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Na přední straně obálky:
Arnold Koblitz (1883-1933): 
Jarmark na náměstí ve Vysokém Mýtě, 1911, pastel, karton,
Městská galerie Vysoké Mýto

Na zadní straně obálky: 
Arnold Koblitz (1883-1933): 
Trh ve Vysokém Mýtě, 1919, olej, plátno
Městská galerie Vysoké Mýto



JOSEF SODOMKA
majitel karosářské továrny a automobilový designér
* 7. 6. 1904 ve Vysokém Mýtě
† 9. 2. 1965 v Mnichově Hradišti

Narodil se v rodině koláře a zakladatele firmy První východočeská výroba 
kočárů Josefa Sodomky. Od raného dětství pozorně sledoval práci svého 
otce, která jej zaujala natolik, že se rozhodl jít v jeho stopách a v roce 
1920 se u něho v továrně vyučil kolářem. Poté absolvoval průmyslovou 
karosářskou školu v Kašperských Horách a od konce roku 1923 do května 
1925 byl praktikantem v podniku Laurin&Klement, kde propadl automobi-
lové vášni. Když se vrátil zpět do Vysokého Mýta, otcova továrna byla na 
pokraji bankrotu. O kočáry ani sáně již nebyl téměř zájem, proto Sodomka 
mladší přesvědčil otce, aby se firma přeorientovala na výrobou karosérií 
pro osobní vozy. Záměr se podařil a firma Sodomka započala psát novou 
– slavnou kapitolu své historie. První zakázkou bylo v roce 1925 zhotovení 
karoserie osobního automobilu na podvozku Praga Mignon pro vysoko-
mýtského podnikatele Jana Šplíchala. Následující rok se produkce roz-
šířila: pracovalo se na nákladních a užitkových karoseriích, které vznikaly 
podle individuálního přání zákazníků. Dodací lhůta byla velmi krátká. V 

únoru 1927 firma obdržela první zakázku na limuzínu a od této doby byly luxusní automobily důležitou 
součástí výrobního programu. Zásadním mezníkem byl však následující rok a výroba prvního autobusu 
na podvozku Škoda 125 s kapacitou 14 míst k sezení. V roce 1929 spatřil světlo světa i první kabriolet, 
a to na podvozku Praga. Elegantní vozy s otevřenou střechou a aerodynamickým tvarem symbolizují 
dobu největších úspěchů Sodomkovy karosárny. Zřejmě nejkrásnější z nich byly vyrobeny v letech 
1939 - 1941. Jednalo se o kabriolety Aero 50 (dnes označované jako Dynamik nebo Arizona), které 
opustily brány závodu v počtu 7 kusů. Tato malá speciální série kabrioletů s otevřenou proudnicovou 
karosérií, zakrytými předními i zadními koly, kapkovitými blatníky a velmi luxusním vybavením interiéru 
je ukázkovým dokladem stylistického mistrovství svého tvůrce. V osobním životě Josefa Sodomky byl 
klíčový rok 1930. Oženil se a v říjnu uzavřel se svým otcem, který odešel na odpočinek, smlouvu na 
prodej 50 % podniku (za 130 000 Kč). Druhou polovinu získala nevlastní matka Bohumila. Po její smrti v 
roce 1931 se stal majitelem celé továrny. I když i jeho podnik zasáhla hospodářská krize z počátku 30. 
let, nedošlo k výraznému omezení výroby. Sodomka stále závod rozšiřoval, skupoval okolní pozemky 
i nemovitosti a produkce firmy se každým rokem zvyšovala. Sodomkovy automobily se pravidelně 
účastnily soutěží elegance, kde dosáhly mnoha úspěchů, a to nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. V 
roce 1935 získaly osm velkých cen. O oblíbenosti vozidel nesoucí na štítku nápis Carrosserie Sodomka 
svědčí i fakt, že mezi jejich majitele patřili např. herec Jan Werich, podnikatel Tomáš Baťa či manželka 
československého prezidenta Hana Benešová. Škála podvozků různých automobilových značek, které 
byly karosovány, je úctyhodná: Aero, Lancia, Ford, Chevrolet, Praga, Renault, Rolls-Royce, Škoda, 
Tatra, Walter a mnohé další. Válečná léta výrazně zasáhla do produkce luxusních automobilů: estetika 
byla nahrazena účelovostí. Ihned po konci světového konfliktu však Sodomka začal získávat informace 
z různých evropských automobilek a jeho velkým snem bylo vybudovat moderní luxusní karosářskou 
továrnu po vzoru italské firmy Farini, kterou velmi obdivoval. Nicméně v těžkém poválečném období 
bylo zhotoveno jen několik limuzín a kabrioletů; nosným programem se stala sériová výroba autobusů 
a užitkových karoserií. Počátkem března 1948 byla výměrem Zemského národního výboru v Praze 
uvalena na Josefa Sodomku národní správa, kterou převzaly Československé závody kovodělné a 
strojírenské v Praze. Josef Sodomka se stal technickým vedoucím ve své vlastní firmě a typickou obětí 
obvyklého scénáře Statní bezpečnosti. V roce 1950 byl obviněn z pokusu o útěk do zahraničí a z hos-
podářských deliktů. Následně byl vzat do vazby, kde setrval déle než rok. I když byl nakonec zproštěn 
viny a propuštěn domů, jeho návrat do běžného života komplikovalo podlomené zdraví a nemožnost 
získat zaměstnání. To se mu nakonec podařilo najít až v dalekém Mnichově Hradišti v podniku Liaz, 
kde působil jako řadový konstruktér a zkušební technik. Výrobce nádherných a elegantních karosérií 
strávil zbytek svého života dojížděním v tříkolovém plátěném Velorexu do Mnichova Hradiště. Zde náhle 
zemřel 9. 2. 1965. O čtyři dny později byl pochován na vysokomýtském hřbitově.

Medailon měsíce
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Festival věnovaný geniálnímu automobilovému designérovi a karosáři 
Josefu Sodomkovi v retro stylu 30. let 20. století. 

Pořádají: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě a Společnost přátel Carrosserie Sodomka

9. – 10. června 2007

Sobota 9. 6.
9.00 – 11.30 hod.
Sraz vozů Carrosserie Sodomka
Ukázky práce prvorepublikových bezpečnostních sborů
Ukázky práce prvorepublikové armády
Vyhlídkové jízdy historickými autobusy RTO 
9.00 – 10.00 Doplňková výstava – výstava veteránů jiných značek
Výtvarná dílna pro děti
Reprodukovaná hudba z 30. let 20. století
Prodejní stánky 
Občerstvení

13.30 – 18.00 hod.
Ukázky práce prvorepublikových bezpečnostních sborů
Ukázky práce prvorepublikové armády
Vyhlídkové jízdy historickými autobusy RTO (Vysoké Mýto, Vraclav)
13.30 – 15.00 Sraz veteránů jiných značek; jízdy zručnosti
14.00 - Slavnostní představení Spolku českých kolařů cestovatelů Vysoké Mýto, spanilá jízda 
Od 15.30 Sraz vozů Carrosserie Sodomka; jízdy zručnosti, soutěž elegance

Od 15.00 hod. vystoupení hudebních skupin
15.00 Expres Combo (Vysoké Mýto)
16.30 Dr. Swing (Hořice v Podkrkonoší)
17.30 Módní přehlídka oblečení z 20. a 30. let 20. století
18.00 Od trakaře k autobusu, pohádka pro děti i dospělé (ZUŠ Choceň)
18.30 Sestry Havelkovy (Praha) 
20.30 Zatrestbend (Třešť u Jihlavy)…a všichni tančí

Neděle 10. 6. 
9.30 hod. Sraz veteránů Sodomka na náměstí Přemysla Otakara II.
10.00 hod. Odhalení pamětní desky Josefa Sodomky
11.00 hod. Odjezd na hřbitov – položení kytice na hrob Josefa Sodomky
9.00 – 12.00 Den otevřených dveří podniku Iveco Czech Republic, a. s. (bývalá Karosa, a. s.)

1. ročník festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto
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DOPROVODNÉ VÝSTAVY
2. 6. - 1. 7.

Tatra a Carrosserie Sodomka, Regionální muzeum
Václav Král - automobilový designér, Městská galerie, Výstavní síň Jana Jušky
Z díla Karla Rosenkranze, Městská galerie, Galerie ve zvonici
Fotografie a výkresy vozů Carrosserie Sodomka, Šemberovo divadlo
Fotografie ze srazu přátel Carrosserie Sodomka, Městský úřad
Svět automobilů očima dětí, Městská knihovna

(Více k výstavám na str. 16 - 17.)

Projekt se koná za finanční podpory podniku Iveco Czech Republic, a. s., města Vysoké Mýto 
a firmy BKN.

Podrobný program na www.muzeum.myto.cz 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125/I, tel.: 465 422 850, 
email: muzeum@muzeum.myto.cz
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TATRA 600 TATRAPLÁN
Jedním z největších lákadel festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto bude jistě vůz Tatra 600 Tatra-
plán. Tento automobil má velice pohnutou historii. Ve druhé polovině 40. let 20. století přišlo 
vedení firmy Sodomka se záměrem podpořit prodej osobních vozů značky Tatra postavením 
zcela nového modelu, a to otevřeného vozu se skládací střechou na podvozku Tatraplán. I když 
bylo v minulosti vyrobeno mnoho karosérií na tatrováckých podvozcích, žádná neměla skládací 
(zapouštěcí) střechu a současně motor vzadu. Takový kabriolet se nevyráběl ani v tuzemsku, 
ani v zahraničí. Po celé řadě studií a návrhů byla vybrána konečná varianta, vůz byl nakreslen 
a vyroben. Karosérie byla celokovová, na svoji dobu velice moderní. V roce 1949 se vůz objevil 
na autosalonu v Ženevě. Jako naprostá novinka zde slavil mimořádný úspěch a získal druhou 
cenu v soutěži elegance. I proto zástupce Tatry požádal o prodloužení času na předvádění o 
několik měsíců. Sám Sodomka o tomto prototypu v dobovém čísle závodního časopisu Karosář 
prohlásil: „Je to kabriolet vysoké, avšak klidné elegance, krásných hladkých tvarů“. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o řádně neodzkoušený prototyp, musel se vůz po skončení výstavy vrátit 
zpět. Ve Vysokém Mýtě začaly ihned jízdní zkoušky, aby mohl být vývoj zcela dokončen. Po 
výstavním úspěchu se předpokládala výroba dalších kusů, ale nakonec zasáhla nečekaná udá-
lost. Tehdejší komunistická strana vyzvala podniky, aby nabídly dary pro J. V. Stalina k jeho nad-
cházejícím 70. narozeninám. V samotné továrně strana rozhodla, že bude věnováno to nejlepší, 
co je k dispozici – kabriolet. Tímto rozhodnutím byl tedy předčasně ukončen vývoj jednoho z 
nejkrásnějších automobilů, který byl v Československu vyroben. Předán Stalinovi byl 22. 12. 
1949. Podle dochovaných svědectví v něm ale ruský diktátor nikdy neseděl. Podle jiných měl 
dokonce panickou hrůzu z jízdy v otevřených vozech.  Vůz byl proto do roku 1965 provozován 
jako služební vozidlo jedné z moskevských poliklinik, odkud ho v témže roce odkoupil automo-
bilový expert V. G. Gradov. Ten se jej z důvodu nedostatku náhradních dílů rozhodl přestavět 
do podoby blízké Tatře 603. Za tímto účelem se rozhodl oslovit odborníky v Československu s 
dotazem, je-li to technicky možné. Svůj dopis zaslal přímo do Kanceláře prezidenta republiky, ta 
ho předala Motokovu a ten do Kopřivnice. Vyjádření tatrováků k přestavění vozu na jiný vyznělo 
záporně, neboť byl od sériového Tatraplánu technicky nejen natolik vzdálen, že přestavba byla 
vyloučena, ale z pochopitelných důvodů měli  ihned zájem získat vůz pro Technické muzeum v 
Kopřivnici. V roce 1976 byla strastiplná pouť tohoto designerského klenotu ukončena výměnou 
za běžnou Tatru 603. Vůz se stal jedním z nejcennějších exponátů Technického muzea Tatra 
Kopřivnice, kde je po rekonstrukci vystaven dodnes.

