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Na přední straně obálky:
Rybník Chobot, zvaný tak pro svůj charakteristický tvar od svého obnovení roku 1962, se rozkládá 
poblíž Vinic v nejzápadnější části zaniklé soustavy rybníků, která vznikla v pozdním středověku 
východně od města. Tehdy byl zván Mejtský. Jeho dnešní výměra je 49 hektarů.
Letecký snímek od východu. Dole křižovatka u Zaháje směrem na Zálší a Tisovou, v pozadí 
obalovna firmy Strabag, na zadní straně pohled na Vinice, Lipovou a průmyslovou oblast v severo-
západní části Vysokého Mýta.

Pohled na panorama Vysokého Mýta od Vinic 
Fotografie z doby kolem roku 1860 (foto archiv). 



JOSEF SODOMKA ml.
majitel továrny, karosář 
a prestižní automobilový designér

* 7. června 1904 ve Vysokém Mýtě 
† 9. února 1965 v Mnichově Hradišti

Narodil se v čp. 101 na Choceňském předměstí ve Vysokém 
Mýtě. Již od raného dětství pozorně sledoval práci svého otce, 
majitele továrny na kočáry, která jej zaujala natolik, že se rozhodl 
jít v jeho stopách. Výuční list získal právě v podniku svého otce, 
kde se učil kolářství od r. 1918 do r. 1920. Po krátkém zaměstná-
ní v rodinném podniku odešel v roce 1921 studovat na Státní od-
bornou školu v Kašperských Horách, jejímž absolvováním o rok 
později získal vysvědčení, které jej opravňovalo k samostatné 
kolářské živnosti. Poté opět pracoval v kolářské dílně svého otce 

a od konce roku 1923 do května 1925 působil v podniku Laurin & Klement, odkud na vlastní 
žádost odešel do otcovy upadající továrny. Podařilo se mu  přesvědčit otce, že budoucnost pod-
niku je ve výrobě karosérií pro automobily a roku 1925 byla vyrobena první osobní karosérie. 
Během několika let se umění mladého Josefa Sodomky stalo známým nejen v Československu, 
ale také za hranicemi a poptávka po krásných a originálních vozech karosovaných ve Vysokém 
Mýtě se stále zvětšovala. Čtvrtého října 1930 uzavřel se svým otcem, který odešel na trvalý od-
počinek, trhovou smlouvu na prodej 50 % podniku za cenu 130 000 Kč. Druhou polovinu získala 
jeho nevlastní matka Bohumila. Jen o několik týdnů poté se oženil s o šest let mladší Marií. Bě-
hem roku 1931 zemřela jeho nevlastní matka a po vyplacení podílu sestrám, kdy každá obdržela 
50 000 Kč, se stal majitelem celé továrny. I když i jeho podnik zasáhla velká hospodářská krize 
na počátku 30. let, nedošlo k výraznému omezení výroby. Sodomka stále závod rozšiřoval, sku-
poval okolní nemovitosti a každým rokem zvyšoval počty vyrobených vozidel. V květnu 1935 zís-
kal živnostenský list na tovární výrobu. Druhá světová válka výrazně omezila a později zastavila 
produkci osobních automobilů; páteř výroby tvořily autobusy a přívěsné vleky. Po květnu 1945 
Sodomka opět navázal spolupráci s československými výrobci osobních automobilů a jeho veli-
kou touhou bylo zřízení moderního karosářského studia a vznik specializované střední odborné 
karosářské školy. V roce 1948 došlo k uvalení národní správy na Sodomkovu továrnu a bývalý 
majitel se stal podnikovým ředitelem. Tuto funkci zastával Josef Sodomka více než dva roky. 
16. listopadu 1950 byl ale ve svém bytě ve Vysokém Mýtě zatčen, poté převezen na Krajské 
velitelství StB v Pardubicích a umístěn do cely číslo 14. Zanedlouho byl přesunut do vazební 
věznice v Chrudimi. 15. června 1951 bylo podáno na Josefa Sodomku trestní oznámení pro 
„pletichy proti znárodnění, daňové machinace a podezření z vyzvědačství“. Vyšetřovatelům se 
nelíbilo zejména to, že několik dní před znárodněním své továrny převedl z účtu podniku na svůj 
soukromý 2 miliony korun. Na základě dvou revizních zpráv také zjistili, že došlo „k daňovým ne-
doplatkům“ Sodomkovy karosárny ve více než milionové hodnotě. I v době strávené ve vazební 
věznici měl Josef Sodomka stále nové nápady a kreslil si návrhy nových typů karoserií. Tyto 
návrhy mu však byly zabaveny a sám jejich autor byl obviněn z úmyslu  je z věznice propašovat. 
Rozsudkem okresního soudu v Pardubicích 8. prosince 1951 byl uznán vinným a odsouzen 
k odnětí svobody na 3 roky a peněžitému trestu 50 000 Kčs. Po odvolacím líčení u krajského 
soudu 24. března 1952 byl jeho trest snížen na 2 roky a 5 měsíců. Po propuštění z vězení ne-
mohl získat zaměstnání v okruhu svého bydliště, proto dojížděl až do vzdáleného Mnichova 
Hradiště, kde pracoval jako konstruktér a zkušební technik v podniku Liaz. Ironií osudu bylo, že 
autor mnoha nádherných automobilů nakonec vlastnil pouze plátěnou tříkolku Velorex. Zemřel 
9. února 1965 a o čtyři dny později byl pochován na vysokomýtském hřbitově.

Medailon měsíce
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Do Vitrinky dnes umísťujeme natolik krásný a významný automobil, že se mi ani nechce psát, 
že přerušujeme náš seriál o vysokomýtských sochách. Ten automobil je uměleckým dílem par 
excellence – a o to víc patří do Vitrinky v tomto čísle Vysokomýtského zpravodaje; 7. června na 
festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto bude totiž příležitost uvědomit si, že tenhle vůz vznikl před 
70. lety ve Vysokém Mýtě a je dnes předmětem automobilového kultu natolik významného, že je 
nasnadě jej spojovat s kulturou i uměním… 

P. Ch.
Aero 50 Dynamik
Snad obecně nejznámějším výrobkem firmy legendárního vysokomýtského karosáře Josefa 
Sodomky je série speciálních aerodynamických karoserií na podvozcích vozu Aero 50, vzniklá 
na přelomu 30. a 40. let. V českých poměrech se jedná o vskutku ojedinělou produkci, kterou u 
ostatních automobilek či karosáren prakticky nenalezneme. 
Automobily Aero 50 Dynamik byly aerodynamické kabriolety s originálním řešením stahování 
střechy bez pomoci vnějšího nůžkového systému. Charakteristické jsou pro ně kapkovité blat-
níky zakrývající polovinu kol, dlouhá šípovitá přední kapota, dominantní chladičová maska, cel-
ková, byť elegantní robustnost a luxusně vybavený interiér. Neodmyslitelné jsou rovněž přední 
reflektory zapuštěné v blatnících a typická ploutev na zadním víku kufru. Celkovou eleganci vozu 
zdůrazňovaly ozdobné lišty na blatnících i bocích karoserie. 
Typ vozu s kapkovitými blatníky byl poprvé představen na autosalonu v Paříži v roce 1935 a jejím 
autorem byla uznávaná pařížská karosárna Figoni et Falaschi. Tento automobil sklidil obrovský 
úspěch u laické i odborné veřejnosti a okouzlen jím byl i samotný Josef Sodomka. Po dlouhé 
době příprav a návrhů vyjel první vůz podobných tvarů z vysokomýtské továrny na konci 30. let. 
Karoserie se montovaly na standardní podvozky, které využívaly k pohonu čtyřválcový dvoutakt-
ní motor s výkonem maximálně 50 koňských sil. Tato skutečnost se pak bohužel projevila na 
horších jízdních vlastnostech vozu a de facto i na jeho celkovém vzhledu. Přesný počet vyrobe-
ných vozů nelze zjistit. Pravděpodobně se jednalo o osm či devět kusů. Jediným vodítkem nám 
jsou pro tento odhad dobové fotografie a skutečnost, že každý exemplář byl originálem s menší 
či větší mírou různých modifikací a odlišností v detailech. 
Dodnes se dochovaly pouhé dva exempláře. První z nich byl na počátku 80. let svérázným 
způsobem opraven ve Spojených státech amerických a dnes patří ke slavné kalifornské sbírce 
Blackhawk Collection v Danville (tomuto dnes červenobílému modelu se proto také říká Ari-
zona). Vrak druhého vozu získalo před třemi lety Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, které 
jej dalo zrenovovat. Slavnostně se legendární kabriolet představí veřejnosti v rámci II. ročníku 
festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto 7. června 2008.

Vitrinka 

Jeden z vozů Aero 50 Dynamik v době svého vzniku na přelomu 30. a 40. let 20. století.
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Aero 50 Dynamik vyrobený v Sodomkově karosárně 
pro syna majitele továrny Aero Vladimíra Kabeše k jeho 21. narozeninám.

Text dnešní Vitrinky vznikl na základě informací z právě vydávané knihy Automobily Aero s karo-
seriemi Sodomka, kterou připravilo a vydává Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

Vrak Dynamiku v 70. letech v Olomouci.
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Vysoké Mýto 7. - 8. června

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s městem Vysoké Mýto si vás dovoluje po-
zvat na 2. ročník automobilového festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto. Letošní ročník je věnován 
tvorbě proslulého vysokomýtského karosáře pro pražskou značku Aero. Současně si na festi-
valu připomeneme 50. výročí zahájení výroby proslulého autobusu RTO. Vyvrcholením festivalu 
se stane představení renovovaného luxusního kabrioletu Aero 50 Dynamik z dílny Carrosserie 
Sodomka.

