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Na přední straně obálky:
Letecký pohled na Vysoké Mýto od severozápadu.
Na 1. straně vertikála státní silnice I/35, vedle ní průmyslová zóna s hlavním závodem bývalé 
Karosy, železniční dráhou a nádražím a areálem v Průmyslové ulici. 
Na zadní straně dole část Tyršovy veřejné plovárny a průmyslová oblast v severní části města.

Tyršova veřejná plovárna, kolem roku 1933 (foto archiv). 



IVAN BEDNÁŘ
malíř, odborný pracovník Národní galerie v Praze
* 8. 5. 1923
† 2. 1. 1993

Narodil se před 85 lety ve Vysokém Mýtě, kde 
absolvoval obecnou školu a reálné gymnázium 
(1934 - 1942). V roce 1945 odešel studovat do 
Prahy výtvarnou výchovu na Pedagogickou fakul-
tu UK, kde absolvoval u profesorů M. Salcmanna, 
C. Boudy, K. Lidického a J. Sejpky v roce 1950. V 
témže roce začal studovat na Fakultě architektury 
a pozemního stavitelství Českého vysokého uče-
ní technického, kterou dokončil v roce 1954. Po 
dokončení studií, v letech 1954 - 1970, pracoval 

ve výtvarném oddělení Ministerstva kultury ČSR. Od roku 1970 do roku 1983 pracoval v Národní 
galerii v Praze. Od poloviny 40. let až do smrti byl činný i jako malíř. Vynikl především jako oso-
bitý portrétista, známá jsou však i jeho zátiší a snové pohledy na krajinu dětství i na Prahu.  Za-
čínal malovat olejem, v letech 1960 - 1964 se začal zabývat, velmi originálně a osobitě, malbou 
voskovými technikami - experimentální enkaustikou. Jeho portréty z té doby jsou velmi tvarově 
stylizované a do značné míry nepostrádají jistý karikaturní nádech. Byl členem tvůrčích skupin 
Osm výtvarníků, Směr a Linie. Podnikl mnoho studijních cest po Evropě. Vystavoval zejména v 
Praze, dále ve Východočeské galerii v Pardubicích, v Hradci Králové, Šumperku, Kladně, Sušici, 
Mohelnici a dalších místech. Ve Vysokém Mýtě vystavoval od roku 1946, kdy se zúčastnil dvou 
skupinových výstav, v roce 1958 se v Městské galerii uskutečnila jeho společná výstava s Václa-
vem Peřinou. V letech 1962, 1967 a 1969 se se svými obrazy zúčastnil dalších skupinových vý-
stav ve Vysokém Mýtě a v roce 1975 byla uspořádána jeho první samostatná výstava ve Výstavní 
síni Jana Jušky. V roce 1979 vystavoval u příležitosti 100. výročí založení gymnázia ve Vysokém 
Mýtě na skupinové výstavě učitelů a absolventů gymnázia. V letech 1983 se konala v Městské 
galerii ve Vysokém Mýtě další 
samostatná výstava, posled-
ní pak, již posmrtná, tamtéž 
v roce 1993. Ivan Bednář má 
bohaté zastoupení ve sbír-
kách galerií. Městská galerie 
ve Vysokém Mýtě vlastní 10 
jeho obrazů, dalšími vlastníky 
jeho děl jsou Východočeská 
galerie v Pardubicích, Středo-
česká galerie v Praze, Galerie 
umění v Karlových Varech, 
Galerie Vysočiny v Jihlavě, 
Galerie výtvarného umění v 
Olomouci. Jeho obrazy vlast-
ní také Ministerstvo kultury 
ČR a jsou v mnoha soukro-
mých sbírkách v Čechách a v 
zahraničí.

Medailon měsíce

Vysoké Mýto mého mládí, vosková technika, 54 x 70 cm, 
Městská galerie Vysoké Mýto, 

v současné době vystaveno ve vestibulu 
Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě.

Autoportrét, 1958, olej, plátno, 55 x 70 cm, 
Městská galerie Vysoké Mýto
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Ve Vitrince pokračujeme v naší pouti za vysokomýtskými sochami dalším zastavením: tentokrát 
je to na začátku knířovské poutní cesty, u sochy svatého Josefa. Je to jediná socha, která 
přečkala bez větší úhony zcela destruující přítomnost sovětské armády v tomto cípu města. Je to 
s podivem, protože ze všech čtyř soch v okruhu knířovské poutní cesty měla k bývalému bloku 
sovětských kasáren nejblíže (asi jen 50 metrů). To, že jako jediná přežila, připisuji tomu, že byla 
na dohled všudypřítomnému zraku strážních muezzinů a že zobrazený světec se shodou okol-
ností jmenoval Josef...

Barokní socha svatého Josefa s Ježíškem byla postavena jako 
výchozí bod tzv. knířovské poutní cesty roku 1738. Ze všech čtyř 
soch je tedy nejstarší (svatý Vavřinec přibyl roku 1741, Panna Maria 
Knířovská roku 1816 a Panna Maria Bolestná (o které jsme psali v 
minulé Vitrince) roku 1818.  Svatý Josef i Ježíšek jsou v životní veli-
kosti, celá socha ale i s podstavcem měří 400 cm. Uprostřed oválné 
kartuše vpředu stojí nápis: 

Tato statue jest tuto k poctě
sv. Josefa postavena, z nákladů Jana Jozeffi,
též Evy, manželky jeho. Dne 24. máje r. 1738.

(Bude tomu tedy 24. května přesně 270 let). Manželé Jozeffiovi byli 
donátory i na stavbu druhé, stejně vysoké a stejně koncipované, 
pravděpodobně i stejným mistrem zhotovené sochy sv. Vavřince 
(o ní příště). Svatý Josef stával na čtyřbokém opukovém podstavci 
o metr výše než dnes. Až na něm byl umístěn dvoumetrový pískov-
cový sokl, bohatě zdobený profilací a volutami. Na něm dodnes 
spočívá samotná socha svatého Josefa s Ježíškem, jehož světec 
drží na pravé ruce v ochranném gestu. Pod nohama má stylizova-
ná oblaka s hlavami andělů. Socha stávala od začátku 20. století 
v ochranném stínu dvou stále mohutnějších lip (obr. 1.), od poloviny 
století pak začala prudce chátrat a byla poničena domácími i sovět-
skými vandaly (obr. 2.), přesto, pravděpodobně i pro svou mohut-
nost, odolala svým hanobitelům ve vzpřímeném stavu. Celková re-
konstrukce sochy proběhla na sklonku 90. let. Byl při ní odstraněn 
zchátralý nevyhovující opukový sokl a byla usazena na zapuštěný 
sokl betonový. Byla doplněna chybějící hlava Ježíška, obličej jedno-
ho z andělů, obě zlacené svatozáře, liliová ratolest a několik ulome-
ných prstů; i další místa, poničená vrypy azbukou, byla doplněna 
umělým kamenem, některá místa pak byla ponechána netknuta, na 
paměť neznabohů. Po několika letech od rekonstrukce je stav so-
chy opět ne zcela vyhovující. Na spodní části se objevily nové vrypy 
a nápisy, zlacené svatozáře znovu chybí; socha tak trpí zejména 
tím, že je zcela mimo veřejná prostranství. Město Vysoké Mýto se 
proto rozhodlo využít nabídky města Chrudim, které za zapůjče-
ní originálu sochy na výstavu v areálu kláštera v Chrudimi nabídlo 
nejen nové zrestaurování sochy, ale také zhotovení přesné kopie. 
Ta bude umístěna na původní místo na začátku knířovské cesty. Po 
skončení výstavy v Chrudimi se originál sochy může vrátit na méně 
exponované místo ve Vysokém Mýtě, kde bude lépe chráněný a 
přístupný očím novodobých poutníků i obyvatel města

Vitrinka 

Sv. Josef kolem roku 1905
a na počátku 90. let.
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Svatý Josef, současný stav.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa
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Úplná znění usnesení ZM č. 2/08 a RM č. 
10/08 – 12/08 jsou zveřejněna na interneto-
vé stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah.

19. března zastupitelstvo města:
• schválilo rozpočet města Vysoké Mýto 
na rok 2008 s tím, že schodek rozpočtu 
bude uhrazen finančními prostředky města 
z minulých let; 
• schválilo rozpočtový výhled města Vysoké 
Mýto sestavený do roku 2011;
• schválilo předložení žádosti o dotaci z 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod na projekt Centrum sociálních 
služeb Vysoké Mýto a schválilo rozpočet 
projektu Centrum sociálních služeb Vysoké 
Mýto ve výši 63 mil. Kč a spolufinancování 
ve výši 7,5 % tj. 4,725 mil. Kč;         
• schválilo předložení žádosti o dotaci z 
Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce 
budovy bývalé staré radnice (soudu)“, který 
je prioritní investiční akcí města v letech 
2008 – 2010, schválilo rozpočet projektu 
ve výši 65 768 000 Kč a schválilo čerpání 
vlastního podílu města ve výši 5 532 000 Kč 
s tím, že tato částka bude zapracována do 
rozpočtového výhledu na léta 2008 - 2010;
• schválilo zařazení budovy ZŠ Javornického 
a kostel sv. Vavřince do akcí obnovy kultur-
ních památek v rámci Programu regenerace 
MPR a MPZ na rok 2008 ve Vysokém Mýtě; 
• schválilo čerpání finanční kvóty na podpo-
ru obnovy (opravy, restaurování) kulturních 
památek v rámci Programu regenerace MPR 
a MPZ na rok 2008 ve Vysokém Mýtě ve 
výši 1 290 000 Kč takto: Město Vysoké Mýto 
- ZŠ Javornického, Vysoké Mýto ve výši 
635 000 Kč a Římskokatolická farnost, 
děkanství Vysoké Mýto - kostel sv. Vavřince 
ve výši 655 000 Kč;
• schválilo Plán rozvoje sociálních služeb 
ve Vysokém Mýtě a v místních částech na 
období 2008 – 2010;                                    
• schválilo poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě 
ve výši 150 000 Kč na kulturní a vědeckou 
činnost muzea související s historií regionu 
Vysokomýtska;

• schválilo poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto Domovu mládeže a školní jídelně 
Vysoké Mýto ve výši 50 000 Kč na renovaci 
podlahy sportovní haly;                              
• schválilo poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto Římskokatolické farnosti - děkanství 
ve Vysokém Mýtě ve výši 50 000 Kč na 
opravu varhan v kostele sv. Vavřince;
• souhlasilo s minimální 20% finanční spo-
luúčastí města na programu Prevence kri-
minality 2008.
        
