
5/2009 Vysokomýtský
zpravodaj10 Kč



Na přední straně obálky: 
Pohled z vanického kopce 
Foto Lucie Šedová
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Květen

Květen (vlastně měsíc květů) je pátým 
měsícem našeho kalendáře. Od raného 
středověku až do poloviny 19. století se 
však v Čechách užívalo přejatého latinské-
ho názvu: máj. Byl pozdní večer, první máj... 
vzpomínáte? Tak začíná slavná báseň Karla 
Hynka Máchy z roku 1836. O květnu nikde 
ani zmínka. První zmínku ovšem o květnu 
učinil téhož roku ve svém česko-němec-
kém slovníku Josef Jungmann. Vedle ofici-
álního zavedeného názvu máj uvádí jeho 
slovník ještě tři další: květen, tráven a trno-
puk. Z těchto tří názvů je původní pouze 
tráven. Tohoto označení pravděpodobně 
užívali naši slovanští předkové před zave-
dením římského kalendáře (stejný název 
– травень -  má 5. měsíc v ukrajinštině 
a běloruštině, 4. měsíc pak v chorvatšti-
ně: travanj). Latinský máj (podle nejvyššího 
římského boha Jupitera Maia) zcela ovládl 
evropský kalendář, dokonce i tradičně slo-
vanský kalendář polský (kde ovšem kwiecień 
existuje, ale jako 4. měsíc) a jak jsme viděli, 
do poloviny 19. století existoval i v jinak 
slovanském kalendáři českém. Slovo máj se 
ovšem českým jazykovým puristům v 19. 
století nepozdávalo. Připomínalo jim příliš 
německý Mai, a tak byl Jungmannův nápad 
s květnem rychle adaptován a v polovině 
19. století zcela v oficiální podobě nahradil 
starší máj.  Máj se dnes používá většinou 
jen jako tzv. poetismus – slovo básnického 
významu (máj života), ale i jako synonymum 
pro slovo květnový: májový déšť. Prvomájový 
průvod naštěstí zanikl.  Ale První máj, neboli 
Svátek práce zůstal v jazyce nadále, nepřelo-
žen jako první květen z anglického 1st May, 
protože máj na konci 19. století, kdy svátek 
v Americe vznikl, nadále žil jako kultovní 
slovo české řeči a literatury. A tak zatímco 
za slovo květen můžeme poděkovat Josefu 
Jungmannovi, za zachování máje můžeme 
nejspíš vděčit Karlu Hynku Máchovi. Hynku! 
Viléme! Jarmilo!Lidová pranostika na květen

Když se v máji blýská, sedlák si výská.
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V květnové Vitrince se znovu vracíme na náměstí Přemysla Otakara II., na místo, kde dnes stojí 

budova České pojišťovny. Dříve tu stával dům čp. 89, který je v povědomí pamětníků znám jako 

Zápalovo řeznictví.

Nejstarší zmínky o domě čp. 89/I  pocházejí již z roku 1447, kdy byl jeho majitelem Jan 
Kluček. Ve 2. polovině 16. století tu měl řeznictví Jiří Weys, o sto let později koželužskou 
dílnu  švec Pavel Suchánek. Na začátku 18. století tento rohový dům lehl popelem a na jeho 
místě byl postaven nový, právovárečný dům s hlubokými ledovacími sklepy. Od konce 19. 
století tu bylo lahůdkářství a obchod s koloniálním zbožím J. Sluky a konečně od 30. let 20. 
století slavné Zápalovo řeznictví: pro několik generací Mejťáků místo nejvoňavějších vzpo-
mínek na zašlá léta; pan Zápal byl vyhlášený řezník a uzenář, předobrá paní Zápalová vařila 
v malém krámku párky a vynikající dršťkovou polévku...  Dům byl pro havarijní stav (hrozil 
zřícením postupným propadáním terénu v místě několikapatrových sklepů) roku 1966 zde-
molován. Společně s ním byl stržen i sousední dům čp. 90, obecní vážnice, který pocházel z 
druhé poloviny 15. století. Čtvrt století zůstala proluka nezastavěna. Až v letech 1992 – 1994 
tu byla postavena budova podle návrhu pardubického architekta Pavla Maleře, sídlo vyso-
komýtské pobočky České pojišťovny.

Vitrinka 

Nejstarší zachovalá fotografie domu čp. 89 z roku 1871 (z archivu RM VM)
Současný stav s budovou České pojišťovny
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Pohled do severovýchodního rohu náměstí se Zápalovým řeznictvím 
z konce 30. let 20. stol. (archiv MG)

Proluka v roce 1992 (foto Zdeněk Mauer)

Vitrinku připravili Zuzana Krchová a Pavel Chalupa
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O květnový rozhovor jsme požádali místostarostu Vysokého Mýta ing. Františka Jiraského.

Pane místostarosto, v minulém čísle našeho měsíčníku jsme 
se pana starosty ptali mj. na vztah radnice ke stromům a zele-
ni vůbec. Během rozhovoru zaznělo, že se bude daleko více 
vysazovat než kácet. Mohl byste tyto informace upřesnit? 
Kde se bude ještě kácet? A kde vysazovat? 
Především musím říct, že naše město uspělo se žádostí o dotaci EU 
s projektem Regenerace významných dřevin, který počítá s částkou 
přes 6 milionů korun na regeneraci, tj. ošetření a výsadbu nových 
stromů ve Vysokém Mýtě. Je to ovšem něco úplně jiného než výsad-
ba náhradní zeleně u Domova důchodců, o které jste už mluvili se 
starostou. Náhradní zeleň je samozřejmost. Toto je něco navíc. 

Přibližte tedy čtenářům  tento projekt konkrétně. Kolik peněz do něj vloží město? 
Téměř 900 000 korun. Bude to ze dvou třetin z městské kasy, z jedné třetiny pak prostřednictvím Státního 
fondu životního prostředí. Zbytek, tedy více než 5 milionů, jsme získali z dotace Evropské unie. 

Kolika míst se kácení a výsadba dotkne? 
Ošetřovat, kácet a sázet se bude celkem ve 12 lokalitách. V rámci projektu je navrženo k ošetření 
412 vzrostlých stromů, 77 je nutné pokácet a 95 nových stromů bude vysazeno. Tyto stromy jsou 
povětšinou součástí historických parků a sadů. 

Kde to bude konkrétně? 
Na to čtenářům poskytne precizní odpověď následující přehled: 
•  Na náměstí Přemysla Otakara II. bude ošetřeno všech 16 lip. 
•  Regenerace stromů na hřbitově bude spočívat v úpravách středí části vnitřních cest, kde dojde ke 

kácení a výměně stromů za nové. Po obvodu budou dřeviny většinou zachovány a ošetřeny. 
•  V aleji v Hradecké ulici bude ošetřeno 90 významných stromů. 
•  Kvalitní tzv. výchovný řez je navržen u 36 mladých stromů ve Vraclavské ulici. 
•  Na Jablonského náměstí počítá projekt s údržbou 13 stromů. 
•  Celková obnova je navržena v Litomyšlské ulici, kde je potřeba pokácet 21 starých stromů. Za ně 

bude vysazeno 21 nových. Ostatní stromy budou ošetřeny.
•  V ulici Generála Svatoně bude většina stromů ošetřena. Nově vysazeny budou 2 stromy a 4 poká-

ceny. 
•  Nejhodnotnějších 19 stromů bylo vybráno k revitalizaci v Havlíčkových sadech. Za 2 pokácené 

stromy bude vysazen stejný počet nových. 
•  Na náměstí Vaňorného bude ozdraveno 12 stromů, jeden pokácen a místo něj vysazen nový. 
•  Nejstarší sady ve městě - Jungmannovy - vyžadují regeneraci 33 nejvýznamnějších stromů, 

2 stromy se pokácejí a 2 nové vysadí. 
•  V Rudolfových sadech je plánováno ošetření 8 stromů. 
•  V jedné z nejdelších vysokomýtských alejí na Vinice jsou navrženy zdravotní zásahy na 105 stro-

mech. Pokácen bude pouze jeden, dva budou místo něj vysazeny. 

Rozhovor měsíce
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Očekáváte nějaké protesty? 
Nikoli. Ty zásahy budou citlivé, budou provedeny odborně a vycházejí z návrhů odborníků, mj. i z 
našeho odboru životního prostředí. Ujišťuji vás, že zbytečně nebo neuváženě nebude pokácen ani 
jediný strom. Předpokládám-li správně, že lidé si uvědomují nutnost kácení starých, nemocných 
nebo nebezpečných stromů, očekával bych spíše pochvalu než protesty. 

Kdy celá operace začne a jak dlouho potrvá? 
Projekt bude zahájen po výběrovém řízení, ze kterého vzejde realizační firma. Ukončen by 
měl být na podzim 2011. 

Existuje nějaká širší koncepce rozvoje zeleně a parků ve Vysokém Mýtě? 
Ta koncepce existuje už víc než sto let, od roku 1873, kde se zrodily na bývalých hradebních 
parkánech Jungmannovy sady. S nimi vyrostla i smělá myšlenka, aby bylo historické cent-
rum celé obklopeno pásem zahrad, sadů a parků. Brzy následovaly Rudolfovy sady, ve dva-
cátém století pak sady Havlíčkovy a botanická zahrada a další úseky, např. u náměstí Otmara 
Vaňorného. Jak víte, chystá se obnovení, vlastně revitalizace botanické zahrady a město chce 
v znovuoživení zeleného prstence kolem jádra města pokračovat. Možná za nějakou dobu 
skutečně dospějeme k cíli našich předků z 19. století a projdeme se parkem kolem dokola... 

Dosud jsme mluvili vlastně výhradně o ekologii. Nechcete změnit téma? 
Co třeba zateplování domů? Vyhovovalo by vám? 

Ale ano, ale to je vlastně také ekologie... 
Je to nejen ekologické, ale i ekonomické téma. Energetické úspory se vracejí řádově do dese-
ti let, nemluvě o kvalitě prostředí, které úpravami vzniká. Nejde totiž jen o zateplení stěn a 
střech, ale i výměnu všech oken a dveří, je to taková malá totální rekonstrukce. Začneme 
u 4 našich mateřských školek, kde tyto práce za 22,5 milionu (z toho 19 milionů přichází z 
Evropské unie) proběhnou v nejbližší době. Ve druhé fázi připravujeme projekty zateplení 
pro základní školy, nejprve budovy ZŠ Jiráskova a Speciální školy. 

A nyní konečně k ekologii... 
Ono to zní otřepaně, ale skutečně mě nic důležitějšího než ekologická témata nenapadá. Je 
ovšem pravda, že Vysoké Mýto se tak v posledních letech vyprofilovalo: vezměte si fermen-
tační stanici - první svého druhu v ČR - a s ní související pilotní projekt ve sběru bioodpadu; 
rovněž třídění odpadu u nás funguje na top úrovni, stavíme a přestavujeme za tím účelem 
i sběrné dvory. Když k tomu připočtu fakt, že nežijeme v extrémně průmyslové oblasti, ale 
naopak v pěkném, ani průmyslem, ani devastujícím turismem poznamenaném kraji, vychází 
mi prostý součet: kvalita života ve Vysokém Mýtě je v tomto směru vysoká. 

A něco ekologického na závěr byste neměl? 
Je to jen drobnost. Ale svědčí o tom, že to s kvalitou prostředí myslíme vážně. Nemáme jako 
město příliš možností zasahovat do kvality místního pohostinství, protože jsme vlastníky 
pouze prostor bývalé vinárny Lyra, kterou jsme svým nákladem nedávno rekonstruovali. V 
prostorách nově otevřené Lyry navrhujeme, aby se tu vůbec nesmělo kouřit, jak je v civilizo-
vaných krajích obvyklé. Vyjednáváme v tomto směru s novým nájemcem o úpravě nájemní 
smlouvy. To je přece hozená rukavice! Dodávám k tomu: hozená správným směrem.  

Pane místostarosto, děkuji vám za rozhovor.
Rozhovor vedl Pavel Chalupa
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Úplná znění usnesení ZM 2/09 a RM č. 9/09 
- 12/09 jsou zveřejněna na internetových 
stránkách města. Předkládáme z nich násle-
dující výtah.