Vitrinku  připravil Martin Štěpán

Vitrinka

4



obecné a měšťanské školy ve Vysokém Mýtě 
(1897) a gymnázia odešel na výtvarná studia 
do Vídně (kde mu byl na Akademii profe-
sorem Sigismond L´Allemand). Nutno však 
zdůraznit, že malý Arnold nebyl prototypem 
protekčního synáčka z bohaté rodiny, ale 
byl skutečně nadprůměrně nadaný. Kromě 
výtvarné práce se později zabýval i vyso-
kou matematikou, geometrií těles i luštěním 
záhad, jako například problémem stavby a 
symbolické konstrukce egyptských pyramid 
či sestrojením létacího stroje podobného ro-
galu (to si dokonce nechal patentovat). Jako 
malíř se zabýval mnoha obory (kresbou, 
grafikou i olejomalbou) i více žánry: zátiším, 
krajinomalbou, ale největšího úspěchu dosá-
hl jako portrétista. Z jeho pražského ateliéru 
vyšlo mnoho podobizen významných osob-
ností českého kulturního a politického života 
(např. J. B. Foerstra, F. Peroutky, J. Herbena 
aj.) Po roce 1918 žil až do smrti převážně v 
Praze. Přátelil se tu s nejvýznamnějšími po-
litiky i intelektuály, osobně se znal například 
s prezidentem Masarykem nebo spisovate-
lem Karlem Čapkem. Arnold Koblitz zemřel 
3. února 1933 v Praze, 3 dny poté, co se stal 
Adolf Hitler říšským kancléřem. O deset let 
později zahynula celá Koblitzova rodina v 
koncentračním táboře...

ARNOLD KOBLITZ
malíř a grafik, renesanční osobnost
* 6. 6. 1883 ve Vysokém Mýtě
† 3. 2. 1933 v Praze

V našem seriálu o vysokomýtských malířích 
(v rámci Roku Městské galerie) pokračujeme  
na obou stranách obálky osobností méně 
známého vysokomýtského výtvarníka – Ar-
nolda Koblitze. Arnold Koblitz se narodil v 
roce 1883 v rodině spolumajitele firmy Weis-
-Koblitz Arnolda Koblitze. Firma se zabývala 
výšivkou na prádlo, zaměstnávala desítky žen 
v širokém okolí (pracovaly převážně doma) a 
dodávala výšivky i prádlo do bohatých rodin 
v celém Rakousku. Není bez zajímavosti, že 
výšivka (vyžadující nepochybně výtvarný cit 
i zručnost) charakterizovala nejen rodinu Ar-
nolda Koblitze, ale geneticky se promítala i 
v dalších vysokomýtských malířských rodi-
nách. Pro Koblitze vyšívala například mat-
ka Jana Jušky Matylda Burešová nebo teta 
Jana Pokorného Anna Pokorná. Koblitzovi 
byli bohatá židovská rodina. A tak se talen-
tovanému Arnoldovi mohlo dostat nejlepšího 
možného výtvarného vzdělání, které bylo v 
tehdejším Rakousku možné. Po absolvování 

Malíř měsíce

Portrét neznámé ženy
10. léta 20. století, kresba tužkou, papír, 

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Svůdce,
10. léta 20. století, olej, lepenka (výřez)
Soukromá sbírka, Vysoké Mýto 
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O červnový rozhovor jsme požádali ředitele Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, městského 
radního a předsedu kulturní komise města Mgr. Jiřího Junka.

Pane řediteli, není myslím tajemstvím, že automobilový festival Sodomkovo Vysoké Mýto, 
který se stane hlavní červnovou událostí v našem městě, je vaše dítě. Rodilo se těžko?
Sodomkovo Vysoké Mýto se narodilo velmi jednoduše, snadno a rychle. Myslím, že podstatně 
složitější bude výchova malého novorozence. Řečeno lidským jazykem, myšlenka na uspořádá-
ní akce tohoto druhu se nabízela téměř sama, daleko obtížnější je její realizace.

Sodomkovo Vysoké Mýto je označováno jako první ročník festivalu. To znamená, že za-
kládáte novou tradici. Dokážete jí předpovědět budoucnost?
Uspořádání festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto je jen dalším logickým krokem v popularizaci 
toho, co Vysoké Mýto má a co může nabídnout.  V tomto případě je to mimořádná a doslo-
va hmatatelná historie v podobě díla geniálního karosáře Josefa Sodomky. Mým záměrem a 
záměrem celé řady dalších nadšenců je seznámit lidi jak u nás doma, tak i za hranicemi se 
skutečností, že se ve Vysokém Mýtě vyráběly nádherné automobily, které ve své době brázdily 
silnice celé Evropy. A zároveň tak nabídnout návštěvníkům Vysokého Mýta něco jedinečné-
ho, to, co nelze najít nikde jinde. Na to pochopitelně jeden festival nestačí. K němu muse-
jí přibýt i kvalitní muzejní exponáty v kvalitních výstavních prostorách. Až bude celá mozai-
ka poskládána, mělo by to v mých představách fungovat takto: Potkávám kdekoli v Evropě 
neznámého člověka a ptám se ho, co se mu vybaví, když se řekne Vysoké Mýto. Odpověď 
si představuji zhruba tuto: „Město ve východních Čechách, kde se dělají autobusy, je tam 
muzeum českého karosářství Josefa Sodomky, každý rok se tam sjíždějí historická auta a 
celé město se na jeden den vrací do 30. let 20. století. Konají se tu automobilové výstavy i 
výstavy současného automobilového designu...“ Dostanu-li takovou odpověď, budu spokojen. 
A jaká je budoucnost festivalu? Když odhlédnu od všech standardních rizik, jakými jsou nedo-
statek financí, organizační a technické problémy, opakovaně nepříznivé počasí ap., troufnu si 

Rozhovor měsíce
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říci, že festival má šanci každoročně přilákat značné množství návštěvníků a stát se pro obyva-
tele Mýta, turisty i automobilové nadšence událostí. Vycházím z předpokladu, že elegantní ve-
teráni se štítkem Carrosserie Sodomka, swingová muzika a vůbec reálie první Československé 
republiky jsou mezi lidmi stále populárnější. Navíc se každý rok budeme snažit přijít s něčím no-
vým a představit nějaký skutečný unikát. Letos se například mohou návštěvníci těšit  na příjezd 
legendárního, tzv. Stalinova kabrioletu Tatra 600 Tatraplán a příští rok na slavnostní přestavení 
našeho muzejního skvostu Aero 50 Dynamik, zvaného Arizona, který jsme nedávno získali a 
který v současné době renovujeme...

Od vašeho nástupu do funkce ředitele Regionálního muzea je stále zřejmější, že se 
muzeum zaměřuje na období 20. století a na tzv. nové obory v muzejnictví. Ve starých 
automobilech, obrněných transportérech, letadlech a při zdolávání pivovarských komínů 
jste, zdá se, ve svém živlu. Jak se vaše zaujetí pro, řekněme, adrenalinové muzejnictví 
zrodilo?
V první polovině 20. století zažívalo Vysoké Mýto neobyčejný rozvoj. Až do války prožívalo svůj 
zlatý věk. Vedle zmiňovaného Sodomky vzpomeňme na firmu Stratílek, ale i řadu menších pod-
niků, velikou vojenskou posádku, ve městě se odehrával bohatý kulturní a společenský život, 
kvetla spolková činnost. Proto orientace tímto směrem. Zároveň nemá smysl zapírat, že zmiňo-
vané období patří v dějinách k mým oblíbeným. A k novým oborům v muzejnictví: Dnes už ne-
vystačíme s klasickými vitrínovými  expozicemi a nápisem Nedotýkejte se! Návštěvník chce být 
aktivním účastníkem nebo aspoň aktivním pozorovatelem. Muzeum se mu musí co nejvíce ote-
vřít. A nejenom to. Musí ven ze svých zdí, mezi lidi. Jen tak má šanci na další existenci. Je tady 
však jisté nebezpečí, a tím je velice tenká hranice mezi zábavným ponaučením a prvoplánovou 
zábavou. Muzeum by se nemělo stát zábavním parkem, ale mělo by stále plnit svoji prvotní 
funkci – uchovávat odkaz minulosti, pečovat o něj a seznamovat s ním veřejnost – poutavým, 
přitažlivým, atraktivním způsobem. Už jenom fakt, že o tom takhle v sedě a neatraktivně mluvím, 
mi zvyšuje hladinu adrenalinu v těle... Ale o adrenalinovém muzejnictví by mohli vyprávět spíše 
moji kolegové, kteří při realizaci mnohých akcí občas zažívají krušné chvilky. Asi ne náhodou 
jsem od nich k narozeninám dostal tričko s nápisem Jsem ředitel adrenalinového muzea.

Jaké jsou vaše nejbližší i dlouhodobější  plány? 
V muzeu je to vybudování první menší expozice věnované firmě Sodomka, kde bude mimo jiné 
umístěn renovovaný vůz Aero 50 Dynamik. Zároveň bych se chtěl zaměřit na větší propagaci 
naší odborné muzejní práce. Dnes jsme se už dostali do širšího povědomí, ale lidé si nás pře-
devším spojí s akcemi typu lezení na pivovarský komín nebo muzejní ples. Ale pořád se málo 
ví, že máme v muzeu odborníky, kteří odvádějí výbornou práci, jejíž výsledky jsou známy daleko 
za hranicemi našeho regionu. Jako příklad mohu uvést archeologii a její úspěchy v oblasti vý-
zkumu pravěkého osídlení českomoravského pomezí. Tady mohu bez nadsázky říci, že začíná-
me přepisovat dějiny. Ale jsou to i jiné profese: například vysoce specializované zpracovávání 
knižních fondů starých tisků nebo etnografické bádání v oblasti lidového stavitelství. Máme za 
sebou vydání několika odborných publikací, jsme úspěšní v získávání grantů a dotací. To vše se 
bohužel málo ví a to je potřeba změnit. K dalším mým plánům patří znovuobnovení vysokomýt-
ského Spolku českých kolařů cestovatelů, který ve Vysokém Mýtě vznikl v roce 1922 a po válce, 
jako mnohé jiné, zase zanikl.  Členem spolku se může stát každý, kdo by chtěl, v duchu spol-
kových tradic, podnikat společné cyklistické výlety. Podmínka je jediná: musí to být na starém 
kole. Bez přehazovačky! Staré kolo už mám dávno, ale až minulý týden se mi podařilo získat 
dobovou cyklistickou čepici z 20. let... Mým dlouhodobým plánem a snem je ovšem to, co jsem 
už nakousl. A sice vybudování Muzea českého karosářství Josefa Sodomky ve Vysokém Mýtě. 
Na zelené louce. Rád bych se toho, pro samý adrenalin, dožil.

