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Nahoře:
František Matoušek (nar. 12. 5. 1901 ve Vysokém Mýtě, zemř. 13. 10. 1961 v Praze):  
Milenci, 1938, kresba rudkou, papír, 40 x 50 cm, sign. a dat. LD: F. Mat. III. 38.
Městská galerie Vysoké Mýto.

Na obálce: 
František Matoušek:
Jaro, kolem 1947, olej, karton, 45 x 72 cm, sign. LD F. Matoušek. 
Městská galerie Vysoké Mýto.



JAN ČERMÁK
hudební skladatel a dirigent
* 26. 12. 1867 ve Vysokém Mýtě
† 27. 7. 1935 ve Vysokém Mýtě

Jan Evangelista Tomáš Čermák se narodil 26. prosin-
ce 1867 v domě č. 48 na Tyršově náměstí ve Vysokém 
Mýtě. Otec, který byl krejčí a hospodský v hospodě Na 
Bráně, si přál, aby se syn stal pokračovatelem v jeho 
živnosti. Ve 14 letech tedy Jan vstoupil do učení. Proto-
že touha po hudbě byla silnější, přihlásil se už napřes-
rok, roku 1882 k vojenské hudbě 98. pluku v Josefově, 
kde zůstal až do roku 1891. Učil se zde hrát na mnoho 
nástrojů. Z dochovaných záznamů se dozvídáme, že 
mistrovsky hrál především na lesní roh. Když z Jose-
fova odešel (po drobné výtržnosti byl degradován z 
poddůstojnické hodnosti na vojína), nemohl najít místo 
ani v dalších c&k kapelách. Nadaný hudebník ale našel 
uplatnění v zahraničí. Jako kapelník knížecí gardové 
hudby působil od roku 1891 v bulharské Sofii. Po ná-
vratu do vlasti v roce 1893 využil bohatých zkušeností 
a hudebních znalostí a ve Vysokém Mýtě založil chla-
pecký orchestr, se kterým velmi úspěšně v letech 1893
-1902 koncertoval po celé zemi. Vystoupení jeho dět-

ské kapely budilo obdiv v širokém okolí i v Praze, kde soubor vystupoval roku 1895 u příležitosti 
konání Národopisné výstavy. V roce 1902 přijal Jan Čermák místo kapelníka tovární hudby 
průmyslníka V. Hesse v pruském Lublinu, kam odjel i s manželkou a pěti dětmi. Další, nejmladší 
dcera Zdislava, se v Lublinu narodila. Po dvou letech se však znovu vrátil do rodného města, 
kde musel po pauze začít skoro od začátku -  především vyškolit si řadu nových hudebníků pro 
nový orchestr. Jeho chlapecké orchestry měly většinou 15 - 18 hráčů, vynikající pověst – ale 
jednu vadu, hráči se vždy po několika letech střídali – starší odcházeli, mladší přicházeli – a bylo 
jich za tu dobu, za téměř 30 let, několik set. Největší starosti měl Jan Čermák s repertoárem: 
zpočátku se potýkal s dostatkem lehkých melodických skladeb pro malý orchestr, proto je začal 
skládat sám. Jeho skladby se těšily velké oblibě a jméno se stalo známé po celých Čechách. 
V prosinci roku 1905 získal povolení k tisku svých skladeb. Z jeho domácí tiskařské dílny vyšlo 
na 1300, většinou vlastních opusů. Některé Čermákovy skladby vyšly i na deskách, mnohé 
pronikly za hranice. K nejznámějším patří fantazie pro křídlovku s názvem Darovalo mi děvčátko, 
valčíky Snění a Šťastný návrat či polka Maceška. Přestože se stal slavným skladatelem, nikdy 
nezbohatl, naopak měl mnohdy potíže uživit svou osmičlennou rodinu. Hrál a dirigoval tedy po 
řadu desetiletí na mnoha zástojích ve Vysokém Mýtě a okolí a nevyhýbal se ani svatbám a po-
hřbům. Přivydělával si i hodinami hudby, většinou na housle, violu a violoncello. Hmotná nouze 
ho dokonce donutila prodat některé své skladby i s autorskými právy (hrají se tedy dodnes 
pod cizím jménem). Po otcově smrti v roce 1935 se dětské kapely ujal jeho syn Josef Čermák 
(1889-1951). První veřejné vystoupení kapely pod jeho vedením proběhlo v dubnu 1938. Od 
roku 1993 se ve Vysokém Mýtě koná na počest těchto vynikajících hudebníků a hudebních 
pedagogů Národní přehlídka dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. Letošní, již 
15. ročník, proběhne ve Vysokém Mýtě od 25. do 27. května.

Medailon měsíce
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XV. ROČNÍK NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY 
DĚTSKÝCH DECHOVÝCH HUDEB

Čermákovo Vysoké Mýto se koná pod záštitou ministra kultury ČR pana Mgr. 
Václava Jehličky a generálního ředitele AMATI – Denak, s. r. o. pana Ing. Jiřího 
Štípka.

Program:

PÁTEK 25. 5. 
19.00  - koncert zahraničního hosta přehlídky - Dechového orchestru ZUŠ Jána 

Pöschla z Prešova a Junior orchestru ZUŠ B. Smetany Plzeň na náměstí

SOBOTA 26. 5.
10.00  - koncert na náměstí – Dechový orchestr ZUŠ Vysoké Mýto
10.00  - přijetí zástupců orchestrů a skupin mažoretek na radnici
13.30  - slavnostní nástup všech orchestrů na náměstí 
14.00  - oficiální zahájení XV. ročníku ČVM
14.00 - 18.00  - soutěž dechových orchestrů: Plzeň, Kyjov, Volary, host přehlídky Prešov, Ivanči-

ce a Ořechov, Zábřeh, Chrudim
20.00 - koncert skupiny READY KIRKEN na náměstí Přemysla Otakara II.

NEDĚLE 27. 5. 
9.00 - 11.00  - malé koncerty orchestrů a skupin mažoretek v okolních obcích: Vraclav, Libe-

cina, Tisová, Zámrsk, Dobříkov, Hamzova odborná léčebna Luže – Košumberk, 
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Vysoké Mýto

13.00  - řazení průvodu u Základní umělecké školy
13.15  - průvod městem: Litomyšlskou a Tůmovou ulicí, Litomyšlskou branou na náměs-

tí; po příchodu všech orchestrů a skupin mažoretek na náměstí zazní v podání 
všech orchestrů tři Čermákovy skladby (Pochod č. 1, Májová polka, Revoluční 
pochod)

 - vyhlašování výsledků
 - oficiální závěr 

ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO

Mažoretky Rytmus Ostrava - ČVM 2006
Foto: L. Šedová

2



Po skončení přehlídky bude následovat samostatný koncert Tanečního orchestru ZUŠ CHRUDIM.

Součástí přehlídky bude prodejní výstava hudebních nástrojů AMATI – Denak, s. r. o. 
– výstava probíhá v sobotu a neděli v prostorách zasedací místnosti v přízemí MěÚ (vchod z 
náměstí).

Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.

Mažoretky Rytmus Ostrava - ČVM 2006
Foto: L. Šedová

Vítěz XIV. ročníku ČVM 2006 - DO ZUŠ Zábřeh
Foto: L. Šedová
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munistické strany. Byl blízkým přítelem malíře 
Adolfa Hoffmeistera, po roce 1948 velvyslan-
ce v Paříži. V roce 1950 byl z Paříže vypově-
zen, podobně jako později Hoffmeister. Sku-
tečné pozadí jeho angažmá v nepřehledném 
boji zpravodajských služeb však zůstane 
pravděpodobně zahaleno tajemstvím; jeho 
přijetí v Praze bylo nicméně velmi chladné a 
podezřívavé a nezbavilo jej pocitů věčného 
psance; zemřel v Praze na podzim roku 1961 
v podstatě zapomenut. První větší výstavu po 
návratu mu po čtyřletých politických obstruk-
cích vyšších míst uspořádala k šedesátým 
narozeninám Městská galerie v jeho rodném 
Vysokém Mýtě v dubnu roku 1961. Ta se rov-
něž stala po autorově smrti a po smrti jeho 
manželky Anny správkyní celé umělcovy vý-
tvarné pozůstalosti. Fond Františka Matouška 
v MGVM čítá na 400 položek, z nichž však 
většinu tvoří přípravné kresby a studie k ob-
razům, roztroušeným po celém světě. Jejich 
nalezení a vystavení je jednou ze současných 
priorit Městské galerie.
Malířské dílo Františka Matouška je jedním z 
nejoriginálnějších projevů ve vývoji českého 
moderního umění. V průběhu 20. a 30. let se 
vyhnul (na rozdíl od některých svých českých 
kolegů z levicové avantgardy) kubizujícím a 
surrealizujícím experimentům, které lze z 
dnešního pohledu vnímat více či méně jako 
plagiáty světových trendů. Spíše se, podob-
ně jako Josef Čapek, Josef Váchal či Fran-
tišek Kupka, ubíral méně formální – a více 
filozofickou cestou, která mu umožnila dobí-
rat se nikoli jen abstrakce předmětů a forem, 
ale i abstrakce skutečných citových prožitků 
i složitě racionálních představ – a tím dosáh-
nout nezaměnitelné autenticity a originality. 
Od 20. let prošlo jeho dílo bouřlivým vývojem 
od realistických počátků přes krystalickou, 
jinde nevídanou symbolickou abstrakci až k 
figurálním kompozicím zřetelně osobnostně i 
politicky angažovaného významu. V tom byl 
jeho vývoj podobný už zmiňovanému Jose-
fu Čapkovi. Zcela mimořádná sugestivnost 
a naléhavost Matouškových obrazů je stále 
více oceňována i v mezinárodním měřítku; 
izolované prodeje jeho děl dosahují na svě-
tových aukcích výborných výsledků; bohužel 
zájem znalců a osvícených sběratelů zatím 
zcela nestačí na rehabilitaci tohoto neprávem 
zapomenutého vysokomýtského rodáka.