25. března zastupitelstvo města: 
• uložilo starostovi požádat zadavatele 
vyhledávací studie přivaděče R35 z Vyso-
kého Mýta na Choceň, aby variantně byla 
předložena trasa přivaděče podél železni-
ce Vysoké Mýto – Choceň a obě varianty 
předloženy k posouzení EIA; 
• schválilo rozpočet města Vysoké Mýto na 
rok 2009 s tím, že schodek rozpočtu bude 
uhrazen finančními prostředky města z 
minulých let;
• vydalo změnu č. 2 územního plánu Vyso-
kého Mýta;
• v případě obdržení dotace schválilo za-
řazení do akcí obnovy kulturních památek 
v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón na rok 2009 ve Vysokém 
Mýtě tyto tři památky: ZŠ Javornického, 
chrám sv. Vavřince a kostel Husův sbor;
• v případě obdržení dotace schválilo 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s 
Římskokatolickou farností – děkanstvím 
Vysoké Mýto na obnovu kulturní památky 
– chrámu sv. Vavřince, a to na rekonstrukci 
vitráží, kamenného ostění na západním, 
jižním, severním a východním průčelí ve 
výši 155 510 Kč;
• schválilo v případě obdržení dotace 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s 
Náboženskou obcí Církve československé 
husitské ve Vysokém Mýtě na obnovu kul-
turní památky - kostel Husův sbor, Vysoké 
Mýto na opravu stropní konstrukce a kro-
vu a střešní konstrukce ve výši 93 500 Kč;
• schválilo poskytnutí dotací města Vyso-

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady a zastupitelstva města

ké Mýto Regionálnímu muzeu ve Vyso-
kém Mýtě ve výši 145 000 Kč na kulturní 
a vědeckou činnost muzea související s 
historií regionu Vysokomýtska, dále Vy-
sokomýtské nemocnici ve výši 60 000 Kč 
na přístrojové vybavení oddělení LDN v 
Žižkově ulici, DDM Mikádo ve výši 50 000 
Kč na provozní náklady, svazku obcí Čes-
komoravské pomezí ve výši 100 000 Kč na 
předfinancování projektu Českomoravské 
pomezí hraje všemi barvami  a dále občan-
skému sdružení NO PASIVO, o. s. na karne-
val Rio de Mejto ve výši 50 000 Kč.

17. března rada města: 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého, Husova, 
Čapkovského a na náměstí Naděje na 
dobu určitou;
• schválila smlouvu o dílo s firmou IZO-
REAL s. r. o., Žamberk jako dodavatelem 
stavební akce Energeticky úsporná opat-
ření v objektu MŠ Lidická, Vysoké Mýto za 
nabídkovou cenu 3 614 779 Kč vč. DPH a 
dále v objektu MŠ Pod Smrkem, Vysoké 
Mýto za nabídkovou cenu 1 380 317  Kč 
vč. DPH;
• schválila udělení dotací města Vysoké 
Mýto na aktivity v kultuře na rok 2009;
• schválila rozdělení finančních prostředků 
na aktivity škol a školských zařízení na rok 
2009. 

25. března rada města: 
• vzala na vědomí prodloužení činnosti pří-
pravné třídy při ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto;
• souhlasila s přijetím finančního daru ve 
výši 5 000 Kč na ekologické účely ve Vyso-
kém Mýtě od pana Ivana Ševčuka, Vysoké 
Mýto;
• souhlasila s rozdělením dotačních fi-
nančních prostředků z rozpočtu města na 
rok 2009 na projekty v oblasti životního 
prostředí. 
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31. března rada města:
• schválila rozpočet Fondu na opravy, mo-
dernizaci a rozšíření bytového fondu měs-
ta Vysoké Mýto na rok 2009;
• souhlasila s přidělením dotačních finanč-
ních prostředků z rozpočtu města Vysoké 
Mýto na rok 2009 na projekt Speciální zá-
kladní školy Vysoké Mýto Obnova školní 
zahrady; 
• schválila rozdělení finančních prostředků 
na aktivity s partnerskými městy na rok 
2009 dle předloženého návrhu;
• schválila udělení dotací města na spor-
tovní činnost na rok 2009 dle upraveného 
návrhu členů RM.

7. dubna rada města: 
• schválila rozdělení dotací města Vysoké 
Mýto na podporu sociálních služeb, zdra-
votnictví a rodiny na rok 2009;
• schválila návrh zadávacích podmínek pro 
výzvu na veřejnou zakázku na zpracování 
projektové dokumentace na akci Rege-
nerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě;
• schválila přípravu všech podkladů a za-
jištění žádostí o dotaci z Operačního pro-
gramu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace 
úspor energie ve školských zařízeních pro 
objekty Speciální základní škola Jirásko-
va a Základní škola Jiráskova ve Vysokém 
Mýtě;
• schválila přípravu všech podkladů k rea-
lizaci a zajištění stavebního povolení na 2. 
etapu rekonstrukce ulice Čsl. armády;
• schválila smlouvy o dílo s firmou První vy-
sokomýtská stavební společnost s.r.o., Vy-
soké Mýto jako dodavatelem stavební akce 
Energeticky úsporná opatření v objektu 
MŠ Slunečná, Vysoké Mýto za nabídkovou 
cenu 9 103 532 Kč vč. DPH a v objektu MŠ 
Žerotínova, Vysoké Mýto za nabídkovou 
cenu ve výši 6 588 916 Kč vč. DPH;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Větrná, V Peklovcích, Proko-
pa Velikého, V Břízkách a Husova na dobu 
určitou.

Tentokrát z oboru sociálních dávek 
a prevence kriminality.
• Od 1. 1. 2009 existuje vedle veřejně pro-
spěšných prací a dobrovolnické služby i 
veřejná služba, kterou mohou vykonávat 
osoby v hmotné nouzi a vylepšit si tak 
svou finanční situaci. 
• Za rok 2008 bylo žadatelům z  Vysoko-
mýtska a Choceňska na příspěvku na péči 
vyplaceno 51 825 000 Kč.
• Za rok 2008 bylo žadatelům z Vysoko-
mýtska na dávkách hmotné nouze vypla-
ceno 2 994 150 Kč.
• O dávkách pomoci v hmotné nouzi roz-
hodují pověřené obecní úřady (odbor 
sociálních věcí) a tyto dávky jsou příspě-
vek na živobytí, doplatek na bydlení a 
mimořádná okamžitá pomoc. Příspěvek 
na bydlení je dávkou státní sociální pod-
pory a rozhodují o něm příslušné úřady 
práce.
• Za  rok 2008 bylo žadatelům Vysoko-
mýtska a Choceňska vyplaceno na pří-
spěvku na provoz motorového vozidla 
6 087 914 Kč. 
• Na Městském úřadě, odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví fungují mana-
žeři pro prevenci kriminality, konkrétně 
Petra Dostálová a Tomáš Salášek. Jejich 
úkolem jsou aktivity na úrovni prevence 
kriminality ve správním obvodu obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností 
Vysoké Mýto. V únoru byla radou města 
schválena pracovní skupina prevence 
kriminality, složená ze zástupců lékařů, 
škol a organizací zabývajících se volným 
časem dětí, Městského úřadu, Policie ČR, 
Městské policie, jejíž hlavní náplní je, ve 
spolupráci s manažery prevence krimina-
lity, odborná koordinace preventivních 
opatření ve městě a okolí. 

Víte, že…
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Životní prostředí

Do Vysokého Mýta přijede
Ekoshow aneb 

„Zatočte s elektroodpadem“

ede

Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např. ledničku, prač-
ku, žehličku, mixér, vrtačku, el. sekačku apod.) a chcete se s ním 
důstojně rozloučit, kolektivní systém ELEKTROWIN nabízí řešení. 
Celkem 80 měst České republiky navštíví interaktivní recyklační 
roadshow „Zatočte s elektroodpadem“, při které budou mít občané 
možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět, co 
je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném 
odběru. K tomu je připravena zábavná show spojená s kvízy a mož-
ností získat ceny. Každého, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič 
k recyklaci, pak čeká odměna.

Projekt „Zatočte s elektroodpadem“ má za cíl motivovat občany 
v aktivní recyklaci. Jeho program je vždy dopoledne zaměřen na 
školní mládež a odpoledne na širokou veřejnost. Doplňkovou aktivi-
tou je pak celorepubliková soutěž, kdy tři města s největším množ-
stvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou odměnu.

Ekoshow máte možnost ve Vysokém Mýtě navštívit
15. května od 10.00 hodin. do 16.00 hodin
na náměstí Přemysla Otakara II.

POŠLETE VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
DO DALŠÍHO KOLA!

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM ZEMĚ 2009
Den plný slunce; plno zážitků z  módní  přehlídky; náměstí plné dětí, řemeslníků, soutěží; 
plno odměněných za veliké množství sebraného hliníku (viz tabulka)… to byl dvanáctý 
ročník Dne Země na vysokomýtském náměstí.

třída počet žáků množství celkem (kg) průměr na žáka (g)
MŠ Pod Smrkem 48 1,3 26

MŠ Žerotínova Broučci 25 4,3 172

MŠ Slunečná 3 tř. 26 15 577

MŠ Družba Sluníčko 22 45 2 021

MŠ Koldín 10 8,6 860

6.a ZŠ Javornického 26 6,6 254

2. třída praktická Speciální základní škola 8 8,4 1 055

3.b ZŠ Javornického 18 28,4 1 580

4.a ZŠ Jiráskova 25 52,1 2 084

4. třída ZŠ Knířov 16 58,8 3 675
celkové výsledky soutěže 1260 560 444
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29. 3. se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu ve Vysokém Mýtě slavnostní 
uvítání nedávno narozených vysokomýtských občánků:

Karolína Havlíková, Václav Kechner, Jakub Krejčík, Kateřina Mrkosová, Barbora Nemčovská, 
Mikuláš Pirkl, Eliška Anna Podzimková, Alžběta Anna Podzimková, Vendula Potancová, 
Antonín Škop, Adéla Veškrnová, Jakub Wahl a Kristýna Zimová.

Vítání občánků

Město Vysoké Mýto a Rada města Vysoké Mýto
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náleži-
tostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA MÍSTO ŘEDITELKY
Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto 
s předpokládaným nástupem nejpozději od 1. 8. 2009.

Požadavky:
- vzdělání a pedagogická praxe dle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
 pracovnících a o změně některých zákonů
- znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
- požadovaná praxe v oboru nejméně 5 let

K přihlášce přiložte:
- ověřené kopie o dosaženém vzdělání
- koncepci rozvoje mateřské školy
- strukturovaný životopis
- přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- výpis z rejstříků trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce 
 ředitelky (ne starší 3 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

(nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971).

Přihlášky podávejte nejpozději do 10. 5. na adresu:
Městský úřad, Odbor vnitřních věcí, oddělení školství, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
Obálku označte slovy:  „KONKURZ  MŠ – NEOTVÍRAT“
Bližší informace poskytne Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Vysoké Mýto,
Renata Benešová, tel. č. 465 466 139, Renata.benesova@vysoke-myto.cz

Konkurz
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CHRUDIM 
Okresní město, původně v Chrudimském, později Východočeském a nyní Pardubickém kraji.  
Dnes v něm žije 23 186 obyvatel.

Na místě dnešní Chrudimě stávalo původně slovanské hrazené sídliště, pak přemyslovský 
hrad, na němž r. 1055 zemřel kníže Břetislav I. Město založil kolem roku 1260 Přemysl Otakar 
II., ještě ve 13. století město obehna-
ly hradby. V roce 1337 ale Chrudim 
postihl velký požár, při kterém zanikl 
i hrad, na jehož místě v krátké době 
vyrostl gotický chrám Nanebevzetí 
Panny Marie. Tenkrát město spolu 
s náměstím získalo nový půdorys, 
který se s malými výjimkami docho-
val až do 19. století. Od začátku 14. 
století byla Chrudim věnným měs-
tem českých královen.
V roce 1421 se město vzdalo Žižkovu 
vojsku, ale to husitům nezabránilo, 
aby město vyplenili. Za oběť jim 
padl mj. dominikánský klášter. V 
druhé polovině 15. a počátkem 16. století ale město zažilo nový rozkvět. Kolem roku 1470 
vyrostl u mostu přes řeku Chrudimku kostel sv. Kateřiny, později byl zbudován kostel sv. 
Michala, zesílily hradby, rozrostla se předměstí. Rozběhl se řemeslnický i obchodní život, 
byly založeny vinice…
Vývoj přerušila třicetiletá válka. Za své vzala třetina domů, zejména v centru, a trvalo 
sto let, než se město z pohromy vzpamatovalo. Patrně nejdůležitější změnou pobě-

lohorského období bylo založení 
kapucínského kláštera na Novém 
městě. V 1. polovině 18. století se 
na chrudimském náměstí objevilo 
monumentální morové sousoší, 
kterým město reagovalo na moro-
vé epidemie, barokně byla přesta-
věna radnice, nově upraven byl i 
chrám Nanebevzetí Panny Marie, 
který je nejvýraznější dominantou 
Chrudimi. Nachází se na Resslově 
náměstí a je charakteristický dvěma 
vysokými věžemi. Z čelního pohle-
du na kostel se levá věž jmenuje 
Černá, pravá pak Trubačka.