Děkujeme za rozhovor.
Redakce
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Úplná znění usnesení rady města č. 12/07 
– 15/07 jsou zveřejněna na internetové strán-
ce www.vysoke-myto.cz. Předkládáme vám 
z nich následující výtah. 

3. dubna rada města:
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv 
na byty v ulicích Husova, Prokopa Velikého 
a Čapkovská na dobu určitou;
• schválila dotace města Vysoké Mýto na 
zájmové aktivity v kultuře, na aktivity škol 
a školských zařízení a na sportovní aktivity 
na rok 2007.

10. dubna rada města:
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, Husova, Prokopa 
Velikého, Jiřího z Poděbrad, Čapkovská a 
V Peklovcích a na nám. Naděje na dobu 
určitou;
• schválila Směrnici o hospodaření s byty 
ve vlastnictví města Vysoké Mýto č. B1/07;
• souhlasila s přijetím finančního daru ve 
výši 15 000 Kč na ekologické účely ve 
Vysokém Mýtě od Ivana Ševčuka, Vysoké 
Mýto;
• souhlasila s rozdělením finančních pro-
středků z rozpočtu města Vysoké Mýto na 
rok 2007 na projekty v oblasti životního 
prostředí;
• vzala na vědomí, že novým kronikářem 
města je paní Alena Korálová.

17. dubna rada města:
• souhlasila s přijetím finančního daru ve 
výši 3 000 Kč na ekologické účely ve 
Vysokém Mýtě (na Den Země 2007) od spo-
lečnosti EKOLA České Libchavy s. r. o.;
• souhlasila s přijetím finančního daru od 
Marty Klementové, Vysoké Mýto ve výši 
1 000 Kč na ekologické účely;
• vzala na vědomí úplnou uzavírku místní 
komunikace v ulici Prokopa Velikého na 
železničním přejezdu trati Choceň – Litomyšl 
v k. ú. Vysoké Mýto a vedení objízdné trasy 
dle předloženého nákresu v období od 
4. 6. do 8. 6.;
• ustavila pracovní skupinu na přípravu a 
realizaci jednotného vizuálního stylu města 

Vysoké Mýto a pracovní skupinu na úpravu 
internetových stránek Vysokého Mýta.

24. dubna rada města:
• schválila následující usnesení k řešení 
rychlostní silnice R 35 v oblasti Vysokého 
Mýta: 
1. Rada města podpoří takové řešení trasy 

R 35 kolem Vysokého Mýta, které pove-
de k rychlému vyvedení tranzitní dopravy 
mimo Vysoké Mýto. 

2. V případě tzv. jižní varianty město poža-
duje, aby realizace úseku obcházející 
Vysoké Mýto a Hrušovou byla provedena 
společně s první etapou R 35 z Opatovic 
do Zámrsku. 

3. V případě vedení trasy R 35 severně od 
Vysokého Mýta je pro město nepřípust-
né, aby komunikace vedla mezi místní 
částí Limperka a Bučkovým kopcem. 
Město dále požaduje, aby toto řešení 
obsahovalo i bezodkladné pokračování 
na obchvatu I/35 jižně od Vysokého 
Mýta. 

• souhlasila s uzavřením nájemních smluv 
na byty v ulicích V Břízkách, Prokopa 
Velikého, V Peklovcích a na nám. Přemysla 
Otakara II. na dobu určitou;
• souhlasila se zřízením nových parkova-
cích míst u nového objektu úřadu práce s 
využitím stávajícího vjezdu do nemocnice z 
Žižkovy ulice a uložila starostovi města pro-
jednat záležitost s vedením Vysokomýtské 
nemocnice a Úřadem práce; 
• nesouhlasila se změnou dopravního řeše-
ní v Tůmově ulici včetně pěší zóny a dopo-
ručila ponechat stávající stav v dopravním 
uspořádání;
• souhlasila se zadáním projektové doku-
mentace na dopravní značení v centru 
města, (včetně řešení parkovacích míst) 
firmě Optima. Dokumentace je nutná pro 
realizaci zjednosměrnění Vrchlického, 
Foersterovy a Tůmovy ulice;
• souhlasila s přípravnými pracemi: 
 - na opravu povrchu ulice Sv. Čecha s 

ohledem na historické jádro města (dlaž-
ba) 

 

Informace z Městského Úřadu
Z jednání rady města
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Město Vysoké Mýto, Lušta Production 
a M-Klub vás zvou na

EVROPSKÝ 
SVÁTEK HUDBY
ve čtvrtek 21. června 
na náměstí Přemysla Otakara II.

Program:
DOPOLEDNE PRO DĚTI
9.15 Jan Havel - Pohádky z kufru pana Po-
hádky pro nejmenší diváky
10.15 Školička kouzel a písničky z pohádek
11.15 Karosáček (Dětský pěvecký sbor pod 
vedením M. Klímové

- na úpravu krajnic ulice Prokopa Velikého v 
úseku od světelné křižovatky po železnič-
ní přejezd a případné zřízení zpevněných 
ploch pro stání osobních automobilů v 
prostoru zeleného pásu podél objektu 
LTC s případnou finanční spoluúčastí 
občanů bydlících na druhé straně této 
ulice;

• uložila zpracovat investiční záměr na 
opravy místních a účelových komunikací 
na podkladě podnětů dopravní komise pro 
další rozpočtové období;
• souhlasila provést podstatné zredukování 
dopravního značení na obslužných komu-
nikacích v sídlišti Družba a v přilehlém pro-
storu k Jiráskově ulici (důvodem je zejména 
snížení nákladů na dopravní značení, resp. 
zrušení akce výměny všech značek za nové 
předpisové), a to tak, aby na všech vedlej-
ších obslužných komunikacích byly odstra-
něny všechny dopravní značky (např. hlavní 
silnice, dej přednost apod.) s tím, že bude 
platit tzv. pravidlo pravé ruky - jednalo by se 
o území ohraničené ul. Prokopa Velikého, 
ul. Větrnou, ul. Generála Svatoně (silnice 
II/357) a ul. Jiráskovou. Na těchto ulicích 
budou umístěny pro počáteční období 
dopravní informační tabule upozorňující na 
provedené změny.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY

ODPOLEDNE
13.30 T-Komplex
15.00 Big Band ZUŠ Vysoké Mýto
16.30 Tchoři – rock, Přerov
18.00 V. P. R. – rock, Lázně Bohdaneč
20.00 Lucie – Revival, Praha

Pořadem provází Klára Appeltauerová.
Zvuk: Jan Svěrák
Mediální partner: Český rozhlas Pardubice

- rozhlas pro Pardubický kraj
Mediálním partnerem několika významných 
kulturně společenských akcí tohoto roku ve 
Vysokém Mýtě, včetně Evropského svátku 
hudby i oslav 700. výročí udělení statutu 
královského věnného města, se stal Český roz-
hlas Pardubice. 
Český rozhlas Pardubice - veřejnoprávní stani-
ce vysílající pro celý Pardubický kraj - je všude 
tam, kde se děje něco důležitého a význam-
ného. Jednoduše řečeno vysílá z celého kraje 
pro celý Pardubický kraj. Díky síti zpravodajů 
mapuje život a dění i v nejzapadlejší vísce. 
O aktualitách v okrese Ústí nad Orlicí, tedy 
i v okolí Vysokého Mýta, informuje Jiří Flídr. 
Ze Svitavska a okolí Moravské Třebové se 
nezaměnitelným způsobem pravidelně hlásí 
Viera Pavlasová. Český rozhlas Pardubice lze 
naladit v celém Pardubickém kraji na frekvenci 
104,7 FM. Na Ústeckoorlicku můžete vysílání 
ČRo Pardubice poslouchat na frekvenci 98,6 
FM, na Svitavsku na frekvenci 102,4 FM a v 
okolí Pardubic ještě na 101,0 FM. 
Český rozhlas Pardubice nabízí všem 
posluchačům kromě aktuálního zpravodajství 
z celého kraje také aktuální publicistiku, bles-
kové informace ze sportu, pohodové písničky 
a soutěže o skvělé ceny. Například v červenci a 
srpnu můžete každý týden získat luxusní zájezd 
k moři pro dvě osoby. A to přece stojí za to. Tak 
neváhejte a nalaďte si Český rozhlas Pardubi-
ce na frekvenci 104,7 FM pro celý Pardubický 
kraj, 98,6 FM pro Ústeckoorlicko, 101,0 FM pro 
Pardubicko a 102,4 FM pro Svitavsko – a i Vy 
budete mít svůj region jako na dlani!

ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE 

98,6 FM • 102,4 FM • 101,0 FM
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V rámci rozšíření železničního přejezdu na 
trati Choceň – Litomyšl (km 8,863, ulice 
Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě) budou 
na trati v úseku Vysoké Mýto – Cerekvice n. 
Loučnou od 4. 6. do 6. 6. 2007 výluky od 
7.50 do 13.45 hod. Akce bude realizována 
od 4. 6. do 8. 6. 2007. Uzavření přejezdu a 
objížďka budou nařízeny značením od  4. 6. 
(7.00 hod.) do 8. 6. (do 17.00 hod.)

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

Výluka na trati Vysoké Mýto – Litomyšl 
a uzavření přejezdu

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
 Město Vysoké Mýto má 

obecně závaznou vyhlášku 
o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, vy-

užívání a odstraňování komunálních odpa-
dů na území města Vysokého Mýta, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem.
V této vyhlášce najdete, které odpady se v 
našem městě třídí a kam je můžete po vy-
třídění odložit. 