FRANTIŠEK MATOUŠEK
malíř, kreslíř a výtvarný organizátor
* 12. 5. 1901 ve Vysokém Mýtě
† 13. 10. 1961 v Praze

František Matoušek 
je bezpochyby nejvý-
znamnějším malířem, 
narozeným ve Vyso-
kém Mýtě. Bohužel, 
jeho životní osudy a 
historické podmínky 
nepřály jeho talentu 
natolik, aby mohl uzrát 

ve slavné jméno. Narodil se ve Vysokém 
Mýtě roku 1901 v rodině kamnáře a krbaře 
(rodinné kamnářství bylo na místě, kde stojí 
současná vysokomýtská pošta). Až do matu-
rity na zdejším gymnáziu (1912-1920) žil stří-
davě ve Vysokém Mýtě a na dlouhodobých 
ozdravných pobytech v Terstu. Už za války, 
jako chlapec, prokázal svůj výrazný malířský 
talent, kdy mu prvním učitelem kreslení byl 
vysokomýtský malíř Arnold Koblitz (ten bude 
představen v červnovém medailonu). V roce 
1920, na první pokus, byl přijat na Akademii 
výtvarných umění v Praze, kde byl žákem 
grafické speciálky profesora Augusta Bröm-
seho. Po jeho smrti (1925) z akademie ode-
šel a začal studovat filozofii a dějiny umění na 
Karlově univerzitě (1925-1929). V roce 1926 
se stal členem Devětsilu, se kterým i poprvé 
vystavoval a sblížil se se všemi hlavními před-
staviteli levicové avantgardy. Jedním z jeho 
dalších výtvarných patronů byl mj. i Josef Ča-
pek, který Matouškovo dílo vysoce oceňoval. 
Od roku 1935 pobýval i vystavoval v Paříži, 
vrátil se mobilizován v roce 1938; po okupaci 
Československa, od dubna 1939 se v Paříži 
usadil a vstoupil jako dobrovolník do česko-
slovenské armády. Své napojení na prostředí 
avantgardní levice využil už v roce 1939 k 
zorganizování výtvarně-politického manifestu 
Pour la Tchécoslovaquie, do kterého přispě-
li svými litografiemi mj. i Picasso, Chagall, 
Léger či Miró. Po okupaci Paříže odešel do 
Londýna a odtud v roce 1944 do Spojených 
států. Ve všech zemích svého působení byl 
velmi aktivní jako malíř i jako výtvarný peda-
gog a politický aktivista. V roce 1945 se vrátil 
do Paříže, kde vstoupil do Francouzské ko-

Malíř měsíce
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Vitrinka je dnes otevřena třem abstraktním kompozicím 
Františka Matouška. Stejně jako malba na obálce a kres-
ba na její druhé straně mají milostný námět. Vybral jsem 
záměrně milostné téma, i proto, že je květen, i proto, že 
na jednom tématu lze krásně sledovat postupný proces 
jeho abstrakce, tedy zjednodušení do elementárních, pri-
mitivních (ano původních) forem: do čáry, kruhu, jejich 
průniku tělesem. Svět je znázorněn v podobě ostrova, na 
kterém nám je souzeno žít a kolem kterého se rozprostírá 
moře, které je sice všude kolem, ale jak uvidíme později, 
je tím nejméně významným plánem.  A o co jde na světě? 
O lásku, o její průnik, potažmo o její rozsemenění,  o zplo-
zení potomstva, o jeho zabezpečení, uzavření v bezpečí, 
a tedy v osvobození od jízd po bezvýchodném moři... (viz 
2. strana obálky, plachetnice je evidentně vytažena na 
břeh, obě těla se petrifikují, stávají se nehybným kame-
nem, základním kamenem skutečné existence). U tří ob-
razů na této straně můžeme sledovat abstraktivizaci téže 
scény: 1. Na trojrozměrném Ostrově touhy je řada forem 
nabízející průnik, ale teprve na 2. obraze, na Ostrově lás-
ky jsou nalezeny pravé formy, které se pro průnik hodí; 
jejich symbolický erotický význam je podtržen faktem, že 
přestože jde opačné objekty (muž a žena, totiž koule a 
kvádr), jejich průnik je zaručen chybějícím místem v ženě, 
které má tvar muže... Okolní svět  - moře je zcela v po-
zadí vztyčeno vertikálně. Vše spočívá pouze na pevnině 
– ostrově, jenž pluje v prostoru bez konce... Na 3. obraze, 
Geometrické kompozici, je ovšem tatáž scéna, vypoin-
tovaná však do dvourozměrného zjednodušení: Moře 
(vodorovné čáry) je opět v pozadí. Ostrov zcela zmizel, 
skutečná láska se ocitá ve věčném časoprostoru. Žena se 
protáhla, nemíní (a nemůže) už přijmout každého (jako na 
předešlém obraze); jedna (tmavá) koule jí prošla, druhá 
(světlá) už nemá šanci, žena vyrostla, vyzrála, má jiný tvar 
a nalezené chybějící místo podlouhlého tvaru je viditel-
ně umístěno ze strany manžela, nikoli ze strany milence. 
A přestože stojí milenec ve zlatém řezu a v prvním plánu, 
jeho snahy jsou marné. Koketní výstřelek mezi ním a že-
nou (vpravo dole) je jen nicotnou antitezí tvarů sil, které 
mohou pohnout vesmírem...

Šest reprodukovaných prací Františka Matouška  
v tomto čísle VZ je ze sbírky Městské galerie 
ve Vysokém Mýtě.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.

Vitrinka

3. Geometrická kompozice, 
30. léta, olej, plátno, 45 x 33 cm

2. Ostrov lásky, 
1932, olej, plátno, 64 x 57 cm.

1. Ostrov touhy, 
kolem 1930, olej, karton, 55 x 75 cm.
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Tento měsíc jsme o rozhovor požádali předsedu finančního výboru Zastupitel-
stva města Vysoké Mýto pana Jiřího Podroužka.

Pane předsedo, naše otázky budou směřovány k rozpočtu města na rok 
2007, který zastupitelstvo schválilo 21. března tohoto roku. Mohl byste 
nám ve stručnosti upřesnit, jak se vlastně rozpočet města sestavuje?
Jako nový předseda jsem byl a ještě jsem, nakonec i v odpovědích na tyto 
otázky, hodně odkázán na rady a pomoc zkušeného vedoucího finančního 
odboru pana ing. Zimy, který sestavoval podklady již pro řadu rozpočtů mi-
nulých.

V posledním čtvrtletí roku předkládají příkazci jednotlivých rozpočtových kapitol, tj. vedoucí odborů 
úřadu, ředitelé organizačních složek a příspěvkových organizací města svoje požadavky na finanční 
odbor města, kde správce rozpočtu tyto údaje sumarizuje a sestaví 1., velmi hrubý návrh rozpočtu. 
Tento návrh nebo jeho části jsou současně projednávány v komisích rady města a na poradách ve-
dení města, kde dochází postupně ke stanovování rozpočtového cíle, který odráží strategii rozvoje 
města, samozřejmě s přihlédnutím na jeho finanční možnosti. Během mnoha leckdy nelehkých a 
bolestných jednání dojde asi po měsíci úprav k vypracování návrhu rozpočtu, který jde k projednání 
finančnímu výboru zastupitelstva města a radě města k závěrečným doporučením a úpravám. To 
vše před projednáním v zastupitelstvu města, které v závěru rozpočet města ze zákona schvaluje. 
Příprava rozpočtu trvala letos do konce února a jako každý rok došlo k rozpočtovým škrtům. Finální 
rozpočet nepočítá s čerpáním žádných úvěrů; když se bude hospodařit podle rozpočtu, tak na kon-
ci roku 2007 skončí rozpočet s přebytkem 26 000 000 Kč, což je naše rozpočtová rezerva.

Kolik finančních prostředků se v letošním roce vydá na investice?
V letošním roce to bude 127 842 000 Kč; pro srovnání v letech minulých to bylo v roce 2004: 
47 074 000 Kč, v roce 2005: 33 724 000 Kč a vloni 28 634 000 Kč. Tady došlo k razantnímu, něko-
likanásobnému nárůstu.

Jednotlivé volební strany v loňském roce slibovaly větší dotace na sport, kulturu, mládež a 
školství. Jaký je v rozpočtu na letošní rok nárůst v těchto oblastech? A stačí to?
Město má strategii stanovenou od roku 2006: postupně přidávat  10 % prostředků na dotace určené 
na sport, kulturu, mládež a školství ročně a tato skutečnost je obsažena i v rozpočtu pro rok 2007. 
A zda to stačí? Odpověď je jednoduchá. Je to málo. Tato oblast by si zasloužila větší peníze. Vzít 
je ale můžeme zase jenom z  rozpočtu města a vůle zastupitelstva je zatím taková, jaká je. Navíc je 
třeba si uvědomit, že už nějaký rok stagnují daňové příjmy, které jsou hlavní částí příjmů městské 
pokladny.

Jak probíhalo projednávání rozpočtu v zastupitelstvu města?
Myslím si, že v letošním roce bylo jedno z nejklidnějších za posledních pět let. Určitě existují jednot-
livci, kteří by preferovali některou z kapitol více, jinou méně. Limity výdajů jsou ale dány příjmovými 
možnostmi a zastupitelé to dobře vědí. Nezaznamenal jsem dokonce ani snahu vzpříčit se této 
železné logice alespoň verbálně.

Co je největší akcí v rozpočtu města na letošní rok?
Fermentační stanice, neboli úředním názvem „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vyso-
ké Mýto“. Její stavba bude dotována Evropskou unií částkou 48 606 000 Kč, dotací z prostředků 
Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 10 792 000 Kč a částkou 3 000 000 Kč z rozpočtu 
Pardubického kraje. Celkové rozpočtové náklady jsou 76 061 000 Kč. 

Kde by si mohli občané rozpočet města na rok 2007 prohlédnout?
Rozpočet města je uveřejněn na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz v sekci úřední 
deska, oddělení rozpočet.

Děkujeme za rozhovor.
Za redakci Vysokomýtského zpravodaje se ptal Aleš Felgr

Rozhovor měsíce
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Úplná znění usnesení ZM 2/07 a RM č. 
9/07 – 11/07 jsou zveřejněna na internetové 
stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah: 

21. března zastupitelstvo města: 
• schválilo rozpočet města Vysoké Mýto 
na rok 2007 s tím, že schodek rozpočtu 
bude uhrazen finančními prostředky města 
z minulých let;
• schválilo bezúplatné převzetí vybudova-
ných protipovodňových opatření od Povodí 
Labe, s. p., a to po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí staveb protipo-
vodňového opatření; 
• schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obec-
ně závazná vyhláška č. 6/2006, o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném prostranství; 
• schválilo zařazení ZŠ Javornického 2/IV 
a chrámu svatého Vavřince do akcí obno-
vy kulturních památek v rámci „Programu 
regenerace MPR a MPZ v roce 2007 ve 
Vysokém Mýtě“; 
• schválilo čerpání finanční kvóty na pod-
poru obnovy kulturních památek v rámci 
„Programu regenerace MPR a MPZ v roce 
2007 ve Vysokém Mýtě“ ve výši 1 265 000 Kč 
pro rok 2007 následujícím způsobem: město 
Vysoké Mýto - ZŠ Javornického 2/IV, Vysoké 
Mýto ve výši 695 000 Kč, Římskokatolická 
církev - chrám svatého Vavřince ve výši 
570 000 Kč; 
• uložilo starostovi města zajistit studii pro-
veditelnosti rekonstrukce budovy bývalého 
soudu a vězení ve více variantách ubytovací 
kapacity.

13. března rada města:
• souhlasila s pořádáním programu s živými 
dravými ptáky spolku Seiferos, určeného 
pro žáky ZŠ a MŠ na dětském hřišti v ul. 
Prokopa Velikého dne 28. 5.; program pořá-
dá ZŠ Jiráskova; 
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv 
na byty v ulicích V Břízkách, Husově, 
Prokopa Velikého a V Peklovcích na dobu 
určitou.

20. března rada města:
• schválila předběžnou studii proveditelnos-
ti na vybudování Centra sociálních služeb v 
ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě;
• uložila zadat studii proveditelnosti na 
vybudování Centra sociálních služeb v ul. 
Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě firmě 
První regionální rozvojová a. s., Pardubice 
a souběžně se studií proveditelnosti uložila 
zadat přepracování projektové dokumenta-
ce pro stavební povolení na Dům s pečo-
vatelskou službou (40 b. j.) na projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení na vybu-
dování Centra sociálních služeb v ul. Plk. 
B. Kohouta ve Vysokém Mýtě firmě BKN 
spol. s r. o., Vysoké Mýto;
• uložila vedoucí OÚP, řediteli Technických 
služeb Vysoké Mýto a ing. arch. Košařovi 
předložit členům rady města záměr na 
vybudování nového sběrného dvora v ul. 
Kpt. Poplera;
• uložila městskému architektovi vypraco-
vat zastavovací studii s regulačními prvky 
na lokalitu za pivovarem;
• vzala na vědomí projektové záměry města 
Vysoké Mýto, zaregistrované v databázi 
Pardubického kraje.

