech za účelem zjištění potřebných 
údajů proběhnou v době od 9. dubna do 
22. května letošního roku a zajiš�ovat je 
budou speciálně vyškolení tazatelé.

Rozhovor s místostarostou Vysokého Mýta
ing. Martinem Krejzou

Vážený pane místostarosto, už více než rok 
hájíte zájmy Vysokého Mýta v zastupitelstvu 
Pardubického kraje. Naše čtenáře by myslím 
zajímalo, v čem přesně vaše práce krajského 
zastupitele spočívá…
Zastupitel Pardubického kraje se pochopitelně 
účastní zasedání zastupitelstva, to se koná 
zhruba pětkrát ročně. Řeší se na něm veš-
kerá agenda kraje. Jednotliví zastupitelé se 
sdružují do politických klubů, v mém přípa-
dě je to nejpočetnější, osmnáctičlenný klub 
ODS. Kromě toho je každý zastupitel zapo-
jen do práce jednoho z deseti výborů. Já 
osobně pracuji ve výboru pro regionální rozvoj 
a zahraniční vztahy.

Přijde vůbec na jednání výboru či zastupitelstva řeč na Vysoké Mýto?
Pochopitelně. Nejmarkantnějším příkladem je projekt rychlostní komunikace R35, která, jak 
víte, se těsně před Vysokým Mýtem musí stočit bu	 na sever nebo na jih. Již koncem roku 
2003 minulé krajské zastupitelstvo doporučilo zpracovat tzv. severní variantu, obcházející 
Vysoké Mýto za Bučkovým kopcem a procházející kolem Sloupnice a České Třebové směrem 
za Moravskou Třebovou. Ta je v současné době smluvně připravena a mohla by tak být zahr-
nuta do územního plánu Pardubického kraje a posléze realizována. Koncem loňského roku 
však znovu ožila myšlenka vybudovat tuto silnici jižním směrem, tedy přes Peklovce, jižně 
od Hrušové a směrem k severním okrajům Litomyšle a Svitav dále na Moravskou Třebovou. 
Domnívám se, že zájmem Vysokého Mýta i Pardubického kraje je pokračovat v severní variantě, 
a to z několika důvodů: 1) Napojení velké části okresu Ústí nad Orlicí směrem na Vysoké Mýto 
a Pardubice je dnes zcela nevyhovující. Nová komunikace by tento stav nejen radikálně 
zlepšila, ale navíc by umožnila i další ekonomický rozvoj těchto oblastí. 2) Došlo by k rozdě-
lení dopravní zátěže. Část dopravy po stávající komunikaci I/35 s obchvaty Vysokého Mýta 
a Litomyšle a část po nové rychlostní komunikaci R 35. 3) Potvrzením rozhodnutí o vybudování 
severní cesty se odblokuje realizace obchvatu Vysokého Mýta, který je dnes zpracován v úrov-
ni projektu pro územní řízení a mohl by být realizován v horizontu několika let. V případě jižní 
varianty by byl projekt obchvatu ohrožen, nebo� by se zdálo, že vybudováním dálnice kolem 
města je problém obchvatu vyřešen. To by však znamenalo, že při jakémkoli omezení provozu 
na rychlostní komunikaci by byla doprava svedena na stávající silnici I/35 a proudila přes město 
v ještě větší intenzitě než dnes. Tady se moje pozice krajského a obecního zastupitele protínají. 
Jako pro vysokomýtského zastupitele je pro mě zásadní obchvat a jeho urychlené vybudování. 
Jako krajský zastupitel budu hájit optimální řešení dopravní situace v kraji. Pro oba případy se 
mi zatím zdá lepší severní varianta. Ale obchvat Vysokého Mýta bych rád viděl v každém přípa-
dě, bez ohledu na výsledky války Severu proti Jihu.

Rozhovor
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Spolupracuje kraj a město také v kultuře?
Jistě. Řada akcí se koná s přímou krajskou finanční pomocí pod záštitou hejtmana Pardubického 
kraje. Ukázkovým příkladem je například dubnový Den Země, rok od roku významnější a pest-
řejší. Kraj přispívá i na konání celostátního festivalu dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, 
který se každoročně koná na konci května. Naši červnovou akci, ENTREVUE, kraj dokonce 
zařadil na seznam svých prestižních akcí s názvem Tvář Pardubického kraje. A tak bych mohl 
pokračovat…
Mluvil jste o ENTREVUE, Mezinárodních partnerských dnech. Co chystáte pro letošní 
rok?
Zveme zástupce všech našich partnerských měst na září do Vysokého Mýta. Jak víte, minulý 
měsíc se naše rodina rozrostla o snad historicky nejstaršího partnera, bulharské město Varnu. 
Asi všichni z Vysokého Mýta jsme slyšeli o Varně, ale hezké je, že kupodivu i všichni Varňané 
slyšeli o Vysokém Mýtě. Díky našim rodákům, bratřím Škorpilovým, trvá toto přátelství na dálku 
už přes sto let. Nám se ho jen nyní podařilo zkonkrétnit. Výstavou, koncertem. Ale Entrevue 
začíná už v červnu, jako obvykle vernisáží výstavy, na které se tentokrát sejdou pařížská módní 
návrhářka a šperkařka Carole Navaová a italský alchymista Ferdinando Nava (předvede uni-
kátní odlití čistého železa z ancestrální vysoké pece) s cerekvickým sochařem a uměleckým 
kovářem Karlem Burešem. Výstavu jsme nazvali příznačně Tváří v tvář. Hrát a zpívat bude mimo 
jiné i Vladimír Merta s Janou Levitovou. Program ENTREVUE pak vyvrcholí v září, kdy nabíd-
neme obyvatelům našeho města i hostům z partnerských měst tradičně bohatý mezinárodní 
program.

Pane místostarosto, děkuji vám za rozhovor.
(Za redakci Vysokomýtského zpravodaje otázky kladl Pavel Chalupa)

…… projekty obchvatů v rámci 
I/35, které přibližně kolidují 
s trasou jižní varianty R 35

         R 35 před          a za 
Bučkovým kopcem (současná 

severní varianta)

----
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Odbor školství, kultury a cestovního ru-
chu:

VYSOKÉ MÝTO MÁ NOVÉ 
PARTNERSKÉ MĚSTO
Ve dnech 5. - 10. dubna t. r. navštívila Vysoké 
Mýto delegace z třetího největšího bulhar-
ského města - Varny. Dimo Nikolov, starosta 
městské části Varny Odessos, a starosta 
města Vysoké Mýto Bohuslav Fencl pode-
psali ve středu 6. dubna Dohodu o přátelství 
a vzájemné spolupráci. Při této slavnostní 
příležitosti byla v Městské galerii zaháje-
na výstava grafik profesora Todora Tačeva 
a výstava ilustrací bulharských dětí a mlá-
deže s náměty českých pohádek. Samotný 
slavnostní akt podpisu dohody o partnerství 
a spolupráci mezi oběma městy proběhl 
v koncertním sále Základní umělecké ško-
ly ve Vysokém Mýtě 6. 4. 2005. Po podpisu 
memoranda se uskutečnil koncert laureátů 
10. ročníku soutěže mladých bulharských 
interpretů české a slovenské hudby Varna 
2005. Vystoupili Momčil Enčev, Petr Make-
donski, Lora Panosianová, Georgi Vange-
lov a Michaela Ivanovová. Celý program 
se uskutečnil za přítomnosti bulharského 
velvyslance Martina Tomova a kulturního 
rady velvyslanectví Bulharska Petra Zlate-
va. Konzervatoristé a další tři členové dele-
gace odjeli z Vysokého Mýta už ve čtvrtek 
7. dubna. Zástupci města Varny – Dimo Ni-
kolov – starosta Odessosu, doc. Konstantin 
Trošev – předseda Společnosti bulharsko-
českého a slovenského přátelství, tajem-
nice města Jovka Koševová a zástupce 
magistrátu města Varna Bejchan Chasa-
nov zůstali ve Vysokém Mýtě až do neděle 
10. dubna. Při svém pobytu si prohlédli měs-
to, navštívili Regionální muzeum, podnik Ka-

Informace z MěÚ rosa a. s., zahráli si bowling ve Sportcentru 
a podnikli několik zajímavých výletů do okolí 
(např. Vraclav, Litomyšl, Košumberk, Nové 
Hrady). Město Vysoké Mýto má tak kromě 
německého Korbachu a polských Pyrzyc 
dalšího partnera.

Národní přehlídka dětských dechových 
hudeb
ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO
Program XIII. ročníku ČVM: 

Sobota 21. května 2005

9.30 
- položení květin na hřbitově k hrobům Jana 
a Josefa Čermákových, vzpomínka 70 let od 
úmrtí Jana Čermáka
10.30 
- koncert na náměstí - DO ZUŠ Vysoké 
Mýto
10.30 
- přijetí zástupců orchestrů a mažoretek na 
radnici
13.30 
- slavnostní nástup všech účastníků XIII. roč-
níku ČVM na náměstí
14.00 - 18.00
- soutěž dechových orchestrů: Přerov, Ky-
jov, Ivančice a Ořechov, Humpolec, Bystřice 
n. P., Velké Opatovice a Jevíčko 
19.00   
- koncert na náměstí - Big band ZUŠ Vysoké 
Mýto

Neděle 22. května 2005
9.00 - 11.00 
- koncerty jednotlivých orchestrů v okolních 
obcích Libecina, Vraclav, Chroustovice, 
Tisová, Hamzova odborná léčebna Luže - 
Košumberk, Rehabilitační ústav Brandýs n. 
Orlicí a Vysoké Mýto (u Penzionu)
13.00    
- řazení průvodu u Základní umělecké školy
- průvod městem po trase k Šemberovu di-
vadlu a Pražskou branou na náměstí
- postupné vyhlašování jednotlivých oceně-
ní, společné vystoupení všech účastníků se 
skladbami Jana Čermáka, další vystoupení  
orchestrů, závěr přehlídky
Moderátor přehlídky: Karel Hegner.
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PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO 
ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
 