Ve městě se podle vyhlášky z komunál-
ního odpadu třídí následující druhy 
odpadů:
• Papír a kartony: staré noviny, časopisy, 
obalový papír, krabice…
• Sklo: lahve od nápojů, skleněné nádoby, 
tabulkové sklo…
• Plasty: plastové nádoby, lahve, krabičky 
od potravin, petlahve od nápojů, kelímky od 
jogurtů, sáčky, fólie a další výrobky z plastů
• Železný šrot
• Biologicky rozložitelný odpad: odpad ze 
zahrádek – listí, zbytky ovoce a zeleniny…
• Dřevo, větve, vánoční stromky
• Pneumatiky (pouze takové, u kterých ne-
lze využít zpětný odběr)
• Objemné odpady: starý nábytek (křesla, 
židle, skříně, válendy apod.), podlahové kry-
tiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety
• Stavební odpad: cihly, beton z drobných 
rekonstrukcí v bytě (pouze do hmotnosti 
200 kg)
• Nebezpečné odpady: akumulátory, staré 
nátěrové hmoty, obaly od barev, upotřebe-
né olejové filtry, hadry znečištěné olejovými 
látkami, použité oleje
• Tetrapakové krabice (nápojové kartony): 
obaly od trvanlivého mléka, džusů, vína

K ukládání těchto vytříděných odpadů slou-
ží sběrné dvory. Přehled sběrných dvorů 
včetně otevírací doby naleznete v příspěvku 
Technických služeb na straně 29.
Sběrné dvory slouží pouze občanům Vyso-
kého Mýta, kteří mají zaplacený poplatek za 
komunální odpad.
Sběrné dvory nejsou určeny pro ukládání 
odpadů z podnikatelské činnosti.

Odbor životního prostředí

OBČANÉ SPOLUPRACUJÍ NA 
TVORBĚ KOMUNITNÍHO PLÁNU 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Město Vysoké Mýto vydalo v rámci projektu 
EU informační brožuru s názvem Poskyto-
vatelé sociálních služeb ve Vysokém Mýtě, 
kterou mohli získat návštěvníci oslav Dne 
Země v úterý 24. dubna.
Vyplněním dotazníků o sociálních službách, 
které byly součástí této informační brožury, 
přispěli obyvatelé ke zjištění základních 
údajů o sociálních službách, např. jaké so-
ciální služby ve městě chybí, jak obyvatelé 
svou nepříznivou životní situaci řeší apod. 
Pokud máte zájem zúčastnit se dotazníkové-
ho šetření, můžete si tyto materiály vy-
zvednout v Informačním centru Městského 
úřadu, v Domě s pečovatelskou službou 
Litomyšlská 50, a v Domě pokojného stáří 
Naděje. Bližší informace poskytneme také 
na odboru sociálních služeb Městského 
úřadu, tel.: 465 424 306, 774 975 531, 
777 755 276.

Za odbor sociálních služeb 
Ing. Iveta Fajglová

Odbor sociálních služeb
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V úterý 15. 5. se opět sešli na svém jednání 
zástupci královských věnných měst. Ten-
tokrát byla místem setkání Jaroměř. Skupina 
přítomných projednávala především podrob-
nosti organizace sportovních her, které se 
uskutečnily 24. 5. v Trutnově. Dále se disku-
tovalo o společných propagačních materiálech 
a prezentacích. Nejdůležitějším bodem jed-
nání byla příprava volby královny královských 
věnných měst, které proběhne 7. září ve 
Vysokém Mýtě.   

Michaela Kotrbová, Informační centrum MěÚ 
Vysoké Mýto

Setkání zástupců 
královských věnných měst

Čtvrtek 7. 6. v 19.00   

PŘÍBĚH ZROZENÍ
Americký film na biblické téma, který zazname-
nává cestu Marie a Josefa a narození Ježíše. 
Jeden z největších příběhů lidstva. 
102 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 8. 6. v 19.00    

ROCKY BALBOA
Americký film z boxerského prostředí. Třicet let 
po fenomenálním úspěchu dramatu Rocky se 
autor scénáře a hlavní představitel Sylvester 
Stallone znovu vrátil k postavě boxera Rocky 
Balboa. Nic nekončí, dokud to neskončí doo-
pravdy.
102 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 1. 6. v 19.00    

DREAMGIRLS
Americký muzikál, inspirovaný osudem 
slavné zpěvačky Diany Rossové a černoš-
ského vokálního tria Supremes. Jeden svět 
všechno změní.
131 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 3. 6. v 19.00   

POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
Politický psychologický film Velké Britá-
nie a SRN podle románu Gilese Fodena. 
O jednom z nejkrutějších afrických diktá-
torů, ugandském prezidentovi Idi Aminovi, 
který měl v oblibě Skoty...
123 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)

V rozpočtu města byly na letošní rok 
schvá leny finanční prostředky na rekon-
strukci dětského hřiště pod Domem dětí a 
mládeže Mikádo. V průběhu června budou 
odstraněny herní prvky, které nevyhovují 
bezpečnostním normám a budou nahra-
zeny novými. 
Z tohoto důvodu bude dětské hřiště pod 
DDM po dobu rekonstrukce mimo provoz.

Upozornění

VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH 
VÝSTUPŮ Z KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ 
Od 1. 4. 2007 zajišťuje Městský úřad ve 
Vysokém Mýtě, vedle vydávání ověřeného 
listu vlastnictví z katastru nemovitostí (od 1. 9. 
2006), také snímky z katastrálních map, které 
lze vydávat prozatím jen pro určitá území (např. 
z území PO3 Vysoké Mýto jde o obce Vysoké 
Mýto bez integrovaných obcí, Bučina, Hrušová, 
Koldín).
O vydání lze požádat v budově Městského 
úřadu na nám. Přemysla Otakara II. (č. dv. 
251).
Bližší informace je možné získat i telefonicky na 
čísle 465 466 171.
List vlastnictví je zpoplatněn za každou 
i započatou stránku A4 částkou 50 Kč.
Snímek z katastrální mapy je zpoplatněn 50 Kč 
za mapku.
POZOR: Městský úřad ve Vysokém Mýtě 
zajišťuje pouze vydávání výše uvedených 
veřejných listin, nikoliv změny v katastru 
nemovitostí (vklad, záznam aj.). Tyto úkony 
pro Vysoké Mýto a okolí dále zajišťuje pouze 
Katastrální úřad v Ústí nad Orlicí.

Katastr nemovitostí
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Neděle 10. 6. v 19.00   

HORY MAJÍ OČI 2
Americký horor. Nový brutální mrazivý pří-
běh zasazený do 21. století. Ti šťastnější 
zemřou rychle.
90 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 12. 6. v 19.00   

KVASKA
První český film ze zákulisí muzikálu. Rodin-
ná produkce Daniela a Mirjam Landových. 
On film produkoval, napsal hudbu a hraje 
hlavní roli. Ona vše zrežírovala...
102 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 13. 6. v 19.00   

BESTIÁŘ
Nový film režisérky Ireny Pavláskové na mo-
tivy knihy Barbory Nesvadbové. Danica Jur-
čová, Karel Roden a Marek Vašut v hlavních 
rolích romantické komedie.
113 min. Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 14. 6. v 19.00
Pátek 15. 6. v 19.00   

VRATNÉ LAHVE
Česká rodinná komedie Zdeňka a Jana 
Svěrákových navazuje na poetiku jejich 
předcházející tvorby. Bývalý učitel (Zdeněk 
Svěrák) se nehodlá smířit s rolí důchodce, 
trávícího čas na lavičce v parku.
103 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Pondělí 18. 6. v 19.00
Úterý 19. 6. v 19.00  

OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
Nový film Jiřího Menzela, který získal čtyři 
České lvy a na MFF v Berlíně cenu filmových 
kritiků. V životních osudech malého českého 
číšníka se odvíjejí naděje, konflikty, dramata 
a prohry, kterými prošly české dějiny v mi-
nulém století.
120 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 24. 6. v 19.00   

FONTÁNA
Americké drama. Příběh o dlouhé životní 
cestě muže, který se rozhodl postavit osudu 
a svést s ním věčný boj o záchranu milova-
né ženy. 
97 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.
 
Úterý 26. 6. v 17.30   

OŠKLIVÉ KAČÁTKO A JÁ
Dánská animovaná dobrodružná pohádka 
podle Hanse Christiana Andersena. Před-
stavte si svět plný skvělých, slušně vycho-
vaných a inteligentních zvířátek... Tak s tím 
teda rozhodně nepočítejte...
90 min. Mluveno česky.  Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 27. 6. v 17.30   

ROBINSONOVI
Nejnovější animovaný rodinný film USA 
z produkce studia Walta Disneyho. Příběh 
geniálního kluka se zálibou v technických 
vychytávkách a touhou najít rodinu, kterou 
nikdy nepoznal. Zdá se vám vaše rodina 
zvláštní? Tak to ještě neznáte Robinsonovy!
109 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.
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ve čtvrtek 21. června 
v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

PINK FLOYD – THE WALL  
Velká Británie 1982, 95‘
Scénář: Roger Waters   
Kamera: Peter Biziou
Hudba: Pink Floyd a Robert Ezrin
Hrají: Bob Geldof (Pink), Christine Hargreave-
sová (Pinkova matka), James Laurenson (Pin-
kův otec), Eleanor Davidová (Pinkova žena), 
Kevin McKeon (mladý Pink), Bob Hoskins 
(rock-and-rollový manažer), David Bingham 
(malý Pink), Jenny Wrightová (americká grou-
pie), Alex McAvoy (učitel), Ellis Dale (doktor) 
aj.

Filmový klub

Čtvrtek 28. 6. v 19.00   

NEZNÁMÝ SVŮDCE
Americký thriller. Investigativní žurnalistka 
řeší vraždu své kamarádky. Čím blíže se do-
stává k pravdě, tím více se ukazuje, kam až 
jsou lidé ochotni zajít, aby nevyšla najevo.
109 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 29. 6. v 19.00   

PUSINKY
Nový český film. Dynamická road-movie 
mladé režisérky Karin Babinské je filmem 
o mladých holkách, které mají chuť zkusit 
všechno a docela se jim to daří. Když nepře-
kročíš hranice, nedostaneš se dál.
90 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

V červenci a srpnu 2007 uvidíte:
Odstřelovač • Divočáci • Spider-Man 3 
• Norbit • Sunshine • Terkel má problém 
• Shrek Třetí • Tajnosti • Smrtonosná past 
4.0 • Roming • Piráti z Karibiku – Na konci 
světa • Zápisky o skandálu.