Sobota 7. června
Dopolední program (9.00 – 11.30 hod.) – náměstí Přemysla Otakara II.
 9.00  –  11.00 Sraz vozů s karosérií Sodomka a sériových vozů Aero
 9.00  –  10.00 Vystoupení skupiny The Wallpaper band 
 9.30  –  11.00 Závody šlapacích autíček pro děti
 9.30  –  10.30 Zpřístupnění budovy bývalého vězení – komentovaná prohlídka
 9.30  –  9.50 Komentované ukázky práce četnictva a policie 
 10.00  –  10.20 Komentované ukázky činnosti prvorepublikové armády 
 10.00  –  11.00 Produkce flašinetáře 
 10.30  –  10.50 Módní přehlídka dobového oblečení 
 11.00  –  11.30 Fotografování historických vozů Sodomka před chrámem sv. Vavřince
 11.00  –  11.15 Zkouška provozuschopnosti muzejní techniky
 11.00  –  11.15 Komentované ukázky práce četnictva a policie
 11.15  –  11.30 Komentované ukázky činnosti prvorepublikové armády
 11.00  –  11.30 Vystoupení skupiny The Wallpaper band

Odpolední a večerní program (od 13.30 do 22.00 hod.) – náměstí Přemysla Otakara II.
 13.00  –  15.30 Vyjížďka historických vozů na zámek do Nových Hradů
 13.30    Příjezd historických autobusů RTO a jejich vystavení na náměstí, 
    komentované prohlídky
 13.30  –  18.00 Vyjížďky otevřeným autobusem RTO po Vysokém Mýtě
 14.00  –  14.15 Komentované ukázky práce četnictva a policie
 14.15  –  14.30 Komentované ukázky práce prvorepublikové armády
 14.30  –  14.45 Zkouška provozuschopnosti muzejní techniky
 14.30  –  15.00 Jízda elegance historických kol
 14.30  –  15.00 Tančíček Adušiadáši, Žonglérská klaunérie divadla Kufr
 15.00  –  15.30 Závod historických kol okolo vysokomýtského náměstí 
 15.30    Příjezd historických vozů na náměstí za asistence četnictva a policie
 15.00  –  16.00 Zpřístupnění budovy bývalého vězení – komentovaná prohlídka

2. ročník automobilového festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto
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 15.00  –  16.00 Big band ZUŠ Vysoké Mýto 
 16.00  –  16.30 Komentované ukázky práce četnictva a policie při řízení dopravy
 16.45  –  17.10 JazzDeath Band 
 17.10  – 17.20 Vyhlášení výsledků soutěže elegance, 
    dekorace vítězných vozů starostou města
 17.20  –  17.45 JazzDeath Band
 17.45  –  18.15 Módní přehlídka dobového spodního prádla 
 18.30  –  19.30 Blue star
 Od 20.00   KONCERT ONDŘEJE HAVELKY A JEHO MELODY MAKERS
 21.00   POKŘTĚNÍ RENOVOVANÉHO VOZU AERO 50 DYNAMIK

Po celý den bude v provozu retro ulička. Zde budou moci návštěvníci v klidu posedět 
u staročeského občerstvení či v pražírně kávy, vyfotografovat se v dobovém oblečení, přečíst 
dobový tisk nebo ohlásit páchání přestupků či trestných činů na četnické stanici. Zajištěny jsou 
rovněž prodejní stánky s automobilovou literaturou a modely historických vozů a atrakce pro 
děti. 

Neděle 8. června 
 9.30   Slavnostní otevření expozice Carrosserie Sodomka v Regionálním muzeu 
    ve Vysokém Mýtě
10.30    Fotografování vozu Aero 50 Dynamik před chrámem sv. Vavřince
11.00    Položení kytice na hrob Josefa Sodomky

Pořadatel:

Hlavní partner:

Festival vznikl za finanční podpory:

Mediální partneři:
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Úplná znění usnesení RM č. 13/08 – 18/08 
jsou zveřejněna na internetové stránce 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah.

8. dubna rada města:
• schválila uzavření smluv o dílo s ak. 
soch. René Tikalem na restaurování kříže ve 
Vysokém Mýtě na rozcestí Vanice – Knířov, 
s ak. soch. Petrem Dufkem na restaurování 
sochy svatého Vavřince na Knířovské pout-
ní cestě, s ak. soch. Vojtěchem Míčou na 
restaurování sousoší Kalvárie ve Vysokém 
Mýtě, místní části Svařeň;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Klubu rodičů a přátel ZUŠ Vysoké Mýto 
ve výši 30 000 Kč na výrobu nahrávky kapely 
Big Band ZUŠ Vysoké Mýto; 
• schválila přijetí grantu Pardubického kraje 
z Programu na podporu kulturních aktivit 
na rok 2008 ve výši 40 000 Kč na XVI. roč-
ník Národní přehlídky dětských dechových 
hudeb Čermákovo Vysoké Mýto 2008, kona-
ný ve dnech 23. – 25. 5.; 
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích Prokopa Velikého, V Břízkách, V 
Peklovcích a na náměstí Naděje ve Vysokém 
Mýtě na dobu určitou. 

15. dubna rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého, V Břízkách, 
V Peklovcích, Javornického a na náměstí 
Naděje ve Vysokém Mýtě na dobu určitou; 
• vyhlásila na základě doporučení hodnotící 
komise pro veřejnou neanonymní soutěž na 
jednotný vizuální styl města Vysoké Mýto 
vítězný návrh od Dana Friedlaendera a v sou-
ladu s podmínkami soutěže souhlasí s uza-
vřením licenční smlouvy a uzavřením smlou-
vy o dílo na zpracování manuálu jednotného 
vizuálního stylu města Vysoké Mýto.  

22. dubna rada města:
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Spolku přátel Růžového paloučku se 
sídlem v Újezdci u Litomyšle ve výši 2 000 Kč 
na realizaci tradiční slavnosti na Růžovém 
paloučku dne 6. 7. 2008;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Junáku - středisko 534 14 Vydří stopa 

Vysoké Mýto ve výši 20 000 Kč na nákup 
vojenského stanu – hangáru na vybavení 
tábořiště na Stvořidlech;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého, V Břízkách, 
Jiřího z Poděbrad, Husova, Čapkovská, 
V Peklovcích a na náměstí Naděje ve 
Vysokém Mýtě na dobu určitou.
   
29. dubna rada města:
• schválila zajištění posouzení odtokových 
poměrů v průmyslové zóně s vlivem na 
Blahovský potok firmou Šindlar, s. r. o. Býšť.
                                                                 
6. května rada města:
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto ve výši 2 000 Kč Centru zdravotně 
postižených Pardubického kraje, detašo-
vané pracoviště Ústí nad Orlicí, z toho 1 
000 Kč na 32. ročník sportovních her pro 
zdravotně postižené občany a děti, které se 
uskuteční 5. – 7. 9. v Oboře u Lanškrouna, 
a 1 000 Kč místní pobočce CZPPK Vysoké 
Mýto na sportovní hry pro zdravotně postiže-
né, konané 28. 5. ve Vysokém Mýtě;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto ve výši 7 000 Kč občanskému sdružení 
Naděje Vysoké Mýto pro středisko potravi-
nové pomoci v Litomyšli; 
• vzala na vědomí informaci občanského 
sdružení Laxus Hradec Králové o sociální a 
zdravotní službě pro uživatele drog v našem 
městě;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto občanskému sdružení LAXUS Hradec 
Králové ve výši 30 000 Kč. 

13. května rada města:
• schválila uzavření smlouvy o dílo s  firmou 
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., na vybudo-
vání sběrných míst v rámci stavební akce 
Infrastruktura pro separaci odpadů ve 
Vysokém Mýtě;
• uložila starostovi města zajistit jmenování 
Zdeňka Pohorského do funkce ředitele nově 
vzniklé společnosti s ručením omezeným, 
zajišťující činnost stávající příspěvkové orga-
nizace M-Klub Vysoké Mýto.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽE VE SBĚRU 
NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
2. června proběhne losování výherců sou-
těže.  Deseti vylosovaným výhercům budou 
předány odměny, a to 9. června na Měst-
ském úřadě. 
Soutěž proběhla za podpory společnosti 
EKO-KOM, a. s., Pardubického kraje a Regio-
nální rozvojové agentury Pardubického kraje.

Odbor životního prostředí

Pátek 20. června 
na náměstí Přemysla Otakara II.

Program:
 9.00  Jan Havel - Pohádky z kufru 
  pana Pohádky
 10.00 Dětský pěvecký sbor Karosá-
  ček při MŠ Slunečná pod ve-
  dením Marcely Klímové
 10.30 ZUŠ Vysoké Mýto - pásmo 
  pohádek
 13.00 T-Komplex
 14.00  Mixed Pickles
  rock Vysoké Mýto
 15.30 V.H.I.P. - Jazzrock 
  Vysoké Mýto
 17.00 Modrý Mauricius
  rocková legenda z Chocně
 18.30 Chlapi z práce, s. r. o.
  crazy punk
 20.00 Krausberry - Praha

Moderuje: Klára Apeltauerová
Zvuk: Jan Svěrák

Evropský svátek hudby

TÝDEN HUDBY 2008  
4. – 8. 8. na nám. Přemysla Otakara II.

Na festivalu vystoupí Druhá tráva a Robert 
Křesťan, Václav Koubek, The Hogs (Irsko) 
Eastpark, Rufus (Litomyšl), Dědovy blechy 
(Vysoké Mýto) a další.