1. Předškolní vzdělávání se organizuje pro 
děti ve věku od tří do šesti let. Ve výjimeč-
ných případech lze přijímat děti mladší tří 
let, pokud to provozní podmínky dovolují, 
a o přijetí rozhoduje ředitelka mateřské ško-
ly (MŠ).
2. Dítě je zařazeno k zápisu do MŠ na zá-
kladě podané přihlášky. O přijetí dítěte 
rozhoduje ředitelka MŠ. Přihlášky si rodiče 
vyzvedávají na jednotlivých MŠ a řádně vy-
plněné odevzdají nejpozději do 31. května 
příslušného roku. Po tomto termínu lze dítě 
přijmout pouze tehdy, pokud má MŠ vol-
nou kapacitu. Rodičům dítěte je rozhodnutí 
o přijetí či nepřijetí sděleno písemně. Ředi-
telka MŠ může stanovit zkušební pobyt dítě-
te, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 
Přihlášky dětí, které nebylo možné z kapa-
citních důvodů přijmout, jsou postoupeny 
obci a rodiče dítěte se mohou odvolat ke KÚ 
Pardubického kraje, který posoudí důvody 
nepřijetí dítěte do MŠ.
3. Předškolní zařízení mohou přijmout pou-
ze dítě, které se podrobilo stanoveným pra-
videlným očkováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
4. Jména přijatých dětí k předškolnímu vzdě-
lávání pro následující školní rok zveřejní MŠ 
na svých informačních tabulích v MŠ.
5. K předškolnímu vzdělávání se přednostně 
přijímají děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky. Pokud nelze 
dítě z kapacitních důvodů přijmout, zajistí 
obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, 
zařazení dítěte do jiné MŠ.
6. O přijetí dítěte se zdravotním postižením 
rozhodne ředitelka MŠ na základě písemné-
ho vyjádření školského poradenského zaří-
zení, popřípadě praktického lékaře pro děti 
a dorost.

Uzavření Mateřských škol ve Vysokém 
Mýtě v roce 2005 o hlavních prázdni-
nách:
MŠ Slunečná 4. 7. 2005 - 7. 8. 2005
MŠ Lidická 18. 7. 2005 - 14. 8. 2005
MŠ Kamarádi 1. 8. 2005 - 28. 8. 2005
MŠ Pod Smrkem 25. 7. 2005 - 28. 8. 2005

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad nabízí po dobu letních měsí-
ců k využití prostor krytý stanem na náměstí 
pro kulturní, sportovní i prodejní akce.
Bližší informace o volných termínech a výši 
nájemného obdržíte v Informačním centru 
MěÚ.

Odbor životního prostředí:
SERIÁL O TŘÍDĚNÍ 
A RECYKLACI ODPADŮ
V minulém vydání zpravodaje (4/2005) jsme 
informovali o nebezpečných odpadech, kte-
ré občané mohou ukládat na sběrných dvo-
rech. A právě sběrné dvory budou tématem 
tohoto zpravodaje. 
Sběrné dvory jsou místa, která slouží k uklá-
dání vytříděných odpadů. 

Ve Vysokém Mýtě jsou tři sběrné dvory, kte-
ré provozují Technické služby Vysoké Mýto:
1. ul. Kpt. Poplera (výjezd na Ústí nad Orli-
cí) - pondělí, čtvrtek
2. ul. Gen. Svatoně (u kasáren) - úterý, pá-
tek 
3. ul. Průmyslová (u Dřevoodbytu) - středa, 
sobota

otevírací doba:
letní čas: 14.00 - 18.00 všední dny
 8.00 - 12.00 sobota
zimní čas: 13.00 - 17.00 všední dny
 8.00 - 12.00 sobota

Na sběrné dvory lze uložit následující odpa-
dy:
• Papír a kartony: staré noviny, časopisy, 
obalový papír, krabice …
• Sklo: lahve od nápojů, skleněné nádoby, 
tabulkové sklo … 
• Plasty: plastové nádoby, lahve, krabičky 
od potravin, PET lahve od nápojů, kelímky 
od jogurtů, sáčky, fólie a další výrobky z 
plastů
• Železný šrot
• Biologicky rozložitelný odpad (odpad ze 
zahrádek – listí, zbytky ovoce a zeleniny…)
• Dřevo, větve, vánoční stromky
• Pneumatiky
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, 
židle, skříně, válendy apod.), podlahové kry-
tiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety
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• Stavební odpad: cihly, beton z drobných 
rekonstrukcí v bytě (pouze do hmotnosti 
200 kg)
• Nebezpečné odpady: uvedeny v minu-
lém vydání zpravodaje (4/2005).

Pro podrobnější informace se obra�te na 
Lenku Ryšavou, tel.: 465 466 164, e-mail: 
lenka.rysava@vysoke-myto.cz

Odbor finanční:
Zastupitelstvo města Vysoké Mýto sch-
válilo dne 16. 3. 2005 rozpočet města na 
rok 2005. Celkový objem rozpočtu hlavní 
a hospodářské činnosti města činí na rok 
2005 - 235 117 900 Kč.
Objem rozpočtu tzv. hlavní činnosti města 
činí 221 216 000 Kč. Rozpočet je sestaven 
jako schodkový, schodek rozpočtu je pokryt 
nevyčerpanou částí úvěru z loňského roku 
ve výši 8,5 milionů korun a také volnými fi-
nančními prostředky z minulých let ve výši 
9 200 000 korun. Úvěr se čerpá na investiční 
akce - dostavbu školského areálu a přípravu 
infrastruktury pro výstavbu rodinných dom-
ků v akci Průhony - III. etapa. V příjmové 
části rozpočtu představují největší část da-
ňové příjmy ve výši 116 820 000 Kč, nedaňo-
vé příjmy ve výši 16 378 000 Kč, kapitálové 
příjmy ve výši 13 922 000 Kč, přijaté dotace 
ve výši 55 295 200 Kč, vlastní zdroje města 
ve výši 10 300 000 Kč a přijatý úvěr ve výši 
8 500 000 Kč.
Ve výdajové části tzv. hlavní činnosti města 
jsou jednotlivé výdaje členěny dle kapitol. 
Na komunikace je vyčleněna částka ve výši 

2 700 000 Kč (ul. V Peklovcích, ul. Šafaří-
kova, komunikace Domoradice), na školství 
částka 20 910 000 Kč (příspěvky na provoz 
třem základním školám a čtyřem mateřským 
školám ve výši 12 210 000 Kč, dostavba 

školského areálu 8 250 000 Kč); na kulturu 
a tělovýchovu 8 366 000 Kč (dostavba 
vstupní brány na Městský stadion, dotace 
na podporu mládeže, sportu a kultury, opra-
vy památek); na bydlení, služby a územní 
rozvoj 29 701 000 Kč (výstavba bytového 
domu - 13 bytových jednotek, vodovod 
a kanalizace Průhony III. etapa, výkupy po-
zemků); na životní prostředí 1 284 000 Kč 
(doplnění veřejných ploch hracími prvky, 
náhradní výsadba za odstraněnou zeleň); 
na sociální věci 34 554 000 Kč (dávky soci-
ální péče, provoz domovů s pečovatelskou 
službou); na bezpečnost a požární ochranu 
2 041 000 Kč (městská policie, sbor dob-
rovolných hasičů); na všeobecnou správu 
71 385 000 Kč (správa městského úřadu, 
zastupitelstvo, daň z příjmů); na splátky 
úvěrů a půjček 14 051 000 Kč; na povin-
né příděly do dvou stálých fondů města 
2 534 000 Kč. Rozpočet dále obsahuje pří-
spěvek na provoz příspěvkových společ-
ností města: Technických služeb Vysoké 
Mýto ve výši 28 815 000 Kč a M-Klubu Vyso-
ké Mýto ve výši 4 825 000 Kč.

Objem rozpočtu hospodářské činnosti měs-
ta, jejímž předmětem je správa a údržba 
bytového a nebytového fondu města, urču-
jí plánované výnosy ve výši 13 901 900 Kč 
(nájemné). Při plánovaných nákladech ve 
výši 12 990 000 Kč (stavební úpravy a běžná 
údržba bytového a nebytového fondu a ko-
telen) je očekáván zisk z hospodářské čin-
nosti města v roce 2005 ve výši 911 900 Kč.
Schválený objem rozpočtu není konečný. 
V průběhu roku budou prováděna rozpoč-
tová opatření, která povedou k jeho navýše-
ní. Již nyní má město schválenu investiční 
dotaci z prostředků státního rozpočtu na 
dostavbu školského areálu ve Vysokém 
Mýtě ve výši 6 250 000 Kč. Tato dotace bude 
zahrnuta do rozpočtu města rozpočtovým 
opatřením po jejím obdržení. 
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Nové nájemní byty
od 12. 4. do 13. 5. 2005 budou probíhat 
výběrová řízení na přidělení 13 nově po-
stavených bytů určených pro tzv. příjmově 
vymezené osoby. ( 5x 1+1, 3x 1+kk, 1x 
2+kk, 2x 3+kk, 1x bezbariérový 1+kk, 1x 
bezbariérový 2+1). Přidělování těchto bytů 
se bude řídit Směrnicí č.B2/05, do které je 
možno nahlédnout v Informačním centru 
na Městském úřadu nebo na internetových 
stránkách města Vysoké Mýto. Přihlášky 
do výběrového řízení jsou k dispozici v In-
formačním centru MěÚ a na Odboru správy 
majetku. 
Bližší informace podá Ing. Jana Holubová, 
465 466 152.

Podrobné členění rozpočtu města Vysoké 
Mýto je zveřejněno na internetových strán-
kách města www.vysoke-myto.cz.