27. března rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Sv. Čecha, Prokopa Velikého, 
Jiřího z Poděbrad a V Břízkách na dobu 
určitou;
• souhlasila s pořádáním akce Den s 
Deníkem na nám. Přemysla Otakara II. dne 
12. 6. od 14.00 do 18.00 hod. Program pořá-
dá Vltava-Labe-Press a. s., Orlický deník;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu a 
provozování fermentační stanice mezi měs-
tem Vysoké Mýto a společností Vodovody a 
kanalizace Vysoké Mýto;
• schválila rozpočet Povodňového fondu 
města Vysoké Mýto na rok 2007;
• schválila rozpočet Sociálního fondu města 
Vysoké Mýto na rok 2007;
• schválila rozpočet Fondu na opravy, 
modernizaci a rozšíření bytového fondu 
města Vysoké Mýto na rok 2007;

Informace z MěÚ
Z jednání rady města a zastupitelstva
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V rámci rozšíření železničního přejezdu na 
trati Choceň – Litomyšl (km 8,863, ulice 
Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě) budou 
na trati v úseku Vysoké Mýto – Cerekvice n. 
Loučnou od 4. 6. do 6. 6. 2007 výluky od 
7.50 do 13.45 hod. Akce bude realizována 
od 4. 6. do 8. 6. 2007. Uzavření přejezdu a 
objížďka budou nařízeny značením od  4. 6. 
(7.00 hod.) do 8. 6. (do 17.00 hod.)

Ing. Oldřich Pavelka, 
odbor územního plánování a reg. rozvoje

• souhlasila s přijetím dotace ve výši 
5 000 000 Kč z prostředků Pardubického 
kraje na akci „Vysokomýtská nemocnice, 
přestavba domu č. p. 271/IV ve Vysokém 
Mýtě na poskytování následné lůžkové 
péče“;
• schválila dotaci ve výši 2 000 Kč 
Občanskému sdružení Kontakt Ústí nad 
Orlicí na provoz Linky důvěry.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Výluka na trati Vysoké Mýto – Litomyšl 
a uzavření přejezdu

DEN  ZEMĚ 2007
Na vysokomýtském náměstí 
se v úterý 24. dubna 2007 
konal  letos již desátý roč-

ník oslav Dne Země. Návštěvníci se mohli 
seznámit s tradičními řemesly – se zpra-
cováním vlny, lnu, hlíny, slámy, dřeva atd.;  
s hračkami na solární pohon od firmy Solar-
tec,  mohli ochutnat zdravou výživu, koupit 
si sazenice bylinek, květin nebo zeleniny.
Velký prostor byl věnován osvětě v třídění 
odpadů. Na vysokomýtském náměstí se  
představila společnost EKO-KOM  se svojí 
komunikační kampaní na třídění odpadu na-
zvanou „Barevné dny“. Společnost  ELEK-
TROWIN, a. s., která se zabývá zpětným 
odběrem elektrospotřebičů, umožnila ná-
vštěvníkům Dne Země odevzdat  na náměs-
tí   u stánku ELEKROWINU starý nefunkční 
elektrospotřebič, za což obdrželi malý dá-
rek.
Vzhledem k tomu, že  v  loňském roce  za-
hájilo město Vysoké Mýto pilotní projekt tří-
dění  biologicky rozložitelných odpadů ve 
třech lokalitách města, kde bylo rozmístěno 
169 ks speciálních nádob – compostainerů, 

Odbor životního prostředí

V  březnu a dubnu 2007 jsme na Městském 
úřadě přivítali tyto nové vysokomýtské 
občánky:
 
David Burian, Ivana Brandejská, Lucie 
Břeňová, Josef Částek, Sára Demeste-
rová, Filip Dušek, Matěj Dušek, Pavlína 
Dyršmídová, Jessica Ferková, Roman Giňa, 
Gabriel Giňa, Kevin Giňa, Dominik Hošek, 
Ladislav Husák, Kamila Jiskrová, Tom 
Kaštánek, David Kiričenko, Klára Kiššová, 
Matěj Kišš, Jáchym Kment, Matěj Kopecký, 
Hana Košťálová, Matouš Kouřím, Tomáš Krý-
da, Petra Křivánková, Julie Křížová, Matyáš 
Laba, Martin Landsman, Šimon Meduna, 
Eliška Prokešová, Jonáš Prokeš, Veronika 
Severová, Elen Shánělová, Ema Skálová, 
Karel Szamko, Karin Szamková, Daniela 
Šaldová, Prokop Šebetka, Jakub Štolba, 
Kristýna Štorková, Natálie Tomášková, Si-
mona Tomášková, Antonín Urban, Anna Von-
drová, Adéla Vrátilová a Antonie Záleská.

Společenská kronika

Vážení spoluobčané diabetici,
místní skupina ČČK ve Vysokém Mýtě chce 
navázat na dobrou spolupráci vysokomýt-
ských diabetiků a založit v našem městě 
Klub diabetiků. Chtěli bychom organizovat 
zajímavé přednášky, společné besedy, výle-
ty a další akce. 
Pokud máte o tuto aktivitu zájem,  prosím, 
přihlaste se během května a června v Infor-
mačním centru Městského úřadu ve Vyso-
kém Mýtě. Děkujeme. Těšíme se na spolu-
práci s Vámi.

Marie Synková, 
předsedkyně MS ČČK Vysoké Mýto

Klub diabetiků
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byl program Dne Země zaměřen také na osvětu v oblasti třídění bioodpadů. Na jeho organizaci 
se kromě Městského úřadu, odboru životního prostředí podílela společnost ZERA - Zeměděl-
ská a ekologická regionální agentura z Náměště nad Oslavou. Dále byly představeny výrobky 
z bioplastů, které jsou vyrobeny z přírodních materiálů,  takže nezatěžují životní prostředí a dají 
se i kompostovat. 
Tradičně se na náměstí sestavovala žížala Mejťanda z jogurtových kelímků, skládala mandala 
z víček od PET lahví a byli vyhlášeni a odměněni nejlepší sběrači drobného obalového hliníku 
v soutěži O poklad žížaly Mejťandy.   
Žížala Mejťanda také návštěvníky vyzkoušela ze znalostí o třídění odpadů prostřednictvím eko-
testu. Správné odpovědi byly slosovány  a výherci odměněni tričky s logem žížaly Mejťandy. 
Poprvé se mohli návštěvníci na Dnu Země  seznámit se značkou ekologicky šetrný výrobek 
a zbožím, které je touto značkou označeno. „Zelený obchod“, který  výrobky představil, umož-
ňuje zájemcům nakoupit si takto označené zboží prostřednictvím internetu.
Část náměstí byla věnována přírodě, včelařství, sokolnictví, domácím zvířatům, záchranné sta-
nici handicapovaných živočichů. Svůj program připravily i další organizace - Lesy ČR, skauti, 
Český svaz ochránců přírody, Dům dětí a mládeže Mikádo.
Na stanovištích Českého červeného kříže si děti mohly vyzkoušet znalosti z první pomoci, která 
je důležitá při úrazu nejen v přírodě. 
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Město Vysoké Mýto 

reprezentuje malíř P
etr N

ový
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Úterý 15. 5. v 19.00
Středa 16. 5. v 19.00   

VRATNÉ LAHVE
Nová česká smutná komedie autorského tan-
demu Zdeněk Svěrák & Jan Svěrák. Jejich 
nový snímek navazuje na poetiku předchá-
zející společné tvorby. Aby mohlo být vítání, 
musí být napřed loučení.
103 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Pátek 18. 5. v 19.00   

ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Americký psychologický film. Svobodný otec 
překonává stupňující se nepřízeň osudu, aby 
si nakonec splnil svůj americký sen. Chraňte 
si své sny.
118 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 22. 5. v 17.30   

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Rodinná animovaná podívaná USA a Fran-
cie pro malé i velké diváky, zfilmovaná podle 
knižní předlohy Luca Bessona. Desetiletý Ar-
tur se vydá hledat tajný poklad do země, kde 
žijí trpaslíci – Minimojové.
103 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 23. 5. v 19.00   

SÓLOKAPR
Americká komedie scénáristy a režiséra 
Woodyho Allena. Dokonalý muž. Dokonalý 
příběh. Dokonalá vražda.
96 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 2. 5. v 19.00
Pátek 4. 5. v 19.00   

GOYOVY PŘÍZRAKY
Španělsko-americké historické drama reži-
séra Miloše Formana. Příběh se odehrává v 
roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský 
královský dvůr jako dvorní malíř, a je založen 
na vztahu umělce a jeho múzy - Ines.
117 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 9. 5. v 17.30    

ŠARLOTINA PAVUČINKA
Rodinný americký film podle stejnojmenné 
literární předlohy E. B.Whitea dokládá pravdi-
vost přísloví o tom, že v nouzi poznáš přítele. 
Pomoc přichází shora.
97 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 11. 5. v 17.30   

MOST DO ZEMĚ TERABITHIA
Dobrodružný rodinný film USA je adaptací 
celosvětově úspěšného bestselleru Kathe-
rine Patersonové. V imaginárním království 
Terabithia je plno kouzelných bytostí, nádher-
ných paláců a zázračné přírody.
95 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 13. 5. v 19.00   

HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
Americká komedie s Drew Barrymorovou a 
Hughem Grantem v hlavních rolích. Pokud 
chtějí najít lásku a uspět, budou se svým oba-
vám muset postavit …
104 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Pátek 25. 5. v 19.00   

VLAJKY NAŠICH OTCŮ
Americký válečný film Clinta Eastwooda o 
dobývání Tichomoří. Citlivý příběh o odvaze, 
přátelství a oběti v situaci válečné vřavy…
132 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Sobota 26. 5. v 19.00   

RAFŤÁCI
Česká rodinná letní teenagerovská komedie 
režiséra Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jir-
kou Mádlem v hlavních rolích, plná smíchu, 
napětí a trapasů...
104 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 39 Kč.

Středa 30. 5. v 19.00   

300: BITVA U THERMOPYL
Výpravný historický dobrodružný film USA 
vychází ze stejnojmenného komiksu, který 
je převyprávěním příběhu bitvy u Thermopyl. 
Věčnou slávu mají na dosah ruky…
117 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 31. 5. v 19.00   

GHOST RIDER
Americký akční film na motivy komiksové 
předlohy vydané nakladatelstvím Marcel Co-
mic. Jeho prokletí se stalo jeho silou.
105 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

V červnu 2007 uvidíte:
Dreamgirls • Poslední skotský král • Příběh 
zrození • Rocky Balboa • Hory mají oči 2 • 
Kvaska • Bestiář • Vratné lahve • Obsluhoval 
jsem anglického krále • Fontána • Ošklivé 
kačátko • Robinsonovi • Neznámý svůdce 
• Pusinky.