Připravujeme na prázdniny

LETECKÉ POHLEDY NA VYSOKÉ 
MÝTO MAJÍ ÚSPĚCH

Letecké pohledy na Vysoké Mýto, které 
pravidelně přinášíme na obálkách Vyso-
komýtského zpravodaje, zaznamenávají ta-
kový úspěch, že Zpravodaj bývá rozebrán 
během několika prvních dní, tedy daleko 
dříve než v minulých letech. Atraktivita ná-
mětu přivedla redakci Vysokomýtského 
zpravodaje k myšlence, že nabídne svým 
čtenářům možnost získat celý soubor le-
teckých snímků ve vysokém rozlišení ve 
formátu A4. Soubor, který obsáhne výběr 
publikovaných i dalších snímků z kompletu 
celkem 160 fotografií, vyjde v prosinci roku 
2008. O přesném datu vydání i možnosti si 
soubor objednat a koupit budeme čtenáře 
informovat.

Letecké pohledy na Vysoké Mýto 

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÉ  HUDBY
na  náměstí  ve  Vysokém  Mýtě

Střídavě hrají orchestry
z  Chocně,  Dolního Újezda  a  Litomyšle.

CHOCEŇAČKA
Vedoucí  Jiří Šimek, zpívají Blanka Nováko-
vá a František Šantrůček
3. 7., 17. 7., 28. 8.

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

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

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

KINEMATOGRAF BRATŘÍ 
ČADÍKŮ

25. – 28. 8. nám. Přemysla Otakara II.
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Neděle 8. 6. v 19.00   

SUPRHRDINA
Akční komedie USA. Rick je školní outsider, 
ale jednou ho kousne geneticky upravená 
vážka a on získá nadlidské schopnosti. Pa-
rodie na filmy o superhrdinech. Takový elas-
ťáky nemá ani Spiderman.
85 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pondělí 9. 6. v 19.00
Úterý 10. 6. v 19.00   

KARAMAZOVI
Nové české drama režiséra a scénáristy 
Petra Zelenky. Originální adaptace legen-
dárního Dostojevského románu, v níž ne-
chybí typický Zelenkův humor, nadsázka 
a mystifikace... Příběh se odehrává v sou-
časném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina 
pražských herců… 
110 min. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. 
Vstupné 74 Kč.

Pátek 13. 6. v 19.00  

NEŽ  ĎÁBEL  ZJISTÍ, 
ŽE  SEŠ MRTVEJ
Americký kriminální thriller. Sex, násilí, rodi-
na. Dva bratři se snaží vyřešit svůj problém 
– tíživý nedostatek financí – vyloupením kle-
notnictví svých rodičů… Ale nějak se jim to 
vymkne…
117 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Neděle 1. 6. v 17.30   

ASTERIX  A  OLYMPIJSKÉ  HRY
Asterix a Obelix jsou zpět! Tentokrát nás 
čeká příběh plný sportovního zápolení mezi 
Galy a jejich soupeři z celého světa. Galové 
jsou ovšem ve výhodě: mají svůj kouzelný 
nápoj. Ale není to náhodou nepovolený do-
ping?  
117 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 4. 6. v 19.00  

LET´S DANCE 2 STREET 
DANCE
Americké hudební romantické, ale hlavně 
taneční drama. Není to o tom, odkud jsi, ale 
o tom, co chceš… Po zdrcujícím úspěchu 
Let´s Dance 1 na sebe Street Dance nene-
chal dlouho čekat…
98 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 5. 6. v 19.00
Pátek   6. 6. v 19.00   

O RODIČÍCH A DĚTECH
Nový český film režiséra Vladimíra Michál-
ka, který chce navázat na nejlepší tradice 
české filmové komedie. Komedie o otcích, 
synech a ženách jejich života. V hlavní roli 
Josef Somr.
110 min. Širokoúhlý. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)
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Neděle 15. 6. v 19.00   

AŽ  NA  KREV
Americké drama se odehrává v Kalifornii na 
přelomu století, v období ropného boomu. 
Příběh dokumentuje vzestup osamělého 
muže, který se z živořícího horníka ve stříbr-
ném dole vypracuje na ropného magnáta… 
158 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Úterý 17. 6. v 19.00
Středa 18. 6. v 19.00   

BOBULE
Česká letní komedie, která nás zavede na 
moravské vinice, je příběhem dvou kamará-
dů - Honzy a Jirky. Honza splní svému dědo-
vi jeho životní sen a najde to, co dlouho hle-
dal a po čem toužil. V hlavních rolích Kryštof 
Hádek a Lukáš Langmajer. 
90 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Pátek 20. 6. v 19.00   

ÚHEL POHLEDU
Americký akční thriller, jehož příběh sledu-
jeme očima osmi různých lidí, kteří se spo-
lečně pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o 
atentát na prezidenta Spojených států. 8 lidí, 
8 úhlů pohledu, 1 pravda. 
90 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 22. 6. v 17.30   

PAN  VČELKA
Animovaná  komedie USA. Nekorunovaný 
král pohádek, studio DreamWorks, se spo-
jilo se slavným komikem Jerrym Seinfeldem 
a společně nás zavedou do zábavného svě-
ta, ve kterém to hučí jako v úlu. Včela vždyc-
ky v čele.
86 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 24. 6. v 19.00   

LOVEC DRAKŮ
Americké drama podle stejnojmenné knihy 
Khaleda Hosseiniho. Lov papírových draků 
patří k nejoblíbenějším hrám afgánských 
dětí. Dvěma z nich, nerozlučným kamará-
dům, ale osudově změnil život, když jejich 
přátelství rozbil na padrť. 
122 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 25. 6. v 19.00   

IRON MAN
Akční film USA o slavné komiksové postavě 
– superhrdinovi Iron Manovi. Hrdinové se 
sami nerodí. Musíme si je vyrábět. 
125 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 26. 6. v 19.00
Pátek    27. 6.  v 19.00   

TAKOVÁ  NORMÁLNÍ  RODINKA 
Tento film vznikl na motivy jednoho z nejob-
líbenějších českých televizních seriálů a kni-
hy Fan Vavřincové. Naváže na to nejlepší z 
televizního zpracování, zároveň ale obohatí 
děj o nové situace a zvraty… 
90 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

V červenci a srpnu uvidíte:
Tajemství prstenu • Clona • Mongol – 
Čingischán • V údolí Elah • Indiana Jones 
a království křišťálové lebky • Horton • Winx  
Club - Výprava do ztraceného království •  
Mejdan v Las Vegas • U mě dobrý • Oko 
bere • Letopisy Narnie: Princ Kaspian •  Sta-
lo se • Kung Fu Panda • Útěk do divočiny • 
František je děvkař.

9



Britský režisér John Schlesinger odešel do 
Spojených států po svém úspěšném pře-
pisu románu Thomase Hardyho Daleko od 
hlučícího davu z roku 1967. Neodešel však 
do Hollywoodu, nýbrž zamířil do New Yorku, 
světové křižovatky umění. V tomto prostředí 
pak vytvořil výbornou sociologicko-psycho-
logickou studii, která velmi rezonovala s 
tehdejší celospolečenskou deziluzí, navíc ži-
venou neúspěchem Spojených států ve vál-
ce ve Vietnamu a vlnou revoltující mládeže 
reprezentovanou tehdejšími nekonformními 
hippies. Příběh naivního chlapce, který si na 
severoamerickém venkově vysnil představu 
velkého světa, se stává tváří v tvář realitě 
strhující výpovědí o nástrahách moderního 
světa. S maximální podporou newyorské 
radnice se celému realizačnímu štábu po-
dařilo vytvořit portrét města s tak přesvěd-
čivou silou, že bylo na náležitou odezvu u 
filmových diváků a posléze i odborné kritiky 
takříkajíc správně zaděláno. Úspěch filmu 
na sebe nenechal dlouho čekat: v následují-
cím roce byly ze sedmi nominací na Oscara 
proměněny tři – za nejlepší režii, nejlepší film 
a nejlepší scénář. Jaký to byl tehdy průlom 
do oficiálního světa amerického filmu, mů-
žeme hodnotit s náležitým odstupem a ve 
světle pozdějších událostí. Půlnoční kovboj 
byl vcelku brzy po svém vzniku označován 
za inspirativní zdroj tzv. nezávislého filmu. A 
dnes víme, že festival v Sundance je každo-
ročně obsazován celou řadou vynikajících 
filmů právě z oblasti mimo oficiální sféru 
reprezentovanou především Hollywoodem. 
Režiséru Schlesingerovi vyšlo skoro všech-
no: obsazení jedné z hlavních rolí tehdy sko-
ro neznámým Jonem Voightem, spolupráce 
se scenáristou Waldo Saltem a hudebním 
skladatelem Johnem Barrym, stejně jako s 
tehdy debutujícím polským kameramanem 
Adamam Holenderem, který měl za sebou 
pouze několik asistencí filmů pro polskou 
televizi. Říká se, že čas je nejlepším měřít-
kem kvality díla. Tak se přijďte po čtyřiceti 
letech podívat na nestárnoucího Půlnočního 
kovboje…
 

Jan Schejbal

Čtvrtek 19. června v 19.00 
v Šemberově divadle

PŮLNOČNÍ KOVBOJ 
(Midnight Cowboy)

USA,  1959, 136‘
Režie: John Schlesinger     
 
Scénář: Waldo Salt podle románu Jamese 
Leo Herlihyo 
Kamera: Adam Holender
Hudba: John Barry
Hrají: Dustin Hoffman (Enrico Salvatore 
„Ratso“ Rizzo), Jon Voight (Joe Buck), Silvia 
Milesová (Cass), John McGiver (Mr. O‘Da-
niel), Brenda Vaccarová (Shirley), Barnard 
Hughes (Towny), Ruth Whiteová (Sally Buc-
ková z Texasu), Viva (Gretel McAlbertsono-
vá), Ultra Violet, Paul Morrissey (účastníci 
párty…) aj.