Cesty věnnými městy

Stará radnice a morové sousoší

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Vysokomýtský zpravodaj - 5/200910



K nejvýznamnějším památkám Chrudimi patří i renesanční Mydlářův dům (z let 1573 
- 1576), bohatý architekturou i výzdobou. Dům je zdoben arkádami a dvojvěžím v podobě 
minaretu. Postavil jej Matěj Mydlář, který v Chrudimi pracoval jako mydlář a svíčkář. V roce 
1972 bylo v domě zřízeno Muzeum loutkářských kultur. Vedle loutek z celého světa před-
stavuje i tradiční české loutkové divadlo, např. marionety kočovných lidových loutkářů a 
přes 6 000 dalších loutek. V muzeu je zařízená i herna s loutkami, kde si děti i dospělí mohou 
sami vyzkoušet, jak se loutkové divadlo hraje.

Rubriku připravuje 
Dagmar Sabolčiková

Mydlářův dům
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Čermákovo Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto a Městský klub pořádají pod záštitou Ministerstva kultury ČR 
XVII. ročník Národní přehlídky dětských dechových orchestrů   

ČERMÁKOVO  VYSOKÉ  MÝTO 
  
22. -  24. května, náměstí Přemysla Otakara II. 

Účastníci soutěže: orchestry ZUŠ  Jevíčko a Velké Opatovice, Přerov, Zdounky, Ivančice 
a Ořechov, Humpolec, Bystřice nad Pernštejnem, Chlumec nad Cidlinou 
  
PROGRAM 
Pátek 22. května 
18.00 -  koncert  -  BIG BAND ZUŠ Choceň  a  BIG BAND ZUŠ  Vysoké Mýto   
Sobota 23. května 
10.30 -  1. vystoupení Vysokomýtských mažoretek 
11.00 -  koncert  -  Dechový orchestr ZUŠ Vysoké Mýto 
13.30 -  slavnostní nástup, zahájení přehlídky 
14.00 - 17.30 -  soutěž dechových orchestrů 
19.30 - KONCERT  - 100° C   
Neděle 24. května 
9.00 -  11.00 hod.  -  koncerty jednotlivých orchestrů v okolních obcích 
13.15 hod.  -  průvod orchestrů a skupin mažoretek od ZUŠ, Litomyšlskou branou na 
náměstí, zazní společné skladby v podání všech orchestrů. 
Vyhlášení výsledků. 
ARTRÓZA - vystoupení skupiny mužoretů
Oficiální závěr.   
Po vystoupení bude následovat koncert: 
LANŠKROUNSKÝ  JUNIOR  BIG  BAND 
  
Moderátor přehlídky  -  Karel Hegner 
  
Souběžně s přehlídkou proběhne divácká soutěž spolu se slosováním vstupenek o cenu věnovanou 
městem Vysoké Mýto. 
Festival se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje. 
Přehlídka se koná za každého počasí. Vstupné 30 Kč (platí po oba dny). 
V době přehlídky bude náměstí Přemysla Otakara II. pro automobilový provoz uzavřeno! 
  
Sponzoři XVII. ročníku: 
Amati – Denak spol. s r. o., Smékalovo pekařství, Potraviny A. Pecka, Hejhalova cukrárna, Hotel 
– Restaurace Pod Věží. 
Obce: Vraclav, Dobříkov, Zámrsk, Libecina, Rehabilitační ústav Brandýs n. Orlicí a Hamzova odborná 
léčebna Luže – Košumberk. 
Mediální partner: TRS
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Kino Šemberovo divadlo

Středa 6. 5. v 17.30  

MONSTRA VS. VETŘELCI
Animovaná komedie USA. Na naši modrou 
kulatou planetu už zase zaútočili mimo-
zemšťané. Ještě že máme obrovskou záso-
bárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. 
Přerostlá Enormika, geniální vědec s muší 
hlavou dr. Šváb, rosolovitý B.O.B. a 100 
metrů dlouhá larva Hmyzosaurka zachra-
ňují svět před záhadným vetřelcem z ves-
míru... 
94 min. České znění. Vstupné 64 Kč. 

Čtvrtek 7. 5. v 19.00  

BABIČKA  FILM PRO MÍRNĚ 
ZVRHLÉ DIVÁKY
Dokumentární erotická tragikomedie ČR. 
55letá Tamara má už dost mužů své gene-
race, které vidí jako neustále rozumující, 
zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává 
si inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena, hledá 
chlapce od 17 do 30 let. Přihlásilo se jich 
650… V hlavní roli: Tamara Archlebová. 
74 min. Slovenské znění. Od 15 let. 
Vstupné 74 Kč.

Úterý 12. 5. v 19.00  

NENAROZENÍ
Horor USA. Mezi světem živých a mrtvých 
se potulují temné duše, které se snaží vrá-
tit do života. Jejich vstupní bránou mohou 
být citlivý jedinci, které postupně zlomí a 
zcela ovládnou. Oběti mají jen dvě mož-
nosti – dobrovolnou smrt nebo svěření se 
do péče profesionálního exorcisty. Režie: 
David S. Goyer.
87 min. České titulky. Od 15 let. Vstupné 
59 Kč.

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino Středa 13. 5. v 19.00  

NORMAL
Thriller ČR/Makedonie. Výpravný film je 
natočený podle skutečného případu sério-
vých vražd, které ve 30. letech minulého 
století otřásly celou Evropou. Od února 
1929 do října 1931 připravil Petr Kurten 
(Milan Kňažko) o život 8 lidí. Poté, co se 
vrah vzdal policii, ujímá se jeho obhajo-
by mladý ambiciózní právník. Při pátrání 
potkává tajemnou Kurtenovu manželku 
(Dagmar Havlová). Je to opravdu Kurten, 
kdo vraždil? Režie: Julius Ševčík.
95 min. Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Úterý 19. 5. v 17.30  

MARLEY A JÁ 
Rodinná romantická komedie USA. Novo-
manželé Groganovi (Owen Wilson a 
Jennifer Anistonová) se rozhodnou, že 
opustí drsné zimy Michiganu a začnou 
nový život na slunné Floridě. A aby těch 
změn nebylo málo, pořídí si roztomilé-
ho labradora Marleyho, který se během 
pár týdnů změní v padesátikilový parní 
stroj, plný nezkrotné energie. Režie: David 
Frankel.
111 min. České titulky. Vstupné 59 Kč.
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Sobota 23. 5. v 19.00  

NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Pohádka od Zdeňka Trošky. Matěj pracuje 
u sedláka na statku a miluje jeho dceru 
Majdalenku. Lakomý boháč však jejich 
lásce nepřeje, chtěl by pro dceru bohatší-
ho ženicha... Hrají: Jan Dolanský, Ladislav 
Potměšil, Veronika  Kubařová, Miroslav 
Táborský, Taťjana Medvecká aj.
98 min. Vstupné 39 Kč.

Středa 27. 5. v 19.00  

EL PASO
Drama ČR. Film je inspirován skutečným 
osudem romské vdovy, matky devíti dětí. 
Po tragické smrti otce je ze dne na den 
vystěhována na periferii do sociálního 
bytu o jedné místnosti. Případ Věra versus 
město se dostane k mladé, ambiciózní 
advokátce (Linda Rybová). Režie: Zdeněk 
Tyc, dále hrají: Irena Horváthová, David 
Prachař, Denisa Demeterová a další.
98 min. Vstupné 69 Kč.

Pátek 29. 5. v 17.30  

SEX DRIVE
Komedie USA. Osmnáctiletý Ian má koneč-
ně příležitost přijít o panictví,  ale jen když 
svoji internetovou známost návštíví v 
Knoxville. Bez řidičáku, tajně a v bráchově 
milovaném Pontiacu se vydává na cestu 
přes celé Státy. Režie: Sean Anders.
109 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 31. 5. v 19.00  

POCHYBY
Drama USA. Píše se rok 1964 a charis-
matický kněz Flynn (Philip Seymour 
Hoffman) se pokouší o uvolnění přísných 
pravidel církevní školy v Bronxu. Ředitelka 
Beauvierová (Meryl Streepová) má ale 
podezření, že černošskému studentovi 
Donaldovi, který byl na školu přijat, věnu-
je až přílišnou osobní péči... Režie: John 
Patrick Shanley
104 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

V červnu uvidíte: Rychlí a zběsilí • 
Milionář z chatrče • Až tak moc tě nežere 
• Dvojí hra • Příběh o Zoufálkovi • Andělé 
a démoni aj.
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Čtvrtek 28. 5. v 19.00
v Šemberově divadle

KNOFLÍKOVÁ VÁLKA 
(La guerre des boutons)
Francie  1962, 95 min.
Režie: Yves Robert    
Námět: Louis Pergaud   
Scénář: Yves Robert, Francois Boyer  
Kamera: André Bac
Hudba: José Berghmans

Hrají: 
Michel Isella  (Aztéc), Jacques Dufilho 
(Aztékův otec), Michele Méritzová 
(Aztékova matka), André Treton  (Lebrac), 
Jean Richard (Lebracův otec), Yvette 
Etiévantová (Lebracova matka),  Michel 
Galabru (Bacailléův otec) aj.

Lovreňáci a Velraňáci. Nesmiřitelné party 
kluků hájících svá teritoria. Jejich napínavé 
příběhy z pera Louise Pergauda se rozho-
dl zobrazit na filmové plátno režisér Yves 
Robert. Vznikl výborný film, který odolává 
zubu času a překlenuje nejrůznější módní 
trendy, aby diváka znovu a znovu vracel 
do úžasného světa dětství. Je vždycky 

Filmový klub obtížné dostát předsevzetí a převést na 
plátno příběhy tak, aby neztratily nic ze 
svého napětí, tajemství a vzrušení. Je nad-
míru zvláštní a zajímavé, že gentleman-
ské dodržování dohodnutých pravidel 
soupeření a nezřídka i lítých bojů může 
mezi obyčejnými kluky platit tak, jako by 
mohlo později platit i ve společnosti. Ono 
zprofanované „slovo dělá muže“ dostalo 
zejména v našich zeměpisných šířkách 
za poslední půlstoletí hodně na frak… 
Jedinou nadějí by mohlo do budoucna 
být, že válka Lovreňáků a Velraňáků najde 
své následovníky i dnes… Přijďte se podí-
vat na strhující soupeření s neobvykle 
velkorysými pravidly, která obě soupeřící 
strany striktně dodržují!
     
 Jan Schejbal

Úterý 5. 5. v 19.30, Šemberovo divadlo
Arnošt Goldflam: 

DÁMSKÁ ŠATNA
Klicperovo divadlo Hradec Králové
4. představení v předplatném

Hra Arnošta Goldflama zavede diváky do 
tajemného, mystického a vzrušujícího 
místa, jakým je v každém divadle dámská 
šatna… 
Režie: Arnošt Goldflam. Scéna a kostý-
my: Petra Goldflamová Štětinová. Hudba: 
Michal Nejtek. Píseň Nejkrásnější místo: 
Jiří Bulis, Bertolt Brecht. Korepetice: Pa-
vel Horák. Pohybová spolupráce: Hana 
Charvátová. Dramaturgie: Martin Velíšek. 
Hrají: Eliška Boušková, Lenka Loubalová, 
Kamila Sedlárová a Pavla Tomicová. 

Předprodej zbylých vstupenek v Informač-
ním centru Městského úřadu Vysoké Mýto od 
21. 4. Vstupné: 210, 230 a 250 Kč.