Sólokapr

ve čtvrtek 17. května 
v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

OTEC NA SLUŽEBNÍ CESTĚ 
(Otac na službenom putu) 
Jugoslávie 1985, 136‘

Režie: EMIR KUSTURICA  
Scénář: Abdulah Sidran   
Kamera: Vilco Filac
Hudba: Zoran Simjanovic

Hrají: 
Moreno D‘E Bartolli (Malik), Miki Manojlovic 
(Mehmed-Mesa Zolj, otec), Mirjana Kara-
novicová (Senija Sena Zolj, matka), Pavle 
Vujisic (Muzamer Zulfikarpasic, děda), Slo-
bodan Aligrudic (Ostoja Cekic), Eva Rasová 
(Ilonka Petrovicová), Aco Djorcev (Dr. Lja-
haov), Zoran Radmilovic (Brko, Pilot), Jelena 
Covicová (Nataša), Tomislav Gelic (Hamdo), 
Davor Dujmovic (Mirza, bratr) aj.

O vypravěčských dovednostech Emira 
Kusturici jsme se mohli přesvědčit i v prog-
ramu našeho Filmového klubu, neboť před-
vánoční „arizonské snění“ tedy Arizona 
Dream je právě dílem tohoto světoběžníka. 
Ač narozen v Sarajevu, film studoval v teh-
dejším Československu (byl žákem Elmara 
Klose), filmy se proslavil v Jugoslávii a nyní 
je srbský občan, který točí po celém světě.
Vstup na filmový Olymp mu přinesla kome-
die Vzpomínáš na Dolly Bell?, oceněná v 
roce 1983 Zlatým lvem na MFF v Benátkách. 
Hned vzápětí, v roce 1985, mu porota za 
předsednictví Miloše Formana přiřkla Zlatou 
palmu na MFF v Cannes za tragikomické 
retroohlédnutí do bolestné doby jugosláv-
ské historie - Otce na služební cestě. Trojici 
autobiograficky laděných filmů uzavřel epos 
Dům na pověšení, který v Cannes znovu 
uspěl a získal cenu za režii. Na základě těch-
to výsledků přijal Kusturica pozvání Colum-
bijské univerzity a odjel do Spojených států, 
kde díky nabídce studenta, zda nechce na-
točit jeho scénář, vznikl vzpomínaný Arizona 
Dream.
Historikové a znalci vědí, jak těžký život v 
tehdejší Titově Jugoslávii byl. Zlovůle a sys-

Filmový klub
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tematicky rozpracovaný teror Titovy komu-
nistické strany nemilosrdně zraňovaly tak-
řka každou rodinu. Způsob ztvárnění takové 
doby však není v Kusturicově podání polo-
patistickým výkladem, nýbrž excelentním 
eposem postihujícím nejrůznější aspekty 
tehdejšího života tak, jak je Kusturica vnímal 
jako malý chlapec. Vznikla tak velice pest-
rá mozaika, poskládaná velice citlivě jak z 
bizarních scén a prožitků, tak i z banálních 
situací dokreslujících nejen atmosféru doby, 
ale také vnitřní (duševní – ba možná i du-
chovní) rozměr jednotlivých hrdinů. Kusturi-
ca umí dobře namíchat ten správný poměr 
vyvažující tragickou i komickou stránku 
všedního života. A i přes satirický osten má 
divák velice silný a intenzivní pocit, že režisér 
své postavy miluje, pročež má uchovanou 
schopnost za pomoci neméně vynikajících 
herců stvořit obraz svých hrdinů nesmírně 
živě a plasticky.
Přijďte!

Jan Schejbal

Pondělí 14. 5. v 19.30
5. představení v předplatném
Jaroslav Foglar: 
RYCHLÉ ŠÍPY
Nejúspěšnější komedie Slováckého divadla 
Uherské Hradiště spatřila světlo světa před 
šesti lety, když si režisér Robert Bellan spl-
nil svůj sen oživit postavy známé z Foglaro-
vých knih. Podařilo se mu převést na jeviště 
komiks o nadlidsky vzorných chlapcích, 
tak vzorných, že jsou z toho až nemotorní, 
vůdce Mirek Dušín pěkně prkenný a jejich 
fandové hodně tumpachoví. Rychlé šípy se 
staly kultovním představením...
Vstupné: 220, 210, 200 Kč.
Předprodej od 23. 4. 2007.

Připravujeme na červen: 

Pondělí 4. 6. v 19.30
NAROZENINOVÁ SHOW 
– 10 let Screamers Praha
Předprodej od 14. 5. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto

Středa 20. 6. v 19.30 

POSEL Z LIPTÁKOVA 
– Divadlo J. Cimrmana Praha
Předprodej od 28. 5. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto

Předběžná nabídka divadelních 
představení na PODZIM 2007:

Září 2007 – Agentura Harlekýn Praha: 
Turecká kavárna

16. 10. – Východočeské divadlo Pardubice: 
Vztahy na úrovni

8.11. – Městské divadlo Mladá Boleslav: 
Marius a Fanny

27.11. – Klicperovo divadlo Hradec Králové: 
Kat a blázen

prosinec 2007 - Agentura AP-PROSPER Praha: 
Velká zebra

Divadlo
Šemberovo divadlo

13



Hudební: 
kytara, flétna, klávesové nástroje, klavír 
Výuka v hudebních kurzech je 1x týdně v 
odpoledních hodinách a probíhá jednotlivě. 

Paličkování krajek 
Určeno pro začátečníky i pokročilé.
Výuka 1x týdně v odpoledních hodinách.

Kurz znakové řeči
Určeno pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka 1x týdně v odpoledních hodinách. 

Kurz tance a společenské výchovy 2007 
Do letošních podzimních tanečních nadále 
přijímáme chlapce!
Informace v kanceláři M-Klubu Vysoké Mýto, 
tel. 465 420 420.

OCHOTNÍCI UCTILI PAMÁTKU ALOISE VOJTĚCHA ŠEMBERY
Delegace vysokomýtského Divadelního spolku ŠEMBERA, nesoucího jméno mýtského rodáka, 
českého buditele, literáta, historika, profesora Aloise Vojtěcha Šembery (1807-1882), uctila jeho 
památku a položila 20. 3. 2007, v předvečer 200. výročí Šemberova narození, kytici k jeho hrobu 
na vysokomýtském hřbitově.
A. V. Šembera je neodmyslitelně svázán s divadelním děním ve Vysokém Mýtě.
4. října 1825 předvedl se svými přáteli vysokomýtské veřejnosti první divadelní představení 
v českém jazyce, a to Krameriovu aktovku Dům na silnici, a položil tak základ ochotnického 
divadla v našem městě. V roce 1918 vznikl v Mýtě nový ochotnický spolek (počátek tradice 
divadelních spolků sahá až do roku 1846), poprvé pojmenovaný, na počest této významné 
osobnosti, ŠEMBERA. Tento spolek sice v roce 1956 zanikl, avšak ochotničení se ve městě 
věnovaly pod jinými jmény skupiny jeho následovníků. Roku 1929 bylo na počest A.V. Šembery 
také pojmenováno vysokomýtské divadlo.
Novodobý Divadelní spolek ŠEMBERA, o. s. byl založen v roce 1998 a od roku 2002 je jediným 
ochotnickým spolkem ve Vysokém Mýtě. Tak jako naši předchůdci, i my se dnes hlásíme k vý-
znamnému odkazu Aloise Vojtěcha Šembery a hrdě neseme jeho jméno.
      

Petr Klofanda,
 předseda Divadelního spolku ŠEMBERA, o. s.

Divadelní spolek ŠEMBERA

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Neděle 6. 5. 
Taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci se koná ve společenském sále 
M-Klubu od 13.30 hod. Srdečně zveme k 
tanci i poslechu. Hraje Rytmická skupina 
Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč. 

Taneční odpoledne
M-Klub

Na nový školní rok 2007/2008 přijímáme při-
hlášky do následujících kurzů: 

Jazykové: 
angličtina, němčina, francouzština, 
ruština 
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny.
Den i hodiny výuky budou stanoveny na in-
formační schůzce v průběhu září 2007.

Angličtina pro děti ve věku 3-15 let
Kurz pořádá 1x týdně 1 vyučovací hodinu 
Jazyková a sportovní miniškola Choceň.

Kurzy

M-Klub Vysoké Mýto
přijme: 

ŠATNÁŘKU • POKLADNÍ 

Jedná se o práci v pátek, sobotu, neděli 
v odpoledních a večerních hodinách. 

Nástup od září 2007. 
Bližší informace na tel. 465 420 420.
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Oddělení pro dospělé čtenáře:

Výstava obrazů matky a dcery
ALENA HÁJKOVÁ 
– portréty a krajinky – pastely

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

Vestibul:
MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJI RÁD
Výstava děl malých fotografů, kteří se zúčast-
nili fotografické soutěže vyhlášené v Týdnu 
knihoven k 750. výročí založení našeho 
města. 
Vystavují: Anna a Radka Halouskovy, Denisa 
a Patricie Filipiovy, Jana Gregorová, Anežka 
a Ondřej Jiskrovi, Přemysl a Vojtěch Richtrovi, 
Natálie a Adéla Sabolčikovy, Kristýna a 

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

2. května v 18 hodin
Beseda se známým 
historikem a autorem 
historických románů a 
detektivek

PhDr. Vlastimilem 
Vondruškou

Před zahájením besedy proběhne slavnost-
ní zahájení  výstavy Město, ve kterém žiji 
rád a při této příležitosti budou odměněni 
i autoři fotografií vystavených ve vestibulu 
Městské knihovny.
Vstupné dobrovolné.

Městská knihovna

Výstavy

Kateřina Scheibovy, Denisa, Jana a Kristýna 
Štanclovy, Eliška Štanclová a Kristýna 
Špačková.

Úvod do hodiny zoologie aneb moje sestra se 
hadů nebojí

Foto: Ondřej Jiskra 14 let

Za sponzorský příspěvek – dárky novým 
čtenářům, děkujeme paní Aleně Hájkové 
a Kuncovu knihkupectví.

Novinky

Naučná literatura:
Miguel Ruiz: Čtyři dohody
Richard Shears: Lovec krokodýlů 
Petr Bakalář: Psychologický průvodce 
Prahou
Irena Dorotjaková: Kancelář
Helena Jarkovská: Cvičení na velkém míči
Anna Politkovská: Ruský deník 

Beletrie:
Zdeněk Svěrák: Vratné lahve
Pavel Jansa: Ďábelské puzzle
Charlotte Linková: Na konci mlčení
Alicia Erianová: Arabka
Hitomi Kaneharová: Hadi a náušnice
Eva Hudečková: Tajemství pražského šotka

Literatura pro děti a mládež:
Gunter Preuss: Nebojme se strašidel
Ludvík Aškenázy: Pohádky čtyř větrů
Fabian Lenk: Útok na Pompeje
Marcus Junkelmann: Gladiátoři
Ann Downerová: Krotitelka dráčků

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
566 01  Vysoké Mýto
knihovna@vysoke-myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769
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Do úterý 1. května trvá výstava bulharského malíře 

KYDRIVSE LIPOFA
alias
vysokomýtského rodáka

FILIPA DVORSKÉHO
a jeho vysokomýtských přátel ze Sdružení za rehabili-
taci Kydrivse Lipofa.

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

V neděli 6. května bude otevřena 
skupinová výstava výtvarníků sdružení Triangl
neboli

III. SALON MALÍŘŮ VYSOKOMÝTSKA 
Josef Bartoň, Jaroslava Cermanová, Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, František Kotouček, Jaromír 
Krosch, Jindřich Rejnart, Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, Jindřich Šmöger, Iva Van-
žurová a Jiří Zejfart

Vernisáž v neděli  6. 5. v 10  hod., 
Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 hod.
Úvodní slovo: PhDr. Jan Kapusta
Hudební vystoupení: Saxofonové kvarteto Sax Q KPU Choceň 
pod vedením Mgr. Otakara Klímy
Výstava potrvá do 18. 6.