Ing. Michal Zima, 
vedoucí odboru finančního

Odbor správy majetku:
OBNOVA KATASTRÁLNÍHO 
OPERÁTU V K.Ú. VYSOKÉ MÝTO
V měsíci květnu bude dokončena obnova 
katastrálního operátu v katastrálním území 
Vysoké Mýto. Obnovený katastrální operát 
bude k veřejnému nahlédnutí zpřístupněn 
na Odboru správy majetku Městského úřa-
du od 25. 5. do 7. 6. 2005 vždy v pracovních 
dnech takto:
pondělí a středa 8 - 12, 13 - 17 hodin
úterý a čtvrtek 8 - 12, 13 - 15 hodin 
pátek 8 - 11, 13 - 15 hodin.
Zástupci Katastrálního úřadu pro Pardubic-
ký kraj, KP Ústí nad Orlicí budou na Měst-
ském úřadě ve Vysokém Mýtě na Odboru 
správy majetku přítomni od 1. 6. 2005 do 
7. 6. 2005.
Po celou dobu zveřejnění se mohou vlast-
níci nemovitostí a jiné oprávněné osoby se-
znamovat s výsledky obnovy katastrálního 
operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 
dnů od skončení vyložení obnoveného ka-
tastrálního operátu mohou proti jeho obsa-
hu podat námitky. Námitky lze podat pouze 
písemně, a to u zaměstnanců katastrálního 
úřadu přítomných u řízení nebo u Katast-
rálního pracoviště v Ústí nad Orlicí poštou 
nebo v podatelně. V průběhu řízení o ná-
mitkách lze stále ohlásit případnou změnu 
osobních údajů vlastníka či jiné oprávněné 
osoby, a to průkazem totožnosti.

Seznam dětí přivítaných od začátku roku 
2005 mezi občany Vysokého Mýta
Buben Jan, Burešová Jiřina, Csocso 
Roman, Černý Petr, Doležalová Nelly, 
Dostálová Barbora, Dragoun Matyáš, 
Drahošová Pavlína, Dvořák Jan, Faltejsková 
Sára, Faltejsková Lucie, Jiroušková Lenka, 
Kerhart Štěpán, Kladivová Terezie, Kutal 
Daniel, Komárek Jakub, Kovaříková Viola, 
Kyndl Zdeněk, Mařáčková Klára, Matějková 
Tereza, Matoušek Jakub, Metelka Martin, 
Nemček Matěj, Novák Vojtěch, Pospíšil 
Roman, Ropek Michal, Rouha Jáchym, 
Severa Ondřej, Svatoš Libor, Svoboda Filip,
Šimon Jiří, Švejda Ondřej, Tašnerová Nelli, 
Tomanová Anna, Veselá Ema, Volf Martin, 
Vystrčil Vít, Wimmerová Dominika.

Společenská kronika

POLICIE ČR A MĚSTSKÁ POLICIE VYSOKÉ MÝTO
Představitelé Obvodního oddělení Policie České republiky a Městské policie Vysoké Mýto, pod 
záštitou Městského úřadu, pořádají cyklus několika setkání s veřejností. Tato setkání proběhnou 
formou besed s občany, a to podle jednotlivých městských částí. Jejich smyslem je seznámit 
obyvatele Vysokého Mýta s nejčetnějšími protiprávními skutky na Vysokomýtsku, kompeten-
cemi obou policií, prevencí před kriminalitou a možnostmi spolupráce policie s občany. 
První beseda s občany III. městské části Vysokého Mýta se uskuteční 2. května 2005 
od 19 hodin v koncertním sále Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě.
Na Vaši účast se těší Ivo Flídr, vedoucí obvodního oddělení PČR a Radomír Toušek, velitel 
Městské policie Vysoké Mýto.

Policie
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Poslední léta bouřlivými změnami 
poněkud zakryla trvalou téma-
tiku silných vazeb mezi Čechy 
a Bulhary, přesněji řečeno mezi 
vysokomýtskými rody Jirečků a 
Škorpilů a dlouhou řadou bulhar-
ských měst a institucí. 
Neobyčejnou historii působení 
vysokomýtských rodáků, brat-
rů Karla Škorpila (1859-1944) a 
Hermenegilda Škorpila (1858-
1923) připomněla už v roce 
1984 Expedice po stopách bratří 

Škorpilů. Tehdy Josef Mlíka, Jan Klíma, Jan Havel a Jiří Jareš objeli celé Bulharsko a na dlouhé 
cestě od Sofie přes Plovdiv, Gabrovo, Šumen, Veliké Trnovo až do Varny si ověřovali, že se 
dva vysokomýtští rodáci kdysi v balkánské zemi stali tím, čím jsou pro nás generace Šafaříka 
a Palackého. Na řadě gymnázií vzdělali dvě pokolení poturčených slovanských přátel, založili 
bulharskou přírodovědu i archeologii, vykopali první hlavní město prvního bulharského státu 
Plisku, objevili a určili mnoho dalších zásadních památek minulosti. Otřesená národní identita 
Bulharů dostala pevný základ, Škorpilové splynuli s novou vlastí, strávili v ní celý produktivní 
život a v Bulharsku také zemřeli.
Výsledek Expedice vydal na řadu reportáží, článků a studií v tisku, na pamětní desku bratří 
Škorpilů, umístěnou na domě v Kateřinkách. Úkol prohloubit závaznou tradici převzali historiko-
vé, neformální přátelství nikdy nepřerušili krajané v Bulharsku, vedení ve Varně neúnavným pro-
pagátorem vzájemné spolupráce, docentem Konstantinem Troševem. Rodící se institucionální 
styky i řadu vzniklých osobních kontaktů přerušily dramatické politické obraty v obou zemích, 
k nimž došlo na přelomu 80. a 90. let.
Až na počátku nového století nastal čas oživit prospěšnou a stále živou tradici. Město Vysoké 
Mýto uzavřelo partnerské smlouvy s obcí Škorpilovci na pobřeží Černého moře a s jejím 
střediskovým městem Dolní Čiflik (dříve Georgi Trajkov). Není pochyb o tom, že vrcholem 
organizačních snah tohoto druhu se stala návštěva delegace centrální městské části Odessos 
(jméno upomíná na starořecký základ města) třetího největšího bulharského města Varny. 
V týdnu od 4. do 10. dubna 2005 se bulharští přátelé představili skvěle po všech stránkách. 
Vernisáž výtvarných děl profesionálních i amatérských výtvarníků oslnila jak vysokou úrovní, tak 
dojemnou tématikou – na nádherné a technicky neuvěřitelně dokonalé práce bulharských dětí 
na téma českých pohádek nelze zapomenout. Také podpis partnerské smlouvy mezi Vysokým 
Mýtem a Varnou (Odessos) nebyl 6. dubna zdaleka formální. Oděl se do skvělého uměleckého 
hávu: to, co předvedly klavíristky Lora Panosjanová a Michaela Ivanovová, klarinetista Georgi 
Vangelov, maličký houslista Momčil Enčev a trumpetista Petr Makedonský, patří do nejvyšší 
profesionální třídy. Když se starosta nejdůležitější varnenské městské části Odessos Dimo 
Nikolov večer 9. dubna jménem bulharské delegace loučil se svým protějškem Bohuslavem 
Fenclem, potvrdil, že také jeho nesmírně zaujalo příjemné prostředí Vysokého Mýta a okolí, 
dokonalá místní sportoviště, pěkné přijetí a upřímný zájem o jeho město i zemi.
Jeden z nejkrásnějších koutů Bulharska se tak definitivně otevřel našim turistům, podnikatelům 
a zájemcům o spolupráci všeho druhu. Stejně tak je Vysoké Mýto připraveno odpovědět na přá-
telské nabídky a návštěvy z jihu. Bude na iniciativě institucí a hlavně jednotlivců, zda příležitosti 
využijí. První vlaštovky této nové doby se už od nás na Balkán rozletěly – Regionální muzeum 
rozběhlo program spolupráce historiků a archeologů, sportovci se připravují ke konkrétním 
akcím. Kdyby investice ve slibném přímořském kraji kolem Varny ocenili naši podnikatelé, 
bude to k oboustranné spokojenosti. Dnes více než dříve záleží na každém jedinci, jak se chopí 

BULHARSKO SE OTEVÍRÁ
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Neděle 1. 5. v 17.30 !!!   
ROBOTI
Americký počítačově animovaný rodinný 
komediálně laděný sci-fi příběh. Z doby 
ledové do doby plechové.
92 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 3. 5. v 19.00
Středa 4. 5. v 19.00   
SMÍM PROSIT ?
Taneční romantická komedie USA a Kanady 
je remakem stejnojmenného japonského 
filmu. Nevšední emotivní příběh s Richardem 
Gerem a Jennifer Lopezovou v hlavních 
rolích.
107 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 5. 5. v 19.00 
ARSENE LUPIN 
– ZLODĚJ GENTLEMAN
Francouzská dobrodružná kriminálně-
romantická komedie. Nový příběh slavného 
zloděje. Arsene Lupin má hrdost Robina 
Hooda, dedukci Sherlocka Holmese a šarm 
Dona Juana.
125 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino

své šance. Bulharsko, které zanedlouho 
vstoupí do Evropské unie, je stále zemí 
rozsáhlých možností. Hospodářská a 
politická stabilizace pokročila, půvab 
daný jak přírodou, tak slovanskou pod-
statou národa přetrvává. Jméno Škorpil, 
které v Bulharsku každý zná, je klíčem 
do duše spřízněného lidu. Dobre došli!

Doc. PhDr. Jan Klíma

Expedice Po stopách bratří Škorpilů v Bulharsku 1984.

Pozn.: Výhledově bude na portál Vysokého Mýta (www.vysoke-myto.cz) umístěn celý text deníku Expedice 
po stopách bratří Škorpilů.

Neděle 8. 5. 2005 v 19.00   
RAY
Životopisný hudební film USA a Velké 
Británie, oceněný mnoha Oskary. Životní 
příběh legendárního černošského muzikan-
ta Raye Charlese.
153 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 9. 5. v 17.30 !!!   
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
Německo-španělská animovaná fantas-
tická pohádka od scenáristů filmů Herkules
a Život brouků. Malí hrdinové při napínavé 
záchraně pohádkové říše Gaja.
91 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 11. 5. v 19.00   
SKŘÍTEK
Nová česká černá groteska scenáristy, 
režiséra a producenta Tomáše Vorla. Snímek 
nelichotivě vypovídá o naší současnosti. 
V hlavních rolích Eva Holubová a Bolek 
Polívka.
90 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Kino Šemberovo divadlo
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Pátek 13. 5. v 19.00  
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
Rodinná černá komedie SRN a USA. 
Filmová adaptace podle knih Lemony 
Snicketa. Příběh pojednává o třech dětech 
a jejich pozoruhodné životní cestě.
104 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 54 Kč.