Když se na přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let minulého století objevilo na 
burzách dvojalbum skupiny Pink Floyd s po-
měrně mnohoznačným názvem Zeď, stalo se 
okamžitě velkou událostí i v tehdejším Česko-
slovensku. Záhy začaly spatřovat světlo světa 
české překlady anglických textů nejrůznějších 
kvalit s mnohdy komicky posunutým význa-
mem, až se nakonec jakousi přirozenou se-
lekcí podařilo oddělit kvalitně zpracované 
překlady (jedním z nich byl i ten z pera resp. 
psacího stroje Jitřenky Hlochové) od těch 
nekvalitních a nastal obvyklý jev: posluchači 
měli možnost přímé konfrontace svých pocitů 
z poslechu muziky bez textů s dodatečně do-
daným překladem. Z desky se stala kultovní 
záležitost... 
Historii kapely a potažmo také hudbu Pink 
Floyd je možné zjednodušeně rozdělit na 
dvě části: 1) se Sydem (Rogerem) Barretem 
– od roku 1960 zhruba do roku 1968 a 2) bez 
něj po jeho nuceném odchodu pro manýry 
a excesy, jimiž šokoval na koncertech nejen 
posluchače, ale i samotné spoluhráče. Tehdy 
přebrali vůdčí roli Roger Waters spolu s Davi-
dem Gilmourem a dost dlouho ještě z odkazu 
Barretova hudebního génia těžili, až se zhru-
ba v roce 1976 stala Watersova role leadera 
dominantní (ještě na albu The Dark Side of 
The Moon jsou slyšitelné ozvuky Barretových 
hudebních fantazií). S odstupem času může-
me říct, že dvojalbum The Wall je projekt Ro-
gera Waterse podporovaného zbylými členy 
kapely. Inklinace k pompéznímu inscenování 
koncertních vystoupení pochopitelně lákala 
také k obrazovému záznamu. Navíc dvojal-
bum The Wall bylo deklarováno jako rocková 
opera, tudíž není divu, že Waters spolu s pří-
telem, hudebníkem Bobem Ezrinem vyhledali 
britského režiséra Alana Parkera a dohodli 
se spolu na realizaci filmového ztvárnění ce-
lého projektu. Hlavní roli svěřili frontmanovi 
irské skupiny Boomtown Rats Bobu Geldo-
fovi. Vznikl obrazový přepis s animovanými 
vsuvkami, jejichž autorem je věhlasný britský 
kreslíř Gerald Scarfe, a s hudebním dopro-
vodem Floydů. Pro pamětníky je film dobrou 
příležitostí oprášit časem zasuté vzpomínky 
a podívat se na hudbu Pink Floyd trochu s 
odstupem a pod jiným zorným úhlem. A pro 
mladé je to příležitost nahlédnout do pestré 
a bohaté historie rockové hudby. Možná tam 
najdou kořeny něčeho, co jim konvenuje a co 
poslouchají dnes.

Jan Schejbal
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Pondělí 4. června v 19.30
NAROZENINOVÁ SHOW 
- 10 let Screamers
Nový jubilejní pořad pražské travesti skupi-
ny Screamers.
Vstupné: 190, 180, 170 Kč.

Středa 20. června v 19.30
Divadlo Járy Cimrmana:

POSEL Z LIPTÁKOVA
Expedice do kraje Cimrmanova stáří a nově 
objevené hry Posel světla a Vizionář.
Vstupné: 260, 250, 240 Kč.
Předprodej od 28. 5.

září
Agentura Harlekýn Praha: 

TURECKÁ KAVÁRNA

16. října
Východočeské divadlo Pardubice: 

VZTAHY NA ÚROVNI

8. listopadu
Městské divadlo Mladá Boleslav: 

MARIUS A FANNY

27. listopadu
Klicperovo divadlo Hradec Králové: 

KAT A BLÁZEN

prosinec
Agentura AP-PROSPER Praha: 

VELKÁ ZEBRA

Divadlo
Šemberovo divadlo

Neděle 3. června ve 13.30 hod.
společenský sál M-Klubu

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
pro starší a střední generaci, na kterém vám k 
tanci i poslechu zahraje Rytmická skupina Sta-
nislava Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.

Do konce roku si můžete zatancovat ještě 16. 
září, 14. října, 18. listopadu a 9. prosince.

Taneční odpoledne
M-Klub

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY 2007
Do letošních podzimních tanečních nadále při-
jímáme chlapce! 
Ti se mohou přihlásit v kanceláři M-Klubu nebo 
na tel. 465 420 420.

Na školní rok 2007/2008 přijímáme přihlášky 
do následujících kurzů: 

- jazykové: 
angličtina, němčina, francouzština, ruština.
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka probíhá jednou týdně 2 vyučovací ho-
diny.
Den i hodina výuky budou stanoveny na infor-
mační schůzce v průběhu září 2007.

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

- hudební: 
kytara, flétna, klávesové nástroje, klavír. 
Výuka v hudebních kurzech je jednou týdně v 
odpoledních hodinách a probíhá jednotlivě. 
- příprava na přijímací zkoušky na konzervatoř 
  z hudební teorie
- výuka i doučování hudební nauky
- výuka zpěvu moderního i klasického
 
- paličkování krajek 
Určeno pro začátečníky i pokročilé. Výuka je 
jednou týdně v odpoledních hodinách.

- kurz znakové řeči
Určeno pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka jednou týdně v odpoledních hodinách.

Kurzy

Předběžná nabídka divadelních 
představení na PODZIM 2007:
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Výstava ve vestibulu:
SVĚT AUTOMOBILŮ 
OČIMA DĚTÍ
Výstava pořádaná Regionálním muzeem ve 
Vysokém Mýtě v rámci 1. ročníku festivalu 
Sodomkovo Vysoké Mýto.

NOVINKY 

Naučná a popularizační literatura:
Markéta Hejkalová: U nás v Evropě
Tom Maddron: Život podle barev 
Helena Šnajdarová: Bezbariérové stavby
Petr Čermák: Petr Čech
Milan Nakonečný: Český fašismus
Lucie Bílá: Jen krátká návštěva potěší 

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

Upozornění na změnu půjčovní doby 
v červenci a srpnu:

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00-12.00 13.00-17.00
Středa 9.00-12.00  13.00-17.00

Oddělení pro dětské čtenáře
Úterý 9.00-12.00  13.00-17.00

12. června v 9.30 a 10.30 hod.
ZŠ a škola praktická Svítání Pardubice

MUZIKOTERAPEUTICKÝ 
VÝSTUP PRO ŽÁKY ZŠ

Městská knihovna

Výstavy

Beletrie:
Věra Nosková: Obsazeno
Paulo Coelho: Čarodějka z Portobella
James Patterson: Pátý jezdec
Nora Robertsová: Tanec větru
Jiří Kulhánek: Stroncium
Robert Fulghum: Co jsem to proboha udělal?

Literatura pro děti a mládež:
Marie Tetourová: Šlápoty
Knister: Čarodějnice Lilli ve škole
Walt Disney: Robinsonovi
Thomas Brezina: Škola hrůzy
Jacqueline Wilsonová: Cukrová vata

Novinky – CD
Lionel Richie: Just for you
Andrea Bocelli: Amore

Zvukové knihy:
Eva Hrubešová: Toulky pražskou minulostí
Jana Paulová: Jak běžet do kopce

Letní čítárna opět za příznivého počasí 
v provozu.

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
566 01  Vysoké Mýto
knihovna@vysoke-myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769
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Městská galerie ve spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě 
uvádí od 2. června do 1. července výstavu v rámci
1. ročníku festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto

VÁCLAV KRÁL - DESIGNÉR A ILUSTRÁTOR
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, od 2. 6. do 1. 7, denně kromě pondělí 
9 – 12, 13 – 17 hodin. Výstava nebude mít vernisáž; oficiální, přátelská i výtvarná setkání na 
výstavě proběhnou v rámci festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto 9. a 10. června.

Václav Král (1936 - 2005)
je všeobecně považován za vrcholného představitele českého 
automobilového designu 2. poloviny 20. století. Jeho návrhy v 
mnoha ohledech předběhly svou dobu o mnoho desetiletí. Svou 
profesionální kariéru začal už během studia na Vyšší průmyslové 
škole automobilní a letecké v Mladé Boleslavi: v roce 1954 vytvořil 
originální design karoserie pro podvozek VW KdF, jíž se vyrobi-
lo 10 kusů v Tmějově karosářské dílně. Po studiích pracoval v 
automobilce Škoda. Posléze se stal jedním ze spoluzakladatelů 
firmy Metalex, která vyráběla formule a autokrosové speciály, na 
nichž pod značkou Baghira (to bylo jeho skautské jméno z mládí) 
sám závodil. Když závodní kariéru v 70. letech ukončil, věnoval 
se již takřka výhradně futuristickému automobilovému designu, 

mj. i pro značku Tatra. K jeho nejvýznamnějším návrhům pro tuto značku patří limuzína Tatra 
President i níže reprodukovaná Tatra MTX V8i.  Od počátku 90. let pracoval v designérském 
týmu spolu se svým synem Jiřím a zetěm Jindřichem Duškem. Současně působil jako pedagog 
designu dopravních prostředků na ČVUT v Praze, kde vychoval řadu mimořádně talentovaných 
žáků. V tomto ohledu se oprávněně hovoří o Králově škole automobilového designu, která má 
skvělý zvuk i ve světě. Výstava představí kromě fotografií a originálů Králových návrhů i celou 
řadu malých i větších modelů a dokonce i jeden originální Králův automobil – Formuli Econ z 
roku 1987, vozidlo stavěné speciálně pro závody o nejnižší spotřebu paliva...

Městská galerie

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

Supertatra MTX V8i, design Václav Král, 1991, jeden ze 4 vyrobených kusů;
v pozadí další designérské dílo Václava Krále, výtah v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze.

Václav Král
27. 9. 1936 - 26. 10. 2005
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TATRA A CARROSSERIE 
SODOMKA  
2. června – 8. července 
Prostory Regionálního muzea

Výstava mapující spolupráci firem Carros-
serie Sodomka a Tatra; velkoformátové fo-
tografie, výkresy, trojrozměrné předměty a 
další exponáty.

VÁCLAV KRÁL
DESIGNÉR A ILUSTRÁTOR 
2. června – 1. července 
Městská galerie, Výstavní síň Jana Jušky

Výstava prací nedávno zesnulého předního 
českého designéra, autora Supertatry, vozu, 
jenž dosáhl prvního českého národního rych-
lostního rekordu.

Z DÍLA KARLA ROSENKRANZE 
2. června – 1. července 
Galerie ve zvonici
Výstava výtvarných děl Karla Rosenkranze, 
„tatrováka“ tělem i duší.

FOTOGRAFIE A VÝKRESY VOZŮ 
CARROSSERIE SODOMKA 
2. června – 1. července 
Šemberovo divadlo (zpřístupněno pouze v 
době provozu kina nebo divadla).
Průřez dílem konstruktéra elegantních auto-
mobilů Josefa Sodomky na dobových sním-
cích.

FOTOGRAFIE ZE SRAZŮ 
SPOLEČNOSTI PŘÁTEL 
CARROSSERIE SODOMKA 
2. června – 1. července 
Městský úřad – vstupní hala (zpřístupněno v 
době provozu městského úřadu).
Fotografie z mnohých setkání majitelů auto-
mobilů vyrobených v továrně Josefa Sodom-
ky.

SVĚT AUTOMOBILŮ 
OČIMA DĚTÍ
2. června – 1. července
Městská knihovna (zpřístupněno v době otev-
ření knihovny).
Výstava vítězných prací výtvarné a literární 
soutěže u příležitosti festivalu Sodomkovo 
Vysoké Mýto.

STŘEDOVĚK NA VRACLAVI
1. května – 26. srpna
Barokní areál Vraclav

Repríza úspěšné interaktivní výstavy ve stylu 
„living history“, zapůjčené z Městského mu-
zea v Poličce, na které si mají muži možnost 
vzít do ruky repliky středověkých zbraní a mla-
dé dámy vyzkoušet dobovou módu. Nebudou 
chybět ani hravé dílničky, kde objevíte kouzlo 
dávných věků.
Výstava Středověk na Vraclavi je pojata tak, 
aby svým obsahem a především hravou a zá-
bavnou formou přiblížila žákům a studentům 
učivo vlastivědy a dějepisu. Interaktivní pro-
gram lze zahrnout do školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání a uplatnit 
ve vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT, 
která je koncipována pro I. stupeň základního 
vzdělávání. Rovněž lze program zahrnout do 
výuky na II. stupni a využít ve vzdělávací ob-
lasti ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Součástí pro-
gramu jsou i pracovní listy v úpravě pro první i 
druhý stupeň a gymnázia.