PROSBA MĚSTSKÉ GALERIE 
O ZÁPŮJČKU OBRAZŮ JANA HONSY
Jan Honsa (nar. 1876 v Tisové u Vysokého Mýta, zemřel 1937 
v Poličce) žil téměř celý svůj život v Běstovicích u Chocně a 
jeho dílo je zastoupeno v mnoha regionálních galeriích a sou-
kromých sbírkách. Obracíme se proto na soukromé sběratele s 
prosbou o zapůjčení děl Jana Honsy na dobu jejich vystavení v 
Litomyšli (v rámci Smetanovy Litomyšle) a ve Vysokém Mýtě (v 
rámci Mezinárodních partnerských dní), tedy na dobu od červ-
na do října 2007. Velkou retrospektivní Honsovu výstavu, včetně 
publikování rozsáhlé monografie, pak plánujeme ve spolupráci 
s mnoha dalšími galeriemi v Praze na přelomu let 2009 a 2010.

Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Pavel Chalupa, 

ředitel MGVM a spolukurátor výstavy Jana Honsy
galerie@myto.cz, tel. 606 796 599

Městská galerie

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, fax 465 483 374, galerie@myto.cz

Jan Honsa 
ve svém ateliéru v Běstovicích.

Filip Dvorský 
nad obrazem Kydrivse Lipofa, 
v pozadí Matoušek a Honsa.
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Od 9. dubna do 14. května 2007 
bude z technických důvodů muzeum 
uzavřeno (včetně badatelny). 

Práce žáků Základní umělecké školy 
Vysoké Mýto

15. – 27. května 

VÝSTAVA DĚL ŽÁKŮ 
VÝTVARNÉHO OBORU

STŘEDOVĚK NA VRACLAVI
1. května – 26. srpna
v Barokním areálu Vraclav
Repríza úspěšné interaktivní výstavy ve stylu 
„living history“, zapůjčené z Městského mu-
zea v Poličce, na které si mají muži možnost 
vzít do ruky repliky středověkých zbraní 
a zbroje a mladé dámy si zase mohou vy-
zkoušet dobovou módu. Nebudou chybět 
ani hravé dílničky, při kterých objevíte kouz-
lo dávných věků.

Otevírací doba:
květen, červen, září 
v sobotu a neděli
červenec, srpen 
denně mimo pondělí
9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00

PRAŽSKÁ BRÁNA
1. května – 30. září
Stálá expozice dobových 
snímků, dokumentující sta-
vební proměny Vysokého 
Mýta od poloviny 19. sto-
letí. 

Otevírací doba:
květen, červen, září 
v sobotu a neděli
červenec, srpen 
denně mimo pondělí
9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00

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

Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 
do 6 let, od 6 do 11 let a od 11 do 15 let. 
Techniky práce jsou libovolné (malba, kres-
ba, grafika…v případě výtvarných děl; poe-
zie, próza i drama v případě děl literárních).
Práce označené jménem autora, věkem, po-
případě názvem díla, můžete odevzdat do 
18. 5. 2007 v Regionálním muzeu. 
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
v červnu u příležitosti 1. ročníku festivalu So-
domkovo Vysoké Mýto. Většina prací bude 
následně vystavena v prostorách Městské 
knihovny. 

Regionální muzeum
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
SE ZÁJMEM O HISTORII
27. – 31. srpna

Tábor je určen dětem od 9 do 14 let, které mají 
zájem strávit poslední prázdninový týden v 
neobvyklém prostředí muzea. Motivem tábo-
ra bude příběh Otfrieda Preusslera Čarodějův 
učeň. Děti se hravým způsobem seznámí s 
historickými reáliemi doby po třicetileté válce, 
s dobovými řemesly a s pověstmi, bájemi a 
pohádkami Srbské Lužice. Nebudou chybět 
informace od odborníků z muzea, ani výtvar-
né či dramatické akce. 
Program začíná každý den v 9.00 a končí v 
15.30. Mezitím je hodinová pauza na oběd.
Cena tábora je 500 Kč bez oběda.
Další informace na www.muzeum.myto.cz 
nebo na tel.: 465 422 850, 
e-mail: horakova@muzeum.myto.cz

S MUZEEM DO HORNÍ LUŽICE
Jednodenní poznávací zájezd 
Termín: 19. května 2007
Odjezd: 19. 5. v 6.00 z Vysokého Mýta od 
hostince Tejnora
Příjezd: 19. 5. ve večerních hodinách 
Cena: 650 Kč (cena zahrnuje výklad a dopra-
vu autobusem, nezahrnuje pojištění a vstupy 
do muzeí, je tedy nutné mít asi 10 € s sebou 
pro tyto účely).
Zájezd do Horní Lužice je součástí cyklu „His-
torické země Koruny české“ a navazuje na 
přednášku Prof. PhDr. Leoše Šatavy CSc. Au-
torem itineráře je místopředseda Společnosti 
přátel Lužice p. Radek Čermák, který bude 
zájezd doprovázet.

Program:
Herrnhut – středisko českých pobělohorských 
exulantů
Budyšín – návštěva Lužickosrbského muzea, 
prohlídka města
Wotrow – prohlídka starého hradiště, kácení 

májky - srbská folklorní slavnost v krojích
Pančice – prohlídka kláštera 
Ralbice - lužický hřbitov

Na zájezd se můžete přihlásit v pokladně 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě (ode-
vzdáním vyplněné přihlášky a složením účast-
nického poplatku 650 Kč; účastníci mimo Vy-
soké Mýto mohou vyplněnou přihlášku zaslat 
poštou a účastnický poplatek uhradit formou 
poštovní poukázky C na adresu Regionální 
muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 
566 01 Vysoké Mýto; přihláška je k dispozici 
na internetových stránkách muzea www.mu-
zeum.myto.cz ).

Výzva čtenářům 
Vysokomýtského zpravodaje
V souvislosti s přípravou výstavy Ach, to mlá-
dí! se na vás obracíme s prosbou o pomoc s 
mapováním života mladých lidí v průběhu 20. 
století. Pomozte nám s přípravou výstavy – je 
to velice jednoduché! Stačí, když zavzpomí-
náte na své mládí. Zajímají nás vaše osobní 
vzpomínky (zábava, tanec, sport, četba, ces-
tování, slovník spisovný i slangový)... Podělte 
se s námi o své tehdejší pocity v souvislosti 
s kulturními a politickými událostmi - válečný 
a poválečný nedostatek, přídělové systémy, 
politické procesy v 50. letech,  60. léta, rok 
1968 atd. Vzpomenete si i na důležitá sportov-
ní utkání, na atmosféru mezi mladými lidmi, 
olympiády, spartakiády, brigády chmelové i 
bramborové...? Hledáme čísla či celé roč-
níky časopisů Eva, Květy, Vlasta, Mladý svět, 
Ahoj na sobotu, Svět v obrazech, Sedmička 
pionýrů… Rádi bychom také získali k vysta-
vení osobní předměty z doby vašeho mládí 
(oděvy, šperky, sportovní nářadí, rádia, fotoa-
paráty, ale také knihy, památníky, dopisy). Na 
výstavu se můžete těšit v nově upravených 
prostorách vysokomýtského muzea v červen-
ci – září 2007. Na vaše podněty se těší Soňa 
Bezdíčková – kurátorka výstavy (e-mail: bez-
dickova@muzeum.myto.cz)
Další informace na www.muzeum.myto.cz 
nebo na tel.: 465 422 850, 
e-mail.: horakova@muzeum.myto.cz

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

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

Zápis dětí do všech mateřských škol ve Vysokém Mýtě pro školní rok 2007/2008 probíhá do 
konce května 2007 na příslušných mateřských školách.
Pokud rodiče přijdou zapsat dítě po tomto termínu, bude se přihlížet k naplněnosti kapacity 
školy.

 Odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto - oddělení školství.

Sdělení

ZŠ JIRÁSKOVA INFORMUJE
Během školního roku pořádáme nejrůznější výchovně vzdělávací programy ať už v budově ško-
ly, či mimo ni. Na 1. stupni se stala tradiční například dopravní výchova, kterou vedou naši 
pedagogové, ale i pan Vokál z AK Karosa Vysoké Mýto. Na závěr dopravního kurzu pro 4. a 5. 
ročníky, jehož součástí je i výuka a jízda na dopravním hřišti, uděluje žákům cyklistické řidičské 
průkazy. Vítaným zpestřením výuky jsou bezesporu i nejrůznější exkurze. V průběhu školního 
roku chodí všechny ročníky naší školy do dětského oddělení Městské knihovny, kde je pro ně 
připraven poutavý program, který je vhodně přizpůsoben věku dětí, takže jsou nadšeni nejen 
druháci, ale i starší čtenáři ze čtvrtých a pátých ročníků. Každoročně navštěvují žáci pátých roč-
níků vysokomýtskou tiskárnu G-tisk, kde jsou již tradičními hosty. Děti jsou nadšené, že si mo-
hou vzít do rukou část vazby, historickou matrici nebo sledovat moderní metodu ofsetu. Přátel-
ské přijetí, srozumitelný výklad a odpovědi na zvídavé otázky jsou na závěr umocněny drobným 
dárečkem. Tradiční exkurzí se stala i prohlídka Národního divadla v Praze, kam vstupujeme se 
žáky 4. ročníku. Tato cesta do hlavního města je vždy spojena s návštěvou historického centra.  
Máme před sebou poslední dva měsíce školního roku, nastává doba školních výletů a venkov-
ního sportování. V rámci završení celoročního ekologicko-výchovného programu se chystáme 
na maxivýlet do DinoParku ve Vyškově (7. 6.). Druháci se jistě těší na školu v přírodě (od 20. 5. 
do 26. 5.) a ostatní ročníky na jednodenní výlety. V podobném duchu probíhají společné akce i 
na 2. stupni. V průběhu tohoto pololetí byli hodně aktivní zejména žáci 9. tříd. Ti v rámci výuky 
angličtiny nejprve ve škole besedovali s Američany, kteří byli na návštěvě ve Vysokém Mýtě, aby 
s nimi pak trávili volná odpoledne a večery při společných akcích. Připravovanou akcí angličti-
nářů pod vedením paní učitelky Zdeňky Truhlářové je zájezd do Londýna, který se uskuteční ve 
dnech 9. - 14. 5. Za hranice se chystají i žáci, kteří se učí německý jazyk. Ti pojedou 11. 5. do 
Norimberka, který je již tradičním cílem našich výjezdů. Zájezd připravuje paní učitelka Drahomí-
ra Truncová. Kromě zábavy se žáci 9. tříd také pěkně zapotili při řešení testů společnosti CER-
MAT. Poprvé jsme se tohoto testování zúčastnili před dvěma lety, kdy se testy konaly zkušebně 
jenom v Karlovarském a Pardubickém kraji. V letošním roce se jednalo již o akci celorepubliko-
vou a naši deváťáci se tak mohli srovnávat s více než 58 500 pomyslnými spolužáky ze všech 
přihlášených škol. A nutno říci, že ostudu určitě neudělali. Výsledky mnohých v tomto srovnání 
dopadly velice dobře. A byli to opět žáci 9. tříd (Pavel Mikulecký, Tibor Pagáč a Jan Tišler), kteří 
projevili svoje organizační schopnosti a pro zájemce uspořádali jednodenní lyžařský zájezd do 
Říček. To byla bohužel letos také naše jediná společná akce na sněhu. Výcvikový kurz 7. tříd 
jsme museli kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám odvolat. Jako částečnou náhradu pobytu 
sedmáků na čerstvém vzduchu jsme zájemcům nabídli cyklisticko-turistický kurz, který proběh-
ne ve dnech 21. - 25. 5. v Olešnici. Z výchovných pořadů, kterých jsme se společně zúčastnili, 
stojí za zmínku filmovým Oscarem ověnčený film Nepříjemná pravda. Kromě strhujících záběrů 
naší ohrožené planety nabídl žákům také velmi srozumitelnou angličtinu v podání bývalého 
viceprezidenta USA Ala Gora... Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho práce, ale také 
mnoho společných zážitků. K těm příjemným bude určitě patřit radost ze sportování v rámci 
TÝDNE SPORTU, který pro všechny zájemce pořádají společně učitelé 1. i 2. stupně naší školy. 
V krásném sportovním areálu 1. stupně od 14. do 20. 5. rádi uvítáme vás všechny, kteří si chcete 