Neděle 15. 5. v 17.30 !!!   
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
Americká animovaná pohádka. Další příběh 
Medvídka Pú a jeho kamarádů. Nový film 
z dílny Disneyova impéria.
69 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 16. 5. v 19.00   
HRA NA SCHOVÁVANOU
Širokoúhlý horor USA. Před pikolou za 
pikolou smrt nesmí stát. Napínavý thriller 
s Robertem De Nirem v hlavní roli.
102 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 54 Kč.

Úterý 17. 5. v 19.00  
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO 
ŠÍLENSTVÍ
Hořká komedie ČR, SR a SRN. Komediální 
love story o různých podobách lásky. 
Trojnásobný držitel Českého lva Ivan 
Trojan v novém filmu kultovního scenáristy 
a režiséra Petra Zelenky.
108 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 20. 5. v 19.00  
HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO 
MUŽE
Širokoúhlá americká romantická kome-
die. Chcete se seznámit? Zeptejte se mě. 
V hlavní roli Will Smith.
119 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Sobota 21. 5. v 19.00   
SNOWBOARĎÁCI
Česká komedie pro teenagery scenáristy 
a režiséra Karla Janáka. Příběh se točí 
kolem zábavy při snowboardingu a volného 
života na horách.
99 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 39 Kč.

Úterý 24. 5. v 19.00   
CONSTANTINE
Širokoúhlý thriller USA. Film natočený podle 
komiksů Hellblazer vypráví příběh Johna 
Constantina (Keanu Reeves), muže, který 
doslova prošel peklem a vrátil se z něj.
121 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 26. 5. v 19.00   
TEAM AMERIKA: 
SVĚTOVEJ POLICAJT
První širokoúhlý akční loutkový film SRN 
a USA. Autorská dvojice Trey Parker a Matt 
Stone se zabývají terorismem a americkou 
reakcí na něj.
98 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 54 Kč.

Pátek 27. 5. v 19.00   
KREV ZMIZELÉHO
České historické drama režiséra Milana 
Cieslara a scenáristy Vladimíra Körnera. 
Výpravná sága s Vilmou Cibulkovou a Ester 
Geislerovou v hlavních rolích. Dramatický 
příběh matky a dcery.
126 min. Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 29. 5. v 19.00   
JEHO FOTR, TO JE LOTR !
Komedie USA je pokračováním filmu Fotr je 
lotr a sklízí větší úspěch než první díl. Svůj 
díl na tom má nesporně hvězdné obsazení. 
Rodina je tvá největší pohroma.
116 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 30. 5. v 19.00   
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
Širokoúhlý akční historický milostný film 
z produkce Číny a Hongkongu. Romantický 
dobrodružný příběh, v němž významnou roli 
hraje bojové umění všeho druhu.
120 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

V měsíci červnu uvidíte:
Slonisko a Medvídek Pú • Velká voda, 
Hra o přežití • Melinda a Melinda, 
Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější • xXx: Nová 
dimenze • Kruh 2 • Million Dollar Baby,
Bu	 v klidu • Zostane to medzi nami • Román 
pro ženy • Pád třetí říše • Sluneční stát.
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Úterý 10. 5. v 19.30
VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY
Jeden z nejpopulárnějších českých režisérů 
Zdeněk Troška se představí se svým vyprávě-
ním. Uslyšíte veselé příběhy z natáčení, ale 
i o protagonistech jeho filmů a také 
o obyvatelích Hoštic. Zdeněk Troška je 
velmi dobrým pozorovatelem běžného 
lidského života. Je o něm známo i to, že se 
nabíjí dobrým jídlem a dobrými lidmi.
Pořad uvádí Michal Herzán.
Vstupné: 170, 160, a 150 Kč.
Předprodej od 18. 4. v Informačním centru 
na Městském úřadě.

Středa 25. 5. v 19.30 
5. představení v předplatném
Josef Kajetán Tyl: 
TVRDOHLAVÁ ŽENA
Klasická česká báchorka o síle lásky, která 
pomůže obměkčit jedno životem zatvrzelé 
ženské srdce. V Tvrdohlavé ženě vytvořil Tyl 
jednu z nejpůvabnějších komedií z českého 
venkova a dovršil žánr dramatické báchorky 
spojené se světem kouzel.
V inscenaci v podání Městského divadla 
Mladá Boleslav zazní řada lidových písní 
z Podkrkonoší, které vybral a upravil Jaroslav 
Krček, jeden ze zakládajících členů souborů 
Chorea Bohemica a Musica Bohemica. 
Vstupné: 190, 180 a 170 Kč.
Předprodej od 9. 5. v Informačním centru na 
Městském úřadě.

Na červen 2005 připravujeme:
pondělí 13. 6.
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ 
Divadlo Járy Cimrmana
(předprodej od 23. 5.)

středa 22. 6.
PRDELAČKA
nový pořad travesti skupiny Screamers 
Praha
(předprodej od 1. 6.)

Divadlo
Šemberovo divadloFilmový klub Vysoké Mýto uvádí

ve čtvrtek 19. května v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ
(Central do Brasil / Central Station)
Režie: WALTER SALLES 
Scénář: 
Joao Emanuel Carneiro a Marcos Bernstein
Kamera: 
Walter Carvalho
Hudba: 
Jacques Morelembaum a Antonio Pinto (II)
Hrají: 
Fernanda Montenegrová (Dora); Marilia Péryo-
vá (Irena); Vincius de Olivieira (Josue);
Soia Liraová (Ana); Othon Bastos (Cesar); 
Otavio Augusto (Pedrao) aj.
Info:
Pro filmy, v jejichž příbězích je zcela nebo 
z části zabudován motiv putování, se vžilo 
označení road movie (např. Svěrákův film Jíz-
da). Brazilská kinematografie nemá tak silné 
zastoupení ve světové kinematografii, a proto 
v roce 1998 bylo na berlínském MFF velmi mi-
lým překvapením uvedení filmu Waltera Sallese 
Hlavní nádraží. Působivé vyprávění o nelehkém 
budování zvláštního vztahu, jemuž byl pomy-
slným kmotrem relativně krutý osud, si našlo  
snadno cestu k filmovým divákům a kultivova-
né zpracování zase oslovilo festivalovou po-
rotu. A tak byl film oceněn Zlatým medvědem 
a hlavní představitelka Fernanda Montenegro-
vá si odvezla hlavní cenu za herecký výkon.
Symbolika cestování a s ním spojeného hle-
dání patří k lidským osudům od nepaměti 
a zůstává proto v rukou citlivého tvůrce vděč-
nou látkou, skýtající nepřeberné množství vari-
ací. Tak se přij	te podívat!

Těším se
Jan Schejbal

Filmový klub
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V neděli 8. 5. ve 14.00 se ve společenském 
sále M-Klubu koná tradiční 
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
PRO STARŠÍ A STŘEDNÍ GENERACI
Hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto.
Vstupné: 40 Kč.

M-KLUB
Taneční odpoledne

Na nový školní rok 2005/2006 přijímáme 
přihlášky do následujících jazykových 
kurzů:
- angličtina, němčina, francouzština, špa-
nělština, italština, ruština. 
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé.
Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny. 
Den a hodina výuky je stanovena na informa-
tivních schůzkách. Kurzovné se počítá podle 
počtu posluchačů ve třídě.

M-Klub spolu s Jazykovou a sportovní 
miniškolou Choceň pořádá zápis pro děti 
ve věku 3 - 15 let na výuku anglického 
a německého jazyka. 
Výuka probíhá v M-Klubu 1x týdně jednu 
vyučovací hodinu. Je spojena s mnoha 
druhy sportů (míčové hry, bruslení, lyžování). 
Pro děti a rodiče jsou k dispozici různé 
společenské akce (Mikulášská besídka, 
zájezdy). 

Dále přijímáme přihlášky do těchto hudeb-
ních kurzů: 
- kytara, zobcová flétna, klávesové nástroje, 
saxofon, klarinet, klavír.
Výuka v hudebním kurzu je 1x týdně
v odpoledních hodinách a probíhá jednotlivě. 
Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M- Klubu , tel. 465 420 420. 

Kurzy

Zdravý životní styl, středa 11. 5. v 17 hod. 
- malý sál M-Klubu.
Katka Otavová – lektorka Studia zdraví a krásy 
poskytne informace o zdravém životním stylu. 
Poradí, jak zhubnout, jak bojovat proti jarní 
únavě i proti alergiím.
Vstupné: 30 Kč

Přednáška

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

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

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

Poděkování
V souvislosti s ukončením činnosti Technické 
knihovny věnovala Karosa, a. s. na počátku 
letošního roku Městské knihovně ve 
Vysokém Mýtě cca 1 000 svazků knihovních 
dokumentů. Významně tak pomohla rozšířit 
fond o další kvalitní knihy pro naše čtenáře. 
Za tuto nabídku velmi děkujeme.

Ing. Dagmar Sabolčiková

Přednáška:
Úterý 17. května v 18 hodin
Přednáška Glorie Schwarzové na téma:
Puber�áci a rodiče 
- jak zlepšit komunikaci
Laskavost a pochopení, nebo tvrdá ruka 
a ovládání? Co přinášejí tyto možnosti do 
vztahu rodič - dítě a jak podporují vývoj 
dítěte? Máte zájem podívat se z jiného úhlu 
na výchovu dětí a poznat nové metody 
k vylepšení komunikace s nimi? Pak srdečně 
zveme. Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna
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Výstava:
Vestibul a oddělení pro dětské čtenáře:
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Výstava výtvarných prací dětí ze Speciální 
školy ve Vysokém Mýtě. 
Výstava potrvá do 30. 6. 2005.

Připravujeme:
14. června 2005 12.30 – 16.00 hod.
NEBOJTE SE ON-LINE 
KATALOGU 
- důležitého pomocníka při vyhledávání 
dokumentů
Individuální asi půlhodinové zaškolení pro 
začátečníky. Předchozí zajištění termínu na 
tel. 465 420 769 nutné.