Divadlo
Šemberovo divadlo
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Pondělí 25. 5. v 19.30,
Šemberovo divadlo
Sean O´Casey: 

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
5. představení v předplatném

Kolotoč bláznivých situací v jednom pen-
zionu, kam se uchýlí pan Mulligan se svou 
slečnou. Ten penzion má ale přísné do-
movní předpisy, a tak způsob, jak se zba-
vit nežádoucí slečny, je hlavní osou této 
frašky, kterou proslavil i stejnojmenný film 
Jiřího Krejčíka.
Osoby a obsazení:
John Jo Mulligan, nájemník penzionu 
- Svatopluk Schuller j. h.
Angela Nightingaleová, jeho dívka 
- Petra Duspivová
Daniel Halibut, nájemník penzionu
- Zbigniew Kalina
Paní Mossieová, majitelka penzionu 
- Helena Karochová
O´Brien, nájemník penzionu 
- Vladimír Mrva
Slečna 
- Kateřina Šrámková
Režie: Milan Schejbal

Předprodej zbylých vstupenek v Informačním 
centru Městského úřadu Vysoké Mýto od 
12. 5. Vstupné: 210, 230 a 250 Kč.

Připravujeme na červen:

Úterý 16. 6. v 19.00, 
Šemberovo divadlo
Divadlo Járy Cimrmana

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft. 
Hra byla nominována na cenu Alfréda Ra-
doka 2008. 

Hrají:
Jan Ámos Komenský
- Ladislav Smoljak nebo Zdeněk Svěrák 
Jan Hus
- Bořivoj Penc nebo Jaroslav Weigel
Svatý Václav
- Petr Brukner nebo Petr Reidinger
Praotec Čech
- Jan Hraběta nebo Jan Kašpar
Karel Havlíček Borovský
- Genadij Rumlena nebo Robert Bárta
Babička
- Miloň Čepelka nebo Marek Šimon 
Radecký
- Václav Kotek, Bořivoj Penc 
  nebo Petr Reidinger
Miroslav Tyrš
- Michal Weigel nebo Zdenek Škrdlant
Režie: Ladislav Smoljak
Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel

Více o souboru na www.cimrman.at

Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto do 17. 5.
Vstupné: 300, 320 a 340 Kč.
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Pondělí 8. 6. v 19.30, 
Šemberovo divadlo

KAMELOT  TURNÉ 2009 
Předprodej vstupenek v Informačním 
centru Městského úřadu Vysoké Mýto od 
12. 5.
Vstupné: 180, 200 a 220 Kč.

Koncert

M-klub

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V neděli 17. května od 13.30 se ve spo-
lečenském sále M-klubu uskuteční další 
taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci. K tanci a poslechu tradičně hraje 
Rytmická skupina Stanislava Hájka.
Vstupné: 60 Kč. 

KURZY
Na nový školní rok 2009/2010 přijímáme 
přihlášky do následujících kurzů:

- angličtina, francouzština, němčina
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé. Výuka pro-
bíhá jednou týdně 2 vyučovací hodiny. 
Den i hodina výuky budou stanoveny na 
informativní schůzce v září.

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

- kytara, klavír, flétna
Výuka v hudebních kurzech probíhá jed-
notlivě v odpoledních hodinách.

- paličkování krajek
Určeno pro začátečníky i pokročilé. Výuka 
probíhá jednou týdně v odpoledních hodi-
nách pod vedením Ivy Vanžurové. 

- mažoretky
Kurz pro dívky ve věku 5 – 10 let. 

1. vystoupení Vysokomýtských 
mažoretek se uskuteční v sobotu 23. 5. 
v 10.30 hod. na náměstí Přemysla 
Otakara II. v rámci Čermákova Vysokého 
Mýta. Přijďte se podívat, jste srdečně 
zváni.

Nové kurzy
- cvičení pro seniory
Kurz bude probíhat jednou týdně v dopo-
ledních hodinách pod vedením Marty 
Klementové.

- kurz sebepoznání a duchovní práce
Tříměsíční kurz bude probíhat pod vede-
ním manželů Polokových (www.leceni-zi-
vota.wz.cz) a bude zaměřen na zlepšení 
vašeho života a řešení konkrétních život-
ních a zdravotních problémů.

Přihlášky do jednotlivých kurzů a bližší 
informace v kanceláři M-klubu.
Tel. 465 420 420.
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Klubová scéna M-Klubu

Pátek 1. 5. v 19.30 
CAPITALIST CASUALTIES USA 
- fastcorová legenda z USA,
WOJCZECH GER
NEEDFUL THINGS
LYCANTHROPY
STOLEN LIVES

Sobota 2. 5. ve 21.00 
PIO SQUAD + GAUNERZ + DJS JKID A 
DETROIT
Jedna z nejdůležitějších hiphopových 
kapel současnosti konečně v M-klubu! 
Jako support se představí stále populár-
nější Gaunerz z Rychnova nad Kněžnou a 
o pořádnou zábavu se postarají DJs J-Kid 
a Detroit. 
Vstupné 160 Kč v předprodeji, 200 Kč na 
místě.

Středa 6. 5. v 19.00 
HOMOLSKÁ HELIGONKA
Hudební podvečer s Danou a Petrem 
– chromatická heligonka Stibitz, kytara a 
mandolína.
Vstupné 60 Kč.

Čtvrtek 7. 5. ve 21.00 
DISKOTÉKA  DJ PETR FIKEJZ
Vstupné 30 Kč.

Pátek 8. 5. ve 21.00
ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA  DJ SLY
Vstupné 30 Kč.

Sobota 9. 5. ve 20.00 
NOVÝ ZBOŽÍ, CHLAPECKÁ 5, 4P
Koncert. Vstupné 60 Kč.

Pátek 22. 5. ve 21.00 
VIDEODISKOTÉKA  DJ JIŘÍ BREJL
Vstupné 30 Kč.

Sobota 23. 5. ve 21.00 
JIM ČERT
Jim Čert – český zpěvák a akordeonis-
ta zpívající vlastní protestsongy a balady, 
pohybující se mezi rockem a písničkářskou 
formou.
Vstupné 90 Kč.

Pátek 29. 5. ve 21.00
DISKOTÉKA  DJ PETR FIKEJZ
Vstupné 30 Kč.
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Sobota 30. 5. ve 20.00
MOTHER‘S ANGELS + THE COOLERS
Ústeckoorličtí Mother‘s Angels hrají takový 
agresivní popík a není třeba je více předsta-
vovat, zdejší publikum je jistě velmi dobře 
zná. Na pomoc si přizvali spřátelenou partu 
z Pardubic, The Coolers – od nichž znáte 
rádiový hit Everybody Somebody.
Vstupné 100 Kč.

Městská knihovna
PŮJČOVNÍ DOBA

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

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

Přednáška
13. května v 18.00 (náhradní termín)

DÍTĚ  MAJETEK, MODLA ČI 
PARTNER?
Přednáška, ale především diskuse a prak-
tické příklady související se smyslem a 
cílem výchovy. 
Přednáší psycholožka PhDr. Ladislava 
Lažová.
Vstupné 25 Kč.
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26. května v 18.00

ZMĚNY LIDSKÉ SEXUALITY NA 
PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Beseda se sexuologem MUDr. Radimem 
Uzlem.
Vstupné 40 Kč.

Výstavy

Výstava ve vestibulu

PRCHAVÉ OKAMŽIKY
Výstava fotografií Kristýny Bažantové.

Výstava v odd. pro dospělé čtenáře

VÝSTAVA OBRAZŮ MARTY 
ŘEZÁČOVÉ

Výstavy potrvají od 1. května do 30. června

NOVINKY NA KVĚTEN

Naučná literatura:
Irena Štěpánová: Teréza Nováková
Jiří Hanzelka: Past na rovníku
Alena Polívková: Jak být IN v písemném 
   projevu
Top rodinné domy 
Vlastimil Ježek: Střepiny chobotnice aneb 
   Národ sobě
Marek Hýža: Na vrcholky hor s Vladimírem 
   Čechem
Pavel Panoch: Slavné vily Pardubického 
   kraje

Beletrie:
Kateřina Janouchová: Horká stopa
Kristiana Valčeva: Nepokořená
John Sanford: Zlomená oběť
Arnošt Vašíček: Ďáblova lest
Martina Coleová: Krutost
Táňa Keleová-Vasilková: Pozlátko
Brunonia Barryová: Věštění z krajky
Colin Falconer: Ostrovy přízraků
Michael Kodas: Zločiny na vrcholech

Literatura pro děti a mládež:
Lucy Danielsová: Zatoulané štěně
Thomas Brezina: Chrám hromů
Ursel Schefflerová: Tajemství žlutého kufru
Jacqueline Wilsonová: Moje sestra Jodie
Jaroslav Němeček: Smějeme se se 
   Čtyřlístkem

Novinky – CD
Madonna: Hard Candy
Noa: Genes & Jeans
The Offspring: Rise  and Fall, Rage and 
   Grace

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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Regionální muzeum

Výstavy

JEŽEK 
12. – 24. 5. 
Ježek – tak se nazývá souhrnná výstava 
prací žáků ZUŠ Vysoké Mýto všech věko-
vých kategorií. Pichlavá koule byla inspi-
rací hlavně na podzim a na jaře mladším 
žákům. S ježkem v kleci si mladí uměl-
ci lámali hlavu na výstavě v Regionálním 
muzeu a při zpracování keramické hlíny. 
Jaroslav Ježek oslovil starší žáky a studen-
ty v malbách tmavomodrými barvami při 
reprodukci děl známých malířů nebo při 
vlastní tvorbě. 
Výstava bude zahájena 12. 5. v 16.00 
za hudebního doprovodu saxofonového 
kvarteta ZUŠ Vysoké Mýto s melodiemi 
Jaroslava Ježka.

NAŠE VÁLKA 1919
20. 5. – 24. 6.
Letos v květnu si připomeneme 90. výročí 
vypuknutí československo-maďarské války 
v roce 1919. Tento válečný konflikt by mohl 
nést mnoho přízvisek, na prvním místě 
je ale nutné uvést, že se jedná o jedinou 
válku, kterou československý resp. český 
stát ve svých novodobých dějinách vedl. 
Drobná výstava v přednáškové místnosti 
muzea, která prostřednictvím fotografií, lis-
tin i dobových součástí výzbroje a výstroje 
přiblíží příčiny, průběh i výsledky českoslo-
vensko-maďarského konfliktu v roce 1919.
Kurátor výstavy: Jiří Junek

BAROKNÍ VÁLEČNICTVÍ
1. 5. – 30. 9., Barokní areál Vraclav
Baroko je umělecký sloh, vládnoucí v čes-
kém prostředí v období XVII. a většiny XVIII. 
století. Je to období výrazných společen-
ských i technických změn a válečnictví v 
tomto není výjimkou. S nástupem baroka 
odchází éra obrněných rytířů, na bojišti na 
sto let zavládnou pestré žoldnéřské armá-
dy a romantizovaní mušketýři.
Menší rodinná výstava, která prostřednic-
tvím vyobrazení, drobnějších sbírkových 
předmětů, replik zbraní či oděvů (na které 
si lze sáhnout a vyzkoušet) přiblíží základní 
druhy vojska s jejich výzbrojí a výstrojí 
v době ohraničené třicetiletou válkou a 
prusko-rakouským konfliktem v polovině 
18. století. 
Výstava v budově bývalých lázní v Barokním 
areálu ve Vraclavi bude zahájena v rámci 
Barokní slavnosti  1. května ve 14.00.
Kurátor výstavy: Zdeněk Horák
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1. 5., Barokní areál Vraclav

BAROKNÍ SLAVNOST 
NA VRACLAVI

V první májový den ožijí prostory vrac-
lavského areálu historií. Atmosféru doby 
baroka si připomeneme barokní hudbou, 
divadlem, ukázkami dobových tanců a šer-
mířského umění – to vše na počest dvou 
významných historických událostí – 390 
let od českého ostřelování Vídně vojsky 
Matyáše Thurna a narození významného 
básníka, jezuity Bedřicha Bridela (nar. 1. 4. 
1619 ve Vysokém Mýtě). 

14.00 zahájení slavnosti a otevření 
výstavy Barokní válečnictví

14.20 ukázky výcviku mušketýrů, čestné 
stráže, slavnostní salvy – soubor 
Armentum

14.45 ukázky sokolnictví
15.00 dobové menuety a sarabandy 

– soubor barokních tanců Hartig
15.40 Dámy v sedle – ukázky jízdy na koni 

v dámských sedlech a dobových 
kostýmech

15.55 „Truhla“ – příběh dvou marodérů z 
dob Třicetileté války a jedné truhly 
plné žoldu – soubor Armentum

16.10 Divadýlko z pytlíčku – netradiční 
pohádka „ O drakovi“

16.50 Dámy v sedle
17.05 Sokolníci
17.20 Armentum – „Žlutý regiment“ a 

„Truhla“ – šermířsko – divadelní 
představení  

18.00 soubor barokních tanců Hartig 
– komorní koncert v kostele sv. 
Mikuláše

18.30 Alfréd Strejček a Jitka Molavcová 
– básnický recitál na počest naro-
zení významného vysokomýt-
ského rodáka, jezuity Bedřicha 
Bridela

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.
Občerstvení zajištěno po celé odpoledne.
Odvoz na Vraclav zajištěn: autobus bude 
přistaven k budově Městského úřadu ve 
Vysokém Mýtě ve 13.30, odjezd z Vraclavi je 
plánován na 19.30.