Bývávalo kdysi zvykem, že úspěšní světo-
ví filmoví režiséři odcházeli zkusit štěstí do 
Hollywoodu (jména jako Fritz Lang, Vilgot 
Sjöman, Josef von Sternberg a další jsou 
toho důkazem). Byla za tím pochopitelně 
snaha producentů a tehdejších velkých 
filmových společností přitáhnout pod svá 
křídla zvučná jména, která by jim mohla ge-
nerovat zisk.

Filmový klub
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Středa 11. června  v 18.00      
  

EVA A VAŠEK
Koncert známé pěvecké a zároveň man-
želské dvojice Evy a Václava Ševčíkových. 
Repertoár této populární dvojice se skládá 
především ze starých a úspěšných lidových 
a dechovkových melodií.
Vstupné:  150, 140,  130 Kč.
Předprodej  v Informačním centru MěÚ Vy-
soké Mýto.

Předběžná nabídka divadelního 
předplatného na podzim  2008 

září
Agentura Harlekýn Praha: 

TURECKÁ  KAVÁRNA

20. 10.
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram: 

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU

5. 11.
Klicperovo divadlo Hradec Králové: 

PETROLEJOVÉ  LAMPY

25. 11.
Východočeské divadlo Pardubice: 

BLÁZNIVÉ  NŮŽKY

15. 12.
Městské divadlo Mladá Boleslav: 

MILÁČEK

Divadlo
Šemberovo divadlo

M-Klub

Neděle 22. června  ve 13.30 hod., spole-
čenský sál M-Klubu Vysoké Mýto.
Taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci. K tanci i poslechu zahraje Rytmická 
skupina Stanislava Hájka Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.
Na podzimní sezónu roku 2008 jsou taneční 
odpoledne naplánována na tyto neděle: 
14. září, 5. října, 2. listopadu a 30. listopadu.

KURZY
Na nový školní rok 2008/2009 přijímáme při-
hlášky do následujících kurzů: 

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

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

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

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

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

UPOZORNĚNÍ
Vstupenky, které si zamluvíte v Informačním 
centru, je nutné vyzvednout nejpozději 3 
dny před představením. V opačném přípa-
dě budou automaticky uvolněny do dalšího 
prodeje.

Taneční odpoledne
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PŮJČOVNÍ DOBA

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

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

Výstavy:

Vestibul Městské knihovny
Karel Kouřil: 
VÝBĚR Z TVORBY
Fotografie přírody, krajiny, detailu v kraji-
ně, architektury, historických objektů, ale i 
jiných objektů a jevů.
Výstava potrvá do 30. června. 

Oddělení pro dospělé čtenáře

PETRA ŠPLÍCHALOVÁ 
A JEJÍ PŘEDSTAVIVOST
Výstava  potrvá do 20. června.

Městská knihovna NOVINKY NA ČERVEN 

Naučná literatura:

Pavla Jazairiová: Jiná Afrika

Radek Laudin: Nejznámější filmová místa 

křížem krážem po Česku

Petr Čermák: Marek Jankulovski 

Jiří Štekl: Rájem rozhlednovým

Beletrie:

Tereza Boučková: Rok kohouta

Fan Vavřincová: Taková normální rodinka 

se vrací!

Iva Pekárková: Láska v Londýně

Paulo Coelho: Brida

Literatura pro děti a mládež:

Anemone Feslová: Poprask v laboratoři

Thomas Brezina: Zloděj mrtvol

Miep Diekmannová: Jak se žení princové

Novinky – CD

Lucie Bílá: Platinum collection - 3 CD

Evanescence: Open Door

Hilary Duff: Dignity

Zvukové knihy:

Jan Němec: Příběhy na třech kolech

Dan Brown: Pavučina lží

Stephen King: Temná půle

Roald Dahl: Karlík a továrna na čokoládu

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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VYSOKOMÝTSKÉ STVOŘENÍ SVĚTA 
V LITOMYŠLI
25. května skončila v Městské galerii výstava 
Jeana Effela. Čtenáři Vysokomýtského zpravo-
daje, kteří ji neviděli ve Vysokém Mýtě, ji mohou 
navštívit ještě od 18. června do 25. července v 
galerii Kubík v Litomyšli (na Smetanově náměstí 
nad supermarketem Kubík), kde se stane součás-
tí 4. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle (http://
vytvarna.smetanovalitomysl.cz/) Městská galerie 
Vysoké Mýto ji tam zapůjčila na přání Pardubic-
kého kraje, který je spoluorganizátorem festivalu 
Smetanova Litomyšl a který se stal i významným 
finančním partnerem přípravy této náročné výsta-
vy Městské galerie ke stému výročí narození tvůr-
ce Stvoření světa.
Vernisáž se koná v úterý 17. června v 17.00 v ga-
lerii Kubík. Součástí vernisáže bude i představení 
hry Stvoření světa podle Effela v podání Divadla 
Arlekin z polské Lodže (Smetanův dům, 18.30). 
Vstupenky na toto představení, které vzniklo v 
česko-polské spolupráci, budou současně i po-
zvánkou na vernisáž.. Je možné je zakoupit v In-
formačním centru Městského úřadu od 3. června. 
Vstupné 100 a 50 Kč.

KERAMICKÝ WORKSHOP
V týdnu od 23. do 26. 6. se bude v rámci Mezinárodních part-
nerských dní Entrevue 2008 konat pod křídly Městské galerie 
keramický workshop, který povede vysokomýtská keramička 
a výtvarná pedagožka Jana Krejzová (www.raku.cz). Work-
shop je určen pro výtvarně nadané studenty vysokomýtských  
středních škol a 2. cyklu základní umělecké školy, jeho druhá, 
zářijová část pak také pro zahraniční studenty.
1. část proběhne v ateliéru Jany Krejzové v Újezdci u Růžové-
ho paloučku (www.atelierujezdec.cz) od 23.-26. 6., 2. část pak  
8., 11. a 12. září ve Vysokém Mýtě.  V první části se účastníci 
workshopu seznámí s prací s hlínou, její přípravou, zpracová-
ním a zkusí si pochopitelně i vlastní modelování. Druhá část 
bude zaměřena na výpaly jednoduchými technikami v papí-
rových pecích a výpaly  technologií raku. Tyto výpaly budou 
veřejné a budou se konat na náměstí Otmara Vaňorného 12. 
září v rámci hlavní části Mezinárodních partnerských dní.
Přihlášky na workshop je možné podat prostřednictvím ředi-
telství středních škol a ZUŠ na adresu: pavel.chalupa@vyso-
ke-myto.cz. Nevylučujeme ovšem ani možnost účasti dalších 
zájemců. Počet osob ve skupině je ale omezen.

Městská galerie

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

Jan Tomasz Pieczątkowski v hlavní roli Pánaboha 
ve hře Stworzenie swiata wg. Effela

Výpal v papírové peci

www.mg.vmyto.cz
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PAVEL HUŠEK 
A JEHO SODOMKA DESIGN
31. května – 22. června

Výstavní prostory Regionálního muzea ve 
Vysokém Mýtě zaplní průřez celoživotním 
dílem Pavla Huška. Tento známý designér, 
který počátkem roku 1967 emigroval do 
západního Německa, je autorem celé řady 
návrhů a futuristických vizí automobilů. Zá-
roveň se odkazuje na karosářský um Josefa 
Sodomky, byť se od osobitého stylu vysoko-
mýtského továrníka výrazně liší. Je však jis-
té, že tato výstava nemůže nechat žádného 
návštěvníka chladným.

KAROSÉRIE SODOMKA 
A VOZY AERO
31. května – 22. června

Výstava mapující produkci karosérií v továr-
ně Josefa Sodomky na podvozcích automo-
bilky Aero je určena především milovníkům 
krásných a elegantních vozů, které vznikaly 
ve Vysokém Mýtě ve 30. a 40. letech minulé-
ho století. Velký prostor je věnován zejména 
klenotům Sodomkovy dílny, automobilům 
Aero 50 Dynamik.

RTO - JEDNA AUTOBUSOVÁ 
LEGENDA
31. května – 22. června
Galerie ve Zvonici – otevřeno pouze o víken-
dech

Výstava je zaměřena především na vývoj, 
výrobu a provoz legendárních autobusů 
Škoda 706 RTO, které se začaly sériově 
vyrábět ve Vysokém Mýtě právě před pa-
desáti lety. Na mnoha fotografiích je syste-
matickým způsobem pojednáno o všech 
základních verzích (LUX, CAR, MEX, MTZ), 
předchůdcích, prototypech, úpravách či 
modernizacích. Prostor je také věnován li-
cenční produkci v zahraničí.

AUTOBUSOVÉ KAROSERIE 
SODOMKA 
NA PODVOZCÍCH TATRA
Druhá publikace z připravované ediční řady 
vydávaných pramenů dokumentujících 
produkci firmy Sodomka. Kromě množství 
dobových snímků zde čtenáři naleznou i 
podrobné informace o technických para-
metrech autobusů z otištěných unikátních 
dokumentů.
 

Regionální muzeum
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
25. srpna – 29. srpna
Regionální muzeum příměstský tábor pro 
děti se zájmem o historii.
Letos je určen hlavně dětem od 7 do 11 let, 
které se chtějí seznámit s  životem starých 
Slovanů. Společně nahlédneme do šerého 
dávnověku a vyzkoušíme si například práci 
s hrnčířskou hlínou, pečení chleba, barvení 
tkanin pomocí rostlin, dozvíme se něco o 
bozích a démonech a uděláme si výlet do 
střediska experimentální archeologie.
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, letos jen omezený počet míst, 
max. 15 dětí.
Přihlášky buď v pokladně muzea nebo ke 
stažení na www.muzeum.myto.cz.