18. března rada města:
• schválila uzavření smlouvy o partner-
ství mezi městem Vysoké Mýto a svazkem 
obcí Českomoravské pomezí na projekt 
Rekonstrukce budovy bývalé staré radnice 
(soudu);
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého, Čapkovská 
a  Husova ve Vysokém Mýtě na dobu urči-
tou; 
• vydala nařízení č. 1/2008 o vymezení míst-
ních komunikací či jejich úseků ve Vysokém 
Mýtě, jichž lze užít ke stání silničního moto-
rového vozidla za sjednanou cenu, a vydala 
zároveň Ceník za užití místních komuni-
kací; 
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy 
s obcemi Dobříkov a Běstovice na výkon 
některých úkolů městské policie;
• schválila poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto občanskému sdružení Náš Domov 
Koclířov pro Azylový dům pro matky s dětmi 
v nouzi ve výši 3 000 Kč.

25. března rada města:
• schválila smlouvy o partnerství a vzájem-
né spolupráci s těmito subjekty: Berenika  
Vysoké Mýto, Centrum pro rodinu Kujebáček 
o. s., Vysoké Mýto, SKP Centrum Pardubice 
a Základní škola a praktická škola SVÍTÁNÍ, 
o. p. s., Pardubice na zajištění realizace 
projektu Centrum sociálních služeb Vysoké 
Mýto;                                                       
• schválila uzavření smlouvy o dílo na 
provedení restaurátorských prací s akad. 
sochařem prof. Jaroslavem Kolomazníkem 
na provedení restaurátorských prací na 
plastice Mládí;

Informace z Městského úřadu
Z jednání zastupitelstva a rady města
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• souhlasila s udělením dotací z rozpočtu 
města Vysoké Mýto na rok 2008 na projekty 
v oblasti životního prostředí.   

1. dubna rada města:
• schválila udělení dotací z rozpočtu města 
na rok 2008 na aktivity škol a školských 
zařízení, na aktivity s partnerskými městy, 
na sport a na aktivity v kultuře; 
• schválila uzavření mandátních smluv s 
firmou Stavební poradna, s. r. o., České 
Budějovice pro zpracování zadání a admi-
nistrace veřejných zakázek podle zákona 
č. 137/2006 Sb. na akce spolufinancované 
z dotace EU:
1. Vybudování sběrných dvorů v ul. Kpt. 
Poplera, Gen. Svatoně a Průmyslová ve 
Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu.
2. Dodávka kontejnerů, svozového vozu a 
nakladače sběrných dvorů Kpt. Poplera, 
Gen. Svatoně a Průmyslová ve Vysokém 
Mýtě, vč. publicity projektu.
3. Dodávka kontejnerů a nádob pro sběr-
né dvory Kpt. Poplera, Gen. Svatoně a 
Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity 
projektu;
• schválila uzavření nájemní smlouvy na byt 
v Husově ulici ve Vysokém Mýtě na dobu 
určitou;
• schválila zřízení přípravné třídy při ZŠ 
Jiráskova Vysoké Mýto;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách,  Prokopa Velikého, 
U Potoka a na nám. Naděje na dobu urči-
tou.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

INFORMACE PRO OBČANY A 
PODNIKATELE SVAZKU OBCÍ 
KOŠUMBERSKA A MIKRORE-
GIONU VYSOKOMÝTSKO

V současné době působí na území 
Svazku obcí Košumberska a Mikroregionu 
Vysokomýtsko obecně prospěšná společ-
nost „MAS Košumbersko a Vysokomýtsko 
o. p. s.“. Zakládajícími subjekty tohoto sdru-
žení jsou jak veřejné subjekty (mimo jiné 
také, prostřednictvím svazku obcí, město 
Vysoké Mýto), tak i neziskové organizace a 
podnikatelé. 

V tomto roce se tato Místní akční skupina (ve 
zkratce MAS) připravuje na podání žádosti 
o dotaci z Evropské unie. V případě, že tuto 
dotaci získá, bude v následujících letech z 
těchto prostředků poskytovat dotace jed-
notlivým subjektům, které si podají žádost 
o podporu svého projektu. Velmi důleži-
tá a téměř prioritní je komunikace mezi 
touto MAS, zakládajícími subjekty a všemi 
aktivními subjekty z celého území MAS. 
Dle úrovně komunikace bude hodnocena 
činnost MAS. Pokud bude tato na vysoké 
úrovni a bude dokladovatelná (články v 
regionálním tisku, na webových stránkách 
obcí, fotodokumentace atd.) stoupne šance 
na získání podpory z programu LEADER. 
Posouzení způsobu a intenzity komunikace 
za celé území MAS budou hodnotit správci 
programu LEADER při posuzování žádosti 
o dotaci. V případě úspěchu bude MAS 
podporovat z obdržené dotace realizace 
rozvojových projektů aktivních subjektů ze 
svého území (podnikatelé, obce, neziskové 
organizace). Posouzení aktivity při přípravě 
na čerpání prostředků z programu LEADER 
bude jedním z kritérií, které bude výběrová 
komise při rozdělování prostředků posuzo-
vat. To znamená, že jednotlivé subjekty z 
území MAS mohou již dnes, svoji aktivitou, 
ovlivnit svoji úspěšnost při budoucím rozdě-
lování prostředků programu LEADER.

V této chvíli připravila MAS Košumbersko 
a Vysokomýtsko o. p. s. pro členské obce, 
podnikatele a neziskové organizace dotaz-

Dotace Evropské unie
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níky, které je potřeba vyplnit, aby byly sta-
noveny hlavní oblasti podpory -  projekty, 
na které by mohly být v rámci programu 
LEADER žádané dotace. Tyto potom budou 
zapojeny do strategického plánu LEADER. 
Apelujeme tedy na vás občany, neziskové 
organizace i podnikatele, kteří máte zájem 
zapojit se do tohoto programu a pokusit 
se získat dotaci na vámi plánované projek-
ty, abyste si vyžádali zmiňovaný dotazník, 
a to nejlépe na níže uvedených e-mailo-
vých adresách, nebo na našem městském 
úřadu.

Mezi subjekty, které si budou moci podat 
žádost o dotaci patří především:

-  podnikatelé v zemědělství
- podnikatelé v lesnictví 
 a souvisejících odvětvích 
 (pilařská výroba)
- občanská sdružení 
 (neziskové organizace)

Potřebné informace a informace pro 
NNO poskytne Mgr. Šárka Vlčková, 
tel.: 605 825 642, e-mail: nejlip@unet.cz 
nebo Ing. Milan Zeman, tel: 737 305 105, 
e-mail: zeman@redea.cz. Další informa-
ce o činnosti MAS se můžete dozvědět 
od 5. 5. také na webových stránkách www.
mas-kvm.cz. 

Jsme přesvědčeni, že tato aktivita, realizo-
vaná MAS Košumbersko a Vysokomýtsko 
o. p. s., je velmi dobrou příležitostí pro drob-
né podnikatele a spolky k získání dotačních 
prostředků na realizaci jejich projektů. 
     

Ing. František Jiraský,
místostarosta Vysokého Mýta,

člen správní rady MAS 
Košumbersko a Vysokomýtsko

INFORMACE O DOTACÍCH
Město Vysoké Mýto obdrželo dotaci na 
dva projekty:
• Modernizace sběrných dvorů 
• Optimalizace stanovišť sběrných nádob 

Především druhý projekt se bude týkat oby-
vatel sídlištní zástavby.
Hlavní změny, které projekt obsahuje:

1. zvýšení počtu kontejnerů na tříděný od-
pad – papír, plast 

2. rekonstrukce nebo vybudování nových 
zpevněných stanovišť sběrných nádob, 
včetně zbourání stávajících přístřešků. V 
některých místech dojde ke zrušení stá-
vajících stanovišť sběrných nádob, jejich 
sloučení a vybudování nových.  Plochy 
pro sběrné nádoby jsou navrženy a bu-
dou vybudovány tak, aby na nich stály 
pouze kontejnery o objemu 1100 l.  

Finanční prostředky z fondů EU nejsou po-
skytovány na nádoby na směsný komunální 
odpad, které jsou vždy majetkem obyva-
tel domů.  V této části projektu bude třeba 
vstřícnosti obyvatel domů podílet se finanč-
ně na nákupu nádob 1100 l. 

Na základě výše uvedeného je možný ná-
kup nádob za zvýhodněných podmínek.
Bližší informace podají správci a majitelé ob-
jektů (MěBP 465 421 046, SBD 465 420 380).

Odbor životního prostředí
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Omlouváme se za tiskovou chybu zveřejně-
nou v informačních v letácích o třídění bio-
odpadu v sídlištní zástavbě. Správné znění 
textu je:

Bioodpad neznečišťujte jinými odpady a 
nevhazujte v mikrotenových a igelitových 
sáčcích!

UPOZORNĚNÍ
Žádáme obyvatele, kteří mají nádoby na bio-
odpad, aby do nich neukládali větve, dřevo 
ani ostatní dřevní hmotu.

TISKOVÁ CHYBA

SOUTĚŽ VE SBĚRU 
NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
V tomto měsíci máte poslední možnost za-
pojit se do soutěže ve sběru tetrapaků.
Oranžové pytle naplněné vymytými a slože-
nými nápojovými kartony (obaly od mléka, 
džusů, vína) odevzdávejte na sběrný dvůr. 
Soutěží se o hodnotné ceny - digitální fotoa-
parát, MP 3 přehrávač a nabíječku baterií.
Soutěž probíhá za podpory společnosti 
EKO-KOM, a. s, Pardubického kraje a Re-
gionální rozvojové agentury Pardubického 
kraje.

SOUTĚŽ

Zastupitelstvo města Vysoké Mýto na svém 
zasedání dne 19. 3. schválilo Plán roz-
voje sociálních služeb ve Vysokém Mýtě 
a v místních částech na období let 
2008 – 2010.  Tento dokument byl zpraco-
ván po dvouleté činnosti pracovní skupiny, 
která se touto problematikou zabývala. Celý 
materiál bude dostupný na internetových 
stránkách města a na Odboru sociálních 
služeb Městského úřadu ve Vysokém Mýtě. 
Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu 
podíleli.

Iveta Fajglová, 
vedoucí odboru sociálních služeb

Odbor sociálních služeb

Dne 12. dubna se uskutečnilo v obřadní síni 
Městského úřadu přivítání nových vysoko-
mýtských občánků: 

Eliška Doubravská, Jan Drobílek, Eliana 
Felcmanová, Petr Havelka, Vojtěch Hospod-
ka, Helena Nimshausová, Jitka Šimonová, 
Jan Tošovský.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÉ  HUDBY
NA  NÁMĚSTÍ  VE  VYSOKÉM  MÝTĚ

Střídavě hrají orchestry
z  Chocně,  Dolního Újezda  a  Litomyšle.

CHOCEŇAČKA
vedoucí  Jiří Šimek, zpívají Blanka Nováková 
a František Šantrůček
3. 7., 17. 7., 28. 8.

DOLNOVANKA
vedoucí  Petr Čermák, zpívají Marcela Klí-
mová a Josef Mlíka
26. 6., 31. 7., 21. 8.

