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Na přední straně obálky: 
Litomyšlská brána od školy I. stupně ZŠ Javornického na náměstí O. Vaňorného 
Foto Lucie Šedová
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Červen

Červen je šestým měsícem našeho kalen-
dáře a čtvrtým měsícem starého latinského 
a slovanského kalendáře. V každém z nich 
platil za jeden z nejdůležitějších měsíců, 
protože připadal vždy na dobu letního slu-
novratu, tedy čas vrcholícího rozkvětu pří-
rody. Už od středověku panuje nejistota, 
jestli slovo červen pochází od slova červený 
nebo slova červ. Jediné, co je nepochyb-
né,  že ze slova červ pochází slovo červený. 
Ze sušených larev hmyzího druhu červců 
se vyrábělo nejkvalitnější a vlastně jediné 
všeobecně používané červené barvivo (tzv. 
karmín) od starověku až do 19. století. Slovo 
červený znamená tedy vlastně červem bar-
vený. Spor o to, odkud pochází slovanský 
červen (tento název je prakticky bez výjim-
ky vlastní všem slovanským jazykům, které 
používají slovanské názvy pro jména měsí-
ců), nemůže být proto zodpovězen jedno-
značně.  Červená je zkrátka symbolem tepla 
a léta. Červen je měsíc červených plodů; a 
červci vhodní na výrobu červeného barvi-
va, tedy v severních slovanských oblastech 
především červec polský (Porphyrophora 
polonica), se začínal sbírat vždy na svatého 
Jana (tedy od 24. června) a sbíral se až do 
července. Však se také mezi červnem a čer-
vencem až do pozdního středověku příliš 
nerozlišovalo: červen byl červnem menším, 
červenec červnem větším. Kvůli zmatkům 
z toho plynoucím se někdy v 16. století 
oba červny odlišily na červen a červenec. V 
latinských kulturách sluje červen takřka bez 
výjimky junius (juin, June apod.). O původu 
slova nepanují spory, ale často se chybně 
uvádí, že jde o měsíc bohyně Junony. Přímo 
od latinských autorů ale víme, že základem 
je slovo junius (mladší) ve jméně prvního 
římského konzula Lucia Junia Bruta, stejně 
jako je jméno následujícího měsíce (Julius 
mensis) jménem Julia Césara. Ale o červenci 
příště.

Lidová pranostika na červen
Když kvete chrpa, 
za čtyry neděle chop se srpa.
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V červnové Vitrince se zastavíme před dalším dnes už neexistujícím domem, který zůstal v 
paměti jen nejstarším žijícím pamětníkům. Dům s č. p. 83 stával na Pražském předměstí (na 
Pražské třídě nedaleko Pražské brány) a byl postaven roku 1775. Říkalo se mu U Bílého be-
ránka, případně U Beránků, a co historická paměť sahá, bývala tu hospoda, vlastně původně 
zájezdní hostinec. Na začátku 20. století, kdy zájezdní hostince (umožňující přepřahání a 
odpočinek koním) postupně zanikaly, tu zůstala jen hospoda. Majiteli tehdy byli Josef a 
Františka Adolfovi a jejich potomci provozovali svou živnost až do roku 1948. Hospoda tu 
ovšem zůstala až do konce 50. let. Hospodě se tehdy říkalo Na Podloubí (neboť bílý beránek 
z vývěsního štítu dávno oprýskal). V hostinsko-hospodářské části velkého selského stavení 
(vlastně městského statku, kterým se projelo až na Prasečí rynek, dnešní autobusové ná-
draží) bylo od roku 1948 sídlo Družstevního svazu rolníků Vysokomýtského okresu, nebla-
ze proslulé zemědělské organizace, pod jejíž patronací docházelo ke kolektivizaci a kam v 
50. letech stále ještě hojní samostatně pracující rolníci z okolí odváděli likvidační povinné 
dávky svých tzv. zemědělských přebytků. Na konci 50. let byl ovšem dům zbořen a na jeho 
místě postaven dnešní dům s č. p. 83/II, reálsocialistická bytovka s 10 byty. Tuto demolici 
jediného vysokomýtského domu se zachovalým podloubím lze nepochybně považovat za 
jeden z největších urbanistických omylů a památkářských selhání, ke kterým ve Vysokém 
Mýtě došlo v době komunistického režimu.

Vitrinka 

Dům U Bílého beránka roku 1910. Foto: S. Wirth.
Podloubí hostince U Bílého beránka roku 1909. Foto: J. Králík.
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Pohled na Bílého beránka (vpravo) z opačné strany kolem roku 1911. Foto z archivu MGVM.

Stejný pohled z poloviny 50. let, krátce před zbouráním (archiv MGVM).

Vitrinku připravil Pavel Chalupa
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O červnový rozhovor jsme požádali vedoucího sportovních zařízení 
Technických služeb Jiřího Kovaříka. Ptali jsme se aktuálně - na otevření 
Tyršovy veřejné plovárny.

Pane Kovaříku, letos globální oteplování postupuje rychleji 
než v jiných letech. Otevřete dříve než jindy i plovárnu?
Otevřeme ji každým dnem, předpokládám, že kolem 1. června. Vše je 
již připraveno, zbývají poslední detaily a pár dní stabilní předpovědi 
počasí. O přesném datu se občané dozvědí s nejméně jednodenním 
předstihem na hlavní straně portálu www.vysoke-myto.cz.

Na jaké změny mají být návštěvníci připraveni? 
Na přání návštěvníků  neplatit  zvlášť  tobogán  a  rodinnou skluzavku (jak  je  to  obvyklé  
na většině koupališť) jsme letos reagovali tím, že tobogán i skluzavka jsou zahrnuty ve 
vstupném. Vstupné se tak mírně zvýšilo. Ale návštěvníkům za to nabídneme podstatně 
zvýšený komfort: neomezené používání tobogánu a skluzavky ocení jistě především děti.  K 
dispozici bude dále po celou sezónu i nové 18jamkové minigolfové hřiště,  úpravami prošel 
celý areál, který je i nově oplocen  a  elektronicky chráněn.

Kolik že to tedy bude stát vstupné?
Základní vstupné pro dospělého je 50 Kč  na den, důchodci a děti od 6 do 15 let zaplatí 40 Kč 
(děti do 6 let mají vstup zdarma). Pokud by se to někomu zdálo mnoho, může si srovnat ceny 
v okolí. Dojde k závěru, že s tobogánem v ceně vstupného jsme mezi okolními plovárnami 
pořád nejlevnější (např. v Litomyšli  platí všichni bez rozdílu 50 Kč). Každému bych ovšem 
doporučil pořídit si některou z permanentek. Buď celosezónní, která se vyplácí už při 15 resp. 
16 návštěvách plovárny, nebo permanentku na deset vstupů  (u ní je 1 vstup zdarma). Tato  
permanentka je výhodná i pro skupiny, dvojice a rodiny. Dám příklad. Když vás půjde deset 
dospělých najednou, zaplatíte za vstup pouze 45 Kč místo 50. Hromadné skupiny a zájezdy 
zaplatí ještě méně. Rok od roku se počet lidí, kteří si permanentky kupují, zvyšuje. Nejenže 
ušetří, ale hlavně se vyhnou frontám v často úmorném vedru. O publikaci přesného ceníku 
vás poprosím v závěru tohoto rozhovoru.