Barokní areál Vraclav

DÉMONI, ČÁRY, 
KOUZLA A VĚŠTBY
1. května – 30. září
V tomto roce se pokusíme návštěvníkům 
Barokního areálu přiblížit tajuplný a mys-
tický svět našich předků. V budově býva-
lých lázní se objeví strašidla, démoni, ale i 
dobří duchové, kteří provázeli život starých 
Slovanů. Některé známe z  pohádek, jiní už 
upadli v zapomnění. Výstava byla oceněna 
prestižní cenou Gloria musaealis a zapůjčilo 
ji Muzeum Českého ráje v Turnově.

Barokní areál Vraclav
tel.: 465 482 118 
Otevřeno: 
Květen, červen, září: so-ne: 9.00-17.00, po-
lední pauza: 12.00-13.30
Červenec, srpen: denně mimo pondělí: 
9.00-17.00, polední pauza: 12.00-13.30

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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UZAVŘENÍ  VYSOKOMÝTSKÝCH  
MATEŘSKÝCH  ŠKOL  
O  PRÁZDNINÁCH

MŠ Slunečná  30. 6.  -   1. 8. 
MŠ Lidická  14. 7.  - 15. 8.
MŠ Kamarádi (Žerotínova)  28. 7.  - 29. 8.
MŠ Pod Smrkem  28. 7.  - 29. 8. 
všechny MŠ  28. 7.  -   1. 8.

V době uzavření kmenové mateřské ško-
ly mají rodiče možnost umístit své děti v 
ostatních mateřských školách po předchozí 
osobní domluvě s ředitelkou příslušné ma-
teřské školy. 
Je ovšem nutné se domluvit včas. 
Nejpozději do 14. června.

Školy
MATEŘSKÉ ŠKOLY

MCDONALD´S CUP 
V úterý 13. 5. proběhlo v Ústí nad Orlicí 
okresní finále fotbalového turnaje McDonal-
d´s Cupu. V našem okrese se o postup do 
tohoto finále pokoušelo 41 škol. Této akce 
se účastnila i naše škola a nevedla si špat-
ně. Obě družstva postoupila do finálového 
turnaje. V kategorii 4. – 5. tříd jsme nakonec 
po tuhém boji skončili na 2. místě. Porazili 
jsme  Žamberk 5:0, Ústí nad Orlicí 2:1, Krá-
líky 1:0, podlehli jsme pouze České Třebo-
vé  0:2. Škoda zranění a nemocí některých 
našich žáků, jinak bychom zřejmě zvítězili. 
V kategorii 1. – 3. tříd jsme zopakovali loň-
ský úspěch a postoupili do krajského finále, 
které se koná 19. 5. v Pardubicích. Vyhráli 
jsme nad Českou Třebovou  3:1, Ústím nad 
Orlicí 5:1 a prohráli pouze s Letohradem 1:2. 
Všichni naši hráči podali kvalitní a obětavý 
výkon. Proto si zaslouží pochvalu a gratu-
laci. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci 
naší školy. 

ZŠ JAVORNICKÉHO

SPORTOVNÍ TÝDEN 
NA ZŠ JIRÁSKOVA
Za krásného slunečného počasí v polovi-
ně května probíhaly nejrůznější sportovní 
aktivity na sportovišti v areálu 1. stupně. 
Během tohoto týdne se zde vystřídali spor-
tovci všech věkových kategorií. Zahájení 
připadlo na domácí, tedy všechny žáky 1. 
stupně, kteří plnili více než 12 disciplín. Za 
každou tuto sportovní činnost zodpovídali 
žáci 2. stupně pod vedením pedagogů. Tak 
tomu bylo i po následující dny, kdy k nám 
již tradičně zavítaly vysokomýtské mateřské 
školy. Jelikož jsou malé děti mrštné jako 
kočky, pozvali jsme je na „Kočičí sportovní 
den“. Do sportovního skotačení a kočková-
ní se zapojili nejen předškoláci, ale i žáci 5. 
ročníků, kteří se jim stali staršími kamarády 
a hlavně průvodci. Naši páťáci byli na svoji 
roli patřičně a právem pyšní, protože se jí 
zhostili na výbornou. Malí školáčci byli spo-
kojení a nadšení. Vesele dováděli, takže se 
to na hřišti jen hemžilo. Odcházeli s barev-
ným kšiltem, který je po celou dobu chránil 
před sluncem, ale odnášeli si i sladkou koči-
čí medaili. Odpoledne vyběhli na hřiště naši 
žáci 2. stupně, aby změřili své síly nejen v 

ZŠ JIRÁSKOVA

míčových hrách, ale například i ve střelbě. 
Na závěr všeho sportování nastoupili peda-
gogové a pracovníci středních škol, kteří se-
hráli utkání ve volejbale. Díky organizátorům 
a sluníčku jsme společně strávili příjemný 
týden v pohybu a těšíme se na další.
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VŽDY PŘIPRAVENI 
VÁS ZACHRÁNIT!
My mladí zdravotníci jsme se zúčastnili 7. 5. 
soutěže “Hlídka mladých zdravotníků“ v Ústí 
nad Orlicí. Napřed bychom chtěli poděkovat 
paní učitelce Radce Mlejnkové, která nás na 
soutěž pilně připravovala. Umístili jsme se 
na třetím místě a měli jsme z toho velikou 
radost. Čekalo na nás šest stanovišť a na 
každém různý zdravotní problém. Nejlépe 
jsme si vedli v přenášení zraněného. Všude 
nás doprovázela hosteska Bára Hostinská, 
studentka 2. ročníku střední školy zdravot-
nické. Jako odměnu jsme dostali tašky plné 
různých drobností včetně poukazu na zmrz-
linu v cukrárně P.U.P. 
Zdraví vás mladí zdravotníci z Vysokého 
Mýta ZŠ Javornického - vždy připraveni 
vás zachránit!
Jana Novotná (5. A), Adéla Pešková (5. A), 
Adéla Janišová (5. A), Magda Pohorská 
(5. B), Tereza Venigerová (5. B), Lucie 
Krausová (4. C), Dominik Starý (4. C), Eva 
Svobodová (4. B)

DEVÁŤÁCI NA VODĚ
Ve dvou týdenních bězích se žáci 9. tříd ZŠ 
Javornického pod vedením učitelů tělesné 
výchovy a pedagogického dozoru zúčastnili 
na přelomu dubna a května již 5. ročníku vo-
dácko-turistického kurzu.
Se základy pádlování se žáci seznámili první 
den  na rybníku Peklo u Trutnova, kam mu-
seli i se svými učiteli dojít pěšky. V dalších 

dnech proto pro ně nebyl problém zdolat  
řeky Labe a Úpu. Za mimořádně příznivých 
vodáckých podmínek sjeli řeku Labe ze 
Dvora Králové až do Hořenic, celkem 19 
km a řeku Úpu ze Suchovršic do Babiččina 
údolí, celkem 21 km.

Trasy byly zpestřeny řadou jezů, které se v 
minulých letech nejezdily v důsledku ma-
lého stavu vody. Letos si na nich žáci užili 
spoustu legrace a adrenalinu. 
Při výstupu na Sněžku z Pomezních bud si 
žáci také užili své. V téměř metrové sněhové 
pokrývce stoupali přes Jelení boudy a sestu-
povali Obřím dolem do Pece pod Sněžkou.
Při závěrečném táboráku se všichni účast-
níci shodli na tom, že to byl opravdu kvalitní 
a pestrý program, na který budou dlouho 
vzpomínat.

Učitelé TV ZŠ Javornického

PYRZYCE 2008
Město Vysoké Mýto má čtyři partnerská 
města: německý Korbach a Verl, bulharskou 
Varnu a polské Pyrzyce. A právě posledně 
jmenované město bylo 12. května naším 
cílem. Děti ze ZŠ Javornického strávily čtyři 
slunečné květnové dny na výměnném poby-
tu u polských vrstevníků. 
Po přejezdu státní hranice se děti snažily 
přečíst polské nápisy na tabulích podél sil-
nice a pomalu začínala vzrůstat obava, zda 
si budou s polskými dětmi rozumět. Proto 
na řadu přišla krátká lekce polského jazy-
ka. Ovšem příjezdem do Pyrzyc se veškeré 
obavy rozplynuly. Pokud si děti s novými 
kamarády nerozuměly, nastoupil na pomoc 
jazyk anglický společně s českým, a kde 
nepomohl ani jeden, použily se jednoduše 
ruce.
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Na parkovišti před školou už na nás netrpě-
livě čekali rodiče se svými dětmi. Během pár 
minut byly naše děti rozděleny do rodin, kte-
ré jim poskytly ubytování a stravu. Někteří z 
našich žáků své polské kamarády již znali 
prostřednictvím e-mailu. Nyní měly děti ko-
nečně možnost poznat se osobně. 
Druhý den ráno byl sraz před školou, od-
kud jsme společně s polskými dětmi vyra-
zili autobusem na sever k Baltskému moři. 
V autobuse na děti čekalo velmi příjemné 
překvapení v podobě malého dárku (plyšo-
vé hračky a mapy města) od pana starosty. 
Štěbetání dětí vydrželo celé dvě hodiny, ne-
boť si nadšeně sdělovaly zážitky z pobytu v 
rodinách. 
U Baltského moře jsme vylezli na kopec 
vysoký 54 m, odkud jsme se mohli kochat 
pohledem do dálky na moře, Štětínský zá-
liv, vápencové jezero a na pláž. Většina dětí 
byla u moře poprvé, a tak si ho všichni chtěli 
dostatečně užít. Někteří pobíhali po pláži, 
utíkali před prudce se valícími vlnami, neboť 
bylo velmi větrno, jiní v písku hledali mušlič-
ky a kamínky na památku. Vrcholem pobytu 
u moře byla určitě procházka po molu, jež 
vystupuje do moře v délce 360 m.
Když jsme se nabažili moře a příjemně po-
obědvali v miedzyzdrojské základní škole, 
směřovaly naše kroky do Volyňského ná-
rodního parku se zubry, orly, kanci a dalšími 
zvířaty. Polský průvodce nás při procházce 
po parku seznámil se životem jednotlivých 
zvířat. Většina z nich zde byla umístěna 
po nějakém zranění z toho důvodu, že by 
ve volné přírodě zcela jistě nepřežila. Poté 
následovala návštěva muzea voskových fi-
gurín. 
Závěr pobytu v Miedzyzdrojích se přiblížil a 
my jsme odjeli do přístavního města Svino-
ústí, kde jsme měli možnost spatřit velké tra-
jekty směřující do Švédska. V zálivu chlapci 
obdivovali čtyři vojenské lodě. Přívozem 
jsme se nechali převézt na druhou stranu 
zálivu a zpět. Nadýchali jsme se vůně dálek 
a pokračovali jsme autobusem do pruské 
vojenské pevnosti, ve které nás přivítal prů-
vodce v dobové vojenské uniformě. Věnoval 
se nám více než hodinu. Procházeli jsme 
chodbami, kde nebylo vidět na krok, vylez-
li jsme na několik bunkrů, seznámili jsme 
se s náboji do děla. Následovalo pasování 
dětí mečem na vojáky a rozloučení salvou 