ZŠ Jiráskova

19



vyzkoušet, jak vám půjde tenis, volejbal, kopaná, košíková, stolní tenis, nebo si přijdete se svý-
mi dětmi zaběhat na atletickém oválu. Týden otevřených sportovišť je tu pro všechny amatéry 
i profesionály, jednotlivce i kolektivy zdarma. Tento sportovní areál slouží výuce tělesné výchovy 
a sportovních her, konají se zde nejrůznější utkání, např. okrskové kolo Mc Donald´s Cupu ve 
fotbale. V odpoledních hodinách areál využívá nejen školní družina, ale také si jej pronajímají 
různé organizace pro své zaměstnance. 

PŘIJĎTE SI JEJ VYZKOUŠET I VY!

20



Zveme širokou veřejnost 10. května na 
Školní akademii, která se koná při příleži-
tosti oslav Dne matek. Představení se konají 
v Šemberově divadle: 1. - 3. třídy vystoupí 
od 15.30 hod. a děti ze 4. - 6. tříd se budou 
těšit na své rodiče v 17.30 hod. 
V rámci pokračování oslav 100. výročí za-
ložení školy se 30. května koná už 7. roč-
ník Školympiády pro žáky okolních škol 
na sportovním stadionu ve Vysokém Mýtě. 
Přijďte povzbudit malé i větší sportovce!

ZŠ Javornického

Spolupráce Speciální základní školy Vy-
soké Mýto s Paul Zimmermannn Schule 
v Korbachu.
Na podzim uplyne již 15 let od navázání 
přátelských kontaktů s pedagogy a žáky 
Speciální školy Paula Zimmermanna v ně-
meckém partnerském městě Korbachu. Za 
ta léta se uskutečnilo několik návštěv pe-
dagogů v obou školách a postupně jsme 
zorganizovali i pobyty žáků. Německé děti 
u nás byly čtyřikrát a naši žáci zažili 3 pěk-
né návštěvy v Korbachu. Kromě toho čile 
korespondujeme, vyměňujeme si výtvarné 
práce a výrobky žáků, a tím si vzájemně 
předáváme náměty a vzory pro práci s han-
dicapovanými dětmi. Při společných setká-
ních si vždy najdeme chvíle pro diskuse o 
školství, problémech i úspěších, které nás 
provázejí pedagogickou praxí. V letošním 
školním roce jsme se domluvili na rozsáhlej-
ším projektu a v uplynulém měsíci proběhla 
dvě setkání. Nejprve se 6 chlapců se dvě-
ma pedagogy naší školy zúčastnilo turnaje 
speciálních škol Hesenska, který partnerská 
škola v Korbachu pořádala, a v týdnu od 
26. 3. se uskutečnila návštěva německých 
žáků v ČR. Společně jsme podnikli výlet do 
pražské ZOO, prožili krásný den poznává-
ním Vysokého Mýta a umožnili partnerům 
seznámit se s běžným chodem školního 
vyučování u nás. Obě návštěvy prožívaly 
děti velmi emotivně. Pro naše chlapce to byl 
skutečně nevšední zážitek – zahráli si fotbal 
s trenéry německých žáků, aktivně pomáhali 
při organizaci turnaje v sálové kopané, který 
Paul-Zimmermann Schule pořádala a které-
ho se zúčastnilo 300 zdravotně postižených 
z celého Hesenska. Nadšeni byli z pohostin-

Speciální škola
nosti a péče, kterou jim kolegové věnovali. 
Proto se velmi ochotně ujali role hostitelů u 
nás. Připravili dětem malé dárky a po celou 
dobu pobytu se hostům z Korbachu věnova-
li. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak lehce 
navázali kamarádské vztahy bez ohledu na 
jazykovou bariéru. Děti se společně zabavily 
při hrách v tělocvičně i ve třídách, každé si 
našlo zábavu podle svého věku i mentality 
a učitelé si měli možnost opět velmi vřele 
pobesedovat. Společná setkání a dlouhole-
té přátelství jsme upevnili a slíbili si, že se 
opět brzo domluvíme na dalším projektu. Při 
výuce se budeme snažit využít zážitků a do-
jmů k prohloubení vědomostí o partnerském 
městě i o Německu, o životě lidí v sousední 
zemi. Velký dík patří městu Vysoké Mýto, 
bez jehož finanční podpory by se tato setká-
ní nemohla uskutečnit.
    

Jarmila Drábková,
 ředitelka školy
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POSLEDNÍ Z KONCERTŮ 
LETOŠNÍCH ABSOLVENTŮ ZUŠ 
9. května v 18.00 hodin v sále školy.

KONCERT PRO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 
15. května v 8.30 a v 10.00 hodin v sále 
ZUŠ.

KONCERT PRO MAMINKY
15. května v 17.00 v sále ZUŠ.

Taneční oddělení základní umělecké školy 
zve na taneční představení 

ZÁMECKÁ ZAHRADA
které se bude konat v Šemberově divadle 
v pátek 18. května v 8.30 a v 10 hodin 
pro žáky ZŠ 
a v neděli 20. května v 15 hodin 
pro veřejnost. 

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY 
se koná od 21. května do 24. května 
vždy od 14 do 17 hodin v budově školy.

Základní umělecká škola Vysoké Mýto

KONCERT 
dětského pěveckého sboru 
RUBÍNEK a jeho přípravných 
oddělení
ve čtvrtek 24. 5. v 16.30 hodin 
v Šemberově divadle.

Účinkují: 
Dětský pěvecký sbor Karosáček MŠ Slunečná 
Přípravné sbory 2. - 5. tříd
Dětský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ Vysoké 
Mýto
 Sbormistři: Marcela Klímová, Monika Zerzáno-
vá, Pavel Zerzán.
Vstupné dobrovolné, bez místenek.

NÁBOR 
do dětského pěveckého sboru Rubínek
Srdečně zveme všechny zájemce o dětské 
sborové zpívání z 2.- 5. tříd ZŠ.
Přijďte se informovat do ZUŠ Vysoké Mýto 
(tel.: 465 424 817) do 22. 6. 2007 a pomozte 
nám rozšířit řady nových zpěváčků ve školním 
roce 2007/2008.

Rubínek

PODVEČERNÍ SETKÁNÍ 
S LIDOVOU PÍSNIČKOU 
Účinkují:
Cimbálová muzika ZUŠ Choceň, 
Cimbálová muzika ZUŠ Lanškroun
Saframentská kapela ZUŠ Vysoké Mýto
Čtvrtek 3. května v 17.30 hod.
ve Smetanově síni ZUŠ Choceň.

1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ve čtvrtek 10. května v 18.00 hod.
ve Smetanově síni ZUŠ Choceň.

2. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ve středu 16. května v 18.00 hod.
ve Smetanově síni ZUŠ Choceň.

Základní umělecká škola Choceň

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

4. KONCERT V RÁMCI OSLAV 
110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 
PRO VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.
Chrám Sv. Vavřince
Čtvrtek 3. května v 19.30 hodin
Účinkují: 
Dětský pěvecký sbor Rubínek – sbormistr Mgr. 
Pavel Zerzán
Smíšené Jitro – Hradec Králové, sbormistr 
Mgr. Jiří Skopal ml.
Královéhradecký dětský sbor Jitro, sbormistr 
prof. PhDr. Jiří Skopal
Program ze skladeb J. Arcadela, A. Dvořáka, P. 
Ebena, O. Máchy, P. Konstiainena, Y. Nakomu-
ry, J. Galluse a dalších.

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

VOŠS a SŠS
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2. 5. 
SEMINÁŘ O OCHRANĚ ZVÍŘAT 
pro pedagogy II. stupně ZŠ a gymnázií.

3. 5. 
VYBÍJENÁ 
pro 3. třídy ZŠ.

5. 5. 
MÍSTNÍ KOLO ZLATÉ UDICE
Týništko, testy v DDM.

5. - 8. 5. 
JEDEME NA TÝMOVKY! 
2. díl.

13. - 20. 5.
PĚTISTRANNÁ 
VÝMĚNA MLÁDEŽE 
ve Vranicích u Litomyšle. Zúčastní se jí zástupci 
Litvy, Lotyšska, Slovenska, Polska a samozřej-
mě České republiky.

Vedoucí zahraničních mládežnických skupin v pro-
gramu Mládež v akci.

3. 6. 
DEN DĚTÍ 
v Jungmannových sadech od 14.30 hod.

16. 6. 
RIO DE MEJTO
Karneval v ulicích města
Prezentujte svou organizaci, podnik, firmu, 
spolek, sdružení, kroužek, soubor… Připravte 
si masky a alegorické vozy a pojďte si chvíli od-
počinout, setkat se při netradiční akci, na které 
se můžete spolupodílet!
Koordinace a dotazy na tel.: 465 424 314, 
731 108 510 
stepanka.mikado@tiscali.cz

DDM Mikádo

V letošním roce bude karneval RIO DE MEJTO 
spojen s tradičním Kujebáckým jarmarkem na 
náměstí Přemysla Otakara II. 

5. - 8. a 26. - 27. května
KERAMICKÝ KURZ 
Pro začátečníky i pokročilé, pro všechny, 
kteří by rádi získali zkušenosti s keramickou 
hlínou nebo si je dále prohloubili. Seznámíte 
se se základy tvarování z volné ruky, základy 
reliéfu a plastiky a se základy točení. Kurz je 
akreditován MŠMT. Lektorky: Jana Krejzová 
a Alice Veitová.

11. - 13. května 

JÓGA – MEDITACE ŽIVLŮ
Lyengarova jóga pro pokročilé s Marcelou 
Mikeševou.

19. - 20. května 

MUZIKOTERAPIE PRO 
HLEDAJÍCÍ 
Kurz je počátečním vstoupením na cestu 
muzikoterapie. Je základem a úvodem do 
studia teorie, praktických dovedností a pro-
žitků holistické muzikoterapie a muzikotera-
peutických technik podle Dr. Lubomíra Hol-
zera. Účastníci kurzu obdrží certifikát o jeho 
absolvování. Lektor: Dr. Lubomír Holzer.