Řekněte nám něco o historii plovárny.
Tyršova  veřejná plovárna  byla  vybudována  v  roce  1933  z prostředků  města a tělovýchovné 
jednoty Sokol, která  ji s přestávkami provozovala až do roku 1996, kdy ji převzalo město a 
svěřilo do péče Technických služeb. Byla to ve své době jedna z největších plováren v 
Československu a mezi největší a nejatraktivnější se počítá i v České republice. Vodní 
plocha měří úctyhodných 98 x 58 metrů s hloubkou od 10 do 160 cm, přilehlý bazén pak  
50 x 12 m s hloubkou od 2 do 3 metrů. Při napouštění se do ní každoročně vejde 7000 
m3 vody z našeho vlastního hloubkového vrtu. Vodu čerpáme z hloubky 230 metrů, díky 
čemuž má  už při napouštění  přijatelných 18° C. Plovárna si od svého vzniku podržela v 
některých svých částech (hlavní budova nebo dřevěné kabinky) svůj starobylý ráz, a proto 
byla stará budova v roce 2001 prohlášena za kulturní památku. Podobných plováren jako 

Rozhovor měsíce
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z Rozmarného léta je u nás už velmi poskrovnu. Současně jsme rádi, že tento starobylý 
duch může být doplněn moderními atrakcemi, jako je například unikátní 98 metrů dlouhý 
tobogán, umístěný mezi vzrostlými stromy.

Jaké další zázemí plovárna nabízí?
O minigolfu už jsem mluvil, dále jsou v areálu 2 hřiště na plážový volejbal, kurt na nohej-
bal, 2 stoly pro stolní tenis, hřiště pro pétanque i rekreační fotbálek, nabízíme široké spek-
trum občerstvení, ale třeba i ohniště na opékání, v dětském koutku je pískoviště, kolotoč, 
houpačka, prolézačka...

Kolik lidí za rok plovárnu navštíví? 
To závisí na počasí. Přesnými čísly nemohu posloužit, protože hodně lidí si pořizuje per-
manentky a jejich počet vstupů se pochopitelně nijak neeviduje; děti do 6 let chodí vůbec 
zdarma. Je to ale průměrně asi 18 000 platících lidí ročně.

Chystáte nějaké změny a úpravy na další léta?
Chceme vybudovat parkoviště na dosavadní parkovací loučce, kterou loni město koupilo 
od soukromého majitele. Povrch bude zpevněn a v celém prostoru budou vysázeny stromy, 
aby auta mohla stát ve stínu. Dále chceme vybudovat ještě jednu pokladnu, aby v okamžiku 
hlavního návalu nemuseli lidé čekat. Chceme pokračovat v maximálním zútulnění celého 
velkého areálu, aby si zachoval svůj unikátní přírodní, technický a historický ráz a současně 
aby splňoval stále se zvyšující nároky návštěvníků na vybavení vodních areálů. 

Na dalších sportovištích se také chystají nějaké změny? Slyšel jsem třeba o chystané 
přístavbě krytého bazénu...
Ta je ve stádiu přípravy projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, na základě kterých budeme žádat o získání dotací. Přístavbou by měl 
vzniknout 75 metrů dlouhý tobogán, vířivka pro 12 lidí, 2 parní sauny, masérna  a místnost 
pro první pomoc. To vše (kromě tobogánu, který povede pochopitelně vně budovy) vznikne 
ve stávajících prostorách posilovny a bývalého bytu správce.  Vysokomýtský krytý bazén by 
se tak stal atraktivnějším  – lákal by  návštěvníky i mimo hlavní plaveckou sezónu, která se 
odehrává v létě na Tyršově veřejné plovárně. Všem jejím návštěvníkům přeju na závěr hodně 
slunce a příjemný pobyt!

Rozhovor vedl Pavel Chalupa

Ceník vstupného 2009
Jednotlivé vstupné: 
 celodenní po 16. hod.
Děti do 6 let  zdarma                 
Děti od 6 do 15 let 40 Kč 25 Kč 
Důchodci 40 Kč 25 Kč
Dospělí 50 Kč 35 Kč
Sezónní  permanentka:  
Děti od 6 do 15 let 700 Kč                 
Důchodci 600 Kč           
Dospělí 800 Kč                  

Permanentka  na 10 vstupů: 
(1 vstup zdarma, platí i pro více osob. Je 
nutné předložit k proškrtnutí v pokladně 
při každém vstupu, není ovšem třeba stát 
ve frontě.) 
 Dospělí 450 Kč  
 Děti a důchodci 360 Kč

Provoz  (podle  počasí  od června do září)
denně od 9 do 19 hodin
Další informace na www.tsvmyto.cz
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JAROMĚŘ 
V pořadí pátou cestu do jednoho z královských věnných měst podnikneme v červnu do 
Jaroměře. Jaroměř je město v Královéhradeckém kraji a s 12 762 obyvateli je tento počet téměř 
shodný s počtem obyvatel Vysokého Mýta (to k 1. 1. 2009 mělo 12 705 obyvatel).

Ve strategicky výhodné poloze na soutoku řeky Labe s Úpou a Metují vzniklo v 11. stol. 
přemyslovské hradiště, pojmenované po knížeti Jaromírovi. Po jeho zániku zde král Přemysl 
Otakar II. založil město, které se v roce 1307 stalo věnným městem českých královen. Bylo 
nejmenším královským městem v Čechách. Jeho bezpečnost chránily hradby se dvěma 
branami.

Koncem první poloviny patnáctého století byla Jaroměř do základu zničena požárem a 
nevyhnula se ani v té době nikterak neobvyklým morovým epidemiím. Přesto v období po 
třicetileté válce, které poznamenalo Jaroměř velkými škodami a ztrátami, bylo gotické a 
renesanční město v 17. a 18. století barokně přestavěno. K průmyslovému rozvoji ve století 
devatenáctém přispěla výstavba železniční trati z Pardubic do Trutnova.
Na náměstí stojí měšťanské domy s gotickými a renesančními jádry a původně renesanční, 
později empírově přestavěná radnice. Skutečným skvostem barokního sochařství je mari-
ánské sousoší z let 1723-27, dílo M. B. Brauna a jeho dílny. Braunovou prací je i náhrobek 
Anny Miseliusové na místním hřbitově (foto). Má podobu plačící ženy a podle některých 
názorů je to nejkrásnější socha českého baroka. Nádhernou ukázkou gotické architektury, 
tzv. jagellonské gotiky, je kostel sv. Mikuláše, který byl budován od první poloviny 14. století 
do začátku 16. stol. Nedaleký kostel sv. Jakuba je cenný zejména pozdně gotickými portály. 
V Jaroměři je i řada architektonicky významných staveb ze začátku 20. století, mezi nimiž 

Cesty věnnými městy
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vyniká bývalý obchodní dům firmy Wenke (foto), postavený v letech 1910-11 podle pro-
jektu Josefa Gočára. Dnes je tu městské muzeum se stálou galerií. Druhé muzeum, želez-
niční, najdeme ve výtopně v areálu nádraží. V expozici je i naše nejstarší provozuschopná 
parní lokomotiva z roku 1879 a další historické stroje a vagony. 