Výsledky soutěže:
V uplynulých měsících probíhala v Městské 
knihovně etapová soutěž „Cesta do říše 
pohádek“. Rádi proto uveřejňujeme jména 
čtyř vítězů (řazeno abecedně):

Kateřina Diblíková 3.C, ZŠ Javornického
Aneta Koliková 4.B, ZŠ Javornického
Veronika Soušková 4.B, ZŠ Javornického
Vojta Tesař 3.B, ZŠ Jiráskova

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

www.knihovna.myto.cz
telefon: 465 420 769

Zajímavé tituly z novinek 
duben 2005
Naučná
Bridgewater, Alan: Rychlé a snadné projekty 
pro víkendové truhláře
Fořt, Petr: Sport a správná výživa
Fraser, Tara: Síla jógy
Hulpach, Vladimír: Století Zdeňka Buriana
Stehlík, Michal: Fotbal!
Tichanovskij, Boris: Tai či
Wyckoff, Jerry: Výchova bez křiku 
a pohlavků
Zeman, Miloš: Jak jsem se mýlil v politice

Beletrie
Abdi, Nura: Slzy v písku
Denemarková, Radka: A já pořád kdo to 
tluče

Denker, Henry: Léčitelé
Hrbáč, Petr: Kosti, maso, tekutiny
Japrisot, Sébastien: Příliš dlouhé zásnuby
Procházková, Petra: Frišta
Simak, Clifford D.: Zvláštní mise
Vaňková, Ludmila: Pán stříbrné růže

Literatura pro děti
Blyton, Enid: Zlobivá Amélie
Brezina, Thomas: Záhada starého mlýna
Holmberg, Ake: Detektiv Sventon se ujímá 
případu
Kerrod, Robin: Jak funguje vesmír
Oldfield, Jenny: To si děláš srandu, Jimmy!
Schindler, Nina: To byl zase mejdan
Ullrich, Hortese: Poprask v lunaparku

JAROMÍR KROSCH
Retrospektivní výstava k 50. narozeninám 
choceňského malíře. Svět, v němž naše 
všednodenní situace nápadně připomínají 
grotesku a cirkusové scény jako ze života.
Denně kromě pondělí a úterý, 9 - 12, 
13 - 17 hod.
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň 
Jana Jušky, nám. Přemysla Otakara II. 24.
Tel.: 465 483 373
Výstava začala 24. dubna a potrvá do 
20. května 2005.

Městská galerie

Jaromír Krosch
při instalaci své výstavy v Městské galerii
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ve výstavních prostorách Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě
pokračuje do 8. května 2005 výstava
PAPÍROVÁ TAŠKA 
– NEJEN POMOCNÍK
Převážná většina předmětů pochází ze 
soukromé sbírky jediné sběratelky tohoto 
artiklu u nás, paní Blanky Sůvové z Prahy. 
Na výstavě se představí nejen papírové 
tašky nejznámějších firem, ale hlavně tašky 
našich i světových módních tvůrců. Vůbec 
poprvé budou vystaveny tašky výrobců 
parfémů a kosmetických přípravků – opět 
většinou světových značek. 

Ve výstavních prostorách Regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě ve spolupráci 
s AEROKLUBEM Vysoké Mýto proběhne 
při příležitosti 60. výročí osvobození 
Československa v roce 1945 ve dnech 
5. - 15. května 2005 menší výstava
KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 
NA VYSOKO MÝTSKU
Vystaveny budou nejen fotografie Vysoko-
mýtska z konce druhé světové války, ale 
i dobové uniformy, zbraně, modely bojové 
techniky a mnohé další. 
Během zahájení výstavy dne 5. května 
2005 bude promítán dobový snímek 
z osvobození Vysokého Mýta v květnu 1945 
ze soukromého archivu Josefa Ševčíka.

Od 1. května do 17. července 2005
bude na věži Litomyšlské brány zpřístupněna 
výstava
NEDĚLNÍ PROCHÁZKA 
– POUTNÍ MÍSTA 
VYSOKOMÝTSKA
Čtyři poutní místa v okolí Vysokého Mýta 
– Knířov, Luže, Vraclav, Hemže budou 
představeny jako výletní cíle se svou stručnou 
historií, se sbírkovými předměty z depozitářů 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 
i s popisem tras procházek.
Doprovodná akce: sběr otisků razítek na 
všech poutních místech, s malou odměnou
pro jejich úspěšné sběratele (více informací 
na výstavě nebo v muzeu).

Dne 1. května 2005 
bude zahájena sezóna na vyhlídkové věži 
Pražské brány se stálou expozicí 
„STARÉ VYSOKÉ MÝTO“,
která bude pro letošní sezónu doplněna 
výstavou fotografií vysokomýtského klubu 
fotografů ART FOTO. 

Dne 1. května 2005 ve 14 hodin
se v kostele sv. Mikuláše na Vraclavi 
uskuteční 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
SEZÓNY
Básně Bedřicha Briedela a dobové barokní 
popěvky přednesou Alfréd Strejček a Jitka 
Molav cová.
Poté bude následovat malá procházka od 
kostela na hradiště s doprovodem archeo-
loga.

V rámci Mezinárodního dne muzeí dne 
18. května 2005 proběhne ve výstavních 
prostorách Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě výstava výtvarných prací žáků ZUŠ 
Vysoké Mýto
SVĚTY VÍDANÉ A NEVÍDANÉ
od 18. do 29. května 2005.
Na vernisáži výstavy ve středu 18. května 
2005 vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ 
Vysoké Mýto.

Ve středu 18. května 2005 
bude vstup do výstavních prostor  Litomyšl-
ské brány, Pražské brány,  Barokního areá-
lu na Vraclavi a Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtě zdarma.

V sobotu 28. května 2005 
od 9 do 16 hodin bude zopakována 
úspěšná akce
OD SOUDU DO VĚZENÍ.
Návštěvníkům budou zpřístupněny budovy 
bývalého soudu a vězení s odborným výkla-
dem o historii obou objektů.

Regionální muzeum
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VYNÁŠELI JSME SMRT 
A PŘINÁŠELI LÍTO
Po krásné, ale přece jenom dlouhé zimě, 
se každý těší na jaro, slunce a teplo. Proto 
jsme si ve škole připomněli starý pohanský 
obřad a v době předjarní a předvelikonoční 
jsme vynesli Smrt – symbol zimy a přinesli 
Líto – symbol slunce a léta. 
V týdnu před Velikonocemi jsme si každý den 
připomínali některé křes�anské i pohanské 
zvyky. S radostí jsme vynechali dobu post-
ní a připravili si zelené svačinky a tradiční 
jidáše. Jako první proběhlo vynášení Mo-
ran, které společnými silami vyrobili chlapci, 
a přinášení Líta, jež měla na starosti děvčata. 
Ve vestibulu školy vznikla malá výstavka 
kraslic – práce našich maléreček, soutěžili 
jsme v přednesu velikonočních koled, učili 
se plést pomlázky. Celá akce byla ukončena 
velikonočním jarmarkem s ukázkou starých 
českých řemesel pro děti z mateřských 
školek, které zde potkaly včelaře, dráteníka, 
košíkáře, keramika, perníkáře a pekaře. 
Zimu jsme zahnali, jara si užíváme a na léto 
se moc těšíme.

Školy
Speciální škola

Vážení rodiče, milé děti!
V týdnu od 23. do 26. 5. 2005 proběhne 
zápis žáků do základní umělecké školy. 
My, učitelé, se na vás těšíme a přáli bychom 
si, aby se i vaše děti do naší školy těšily. Pro-
to jsme pro ně v prosinci připravili „Pohádku 
o Violence“ a minulý měsíc koncert „Z po-
hádky do pohádky“. Od 9. do 13. 5. od 13.00 
do 17.30 hod. chystáme „Týden otevřených 
dveří “. Budete si moci prohlédnout všechny 
učebny a shlédnout i průběh výuky v jednot-
livých třídách. 
Přivítáme mezi námi všechny děti a počítáme 
i s jejich individuální talentovaností. Zápis se  
týká předškoláků, prvňáků i starších žáků, 
kteří mají o základní umělecké vzdělání 
zájem.
Pro vaši snazší orientaci jsme položili 
učitelům otázky, které by vám mohly usnad-
nit rozhodování.