Otevírací doba: 9.00-12.00, 13.30-17.00
květen, červen, září - v sobotu a neděli
červenec, srpen - denně mimo pondělí
Školy ve všední dny po předchozí telefonické 
domluvě.

Regionální muzeum
Doprovodné výstavy k festivalu 
Sodomkovo Vysoké Mýto:
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PRAŽSKÁ BRÁNA
1. května – 30. září
Stálá expozice dobových snímků, dokumen-
tující stavební proměny Vysokého Mýta od 
poloviny 19. století. 
Otevírací doba:
květen, červen, září  - v sobotu a neděli
červenec, srpen - denně mimo pondělí
9.00-12.00, 13.30-17.00

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
SE ZÁJMEM O HISTORII
27. – 31. srpna
Tábor je určen dětem od 9 do 14 let, které mají 
zájem strávit poslední prázdninový týden v 
neobvyklém prostředí muzea. Motivem tábo-
ra bude příběh Otfrieda Preusslera Čarodějův 
učeň. Děti se hravým způsobem seznámí s 
historickými reáliemi doby po třicetileté válce, 
s dobovými řemesly a s pověstmi, bájemi a 
pohádkami Srbské Lužice. Nebudou chybět 
informace od odborníků z muzea, ani výtvar-
né či dramatické akce. 
Program začíná každý den v 9.00 a končí v 
15.30. Mezitím je hodinová pauza na oběd.

Cena tábora je 500 Kč bez oběda.
Další informace na www.muzeum.myto.cz 
nebo na tel.: 465 422 850, 
e-mail: horakova@muzeum.myto.cz

Výzva čtenářům
Vážení čtenáři Vysokomýtského zpravodaje,
opět se na vás obracíme s výzvou v souvislosti 
s přípravou výstavy Ach, to mládí! Zapojte se 
do její přípravy – zapůjčte nám své relikvie z 
dob vašeho mládí. Připomínáme jen, že se sna-
žíme přiblížit období celého 20. století. Bude-
me rádi, když se do přípravy výstavy zapojíte. 
K osobním dokumentům budeme přistupovat s 
maximální diskrétností.
A co například hledáme?
- prvomájová mávátka
- různé typy motocyklů, rádií, gramofonů, de-

sek, audiokazet
-  obaly od kosmetických přípravků
-  různé typy slunečních brýlí
-  balíčky korespondence budoucím manželům 

na vojnu nebo budoucím manželkám z vojny
-  státní rozhodnutí o neumožnění studia 
- viditelně používanou krabičku poslední zá-

chrany
-  školní fotografie
-  momentky z tanečních, výletů
-  oděvy sváteční i pro každý den
-  památníky
-  plakáty z akcí pro mladé na Vysokomýtsku 

(Čaje o páté, kino, disco, věneček) aj.
Výstava bude otevřena od 14. července do 30. 
září. Děkujeme a těšíme se na vaši spolupráci 
i návštěvu.

Soňa Bezdíčková – kurátorka výstavy 
(bezdickova@muzeum.myto.cz)

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

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

AEROBIK
Ve středu 25. 4. se do sportovní haly Domova mládeže ve Vysokém Mýtě sjely žákyně Základ-
ních praktických škol. Celkem 36 dívek z Ústí nad Orlicí, Chocně, Pardubic, České Třebové a 
Vysokého Mýta se utkalo v regionální soutěži v aerobiku, kterou uspořádala vysokomýtská Spe-
ciální škola. Soutěž byla rozdělena na základní kolo, ze kterého postupovalo do semifinále 25 
účastnic, a do konečného finále se probojovalo 15 nejlepších závodnic. Porota složená z učitelů 
jednotlivých škol hodnotila schopnost cvičit aerobik podle instruktorky, zvládnutí pohybu a ryt-
mu, zapamatování si jednotlivých aerobních bloků i celkový dojem. Během celého dopoledne si 
všechny dívky daly pořádně do těla, každá závodnice si odnesla spoustu krásných sportovních 
zážitků a také malou odměnu. Porota nakonec rozhodla takto: 1. Eva Gáborová (ZŠ praktická 
Česká Třebová), 2. Petra Badyová (Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí), 3. Jana Prudičová (ZŠ prak-
tická Choceň), 4. Diana Čipčalová (ZŠ praktická Česká Třebová), 5. Tereza Turtáková (ZŠ prak-
tická Česká Třebová). Velké poděkování patří Domovu mládeže, který nám ochotně zapůjčil 
sportovní halu, i firmě Spektrum CZ a. s. z Lanškrouna za krásné odměny pro soutěžící.

Speciální škola

DEN MATEK V ŠEMBEROVĚ DIVADLE
Ve čtvrtek 10. května pozvali žáci ZŠ Javornického svoje maminky na oslavu Dne matek. Dopo-
lední přípravu a nácvik děti nepodcenily, pilně zkoušely, aby se odpoledne líbily. A podařilo se 
jim to. Při obou vystoupeních bylo vždy plno. V prvním představení se hostům předvedly děti z 
prvního až třetího ročníku, ve druhém pak děti ze zbývajících tříd. Přes tři hodiny zábavného pro-
gramu si připravili žáci se svými pedagogy, aby udělali radost svým nejmilejším. Z podia zněly 
písničky s vlastním doprovodem žáků, střídala je recitace, gymnastika, fotbal, módní přehlídka, 
tanec, hraná pohádka i žákovská kapela. Pestré kostýmy, množství rekvizit a hlavně hodně času 
museli zajistit a věnovat učitelé, aby celou přípravu s dětmi zvládli. Odměnou všem účinkujícím 
byl velký potlesk pozorných diváků. Všem žákům a jejich učitelům patří velké poděkování. 

 Mgr. Soňa Teplá, ředitelka školy

MISTROVSTVÍ ČR V MODERNÍM TANCI
Tanec patří v současné době k oblíbeným aktivitám 
mladých. V Základní škole Javornického ve Vysokém 
Mýtě již několik let pracují děvčata v kroužku hudebně-
-pohybové výchovy. Starší děvčata (z 8. A a 9. B) se v 
březnu letošního roku účastnila postupového Mistrov-
ství ČR v moderním tanci v Pardubicích. Soutěže se 
účastnilo přes 60 tanečních skupin většinou z taneč-
ních škol z větších měst. Naše žačky (ač se neumístily 
na předních místech) nás reprezentovaly velmi pěkně 
zpracovaným vystoupením, jehož choreografii vytvoři-
la žákyně 8. A Tereza Vojtěchovská. Mladší žákyně (ze 
6. A a 7. B) byly pozvány do Základní školy v Morašicích, aby spolu s tamním tanečním krouž-
kem secvičily vystoupení, s nímž se představily 5. května v litomyšlských Klášterních zahradách 
při slavnosti Majáles. Děvčata tančila s radostí a ohlas na jejich vystoupení byl velký.

 Všem dívkám, které naši školu reprezentovaly, děkujeme.

 PaedDr. Hana Chalupníková

ZŠ Javornického
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SOUTĚŽ MLADÝCH HISTORIKŮ 
NA ZŠ JAVORNICKÉHO VYSOKÉ MÝTO

V rámci kulatého jubilea naší školy byla uspořádána pro mladé zájemce o dějiny soutěž nazva-
ná Hi100rická superstar. Připravili ji učitelé dějepisu a zapojilo se do ní asi padesát žáků druhé-
ho stupně. Každý měsíc dostali soutěžící do rukou číslo speciálního časopisu, který byl věnován 
určité problematice (dějiny naší školy, Vysokého Mýta, vzdělávání a podobně). Jeho součástí 
byly i soutěžní úkoly. Na ně hledali odpovědi nejen v tomto tiskopise, ale i v jiné literatuře nebo 
v ulicích města. Některé otázky byly jednoduché, některé se ukázaly být velmi záludnými, napří-
klad: „Kolikátý školní rok na naší škole právě probíhá?“ Celkem se uskutečnilo pět kol soutěže, 
v červnu budou vyhlášeni nejlepší účastníci, kteří obdrží hodnotné ceny.

 Autoři soutěže

TÝDEN SPORTU NA ZŠ JIRÁSKOVA
Ve druhé polovině května jsme připravili pro všechny věkové kategorie žáků i pro veřejnost Tý-
den sportovních aktivit. Bohužel nás během tohoto sportovního týdne pěkně potrápilo počasí. 
Díky němu jsme uskutečnili pouze některé z plánovaných akcí a některé jsme odložili na čer-
ven. A tak se hrálo například utkání ve fotbale mezi staršími chlapci základních škol, proběhlo 
přátelské utkání učitelských sborů vysokomýtských základních a středních škol ve volejbale a 
také studenti středních škol si zahráli volejbal a fotbal. Bez problémů s deštěm proběhla pouze 
dvě dopoledne pro mateřské školy. Během těchto dvou dnů si v našem sportovním areálu uží-
valo první den 160 dětí a druhý den 130 dětí mateřských škol. Bylo velice příjemné pozorovat 
hemžení na hřišti, kde se pohybovali malí školáčci spolu se svými velkými kamarády školáky. 
O úspěšnosti této akce svědčí i ohlasy dětí a učitelek mateřských škol:
Dopoledne plné her a sportovních disciplín pro nás připravily učitelky ze ZŠ Jiráskova. Ve velmi 
klidném, uzavřeném a atraktivním prostředí sportovního areálu školy jsme společně s dětmi prožili 
krásné dopoledne. Naše poděkování patří pedagogům a žákům, kteří se plně a zodpovědně 
věnovali našim dětem. Dobrá organizace a vstřícnost přispěla ke spokojenosti nás všech. Malé 
děti mateřských škol odcházely se sladkou odměnou v papírovém kornoutku, barevným kšiltem 
na hlavě, orazítkovanou kartičkou s panáčkem sportovcem za své sportovní snažení a nadšení. 
Své dojmy pak sdělovaly takto:
 „Nejlepší byl ten kšilt, protože byl s písmenkama a všichni lidi ho četli.“ 
„A byl jsem druhý v přitahování auta a to bylo druhý nejtěžší.“ 
„Při skákání v pytli jsem předhonil Honzíka, ale asi ho bolela noha.“
 „A oni mi podali míček a já jsem hodil na 

plechovky a spadly skoro všechny.“ 
„Líbilo se mi skoro všechno, protože nám říkali 
sportovci.“

 „Já jsem tam v tý škole splnil všechno spor-
tování.“
Tato akce nebyla první, na kterou nás Základní 
škola Jiráskova pozvala. Děti rády vzpomínají 
i na loňské sportování a předvánoční setkání. 
Rádi spolupracujeme se ZŠ Jiráskova a těšíme 
se na další společné akce. 