Od roku 1948 je součástí Jaroměře bývalé pevnost-
ní město Josefov (foto), od roku 1971 vyhlášené za 
památkovou rezervaci vojenské stavební techniky 
18. století a klasicistní urbanistiky. Na konci baroka 
se strategie vojenských expertů mnoha států Evropy 
opírala o budování mohutných pevností, které měly 
zastavit případný nápor nepřátel. Hlavním obran-
ným prvkem pevnosti byl labyrint podzemních cho-
deb o celkové délce 45 km, z nichž část je dnes pří-
stupná veřejnosti. V Josefově je možné navštívit také 
Vojensko-historické muzeum nebo stálou expozici o 
historii Jaroměře a Josefova na josefovské radnici. 

Za připomenutí stojí objekty hlavního velitelství a stráž na Masarykově náměstí, nemoc-
nice a zbrojnice, lemující náměstí B. Němcové, a dělostřelecká kasárna. Empírový kostel 
Nanebevstoupení Páně se 60 m vysokou věží z let 1805-11 je dominantou města.

Letní pozvánka do Jaroměře a Josefova 
13. 6. Setkání v trávě – tradiční rozloučení s jarní divadelní sezonou
18. 7.  Josefovské slavnosti a boj o pevnost
31. 7. – 2. 8. Antifest (punkový festival)
6. 8. – 8. 8. Brutal Assault (open air festival)
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Úplná znění usnesení rady města č. 13/09 
- 17/09 jsou zveřejněna na internetových 
stránkách města. Předkládáme z nich násle-
dující výtah.

14. dubna rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v Husově a Čapkovské ulici ve Vyso-
kém Mýtě na dobu určitou;
• schválila dotaci na dopravu skupině Mi-
xed Pickles ve výši 5 000 Kč do partnerské-
ho města Pyrzyce a zpět ve dnech 30. 4. 
- 3. 5. 2009.

21. dubna rada města:
• schválila dodatek č. 1 obchodní kupní 
smlouvy s firmou RESTA s. r. o., Přerov na 
dodávku mobilní drtící jednotky v celkové 
výši 8 027 139 Kč vč. DPH podle projektu 
Optimalizace odpadového hospodářství 
ve městě Vysoké Mýto. 

28. dubna rada města:
• uložila zajistit přípravu žádosti o dotaci 
na akci Prodloužení letiště ve Vysokém 
Mýtě; 
• schválila směrnici o hospodaření s byty 
ve vlastnictví města Vysoké Mýto č. B1/09. 

5. května rada města:
• schválila smlouvu o dílo na akci Domov 
důchodců Vysoké Mýto s firmou Profistav 
Litomyšl, a. s., v celkové výši 149 491 633 
Kč vč. DPH s termínem dokončení do 31. 
8. 2010; 
• schválila smlouvu o dílo v předloženém 
znění na akci Centrum sociálních služeb 
Vysoké Mýto s firmou Olspol, s. r. o., Svita-
vy v celkové výši 50 845 721 Kč vč. DPH s 
termínem dokončení do 31. 5. 2010. 

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady města

12. května rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, U Potoka, Proko-
pa Velikého, Jiřího z Poděbrad, Javornické-
ho,  V Peklovcích a na náměstí Naděje ve 
Vysokém Mýtě na dobu určitou;
• vzala na vědomí petici občanů bydlících 
v Husově ulici proti nadměrně vysokým 
nákladům na bydlení; 
• uložila použít část výtěžku z provozu 
výherních hracích přístrojů pro veřejně 
prospěšné účely, tj. na sociální, zdravotní, 
sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak 
veřejně prospěšné účely. 

Marie Lněničková, 
odbor kanceláře vedení města

Rekonstrukce ulic Svatopluka Čecha 
a Sladkovského ve Vysokém Mýtě
Ve Vysokém Mýtě se budou od června  
rekonstruovat ulice Svatopluka Čecha 
a  Sladkovského. Stavební práce budou 
spočívat v odstranění stávajících zpev-
něných ploch včetně podkladních vrs-
tev a vybudování nových chodníků ze 
žulové mozaiky a nové vozovky ze žulo-
vých kostek. Stávající veřejné osvětlení 
bude vyměněno za osvětlení historizující; 
kde chybí, bude doplněno nové. V rámci 
rekonstrukce ulic bude provedeno i odve-
dení dešťových vod do městské kanaliza-
ce přes lapače nečistot z domů, které toto 
odvedení nemají. Firma ČEZ Distribuce 
a. s., Česká Třebová provede přeložky 
vrchních kabelových vedení do země. Ve 
Sladkovského ulici bude v časovém před-
stihu před vlastní rekonstrukcí provedena 
výměna vodovodního řadu a přepojení 
vodovodních přípojek na náklady spo-
lečnosti Vodovody a kanalizace Vysoké 
Mýto, s. r. o. a oprava kanalizačních vpustí 

Odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje
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na náklady města. Rovněž v ulici Svatopluka Čecha bude provedena oprava kanalizačních 
vpustí na náklady města Vysoké Mýto. Akce bude zahájena neprodleně po vydání staveb-
ního povolení. Stavět se bude maximálně 3 měsíce, nejspíše v období od června do září 
2009. Rekonstrukce především zlepší průjezdnost a odvodnění stávajících komunikací a 
současně vyhoví požadavkům na povrch vozovek uvnitř památkové zóny Vysokého Mýta.

Oldřich Pavelka, 
odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Životní prostředí

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE 
VYTŘÍDIT NÁPOJOVÝ KARTON SE VYPLATÍ
Od ledna do května 2009 probíhal ve Vysokém Mýtě druhý ročník soutěže ve sběru tetrapa-
ků. Školy i občané, kteří se do projektu zapojili, nasbírali za půl roku 297 pytlů nápojových 
kartonů. Za prvních pět měsíců letošního roku tak bylo nasbíráno o 80 pytlů více než v 
prvním ročníku soutěže. Vytříděný tetrapak byl odvezen do EPR Svitavy, kde bude dotříděn 
a předán do papíren k dalšímu zpracování. 
Ze všech soutěžních kupónů bylo vylosováno 10 výherců, kteří obdrží odměny. Do soutěže 
se zapojily také školy. Tentokrát to byly Speciální základní škola a Gymnázium Vysoké Mýto. 
V letošním roce nejvíce nápojových kartonů nasbírala kvarta gymnázia. Odměnou pro 
vítězné studenty byla návštěva Sportcentra.