Hliněná dílna Újezdec
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15. – 16. června
RYBNÍČKY 
Den otevřených dveří venkovského kera-
mického ateliéru výtvarnice Jany Krejzové 
na statku v Újezdci u Růžového paloučku. 
Výstava Jany Krejzové (keramika) a Ladi-
slava Vítka (fotografie). V pátek a v sobotu 
večer budou koncerty – více informací v 
příštím vydání zpravodaje.

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
v tanečním sále ZUŠ Vysoké Mýto ve čtvrtek 
v 17.30 a 19.00 hod.

Výtvarná dílna Kruhové obrazce – Hliněné 
mandaly se odkládá na podzim, termín 
bude upřesněn.

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

Přednáška
Česká křesťanská akademie, místní skupina 
Vysoké Mýto pořádá přednášku
RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
O VĚDĚ A VÍŘE
v pátek 4. května v 19.00 hod. 
v sále ZUŠ Vysoké Mýto.
Vstupné dobrovolné.

ENGLISH CAMP PRO MLADÉ
Týdenní kemp angličtiny pro mladé od 15 
do 25 let.
Kemp se uskuteční 15. – 21. 7. na chatě Ma-
lák v Jablonném nad Orlicí.
Nebude tam jen angličtina, ale spousta dal-
ších zajímavých věcí.

• Výuka bude vodvaz, žádná nuda (zábavné 
a netradiční formy) 

• Práce v malých skupinkách podle úrovně 
znalosti angličtiny

• Příležitost pokecat s 15 mladými amíky 
• Cool hry a sporty (koupání, ping-pong, vo-

lejbal, fotbal...)
• Zajímavé večerní programy
• Kapacita chaty 60 lidí

Církve

Cena kempu je 1 750 Kč a zahrnuje uby-
tování, plnou penzi, vyučování a studijní 
materiály. Zálohu za pobyt (500 Kč) je nutné 
uhradit do 30. 6. osobně nebo složenkou na 
níže uvedenou adresu.

Pořádají: Mladí křesťané z Mejta ve spolu-
práci s Křesťanskou akademií mladých. 
Kontakt: Vladimír Zeman, Bratrská jednota 
baptistů, Pražská 72, Vysoké Mýto 566 01. 
Tel: 731 137 842 
e-mail: vladimir.zeman@centrum.cz

Sbor BJB ve Vysokém Mýtě spolu 
s týmem amerických přátel pořádá
8. LETNÍ ANGLICKÝ KEMP 
pro rodiny i jednotlivce
9. - 14. 7. v rekreačním středisku Atlas v 
Čenkovicích.

Výuka dopoledne ve 20 vyuč. hodinách se 
13 až 17 americkými lektory. Odpoledne - 
workshopy, sport, výlety, možnost konverza-
ce apod. Večerní programy (s překladem).
V blízkosti objektu je hřiště na plážový volej-
bal, kopanou, minigolf, ohniště, vodní nádrž, 
možnost cykloturistiky (uzamykatelná garáž 
k dispozici) atd. 

Cena kempu obsahuje ubytování, plnou 
penzi, režijní náklady (výuka je zdarma).
Děti do 3 let 600 Kč. Děti 3 - 15 let 1 300 Kč. 
Ostatní nad 15 let 1 600 Kč při platbě do 
20. 5. nebo 1 700 Kč při platbě do 
20. 6. Děti mladší 16 let pouze s dospělým 
doprovodem.

Přihlášky rozesílá Ing. Zdeněk Spilko, Zimní 873, 
566 01 Vysoké Mýto, 
e-mail z.spilko@tiscali.cz, tel. 468 000 360 
(večer). 
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VYSOKOMÝTSKÉ 
MÁJOVÉ KUJEBÁNÍ
Stalo se již téměř tradicí, že je Vysoké Mýto v 
květnu dějištěm velké zábavné show pod ná-
zvem Vysokomýtské májové kujebání. Tuto akci 
pořádá pardubická agentura Czech marketing 
ve spolupráci s SK Vysoké Mýto a pod záštitou 
starosty města ing. Martina Krejzy.
Letošní, v pořadí již 8. ročník, připadl na sobotu 
19. května. Co nás čeká? Na to jsme se zeptali 
manažerky akce slečny Gabriely Čebišové.

Jaký program je tedy připraven pro letošní 
ročník?
Vezměme to od začátku. Vysokomýtské májové 
kujebání se koná v sobotu 19. května od 13 do  2 
hodin na fotbalovém stadionu SK Vysoké Mýto. 
Celá akce je pojata jako celodenní show pro děti 
i dospělé a jako každoročně je připraven velmi 
bohatý program. Letošním trhákem je slovenská 
kapela PEHA, která v rámci svého turné vyprodá-
vá celé haly. Dalším lákadlem, který ocení hlavně 
mladší generace a dospívající mládež, je koncert 
kapely CLOU. Nebude chybět ani v loňském roce 
úspěšný KABÁT revival, dále pak místní skupina 
CHAOS K.Z.R, kapela FISH FINGERS a BLACK 
BELL. Celý program oživí také dvě exhibice v 
biketrialu v podání MARTINA ŠIMŮNKA – trojná-
sobného mistra světa a reprezentanta ČR. Martin 
Šimůnek předvede své umění na horském kole, 
na připravených překážkách, na terénním auto-
mobilu, ale také při divácky atraktivním přeskako-
vání ležících dobrovolníků. Zpestřením programu 
na pódiu budou také taneční vystoupení skupin 
T-KOMPLEX a LA GOTCHA. Programem bude 
provázet Josef Píno Melen, který akci ukončí dis-
kotékou.

A na co se mohou těšit naši nejmenší? 
Pro děti je jako obvykle připraven dětský den. Od 
13 do 18 hod. budou moci soutěžit v nejrůzněj-
ších disciplínách, za jejichž splnění dostanou ra-
zítko na svou hrací kartu. Tato razítka si následně 
promění za sladké odměny. Očekávaným bodem 
programu bude pak vystoupení INKY RYBÁŘOVÉ 
s klaunem Dendym, která se svými písničkami a 
soutěžemi získá hlavně naše nejmenší publikum. 
Atraktivním programem budou také vystoupení 
šermířů v podání SHŠ FORTIS a ukázky techniky 
hasičů - HZS a SDH Vysoké Mýto. Dalším zpest-
řením budou modely kamionů, seskoky parašu-
tistů, čtyřkolky, imitace tetování, lezecká stěna, 
skákací hrad, houpačky a další.

Co soutěže? Plánujete nějaké?
Ano. I v letošním roce bude Vysokomýtské má-
jové kujebání podporovat přirozenou soutěživost 
návštěvníků. Pro naše nejmenší vyhlašujeme 
soutěž Veselé malování Vysokomýtského kuje-
bání. Malovat budou děti v mateřských školkách 
a jejich obrázky budou pak vystaveny a nejlepší 
odměněny přímo Inkou Rybářovou. Další soutěž 
je určena hlavně všem silným mužům. Jedná se o 
soutěž v přetahování lanem o titul Nejsilnější Ku-
jebáci 2007. Přihlásit se mohou osmičlenné týmy, 
které se utkají o sud piva a pohár Vysokomýtské-
ho májového kujebání. Pánové mohou přihlásit 
svůj tým do 9. května! Přihlášku a více informací o 
akci naleznete na www.majovekujebani.cz

A co závěrem?
Všechny čtenáře Zpravodaje srdečně zvu v so-
botu 19. května od 13 hod. na fotbalové hřiště! 
Přijďte se pobavit a strávit příjemný den s ro-
dinou a přáteli!
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Galerie Kateřina vás srdečně zve k návštěvě. 
Nabízíme nové hedvábné šátky a šály Ivy Van-
žurové, kožené kabelky a pásky Reného Lisi-
čana. Dále můžete zakoupit skleněné šperky 
manželů Šikových a starostříbrné šperky Mar-
cely a Václava Růžičkových. Užitkovou a deko-
rační keramiku nabízí výtvarnice Hana Cahová, 
nové obrazy vystavuje Václava Macků, Martin 
Vencl a vysokomýtský autor Tomáš Diblík. Na 
skladě také máme grafické listy Vladimíra Ko-
márka a Ludmily Jiřincové. V květnu se můžete 
těšit na výstavu výtvarnice a dlouholeté vyu-
čující výtvarné výchovy na zdejším gymnáziu 
Vlasty Klofandové. 

Galerie Kateřina ve Vysokém Mýtě

POMOC 
PŘI PROBLÉMECH S DROGAMI 
nabízí od února v pardubickém regionu ob-
čanské sdružení Laxus.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LAXUS PŘEVZA-
LO V PRŮBĚHU PRVNÍHO ČTVRTLETÍ 
VŠECHNY SLUŽBY URČENÉ UŽIVATE-
LŮM DROG A JEJICH BLÍZKÝM. OD ÚNO-
RA FUNGUJÍ NA ÚZEMÍ KRAJE TERÉNNÍ 
PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRUM, 
OD ZAČÁTKU DUBNA TAKÉ AMBULANT-
NÍ CENTRUM V PARDUBICÍCH. 

Občanské sdružení Laxus nabízí od února 
letošního roku v Pardubickém regionu širo-
kou nabídku služeb uživatelům drog a jejich 
blízkým. Sociální a zdravotní služby převza-
lo o. s. Laxus po ukončení služeb o. s. KHK.

Na začátku února byly jako první služba 
zavedeny v Pardubickém regionu Terénní 
programy. Tato služba je určena aktivním 
uživatelům tzv. tvrdých drog aplikovaných 

Občanské sdružení Laxus

injekčně. Prioritou služby bylo zajištění vý-
měnného injekčního programu, který je 
v současné době poskytován převážně v 
Pardubicích, na zavolání klientů však reali-
zují terénní pracovníci výjezdy i do vzdále-
nějších míst regionu. Uživatelé drog mohou 
pracovníky TP kontaktovat v Pardubicích ve 
všední dny v odpoledních hodinách v lokali-
tách sídlišť nebo u hlavního nádraží, poznají 
je podle žluté tašky přes rameno. Výjezd 
do regionu je možné si telefonicky domlu-
vit na číslech 774 626 301 a 774 626 302 
(telefony jsou zapnuté ve všední dny 9 - 21 
hodin). Ve středu jsou pracovníci pravidelně 
na výjezdu ve Svitavách. Další službou dů-
ležitou pro obyvatele celého Pardubického 
regionu je Ambulantní centrum. To je ur-
čeno uživatelům drog, kteří jsou motivováni 
ke změně životního stylu, dále gamblerům, 
ale také osobám blízkým, tedy hlavně rodi-
čům a partnerům, kteří chtějí svému blízkém 
pomoci a nevědí jak. Ambulantní centrum 
nabízí poradenství a ambulantní léčbu. V 
rámci individuálního nebo rodinného pora-
denství mohou získat klienti AC jednorázo-
vou radu, podrobné informace o problému, 
zorientovat se v možnostech pomoci. Dal-
ší službou je zprostředkování kontaktů na 
návazné instituce v síti sociálních služeb a 
pomoci při nástupu do ústavní péče. Kro-
mě poradenství a zprostředkování kontaktů 
poskytuje zařízení také ambulantní léčbu. 
V tomto případě klient pravidelně dochází 
podle dohody a svých možností do ambu-
lance a s terapeutem řeší problémy, které 
s sebou užívání drog přináší. Ambulantní 
centrum je otevřeno od dubna do konce 
května v úterý, středu a čtvrtek mezi 9 a 18 
hod., od června bude otevřeno od pondělí 
do pátku 9.00 až 18.00 hodin. Návštěvu je 
vhodné předem telefonicky domluvit na č. 
466 265 207 nebo na e-mailové adrese 
ambulance.pardubice@laxus.cz. Všechny 
služby o. s. Laxus jsou poskytovány zdarma 
a anonymně.
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Z našeho okolí

Sport

Petr Novák a SK Donocykl pořádá 
digitální projekci filmu 

DOLPO 
ZAPOMENUTÝ KRAJ NEPÁLU
Snímek dokumentující putování osmičlenné 
skupiny opuštěnou přírodou okolo himaláj-
ských velikánů. 80 min.
21. 5. v 19 hod. v Šemberově divadle.
Předprodej vstupenek od 2. 5. v Donocyklu, 
Pražská 32, Vysoké Mýto, tel. 465 420 366 
Vstupné: 50, 60, 70 Kč.