Učitelky MŠ Slunečná.

ZŠ Jiráskova

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

HLAVNÍ ČÁST OSLAV 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 

Program:
21. června 10.00 hodin Zahájení výstavy Škola včera a dnes v budově 
  školy, výstava potrvá do 24. 6.
 14.00 hodin Pietní akty u hrobu zesnulých ředitelů a profesorů
  školy v Chocni, Litomyšli, Poděbradech, Řepní kách 
  a ve Vysokém Mýtě 

22. června 19.30 hodin Slavnostní koncert v Šemberově divadle
  účinkuje: Filharmonie Hradec Králové
  sólisté: Jana Vlachová – housle
  Mikael Ericsson – violoncello
  dirigent: Ondřej Kukal
  program ze skladeb B. Smetany, J. Brahmse, 
  A. Dvořáka
  (předprodej vstupenek v omezeném množství 
  v budově školy)
     
23. června 8.30-11.30 hod. Prezence účastníků oslav v budově školy
 9.30-11.30 hod. Promenádní koncerty v Havlíčkových sadech a na 
  náměstí Přemysla Otakara II.
 10.00-10.15 hod. Otevření nové učebny výpočetní techniky v budově 
  školy v ul. Komenského
 10.30-11.00 hod. Módní přehlídka partnerské školy Prešov
 13.15-13.30 hod. Otevření nové učebny školícího střediska v budově 
  školy v ul. Kpt. Poplera
 13.30-14.00 hod. Řazení průvodu v areálu školy v ulici Kpt. Poplera
 14.00-15.00 hod. Průvod městem (ulicemi Kpt. Poplera, Českých 
  bratří, Javornického, Komenského, Pražská, nám. 
  Přemysla Otakara II.)
 15.00 hod. Slavnostní mítink na náměstí Přemysla Otakara II.
 od 17.00 hod. Přátelské posezení jednotlivých ročníků v restaura-
   cích ve Vysokém Mýtě a okolí

VOŠS a SŠS
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ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
5. 6. v 18.00 hodin 
v koncertním sále školy.

VYSTOUPENÍ DĚTÍ TANEČNÍHO 
OBORU 
pro žáky mateřských škol
6. 6. v 8.30 a 10.00 hodin
v Šemberově divadle.

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ 
ABSOLVENTŮ 
13. 6 v 16.00 hodin
v koncertním sále školy.

VÝSTAVA KERAMIKY
od 18. 6. do 22. 6. 
v koncertním sále školy.

Základní umělecká škola Vysoké Mýto

ZÁVĚREČNÝ ŽÁKOVSKÝ 
KONCERT 
ve čtvrtek 14. června v 18.00 hod.
ve Smetanově sále školy.

9. JAZZOVÝ FESTIVAL
v sobotu 16. června od 14.30 hod.
v átriu zámku v Chocni (event. v sokolovně).
Účinkují:
Kantorský dixieland ZUŠ Choceň
Big Band ZUŠ Choceň
Swing Club KPU v Chocni
Big band Svitavy
Big Band Na drezíně S.T.O. ZUŠ Hradec 
Králové

DEN HUDBY 
ve čtvrtek 21. června 
v zámeckém átriu
Účinkují:
16.00 Sax Q KPU Choceň 
17.00 Kantorský dixieland ZUŠ Choceň

BENEFIČNÍ KONCERT
ve čtvrtek 21. června v 18.00 hod.
Účinkují učitelé školy.
Smetanova síň – ZUŠ Choceň.

Základní umělecká škola Choceň

2. 6.  v 15 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY KERAMIKY 
v Karasce
- v Choceňské věži s koncertem a pohádkou

 3. 6. - 8. 6.  denně od 9.00 do 17.00 hod.
VÝSTAVA KERAMIKY 
v Choceňské věži (Karasce).
Vstupné dobrovolné. 

3. 6. od 14.30 hod.
DEN DĚTÍ 
aneb Honza málem králem 
v Jungmannových sadech. Vstupné 20 Kč.

NÁBOR NA KURZ TAI-ČI
do 15. 6.
Délka kurzu: září 2007 – červen 2008
Začátečníci – pondělí od 19.00 do 20.30 hodin
Pokročilí – pondělí od 16.00 do 17.30 hod. I. díl 
Pokročilí – pondělí od 17.30 do 19.00 hod. II. díl
Cena: 1 800 Kč na pololetí
Přihlášky na tel: 465 424 314, 731 108 510, 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz

PŘIPRAVUJEME:
20. - 24. srpna 

LETNÍ ŠKOLA KERAMIKY 
pro dospělé v Mikádu
Cena: 1 500 Kč
Program: denně od 9 do 13 hod., výuka 
keramiky, točení na kruhu.
Přihlášky na ddm.mikado@tiscali.cz, 
tel: 465 424 314, 731 108 510.

20. – 24. srpna 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
aneb Spíme doma
Program:
Pondělí 20. 8. Údolím Skuhrovského potoka 
- Česká Třebová
Úterý 21. 8. Sportovní aktivity Cakle – lodě, 
lana a další - Ústí nad Orlicí 
Středa 22. 8. Lanové centrum Olomouc nebo 
ZOO Olomouc
Čtvrtek 23. 8. Den na autodromu, v případě 
nepřízně počasí na bowlingu - Vysoké Mýto
Pátek 24. 8. Zálesácký den, táboření v příro-
dě, vaření v kotlíku - Vysoké Mýto
Cena: 1 000 Kč
Každý den se ráno sejdeme a odpoledne 
rozejdeme!
Přihlášky v DDM Mikádo tel.: 465 424 314, 
731 108 510, lada.mikado@tiscali.cz

DDM Mikádo
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MEZINÁRODNÍ PĚTISTRANNÁ VÝMĚNA 
Mezinárodní pětistrannou výměnu 45 mladých lidí z pěti evropských států pořádal Dům dětí a 
mládeže Mikádo ve Vysokém Mýtě od 13. do 20. května. Setkání se konalo ve Vranicích u Lito-
myšle a v ulicích Vysokého Mýta.

 

16. 6. 
RIO DE MEJTO A KUJEBÁCKÝ JARMARK
Od 14.00 řazení průvodu a ve 14.30 začátek průvodu městem, poté bude následovat pestrý 
program až do 22.00 hod. Během celého programu bude probíhat tradiční Kujebácký jarmark, 
na který tímto srdečně zveme. Přijďte se pobavit, připravte si masky, alegorické vozy, můžete 
se s nimi stát vítězi letošního ročníku. Setkáme se na akci, kterou pro vás nepřipravuje žádná 
agentura, ale vy sami! Dejte o vaší účasti v průvodu vědět na e-mail stepanka.mikado@tiscali.
cz, tel.:465 424 314, 731 108 510. Těšíme na se na všechny! 

Setkání probíhalo ve Vranicích 
uprostřed skal a lesů. 

Účastníci slovenské skupiny. Turecký dobrovolník 
Yavuz a litevská dobrovolnice Edita při natáčení 
útržku ze Slovenské historie o lásce dcery pána 
Trenčanského hradu a tureckého mládence.

Ohlédnutí za...
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Na počátku měsíce mohou návštěvníci ga-
lerie shlédnout soubor fotografií z jazzového 
koncertu Vlasty Hammerové – Průchové od 
litomyšlského fotografa Milana Dvořáka. 

Na druhou polovinu června připravujeme 
výstavu obrazů brněnského výtvarníka 
Rostislava Čuříka. Novinkou v prodeji jsou 
šperky z benátského skla a ručně vinutých 
skleněných perel firmy LampGlas.

Galerie Kateřina ve Vysokém Mýtě

Místní skupina České křesťanské akademie 
ve Vysokém Mýtě vás srdečně zve
v pátek 29. 6. v 17.00 hod.
do sálu Základní umělecké školy na 
besedu
s prof. PhDr. Tomášem Halíkem ThD.
a RNDr. Scarlett Vasilukovou - Rešlovou 
CSc., odbornicí na bioetiku.
Diskutované téma nese název

ÚCTA K ŽIVOTU
a bude se vztahovat k aktuálním etickým 
otázkám.

Církve

15. – 16. 6. 
RYBNÍČKY
Den otevřených dveří venkovského kera-
mického ateliéru výtvarnice Jany Krejzové 
na statku v Újezdci u Růžového paloučku. 
Proběhne výstava keramiky Jany Krejzové a 
fotografií Ladislava Vítka. V pátek i v sobotu 
od 19 hodin jsou připraveny koncerty. 

23. 6.
LETEM ČAJOVÝM SVĚTEM
Čajovým festivalem bude již tradičně prová-
zet Hubert Hátle z Dobré čajovny v Praze. Je 
připravena degustace čaje z čerstvých skliz-
ní, povídání s diapozitivy o čínských historic-
kých zahradách a ochutnávka mnoha druhů 
tradičního čínského čaje.

Hliněná dílna Újezdec

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

30. ROČNÍK 
MEMORIÁLU 
JANA KŘIKLAVY
16. 6. pořádá Základní kynolo-

gická organizace 30. ročník závodů ve spor-
tovní kynologii - Memoriál Jana Křiklavy. 
Záštitu nad závody převzal starosta Vyso-
kého Mýta Ing. Martin Krejza. Závody se 
konají od ranních hodin na kynologickém 
cvičišti na Sárovci. Nachystána bude nejen 
skvělá podívaná na závodníky cvičící dle na-
šeho národního i mezinárodního zkušební-
ho řádu, ale také dobré občerstvení z naší 
udírny.
 
17. 6. od 15 hodin je pak na Sárovci při-
pravena ukázka výcviku psů. Uvidíte nejen 
cvičení psů ve skupině, obrany v kruhu 
i vyštěkání a zadržení figuranta, ale i ukázku 
stále oblíbenějšího psího parkuru - Agility. 
Využijte nedělního odpoledne, vezměte děti, 
babičky, dědečky i psy a přijďte se podívat, 
co všechno ti naši psi umí! Občerstvení je 
samozřejmě připraveno.

Základní kynologická organizace 
Vysoké Mýto

MLADÍ HASIČI 
PO ROCE OPĚT SOUTĚŽILI
6. května se konal na vysokomýtském hasič-
ském stadionu v areálu autodromu 6. ročník 
soutěže mladých hasičů - Májové štafety. 
Zúčastnilo se ho 15 kolektivů mladších (6-10 
let) a 20 kolektivů starších (11-15 let) žáků, z 
toho jeden zahraniční (ze Spišské Nové Vsi). 
Soutěžilo se celkem ve čtyřech disciplínách 
(požární útok, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m 
a štafeta požárních dvojic), ve kterých mu-
sela družstva plnit dané úkoly v měřeném 
čase. Přesto, že řada družstev předváděla 
vyrovnané výkony, vítězem se mohlo stát 
pouze jedno z každé kategorie. Za starší 
se na nejvyšší příčce umístil kolektiv z Mě-
níka, na druhém místě družstvo z Lukavice 
A a na třetím místě družstvo z Chlumce nad 
Cidlinou A. Za mladší pak na zlato dosáhlo 
družstvo z Lukavic, druhé místo vybojovalo 
družstvo z Dolní Dobrouče A, na třetím se 

Sbor dobrovolných hasičů 
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umístilo družstvo z Chlumce nad Cidlinou. 
Vysokomýtští skončili na 7. a 13. místě 
(mladší, starší). Ze soutěže si družstva od-
nesla diplomy a spoustu hezkých věcných 
cen, hlavně ale řadu nových zkušeností a 
dovedností do dalších soutěží. Děkujeme 
všem sponzorům, kteří přispěli k zabezpe-
čení letošní soutěže a těšíme na spolupráci 
v dalších letech. 
Rádi bychom vás pozvali i na další soutěže 
pořádané na hasičském stadionu v červnu. 
9. 6. - Okresní kolo dorostenci - dorostenky
10. 6. - Velká cena Ústeckoorlicka v požár-
ním útoku
16. 6. - Okresní kolo muži - ženy
Pro všechny soutěžící i diváky bude zajiště-
no bohaté občerstvení.