Drazí příznivci, ctitelé a milovníci značky 
Carrosserie Sodomka, vy všichni, kdo máte 
rádi staré zlaté časy,

III. ROČNÍK SODOMKOVA 
VYSOKÉHO MÝTA PROBĚHNE 
6.  7. ČERVNA A JEHO TÉMA JE 
SODOMKA A VOZY PRAGA
Tak jako v předchozích ročnících, bude i v 
roce 2009 opět co k vidění i slyšení. Vozy 
s karoseriemi Sodomka, sériové Pragovky, 
četnictvo, bicyklisté, sličné dámy, zdvořilí gentlemani 
i swingové bigbandy … a dále

…v letošním roce si připomínáme 110. výročí založení další významné vysokomýtské továr-
ny – Stratílek, výroba hasicích zařízení. A proto se vedle historických automobilů objeví 
na festivalu i hasičské stříkačky firmy Stratílek. Představit nám je přijedou dobrovolní hasiči 
z měst, vesnic a vesniček z celé naší republiky. 

SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO 
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Program
Sobota 6. června
Dopolední program (9.00 – 11.30 hod.) – náměstí Přemysla Otakara II.
 9.00 – 11.00  Sraz vozů s karoserií Sodomka a sériových vozů Praga
 9.00  –  11.30  Sraz hasičských stříkaček Stratílek 
 9.00  –  11.30  Vyhlídkové jízdy po Vysokém Mýtě autobusem RTO 
 9.00  –  11.30  Závody šlapacích autíček pro děti
 9.00  –  11.30  Zpřístupnění budovy bývalého vězení – komentované prohlídky 
 9.30  –  9.50  Komentované ukázky práce četnictva a policie 
 10.00  –  10.30  Vystoupení iluzionisty
 10.30  –  10.50  Old Steamboat jazz band
 10.50  –  11.10  Módní přehlídka dobového oblečení 
 11.15  –  11.35  Old Steamboat jazz band
 11.40  –  12.00  Komentované ukázky práce četnictva a policie
 11.00  –  11.30  Fotografování historických vozů Sodomka před chrámem sv. Vavřince

Odpolední a večerní program (13.30 - 22.00 hod.) – náměstí Přemysla Otakara II.
 13.00  –  16.30  Vyjížďka historických vozů na zámek do Doudleb 
 13.30  –  18.00  Vyhlídkové jízdy po Vysokém Mýtě autobusem RTO
 13.30  –  18.00  Zpřístupnění budovy bývalého vězení – komentovaná prohlídka
 13.30  –  13.45  Komentovaná přehlídka hasičských stříkaček Stratílek
 13.45  –  14.00  Ukázka hašení berlovou stříkačkou
 14.00  –  14.30  Ukázka hašení ruční koněspřežnou stříkačkou
 14.30  –  14.45  Ukázka vyprošťování osob u dopravní nehody
 14.45  –  15.00  Ukázka požárního útoku mladých hasičů
 15.00  –  15.30  Ukázka soutěže TFA – nejtvrdší hasič přežívá
 15.30  –  15.45  Ukázka hasiče – lezce ve slaňování
 15.45  –  16.00  Komentované ukázky práce četnictva a policie
 16.00  –  16.30  Swing club Choceň
 16.30    Příjezd historických vozů na náměstí za asistence četnictva a policie
 17.00  –  17.30  Swing club Choceň 
 17.30  – 17.40  Vyhlášení výsledků soutěže elegance, 
    dekorace vítězných vozů starostou města
 17.45  –  18.45  Trio Vojtěcha Eckerta
 19.30   Pražský swingový orchestr s Petrou Ernyei

Neděle 7. června 
 10.00    Představení nových muzejních přírůstků z produkce firmy 
    Sodomka (muzeum)
 10.30    Položení kytice na hrob Josefa Sodomky

Hlavní pořadatelé: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 Společnost přátel Carrosserie Sodomka
Další spolupořadatelé:  Společnost přátel automobilů Praga
 Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje – stanice Vysoké Mýto
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Město Vysoké Mýto, Lušta production a 
Městský klub Vysoké Mýto vás zvou na 

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY

Pátek 19. června, 
náměstí Přemysla Otakara II.

Program:
 9.30 – Pan Pohádkař 
   Pojďte se mnou do pohádky 
   (Jan Havel – Divadélko jednoho 
   herce)
 10.30 – Hudební vystoupení dětí z VLO 
   Přestavlky u Chrudimi - 
   bubenická skupina OZVĚNA
 11.00 –  Karosáček (dětský pěvecký sbor 
   při MŠ Slunečná)
 12.30 –  W.A.F., rocková skupina, 
   Vysoké Mýto
 14.00 – ZUŠ Vysoké Mýto 
    Ruské populární písně 
    Ilona Iljina Vávrová  – klavír, zpěv 
   a Vojtěch Zerzán – bicí
 16.00 –  Big Band ZUŠ Vysoké Mýto
 18.00 –  Bubeníci GRI-GRI Vysoké Mýto, 
   tradiční západoafrické rytmy
 19.45 –  VÍTĚZSLAV VÁVRA 
    legenda československé 
   pop music

 21.00 –  Chlapi z práce, s. r. o. 
    punkrocková skupina, 
   Vysoké Mýto

Zvuk: Jan Svěrák

Evropský svátek hudby

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÉ HUDBY NA NÁMĚSTÍ 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Střídavě hrají orchestry z Chocně, Dolního 
Újezda a Litomyšle

CHOCEŇAČKA
Vedoucí Jiří Šimek.
Zpívají Blanka Nováková a František 
Šantrůček.
(2. 7.,16. 7.)

DOLNOVANKA
Vedoucí Petr Čermák.
Zpívají Marcela Klímová a Josef Mlíka.
(25. 6., 30. 7., 27. 8.)

LITOMYŠLSKÁ JEDENÁCTKA
Vedoucí Josef Král.
Zpívají Blanka Nováková a František 
Šantrůček.
(9. 7., 20. 8.)

Vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 v těchto 
termínech:
25. 6. - 2. 7. - 9. 7. - 16. 7. - 30. 7. - 20. 8. - 27. 8.