z děla. Po celou dobu nám dělala doprovod 
kozí rodinka. Do Pyrzyc jsme dorazili ve ve-
černích hodinách.
Další den dopoledne se děti zúčastnily jako 
diváci dopravní soutěže pro třetí třídy. Pět 
škol z Pyrzyc a okolí soutěžilo o hodnotné 
ceny. Po skončení si naše děti na tamějším 
stadionu protáhly tělo při fotbalu a volejba-
lu.
Po obědě ve školní jídelně odjely děti do 
Dendrologické zahrady v Przelewicích. 
Nejprve jsme si prohlédli areál, kde kvetly 
azalky, rododendrony, skalničky aj. a poté 
si všechny děti opekly buřty na otevřeném 
ohništi. Za dětmi se dokonce přijel podívat i 
starosta z Pyrzyc.
Přiblížil se poslední den pobytu a my jsme 
měli možnost prohlédnout si školu, město a 
zakoupit si malé dárky na památku. Po obě-
dě jsme se domluvili na dalším setkání, kte-
ré se uskuteční v září, tentokrát ve Vysokém 
Mýtě, a poté jsme se neradi loučili s novými 
kamarády a jejich rodiči. Loučení se neobe-
šlo ani bez drobných slziček. Zamávali jsme 
si a vydali se na dlouhou cestu domů, která 
proběhla poměrně v poklidu.
Děti si našly nové přátele a navázaly kontak-
ty, které možná přetrvají. Dále měly možnost 
poznat jinou kulturu a rozšířit si cestovatel-
ské obzory. Všichni přijeli maximálně spoko-
jeni a nadšeni. 
Rády bychom poděkovaly městu Vysoké 
Mýto za podporu při uskutečnění tohoto 
projektu.

Učitelky ZŠ Javornického
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MAGNET HROU
Naše třída získala ve sběru hliníku 1. místo 
na Dni Země a dostala za odměnu cestu do 
centra Magnet hrou v Chocni. Jeli jsme tam 
16. dubna. Bylo špatné počasí a pršelo, ale 
nám to nevadilo. Každý dostal na stavění 
sadu tyčinek a kuliček. Někdo stavěl podle 
vzorů a někdo vymýšlel vlastní stavby. Na-
učili jsme se stavět pyramidu a kouli. Taky 
jsme mohli jezdit s jeřábem, který na mag-
net chytal kuličky. Nakonec jsme soutěžili ve 
stavění pyramid a koulí a vyhráli jsme hezké 
ceny. Moc se nám tam líbilo a určitě tam po-
jedeme i s rodiči.

Žáci 3. ročníku ZŠ Knířov

ZŠ KNÍŘOV

„Od pohádky nechal klíček, ve škole 
Tvůj Večerníček“ ve Speciální základ-
ní škole ve Vysokém Mýtě.
Velmi rádi chodíme s našimi žáky do vyso-
komýtského muzea. Výstavy, které pořádá, i 
doprovodné akce pro děti jsou vždy zajíma-
vé a můžeme je využívat jako jednu z forem 
netradičního vyučování. 
Výstava „Jak se rodí večerníčky“ nás in-
spirovala k vytvoření vlastního projektu, 
který probíhal ve SZŠ ve Vysokém Mýtě 
celý měsíc a završen byl 13. května pohád-
kovým dnem. Navázala na něj prezentace 
žákovských prací z celého projektu. 
Téměř měsíc se žáci ve všech třídách 
seznamovali s večerníčky v různých 
předmětech. Poznávali pohádkové pos tavy, 
malovali je, četli pohádkové příběhy, sez-
namovali se s písničkami z večerníčků a 
vyprávěli pohádky. Ti starší vyhledávali infor-

SPECIÁLNÍ ŠKOLA

mace o tvůrcích kreslených pohádek, sez-
namovali se s animovanou tvorbou, vyráběli 
pohádkové postavy ve výtvarné výchově i v 
pracovním vyučování a zhotovili i pěkné hry 
(puzzle, domino, dřevěné skládačky) s ob-
rázky z nejznámějších večerníčků. Učitelé a 
žáci druhého stupně ZŠ praktické připravili 
projektové vyučování pro mladší spolužáky 
i pro žáky ZŠ speciální. 
V úterý 13. května se škola hemžila po-
hádkovými postavami, které se ochotně 
staraly o menší spolužáky a pomáhaly jim 
řešit rozmanité úkoly. V tělocvičně vítala 
děti včelka Mája, víla Amálka, Rumcajs a 
další osmáci, kteří asistovali při sportovních 
disciplínách a organizovali sportování s 
Večerníčkem. Žáci šesté třídy zahráli ukázky 
z pohádek O krtečkovi, Z mechu a kapradí, 
Bob a Bobek, Pat a Mat. Předčítali dětem 
úryvky z pohádek a pouštěli jim písničky. 
Poznávání pohádkových postaviček, řešení 
jazykových úkolů a hledání pohádkových 
dvojic si připravila pátá třída. Nechyběla 
ani matematika. Zábavné počítání, domino 
a matematické puzzle si připravili sedmáci. 
Pracovní činnosti čekaly na děti v dílně Pata 
a Mata. Chlapci z deváté třídy je učili pok-
ládat kachličky, tapetovat, zatloukat hřebíky, 
vrtat, skládat papírové čepice i sestavovat 
dřevěné skládanky, které sami vyrobili. 
Dopolední vyučování velmi rychle uběhlo. 
Jedna činnost střídala druhou a všichni žáci 
pracovali s velkou chutí. Nejvíce nás těšilo, 
jak se ujali role učitelů starší žáci - trpělivě a 
hezky dětem pomáhali. 
Opět jsme se přesvědčili o tom, že pro-
jektové vyučování jako jedna z moderních 
forem výuky je velmi úspěšnou metodou. 
Klade velké nároky na přípravu učitelů, 
je potřeba připravit hodně materiálu a 
pomůcek, ale odměnou jsou výsledky. Děti 
se učí spolupracovat, vzájemně si pomáhat 
a respektovat jeden druhého. Učí se komu-
nikovat a získávat nové informace i doved-
nosti zábavnou formou. Učitelé v naší škole 
se projektů nebojí a často přicházejí s ná-
pady, které společně dovedou realizovat.
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Mateřská škola Pod Smrkem, Mateřské cen-
trum Vysoké Mýto a Mateřské centrum Lito-
myšl zvou děti a jejich rodiče na

SETKÁNÍ 
NA RŮŽOVÉM PALOUČKU
ve čtvrtek 19. června  v 15.15, 
Růžový palouček u Újezdce

Program 

Cyklistický závod pro děti
Starší předškolní děti – jízda na kole v pelo-
tonu od Tří kocourů k Růžovému paloučku. 
Mladší děti – jízda na koloběžkách a tříkol-
kách po vyznačené trase, cíl na Růžovém 
paloučku (cca 70 metrů).
Nejmladší děti – jízda na odrážedlech od 
brány Růžového paloučku ke smrkům.
Základní vybavení (kola, koloběžky, odrá-
žedla) bude zajištěno, pokud máte své lep-
ší, přivezte si.  

Vystoupí Dáda, Mirek a Jirka, Alfréd Strej-
ček, Věra Říhová, Pinnocio a mateřské školy, 
které se přihlásí na adrese MŠ Pod Smrkem 
Vysoké Mýto do 12. 6., tel. 565 424 542. 
Účastníci na kolech, obdrží medaili „Set-
kání na Růžovém paloučku“. Mohou to být 
rodiny s dětmi i jednotlivci mladší i starší (vě-
ková kategorie nerozhoduje). Další účastníci 
setkání si mohou pamětní medaili zakoupit 
za 50 Kč. 

Všechny předškolní děti se mohou zúčast-
nit Výstavy v trávě na Růžovém paloučku 
– přinesou-li podepsaný výkres s udáním 
svého věku, bude umístěn v prostoru okolo 
paloučku s růžemi.

Občerstvení bude z vlastní domácí kuchyně: 
prosíme účastníky, aby přinesli pohoštění, 
svačinku pro svého kamaráda (umístí ji na 
společně prostřené stoly). 
Přineste si též jedno polínko na společný 
ohýnek, který bude po přestávce.
Občerstvení (nápoje, sladkosti, uzeniny) 
bude možno i zakoupit ve dvou stáncích a 
udírně při vchodu na Růžový palouček. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY Volba tohoto termínu je záměrná:, možná, 
že budou kvést růže... Posezení v trávě je 
za hezkého počasí příjemné, přesto dopo-
ručujeme sportovní oblečení, případně deku 
nebo pláštěnku. 