LITOMYŠLSKÁ  JEDENÁCTKA
vedoucí  Josef Král, zpívají Zuzana Hořínko-
vá a Radek Klusoň
10. 7., 24. 7., 14. 8.

Vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin
v těchto termínech:
26. 6. - 3. 7. - 10. 7. -  17. 7. - 24. 7. - 31. 7. 
- 14. 8. - 21. 8. - 28. 8.

Připravujeme na prázdniny
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Město Vysoké Mýto a M-Klub pořádají pod záštitou ministra kultury ČR Václava Jehličky 
a ředitele AMATI - Denak s. r. o. Václava Hniličky  

XVI. ročník Národní přehlídky dětských dechových hudeb

ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO
23. – 25. 5. 2008
náměstí Přemysla Otakara II.

Účastníci soutěže:  orchestry ZUŠ
Ivančice a Ořechov, Opatovice a Jevíčko, Prachatice, Přelouč, Skuteč, Šardice, Vimperk, Volary 
PROGRAM
Pátek 23. května 
15.00 hod.  koncert - BIG BAND ZUŠ Vysoké Mýto

Sobota 24. května 
10.00 hod. - koncert dechové hudby ZUŠ Vysoké Mýto
13.30 hod. -  slavnostní nástup,  zahájení přehlídky
14.00 - 18.00 hod. - soutěž dechových hudeb
20.00 hod.  koncert - –123 MIN.

Neděle 25. května 
9.00 - 11.00 hod. - koncerty jednotlivých orchestrů v 
okolních obcích.
13.15 hod. - průvod orchestrů a mažoretek po nové trase 
od ZUŠ Litomyšlskou branou na náměstí. Po příchodu 
na náměstí zazní v podání všech orchestrů tři Čermákovy 
skladby  (Pochod č. 1, Májová polka, Revoluční pochod). 
Vyhlášení výsledků.
Oficiální závěr.

Po skončení přehlídky bude následovat koncert: 

MLADÝ TÝNIŠŤSKÝ BIGBAND

Moderátor  přehlídky - Karel Hegner

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 uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje.

Souběžně s přehlídkou dechových hudeb proběhne výtvarná soutěž a divácké hodnocení 
kapel spolu se slosováním vstupenek o cenu věnovanou městem Vysoké Mýto.

V době přehlídky bude náměstí Přemysla Otakara II. pro provoz uzavřeno.
Přehlídka se koná za každého počasí. Vstupné 20 Kč.

Sponzoři XVI. ročníku ČVM: Amati – Denak spol. s r. o., Nopek spol. s r. o., Smékalovo pekař-
ství, Potraviny A. Pecka, Hejhalova cukrárna, Hotel – Restaurace Pod Věží. Obce: Vraclav, 
Tisová, Dobříkov, Zámrsk, Libecina,  Rehabilitační ústav Brandýs n. Orlicí a Hamzova odborná 
léčebna Luže – Košumberk. 
Mediální partner: Český rozhlas Pardubice.
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NĚKOLIK ČÍSEL ZE STATISTIK 
MĚSTSKÉ POLICIE VYSOKÉ 
MÝTO ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 
2008

Přestupky v dopravě:
Městská policie umístila 440 všem jistě 
známých růžových lístečků za stěrače aut, 
jejichž řidiči mají o parkování ve městě jiný 
názor, než stanovuje zákon o provozu na 
pozemních komunikacích.
  
Na různých částech města a v přilehlých 
obcích provedla městská policie 5 měření 
rychlosti, přičemž bylo zjištěno 134 řidičů, 
kteří za svou rychlou jízdu přišli o peníze 
i o body.

Městská policie dále předala Policii České 
republiky 4 řidiče, kteří se před jízdou posil-
nili alkoholickým nápojem. 
Asistovala při 21 dopravních nehodách, a to 
převážně na silnici 1/35.

Dopadení výtečníci:
Ve 27 případech řešili strážníci Městské po-
licie drobné krádeže ve vysokomýtských 
obchodech.
Zabývali se 6 případy porušení občanského 
soužití.
Neunikl ani celostátně hledaný muž, když se 
před přijíždějící hlídkou Policie ČR schoval 
přímo pod okna služebny Městské policie 
ve Vysokém Mýtě. Tou byl dopaden a udi-
ven předán do péče státních policistů.

Psi: 
Na území města bylo odchyceno 8 čtyřno-
hých přátel člověka.

Městská policie je tu pro vás. 
Tel.: 465 466 179
Mobil: 777 755 277

Městská policie

Již podeváté proběhne 17. května májová 
veselice pro všechny vysokomýtské obča-
ny a přespolní pod názvem Vysokomýtské 
májové kujebání. Tradičně úspěšná akce s 
bohatým programem pod taktovkou pořa-
datelské agentury Czech marketing, s.r.o. 
odstartuje ve 13.00 a bude pokračovat až 
do druhé hodiny ranní na fotbalovém hřišti 
SK Vysoké Mýto. 
Pořadatelé chtějí vyjít vstříc rodičům s dětmi 
a pro dospělé připravili slevu. Dětská vstu-
penka pro děti od 3 do 15 let bude stát 50 
Kč. Každý dospělý zaplatí 150 korun, a po-
kud opustí areál do 18.00 hodin, bude mu 
vráceno 50 Kč. Odpolední vstupenka pro 
dospělého na dětský den tedy přijde na 100 
korun. Děti do 3 let mají vstup zdarma. 
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Sobota 24. 5. v 19.00   

SPIDER-MAN 3
Americký dobrodružný velkofilm. SpiderMan 
bude tentokrát potřebovat znovu objevit svůj 
smysl pro slitování, který z něj dělá to, čím 
ve skutečnosti je: opravdového hrdinu. Ta 
největší bitva na něj teprve čeká.
140 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 39 Kč.

Čtvrtek 29. 5. v 19.00
Pátek    30. 5. v 19.00   

VENKOVSKÝ  UČITEL 
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém 
filmu osudy tří hlavních hrdinů, jejichž ná-
hodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, 
přátelství a odpuštění. Každý někoho potře-
buje. Snímek vznikl v česko-německo-fran-
couzské koprodukci.
117 min. Mluveno česky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

V červnu uvidíte:
Asterix a olympijské hry • Let´s Dance 
2 Street Dance • O rodičích a dětech 
• Sup r  hrdina • Karamazovi • Než ďábel 
zjistí, že seš mrtvej • Až na krev • Bobule 
• Úhel pohledu • Pan Včelka • Lovec draků 
• Iron Man • Taková normální rodinka.

Pondělí 5. 5. v 17.30   

KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
Americká dobrodružná fantasy. Adaptace 
populární stejnojmenné knižní série, ve kte-
ré ožívá fantastický svět obývaný ještě fan-
tastičtějšími bytostmi. Jejich svět je blíž, než 
si myslíte.
95 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Úterý 6. 5. v 17.30   

NEJKRÁSNĚJŠÍ  HÁDANKA
Nejnovější film Zdeňka Trošky. Pohádka o 
chasníkovi Matějovi, Majdalence, vojákovi 
Ondrovi a princezně Rozmarýnce. 
98 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 7. 5. v 19.00   

KURZ  NEGATIVNÍHO  MYŠLENÍ
Sarkastická černá norská tragikomedie. Par-
ta hendikepovaných lidí chce pod vedením 
psycholožky přesvědčit pětatřicetiletého 
Geira, který po autonehodě skončil na vozí-
ku, aby se naučil pozitivně myslet a zachrá-
nil tak rozpadající se manželství. Český lev 
za nejlepší zahraniční film.
79 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 14. 5. v 19.00   

RAMBO:  DO PEKLA A ZPĚT
Thriller USA. Čtvrtý díl série o vietnamském 
veteránovi nás zavede do jihovýchodní Asie, 
kde se stárnoucí John Rambo (Sylvester 
Stallone) usadil.
93 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 69 Kč. 

Středa 21. 5. v 19.00   

27 ŠATŮ
Lehká americká romantická komedie. V 
tomto filmu navštívíme svatbu v kovboj-
ském, bikinách, indických sárí… a to vše na 
nejrůznějších místech světa.
109 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)
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vírá široké pole pro dovedné navození su-
gesce v jednotlivých scénách. Není rozhod-
ně náhoda, že se filmy Alfreda Hitchcocka 
těšily zájmu tvůrců francouzské nové vlny, 
jako Jean-Luc Godard nebo François Truf-
fault, který mimochodem vydal zajímavou 
knihu rozhovorů s Hitchcockem. Mnohokrát 
byly také scény z Hitchcockových filmů ci-
továny. A že se neutuchajícímu zájmu těší 
i nadále, o tom svědčí třeba Kusturicova 
citace mistra ve filmu Arizona Dream, který 
jsme v prosinci 2006 v našem klubu uváděli. 
Pro svou mistrnou schopnost vytvářet a vrs-
tvit filmové obrazy na dějové osnově si pak 
v pozdním tvůrčím období mohl Hitchcock 
dovolit také ironizovat sebe sama, takže na 
několika místech jeho filmů dochází k tak 
neuvěřitelným situacím, že pozornější divák 
nutně vycítí kdesi v pozadí režisérův úsměv. 
O mistrově nesmazatelném místě v historii 
světové kinematografie tedy nemůže být 
pochyb, zvláště když v opakovaných anke-
tách, do kterých přispívají respondenti stěží 
pamatující dobu jeho největší slávy, se jeho 
Okno do dvora a Na sever Severozápadní 
linkou umísťují v první dvacítce filmů! Kdo 
viděl Hitchcockovy filmy, ten se na součas-
ných hororech nudí. 
Přijďte, budete se opravdu bát!

Jan Schejbal

Čtvrtek 15. května v 19.00 
v Šemberově divadle

NA  SEVER  
SEVEROZÁPADNÍ  LINKOU
(North by Northwest)

USA,  1959, 136‘
Režie: Alfred Hitchcock     
Scénář: Ernest Lehman   
Kamera: Robert Burks
Hudba: Bernard Herrmann
Hrají: Cary Grant (Roger Thornhill), Eva Ma-
rie Saintová (Eve Kendallová), James Mason 
(Phillip Vandamm), Jessie Royce Landisová 
(Clara Thornhillová), Leo G. Carroll (Profe-
sor), Martin Landau (Leonard) aj.