Promenádní koncerty

K prvnímu oficiálnímu pojmenování ulic 
a náměstí ve Vysokém Mýtě došlo v roce 
1881. Předcházel mu návrh názvů histo-
rika A. V. Šembery, který již v roce 1875 
navrhl Katastrální plán města Vysokého 
Mýta, v němž rozdělil město do čtvrtí. 
Původní pojmenování ulic z roku 1881 
zachovalo většinou staré místní názvy. 
Změny přinesl Seznam domů v královském 
věnném městě Vysokém Mýtě (seznam ulic, 
tříd, náměstí a odloučených míst) z roku 
1907. Tehdy se návrhová komise inspi-
rovala při pojmenování ulic především 
jmény význačných osobností kulturního 

O jménech ulic ve Vysokém Mýtě
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života a jmény slavných místních rodáků. 
Od roku 1907 do konce 30. let neby-
lo žádné jméno změněno, což dokládá 
podrobný Seznam majitelů domů města 
Vysokého Mýta z roku 1933.
O změnách za protektorátu, ke kterým se 
zachovalo málo relevantních pramenů, 
lze usuzovat, že se ve většině případů 
jednalo o německý překlad původního 
českého názvu. Informační tabule (tak 
jako všude v protektorátu) se používaly 
dvojjazyčné. Náměstí Přemysla Otakara 
II. se změnilo na Viktoria platz a došlo i k 
několika dalším změnám.
V období totality, píše vysokomýtský his-
torik Radovan Dvořák ve svém článku, 
zveřejněném ve Vysokomýtském kulturním 
zpravodaji v květnu 1990, se při pojmeno-
vání postupovalo náhodně, mnohdy ukva-
peně a bezradně. Svědčí o tom především 
jména ulic v nových sídlištích. Nabádal 
proto k většímu rozmyslu při volbě nových 
názvů, doporučoval vycházet z funkčnosti 
jednotlivých názvů a respektovat tradice 
a pomístní názvy, pevně uložené v pově-
domí obyvatel. Připomínky uznávaného 
historika zřejmě vzalo v úvahu plenární 
zasedání tehdejšího MěNV z 24. září 1990, 
které schválilo poslední změny názvů ulic 
a náměstí ve Vysokém Mýtě a mnoh-
dy navrátilo ulicím původní staré názvy, 
které i v době totality obyvatelstvo stále 
používalo. 
Vážení čtenáři, v dalších číslech Vysoko-
mýtského zpravodaje se o názvech vyso-
komýtských ulic i částí města rozepíšeme 
podrobněji. 

Alena Korálová, 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Kino Šemberovo divadlo

Úterý 2. 6. v 19.00  

RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
Akční film USA. Dokonale poladěný model. 
Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a 
pod ní osvědčené součástky, které mu 
dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by 
fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl 
slavné akční série režiséra Justina Lina s 
Vinem Dieselem v hlavní roli.
99 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 5. 6. v 19.00  

MILIONÁŘ Z CHATRČE
Drama USA, které letos získalo 4 zlaté 
glóby a 8 oscarů. Mladík Jamal se zúčastní 
indické verze soutěže Chcete být milio-
nářem a před poslední otázkou, která ho 
dělí od výhry 20 milionů rupií, má pouze 
jeden den na to, aby se připravil. Přípravu 
mu ztrpčují policejní vyšetřovatelé, kteří 
hledají odpověď na otázku, jakým způ-
sobem se dostal krůček od pohádkového 
bohatství.
120 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino

Vysokomýtský zpravodaj - 6/200912



Úterý 9. 6. v 19.00  

AŽ TAK MOC TĚ NEŽERE
Komedie USA. Filmová adaptace kniž-
ního bestselleru Grega Behrendta a Liz 
Tuccillové o věčném tématu odlišností 
mužského a ženského pohlaví, o nepo-
chopených signálech a nepovedených 
vztazích. V hlavních rolích Ben Affleck, 
Jennifer Anistonová, Drew Barrymoorová, 
Jennifer Connellyová a další. 
129 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 49 Kč.

Pondělí 15. 6. v 19.00 

DVOJÍ HRA
Komedie USA. Oba hlavní hrdiny dříve 
živily tajné služby: Claire (Julia Robertsová) 
pracovala pro CIA a Ray (Clive Owen) 
pro britskou MI6. Nyní se oba vrhli do 
mnohem lukrativnějšího světa průmys-
lové špio náže. Jejich cílem je využít 
nepřátelství mezi dvěma korporacemi a 
ukrást recept, který tomu, kdo ho jako 
první donese na patentový úřad, přinese 
pohádkové bohatství. 
125 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč. 

Úterý 23. 6. v 17.30  

PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Dobrodružný animovaný film. Zoufálek 
je malý myšák s velkýma ušima, který se 
zcela vymyká myšímu společenství, pro-
tože se nebojí koček a pastí, knížky neže-
re, ale čte, sní o tom, že se stane rytířem, a 
navíc mluví s lidmi. Za všechny tyto hříchy 
proti myšímu soužití musí být po zásluze 
potrestán…
94 min. České znění. Vstupné 59 Kč.

Pondělí 29. 6. v 19.00 

ANDĚLÉ A DÉMONI
Thriller USA. Po Šifře mistra Leonarda další 
bestseller Dana Browna. Robert Langdon 
(Tom Hanks)  je povolán k mrtvole zavraž-
děného italského fyzika Vetriho, do jehož 
hrudi kdosi vyřezal tajuplné symboly. 
Langdon s Vetriho dcerou Vittorií odhalí 
důkazy o znovuvytvoření starodávného 
středověkého bratrstva Osvícených, kteří 
se snaží převzít vládu nad světem…
140 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

V červenci a srpnu kino nehraje! 

V září uvidíte: Kletba měsíčního údolí 
• Harry Potter a Princ dvojí krve • Případ 
nevěrné Kláry • Proroctví • Doba ledová 3 • 
Pokoj v duši • Zastav, nepřežiješ 2.
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Čtvrtek 18. 6. v 19.00
v Šemberově divadle

VŠICHNI MOŽNÍ SBĚRAČI A JÁ 
(LES GLANEURS ET LA GLANEUSE)
Francie, 2000, 83 min.
Scénář a režie: Agnès Vardová   
Kamera: Didier Doussin, Stéphane Krausz, 
Didier Rouget, Pascal Sautelet, Agnès 
Vardová
Hudba: Joanna Bruzdowiczová, Isabele 
Olivierová
Hrají: Bodan Litnanski (sebe sama), Agnès 
Vardová (sebe samu), François Wertheimer 
(sebe sama)

Stranou mediálního zájmu o představitele 
tzv. francouzské nové vlny nezůstávala 
v šedesátých letech ani Agnès Vardová. I 
když se prosadila a získala světový ohlas 
už v roce 1962 filmem Cléo od 5 do 7, točila 
od počátku své kariéry také dokumentár-
ní snímky.
Film, který ji proslavil, je možné ozna-
čit za „paradokumentární“, protože se ve 
filmu spojuje čas reálný, „dokumentární“ 
s časem filmového příběhu barové šanso-
niérky Cléo, která putuje Paříží s obavami 
z výsledku lékařské prohlídky, jíž podstou-
pila, aby se dověděla, zda nemá rakovinu. 
Příběh proměny osobnosti je natočen s 
mimořádným smyslem pro spojení niter-
ného světa hrdinčiny duše a okolního 
pulzujícího života Paříže.
V období po oslavách sedmdesátých 
narozenin se zrodila v hlavě nestárnoucí 
režisérky myšlenka na nový film. Prvotní 
inspirace přišla od jednoho obrazu Jeana 
Francoise Milleta, na němž je možné vidět 
ženy sbírající po žních klasy na poli. Podle 
francouzského práva jsou sběrači zbyt-
ků po sklizních, vyhozených zbytků jídla, 
ošacení i věcí beztrestní už od dob pano-
vání Jindřicha IV. – od roku 1554 dodnes. 
Zaujata námětem vydala se s malým štá-