-sdh vm-

NOVÉ HRADY
2. VÝTVARNÉ NOVÉ HRADY
Výstava v prostorách zámecké galerie
14. 4. – 24. 6. 

Karel Bureš – kovové plastiky
Bohuslav Doležal – obrazy
Gabriela Kožantová – obrazy
Jan Pokorný – obrazy
Zdeněk Rosák – obrazy
Zdeněk Rosák ml. – fotografie
Libor Suchánek – keramika
Lucie Šedová – fotografie

Z okolí

LOZICE
FESTIVAL STODOLY – KOSTELY 
2007
Po velmi úspěšném premiérovém ročníku se v 
Lozicích v sobotu 9. června uskuteční 
2. ročník vesnického festivalu Stodoly – Kos-
tely. 
Také letos čeká na návštěvníky akce velmi 
zajímavý program. Do Lozic zavítá písničkář 
Jiří Smrž, který je držitelem ceny Akademie 
populární hudby v kategorii Folk&Country An-
děl 2005 a jehož koncert bude jistě zážitkem. 
Pro milovníky klasických žánrů jsme připravili 
flétnový koncert seskupení Vivat Flauto. Obě 
představení se odehrají v místním kostele. Děti, 
ale i dospělé zveme opět na divadélko ve sto-
dole. Čeká je „hliněné“ představení Zlatá rybka 
v podání divadla Hany Voříškové a Divadlo Žlu-
tý kopec je provede známými pohádkami. 
Poznamenejte si do diářů: 9. 6. ve 14.00 a při-
jeďte strávit příjemné odpoledne k nám do Lozic. 
Srdečně zve občanské sdružení Elementy. 
Vladimír Lechnýř, tel. 468 000 201, 
elementy@email.cz
ELEMENTY o. s.
Společnost pro Člověka a Zemi
Statek U Syrovů, Lozice 32, 538 54 Luže

VRACLAV
SVATOJÁNSKÁ NOC
v sobotu 23. června ve 20.00 hod. na hradis-
ku ve Vraclavi
- Loutkové představení pro děti Sedm trpaslíků 
  a Sněhurka
- Hudba: Helena Vedralová
- Hledání pokladu
- Zapálení svatojánského ohně
- Ohňostroj
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

NOVÁ VES U JAROŠOVA
Centrum adaptační životosprávy

ZDRAVÍ A ŠŤASTNÍ 
VLASTNÍMI SILAMI
Jak vařit, jíst, cvičit, komunikovat a intimně žít, 
aniž bychom si ubližovali. Poznání síly a účin-
nosti potravin. Cvičení posilující adaptaci. Ne-
všední poznatky o výživě, životosprávě a zdra-
vém životě. Cenné informace pro lidi zdravé i 
nemocné, silné i hubené.
Víkend od 22. do 24. 6., rekreační zařízení 
Vranice, Nová Ves u Jarošova.
Informace: tel. 469 319 538 (Lenka Volmová) 
nebo www.zivotosprava.cz.
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Sport

Kvalifikační turnaj o postup 
na mistrovství České republiky

Sobota 14. července 
Místo konání: Stadion U Loučné
Kategorie: Muži (dvojice)
Startovné: 400 Kč/dvojice
Disciplíny: Tenis (čtyřhra), volejbal (debl), no-
hejbal, fotbal (penalty), stolní tenis (čtyř hra), há-
zená (sedmičky), basketbal (šestky).
Ceny: Poháry, medaile a další věcné ceny.
Nejlepší dvojice postoupí na finále ČR.
Počet dvojic: 32 (prezentace v 7.30 hod.)
Přihlášky a bližší informace: 
Mgr. Josef Kvapil, Ležáků 639, 566 01 Vysoké 
Mýto, tel.: 739 267 990, Kvapil.J@seznam.cz

Míčový sedmiboj

ZÁVĚREČNÝ TURNAJ 
KUJEBÁCKÉ ZIMNÍ LIGY 
smíšených družstev 2006 – 2007 

V dubnu byla ukončen závěrečným turnajem 
8. ročník dlouhodobé Kujebácké zimní ligy 
ve volejbale smíšených družstev. V celkem 6 
turnajových dnech soupeřilo 6 družstev.
O konečném umístění se rozhodovalo již 
tradičně až v závěrečném turnaji 25. dubna. 
Celkové pořadí 8. ročníku je následující:

1. NOPEK ......................................  28 bodů
2. RYBÁRNA ................................... 24 bodů
3. ISŠT ............................................ 15 bodů
4. DŽBÁNOV .................................. 11 bodů
5. KRAJNÍCI ..................................... 8 bodů
6. RYCHLÉ KECKY ........................... 4 bodů

Za organizátory TJ Sokol Džbánov 
Krajníci

Volejbal

PRADĚD 180 MIL
XVI. ročník cykloturistické dálkové jízdy 

Vysoké Mýto 16. června 2007
Start: 5.30 hod. nám Přemysla Otakara II. 
Cíl: do 21.00 hod.
délka  A - 290 km
 B - 190 km

převýšení A - 4 420 m
 B - 1 600 m

Kontakt: Milan Lehký, Dobříkov 96, 566 01 
Vysoké Mýto, tel.: 602 280 682, 
www.praded.lphard.cz

Donocykl

Bazén
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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28.
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10.00 - 14.00    15.00 - 16.30    18.00 - 21.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

ZAVŘENO
ZAVŘENO

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 14.00    •    18.00 - 21.00
10.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00
11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

ZAVŘENO
ZAVŘENO

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
10.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

ZAVŘENO
ZAVŘENO

11.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00
12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
10.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00

ZAVŘENO
konec provozu - nashledanou v září 2007
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PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ:
(Provozují Technické služby Vysoké Mýto)

ul. gen. 
Svatoně

ul. Průmys-
lová

ul. kpt. 
Poplera

Pondělí 14.00-18.00

Úterý 14.00-18.00

Středa 9.00-12.00
14.00-18.00

Čtvrtek 14.00-18.00

Pátek 14.00-18.00

Sobota 8.00-12.00

Od června 2007 je upravena provozní doba 
ve sběrném dvoře Průmyslová
9 - 12, 14 - 18.

Technické služby

ZAČNE PLOVÁRENSKÁ SEZÓNA

Opět se blíží otevření plovárny. O podrob-
nosti jsme požádali vedoucího  plovárny  
Jiřího Kovaříka.
I před letošní sezónou, která začne 
1. června, proběhla údržba celého areálu, 
včetně nátěrů, oplocení plovárny a nutných 
oprav objektu restaurace. Ten byl zbudován 
v roce 1931 jako výstavní pavilon pro celo-
národní Výstavu tělesné kultury a sportu v 
Pardubicích, na níž se architektonicky podí-
leli František Potůček a Karel Řepa. Pavilon, 
který je příkladem konstruktivisticko - funk-
cionalistické etapy vývoje české moderní 
architektury, je kulturní památkou. Tyršova 
veřejná plovárna je v našem kraji opravdo-
vou raritou. 

Co je ve výhledu v dalších letech?
V součastné době jednáme s vedením re-
staurace Golfit o přemístění minigolfu na 
plovárnu. Uvažujeme i o instalaci vstupních 
turniketů a pokladny, zamyslet se musíme 
do budoucna nad převlékárnami. Vše je zá-
vislé na finančních prostředcích. Dále potře-
bujeme odkoupit do vlastnictví plochy před 
plovárnou a upravit parkoviště.  

Co vstupné?  
Přestože se může plovárna těšit z vysoké 
návštěvnosti, na svůj provoz si nevydělá. 
Vstupné nicméně zvyšujeme jen nepatrně 
(o 10 %), a to poprvé po třech letech. Do-
spělí tak budou platit 40 Kč, důchodci 33 
Kč a děti 20 Kč. Ceny tobogánu a skluzavky 
zůstavají stejné. 

Co byste návštěvníkům ještě doporučil? 
Aby využili v co největší míře některý z druhů 
permanentek - ušetří a vyhnou se frontám 
v parném létě. Návštěvníci, kteří si zakoupí 
sezónní permanentku, obdrží navíc zdarma 
5 jízd tobogánem. Přeji všem návštěvníkům 
plovárny krásné léto!

Plovárna
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DAŇ ZE STAVEB - KDO JE PLÁTCEM?
Plátcem daně ze staveb je ve většině případů vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru. 
V ojedinělých případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby. Spoluvlastníci stavby platí 
daň společně a nerozdílně. 
Daň ze staveb se týká všech staveb na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí 
nebo které kolaudačnímu rozhodnutí podléhají (a užívají se) nebo jsou podle dříve vydaných práv-
ních předpisů dokončené, dále byty a nebytové prostory včetně podílu na společných částech 
stavby. 
Z čeho se vyměřuje základ daně?
Základem daně ze stavby je zjištěná výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 
1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha 
ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné 
rovině. Do základu daně u ostatních staveb, které tvoří příslušenství obytných domů (např. dílna) 
se u každé samostatně zkolaudované stavby zahrnuje pouze výměra zastavěné plochy přesahující 
16 m2.
Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy v 
m2 k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,20 (upravená podlahová plocha). 
Placení daně
Pokud daň nepřesáhne 1 000 Kč, je splatná najednou do 31. května běžného roku. Pokud daň 
přesáhne 1 000 Kč, můžete ji splácet ve 4 stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května, 
30. června, 31. srpna a do 30. listopadu běžného roku. Samozřejmě ji můžete zaplatit najednou do 
31. května běžného roku. Pokud činí daň (u jednoho správce daně - Fú) méně než 30 Kč, daňové 
přiznání se podává, daň se vyměří, ale nepředepíše se k úhradě.

Maxim Ponomarenko (maxim@seznam.cz)

Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

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

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

Více na 844 844 844 
nebo www.gemoney.cz

Hvězdný tým 
Expres půjčky opět září

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

Ke každé Expres půjčce 
získáte originální 
nafukovací matraci.

Dárek

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

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

nám. Přemysla Otakara II.205, Vysoké Mýto, telefon 465 420 901
Bělidla 1061, Litomyšl, telefon 461 653 844
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