Barokní areál Vraclav
Tel. 465 482 118
Otevřeno: květen, červen, září: sobota a 
neděle: 9.00 – 17.00,
červenec, srpen, denně kromě pondělí
9.00 – 17.00,
polední pauza: 12.00 – 13.30.

24. – 28. 8.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
Regionální muzeum pořádá příměstský 
tábor pro děti se zájmem o historii. V letoš-
ním roce je určen především dětem od 7 
do 14 let. Při cestě zpět staletími se přesu-
neme do 15. století a ocitneme se v době 
husitských válek. V rámci velké detektivní 
hry Po stopách husitů si vyzkoušíme dobo-
vé zbraně a výstroj, poznáme každoden-
ní život husitského válečníka a zkusíme 
geniální Žižkovy strategie. Podle výsledků 
hry nás čeká výlet na tajné místo. Všichni 
malí detektivové a záhadologové jsou 
srdečně zváni.
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Program začíná každý den v 9.00 a končí v 
15.30. Mezitím je hodinová pauza na oběd. 
(Obědy nezajišťujeme.) Cena tábora je 
500 Kč. Pozor, počet dětí je omezen, max. 
15 účastníků!
Přihlášky jsou k dispozici v pokladně 
muzea nebo ke stažení na stránkách www.
muzeum.myto.cz

velmi málo. Je to jednak z důvodu celkově 
nízkého početního stavu protektorátního 
vládního vojska, i z důvodu, že po válce se 
nikdo k účasti v jeho řadách raději nehlásil. 
A tak se z uniforem vládního vojska stala 
skutečná rarita. Pro vysokomýtské muze-
um je však důležitější, že zmiňovaný kabát 
je příslušníka 9. praporu, který byl dislo-
kován právě ve Vysokém Mýtě. 9. prapor 
podléhal velitelství III. inspektorátu v Brně 
a v roce 1944 byl jako ostatní jednotky 
vládního vojska odeslán do Itálie, konkrét-
ně k městu Verone.

Jiří Junek

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

KABÁT ROTMISTRA 
VLÁDNÍHO VOJSKA
Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě se 
v lednu letošního roku povedla opravdu 
jedinečná akvizice. Do svých sbírek získalo 
kabát stejnokroje rotmistra 9. praporu vlád-
ního vojska z období protektorátu. Kabát je 
v dobrém stavu, má jedinečně dochované 
výložky s kovovou devítkou raženou z tom-
bakového plechu označující číslo praporu. 
Výložky jsou u límce připevněny knoflíkem, 
který je opatřen číslem dva, označujícím 
číslo roty. Dochovány jsou i všechny ori-
ginální stříbřitě šedé knoflíky na zapínání 
kabátu. Kabát je takzvaná extrovka, tedy 
stejnokroj šitý z lepší, extra látky na objed-
návku jeho nositele. Zajímavý je rovněž 
monogram MJ všitý z rubu kabátu, který 
snad v budoucnu umožní identifikaci jeho 
majitele.

A proč se jedná o tak jedinečnou akvizici? 
Stejnokrojů či jejich jednotlivých součás-
tí vládního vojska je obecně dochováno 

Předmět měsíce
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Školy
Rozhovor s ředitelem ZŠ Jiráskova Miroslavem Miškou

Jak letos proběhl zápis budoucích prvňáků na vaší škole?
Každoročně je zápis veden nějakou zábavnou formou, abychom děti 
nestresovali zkoušením. Formou her a pohádek můžeme nenápadně 
zjišťovat, jsou-li děti na školu již připravené či nikoli. V letošním roce 
je celým zápisem prováděli Křemílek s Vochomůrkou. Předškoláci pro-
cházeli samostatně vždy s jednou učitelkou postupně čtyřmi třídami. V 
každé z nich je čekala jedna pohádka o Křemílkovi a Vochomůrkovi a s 
ní související úkoly, které budoucí žáci plnili. 

Kolik jste zapsali žáků?
Pro 66 prvňáčků  můžeme otevřít tři první třídy s krásným počtem 22 dětí ve třídě. Podle 
školského zákona se třídy naplňují do počtu třicet dětí, a takovému počtu jsme se tak letos 
vyhnuli. 

Co musely děti zvládnout, aby byly přijaty do 1. třídy?
Školní zralost posuzovali učitelé během plnění úkolů od Křemílka a Vochomůrky. Například 
při vyprávění pohádky mohli pedagogové posoudit řečové schopnosti dítěte a zjistit případ-
né logopedické nedostatky. Při plnění dokreslovacích a kreslících úkolů sledovali správný 
úchop tužky, lateralitu (pravák/levák), zda dítě zná barvy, případně některé základní geomet-
rické tvary, zda je schopno napodobit jednoduchý tvar či zda počítá do 5. 

Jak je to s vyzrálostí adeptů? Stává se, že mimo doporučené odklady některé děti 
neprojdou zápisem. Co je nejčastějším důvodem?
Nejčastějším důvodem odkladu školní docházky bývá celková nezralost dítěte. Takové dítě 
se většinou už u zápisu nechce pustit maminky, je nesamostatné. Posléze při plnění zada-
ných úkolů zjistíme také jeho řečovou a motorickou nevyzrálost, celkovou nejistotu. S rodiči 
těchto dětí se pak hned u zápisu domlouváme o dalším postupu. Doporučíme, aby nepro-
dleně navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu, která po vyšetření dítěte rozhodne o 
odkladu a navrhne pokračování v docházce do MŠ nebo nástup do přípravného ročníku na 
naší škole. 

Co dle vašich pedagogických zkušeností nejvíce ovlivňuje duševní vyzrálost dětí pro 
školu?
Samozřejmě největší vliv na rozvoj dítěte má rodina. Děti, které vyrůstají v podnětném pro-
středí, přicházejí k zápisu a poté do školy mnohem lépe připraveny. Tam, kde si rodiče s dětmi 
povídají, předčítají jim, zpívají si s nimi, hrají si, dávají jim prostor ke kreslení, k pohybovému 
rozvoji apod., tam vyrůstají děti, které jsou po mnoha stránkách na školu dobře připravené.

Máte zkušenosti, že si vysokomýtští rodiče vybírají spíše podle zaměření ZŠ nebo podle 
vzdálenosti a bezpečnosti cesty do školy?
Asi bych se přiklonil k té druhé možnosti. Zareagovali jsme nejenom ranním scházením 
dětí ve školní družině v hlavní budově, ale zavedli jsme i odpolední možnost vyzvednout 
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si školáka opět na hlavní budově po 15. hodině. Rodiče tuto naši novou službu přijali velice 
kladně. Co se týče našeho zaměření školního vzdělávacího programu, je naším motivačním 
heslem „JAZYKY A SPORT“. Bližší informace rodiče a veřejnost najdou na našich internetových 
stránkách.

Jaké jste měl učitele na základní škole?
Na základní školu vzpomínám jen v dobrém. To špatné se zapomíná. Tak jako dnešní kluci 
jsme házeli houbou a křídami, honili se po chodbách a schodištích a podobně. Přiznám se, 
že mne neminula ani ředitelská důtka na druhém stupni základní školy. Velice rád vzpomenu 
na paní učitelky Drahomíru Pecháčkovou a Růženu Fialovou, které mne učily na 1. stupni, a v 
paměti mi zůstal i pan učitel a ředitel Luboš Ptáček. 

Co vás poslední dobou potěšilo?
Moc mne potěšila práce dětí v přípravném ročníku. Zde jsou děti nejen s odkladem u zápi-
su, ale i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a s různými poruchami. Třída se plně 
osvědčila a chceme pokračovat i v příštím školním roce s počtem asi 14 dětí ve třídě, přičemž 
maximum je patnáct předškoláků.

Ve škole neustále něco budujete a vylepšujete. Co to bude v letošním roce?
V letošním roce to bude rekonstrukce podlahy v tělocvičně, na prvním stupni bude vybudo-
vána druhá počítačová pracovna s internetem – celkově čtvrtá na škole, něco málo investu-
jeme do třídy školní družiny, v některých třídách na 2. stupni budeme dělat nové podlahy a 
také malovat chodby a třídy dle potřeby. 

Odkud pocházíte a jak byste shrnul svůj profesní životopis? 
Pocházím z Vysokého Mýta. Zde jsem chodil na základní školu a na Střední všeobecně vzdě-
lávací školu a v Hradci Králové jsem vystudoval Pedagogickou fakultu, obor matematika a 
zeměpis. Po státnicích jsem v roce 1974 nastoupil na základní školu do Luže, kde jsem učil 
tři roky. Dodnes na ni strašně rád vzpomínám. Od roku 1977 učím na zdejší škole a od roku 
1990 ji řídím. Po téměř dvaceti letech se ve škole mnoho změnilo. V devadesátých letech 
první stupeň vyučoval i na pěti místech po městě. Řídící práce byla velmi obtížná. Nyní máme 
krásný areál prvního stupně s kmenovými třídami, odbornými pracovnami, školní jídelnou, 
školní družinou, tělocvičnou, sportovním areálem a školní zahradou. Děti 1. až 5. tříd zde tráví 
dopolední čas školního vyučování, oběd, sportovní aktivity, kroužky, školní družinu a volné 
chvíle – vše pod jednou střechou. 

Souhlasíte s tím, že dnešní děti jsou mnohem vyspělejší a smělejší?
Řekla jste vyspělejší a smělejší. Já bych přidal slovo otevřenější. Jsou tak ale i daleko více 
zranitelnější. Je pravda, že mnohdy neznají hranice svého jednání s rodiči, se spolužáky, s 
dospělými osobami, a tedy i s učiteli. Problémy se ale snažíme ve spolupráci s rodiči řešit; 
snažíme se být školou otevřenou nejenom pro žáky, ale i pro jejich rodiče a celou vysokomýt-
skou veřejnost.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.

Rozhovor vedla 
Dagmar Sabolčíková
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Vysokomýtské gymnázium letos slaví 130. výročí svého založení. Podívejme se u této příle-
žitosti do jeho bohatého archivu. Nejdůležitějším dokumentem každé školy je její zřizovací 
listina. Tu podepsali členové  obecního zastupitelstva  v čele s purkmistrem J. B. Tůmou v 
létě roku 1879. Přinášíme z ní krátké úryvky. 

ZŘIZOVACÍ LISTINA
O zařízení a vydržování českého nižšího gymnasia s povinným kreslením v královském věnném městě Vysokém Mýtě

My níže podepsaní: purkmistr, radní a výborové, jsouce zákonitými zástupci královského města Vysokého Mýta, touto listinou na 
základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 20. července 1879, po němž zařízení a vydržování českého úplného gymnasia s 
povinným kreslením na nižším gymnasiu v královském věnném městě Vysokém Mýtě ustanoveno a městské radě prozatím vydobytí 
státního povolení k zařízení gymnasia nižšího uloženo jest, doznáváme a ustanovujeme toto:
1)  Patronát českého nižšího gymnasia s povinným kreslením přijímá královské věnné město Vysoké Mýto.
2)  První třída otevřena budiž počátkem školního roku 1879-1880 a ostatní třídy postupem ročním. Zároveň budou již v 1. třídě 

ustanoveni nejméně dva zákonitě způsobilí učitelé.
3)  Obec Vysoko-Mýtská zavazuje se potřebné a prostranné místnosti pro gymnasium zaopatřiti.
4)  Učitelský sbor čítati bude 6 a případně i 7 učitelů, z nichž jeden bude spolu ředitelem a jeden učitelem náboženství. Co do odborů 

budiž jeden učitel zkoušen z přírodopisu a počtů, jeden z děje-zeměpisu s výpomocnou řečí  zemskou buď českou neb německou, 
tři z klasické filologie, jeden učitel náboženství, ale zároveň zkoušen buď z klasické filologie nebo z jedné řeči zemské. Jenom 
učitelé, kteří se vykáží patřičnými zkouškami pro vyšší gymnasia, ustanoveni budou tři leta provisorně a po uplynuté době této, 
osvědčí-li svou schopnost učitelskou a nic proti jich činnosti a chování namítáno nebude, teprve definitivně, což jim veleslavná 
c. k. zemská školní rada v království Českém potvrdí a název „professor“ udělí.