Filmový klub bem na cestu po francouzském venkově 
a objela takřka celou Francii. Po sběračích 
z polí se vrátila ke sběračům z měst, až se 
sama díky sbírání svého dokumentárního 
materiálu mezi sběrače zařadila. S odstu-
pem času vykrystalizovala z tohoto mate-
riálu finální podoba dokumentu. Nabízí 
divákům poutavě podané portréty sbě-
račů, jejichž sběračství má různé důvody: 
existenční, protestní, pábitelské...
Film byl po zásluze odměněn řadou oce-
nění na mezinárodních filmových fes-
tivalech, včetně ceny Evropské filmové 
kritiky za nejlepší dokument z roku 2000. 
Kromě jiného nabízí v jiném plánu i zážit-
ky z putování po sladké Francii. Přijďte se 
nechat inspirovat na cestu! Nebo vyrazíte 
po žních na pole?

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

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

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

Více o souboru na www.cimrman.at

Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 17. 5.
Vstupné: 300, 320 a 340 Kč.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Pondělí 8. 6. v 19.30, 
Šemberovo divadlo

KAMELOT  TURNÉ 2009 

Koncert dnes již legendární folk-country 
kapely z Brna.
Po třech letech vydala hudební skupina 
Kamelot nové album s názvem Mořská 
sůl. U této příležitosti se kapela vydala na 
rekordně velké turné po celé České re-
publice a Slovensku. Během 106 dnů ode-
hraje Kamelot minimálně 100 za sebou 
jdoucích koncertů a představí a pokřtí své 
nové CD. Jestliže se turné podaří dokončit, 
bude skupina Kamelot a všichni partneři 
a pořadatelé zapsáni do České knihy 
rekordů. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 12. 5.
Vstupné 180, 200 a 220 Kč.

Koncert

M-klub

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V neděli 14. června od 13.30 se ve spo-
lečenském sále M-klubu uskuteční další 
taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci. K tanci a poslechu tradičně hraje 
Rytmická skupina Stanislava Hájka.
Vstupné: 60 Kč. 
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KURZY
Na nový školní rok 2009/2010 přijímáme 
přihlášky do následujících kurzů:

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

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

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

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

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

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

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

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

Městská knihovna
PŮJČOVNÍ DOBA

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

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

Upozornění na změnu otevírací 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

Středa 3. 6. a čtvrtek 4. 6. 

MALOVÁNÍ PRO DĚTI 
Beseda s ilustrátorem knih Adolfem 
Dudkem, spojená se slavnostním zápisem 
dětí do knihovny v dopoledních hodinách. 
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Výstavy

Výstava ve vestibulu

PRCHAVÉ OKAMŽIKY
Výstava fotografií Kristýny Bažantové.

Výstava v oddělení pro dospělé čtenáře

VÝSTAVA OBRAZŮ
MARTY ŘEZÁČOVÉ

Výstavy potrvají do 30. června.

NOVINKY
Naučná literatura
Helena Třeštíková: René
Petr Čermák: Bára 
Adele Faberová: Sourozenci bez rivality
Ivo Paulík: 77 výletů s dětmi po Čechách

Beletrie
Patricia Shawová: Mangový vrch
Sandra Brownová: Dům s minulostí
Václav Chochola: Jako vrána na Beckhama
Lisa Jacksonová: Osamělá smrt

Literatura pro děti a mládež
Laura Driscollová: Dupík a vajíčko
Thomas Brezina: Kluk ze záhrobí
Tobias Druitt: Corydon a ostrov příšer
Nick Arnold: Zmatený mozek

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

2. 6. – 5. 7., Výstavní síň Jana Jušky
denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 hod.

KRTEK V GALERII !
V úterý 2. června uvede Městská galerie 
Vysoké Mýto ve Výstavní síni Jana Jušky 
poprvé ve své historii výstavu pouze pro 
děti.  Uskuteční se díky laskavosti mezi 
dětmi nejmilovanějšího českého výtvar-
níka Zdeňka Milera, který v letošním roce 
oslavil již 88. narozeniny. Pro výstavu v 
Městské galerii zapůjčil zcela mimořádně 
soubor celkem 41 originálních ilustrací 
pro kreslené příběhy Jak Krtek cestoval, 
Krtek a potopa a samozřejmě nejznámější 
a nejstarší Krtkovu příhodu Jak Krtek ke 
kalhotkám přišel, kterou to vlastně v roce 
1956 všechno začalo. Výstava se koná v 
rámci festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto, 
neboť v čele výstavy bude legendární 
Krtkovo autíčko! Bude spojena i s výtvar-
nou dílnou pro malé i velké děti. Kdo 
namaluje lepší autíčko, dostane ještě lepší 
odměnu přímo od Krtka!

Městská galerie

Městská galerie Vysoké Mýto, 
nám. Přemysla Otakara II. 24., 

566 01 Vysoké Mýto, 
tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, 

výstavní sál: 465 455 157, 
galerie@vysoke-myto.cz

www.mg.vmyto.cz
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lů a autobusů. Výstava mapuje spolupráci 
těchto dvou firem zejména prostřednic-
tvím fotografií a technické dokumentace.
Výstava je součástí doprovodného progra-
mu festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto.

HASICÍ ZAŘÍZENÍ STRATÍLEK
2. 6. - 21. 6., výstavní prostory muzea
Malá výstava zapůjčená od sběratele 
Františka Pecky ze Sobětuch nám připo-
mene 110. výročí založení slavné vysoko-
mýtské firmy na hasicí zařízení Stratílek.

NAŠE VÁLKA 1919
20. 5. – 24. 6., přednášková místnost 
muzea
Fotografie, listiny i dobové součásti výzbro-
je a výstroje přibližují příčiny, průběh i 
výsledky československo-maďarského 
konfliktu v roce 1919.