Jedinečnost mistra filmové hrůzy, jak Alfre-
da Hitchcocka nazývali, spočívá v jeho peč-
livé řemeslné filmařské zručnosti. Kterýkoli 
z mistrových filmů – od těch němých až po 
poslední opusy – má kromě jiných přednos-
tí především velice pevnou dramaturgickou 
kostru. Díky tomu se vždycky divák dostává 
velmi snadno do příběhu a mistrovi se ote-

Filmový klub
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Úterý 20. května v 19.30
5. představení v předplatném

KOSA
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek Frí-
da uvádějí komedii slovenského autora 
a režiséra Jakuba Nvoty, ve které se objeví 
vedle známé dvojice Divadelního spolku 
Frída – Martina Trnavského a Radima Nová-
ka, také slovenský host, Božidara Turzono-
vová. 
Jednoho vánočního večera překvapí starého 
mládence v jeho skromném bytě nečekaná 
návštěva, muž v masce, který se vydává za 
abstraktní postavu. Při jejich setkání dojde 
ke vzájemné konfrontaci… Celému před-
stavení kraluje skvělým hereckým výkonem 
Božidara Turzonovová… a živá swingová 
kapela. 
Vstupné: 220, 210, 200 Kč.
Předprodej od 5. 5. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Koncerty
Úterý 13. května v 19.30
JAKUB  SMOLÍK  
s kapelou a vokalistkami.
Zpěvák, který se stal v anketě Český slavík 
2003 skokanem roku. Na podzim 2007 vydal 
nové album s názvem „Řekni, že je nebe“ a v 
současné době vystupuje s programem, se-
staveným z  hitů tohoto alba. Jak již samotný 
název desky naznačuje, Jakub Smolík zůstá-
vá věrný stylu, který mu přináší dlouhodobý 
zájem fanoušků a především fanynek: je to 
nenapravitelný romantik.
Vstupné: 250,  240, 230 Kč.
Předprodej v Informačním centru MěÚ Vyso-
ké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Na červen připravujeme: 
Středa 11. 6. v 18.00  

EVA  A  VAŠEK
Koncert známé pěvecké a zároveň manžel-
ské dvojice Evy a Václava Ševčíkových, je-
jichž repertoár se skládá především ze sta-
rých a úspěšných lidových a dechovkových 
melodií.
Vstupné:  150,  140,  130 Kč.
Předprodej od 19. 5. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

V pondělí 2. 6. v 19 hodin 
v Šemberově divadle

POSELSTVÍ Z HLUBIN ČASU
Hra o dvou koncích. Bájná Atlantida pro-
mlouvá k dnešnímu světu.
Hra je dramatizací románu Evy a Pavla Do-
lejších „Už brzy“ (2004). Žánrem je to kon-
verzační drama, nepostrádá prvky humoru, 
detektivky a sci-fi. 
Novinář Artur Degranc, významný zpravodaj 
francouzského týdeníku Horizont má připra-
vit interwiev s profesorem Sarretim, vědcem, 
který objevil zbytky bájné Atlantidy. Brzy po 
jejich setkání ale profesor za podivných okol-
ností umírá….
Dramatizace, scénář a režie: Vladimír Vácha
Hudba: Jiří Jelínek
Délka představení: 103 minut
Vstupné 60 Kč.
Vstupenky je možno objednat předem tele-
fonicky na 608 838 573 nebo na: vysoke.my-
to@cb.cz  a od 19. 5. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto. 
Pořádá Církev bratrská.
Další informace na:
www.kairos.wz.cz a www.cb.cz/vysoke.myto 
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Česká křesťanská akademie 
a Církev československá husitská zvou
v pondělí 12. 5. v 17 hod.
na pohádku Loutkového divadla Studna

O VŠUDYBYLOVI
V sále ZUŠ Vysoké Mýto.

Divadlo pro děti

M-Klub

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO 
STARŠÍ A STŘEDNÍ GENERACI 
se koná v neděli 18. května od 13.30 hod. 
ve společenském sále M-Klubu. K tanci i po-
slechu hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto 
pod vedením Stanislava Hájka. 
Vstupné:  50 Kč.

Taneční odpoledne

Kurzy
Na nový školní rok 2008/2009 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 hodi-
ny.
Den i hodiny výuky budou stanoveny na in-
formační schůzce v průběhu září.

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

- 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.

 - znaková řeč
Kurz bude probíhat 1x týdně v odpoledních 
hodinách a je určen 
pro začátečníky i pokročilé.

Přednášky

Úterý 6. 5. v 17 hod. v malém sále M-Klubu

POVÍDÁNÍ O MÓDĚ A ZDRAVÍ
O novinkách nejen v módě, ale i o nových 
trendech líčení.
O zdravém životním stylu, hubnutí a formo-
vání postavy.
Vstupenky na tuto přednášku jsou slosova-
telné.
Výherce má možnost  změnit svůj vzhled  
profesionálním nalíčením.   
Přednáší: Jaroslava a Petr Knířovi z České 
Třebové.
Vstupné: 20 Kč.
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PŮJČOVNÍ DOBA

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

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

SLAVNOSTNÍ 
ZÁPIS 
DO KNIHOVNY
26. května pro 
ZŠ v dopoledních 
hodinách. Pozvání 
přijala spisovatelka 
Petra Braunová.

Výstavy:
Vestibul Městské knihovny

Karel Kouřil: 
VÝBĚR Z TVORBY
Výstava fotografií.
Potrvá do 30. června.

Městská knihovna Oddělení pro dospělé čtenáře
PETRA ŠPLÍCHALOVÁ 
A JEJÍ PŘEDSTAVIVOST
Výstava potrvá do 20. června.

NOVINKY NA KVĚTEN

Naučná literatura:
Naděžda Špatenková: Poradenství pro 
pozůstalé
Jan Bauer: Smrt si jde pro slavné
Dětské pokoje
Bohumil Kulínský: Volný pád 
Blanka Čermáková: K porodu bez obav
Lenka Svobodová: Nenechte se šikanovat 
kolegou
Dagmar Sedlická: Fenomén Šípek
Roman Kufa: Plastická chirurgie krok za 
krokem

Beletrie:
Orhan Pamuk: Jmenuji se Červená
Jan Cimický: Smrt básníka
Marcela Košanová: Magická padesátka
Ludvík Hess: Satyr a nymfičky
Josef Klíma: Vlna
Václav Láska: Advokát
Blanka Kubešová: Žoržína

Literatura pro děti a mládež:
Nela Boudová: Eliška a Korálníčci
Gillian Shieldsová: Evelínka a kouzelný lek-
tvar
Thomas Brezina: Ségry a čáry na rodiče
Daniel Kühnl: Správná parta a zrušená kletba
Markéta Prášková: Země čarodějů
W. Awdry: O mašince Tomášovi 12
Roderick Gordon: Ztracený svět v Podzemí

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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STVOŘENÍ SVĚTA JEANA EFFELA
27. dubna – 25. května
27. dubna byla v Městské galerii zahájena 
výstava francouzského kreslíře Jeana Effela. 
Městská galerie jako první z evropských ga-
lerií vzdává hold pravděpodobně nejproslu-
lejšímu světovému kreslíři poloviny 20. století, 
který se narodil právě před sto lety, v roce 
1908. A právě před 50 lety, v roce 1958, měl v 
Československu premiéru i jeho první celove-
černí film: Stvoření světa…

Francouzský výtvarník Jean Effel (1908 – 
1982) stvořil postavu svého usměvavého Pá-
naboha v těžké době konce 30. a počátku 40. 
let. I další postavy, které vzápětí spatřily světlo 
jeho světa, červený Ďábel, vousatý Adam i 
rozkošná blondýnka Eva, se rodily z ohrožení 
světa a staly se vlastně díky alternativnímu, 
dokonalému a v míru vytvářenému světu, do 
kterého byly nakresleny, nejen předobrazem 
(tolik touženého) poválečného ráje na zemi, 
ale hlavně výtvarnými ikonami, které prosla-
vily svého autora po celém světě. Jako jeden 
z mála západních výtvarníků měl tak po vál-
ce otevřené dveře i na východ od ráje – do 

zemí bývalého sovětského bloku. Ve většině těchto zemí, včetně Československa 50. let, byla 
přítomnost jeho kreseb jednou z mála skutečně světlých a radostných stránek tehdejší reality 
– včetně stránek novin a časopisů. S Československem ale Effela pojilo ještě něco navíc. Díky 
osobnímu přátelství s někdejším velvyslancem v Paříži Adolfem Hoffmeisterem a díky své pozici 
dlouholetého prezidenta pařížské Společnosti Francie – Československo vznikl v roce 1957 v 
barrandovských ateliérech i celovečerní animovaný film podle jeho mnohadílného cyklu kreseb 
Stvoření světa (rež. Eduard Hofman). Ten i díky hlasu Jana Wericha zůstal i po 50 letech v Česku 
kultovní záležitostí pro všechny generace Čechů. Výstava představuje v roce 100. výročí Effelo-
va narození v evropské exkluzivitě nejen na 100 originálních kreseb ze slavného cyklu, ale i další 
Effelovu práci – jako autora politických kreseb, plakátů a ilustrací. 

27. 4. – 25. 5., denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
Výstavu připravili: Městská galerie ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Artefactes a Icart Stras-
bourg, za participace mnoha veřejných i soukromých půjčitelů z České republiky, Francie, Ka-
nady, Ruska a Slovenska, mezi nimiž je na prvním místě třeba jmenovat Musée d´art et d´his-
toire de Saint-Denis, a za finanční účasti města Vysoké Mýto, Pardubického kraje a Artefactes.

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@vysoke-myto.cz

www.mg.vmyto.cz

Jean Effel ve svém pařížském ateliéru v roce 1960
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JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
13. dubna – 25. května 

Zajímá vás, co předchází vzniku ani-
movaného filmu? Máte rádi postavy z 
českých večerníčků? Chcete si zkusit vlastní 
animaci? To všechno a ještě mnohem více 
můžete vidět na této výstavě. Máte možnost 
proniknout do tajů televizních studií a zahrát 
si na filmové tvůrce. Výstava je plná interak-
tivních  prvků – její součástí je i malé studio, 
které zapůjčila Česká televize Brno.

Barokní areál Vraclav
DÉMONI, ČÁRY, 
KOUZLA A VĚŠTBY
1. května – 30. září 
V tomto roce se pokusíme návštěvníkům 
Barokního areálu Vraclav přiblížit tajuplný 
a mystický svět našich předků. V budově 
bývalých lázní se objeví strašidla, démoni, 

ale i dobří duchové, 
kteří provázeli život 
starých Slovanů. 
Některé známe z po-
hádek, jiní už upadli v 
zapomnění.
Výstava byla oceněna 
prestižní cenou Gloria 
musaealis a zapůjčilo 
ji Muzeum Českého 
ráje v Turnově.

Barokní areál Vraclav
tel.: 465 482 118 
Otevřeno: 
květen, červen, září: soboty a neděle: 9.00-
17.00, polední pauza: 12.00-13.30
červenec, srpen: denně mimo pondělí: 9.00-
17.00, polední pauza: 12.00-13.30

Předmět měsíce
PUNT
Ačkoli se na Vysokomýtsku lidový oděv už 
více než sto padesát let běžně nepoužívá, 
ve sbírkách Regionálního muzea je uloženo 
mnoho předmětů dokumentujících jeho 
vzhled. A jedná se nejen o fotografie a ar-
chivní dokumenty, ale v první řadě především 
o samotné části oděvu. Těch uchováváme 
v Regionálním muzeu několik desítek kusů. 