5)  O platě učitelstva nižšího gymnasia s povinným kreslením ustanoveno:
  a) každý provisorně i definitivně ustanovený učitel obdrží řádného platu svého ročně 1000 zl. r. č. (jeden tisíc zlatých r. č.), jak 

  se děje na c. k. školách středních po zákonu ze dne 15. dubna 1873; mimo to obdrží aktivní přídavek ročně 200 zl.;
  b) plat ředitele obnáší též 1000 zl., k tomu aktivní přídavek 240 zl. a za ředitelské práce 200 zl.; kromě toho dostane slušný 

  byt ve školní budově aneb v městě, nebo vůbec příslušnou náhradu; dostane-li byt, bude mu čítáno aktivního přídavku toliko 
  polovice, totiž 120 zl.

  c)  Mimo své služné budou míti všichni definitivně ustanovení profesoři a ředitel až do 25. roku včetně své služby právo na 200 
  zl. příplatky pětileté čili kvinkvenálky. 

  d)  Výslužba: Každý professor bude po 70. roce věku svého dán úředně do výslužby s celým platem i příplatky (kvinkvenálka
  mi), které právě toho času má. 

  e)  Vdova po řediteli dostane 400 zl., vdova po professoru 350 zl. ročně a kromě toho dostane každá vdova na každé pozůstalé 
  nedospělé dítě 60 zl. ročně na vychování.

  f )  Služné budiž učitelstvu vypláceno měsíčně napřed z důchodů městských. 
  g) Mzda školníkova ustanovena jest ročně na 150 zl. a kromě toho palivo a byt ve škole.
6)  Veškeré výdaje na nižší gymnasium, jako: plat učitelstva, výslužbu, učebné pomůcky, řádný stav školy atd. zavazuje se hraditi 

královské věnné město Vysoké Mýto:
  a)  ze školného a zápisného,
  b) z obecního důchodu,
  c)  z pivního krejcaru,
  d) z příspěvku Občanské záložny ve Vysokém Mýtě,
  e)  z obecní přirážky na veškeré přímé daně vypsané.

Úplné znění zřizovací listiny můžete najít na adrese www.gvmyto.cz. Příště se např. dozvíte, jak 
to bylo s pomůckami, učebnicemi, přijímacím řízením nebo třeba studiem dívek.

Mgr. Petr Štorek, Mgr. Martin Valášek

Gymnázium
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DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
V pátek před velikonočními prázdninami 
probíhal na ZŠ Jiráskova opět jeden ze 
dnů otevřených dveří. Žáci 1. stupně poja-
li tento den poněkud netradičně a spojili 
jej s velice užitečným  činem. Nejenže 
návštěvníci naší školy mohli nahlédnout 
do výuky, zúčastnit se projektového dne 
na téma Velikonoce, ale také všichni 
zhlédli velikonoční prodejní výstavu. Děti 
se na tuto akci velice těšily a prezentovaly 
zde nejen výrobky vlastní, ale i maminek, 
babiček, učitelů a vychovatelek. Všem, 
kteří přispěli svýma dovednýma rukama 
k nepřebernému množství nádherných 
výrobků s velikonoční tématikou, moc 
děkujeme, podpořili tak dobrou věc. Náš 
dík patří i těm, kteří si zakoupili nějakou 
velikonoční dekoraci či přispěli drobnou 
finanční částkou.  Výtěžek z této výstavy, 
téměř 9 000 Kč,  byl zaslán na sbírkové 
konto Pomozte dětem!

ZŠ Jiráskova

V současné době probíhají ve všech 
mateřských školách ve Vysokém Mýtě 
ZÁPISY  PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010.
Tyto zápisy budou ukončeny 31. 5.

Uzavření mateřských škol v době hlav-
ních prázdnin:
MŠ Kamarádi v době od  1. 7. – 31. 7.
MŠ Pod Smrkem v době od  1. 7. – 31. 7.
MŠ Slunečná v době od  6. 7. – 14. 8.
MŠ Lidická v době od  27. 7. – 28. 8. 

Všechny MŠ jsou uzavřeny v týdnu 
od 27. 7. – 2. 8. 2009.

Mateřské školy

Základní umělecká škola

DIVADELNÍ PODVEČER
Tři krátké divadelní hry – literárně drama-
tický obor ZUŠ 
4. 5. v 19.00. Klub Na Mejtě (M-klub)

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
5. 5., 6. 5., 12. 5., v 18.00 v sále školy

O SNĚHURCE 
Koncerty pro mateřské školy  
Úterý 5. 5 v 8.30 a v 10.00
Čtvrtek 7. 5. v 8.30 a v 10.00 
v sále školy

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
11. - 13. 5. vždy od 14 do 17 hod. se 
můžete zajít podívat do ZUŠ a navští-
vit výuku oborů hudebního, výtvarného, 
tanečního  i literárně dramatického.
Nezapomeňte vzít s sebou své děti!
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Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ 
na téma

JEŽEK
12. 5. v 16.00, Regionální muzeum
Skladby Jaroslava Ježka hraje saxofonové 
kvarteto ZUŠ.

Taneční představení

SLUNCE, MĚSÍC, VÍTR 
Pátek 15. 5. v 8.30 a v 10.00 pro žáky ZŠ.
Neděle 17. 5. v 15.00 pro rodiče a veřej-
nost. 
Úterý 26. 5. v 8.30 a v 10.00 pro děti z 
mateřských škol. 
Vždy v Šemberově divadle.

KONCERT PRO MAMINKY
Úterý 19. 5. v 18.00 v sále školy.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY 
18. – 24. 5. od 14 do 18 hodin 
v budově školy.

Čtvrtek 21. 5. v 16.30, 
Šemberovo divadlo

KONCERT DĚTSKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU RUBÍNEK
a jeho přípravných oddělení

Účinkují:  dětský pěvecký sbor Karosáček, 
MŠ Slunečná, přípravné sbory 2. - 5. tříd 
ZŠ, dětský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ 
Vysoké Mýto.
Sbormistři: Marcela Klímová, 
Monika Zerzánová a Pavel Zerzán.
Vstupné dobrovolné, bez místenek.

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 2009/2010.

KONCERTY BIG BANDU 
A DECHOVÉHO ORCHESTRU 
ZUŠ V RÁMCI FESTIVALU 
ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO 
Big band -  pátek 22. 5. v 18.00
Dechový orchestr - 9.00 náměstí Skuteč, 
11.00 náměstí Přemysla Otakara II., Vysoké 
Mýto

KONCERT SOUBORŮ 
26. 5. v 18.00 v Šemberově divadle

Zvláště pro malé zájemce o návštěvu 
naší školy a jejich rodiče pořádáme v 
květnu několik výše uvedených koncertů 
a představení. Rádi vám zodpovíme vaše 
dotazy a přiblížíme prostředky i cíle výuky, 
kterými není jen vzdělávání a vedení k 
profesionálním výkonům v oblasti hudby, 
malby, hereckého a dramatického projevu 
nebo tance (i když v naší škole již začínala 
řada profesionálních umělců a pedagogů). 
Hlavním smyslem naší práce je doplnění 
základního vzdělání v oblasti estetické a 
pěstování dětské osobnosti v oblasti citové, 
volní, zdravého sebevědomí, vytrvalosti, 
samostatného projevu, kulturních zájmů 
atd. Své bývalé žáky potkáváme na mnoha 
místech a v mnoha profesích a máme 
upřímnou radost z toho, že se uplatňují jako 
tvořiví, aktivní a invenční lidé. 

Vaše ZUŠ
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DDM Mikádo

Pátek 8. 5. ve 20.00, Flash klub DDM 
Mikádo

KONCERT 
PRO NÁROČNÉ POSLUCHAČE III.
K tanci a poslechu zahrají tyto hudební 
formace:
JEŽÍŠOVI PIVO NELEJ (syrový punk) 
Bratislava
MYRMYNDOS (folk street punk) Česká 
Třebová
BLIND RÄTTVISTA (punk) Bratislava
Vlezné: 60 Kč.

Úterý 12 5. v 18.00, Flash klub DDM 
Mikádo

POZNEJ SÁM SEBE 
Přednáška Pavla Boštíka
Poznat sám sebe, to v nás odhaluje mnohá 
tajemství , která se skrývají v našem pod-
vědomí. Pravdou je, že v nás není nic, co 
by nám mohlo ublížit. Pouze náš strach z 
vlastních pocitů nás může spoutávat…
Vstupné: 30 Kč.

Pátek 22. 5. (15.00 – 20.00)
Sobota 23. 5. (13.00 – 19.00)

WORKSHOP DIDGERIDOO
Workshop povede mladý talentovaný 
hudebník Jakub Slováček, který hraje, 
pravidelně cvičí a koncertuje na tento 
tradiční hudební dechový nástroj austral-
ských domorodců (aborigines) přes osm 
let. S nováčky se zaměří na cirkulační dech 
a způsoby hraní, s pokročilými především 
na hraní s přefuky a rytmiku…
Flash klub DDM Mikádo
Cena 450 Kč.

Sobota 23. 5. v 10.00
MIKLÁNÍ  ANEB  NETRADIČNÍ VÍCEBOJ 
+ grill party (Jirky Kotrby a Majkla 
Veselého)
Přijďte strávit den s rodinou či přáteli. 
Stačí postavit tří či vícečlenný smíšený 
tým, který přijde ve sladěných kostýmech.
Turnaj ve staré vikingské hře KUBB, kata-
lánské přetahování lanem, a bonusová 
disciplína… Hra KUBB k zapůjčení s pra-
vidly v DDM.
Přihlášky v DDM Mikádo do 15. 5. 
Startovné: 200 Kč / tým.

Pátek 29. 5. v 18.00, Flash klub DDM 
Mikádo

ROZJÍMÁNÍ S HLASEM TICHA
V příjemné atmosféře čajovny si budeme 
povídat na téma stromy, jejich energie a 
bytosti.
Vstupné: 50 Kč.

Pátek 29. 5. ve 20.00, Flash klub DDM 
Mikádo
Autorské čtení 

TOMÁŠE HOKEŠE 
z knihy Malý bůh
Jedinečná kniha dopodrobna popisují-
cí období vpádu Markomanů a Kvádů.  
Samotné čtení oživí spisovatel Tomáš 
Hokeš svými písněmi za doprovodu kyta-
ry.  Vstupné dobrovolné.

Neděle 31. 5. od 14.00 

DEN DĚTÍ 
Pohádkový park - Jungmannovy sady
Cena: 20 Kč.

Připravujeme:
Sobota 6. 6. v 15.00 

PRVNÍ NÁTĚR
Zahradní akce v DDM Mikádo – odpoled-
ne plné muziky.
Vlez: 100 Kč.
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13. června 14.00 hodin,
nám. Přemysla Otakara II.
Tentokráte v duchu citátu z knížky Poselství 
od protinožců:
„Budoucnost světa by možná byla v lep-
ších rukou, kdybychom zapomněli na
objevování nových věcí a soustředili se na 
znovuodhalování minulosti. “
Pojďme se vydat na výlet zpátky ke koře-
nům, na jehož organizaci se můžete spo-
lupodílet i vy. Čtyři rohy náměstí, čtyři 
světadíly, čtyři výlety v čase – Amerika, 
Afrika, Asie, Austrálie.

Pro inspiraci:

ČÁST  ČTVRTÁ  AUSTRÁLIE
Pojďme putovat v dějinách lidstva tak 
daleko, jak jen to je možné, a to až k prvním 
obyvatelům zeměkoule - Aborigincům. 
Pomocí jejich původního nástroje didge-
ridoo se spojme s duchem země. Svá těla 
proměňme v  štětce a staňme se součástí 
malby na obří plátno. Nesmíme zapo-
menout ani na (pro Austrálii tak typic-
ké) bumerangy, které si pomocí metody 
vypalování do dřeva sami ozdobíme. A 
pro ty, kteří nejsou manuálně zruční, tu 
bude obří bludiště zbudované z balíků 
slámy. Toto bludiště bude zároveň i galerií 
fotografií z Austrálie a Nového Zélandu. 
Vlastníte nějaké fotografie z Austrálie či 
Nového Zélandu a chtěli byste se s nimi 
pochlubit? Neváhejte a připojte se k nám! 

http://www.riodemejto.zde.cz/

Své nápady a připomínky můžete poslat 
na adresu
stepanka.valkova@seznam.cz.