Regionální muzeum

Výstavy

ČETNICKÉ HUMORESKY
Výstava fotografií a rekvizit z natáčení seriá-
lu České televize
2. 6. – 21. 6., výstavní prostory muzea
Málokterý seriál zaznamenal takový 
úspěch jako seriál z brněnské produkce 
České televize Četnické humoresky. Mnozí 
si vzpomenou na výborné herecké výko-
ny našich předních herců, krásně napsaný 
scénář a neméně zajímavé prostředí první 
republiky. Na přitažlivosti mu navíc přidává 
autentičnost celého prostředí, neboť scé-
náristé těžili z existence četnických pátra-
cích stanic - předchůdkyň současné krimi-
nální služby - a skutečných případů, které 
stanice řešily. V režii Antonína Moskalyka a 
jeho dcery Pavlíny vznikly tři série. Vysoké 
Mýto má v seriálu své zastoupení, neboť 
v jedné epizodě si zahrála i stříbrná Praga 
Super Piccolo s karoserií Sodomka.
Výstava je součástí doprovodného progra-
mu festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto.

AUTOMOBILY PRAGA 
A KAROSERIE SODOMKA
2. 6. - 21. 6., výstavní prostory muzea
Na podvozcích slavné automobilky Praga 
vzniklo ve vysokomýtské karosárně Josefa 
Sodomky ve 20. až 40. letech 20. století 
mnoho originálně tvarovaných automobi-
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BAROKNÍ VÁLEČNICTVÍ
1. 5. – 30. 9., Barokní areál Vraclav
Baroko je umělecký sloh, vládnoucí v čes-
kém prostředí v období XVII. a většiny 
XVIII. století. S nástupem baroka odchá-
zí éra obrněných rytířů, na bojišti na sto 
let zavládnou pestré žoldnéřské armády a 
romantizovaní mušketýři.
Menší rodinná výstava, která prostřednict-
vím vyobrazení, drobnějších sbírkových 
předmětů, replik zbraní či oděvů (na které 
si lze sáhnout a vyzkoušet) přiblíží základní 
druhy vojska s jejich výzbrojí a výstrojí 

v době ohraničené třicetiletou válkou a 
prusko-rakouským konfliktem v polovině 
18. století.

Kurátor výstavy Zdeněk Horák

Barokní areál Vraclav
Tel. 465 482 118
Otevřeno: květen, červen, 
září. sobota a neděle: 9.00 –17. 00
Červenec, srpen, denně mimo pondělí, 
9. 00 – 17. 00
Polední pauza: 12. 00 – 13. 30

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
ZNÁŠ DOBŘE SVÉ MĚSTO?
Příležitost prohlédnout si proměny 
Vysokého Mýta za posledních 110 let si 
nenechal ujít značný počet návštěvníků 
výstavy Vysoké Mýto na starých pohledni-
cích. Někteří se zapojili i do soutěže, která 
byla vyhlášena jako doprovodný program k 
výstavě. Otázky, týkající se místních názvů, 
byly poměrně náročné. Vítězkou soutě-
že se tak stala Kateřina Adamcová, která 
jako jediná správně zodpověděla všechny 
náročné otázky.  
Uvědomujeme si, že některé otázky mohly 
být zejména pro mladší ročníky obtížné, 
a proto jsme se rozhodli uspořádat ve 
středu 10. června v 16.00 hodin besedu 
s účastníky soutěže. Úvodem slavnostně 
vyhodnotíme vědomostní soutěž a předá-
me ceny vítězce. Drobnými cenami odmě-
níme všechny soutěžící. Navíc připravíme 
pro všechny zúčastněné, ale i pro zájemce 
z řad veřejnosti krátké povídání o změnách 
místních názvů ve Vysokém Mýtě, dopro-
vázené ukázkami starých pohlednic.

Na setkání se těší Alena Korálová

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz, muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1
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Školy
ROZHOVOR se ředitelkou ZŠ Knířov Helenou Mandíkovou

Helena Mandíková se narodila ve Šternberku. V tomtéž městě 
složila později i maturitu a v roce 1985 dokončila Pedagogickou 
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Poté se přestěhovala 
do Vysokého Mýta,  kde nastoupila na  ZŠ Javornického. Od 
roku 1993 zastává funkci ředitelky ZŠ Knířov. 

Paní ředitelko, je známo, že vaše škola je mezi vyso-
komýtskými školami nejmenší, současně ale patří 
počtem žáků mezi největší školy s prvním stupněm v 
Pardubickém kraji. Jak byste ji sama charakterizovala?

Jsme ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně, tj. škola s velmi dobrou úrovní enviro-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. Dále jsme zařazeni do sítě tzv. 
tvořivých škol. Staráme se o přírodu v okolí, máme ve škole koutek živé přírody, chováme 
v něm králíky, morčata, raka... Na každoroční školy v přírodě jezdíme do hor nebo k moři. 
Zrovna letos jedeme do Kalábrie. 

Slyšela jsem o systému projektového vyučování na vaší škole. Co si pod tím můžeme 
představit?
Základ projektového vyučování spočívá v tom, že projekt je rozložen do celého dne, týdne i 
měsíce podle daného tématu. Nejdůležitějším faktorem je spolupráce žáků, učitelů i vycho-
vatelů. Při vybírání tématu nás motivuje roční období, dění kolem nás, zájmy žáků, jejich 
nadání a dovednosti. V současné době u nás probíhá projekt „Cesta kolem světa“. Děti se 
mohou setkat na besedách s cestovateli, kteří navštívili a procestovali jiné kontinenty. Tímto 
způsobem můžeme společně navštívit Afriku, Jižní Ameriku, Čínu, Austrálii. Děti se seznamují 
s prostředím dané země, mentalitou lidí, samy se mohou dotknout předmětů z těchto zemí 
dovezených. Tímto způsobem se nad rámec školních osnov vlastivědy 4. – 5. ročníku dozví 
spoustu zajímavých informací ze světa. Dalším úspěšným projektem je „Knířovský X- faktor“, 
který je zaměřen na tanec a zpěv. Jiné projekty jsou třeba „Nejlepší atlet školy“ nebo účast na 
připravovaném karnevalu Rio de Mejto, kde bude naše škola zastoupena v sekci Austrálie.

Jak je to na vaší škole se školní družinou?
Přihlásit se do školní družiny mohou žáci od 1. až do 5. ročníku. V současné době máme 
jedno oddělení školní družiny, které doplňují různorodé zájmové kroužky. Jsou jimi například 
kroužek keramiky, anglického jazyka, dramatický, výpočetní techniky, sportovní aj. Družina je 
zaměřena na rekreační činnost, na poznávání okolní přírody… Zájem o ni  je ovšem vyšší, než 
nám dovoluje kapacita. Pro příští školní rok bychom ji chtěli rozhodně navýšit. 
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Podle čeho posuzuje ředitelka kvalitu školy?
To, že naše škola patří mezi kvalitní školy, vyplynulo z dotazníkového šetření Mapa školy 
2008/09, kde jsme se ve čtyřech základních hodnotících oblastech, jako je kvalita výuky, 
chování a výchova, atmosféra školního prostředí a vnější vztahy, umístili s výsledkem nadprů-
měrným. Pro mne jako ředitelku jsou nejdůležitější výsledky žáků, kteří se hlásí na přijímací 
zkoušky do primy na Gymnázium ve Vysokém Mýtě a bezproblémová návaznost na učivo 
dětí odcházejících do šestých tříd.