Velmi zajímavou částí svátečního lidového 
oděvu žen byl takzvaný punt, jinak zvaný 
puntek nebo také zouváček (podle tvarové 
podobnosti se zouvákem na obuv). Jednalo 
se o trojúhelníkovou vložku, kterou si ženy 
kladly na prsou přes bílou plátěnou košili, 
spolu s puntem oblékly vestu – živůtek, 
který se na prsou šněroval. Tato vložka byla 
šitá z více vrstev látky - často sametu, broká-
tu nebo také kůže - a aby byla zaručena její 
tuhost a pevnost, vkládaly se dovnitř kar-
tonové výplně. Zdobena bývala výšivkou 
kovovou nebo bavlněnou nití, našívanými 
flitry a sklíčky a také našitými pruhy samet-
ky. Převládajícím motivem výšivky byly květy 
se stonky.
Konstrukce puntu byla zpevněna kostrou z 
rákosu nebo drátu a v horní části vyčnívaly 
dva výstupky obalené stuhou. Funkce 
výstupků pravděpodobně nikdy nebyla 
praktická, ale čistě estetická. Zde tedy platí 
staré úsloví o kráse, pro kterou se často 
musí trpět – ženy desítky let punt používaly, 
ačkoli  - jak píše Alois Vojtěch Šembera v 
knize Vysoké Mýto královské věnné město, 
je punt tak nešikovný, že se jím ženské při 
shýbání do brady bodají.
Punt nebyl jedinou nepohodlnou součástí 
kroje na Vysokomýtsku. Ženy tlačila do 
tváří mosazná čelenka – loubek, mužům 
zase vadily příliš krátké a těsné vesty. To 

Regionální muzeum
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byly pravděpodobně rozhodující důvody 
proč kroj, který v sobě nesl archaické prvky 
renesanční módy, postupně zanikl. Nelze se 
divit, že nepraktické krojové součásti byly 
postupně nahrazeny módou stylovou, která 
přicházela z větších měst.
Punty se do sbírky vysokomýtského muzea 
dostaly v 90. letech 19. století v souvislosti 
se sběry materiálu pro přípravu Národopis-
né výstavy českoslovanské, která se konala 
v roce 1894.

Soňa Bezdíčková,
kurátorka sbírky textilu,

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

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

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

Punt šitý z černého sukna. Na středu podkládaná 
výšivka ze stříbrného dracounu - motiv srdce 
- zdobená našívanými penízky, spirálkami a třemi 
sklíčky. V horní části našity nad sebou čtyři pruhy 
bavlněné sametky hnědé barvy s vetkávaným 
vzorem. Podšívka z lněného plátna. 
1. čtvrtina 19. století
Sbírka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, 
předmět pochází z obce Jarošov.

Blažena Šotková, České kroje 
Výřez z tabule s litomyšlským krojem 
– žena oblečená v košili s živůtkem a puntem, 
na hlavě šata s čelenkou - loubkem
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Zápisy do všech mateřských škol ve Vyso-
kém Mýtě probíhají na jednotlivých MŠ do 
31. 5. 
     

Odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Školy
ZÁPISY DO MŠ

SKŘÍTEK EKOLÍK 
BY NÁM ZÁVIDĚL
aneb ekologický týden třeťáků ze ZŠ Javor-
nického.
Pro žáky III. A a III. C byl první dubnový 
týden ve znamení ekologické výchovy. 
V úterý 1. dubna strávili slunečné dopoled-
ne s ostatními žáky ZŠ Javornického ve Vy-
sokém Mýtě na náměstí na Dni Země. Ale 
o trochu více se těšili na čtvrtek 3. dubna 
-  na celodenní výlet do Ekologického centra 
Paleta v Oucmanicích. 
Ekologické centrum Paleta sídlí v nově zre-
konstruovaném statku uprostřed obce. Milé 
a útulné prostředí, zkušené průvodkyně a 
kvalitní program plný tvořivých činností na-
plnily  dětem dopoledne beze zbytku.

Žáci z III. A měli připravený program o papí-
ru. Úvodní hry a vyprávění patřily stromům 
a jejich důležité roli pro člověka. Děti se do-
zvěděly, co stromům škodí, co jim pomáhá, 
jak je můžou  chránit. Povídaly si o výrob-
cích ze dřeva, a tak se postupně došlo i na 
výrobu ručního papíru. Každý si s nadšením 
vyrobil pod vedením lektorky arch papíru 
různě vyzdobený přírodninami. Málokdo 
dopředu tušil, jak je tato práce náročná, ale 

ZŠ JAVORNICKÉHO

užitečná. Jak důležité je sbírat starý papír, 
třídit odpad a tím chránit přírodu.
Děti z III. C se dozvěděly mnoho informací 
o životě ovcí a  o jejich užitku pro člověka.
V nedalekém statku pozorovaly malé stá-
dečko s šesti čerstvě narozenými jehňátky.
V útulné kamenné učebně si pak vyrobi-
ly vlněný obrázek z ovčího rouna a míček 
s překvapením. Tak vlastnoručně získaly 
zkušenosti s prací s ovčí vlnou, zjistili rozdíl 
mezi upraveným a surovým materiálem, kte-
rý ovečky lidem poskytují.

Učitelky III. A a III. C ZŠ Javornického

HUDEBNÍ TŘÍDA V LITOMYŠLI
V dubnu se V. B vypravila na exkurzi do 
Litomyšle. Jedná se o třídu s rozšířenou 
výukou hudební výchovy, a tak jsme nemoh-
li nechat bez povšimnutí blízké město se 
známým hudebním skladatelem. 

Nejprve jsme navštívili muzeum u zámku, 
kde se Bedřich Smetana v roce 1824 naro-
dil. Dnes je bývalý pivovar přeměněný na 
muzeum hudby. Paní průvodkyně dětem 
vyprávěla zajímavosti ze života skladatele. 
Její povídání bylo podbarveno hudbou B. 
Smetany. Poté jsme přešli pouze nádvoří, 
kde už na nás čekal průvodce po zámku. 
Prohlídku jsme začali v zámeckém divadle 
a skončili v 1. patře  v místnosti, kde byly 
pouze obrazy koní v životní velikosti. Tam 
jsme setrvali nejdéle. Pan průvodce dokázal 
poutavě vyprávět o jednotlivých plemenech 
koní. Vzhledem k tomu, že jsme patřili mezi 
první návštěvníky po zimní sezoně, obdrželi 
jsme na památku rozkládací brožurku o 
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zámku. Po skončení prohlídky zámku jsme 
se přesunuli přes Klášterní zahrady do 
nemocnice. Tam jsme měli domluvenou 
schůzku na transfuzním oddělení s MUDr. 
Fenclovou. Paní doktorka nás seznámila 
s cévním oběhem, odběrem krve  a vším, 
co s tím souvisí. Děti si mohly skoro celé 
oddělení projít. Na závěrečné besedě pada-
ly nejrůznější dotazy a postřehy. Návštěva 
hematologického oddělení souvisela s 
výukou přírodovědy, kde se právě v této 
době seznamujeme s částmi těla a jeho 
funkcemi. Pro dobrou náladu nám celý den 
svítilo sluníčko.

                                                                     
 L. Lněničková a V. B ZŠ Javornického

KNÍŘOVSKÝ X-FACTOR
Celá naše škola žije pěveckou soutěží, která 
právě probíhá u nás v Knířově. První casting 
se konal v pátek 28. března. Všichni, kteří 
chtěli zpívat, se těšili a měli trému. Celkem 
se přihlásilo 14 soutěžících. Někteří zpívali 
jako jednotlivci, ale převažovaly skupiny. 
Jako první vystoupili před porotu, která se 
skládala z paní učitelek a paní ředitelky, 
Honzík a Matěj z první třídy. Následova-
li zpěváci ze všech ostatních tříd. Některé 
skupiny si zvolily zajímavý název. Například 
Xsíci, Trojka.cz, Ďáblice, Evíci Farníci, Divo-
ká trojka nebo Škola rapu. Někteří soutěží-
cí se snažili na porotu zapůsobit kostýmy i 
choreografií. Jiní měli při sobě své maskoty 
a doufali, že jim přinesou štěstí. V přípravné 
třídě panovala obrovská nervozita a nadše-
ní. Po dozpívání byly vyhlášeny výsledky. Ze 
14 soutěžících postoupilo do dalšího kola 10 
interpretů. Těchto 10 soutěžících si muselo 
na další, taneční kolo připravit novou čes-
kou  píseň. V tomto kole již soutěžící bojovali 
o přízeň diváků-spolužáků, kteří rozhodovali 
o tom, kdo vypadne či postoupí. Soutěž mu-
sely opustit dvě skupiny a zbývající osmička 
se s elánem připravuje na další, pohádkové 
kolo. Celá soutěž vyvrcholí velkolepým finá-
le, které proběhne 30. května. Už se těšíme. 
Těšte se také!

5. třída ZŠ Knířov

ZŠ Knířov

DEN ZEMĚ 
A ŽÁCI SPECIÁLNÍ ZŠ
Na tento významný den se žáci jako každý 
rok velmi těšili. Nejen proto, že půjdou se 
svými učiteli na náměstí – do centra dění, za 
ekologickými soutěžemi a zábavou, ale také 
proto, že se prodejní výstavou představí 
i naše škola. Několik týdnů před tímto eko-
logickým svátkem  žáci  všech tříd (ZŠ prak-
tické a ZŠ speciální) vytvářeli výrobky, kte-
rými se stánek zaplnil. Návštěvníci našeho 
obchůdku si mohli vybrat ze široké nabídky 
keramiky, textilií (batikovaných i s potiskem), 
výrobků papírových, dřevěných, přírodních, 
netradičních i tematických – z odpadového 
materiálu. Prodávající byli sami žáci, kteří se 
této role zhostili svědomitě a zodpovědně. 

Den Země byl ve škole zahájen projektovou 
výukou ve dvou vyučovacích hodinách a 
poté se žáci se svými třídními učiteli vypravili 
na náměstí. Tam si mohli prověřit své zna-
losti ve vědomostních a sportovních soutě-
žích. Také se seznámili s lidovou řemeslnou 
tvorbou jako např. tkaním, paličkováním, 
pečením pšeničných placek a jinými zajíma-
vými činnostmi. Nadšení dětí neopadlo ani v 
odpoledních hodinách. Na náměstí  vyrazily 
znovu...  