PŘIPRAVTE SE … POZOR… 
RIO DE MEJTO

EMKO

Emkovo filmové navečír:

Čtvrtek 7. 5. v 17.00, Emko

EARTHLINGS POZEMŠŤANÉ 
Dokumentární film USA o absolutní závis-
losti lidstva na zvířatech, zobrazující naši 
naprostou neúctu k těmto spoluobyva-
telům naší planety.  Ve filmu jsou použity 
skryté kamery a nikdy nezveřejněné zábě-
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ry, dokumentující dennodenní praktiky, 
které zneužívají zvířata kvůli zisku. Film byl 
namluven Joaquinem Phoenixem, hudbu 
složil Moby. Přijďte zhlédnout mnohokrát 
oceněný dokument a diskutovat o něm… 
Režie: Shaun Monson.
2003, 91 min. Zadarmo.

Čtvrtek 28. 5. v 17.00, Emko

RÁJ HNED TEĎ
Drama Francie, Německa a Nizozemí. 
Kama rádi z dětství Said a Khaled žijí v 
Nábulusu a pracují v autodílně. Jednoho 
večera jim oznámí, že byli vybráni jako 
mučedníci k provedení atentátu v Tel 
Avivu. Mladíci úkol přijmou jako samozřej-
most. Stráví poslední noc s rodinami, které 
se nesmějí nic dovědět. Ráno podstoupí 
ve štábu příslušné rituály a dostanou se 
přes drátěný plot na izraelské území. Akce 
se však nečekaně zhatí a oni mají ještě čas 
zvažovat svůj úkol. Důležitou roli v tom  
hraje dívka Suha, která dlouho žila v cizině 
a která tvrdí, že existují i jiné cesty k řešení... 
Režie: Hany Abu-Assad, hrají: Kais Nashif, 
Ali Suliman, Amer Hlehel a další. 
2005, 90 min. Zadarmo.

Každou středu pravidelná výtvarná 
dílna pod vedením dobrovolnice Evy 
Olivové.

Středa 20. 5 v 15.30, Emko

TURNAJ O EMKŮV PUTOVNÍ 
POHÁR VE STOLNÍM  FOTBÁLKU 
DVOJIC
Přijďte si zahrát o zajímavé ceny a putovní 
pohár! Žádné zápisné…
Přihlášky posílejte na e-mail: tomas.
sipek@skp-centrum.cz, nebo na tel: 774 
658 597 (Maruška Smetanová). Těšíme se 
na vás…

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

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

Centrum pro rodinu Kujebáček

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

PONDĚLÍ - od 9 do 12 hodin 
v herně DDM Mikádo

ZPÍVÁNÍ, CVIČENÍ 
A VÝTVARNÁ DÍLNA.

STŘEDA - z důvodu stavebních prací v 
MŠ Pod Smrkem nebudou prostory pro 
centrum přístupné.

Program pro středeční setkání:
6. 5. Výlet do Nedošínského háje,
13. 5. Odpoledne se soutěžemi na měst-
ském dřevěném hřišti (za Družbou),
20. 5. návštěva solné jeskyně (je nutné se 
předem přihlásit),
27. 5. výlet do Chocně – návštěva centra 
Magnethrou.
Podrobnosti najdete na našich webových 
stránkách www.kujebacek.cz nebo si 
můžete napsat o zasílání aktuálních infor-
mací na e-mail: info@kujebacek.cz

KONTAKT: tel. 776 703 420, 
e-mail: info@kujebacek.cz
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LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
V DOMAŠOVĚ U JESENÍKU
termíny:      4. 7. – 18. 7. 
    18. 7. –   1. 8. 
cena: 3 100 Kč.
Další informace získáte na tel. číslech: 
604 663 016 (H. Abrahamová), 
723 089 211 (L. Burdová), 
605 935 398 (J. Šeda), 
602 494 290 (M. Machek) 
nebo na www.sdruzeni.venuse.myto.cz, 
e-mail: sdruzeni.venuse@seznam.cz

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
SPOLKU PROTI NUDĚ 
Břehy u Přelouče
Termíny:    5. 7. - 19. 7. 
 19. 7. -   2. 8. 
Cena: 2 900 Kč.
Další informace 
na www.spn.webzdarma.cz

Letní dětské tábory

Koncert
ČKA ve spolupráci s M-klubem pořádá
koncert písničkáře

JANA BURIANA
úterý 12. 5. v 19.30 hodin
v Barbaru.

Přednáška
přednáška Reného Mandyse

PŘÍRODA A KULTURA MEXIKA
v pátek 22. 5. v 19.00 hod. 
v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.

Česká křesťanská akademie

15. 5. v 18.30,  chrám sv. Vavřince 

BOŽÍ  DOMÁCNOST 
SE MUSÍ UKLÍZET
Podle knihy Bruce Marshalla Plná slávy.
Účinkuje M. G. Částek.

FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve (u kostela 
sv. Vavřince)
Půjčovní doba:
Neděle: po dopolední mši svaté: 
9.30 – 10.00, v případě zájmu i déle
Středa: 19.00 – 21.00 

Z nabídky:
• Tomáš Halík: Vzdáleným nablízku - Vášeň 
a trpělivost v setkání víry s nevírou
• Kateřina Lachmanová: Síla přímluvné 
modlitby
• Turks Paul: Filip Neri
• Kolektiv: Mariánská poutní místa - Atlas
• Louis Evely: Modlitba moderního člověka

Kontakt: Farní knihovna
Římskokatolická farnost – děkanství
Foersterova 161/I
566 01  Vysoké Mýto
www.katolik.vmyto.cz

Římskokatolická farnost

MALÁ OSLAVA 
VELKÉHO DNE MATEK 
Neděle 10. května ve 13.00, 
náměstí Přemysla Otakara II. 

Přijďte se potěšit dobrou hudbou a bale-
tem. 

Srdečně zve Jednota Orel

Jednota Orel
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Ve dnech 5.  – 8. 5. proběhne ve Vysokém 
Mýtě 

EXIT TOUR
jehož vyvrcholením bude koncert sku-
piny Dizmas ve čtvrtek 7. 5. v 19 hodin 
na náměstí. Během tohoto týdne budou 
pořádány v dopoledních hodinách 

Exit Tour

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

English camp  I.
11. 7. – 17. 7. 
pro věkovou skupinu 15 až 25 let.     
Místo: Chata Jedlová, Deštné v Orlických 
horách.
Cena: 2 500 Kč  (pobyt 6 dní)    
Kontakt:   Zuzana Vačkářová, 
tel: 733 696 069 
e-mail: zuzkavac@gmail.com

English camp II.  
18. 7. – 25. 7. 
pro věkovou skupinu 15 až 25 let.      
Místo: Chata Jedlová, Deštné v Orlických 
horách.
Cena: 2 800 Kč  (pobyt 7 dní)    
Kontakt:  Kateřina Brandová, 
tel: 736 166 256 
e-mail: katka.brandova@hotmail.com 

English camp III.  
2. 8. – 8. 8.
pro rodiny s dětmi i jednotlivce.    
Místo: Rekreační zařízení Atlas Čenkovice.
Cena: 2 200 Kč (pobyt 6 dní) nad 15 let, 
1 700 Kč od 3 až 15 let, 800 Kč do 3 let.    
Kontakt:  Zdeněk Spilko, 
tel: 733 347 543
e-mail: z.spilko@tiscali.cz
Další informace: www.bjbvm.cz

Jednota Baptistů přednášky na různých školách ve Vysokém 
Mýtě a každé odpoledne bude možnost 
pro mladé využít tyto aktivity:

5. května 
16.00: Čajovna – na římskokatolické faře
-  možnost popovídaní si
17.00: Turnaj ve fotbálku a šipkách na 

římskokatolické faře
-  Hudební workshop se skupinou Dizmas 

klub SOSka v kostele ČCE
- Crazy games – sportovní aktivita v 

Orlovně

6. května 
17.00: Turnaj v DDR – Stepmánie – v 

Klubu Lavina (BJB, Pražská 72)
 Klub deskových her - v Klubu Lavina 

(BJB, Pražská 72)
 Čajovna - v Klubu Lavina (BJB, Pražská 

72)
 Hudební workshop se skupinou Dizmas 

v Klubu SOSka v kostele ČCE
19.00: EXIT na téma Sex, vztahy atd. s  

hostem Tomášem Řehákem v Orlovně

7. května 
17.00: EXIT na téma Život v závislosti s 

hostem Romanem Povalou v Orlovně
-  Turnaj ve fotbale a volejbale  na hřišti u 

Karosy
-  English club s rodilou mluvčí na téma 

Život mezi mrakodrapy 
19.00:  Koncert hudební skupiny Dizmas 

na náměstí ve Vysokém Mýtě.

8. května
8 – 13: Přijď si šplhnout – horolezectví v 

praxi – sraz u Klubu Lavina (BJB, Pražská 72)

CO TRÁPÍ MODERNÍ ŽENU?
Povídání s Hanou Pinknerovou - autorkou 
knížek pro ženy
v sobotu 24. 5. v 17 hodin v malém sále 
ČCE.
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Hliněná dílna Újezdec

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

16. – 17. 5.

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

29. – 31. 5. a výpal 19. - 21. 6.

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

Připravujeme
3. - 12. 7.

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

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

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

6. 5. v 18.00

PŘEDNÁŠKA O ASTROLOGII 
Možná se vám někdy stalo, že jste četli 
např. v nějakém časopise něčí horoskop, 
nebo jste přímo viděli astrologa při práci 
a zajímá vás, jak to funguje? Jak je možné 
z uspořádání několika podivných sym-
bolů v kruhu vyčíst osud, poznat povahu 
osobnosti, předpovědět budoucnost, zjis-
tit kvalitu či úspěch partnerského vztahu, 
úspěch či neúspěch v podnikání, hrozbu 
úrazu, nemoci či dokonce smrti, pochopit 
hlubší podstatu celosvětových dějinných 
událostí minulých, současných i budou-
cích, jako např. současné ekonomické 
krize? Na tyto a podobné otázky odpoví  
astrolog Jan Korál. 

Přednáška
14. 5. v 18.00 - manželé Polokovi

VLIV RODINNÉHO 
PROSTŘEDÍ NA DÍTĚ

15. 5. v 19.00

KONCERT ZUZKY TVRZNÍKOVÉ 
A JEJÍCH HUDEBNÍCH KOLEGŮ
Nenechte si ujít tento nevšední zážitek 
v prostředí čajovny, obohacený o kelt-
ské motivy s melodiemi a písněmi od 
Beatles, Stinga, tradicionály, Norah Jones, 
Zuzany Navarové a Jablkoně ve slože-
ní: Alan Berger: kytara, zpěv, Jiří Hájek: 
kytara, vokály, Václav Vích: flétny, Pavla 
Tvrzníková: housle, vokály, Zuzana 
Tvrzníková: zpěv. 

5. a 19. 5. vždy v 17

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ 
S ČÍNSKOU MEDICÍNOU
Volná diskuse nad zdravotními problémy 
a jejich vhodným řešením. 

Čajovna ČAJKA, Husova 184, Vysoké Mýto 
566 01, telefon: 603 774 521

Čajovna Čajka

Vysokomýtský zpravodaj - 5/200934



Městská policie Vysoké Mýto

NEPARKUJTE NA TRÁVNÍCÍCH
Žádáme všechny řidiče motorových vozidel, 
aby nevjížděli a neparkovali svými vozidly na 
travnatých plochách přiléhajících k místním 
komunikacím. Zejména v deštivém období 
dochází k devastaci travnatých ploch, které 
je potom nutno obnovovat. Tímto jednáním 
se neukáznění řidiči dopouštějí dopravního 
přestupku dle zákona 361/2000 Sb., který 
zakazuje parkovat na silniční vegetaci popří-
padě záboru veřejného prostranství dle 
zákona 200/1990 Sb. Oba přestupky jsou 
a i v budoucnu budou strážníky Městské 
policie přísně sankcionovány.