Základní umělecká škola

Musí se děti a rodiče hned při zápisu do 
hudebního oboru rozhodnout, na který 
nástroj chtějí hrát?
Ne, v prvním půlroce chodí děti do tzv. 
přípravné hudební třídy, kde se seznamují 
s hudebními základy, nástroji, zvuky atd. 
Teprve v pololetí se pak začínají věnovat 
jednotlivým hudebním nástrojům, takže 
rozhodování může být důkladné. 
Klavír je nástroj všem dobře známý. Mo-
hou se na jeho studium přihlásit všechny 
děti?
Podmínkou přijetí žáka je – mít klavír doma. 
Tento nástroj je sólový a žák na něm vytváří 
melodii i doprovod. Hra na klavír vyžaduje 
značnou píli, přestože počátky se jeví 
poměrně snadné.
Další klávesový nástroj je akordeon. Je 
přístupný i malým dětem?
Akordeon (běžně nazývaný harmonika) 
působí dojmem, že jej malé děti nezvládnou. 
Rodiče mají strach z bolestí zad svých dětí. 
Pokud se však u harmoniky sedí správným 
způsobem, nic takového nehrozí. Děti navíc 
začínají na menší nástroje. Harmonika se dá 
využít všude, u dětí je velmi oblíbená zvláště 
souborová hra.
Na zobcovou flétnu hrají děti již 
v mateřské škole. Naučí se v ZUŠ ještě 
něco nového?
Zobcová flétna je opravdu nejjednodušší 
hudební nástroj. Tón na ni vyloudí každý. 
Každý také umí zpívat. Ale je rozdíl mezi 
zpěvem školeného hlasu a zpěvem sice 
nadšeným, ale bez průpravy. To samé platí 
i o zobcové flétně. V ZUŠ ji lze studovat 
sedm let v prvním stupni, nebo ji lze brát jako 
přípravu pro ostatní, větší dechové nástroje, 
které jsou náročnější na dechovou výdrž 
i na techniku. Jsou to – příčná flétna, hoboj, 
klarinet, saxofon, trubka, tenor, pozoun, 
tuba. I hru na tyto nástroje, využitelné v or-
chestrech klasických i tanečních, vyučujeme 
na naší ZUŠ. Právě hra v orchestru je pro 
mnohé žáky největší motivací.
O zpěvu platí to samé co o zobcové flétně. 
Co se v hodinách zpěvu žák naučí?
Především se naučí správně tvořit tón 
a správně dýchat. Malí zpěváčci si také 
rozšíří svůj hlasový rozsah. Na hodinách 
zpívají malé děti písně lidové i umělé, ale 
i písničky z pohádek.
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Harfa je nástroj, jejíž zvuk okouzlí snad 
každého. Ale mohou si rodiče dovolit 
koupit tento nástroj?
Mohou. Existuje český výrobce malých harf, 
který vyrábí nástroj podle přání. Jeho cena 
je srovnatelná s jinými dostupnými hudební-
mi nástroji. ZUŠ má tento nástroj ve vlastnic-
tví a vyrábí se ještě druhý, který bude možno 
zapůjčit dětem domů na cvičení. 
Kytara je nástroj velmi populární. Tábo-
rový oheň bez kytary, to není dokonalý 
zážitek. Učíte ve škole také trampské 
písně?
Ano. A nejen trampské. Základ výuky hry na 
kytaru spočívá samozřejmě v klasické hře 
a technice. Ale kdo v tomto oboru vytrvá, 
může se dostat k doprovodům populárních 
písní, může získat i základy hry na kytaru 
elektrickou, rockovou i jazzovou.
V oboru smyčcových nástrojů si děti mo-
hou vybrat mezi houslemi a violoncellem.  
Je hra na tyto nástroje náročná?
Hra na tyto nástroje je stejně náročná jako 
hra na každý jiný nástroj. Pokud má dítě pro 
housle nebo violoncello nadšení, nic mu 
nebrání v jeho hře. Moderními metodickými 
postupy se dítě vcelku bezprostředně učí 
hrát a brzo má možnost se uplatnit v různých 
souborech všech žánrů a v orchestrech. 
Starší žáci mohou využít výuku hry na kon-
trabas, a tím ze sebe udělat velmi žádaného 
muzikanta.
Proč se rozhodnout pro výtvarný obor?
Pro děti je prostředkem poznávání okolí 
a vnímání podnětů kolem sebe. V různých 
výtvarných technikách - plošně nebo 
trojrozměrně – tyto podněty zpracovávají.
Seznamují se s neobvyklými výtvarnými 
technikami (v kresbě, malbě, grafice, 
modelování), získávají větší zručnost při 
psaní, rozvíjí se jemná motorika ruky, 
posiluje představivost, fantazie a tvůrčí 
cílevědomost. 
Proč se rozhodnout pro literárně-dra-
matický obor?
Dramatika pro děti zahrnuje proces tvořivých 
dovedností formou dramatických her. Dra-
matická hra pomáhá dítěti v rozvoji slovní 
zásoby, kultivovanosti mluvního projevu, 
v orientaci pohybové, rozvíjí fantazii. Zdo-
konaluje schopnost tvořit a vyjádřit se. Dra-
matická hra přináší též požitek, který dává 
podhoubí pro citový růst dítěte. Možnost pro-

jevit se nejen rozumově, ale i citově. Divadlo 
z hlediska psychologie je tvořivé, pracovní, 
kolektivní sepětí, které přináší přátelství, 
vzájemné pochopení a cítění jeden druhého 
– klima, kde se dítě necítí osamoceno.
Proč se rozhodnout pro taneční obor?
Tanec a balet podporují a napomáhají 
k psychomotorickému vývoji dítěte. 
Prostřednictvím hudby dochází k přirozené 
koordinaci pohybu a cítění rytmu. Tanec 
vytváří možnost, jak vyjádřit své pocity ji-
nak než slovy. Uvádí tělo do harmonického 
celku, což se odráží v ladných a vyrovnaných 
pohybech a správném držení těla. Má vliv na 
vnímání krásna, utváření emocí a prožívání 
okolního prostředí.

Každý z nás denně poci�uje vysoké 
nároky, které na nás společnost klade, jak 
v práci, tak v osobním životě. Podmínkou 
úspěšnosti mladého člověka není pouze 
vzdělání, znalost jazyků, informačních 
technologií a sportovně aktivní život.  Při 
hledání uplatnění mají nesrovnatelně vyšší 
šanci lidé s komunikačními schopnost-
mi, bez trémy, lidé kreativní, spontánní, 
s tvůrčím netradičním myšlením a zdravým 
sebevědomím. To vše si děti na ZUŠ osvojují 
a v jednotlivých oborech rozvíjejí.

Pedagogický sbor ZUŠ
www.zus.myto.cz

PROGRAM ZUŠ – KVĚTEN 2005
3. 5. Absolventský koncert – koncertní sál 
školy, 17.00 hod.
5. 5. Koncert Big bandu – náměstí Přemysla 
Otakara II. – v rámci oslav 60. výročí os-
vobození a 60. výročí založení školy, 18.00 
hod.
6. 5. Koncert dětských pěveckých sborů 
Rubínek Vysoké Mýto a Vodopád z Bánské 
Bystrice – Šemberovo divadlo, 19.00 hod.
10. 5. Absolventský koncert – sál školy, 
17.00 hod.
12. 5. Taneční představení Pohádkové moře 
– Šemberovo divadlo, 8.30 a 10.00 pro 
školy, 16.00 pro veřejnost
17. 5. Koncert pro maminky
18. 5. Vernisáž výstavy výtvarného oboru 
– Regionální muzeum, 16.00 hod.

19



19. 5. Koncert dětského pěveckého sboru 
Rubínek v evangelickém kostele, 17.00 
hod.
21. a 22. 5. Vystoupení Dechové hudby ZUŠ 
a Big bandu na festivalu Čermákovo Vysoké 
Mýto – náměstí Přemysla Otakara II.
23. - 26. 5. Zápis do ZUŠ – vždy od 14.00 
do 17.00 hod.

Ve dnech 6. - 8. května se 
v Hradci Králové a okolních 
městech uskuteční II. ročník 
festivalu s mezinárodní účastí 
s názvem 

KRÁLOVÉHRADECKÉ 
SLAVNOSTI 
SBOROVÉHO ZPĚVU. 
Jedním ze zúčastněných partnerských měst 
tohoto festivalu je i Vysoké Mýto, které ve 
spolupráci se ZUŠ Vysoké Mýto pořádá 
jeden z festivalových koncertů:
pátek 6. 5. v 19.00 hodin, Šemberovo di-
vadlo
Koncert Dětského pěveckého sboru 
Vodopád, Bánská Bystrica a Dětského 
pěveckého sboru Rubínek, Vysoké Mýto. 
V programu zazní skladby Johanna Sebas-
tiana Bacha, Antonína Dvořáka, Johanna 
Waltra, Miroslava Raichla, Petra Ebena, 
Zdeňka Lukáše a dalších autorů. 
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Vodopád 
ZUŠ Jána Cikkera Bánská Bystrica
sbormistr: Mgr. Katarína Príbojová a Mgr. 
Eva Lauková
klavír: Eleonóra Pavleje 
a Dětský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ Vysoké 
Mýto
sbormistr: Mgr. Pavel Zerzán
klavír: Iva Vrátilová
Vstupné dobrovolné, bez místenek! 

Rubínek

Program DDM Mikádo na květen 2005

Středa 4. 5.  
KOLOBĚŽKOVÝ ZÁVOD 
na náměstí Přemysla Otakara II., začínáme 
v 16.00 hodin, startovné pro účastníky 
závodu 20 Kč. Koloběžku s sebou!

Pondělí 9. 5. v 16.30 hod. 
STŘELECKÁ SOUTĚŽ
střelba ze vzduchové pušky a vzduchové 
pistole.
S sebou si přineste jen 15 Kč na star-
tovné.

Sobota 14. 5. 
KARNEVAL RIO DE MEJTO
Velká karnevalová show na vysokomýském 
náměstí. Alegorické vozy, průvod masek, 
vystoupení tanečníků, herců, chrlič ohně, 
výklad tarotu, workshopy, občerstvení.
Začínáme ve 14.30 hod. průvodem. 
Vstupné 20 Kč, masky zdarma.

Upozorňujeme zájemce z řad podniků i pod-
nikatelů na možnost prezentovat se na této 
akci formou alegorického vozu. Sponzorům
nabízíme reklamu přímo na akci. Informace 
v DDM Mikádo, telefon 465 424 314.

sobota 21. 5. 
OKRESNÍ KOLO 
RYBÁŘSKÉ SOUTĚŽE 
ZLATÁ UDICE   
Neděle 29. 5. 
DEN DĚTÍ
Tradiční hravé a soutěžní odpoledne pro 
děti. 
Začínáme ve 14.30 hodin v Jungman-
nových sadech. Vstupné 20 Kč.

Připravujeme na červen: 
SBÍRKA PRO DIECÉZNÍ 
CHARITU HRADEC KRÁLOVÉ
2. a 3. června v DDM Mikádo
Přijímáme pouze: společenské hry, dětské 
knížky, leporela, stavebnice, hračky pro 
malé děti, pastelky, výtvarné potřeby, papíry 
na kreslení, zbytky látek, vlnu, přízi, jehlice 
na pletení, háčky, nitě, jehly, lipové dřevo na 
vyřezávání, sportovní potřeby.

DDM Mikádo
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Omluva a doplnění výsledků taneční sku-
piny T - Komplex ze soutěže dne 5. března 
2005 v Havlíčkově Brodě.