Po přestávce předpokládáme, že ti nejmlad-
ší se již dlouho nezdrží a dál bude pokračo-
vat neformální rozprava a zábava u ohně pro 
ty starší. Čekáme významné hosty…

Doprava na Růžový palouček: Z Litomyšle 
a Vysokého Mýta bude možno jet autobu-
sy. Zastávky: před mateřskými školami a 
mateřskými centry odpoledne, čas bude 
upřesněn.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ 
3. 6. v 18.00, koncertní sál školy.

KONCERT BIG BANDU
7. 6. v 15.00 na náměstí Přemysla Otakara II.
u příležitosti Sodomkova Vysokého Mýta.

SBOROVÝ KONCERT PRO 
ŠKOLY 
10. 6. v 9.00 a 10.00 v koncertním sále 
školy pro děti z MŠ a 1. třídy ZŠ.

VÝSTAVA PRACÍ 
VÝTVARNÉHO OBORU  
2. – 16. 6. – budova školy.

VÝSTAVA KERAMICKÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU 
11. – 19. 6. (kromě soboty a neděle), kon-
certní sál školy.

Základní umělecká škola
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KLAVÍRNÍ  RECITÁL
Radka Hanáková – absolventka ZUŠ Vysoké 
Mýto
19. 6. v 19.00 v sále ZUŠ.
Program: F. Chopin, M. P. Mussorgskij. 
Vstupné dobrovolné. 

Jak jsme dopadli v krajských 
kolech soutěží hudebních oborů 
základních uměleckých škol

Krajské kolo soutěže v klavírní hře (Par-
dubice 17. 3.), Simeon Makovský získal v V. 
kategorii čestné uznání. Irena Oupicová zís-
kala v X. kategorii čestné uznání. Oba jsou 
žáky Ilony Vávrové.

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon 
(Chrudim 18. 3.)
Sabina Stehlíková v 0. kategorii získala 3. 
cenu. Akordeonové duo v kategorii Ia. kate-
gorii získalo 3. cenu. Akordeonové kvarteto 
získalo v kategorii 2a. čestné uznání. Všichni 
jsou žáky Hany Dostálové.

Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru 
(Pardubice 16. 4.)
Markéta Vedralová získala v I. kategorii 1. 
místo s postupem do celostátního kola. Mar-
kéta je žákyní Jiřího Tomáška.

Gratulujeme!

Neděle 1. 6. od 14.30 v Jungmannových 
sadech

DEN DĚTÍ 
Cestujte s námi do Země - Nezemě - říše 
fantazie. Tu můžete navštívit jen jeden je-
diný den v roce. Zjistíte, že možné je tam 
všechno…
20 Kč.

Středa 11. 6. v 18.00 hodin
VIVISEKCE V SOUVISLOSTECH
Přemýšlení s Michalem Kolesárem z 
Realita.tv o historii a současnosti pokusů na 
zvířatech. Promítání filmu This is vivisection 
s českými titulky.
Flash klub, vstupné dobrovolné.

DDM Mikádo

Pátek 13. 6. od 20.00 hod.
K tanci a poslechu zahrají

STOLEN LIVES
Thrashcore z Vysokého Mýta a Nového 
Města (mastný vlasy, džízky, metal, thrash 
stále žije).

SAY WHY?
Fastcore z Pardubic (kapela rychlejší než vítr, 
fastcorová smršť, která smete všechno).

MORROW 
Metalcore z Vysokého Mýta (hradcorová 
hutnost a metalové zlo je přípravou na ar-
magedon).
Flash klub, vlezné 70 kaček.

Pátek 27. 6. od 19.00 
VEČER AMATÉRSKÝCH FILMŮ
Promítnutí a následná diskuze o absolvent-
ské práci Jana Odstrčila, studenta filmové 
fakulty Olomouc.
Flash klub, vstupné dobrovolné.

Prázdninové akce:
LETNÍ TÁBOR 
ve Vanově u Telče
Termín. 30. 6. – 11. 7. 
Cena: 3 500 Kč.
12 dní v krásném prostředí jižních Čech se 
spoustou her, zajímavých aktivit a výletů do 
historie. Stále jsou volná místa.

Spíme doma I. aneb 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
s Evou 
18. – 22. 8.
1 050 Kč, je možné se přihlásit na jednotlivé 
dny.
Přihlášky s platbou v DDM Mikádo do 25.6.

Spíme doma II. aneb 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
s Tomem 
25. – 29. 8.
900 Kč, je možné se přihlásit na jednotlivé 
dny.
Přihlášky s platbou v DDM Mikádo do 25. 6.

Podrobný program na www.ddm-mikado.cz 
nebo přímo v DDM Mikádo. 
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Podzimní akce:

Víkend 10. - 12. 10. 
PODZIMNÍ VYSOČINOU
Na kolech i pěšky, na výlet i na houby. 
Pro rodiče s dětmi i další příznivce Mikáda.
Doprava vlastní, program společný nebo 
individuální.
Cena s polopenzí 750 Kč.

Již nyní přijímáme přihlášky na kurz TAI-ČI 
pro začátečníky i pokročilé pod vedením 
Františka Radana, které začnou v září.

EMKO
EMKOVO FILMOVÉ STŘEDEČNÍ 
NAVEČÍR

18. 6., 17.30, klub Emko

NEVIDITELNÉ DĚTI 
Sedm dětí, sedm zemí, sedm krutých a bolest-
ných příběhů dětství. Sedm střípků přibližují-
cích životy těch nejmenších, které sotva začaly, 
a už jsou poznamenány nelítostnou realitou 
okolního světa. Osm režisérů zvučných jmen 
se rozhodlo to změnit. Natočili portréty dětské-
ho zoufalství a beznaděje, aby poukázali na tra-
gickou situaci dětí v nejrůznějších koutech svě-
ta. Všichni tito lidé vložili svůj talent do služeb 
UNICEF a Světového potravinového programu 
při OSN, aby zalarmovali světové povědomí a 
pomohli vybudovat lepší budoucnost pro trpí-
cí děti. Čistý zisk z filmu bude věnován právě 
těmto dvěma organizacím a použit na huma-
nitární projekty pomoci dětem. Poselství tohoto 
mimořádného filmového díla je prosté, ale výz-
namné. Nezavírejme oči před bolestmi tohoto 
světa, protože je v naší moci to změnit.
Choďte do Emkova kina – je to ZADARMO!
           
Každou středu pravidelná výtvarná dílna 
pod vedením dobrovolnice Evy Olivové.
Klub je otevřen v úterý a ve středu od 14.00 do 
18.00.
Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál bývalé 
VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška, Tom a Mag-
da.

Emko zve do Pardubic
13. 6., od 16.00, areál koupaliště Na Cihelně 
v Pardubicích

BENEFIČNÍ AKCE 
SKP-CENTRUM, O. S.
Benefiční akci zahájí Zdeněk Izer a vystoupí zde 
známé skupiny Dukla vozovna, Funktomass, 
Blue fire, Eastpark, Volant, Stresor a Mathews 
workshop. Doprovodný program budou tvořit 
workshopy – gramofonový, keramický, batika, 
stolní fotbal, „henna“ koutek, noční koupání a 
občerstvení. Výtěžek akce půjde ve prospěch 
Domu na půli cesty a Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež SKP-CENTRUM, o. s.
Vstupné 100 Kč, děti do 140 cm zdarma.
Předprodej vstupenek v Informačním centru u 
Zelené Brány v Pardubicích.
Bližší informace na www.skp-centrum.cz

Církev Československá husitská a místní 
skupina České křesťanské akademie vás 
zve na

PRÁZDNINOVOU ZAHRADNÍ 
ZÁBAVU

v sobotu 28. 6. od 17 hodin
u Husova sboru - Masarykovy sady (od 
Šemberova divadla přes křižovatku dolů ke 
stadionu)

Program
17 hod. 
LOUTKOVÉ DIVADLO
Julie a spol., Praha

FIMFÁRUM Jana Wericha
19 hod.
KONCERT KAPELY

LOS HONGOS

Výtěžek z akce bude věnován paní Monice 

Zemanové.

Česká křesťanská akademie
vás zve dne 9. 6. v 18.30 - ZUŠ Vysoké 
Mýto na přednášku
Miloslava Souška
JINÁ ČÍNA II.

Církve
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zve rodiny s dětmi od miminek po předškolá-
ky každou středu od 14 do 17 hodin do  

MATEŘSKÉHO CENTRA
v MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397
k setkání, povídání nebo hraní, pro děti je při-
praven program.
Dobrovolný příspěvek 30 Kč za rodinu (pro 
členy centra 20 Kč), děti si odnesou své vý-
robky domů. Tel. 736 137 966 Kusá, 776 703 
420 Kafková, e-mail: kujebacek@seznam.cz

Centrum pro rodinu KUJEBÁČEK

vás srdečně zve na 

VÍKEND SE PSY
který se koná 7. - 8. června na cvičišti u Sá-
rovce (za střelnicí).

Sobota 7. 6.  od 9.00 – 16.00 hod.
31. ročník memoriálu 
Jana Křiklavy
Soutěž sportovní kynologie v poslušnosti a 
obraně služebních plemen psů.

Neděle 8. 6. od 15.00 hod.
Ukázka výcviku psů 
pro veřejnost
K vidění budou kynologické disciplíny růz-
ných psích plemen - poslušnost psů jednot-
livě i ve skupině, obrana, agility, flyball, ta-
nec se psem a nějaké to překvapení navíc.
Bohaté občerstvení v areálu cvičiště ukojí 
hlad i žízeň.

Základní kynologická organizace 
Vysoké Mýto

vás zvou na 

ZÁJEZD 
DO BOROTÍNA U BLANSKA 
(arboretum, skalničky, trvalky, bonsaje 
apod.), který se koná v sobotu 28. června.
Odjezd v 7.30 hod. od Šemberova divadla.
Přihlášky u paní Havlové v prodejně květin do 
21. června.
Cena 100 Kč.
Za ČSZ Vysoké Mýto - Město Zdeňka Zelen-
ková.