Hana Koňariková, 
Speciální základní škola Vysoké Mýto

Speciální ZŠ
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MISTROVSTVÍ ČR 
V ŠACHU 
ŠKOLNÍCH 
DRUŽSTEV
Družstvo nižšího gymnázia 
Vysoké Mýto ve složení 

Marek Kosek, Kristýna Sabolová, Ondřej Bo-
rovec a Lukáš Lachman se zúčastnilo celos-
tátního přeboru škol v šachu, kam postoupilo 
jako vítěz krajského kola. 28 nejlepších 
školních týmů z celé České republiky bojo-
valo 9. – 10. 4. nad šachovnicemi o titul Mistr 
ČR. V silné konkurenci získali naši gymna-
zisté 16,5 bodu z 36 možných a dosáhli tak 
na pěkné 21. místo. Gratulujeme!

Mgr. Blanka Kysilková

Gymnázium Vysoké Mýto

4. PLES VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE
V úterý 18. 3. se opět po roce tělocvična 
v Základní škole speciální, již po čtvrté, 
proměnila v krásný taneční sál s ba-
rem. Chlapci se stali galantními mladíky 
v košilích, dívky se proměnily v dámy v 
róbách a i paní učitelky byly nějaké jiné. 
Všichni jsme se dobře bavili, naučili jsme se 
základy společenského chování, tančit ma-
zurku a správně chodit v páru. Za „speciál-
ní“ peníze, které nám vyrobily paní učitelky, 
jsme si v baru nakoupili občerstvení a lístky 
do tomboly, ve které jsme všichni vyhráli 
nějaký dárek. I VIP host, paní radní Smeta-
nová z Pardubic, která přijela odměnit naše 
nejlepší žáky Aničku Bykarovou, Honzu 
Zálohu, Láďu Čížka a Patrika Mádleho 
byla překvapená, jaký krásný ples ve škole 
máme. Škoda, že taková slavnostní nálada 
nevydrží déle než ten jeden den.

Lucie Jandíková, 
Speciální základní škola Vysoké Mýto

BYLI JSME V HERMESKEILU!!!
Po několikaměsíční  práci na mezinárodním 
eTwinning projektu spolu s Erich Kästner Re-
alschule a po únorové návštěvě německých 
studentů v Mýtě se v úterý 8. 4. skupina 
devíti českých studentů z prvního ročníku 
doprovázená učitelkou angličtiny PhDr. M. 
Borovcovou vypravila navštívit své německé 
přátele v městě Hermeskeil. Hlavním 
komunikačním jazykem celého projektu i 
výměnného pobytu byla angličtina a všichni 
čeští i němečtí studenti měli během těchto 
čtyř dnů bezpočet příležitostí  procvičit se v 
anglickém jazyce. A to nejen ve škole např. 
během společných workshopů, ale i během 
výletů do krásných měst Trier a Idar-Ober-
stein či společných návštěv krytého bazénu 
nebo sportovního centra. Více podrobností 
o průběhu tohoto zájezdu (včetně fotografií 
a PPS presentace) najdete na webových 
stránkách školy www.gvmyto.cz.

5. a 6. května se uskuteční 

POSLEDNÍ Z KONCERTŮ 
LETOŠNÍCH ABSOLVENTŮ ZUŠ. 
Začne v 18 hodin v sále školy.

KONCERT 
PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
se v Základní umělecké škole uskuteční 
6. května v 8.30 a v 10 hodin.

KONCERT PRO MAMINKY 
13. května v 17 hod. v sále ZUŠ.

Základní umělecká škola
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V pátek 23. 5. v 15 hod. zahraje 

BIG BAND ZUŠ 
na náměstí Přemysla Otakara II. Koncert 
v předvečer Čermákova Vysokého Mýta.

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ 
vystoupí v sobotu 24. 5. a v neděli 25. 5. 
v rámci programu Čermákova Vysokého 
Mýta. 

V sobotu 31. 5. vystoupí 
BIG BAND ZUŠ VYSOKÉ MÝTO 
na jazzovém festivalu v Chocni. Začátek pro-
gramu ve 14 hod.

Žáci tanečního oboru ZUŠ zvou do 
Šemberova divadla na taneční představení 

PŘIJĎTE SNÍT NÁŠ SEN
které roztančí v pátek 16. 5. v 8.30 a 10.00  
pro žáky ZŠ, v neděli 18. 5. v 15 hod. pro 
rodiče a veřejnost a v úterý 27. 5. v 8.30 a 10 
hod. pro děti z MŠ.
 
Absolventi literárně dramatického oboru ZUŠ 
zahrají dějepisnou komedii o 6 obrazech 
Zdeňka Podskalského 

ŽENA V TRYSKU STOLETÍ 
12. 5. v 19.30 hodin v Šemberově divadle.

„Jsme mladí, neklidní, krásní, hyperaktivní, 
perspektivní, tvořiví studenti. V žádném 
případě nelžeme a hledáme diváky pro naše 
představení! Zn.: Přijďte se na nás podívat.“

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v Základní umělecké škole bude ve středu 
14. 5. od 13 do 17 hodin.

SBOROVÝ KONCERT
společný koncert sboru Rubínek s Poprad-
ským dětským pěveckým sborem 
16. 5. v 18 hodin sál ZUŠ
který se koná v rámci 5. ročníku mezinárod-
ního festivalu Královehradecké slavnosti 
sborového zpěvu. Festival je podporován 
Mezinárodním visegradským fondem, Minis-
terstvem kultury ČR, Královéhradeckým kra-
jem a statutárním městem Hradec Králové.
Účinkují:  Popradský dětský pěvecký sbor  -  
sbormistr Jozef Búda, dětský pěvecký sbor 
Rubínek ZUŠ Vysoké Mýto - sbormistr Pavel 
Zerzán

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY 
se koná 
od 19. do 22. května 
vždy od 14 do 17 hodin v budově školy.

NÁBOR 
do přípravného oddělení dětského pěveckého 
sboru Rubínek. Srdečně zveme všechny 
zájemce o dětské sborové zpívání ve věku 
2. - 5. tříd ZŠ.
Přijďte se informovat do ZUŠ Vysoké Mýto 
(tel.: 465 424 817) do 19. 6. a pomozte nám 
rozšířit řady nových zpěváčků ve školním 
roce 2008/2009.

KONCERT RUBÍNKU 
A JEHO PŘÍPRAVNÝCH SBORŮ 
A SBORU KAROSÁČEK
22. 5. v 16.30 v Šemberově divadle.
Sbormistři Marcela Klímová, Monika Zer-
zánová, Pavel Zerzán.
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Sobota, neděle 3. – 4. 5. 
workshop

AFRICKÉ BUBNY
Víkendem vás provede pražský bubnovací 
mág  Jan Vorlíček.
Cena 450 Kč, záloha do 15. 4.  200 Kč.

Pátek 9. 5.
HRÁTKY S MAGNETHROU
Výlet vlakem do Chocně do centra Geoma-
gu, spojený s hrami pro děti.
Cena: 100 Kč, přihlášky s platbou předem 
v DDM Mikádo do 6. 5.

JESENÍKY
Užijte si prodloužený víkend 8. 5. – 11. 5. 
v Jeseníkách na horské boudě 1,5  km pod 
vrcholem Pradědu. Doprava vlastní, polo-
penze.
Cena 1 200 Kč.

Sobota 10. 5.
ZLATÁ UDICE
Rybářská soutěž pro členy ZÚ.

Sobota 17. 5.,  sál DDM Choceň
prezentace 9.30 hodin, zahájení 10.00 hodin
III. MASTER CLASS 
V AEROBIKU
Přijďte si zacvičit, inspirovat se a poměřit své 
síly.
Kategorie:  I.  1. – 3. třída
 II. 4. – 6. třída
 III. 7. – 9. třída
Startovné: 50 Kč, přihlášky v DDM Mikádo 
nejpozději do 9. 5.

Pátek 23. 5.
Koncert skupiny 

LOS HONGOS                                                                                 
Svitavsko-mýtská kapela hrající alternativní 
rock s prvky worldmusic.                          
Složení: Clara Castro (zpěv), Michal Ehren-
berger (el. kytara, zpěv), Pavel Hrdlička (ba-
sová kytara), Josef Kučera (bicí).
Vstupné: 40 Kč.
Flash klub DDM Mikádo.

DDM Mikádo Sobota, neděle 24. – 25. 5. od 9.00 – 15.00 
hodin
MODELUJU, MODELUJEŠ, 
MODELUJEME…
Víkendová modelovací dílna pro dospělé. 
Cena 600 Kč.
Dílna proběhne při minimálním počtu 5 lidí.
Přihlášky a platby do středy 21.5.

Pátek 30. 5. od 16.00
ROZJÍMÁNÍ U ČAJE, 
S HLASEM TICHA
Už páté rozjímání Františka Radovana, ten-
tokrát na téma STROMY.
Flash klub DDM Mikádo, vstupné: 50 Kč.

Pátek 30. 5. od 19.00 hodin
VEČER STUDENTSKÝCH 
FILMŮ
Promítání filmů studentů filmových škol.
Flash klub DDM Mikádo.
Vstupné dobrovolné.  

Pátek 30. 5. od 16.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„MĚSTO - NEMĚSTO“  
Choceňská věž
Zahájení výstavy prací dětí z keramických a 
výtvarných kroužků DDM Mikádo.
Občerstvení připraví mladí kuchaři ze ZÚ La-
bužník. Následně navazuje výstava, která je  
otevřena od neděle 1. 6. do pátku 6. 6.
Denně od 9.00 - 12.00  a 14.00 – 17.00 ho-
din.
Srdečně zveme rodiče i veřejnost.
Vstupné dobrovolné.
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EMKO
EMKOVO FILMOVÉ STŘEDEČNÍ 
NAVEČÍR

7. 5. v 17.30 (přesunuto z 30. dubna)
POZEMŠŤANÉ EARTHLINGS 
Jsou zvířata cítícími a svobodnými bytostmi 
nebo jsou pro nás již jen spotřebním zbožím? 
Jsme připraveni čelit tvrdému důsledku dnešní 
konzumní společnosti ve vztahu k nim?
Přijďte zhlédnout a diskutovat nad mnohokrát 
oceněným dokumentárním filmem…

Připravujeme:
V neděli 1. 6. od 14.30 hodin 

DEN DĚTÍ 
v Jungmannových sadech
Cestujte s námi  do „ZEMĚ – NEZEMĚ“,  říše 
fantazie.
Tuto Zemi-Nezemi můžete navštívit jen jeden 
jediný den v roce. Zjistíte, že vše je možné. 
Cena: 20 Kč.

LETNÍ TÁBOR 
ve Vanově u Telče
Termín: 30. 6. – 11. 7. 
Cena: 3 500 Kč.

SPÍME DOMA I.  ANEB 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S EVOU 
18. – 22. 8.
1 050 Kč v celé délce, ale je možné se při-
hlásit i na jednotlivé dny.
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM Miká-
do nejpozději do 25. 6.