Omlouvám se soutěžícím za neúplnou vý-
sledkovou listinu v minulém vydání VZ:
Dodatečně doplňuji umístění soutěžících v 
kategorii 7-10 let v moderním tanci dvojic:

T - Komplex
1. místo: 
Adéla Vébrová – Michaela Bartošová
2. místo: 
Dominika Březinová – Diana Lesáková
3. místo: 
Ludmila Hušáková – Denisa Votroubková

MÁJOVÉ ZÁMRSKÁNÍ 
PUTUJE DO VYSOKÉHO MÝTA

Stalo se tradicí, že v druhé polovině května hostila vesnice Zámrsk u Vysokého Mýta velmi vydařenou 
akci - Májové zámrskání. Tuto májovou veselici každoročně pořádala pardubická agentura Czech 
marketing ve spolupráci s místním fotbalovým klubem TJ KBT Zámrsk.
Vzhledem k vzrůstající návštěvnosti a produkční náročnosti akce jsme se rozhodli přesunout Májové 
zámrskání do Vysokého Mýta, abychom mohli využít větší kapacity fotbalového areálu SK Vysoké 
Mýto a jeho technického zázemí. Hlavní předností tohoto areálu je krytá tribuna pro 1000 diváků, kte-
rá zabezpečí zdárný průběh akce i přes případnou nepřízeň počasí. Rádi bychom však touto cestou 
poděkovali všem ze Zámrsku, kteří stáli u zrodu této akce, dále všem reklamním partnerům, kteří akci 
podpořili a zároveň divákům, kteří akci navštěvovali. 
Díky přestěhování akce do Vysokého Mýta projde částečnou změnou i název. Vysokomýtské má-
jové zámrskání bude navazovat na tradici akce a bude plynulým pokračováním úspěšných minulých 
ročníků.
Vysokomýtské májové zámrskání bude tedy v pořadí již šestým ročníkem velké zábavné show za 
účasti hvězd naší populární hudby. Konat se bude v sobotu 28. května od 10 hod. dopoledne 
do 2 hod. po půlnoci na fotbalovém hřišti SK Vysoké Mýto. 
Celá akce je pojata jako celodenní show pro děti i dospělé. Připraven je tradičně velmi bohatý program 
– dětská stanoviště se soutěžemi o sladké odměny, skákací hrad, taneční vystoupení, divadelní po-
hádky, výtvarník, malování na těla, extrémní sporty – bungy jumping trampolína, vodní fotbalové hřiště, 
houpačky, vojenská technika, regionální skupiny, soubory a v neposlední řadě i koncerty populárních 
interpretů. V letošním roce se návštěvníci mohou těšit na skupinu MIG 21, Ready Kirken a Maxim 
Turbulenc. Celým dnem bude provázet známý moderátor Josef Pino Melen, který své moderování oživí 
i pěveckými vystoupeními a noční diskotékou. Na závěr programu bude připraveno také malé půlnoč-
ní překvapení pro dospělé…
Velmi oblíbeným bodem scénáře je každoroční setkání s hokejisty HC Moeller Pardubice, které díky 
získání titulu Mistr hokejové extraligy za sezónu 2004/2005 bude ještě daleko atraktivnější.
Ani v letošním roce nebude chybět bohatá tombola se slosováním o myčku, zájezd do Chorvatska, 
horské kolo a mnoho dalších cen.
Jsme potěšeni, že Vysokomýtské májové zámrskání je s otevřenou náručí vítáno nejen občany, ale 
i zástupci města. Místostarosta Vysokého Mýta Ing. Martin Krejza přijal k naší radosti záštitu nad touto 
akcí. Vážíme si tohoto přijetí a doufáme, že se nám bude dařit na novém poli působnosti minimálně 
tak, jako v minulosti. Na setkání s vámi se v sobotu 28. května - tentokrát ve Vysokém Mýtě - těší agen-
tura Czech marketing a Vysokomýtské májové zámrskání!
 
www.majovezamrskani.cz
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Čtvrtek 19. 5. od 17.00 hodin
Českobratrská církev evangelická ve 
Vysokém Mýtě a Dětský pěvecký sbor 
Rubínek Vás zvou na koncert
VESELÉ ZPÍVÁNÍ
v kostele na rohu ulic Javornického 
a Českých bratří pod ZŠ Javornického.
Vstupné dobrovolné.

Neděle 29. 5. ve 14 hod. v zasedací míst-
nosti MěÚ Družba
HOUSLOVÝ KONCERT FRANTIŠKA 
LAMAČE
HOUSLE VÁŽNĚ & NEVÁŽNĚ 
V programu zazní hudba W. A. Mozarta, 
G. Verdiho, J. Brahmse, B. Smetany, J. 
Strausse, F. Lehára, E. Kalmára, muzikálové 
melodie, filmová hudba i hudba moderní 
(ABBA, Beatles atd.).
Vstup zdarma. 
Koncert pořádá: Plavecká škola AAA, ČČK, 
ČSSD Vysoké Mýto.

Koncerty
Úterý 10. 5. v 18.00 hod.
Česká křes�anská akademie zve na před-
nášku
BŘETISLAVA VACHALY
ředitele Egyptologického ústavu PÍSMO 
A LITERATURA VE STARÉM EGYPTĚ
(s besedou o nejnovějších objevech české 
egyptologie v letech 2004 – 2005) v malém 
sále M-Klubu. Vstupné dobrovolné.

vás zve
ve středu 25. 5. v 17.30 hod.
na 3. besedu 
EVROPSKÝ DEN PARKŮ 
z cyklu Povídání o životním prostředí při čaji
v klubovně u Zvonice. 
O projektování parků a jejich významu bude 
vyprávět Ing. David Smyčka, majitel zahrad-
nické firmy Rozmarýn. Beseda bude ukon-
čena praktickou ukázkou výsadby dřevin.

Skautské středisko Lejsek

Přednášky
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6. ročník
SERIÁLU DĚTSKÝCH ZÁVODŮ
Choceň a Vysoké Mýto vždy ve středu

Prezentace: od 16.30 hodin, start v 17 hod.
11. 5. 2005 Vysoké Mýto – Vinice (restaurace) 
MTB
18. 5. 2005 Choceň – park
25. 5. 2005 Vysoké Mýto – Jungmannovy 
sady
1. 6. 2005 Choceň – park
8. 6. 2005 Vys. Mýto – Vinice (restarurace) 
MTB
15. 6. 2005 Choceň – park
Kategorie: předškoláci a středoškoláci
Jakýkoliv typ kola – dobrý technický stav, přilba 
nutná.
Závodí se o pěkné ceny, přij	te povzbudit.
www.trikolky.com www.sk.donocykl.cz

Sport
Sportovní klub Donocykl

VYSOČINOU NA KOLECH
Sportovní klub Donocykl Vysoké Mýto pořádá 
pro příznivce cykloturistiky zájezd do oblasti 
Ž	árských vrchů. Aby se cyklisté co nejdříve 
dostali i do vzdálenějších koutů této krásné 
části Vysočiny, bude cesta tam zajištěna auto-
busem. Sraz účastníků je 
v sobotu 21. 5. v 6.15 hod. u Šemberova 
divadla a po naložení kol do přívěsu se pojede 
po trase jednotlivých výstupních míst, odkud 
se již cyklisté budou vracet individuálně:
Hlinsko, kde za prohlídku stojí soubor li-
dových staveb Betlém nebo nedaleký skan-
sen na Veselém kopci. Zpáteční cesta měří asi 
60 km.
Krucemburk - přírodní zajímavosti v okolí ryb-
níka Řeka, naučná stezka ptačí rezervací okolo 
Velkého Dářka atd. Zpáteční cesta asi 70 km.
Ž�ár nad Sázavou, kde si cyklisté mohou 
prohlédnout Unescem chráněný architek-
tonický komplex Zelená hora, Muzeum knihy 
v klášteře nebo okolí Pilské nádrže. Trasa zpět 
bude měřit nejméně 80 km.
Cena zájezdu je pro členy SK Donocykl a jejich 
děti 70 Kč, pro ostatní 100 Kč.
Přihlášky a prodej lístků v prodejně Donocykl 
Vysoké Mýto do 19. 5. nebo do naplnění max. 
počtu 45 účastníků. Bližší informace v klubové 
vývěsce nebo na www.sk.donocykl.cz, příp. na 
tel. 605 553 258.
Na setkání se všemi příznivci cykloturistiky se 
těší pořadatelé.

Manželé Soňa a Miroslav Navrátilovi si vás 
dovolují pozvat na kurz
LÉČENÍ SVĚTLEM
Odpolední kurz zaměřený na odstranění 
mentálních příčin nemocí a orgánové léčení. 
Meditace plné světla, radosti a fantazie. Celé 
setkání bude provázet indický obřad dikša, 
vedoucí k nastolení vnitřního klidu a míru.
Doporučujeme s sebou pohodlný a světlý 
oděv, karimatky, deky. 
Místo konání přednášky: Albion, Roky-
canova 114, Vysoké Mýto (budova Agropro-
jekce).
Datum a čas konání: 10. 5. v 18.00 hod.

Kurzy

Fotografická skupina ARTFOTO by ráda 
uvítala nové zájemce o klubovou práci 
v oblasti výtvarné fotografie.
Kontakt: Karel Jiskra
Prokopa Velikého 602/IV Vysoké Mýto
tel.: 465 421 580

Výzva
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Oddíl stolního tenisu - žáci
Žáci Orla Vysoké Mýto se stali okresními 
přeborníky smíšených družstev žáků ve 
stolním tenisu. V rozhodujících utkáních 
porazili družstvo Ústí nad Orlicí 7:3 v Ústí 
a 6:4 ve Vysokém Mýtě. Tímto vítězstvím si 
zajistili postup do krajského přeboru Pardu-
bického kraje. V soutěži, které se zúčastnilo 
12 družstev, nastupovali hráči Orla Vysoké 
Mýto v sestavě: Jakub Vaňásek, Pavel Hájek 
ml. a Václav Gloser. Střídali hráči a hráčky 
Lukáš Lachman, Tereza Šlégrová, Roman 
Šeránek, Katka Truhlářová, Bára Kypsonová 
a Josef Nekvinda. V hodnocení jednotlivců 
obsadili Pavel Hájek druhé, Jakub Vaňásek 
třetí a Vašek Gloser dvacáté místo z 61 
zúčastněných. Stejně úspěšní byli Hájek 
s Vaňáskem i ve čtyřhrách, kde obsadili třetí 
a čtvrté místo.
V lednu jsme v Orlovně pořádali krajský 
přebor družstev starších žákyň za naší 
účasti, kde jsme měli možnost porovnat naši 
výkonnost s nejlepšími družstvy v kraji.
V příští sezóně budou hráči Orla Vysoké 
Mýto startovat ve třech juniorských 
a žákovských soutěžích – okresním přeboru 
dorostu, krajském přeboru žáků a okresním 
přeboru smíšených družstev žáků. Dále 
budeme účastníky jednorázových krajských 
přeborů mladších žáků i mladších a starších 
žákyň. Pravidelně se účastníme i soutěže 
družstev nejmladších žáků – Minipálka 

1. TURNAJ VYSOKOMÝTSKÉ 
PÉTANQUE - LIGY 
V neděli 15. 5. v 16.00 hod. na náměstí 
Přemysla Otakara II.
prezentace 15.45 - 15.55 hod. v místě tur-
naje 
3 kategorie – do 13 let, ženy a ostatní (nebo 
podle počtu účastníků). 
Týmy nebo jednotlivci.
Hraje se za nedeštivého počasí.
Přineste si sadu pétanquových koulí (pro 
nováčky možno zapůjčit).
Ceny pro vítěze. 
Startovné 20 - 30 Kč (podle počtu účastníků). 
Organizuje DDM Mikádo.