Zahrádkáři

7. 6. 
MUZIKOTERAPEUTICKÝ 
WORKSHOP
Ukázka muzikoterapie, práce s tibetskou mí-
sou,  ukázka hry na různé nástroje přírodního 
ladění,   relaxační techniky,  základy techniky 
bubnování na africký buben jambe.
Lektoři: Jana Vlachová a Zdeněk Melichar 
(muzikoterapeuti Speciální školy Svítání Par-
dubice).

5. 7.
DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
venkovského ateliéru na statku č. 19
v Újezdci. Zve občanské sdružení Hliněná 
dílna Újezdec.

11. - 20. 7.
LETNÍ HLINĚNÉ SETKÁNÍ 
NA ÚJEZDCI 
Hlavní náplní letního keramického kurzu je 
hra s hlínou, její příprava, zpracování, vytvá-
ření a výpal v přírodních podmínkách. Dílna 
probíhá na akreditovaném pracovišti MŠMT 
a je určena všem - i rodičům s dětmi od 6 
let. 
Lektorky: Jana Krejzová (www.raku.cz), Alice 
Veitová.

Pravidelná cvičení jógy každý čtvrtek v 
19 hod.  v tanečním sále ZUŠ.

Více informací na www.atelierujezdec.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.

Hliněná dílna Újezdec

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

KLUB SPOLEČENSKÝCH HER
V červnu se setkáme ve středu 4. a 18. 
od 17.00 do 20.00 hod. v prostotách BJB 
ve Vysokém Mýtě, Pražská 72/II. Další infor-
mace na tel.: 736 480 072, p. Pavel. 
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Obecní úřad v Libecině a Sbor 
dobrovolných hasičů Javorníček
zvou všechny příznivce dvojice 

EVA A VAŠEK 
na vystoupení, které proběhne 6. 7. v 15.00  
u Hasičské zbrojnice v Javorníčku. 
Jízdní řád autobusu bude zveřejněn na pla-
kátech. Občerstvení zajištěno.

Spolek přátel Vraclave
vás srdečně zve na tradiční

SVATOJÁNSKOU NOC
v sobotu 21. června ve 20.00 na Hradisku 
ve Vraclavi

Dětské divadelní představení Kráska a zvíře
Hudební vystoupení
Hledání pokladu
Zapálení svatojánského ohně
Ohňostroj
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Více informací na plakátech.

Z OKOLÍ

VYSOKOMÝTSKÉ MÁJOVÉ 
KUJEBÁNÍ OPĚT STÁLO 
ZA NÁVŠTĚVU
Již po deváté se sešli vysokomýtští občané a 
mnozí přespolní na Májovém kujebání. Vyso-
komýtské májové kujebání se konalo v sobo-
tu 17. 5. 2008 na hřišti SK Vysoké Mýto pod 
záštitou hejtmana pardubického kraje Ing. Ivo 
Tomana a starosty města Ing. Martina Krejzy. 
Od jedné hodiny po poledni byla pro náv-
štěvníky připravena celá paleta atrakcí a zá-
bavy. Ti menší soutěžili v rámci dětského dne 
o sladké odměny, užívali si na klasických pou-
ťových atrakcích či pomáhali Bořku staviteli. Ti 
větší si kromě dětských úsměvů mohli vychut-
nat i řadu nejrůznějších kapel – pardubická 
Pouta, litomyšlský Pendl, pražské Ultrablue 
Josefa IX. Všichni společně shlédli vtipnou 
show Železného Zekona a poměřili své síly 
v několika kláních. Děti z mateřských školek 
kreslily Bořka stavitele a ten pak se svými 
pomocníky v čele se starostou Krejzou oce-
nil šest nejpovedenějších obrázků krásnými 

Došlo po uzávěrce

dárky. Větší děti si vyzkoušely limonádovou 
štafetu a nejsilnější muži se utkali v přetaho-
vání lanem o titul Nejsilnější kujebáci. Vítězný 
osmičlenný tým si odnesl padesátilitrový sud 
piva Rychtář.
I přes večerní nepřízeň počasí si příchozí za-
tancovali a zazpívali s Alešem Brichtou, nižší 
věkové kategorie byly unešené vystoupením 
skupiny Sunshine. Zábavu v tempu zdatně 
udržovaly kapely Nil a Chaos K.Z.R.  a to až 
do časných ranních hodin. 
Letošní ročník Vysokomýtského májového 
kujebání se podařil a nepokazila ho ani deš-
ťová spoušť, která se na návštěvníky čas od 
času snášela. Dalšímu ročníku lze snad jen 
popřát o něco lepší počasí, vysokou návštěv-
nost a mnoho zábavy všem.

Czech Marketing

FESTIVAL JAM ROCK ÓČKO 
SE BLÍŽÍ!
To nejlepší z českých kapel, obří pódium a 
laserová show.
Čtyřicet nejlepších kapel zahraje na prestiž-
ním festivalu TV Óčko ve dnech 6. – 7. června 
v krásném podhorském městečku Žamberk 
nad letištěm. Kapely Chinaski, Kryštof, East-
park, Divokej Bill, Support Lesbiens, Wo-
hnout, Vypsaná Fixa ale i skáčkoví  Melmac 
Space Orchestra, The Chancers, Švihadlo 
nebo místní pohodovka Gauri Shankar a dal-
ších třicet uměleckých seskupení vystoupí na 
dvou pódiích. Hlavní obří stage bude vyhraze-
ná již zavedeným hvězdám hudebního nebe, 
na druhé se pak prostřídají kapely a zpěváci 
jak známí, tak i méně známí, ale přesto kva-
litní. Výhodou dramaturgie JAM ROCKu je 
řazení všech kapel tak, aby se  nepřekrývaly. 
Tedy v době kdy bude hrát jedno pódium na 
druhém bude klid. Diváci si tak mohou, po-
kud se jim bude chtít,  opravdu vyslechnout 
všech více než čtyřicet kapel!
Hlavní pódium bude patřit mezi největší v ČR 
a čím vynikne celý festival z již zavedených 
zvyklostí, je efektní laserová show!!! Troj-
rozměrně doplní obří světelný park.  To celé 
bude natáčet TV Óčko pro svůj pořad a jeho 
reprízu. Zároveň se bude celé dění přenášet 
na dosud největší LED obrazovku, která kdy 
byla u nás na koncertu použita – 12m dlou-
hou!  Obří  je i výkon  hudební aparatury, který 
dosáhne hodnoty 200 000W. Vzniklé rezervy 
výkonu pak zaručují nebývale čistý zvuk a pří-
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jemný poslech. 
Coca Cola Stage je název druhého podia, 
které je tvořeno známým kamionem Coca 
Coly, ale je zvětšeno speciálními nástavbami 
na podstatně větší  rozměr. V pátek zde bude 
většina kapel SKA, ktré vystřídají některé 
rockové a  v hlavním čase  vystoupí  Michal 
Hrůza. 
Nápojový gigant navíc přiveze svůj zbru-
su nový adrenalinový park, který je tvořen z 
množství nafukovadel pro dospělé a kde si 
budete moci zpestřit čas relaxu.  
Nad letištěm v Žamberku vznikne opravdové 
městečko. Bude tvořeno krom pódií i množ-
stvím stanů, ve kterých se bude čepovat pivo 
Gambrinus, různými nápojovými bary z nichž 
některé nabídnou speciální míchané nápoje 
– Coca Cola Bar, stánky s jídlem, které budou 
v jednotném stylu a s důrazem na čistotu na-
bídnou kromě grilovaných masitých pochou-
tek a východní kuchyni doplněnou ještě o 
alternativní jídla. Nezapomnělo se ani na cuk-
rovinky, zmrzlinu a další pochoutky, které zpří-
jemní celý pobyt. V areálu se bude prodávat 
také množství suvenýrů, triček atd…
Celý festival stojí v předprodeji jen 250Kč a 
prvních 6000 předplatitelů dostane navíc fes-
tivalový balíček. Část výnosu bude předána 
Ústavu pro postižené civilizačními chorobami. 

OTVÍRACÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
Letní čas

 ul. Gen. Svatoně ul. Průmyslová

PO  14.00 -18.00

ÚT 14.00 - 18.00  

ST  9.00 - 12.00

ST  14.00 - 18.00

ČT  14.00 - 18.00

PÁ 14.00 - 18.00  

SO  9.00 - 12.00

Technické služby

Sport
CYKLISTICKÁ  24HODINOVKA
7. - 8. června pořádá Montana Brno TK
24hodinovku na kolech ve Třech Studních na 
Vysočině.
Přihlášky a informace: 
www.volny.cz/montanatk        
Email: montanatk@volny.cz
Tel.:  545 212 387
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• Chybí vám finance na vysněnou dovolenou?• Chybí vám finance na vysněnou dovolenou?
• Potřebujete rychle vyřešit finanční situaci?• Potřebujete rychle vyřešit finanční situaci?
• • PřekvapilyPřekvapily vás neočekávané výdaje? vás neočekávané výdaje?

PŮJČÍME VÁM NA COKOLIV!PŮJČÍME VÁM NA COKOLIV!
Peníze obdržíte do 24 hodin až k vám domů.

777 748 394777 748 394Volejte na telefonní číslo:
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

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

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

VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ BYT 3+1 za 2+1 
s doplatkem. Lokalita Peklovce, 82 m2, zdě-
né jádro, plovoucí podlahy, dlažba. Volný k 
nastěhování 8-9/2008.
tel. 737 159 870

Inzerce

Zde je místo pro vaši reklamu
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Cyklistické závody pro všechny
Ohlédnutí za ...

Foto: archiv TJ Léčebna 
Košumberk
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