SPÍME DOMA II.  ANEB 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S TOMEM
25. – 29. 8.
900 Kč v celé délce, ale je možné se přihlásit 
i na jednotlivé dny.
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM Miká-
do nejpozději do 25. 6.

28. 5.  v 17.30
RÁJ HNED TEĎ 
Snímek palestinského filmaře působícího v Ni-
zozemsku přináší alespoň zčásti odpověď na 
palčivou otázku, kdo jsou sebevražední aten-
tátníci a jaké mají motivy. Drama se odehrává 
v průběhu necelých dvou dnů a tvůrce je za 
obtížných podmínek natáčel na autentických 
místech. O to zřetelněji vystupuje na povrch 
tragické dilema rozdělené země i lidí.

Přijďte do Emkova kina! Je to zadarmo!

Turnaje
14. 5. v 15 hodin
STREET-FOTBAL  
V PARDUBICÍCH
Pořádá SKP – CENTRUM o. s. - NZDM-Free-
klub. Přihlásit se mohou týmy max. 6 hráčů 
(hrají 3+1..+2 na střídání). Věk do 19 let. Při-
hlášky na e-mail: antonin.hrdy@skp-centrum.
cz nebo tel: 774 658 593 (Ivona Baklíková).

20. 5. 15.30
TURNAJ O EMKŮV PUTOVNÍ 
POHÁR VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
DVOJIC
Opět v NZDM – EMKO 
Přijďte si zahrát o zajímavé ceny a o putovní 
pohár! Žádné zápisné... Přihlášky na e-mail: 
tomas.sipek@skp-centrum.cz, 
nebo tel: 774 658 597 (Maruška Smetanová). 
Těšíme se na vás…
           
22. – 23. 5.
BAMBIRIÁDA V CHRUDIMI 
Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá 
Občanské sdružení Altus se svými partnery i v 
roce 2008 největší přehlídku aktivit pro děti a 
mládež v Pardubickém kraji s názvem Bambi-
riáda. Letošní, již sedmý ročník, proběhne ve 
čtvrtek 22. a v pátek 23. května v Chrudimi v 
Parku na Střelnici. Záštitu nad letošním roč-
níkem převzali Marie Málková, náměstkyně 
hejtmana, Miloslav Macela, radní Pardubického 
kraje a Roman Málek, místostarosta Chrudimi.
Bambiriáda je prezentací činností občanských 
sdružení dětí a mládeže, sdružení pro děti a 
mládež a středisek volného času (DDM). Akce 
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DEN MATEK
V úterý 6. května v 15.30 hodin 
vystoupí dětský pěvecký sbor Karosáček a 
taneční skupina MŠ Slunečná na náměstí u 
příležitosti oslav Dne matek.
Přijďte dětem zatleskat!

Orel srdečně zve na 

DEN MATEK
V neděli 11. 5. v  15 hod. v sále ZUŠ.
Přijďte se potěšit a popít doušek vínka.

Den matek

23. – 25. 5. 
PLETENÍ  PEDIGOVÝCH  OŠATEK 
A DÓZ 
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s ple-
tením z africké liány – pedigu.  Během dílny si 
upleteme ošatku  a dózu s víkem z přírodní-
ho nebo barveného pedigu. Dílna probíhá na 
akreditovaném pracovišti MŠMT a účastníci 
dostanou osvědčení o absolvování. 
Lektorka: Pavla Mudruňková 

7. 6.
MUZIKOTERAPEUTICKÝ 
WORKSHOP 
s Janou Vlachovou a Zdeňkem Melicharem
Ukázka muzikoterapie, práce s tibetskou mí-
sou, relaxační techniky, základy bubnování 
na africký buben jambe…

11. - 20. 7. 
LETNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
NA ÚJEZDCI
Hliněné desetidenní setkání  je určeno pro 
jednotlivce i rodiče s dětmi od 6 let. Hlavní 
náplní je hra s hlínou, její příprava, zpraco-
vání, vytváření a výpal v přírodních podmín-
kách.  
Lektorka: Jana Krejzová  

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

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

Hliněná dílna Újezdec

má velmi vysokou úroveň, o čemž svědčí bez-
mála devítitisícová návštěvnost spokojených 
návštěvníků v loňském roce. Na letošní Bam-
biriádu se přihlásilo již  30 organizací z celého 
kraje. „Sdružení mají připravené bohaté nabíd-
ky svých činností, a tak se můžeme těšit na 
prezentaci kroužků, víkendových akcí, letních 
táborů a dalších aktivit zaměřených pro děti a 
mládež“, říká Martin Benák, koordinátor Bam-
biriády. Pro návštěvníky budou připraveny na-
příklad lanové prolézačky, opičí dráha, projížď-
ka na lodích, jízda na koních, výstava kronik, 
deskové hry, výstava keramiky a jiných ručních 
prací. Bambiriádu bude zpestřovat bohatý pó-
diový program, který bude trvat více než 16 ho-
din. Na pódiu budou k vidění ukázky břišních 
tanců, stepu, dětského aerobiku, lidové tance, 
folková hudba, krátká divadelní představení a 
malovaní na pódiu. A aby bylo trochu veselo, v 
pátek 23. května nám zazpívá Jaroslav Uhlíř.
I letos budete moci sledovat online Bambiriádu 
pomocí článků dětských novinářů na serveru 
www.chrudimka.cz; dále budou vysílány živé 
vstupy v rádiu Pohoda přímo z akce.
Bližší informace a program vystoupení nalez-
nete na www.bambiriada.cz/chrudim 

Každou středu pravidelná výtvarná dílna pod 
vedením dobrovolnice Evy Olivové.

Klub je otevřen v úterý a ve středu 14.00-18.00.
Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál bývalé 
VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška a Tom.
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Církve ve Vysokém Mýtě Vás zvou na

EKUMENICKÉ 
SVATODUŠNÍ BOHOSLUŽBY
v neděli 11. května
v 18.30 v kostele sv. Vavřince.

Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické ve Vysokém Mýtě zve na hudební 
odpoledne, kdy uslyšíte 

VARHANY A TRUMPETU
v neděli 4. května od 14 hod. v evange-
lickém kostele (pod ZŠ Javornického).
Zazní skladby J. S. Bacha, H. Purcella, G. 
Gabrielliho, P. J. Vejvanovského …

Hrají: Noemi Komrsková - varhany, 
Jiří Pelikán - trubka (1. trumpetista Jihočeské 
komorní filharmonie).
Vstupné dobrovolné.

Církve

Církev československá husitská a Česká 
křesťanská akademie ve Vysokém Mýtě
pořádají

Výstavu fotografií
Olgy  Sejkotové  a Leoše  Tučka
UMĚNÍ  A  ŘEMESLA  
MAGHRIBU
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 9. 5. 
v 17 hod. ve Zvonici ve Vysokém Mýtě.

Po zahájení výstavy se uskuteční přednáška 
Leoše Tučka a jeho hosta

VŠEDNÍ ŽIVOT 
ARABSKÉHO SVĚTA
Sál ZUŠ v 18.30 hodin.

Výstava bude otevřena 
do 23. 5.
po – pá 10.00 – 12.00   
 14.00 – 17.00
so – ne 13.00 – 16.00

Česká křesťanská akademie

Evangelická církev

Česká křesťanská akademie 
vás zve na přednášku 
Marie Svatošové

HOSPICE A UMĚNÍ  
DOPROVÁZET
v pátek 23. května v 18.00 hod. v sále 
ZUŠ Vysoké Mýto.
Vstupné dobrovolné.

Sbor Církve bratrské zve na přednášku
v sobotu 4. 5. v 17 hodin
EXISTUJE ŽIVOT PO SMRTI?
Host: Jan Boštík.
Sál Základní umělecké školy
Vstup zdarma.

Přednášky

Pořádající sbor Bratrské jednoty baptistů 
ve Vysokém Mýtě spolu s týmy amerických 
přátel si vás dovolují pozvat na tyto letní 
kempy angličtiny:

ENGLISH CAMP  I.  
28. 6. – 5. 7.
Pro věkovou skupinu 15 až 25 let     
Lázně Rezek, Nové Město nad Metují
Cena: 2 400 Kč  (pobyt 7 dní)    
Kontakt: Vladimír Zeman, 
tel: 731 137 842 
e-mail: vladimir.zeman@centrum.cz

ENGLISH CAMP II.  
13. 7. – 19. 7. 
Pro věkovou skupinu 15 až 25 let      
Chata Jedlová, Deštné v Orlických horách
Cena: 2 100, Kč (pobyt 6 dní)    
Kontakt: Zuzana Vačkářová, 
tel: 774 803 864
e-mail: zuzkavac@gmail.com

Výuka bude probíhat zábavnou a netradiční 
formou.

Bratrská jednota baptistů
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Práce v malých skupinkách podle úrovně 
znalosti angličtiny.
Příležitost konverzace s 15 mladými Ameri-
čany.
Cool hry a sporty (koupání, ping-pong, vo-
lejbal, fotbal...)
Zajímavé křesťanské večerní programy.

Pořádají mladí křesťané z církve Bratrské 
jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 
72/II.

ENGLISH CAMP III.  
27. 7. – 2. 8. 
Pro rodiny s dětmi i jednotlivce.    
Rekreační zařízení Atlas Čenkovice.
Cena: 2 000 Kč (pobyt 6 dní) nad 15 let, 
1 550 Kč 3 až 15 let, 750 Kč do 3 let. 
Kontakt: Zdeněk Spilko, 
tel: 468 000 360 (večer)
e-mail: z.spilko@tiscali.cz

Výuka angličtiny pro dospělé i děti školního 
věku.
Práce v malých skupinkách podle úrovně 
znalosti angličtiny.
Příležitost konverzace s více než 20 rodilými 
mluvčími.
Workshopy pro dospělé i děti, sport, vy-
cházky, možnost cykloturistiky…
Večerní programy - soutěže, zpěv, předsta-
vení týmu USA, táborák  atd.

Další informace a přihlášky si vyžádejte u 
kontaktní osoby daného kempu (e-mail, 
tel.) nebo poštou na adrese Sbor Bratrské 
jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 
72/II, Vysoké Mýto 566 01.

Hrajete rádi společenské hry? Nemáte kde 
nebo s kým je hrát?  Chcete se naučit nové 
hry nebo si zahrát  ty své? Pokud ano, pak 
právě pro vás je 

KLUB SPOLEČENSKÝCH HER. 
V květnu se setkáme ve středu 7. a 21. 5. 
od 17.00 do 20.00 hod. v prostotách BJB 
ve Vysokém Mýtě, Pražská 72/II. Další infor-
mace na tel.: 736 480 072 p. Pavel. 
My nezlobíme – hrajeme si!

FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve ve Vysokém 
Mýtě (u kostela sv. Vavřince)
Římskokatolická farnost – děkanství
Foersterova 161/I
566 01  Vysoké Mýto 
www.katolik.vmyto.cz

PŮJČOVNÍ DOBA:
Neděle: 
Po dopolední mši svaté: 9.30 – 10 hod., 
v případě zájmu i déle
Středa: 
Od 19.00 – 21.00 hod.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Vážení rodiče,
nabízíme vám a  vašim dětem (po skončení 
1. - 9. tř.) možnost účasti na našem letním 
dětském táboře Františkov 2008. V loňském 
roce jsme se uchytili na krkonošských strá-
ních na samé hranici KRNAP v krásném 
horském prostředí. Tábor proběhne ve 
dvou bězích v těchto termínech: I. běh od 
soboty 28. června do neděle 13. července, 
II. běh od úterý 15. července do středy 30. 
července. Ve Františkově navazujeme na 
mnohaletou tradici letních táborů, které se 
konaly na Liberku a ve Zdobnici v Orlických 
horách. Tématem celotáborové hry jsou le-
tos zálesáci. Cena pro jedno dítě činí 3 500 
Kč. Pokud nám dopadne dotace z MŠMT, 
budou slevy.

Kontakty: Římskokatolická farnost-děkanství 
Vysoké Mýto, Försterova 161/1, 566 01 
tel. 465 420 983 po 9. hod., 
728 185 336, 736 765 674, 
e-mail: rkfvmyto@tiscali.cz, 
www.katolik.vmyto.cz.

P. Pavel Mistr

Římskokatolická církev
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Sport

Sobota 10. 5. od 8.00 hodin, 
Sportovní hala Domov mládeže Vysoké  Mýto

TURNAJ V KICKBOXU
Pořádá FALCON KICKBOX pod záštitou sta-
rosty města Vysoké Mýto a ČSFU. Od 8 ho-
din eleminační zápasy děti - junioři - senioři. 
Finálové zápasy formou galavečera od 20.00 
hodin. Jako moderátor galavečera se před-
staví ředitel turnaje a trenér Falconu Jaroslav 
Klimeš. Hudební produkce DJ Fikejs. Dopro-
vodný program: Shotokan Karate, Capuera, 
Aikido, Dětský Kickbox Chrudim. Vstupné: 
od 8.00 hod. na eliminační zápasy 50 Kč, na 
galavečer 150 Kč na místě, 110 Kč v před-
prodeji na IC Vysoké Mýto. Občerstvení za-
jištěno.

Falcon Kickbox

CYKLISTICKÉ ZÁVODY 
VE VYSOKÉM MÝTĚ 
PRO VŠECHNY
Ve čtvrtek 8. 5. pořádá TJ Léčebna Košum-
berk z pověření České federace Spastic Han-
dicap o. s. otevřené cyklistické závody ve Vy-
sokém Mýtě. Akce je určena především pro 
hendikepované sportovce, ale je otevřena i 
zájemcům z řad zdravých cyklistů.

Ilustrační foto - archiv TJ Léčebna Košumberk.

„Ve Vysokém Mýtě se již druhým rokem schá-
zejí především spasticky postižení závodníci 
z celé ČR. V zájmu integrace a zviditelnění 
sportu hendikepovaných jsme otevřeli závod 
i pro příchozí nepostižené cyklisty,“ uvedl za 
pořádající TJ Léčebna Košumberk Jaroslav 
Hantl.
„Minulý rok se zúčastnili i držitelé řady medai-
lí z mezinárodních akcí a paralympionici Jiří 
Bouška a Luboš Jirka z Noly Teplice a Michal 
Stark z ČSTPS. Doufám, že účast takovýchto 
osobností bude vhozenou rukavicí dalším,“ 
pokračoval Hantl.

Cyklistika

Závodit se bude na uzavřeném motodromo-
vém okruhu v areálu Autoklubu Karosa. Díky 
absenci silničního provozu je trať vhodná pře-
devším pro mladé a začínající cyklisty. Start 
prvního závodu bude v 9.00 hodin. Prezen-
tace pro příchozí je do 14.00 hodin. Přihlášky 
a informace na 724 084 140, 469 648 117, 
TJ@hamzova-lecebna.cz. 
„Přijďte si zazávodit, nebo se alespoň podí-
vat, jak se závodí třeba na tricyklu nebo han-
dbiku!“ zakončil Jaroslav Hantl.
 
Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk 
je občanské sdružení, jehož členská základ-
na má přes tisíc členů a je tvořena hendike-
povanými sportovci, trenéry, doprovody a pří-
znivci TJ. Sídlí v Hamzově odborné léčebně v 
Luži a kromě pravidelných tréninků s pacien-
ty léčebny se stará o talentované jedince, se 
kterými se účastní závodů a turnajů po celé 
republice i ve světě. Největší úspěchy mají 
její členové v atletice, cyklistice, boccie, luko-
střelbě, šachu a závěsném kuželníku.

21. 5.
SERIÁL DĚTSKÝCH
CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
Vysoké Mýto - Jungmannovy sady. 
Prezentace od 17 hod u altánku; start nej-
mladších v 17.30; kategorie předškolní až 
středoškoláci.

Donocykl
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Na zahradě Kubíčkovy vily je přírodní amfi-
teátr, který bychom rádi uvedli v život. 
Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na 
rekonstrukci pódia.
Přijďte a objevte cíl vašich budoucích výle-
tů!

OBEC JENIŠOVICE 

Obecní úřad spolu s občanskými sdružení-
mi si vás dovolují pozvat na 

OSLAVY 920. VÝROČÍ 
OBCE JENIŠOVICE 
a na sraz rodáků obcí Jenišovice – Martinice 
– Zalažany –Štěnec – Mravín.

Oslavy se konají ve dnech 30. 5. – 1. 6.
Bohatý kulturní program (koncerty dechové 
hudby, taneční večer, ohňostroj, výstava k 
oslavám 920. výročí, turnaj v nohejbale a dal-
ší překvapení).
Občerstvení bude zajištěno po celou dobu 
oslav.
Bližší informace rádi podáme na telefonu: 
469 671 553 nebo na e-mailu: 
jenisovice.cr@tiscali.cz.

CHOCEŇ
Založili jsme občanské sdružení No Pasivo 
(nejsme pasivní, ani vy nebuďte) a 1. 5. po-
řádáme první promo akci 

MÁJOVÉ PUSINKOVÁNÍ 
a to v Chocni na zahradě u Kubíčkovy vily.

Akce začíná ve 14 hodin, rádi bychom 
překonali český rekord v počtu lidí, kteří se 
během časového úseku, v našem případě 
během pěti hodin, políbí pod kvetoucím 
stromem, v našem případě to bude magnó-
lie. Dosavadní rekord je z Šumperka z 1. 5. 
2006 a má hodnotu 390 párů. Věříme, že se 
v našem regionu najde dost párů k políbení 
a budeme se snažit tento rekord překonat.
Prosíme každého, kdo má někoho k políbe-
ní, aby nás přišel podpořit. Každý účastník 
pokusu obdrží originální certifikát, že se po-
líbil pro dobrou věc, a fotografii.
Odpoledne vystoupí děti ze ZŠ Skořenice, 
které si pro návštěvníky připravily divadýlko, 
píšťalky, tanečky a spoustu dalšího. Rády by 
se předvedly v celé kráse.
Hrát bude vysokomýtská country kapela a 
bude zde bohaté občerstvení s možností 
vlastního opékání a grilování.

Z okolí
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elektrozařízení.  Za každý kus „oděvu“  firma 
Asekol  předala malý dárek. Děkujeme všem 
výše uvedeným za pomoc při konání  této 
propagační akce.
Máte-li doma jakákoliv vysloužilá elektrozaří-
zení (velká i malá), odevzdejte je na sběrném 
dvoře.

KONTEJNER NA BIODPAD
Každé pondělí je na spojnici mezi Tisovskou 
ulicí a ulicí Kpt. Poplera (u váhy) umístěn  
kontejner na bioodpad, vždy od 15.00 do 
17.00 hod.
Větve můžete odložit vedle kontejneru podle 
instrukcí obsluhy.
Odkládání jiných odpadů není dovoleno. 

Dále upozorňujeme, že od 1. 5. do 31. 10. 
nelze odkládat na stanoviště sběrných nádob 
(k popelnicím) větve a jinou zeleň. Tomuto 
účelu slouží sběrné dvory.  Černé skládky bu-
dou předány k řízení  policii.
Děkujeme, že udržujete město čisté.

1. 4. se konal na náměstí Den Země. Studenti 
Vyšší odborné školy stavební a integrované 
střední školy stavební ve Vysokém Mýtě S 3, 
jmenovitě Radek Munzar, Václav Kuře a Ja-
roslav Doleček nakreslili projekt, podle které-
ho náš zaměstnanec Zdeněk  Kučera vyrobil 
konstrukci „Šrotomena“.
Toho jste mohli vidět na náměstí. Třída S 3 
zde tohoto robota oblékala do vyřazeného 

Technické služby
KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, 
POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, 
celé sbírky, větší množství i pozůstalost po 
sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné 
ceny. Informace na tel. 724 229 292.

PRODEJ DRUŽSTEVNÍHO BYTU 2+1   
o výměře 63 m2  v 5. patře bytového domu 
ve Vysokém Mýtě. V domě je výtah. Možno 
čerpat hypoteční úvěr! 
Tel: 603 434 842, www.rido.cz

Inzerce
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz
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Dne 16. 5. 2008 od 8 do 17 hod. na nám. T. G. Masaryka 
ve Vysokém Mýtě (u obchodního domu ALBERT) se koná

PREZENTACE STROJŮ
pro zahrady a les
německé firmy SOLO
(pily, křovinořezy, sekačky, postřikovače, ochranné pomůcky...)

Modelování dřeva motorovou pilou, předváděcí stroje, 

VÝSTAVNÍ SLEVY!
Srdečně Vás zve firma PAVEL JENÍK Vysoké Mýto

a SOLO Praha s. r. o.
Telefon: 737 709 555

®

PŮJČOVNA
ČISTÍCÍCH STROJŮ
• na koberce a čalounění
• speciální stroj na čalounění automobilů

PROFI “MAŠINY” KÄRCHER

7 dní v týdnu
Rezervace: Po - Pá 7 - 15.30 hod.

Čistírna oděvů, Vysoké Mýto
telefon: 465 424 138

Zahradnictví Strapina 
Vysoké Mýto, ul. Choceňská 97

oznamuje, 
že od 5. května 

bude zahájen prodej 

balkónových květin 
a zeleninové sadby

 
Otevírací doba:

pondělí – pátek  9 -12   14 – 17

Prodej bude pouze v květnu!

Petra�SHEJBALOVÁ
Vysoké Mýto�– Fitness Style�Lucie

�Módní st�ihy
� Barvení
�Melíry
�Módní pramínky,�copánky
� Prodlužování a�zhuš�ování vlas�

Kade�nictví
CHARLOTE

Tel.:�724�931�415
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