Pétanque

Orel

v Pardubicích, kde hrají tříčlenná družstva 
z celé České republiky.
V současné době má oddíl 25 členů. Tré-
nujeme pravidelně dvakrát týdně. Každý 
má možnost se aktivně zapojit do soutěží 
družstev i jednotlivců.
Děkujeme Jednotě Orel Vysoké Mýto za 
vytvoření optimálních podmínek a podporu 
oddílu stolního tenisu.    
   Pavel Hájek

7. května 2005 v Sokolovně
ŽUPNÍ PŘEBOR 
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Zahájení závodů v 9.30 hodin

8. května 2005 v Sokolovně
OKRESNÍ PŘEBOR 
VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
Zahájení závodů v 9.30 hodin

Sokol

Kujebácká volejbalová zimní liga 
smíšených družstev 2004 – 2005.

Ve středu 20. dubna 2005 byla ukončena 
dlouhodobá soutěž ve volejbale smíšených 
družstev. Od listopadu roku 2004 až do dub-
na 2005 se utkávalo 6 smíšených družstev 
(min. 2 ženy v týmu) systémem 1x za měsíc 
turnaj, kde každé družstvo odehrálo vždy 
2 zápasy.  V průběhu celého období se 
postupně rýsovaly týmy, které budou hrát 
o vítězství. Samozřejmě, že se na tato 
družstva chtěla ostatní vytáhnout a tak někdy 
docházelo i k překvapivým výsledkům. Po-
slední kolo ligy  se  podařilo  organizátorům 
celé soutěže rozlosovat  tak, že o celkovém 
pořadí na prvním místě rozhodoval až 
poslední zápas mezi,  do té doby prvními,  
týmy. A nakonec celá soutěž dopadla takto: 
1. Rybárna
2. Nopek
3. ISŠT
4. Krajníci
5. G tým 
6. Sokol Džbánov

Volejbal
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Po závěrečném turnaji zorganizovali 
pořadatelé ještě vyhodnocení celé soutěže 
s tím, že  se setkají zase v listopadu t.r. Vítěz 
soutěže, tj. Rybárna Vysoké Mýto postupuje 
do celostátního finále těchto lig v Praze. 

Krajníci + Sokol Džbánov
organizátoři soutěže

Krajská hospodářská komora 
Pardubického kraje – Oblastní kancelář 
Orlicko
vás zve na seminář
DAŇOVÁ KONTROLA
Přednáší: Ing. Jiří Černík, daňový poradce
Místo konání: Ústí nad Orlicí, školicí středis-
ko VÚB a.s., Na Ostrově 1165 (vchod přes  
vrátnici firmy) 
Termín konání: 11. 5. od 10 do 13.30 hod., 
prezence od 9.30 hod.
Program: 
1. Zahájení kontroly – práva a povinnosti 
správce daně, práva a povinnosti daňového 
subjektu.
2. Průběh kontroly – předkládání důkazů, 
výzva správce daně k odstranění pochyb-
ností a jak na ni reagovat, výslech svědka, 
kdo je osoba přezvědná, protokoly o ústním 
jednání.
3. Závěr kontroly – projednání zprávy, doda-
tečný platební výměr, termíny s ním spoje-
né.
4. Co dělat, když nejste s výsledkem spoko-
jeni – odvolání, obnova řízení, soud.
5. Dotazy, diskuse.

Zápisné činí pro členy KHK PK 595,- Kč, 
pro nečleny 833,- Kč (částky za osobu vč. 
19% DPH)
V ceně je zahrnuta přednáška, písemné ma-
teriály a občerstvení (nápoje).

Úhrada: bankovním převodem na účet č. 
182867325/0300, ČSOB Česká Třebová, VS 
107, SS IČO firmy. V případě neúčasti při-
hlášeného se účastnický poplatek nevrací, 
je možno vyslat náhradníka.
V případě zájmu, prosím, laskavě odešle-
te přihlášku  na níže uvedenou adresu, 
fax nebo e-mail. Bližší informace podá 
a přihlášky do 9. 5. 2005 přijímá Krajská 
hospodářská komora Pardubického kraje, 
Oblastní kancelář Orlicko, Nádražní 547, 
560 02 Česká Třebová, tel., fax: 465 536 016, 
e-mail: orlicko@khkpce.cz (IČO 25982583).

Hospodářská komora

Bazén

25



NÁVŠTĚVA PRAHY 
ZA POLOVIČNÍ CENU 
VLAKOVÉ JÍZDENKY

Poslanec parlamentu ČR pan Pavel Severa připravil pro občany 
Pardubického kraje na sobotu 11. června 2005 možnost cesty 
do našeho hlavního města na prohlídku Poslanecké sněmovny 
a Senátu Parlamentu ČR. Cestovat se bude zvláštním 
rychlíkovým spojem.
Pro občany Vysokého Mýta je nejbližší nástupní stanice 
Choceň, odkud zpáteční jízdenka stojí rovných 100 Kč. Pro 
zájemce o zájezd bude na odběrných místech Vysokomýtské-
ho zpravodaje připraven leták s návratkovým lístkem, který 
je nutné odeslat vyplněný nejpozději do pondělí 16. května 2005 
na adresu kanceláře pana poslance.

Občanské sdružení KAMARÁDI Jablonné nad Orlicí
Vás zve na

XI. ročník folk a country festivalu

JABLONSKÝ MEDVÍDEK
3. 6. až 5. 6. 2005

Jablonné nad Orlicí areál u koupaliště
Pavel Dobeš, 

Vojta Ki	ák Tomáško
SEMTEX

Koňaboj, Lístek 
a další.

V sobotu přes den - umělecké dílny - lidová řemesla 
 (kovář, drátkování, výroba ručního papíru atd.).

Dále soutěže pro děti i pro dospělé - mnoho cen. 

Bližší informace o programu na  www.festival.wz.cz
Předprodej v IC Jablonné nad Orlicí tel 465 641 371 

a u prodejců v síti www.vstupenky.cz
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KVARTA spol. s r.o.
se sídlem:  Dolní 222, 565 01  Choceň

Filiálka:  Karoliny Světlé 202, 566 01  Vysoké Mýto
Tel.: 465424134, 465423635, 465 471 325, e-mail:  kvarta.vm@tiscali.cz

ISO 9001:2001

NABÍZÍ
veřejnosti následující služby v oblasti projekční a stavební:

Vyhotovení projektů: - rodinných domků, čistíren odpadních vod, rekonstrukcí objektů
 - elektr. instalací, topení, plynovodů, oplocení, kanalizace a vodovodů
 - průmyslových staveb, bazénů zahradních i krytých (včetně vytápěných)
V oblasti stavební:  - zemní práce strojem  JCB 3CX, UNC, práce manipulátorem MERLO
 - míchání betonových směsí, stavby kanalizací a vodovodů
 - stavby rodinných domků nebo jejich částí
 - provádění průmyslových staveb nebo jejich rekonstrukce a modernizace
 - stavby a dodávky vnitřních a venk. bazénů včetně jejich zakrytí
Půjčovna stavebního nářadí, kde je možno zapůjčit:
 - vrtačky včetně příslušenství, bourací a vrtací kladiva, brusky
 - kmitací pily, okružní pily, drážkovací frézy, elektrické hoblíky
 - průmyslový vysavač, opalovací pistole, brusky na beton
 - HAKI  lešení, míchačky

Provozní doba je od 6.00 do 15.00 hod. od pondělí do pátku.  
Mimo tuto dobu lze schůzku s pracovníky firmy dojednat telefonicky.
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PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT
Plaveme v malém rodinném bazénku, který je určen pouze pro tuto činnost. Nabízíme 
komorní prostředí a vysokou úroveň hygieny v celém zařízení

• plavat začínáme od 3 měsíců života dítěte
• rodiče učíme základní manipulace s dítětem na suchu i ve vodě
• nabízíme speciální kyblík TUMMY TUB
• pomáháme dětem rozvíjet přirozené reflexy

Kurz plavání a koupání kojenců trvá 10 hodin a to vždy 
1 hodina týdně.

kontakt: nadezda.novakova@nemocnice.myto.cz
tel.: 465 467 228
www.delfinek-vm.wz.cz

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO ZDRAVOTNÍ ASTROLOGICKÉ PORADNY

E. V. HAVELKY v Proseči u Skutče
E. V. Havelka je náš nejúspěšnější astrolog, který se specia-
lizuje na lékařskou astrologii. V "top" žebříčku světových 
astrologů je pravidelně zařazován do první desítky. V cizině 
ho nazývají český Nostradamus.
Podle data vašeho narození sestaví astromediciální horos-
kop, přesně určí příčinu vašich zdravotních potíží a navrhne 
vhodnou bylinnou směs s léčivými účinky, kterou je možné 
přímo zakoupit v astrologické apatyce. Budoucím mamin-
kám určí i vhodnou dobu pro početí dítěte. Jde o to, aby se 
matka vyhnula rizikovému těhotenství a porodila zdravé dítě, 
ze kterého bude mít radost.
Krédem E. V. Havelky je sloužit člověku, aby byl zdravý.
Těšíme se na Vás, všichni jste srdečně zváni.

Termíny nejblížších poraden, ne které je vhodné se tel. 
objednat na č.: 776 649 649

1. 5., 15. 5., 29. 5. 2005
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