Donocykl

23. 5.  
SERIÁL DĚTSKÝCH ZÁVODŮ 
Vysoké Mýto - Jungmannovy sady 
Prezentace od 17 hod; start nejmladších v 
17.30; kategorie předškolní až středoškoláci.

30. 5.  
SERIÁL DĚTSKÝCH ZÁVODŮ 
Vysoké Mýto - MTB Vinice (u restaurace)
Prezentace od 17 hod; start nejmladších v 
17.30; kategorie předškolní až středoškoláci.

19. 5. 
Z JESENÍKŮ NA KOLECH
Sportovní klub Donocykl Vysoké Mýto pořá-
dá pro příznivce cykloturistiky zájezd do ob-
lasti Hrubého Jeseníku. Aby se cyklisté co 
nejdříve dostali do této oblasti, bude cesta 
tam zajištěna autobusem.
Sraz účastníků je v úterý  19. 5. v 6.15 hod. 
u Šemberova divadla a po naložení kol do 
přívěsu se pojede po trase jednotlivých vý-
stupních míst, odkud se již cyklisté budou 
vracet individuálně na kolech:
A: Štíty - zpáteční trasa, např. údolím Břez-
né, přes Hoštejn, Tatenice, Damníkov a Ře-
tovou, měří asi 70 km.
B: Hanušovice - přes hřeben Křížových hor 
asi 90 km.
C: Červenohorské sedlo - 120 km (přes Pra-
děd asi 140 km).
Po předchozí dohodě lze vystoupit i jinde 
po trase.
Cena zájezdu je pro členy SK Donocykl a 
jejich děti 100 Kč, ostatní 150 Kč.
Přihlášky a prodej lístků v prodejně Dono-
cykl Vysoké Mýto do 17. 5. nebo do naplně-
ní max. počtu 45 účastníků. Bližší informace 
v klubové vývěsce nebo na www.sk.donocy-
kl.cz  příp. na tel. 605 553 258.
Na setkání se všemi příznivci cykloturistiky 
se těší pořadatelé.

Koupím 
vojenské medaile, odznaky, dekrety, 
průkazky apod. do r. 1950.
tel. 608 420 808

Řádková inzerce
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Prodej písk�, št�rk�, drtí 

� písek   (všechny druhy) � mul�ovací k�ra � okrasné kameny
� št�rk  (ka�írek)   � podkladní zemina  �  okrasné oblázky 
�  dr�     (od 0-2 do 63-100mm)  � k�emi�itý písek (nap�.do bazénových filtrací)
� lomový kámen   (t�íd�ný i net�íd�ný) � k�emi�itý písek na spárování zámkové dlažby

Dále nabízíme možnost uložení stavební suti.   Doprava dle dohody 

INFORMACE A OBJEDNÁVKY NA TEL:  603 512 777 nebo autodoprava@seznam.cz   
JI�Í  SODOMKA    DOPRAVA   A   OBCHOD            HORNÍ JELENÍ 

Bazén
1.
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ZAVŘENO
12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00
11.00 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    17.30
ZAVŘENO

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
13.00    •    17.00

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

13.00    •    17.00
ZAVŘENO

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

13.00    •    17.00
ZAVŘENO

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

13.00    •    17.00
ZAVŘENO

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00
12.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

Dílčí změny možné

Místo 
pro vaši 
inzerci
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PRODAT BYT NEBO PRONAJÍMAT?
Tohle je častá otázka mezi širokou populací lidí, kteří přemýšlejí, zda byt ihned prodat a samo-
zřejmě utržit jednorázovou finanční hotovost, kterou mohou použít na nové bydlení, dovolenou 
atd., nebo jej pronajmout a těžit tak z pronájmu další řadu let.
Co je výhodnější? Co je pohodlnější?
Bezpochyby nejpohodlnější variantou je prodej, který končí převodem vlastnického práva a 
zaplacením daně na finančním úřadě. Výhodněji však vychází varianta pronájmu a pozdějšího 
prodeje. Ukazateli, kterých se držím, je umístění nemovitosti, technický stav a poptávka v dané 
lokalitě.
Příklad: Jsem majitelem bytu 1+1 v osobním vlastnictví ve Vysokém Mýtě, tržní cena nemovi-
tosti se pohybuje kolem 550 000 Kč, roční zhodnocení (tj. nárůst ceny vzhledem k inflaci) činí 
12,5% (68 750), měsíční výnos z pronájmu bytu cca: 3 500 Kč.
Shrnutí: V případě, že si byt ponechám, další rok vzroste jeho cena minimálně o 68 750 + roční 
výnos z pronájmu tj. 42 000. Samozřejmě pronájem bytu nese určitá rizika poškození nájem-
níky, zvýšení fondu oprav a následného snížení měsíčního výnosu z pronájmu atd., ale to není 
účelem tohoto článku. Chtěl jsem poukázat na možnosti zhodnocení vlastního majetku, kdy 
máte možnost se rozhodnout, zda chcete bez starostí utržit jednorázovou hotovost, nebo chytře 
vyčkávat na lepší příležitosti a lepší finanční ohodnocení. Já osobně doporučuji druhou variantu, 
která mi připadá jednoznačně výhodnější.
V příštích vydáních Vysokomýtského zpravodaje se budu zaobírat aktuálními otázkami, které vás 
zajímají v realitní a finanční sféře. Rád též zodpovím veškeré dotazy, které mi zašlete.
Dotazy zasílejte na maxim@seznam.cz

Maxim Ponomarenko

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

Realitní poradna
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Tým Expres půjčky je ve skvělé formě. 
Za 50 000 Kč nyní zaplatíte jen 899* Kč 
měsíčně. Výhodně si můžete půjčit také 
75 000 Kč a 90 000 Kč. Expres půjčku 
získáte rychle, nepotřebujete ručitele 
a navíc vám nabízíme možnost pojištění
pro případ neschopnosti splácet 
od POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA, a. s. 

Více na 844 844 844 
nebo www.gemoney.cz

Hvězdný tým 
Expres půjčky opět září

Ovenecká 15, 170 00 Praha 7 • Roosveltova 28, 160 00 Praha 6 • Ovenecká 15, 170 00 Praha 7 • Roosveltova 28, 160 00 Praha 6 • Ovenecká 15, 170 00 Praha 7 • 
Roosveltova 28, 160 00 Praha 6 • Ovenecká 15, 170 00 Praha 7 • Roosveltova 28

Ke každé Expres půjčce 
získáte originální 
nafukovací matraci.

Dárek

Užív
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te
 si

 m
oř

e p
en

ěz

Akční nabídka platí do 30. 6. 2007 při splatnosti úvěru 84 měsíců. *RPSN 13,74 %. Nafukovací matraci obdrží v průběhu června 2007 
všichni zákazníci, kteří si od 1. 3. do 30. 6. 2007 pořídí Expres půjčku, Konsolidaci půjček nebo úvěr Expres Business.

A5 sirka cb.indd 1 1.3.2007 18:31:57

nám. Přemysla Otakara II.205, Vysoké Mýto, telefon 465 420 901
Bělidla 1061, Litomyšl, telefon 461 653 844
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 Kögel, a. s., Dvořisko 1219, Choceň
společnost se zahraniční účastí vyrábějící 

podvozkové rámy pro užitkové vozy a výrobce  návěsů značky kögel-foxx 

rozšiřuje z důvodu úspěšnosti prodeje podstatným způsobem výrobu 
a montáž návěsů zn. kögel-foxx a za tímto účelem

U všech pracovních pozic nástup ihned, zajímavé mzdové ohodnocení!

Informace podá:  Svatava Kunstová, č. t. 465 738 213, svatava.kunstova@koegel.cz
                            Tereza Flídrová, č. t. 465 738 401, tereza.flidrova@koegel.cz 

přijme okamžitě
montážní dělníky  
požadujeme vyučení v oboru automechanik, autoelektrikář 
nebo jiný strojírenský obor, /3 směny/ 
  
skladníky, řidiče motorových vozíků  
požadujeme platné osvědčení řidiče motorového vozíku, 
/2 až 3 směny/

skladníky, traktoristy      
požadujeme řidičské oprávnění na traktor, osvědčení k řízení 
MV uvítáme /3 směny/

mistra /3 směny/

kontrolora jakosti /3 směny/

technologa
SŠ tech. směru, znalost NJ

referenta odbytu
SŠ, znalost NJ nebo AJ 

referenta nákupu
SŠ, znalost NJ
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Iveco Czech Republic, a.s., Vysoké Mýto,
součást nadnárodní skupiny IVECO,  v soutěži firem „AXA Zaměstnavatel 
regionu“ oceněná 1. místem v Pardubickém kraji, rozšiřuje pracovní týmy 
výrobního závodu a přijímá zaměstnance v profesích:

• Operátor – ohraňovací lisy
• Operátor -  laser

Předpoklady pro výkon práce:
� Vyučení ve strojírenském oboru nebo SŠ strojního zaměření
� Praxe na CNC řezacích strojích (laser, vodní paprsek, plazma) výhodou 
� Základní znalost čtení výkresové dokumentace
� Základy práce na PC
� Nepřetržitý provoz ve třech směnách 
� Zájem o práci a další osobní rozvoj

• Autoelektrikář
• Automechanik
• Autolakýrník
• Strojní zámečník

Předpoklady pro výkon práce:
� Vyučení ve strojírenském oboru nebo SŠ strojního zaměření
� Základní znalost čtení výkresové dokumentace
� Praxe v oboru výhodou
� Zájem o práci a další osobní rozvoj

• Kontrolor kvality – výstupní kontrola

Předpoklady:
� Středoškolské vzdělání, zaměření elektro
� Znalost diagnostiky vozidel, znalost základů metrologie
� Znalost  principů auditů výrobků výhodou
� Komunikace slovem i písmem v anglickém jazyce
� Zájem o obor, týmovou práci  a další odborný růst

Nabízíme: 
� Široký prostor pro uplatnění vašich dovedností, znalostí a zkušeností
� Zázemí stabilní moderní firmy významně se profilující v automobilovém průmyslu se zahra-

niční účastí 
� Možnost dalšího odborného rozvoje
� Zaměstnanecké výhody podporující pracovní 
 výkon a stabilitu zaměstnanců

Rádi Vás přivítáme v našem týmu! 

V případě zájmu kontaktujte: 
Iveco Czech Republic, a. s., 
Monika Tesařová, personalista
Dobrovského 74/II, 566 03 Vysoké Mýto 
Telefon: 465 452 121
monika.tesarova@irisbus.iveco.com 
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