POLICIE JE TU PRO VÁS
Městský úřad Vysoké Mýto ve spolupráci s 
Policií České republiky a Městskou policií 
prosí občany, kteří se stanou svědky jakého-
koliv protiprávního jednání ve městě nebo 
jeho okolí, aby se s důvěrou telefonicky či 
osobně obraceli na obvodní oddělení Policie 
ČR ve Vysokém Mýtě, Generála Závady 176, 
tísňová tel. linka 158, tel.: 465 420 343. Policie 
ČR vykonává ve Vysokém Mýtě nepřetržitou 
24 hodinovou službu sedm dnů v týdnu. Od 
pondělí do pátku od 6.45 do 23.15 lze kon-
taktovat také Městskou policii ve Vysokém 
Mýtě v budově Městského úřadu na nám. 
Přemysla O. II., tel.: 465 466 179, mobil 777 
755 277. Obrátit se lze i na Civilní bezpeč-
nostní službu - Čimbora servis, s. r. o. Vysoké 
Mýto, Českých bratří 302, mobil 608 535 
302, která rovněž pracuje 24 hodin sedm 
dnů v týdnu. 

Českomoravské pomezí

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské 
pomezí zve odbornou veřejnost na

SETKÁNÍ S POSKYTOVATELI 
SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU 
V TURISTICKÉ OBLASTI 
ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
12. května ve 14.00,
Evropské školicí centrum v Zámeckém 
pivovaru, Jiráskova 133, Litomyšl.

Program:
1. Destinační společnost Východní Čechy 

– představení a činnost DSVČ, přínosy 
pro další rozvoj cestovního ruchu v 
regionu.

2. Prezentace dobrovolného svazku obcí 
a turistické oblasti Českomoravské 
pomezí.

3. Diskuze – náměty na další možnosti 
rozvoje cestovního ruchu v oblasti 
ČMP, dotazy.

V případě zájmu potvrďte, prosím, svou 
účast do 7. května na e-mailové adrese 
zamecnik@ceskomoravskepomezi.cz.

Českomoravské pomezí

Litomyšl
28. – 31. 5. 
Oslavy 750 let povýšení Litomyšle na 
město
28. 5. od 19.30, Smetanův dům
Vilém Blodek: V studni – koncertní pro-
vedení opery

29. 5. v 19.00, Zimní stadion
Ewa Farná se skupinou
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Z okolí30. 5. od 15.00 hod. do rána na různých 
místech v Litomyšli
Proč bychom se netěšili – hospoda na 
náměstí, dětský program, ohňopády …
Noc otevřených dveří památek aneb ještě 
je brzo jít spát.

Svitavy
2. 5. v 19.00, Fabrika
Janet Robin (USA) sólový koncert
… zabijácká kytaristka, ale také skvělá 
zpěvačka a skladatelka

11. 5. v 19.00, Kinokavárna Galaxie
Večer pod lucernou … s horolezcem 
Romanem Langrem
Známý horolezec bude vyprávět přede-
vším o expedici Annapurna 2008 a pro-
mítne film o výstupu na dva nejvyšší afric-
ké vrcholy – Kilimandžáro a Mt. Keňa v r. 
2007.

Polička
11. – 17. 5. / Tylův dům, kostel sv. Jakuba
Koncerty festivalu Martinů  Fest 2009 
11. 5. v 18.00, Tylův dům
Zahajovací koncert – B. Martinů: 
Veselohra na mostě, Hlas lesa
Účinkuje: Komorní filharmonie Pardubice

Do 24. 5.  Centrum Bohuslava Martinů
Dvanáct z Poličky
Výtvarná výstava tvorby dvanácti význam-
ných umělců, jejichž tvorba je úzce prová-
zána s Poličkou.

Moravská Třebová
10. 5. od 19.00 hod., dvorana muzea
Vlasta Redl - recitál

16. 5. od 13.00 – 24.00, moravskotřebov-
ský zámek
Domácí zabíjačka - festival
Všichni řezníci, řeznice a ti, kteří mají ve 
svém jméně základ tohoto slova, mají 
vstup zdarma.

Občanské sdružení No Pasivo si vás dovo-
luje pozvat na

DRUHÉ MÁJOVÉ PUSINKOVÁNÍ
1. května od 14 do 19 hodin, zahrada 
Kubíčkovy vily v Chocni   
Podaří se nám spolu s vámi letos pokořit 
český rekord v počtu osob, které se políbí 
za určitý časový úsek pod rozkvetlým 
stromem? JEN V CHOCNI !!!

NEBUĎTE PASIVNÍ! PŘIJĎTE SE POLÍBIT 
PRO DOBROU VĚC!!

ČESKÁ HOSPODA HRUŠOVÁ

Sobota 9. 5.
sele na rožni + Podkrovanka
Vstup je zdarma, začíná se přibližně 
v 15 hodin.

Pátek 15. 5.
Jiří Schmitzer (+ Jirka Hurych + Pendl)
Vstupné je 150 Kč v předprodeji nebo 
200 Kč na místě, začátek ve 20 hodin.

Pátek 22. 5.
Xavier Baumaxa (+ Radim Sychra)
Vstupné je 120 Kč v předprodeji nebo 160 
Kč na místě, začátek ve 20.00 hodin.

V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty přesouvají do místní Sokolovny.
Více informací naleznete 
na www.ceskahospoda.hrusova.cz.

Neděle 31. 5. ve 14.30 hodin, nádvoří 
choceňského zámku 

11. JAZZOVÝ FESTIVAL
- Big band ZUŠ Choceň
- Kantorský dixieland ZUŠ Choceň
- Swing Club Choceň
- JG DIX Holice
- Jana Koubková Quartet
- Taneční jazzový orchestr ZUŠ Pardubice 
- Havlíčkova.
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Sport

Pátek 8. května na golfovém hřišti GOLF 
KLUB OSYČINA v Dobříkově 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
pro všechny, kteří chtějí zkusit golf.
Každý, kdo přijde v době od 10.00 do 
16.00 hodin, se seznámí s touto krásnou 
hrou a pod vedením trenéra odpálí své 
první míčky.

GOLF KLUB OSYČINA, o. s., Dobříkov 73, 
566 01 Vysoké Mýto
mobil: 777 222 910, e-mail: info@gko.cz, 
www.gko.cz

ZKUSTE GOLF, 
JE TO KRÁSNÁ HRA!
- šestijamkové hřiště
- driving range
- putting a chipping green
- golfová škola pro děti i dospělé
- půjčovna a prodej golfového vybavení
- občerstvení

 Hřiště je otevřeno každý den, od pondělí 
do pátku od 14 do 18 hodin, o víken-
du a svátcích již od 10 do 18 hodin. 
Přijímáme nové členy klubu. Členové 
klubu získávají řadu výhod a mohou hrát 
na několika přátelských hřištích s výraz-
nou slevou. Pravidelné tréninky pro děti 
i dospělé jsou organizovány ve středu 
a čtvrtek, po dohodě jsou možné i jiný 
den. Půlhodinové tréninky probíhají vždy 
s každým účastníkem samostatně, pod 
vedením zkušeného trenéra s HCP 10,8. 
Pro začínající děti organizujeme tréninky 
ve skupinkách. Zkušenější hráči mají mož-
nost složit zkoušku golfové způsobilosti, 
tzv. Zelenou kartu.

  Lenka Krausová

Golf

LUCIE KURKOVÁ
plavkyně vysokomýtského 
plaveckého oddílu, mistryně 
ČR v plavání, nositelka výroční 
ceny města Vysoké Mýto 2009 
za sportovní výkon

Narodila se v červnu 1997 v Litomyšli. 
Chodí do páté třídy Základní školy U 
Školek v Litomyšli.  Ve volném čase se 
věnuje svým zálibám: plavání, jízdě na 
kole a v zimě běžeckému i sjezdovému 
lyžování. Nejvíce času stráví v plaveckém 
bazénu ve Vysokém Mýtě, kde trénuje 
pětkrát týdně.  Dosáhla mnoha úspěchů 
nejen v bazénovém plavání, ale i v plavání 
dálkovém.  Je pětinásobnou mistryní ČR 
v dálkovém plavání na 3 km (zimní  mis-
trovství v chomutovském padesátimet-
rovém bazénu v letech 2007, 2008 a 2009 
a  letní mistrovství na otevřené vodě na 
Hlučínské přehradě 2007 a 2008) a něko-
likanásobnou medailistkou na Pohárech 
Čech a Moravy  2007 a 2008. Velmi si cení 
svých časů na 100 - 800 m volným způso-
bem, kterými se zařadila do III. výkonnost-
ní třídy. (100 m 1:10,4; 200 m 2:28,5; 400 m 
5:21,5; 800 m 10:57,3)

Představujeme vám...

Sportovní kluby Falkon kickbox Vysoké 
Mýto a Mack´s GYM Pardubice 
pořádají

1. ROČNÍK MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY V KICKBOXU

Sportovní hala ve Vysokém Mýtě, 
9. 5. od 8 hodin.
Bližší informace na plakátech.
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ROZLOSOVÁNÍ -  JARO 2009 MUŽI  “A” -  KRAJSKÝ PŘEBOR

Sobota 2. 5. 23. 17.00 SK Vysoké Mýto Sl.Moravská Třebová
Sobota 23. 5. 26. 17.00 SK Vysoké Mýto MK Polička
Sobota 6. 6. 28. 17.00 SK Vysoké Mýto Tesla Pardubice
Sobota 20. 6. 30. 17.00 SK Vysoké Mýto Jiskra Ústí n.Orlicí

MUŽI  “B” -  I.B.TŘÍDA - skupina B
Sobota 9. 5. 20. 17.00 SK Vysoké Mýto B SK Zámrsk 
Neděle 24. 5. 22. 17.00 SK Vysoké Mýto B Sl.Moravská Třebová B
Neděle 31. 5. 23. 17.00 SK Vysoké Mýto B MK Polička B
Sobota 13. 6. 25. 17.00 SK Vysoké Mýto B FK Česká Třebová B

Starší a Mladší   DOROST  -  KRAJSKÝ PŘEBOR
Sobota 2. 5. 19. 12.30 14.45 SK Vysoké Mýto FC Hlinsko
Sobota 16. 5. 21. 10.00 12.30 SK Vysoké Mýto ŽSK Třemošnice
Sobota 6. 6. 24. 12.30 14.45 SK Vysoké Mýto AFK Chrudim
Sobota 20. 6. 26. 12.30 14.45 SK Vysoké Mýto TJ Lanškroun

Starší a Mladší   ŽÁCI  -  DIVIZE
Neděle 3. 5. 19. 10.00 11.45 SK Vysoké Mýto SK Nymburk
Neděle 17. 5. 21. 14.30 16.15 SK Vysoké Mýto FC Zenit Čáslav
Neděle 7. 6. 24. 10.00 11.45 SK Vysoké Mýto FK Mladá Boleslav B
Neděle 21. 6. 26. 10.00 11.45 SK Vysoké Mýto FC Rychnov n. Kněžnou

Starší a Mladší   E L É V O V É
Sobota 9. 5. 9.00  Vysoké Mýto         

Fotbal

Inzerce

PRODÁM - Kočárek trojkombinace Tako, 
modrý 1 500 Kč, dětské lehátko poloho-
vací 600 Kč, autosedačku vajíčko 800 Kč 
a další dětské zboží. Těhotenské šaty s 
laclem džínové, cena možná dohodou.  
Tel. 731 488 252

Zaměstnejte se sami! 
www.cinnostdoma.cz/jobs1

Řádková
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GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank
adresa
telefon

GE Money Bank

K EXPRES PŮJČCE POJIŠTĚNÍ 
SCHOPNOSTI SPLÁCET
NA ROK ZDARMA.

www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

V GE Money Bank víme, že každý potřebuje 
bezpečí a jistotu. Proto vám teď nabízíme 
Expres půjčku a zdarma rok pojištění 
schopnosti ji splácet. Rychle a bez obav si tak 
můžete půjčit například 70 000,- za 1 222,- 
měsíčně. RPSN je 14,12 % a délka splácení 
84 měsíců. Nabídka platí do 30. 6. 2009. 
Přijďte si pro svoje peníze do GE Money Bank 
ještě dnes. Všechno je jednoduché, když 
si rozumíme.

Rozumíme si.

PŮJČTE SI NAPŘÍKLAD 
70 000,-  ZA 1 222,-  MĚSÍČNĚ

A6 sirka cb.indd 1 13.3.2009 7:09:12

Nám. Přemysla Otakara II. 205,  566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 465 420 901

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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23. 4. JSME OTEVŘELI
VINÁRNU  KAVÁRNU MKLUB 
a srdečně vás zveme k návštěvě.

Otevírací doba:
Po - Čt 11 - 23
Pá - So 11 - 24
Ne 11 - 23

774 653 105 | 775 653 105
Rezervace:
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