Lze stručně říci, jaká má být role učitele v životě dítěte?
Nejde o to, aby byl učitel jen hodný, ale svým postojem musí být především pro žáky příkla-
dem a autoritou. Zde vyzdvihuji spravedlivého učitele. Tedy učitele, který má tu přednost, že 
dokáže děti nejen chválit, ale i napomenout a přiměřeně potrestat. 

A role školy?
Dle mého názoru je role školy druhotná, v první řadě je a stále bude role rodiny. Škola může 
vychovávat, vzdělávat, ale vždy staví na základech, které si děti přinesou ze svého rodinného 
prostředí.

Kdybyste měla definovat svoji nejvyšší prioritu při řízení školy, co by to bylo?
Již při vytváření našeho školního vzdělávacího programu, který jsme nazvali Tvořivý Knířováček, 
jsme použili motto – Chceme, aby každý žák chodil do školy stejně rád jako my, učitelky.

Jakou modernizaci vaše škola v poslední době podstoupila a co plánujete dál?
Za finančně nejnákladnější modernizaci považuji vybudování počítačové učebny, kde máme 
11 počítačů připojených na internet. Dále jsme vylepšili školní jídelnu, třídu pro druháky a 
stále zdokonalujeme školní zahradu i hřiště. Největším úkolem do příštího období je vybudo-
vání multifunkční pracovny a herny školní družiny v půdních prostorách školy. Tento projekt 
bude z velké části financován ze sponzorských příspěvků rodičů. Chtěla bych připomenout, 
že půjde nejen o jejich pomoc finanční, ale z velké části i brigádnickou, za což jim patří můj 
velký dík. 

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková.
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Mateřské školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

MŠ Kamarádi 
v době od 1. 7. – 31. 7.
MŠ Pod Smrkem 
v době od 1. 7. – 31. 7.
MŠ Slunečná Vysoké Mýto 
v době od 6. 7.– 14. 8.
MŠ Lidická Vysoké Mýto 
v době od 27. 7.– 28. 8.
Všechny MŠ jsou uzavřeny 
v týdnu od 27. 7.– 2. 8.

MŠ Lidická

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Lidická děkuje všem rodičům, kteří  nám vyjdou vstříc a nechají si v červnu své 
děti doma. Naše mateřská škola prochází velkou rekonstrukcí, a proto bude provoz částečně 
omezen. Po letních prázdninách by již měla školka plně sloužit dětem, a to s novou střechou, 
s novými okny a zateplenou fasádou. Ve všech třídách bude ještě více prostoru pro dětské 
aktivity než doposud, protože i zde se provádějí úpravy. Věříme, že nové prostředí bude pří-
jemné nejen pro zaměstnance, ale především pro děti. Všem rodičům děkujeme za trpělivost 
a pochopení a dětem přejeme krásné a veselé prázdniny.

Kolektiv učitelek MŠ Lidická

ZŠ Jiráskova – školní družina

ČARODĚJNICE 
V HORÁKOVĚ VILE
Dne 28. 4. přichystala školní družina při ZŠ 
Javornického pro své žáky zábavný pod-
večer s čaroději a kouzelnicemi. Děti si 
tradičně mohly vyzkoušet své kouzelnické 
dovednosti na několika stanovištích. Mezi 
nejzajímavější patřilo např. lovení pavouků, 
plnění magických lahviček na krk, tanec 
s koštětem. Dále byl všem přítomným 
k dispozici otevřený oheň na špekáčky, 
občerstvení a kouzelný strom obrostlý 
Smékalovými rohlíky. Kdo se nebál vstou-
pit do tajemné jedové chýše, dostal závě-
rem sladkou odměnu. Horákovou vilou 
to začalo a školní rok tam také skončí. 
Všechny družiňáky zveme 9. 6. na naši 
největší akci - Horákotéku 09.

Gymnázium

Vysokomýtské gymnázium letos završí svůj již 130. školní rok. Pojďme se tedy podruhé poo-
hlédnout zpět a sledujme další střípky z historie školy. 

Přijímací zkoušky
Správné vykročení do nového školního roku je důležité pro každého studenta. Zajímají ho 
podmínky, které musí splnit, aby mohl začít zdárně studovat, a také informace, díky nimž 
získají jeho rodiče představu o nákladech spojených se studiem. Abychom si mohli porovnat 
poměry dnešní s dobou přelomu 19. a 20. století, předkládáme v původní jazykové verzi 
organizační pokyny žákům vysokomýtského gymnázia a jejich zákonným zástupcům pro 
školní rok 1904 – 1905. 
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Zápis nových žáků do I. třídy na školní rok 1904 – 1905 se hlásících a zkoušky přijímací budou ve dvou lhůtách, totiž dne 15. a 
16. července 1904, pak dne 16. a 17. září 1904.
Žáci nechť přijdou, vedeni jsouce otcem neb jeho zástupcem, do ředitelny ústavu, a jest jim prokázati se řádným křestním neb 
rodným listem (nikoli pouze výtahem z matriky) a frekventačním vysvědčením ze školy obecné (nikoli školní zprávou) aneb 
vysvědčením ze školy měšťanské.
Přijímací zkoušky budou konány vždy hned po zápise, a bude vždy také ihned rozhodnuto o přijetí neb nepřijetí žákově. Žádají 
se pak tyto vědomosti.
1. Z náboženství tolik, čemu naučí se žáci pětitřídní školy obecné v prvních čtyřech ročnících; 
2. z jazyka českého plynné čtení a hbité psaní, znalost hlavních pravidel mluvnických, rozbor slovný i vět jednoduchých rozvinu-
tých a znalost hlavních pravidel pravopisných 
3. z počtů čtyři základní druhy početní s čísly celými 
Ti žáci, kteří při ní obdrží známku aspoň „dobře“ a mají také alespoň takovou známku na vysvědčení, nebudou pak již zkoušeni 
ústně. Také z náboženství promine se zkouška těm, kdo z něho mají na vysvědčení alespoň známku „dobře“. Ostatní žáci musí 
podrobiti se ještě zkoušce ústní.
Žák, který při zkoušce přijímací před prázdninami nebo po prázdninách neobstojí, může přijímací zkoušku na témž neb jiném 
ústavě teprv po uplynutí jednoho roku opakovati.
Zápis starších žáků do vyšších tříd se hlásících konati se bude v ředitelně dne 16. a 17. září 1904 vždy od 8 – 12 hodin dopoledne 
a od 2 – 5 hodin odpoledne. Žákům cizím, přicházejí-li ze škol středních, jest se vykázati vysvědčením z posledního pololetí, 
opatřeným předepsanou známkou propouštěcí, listem křestním neb rodným, požívají-li některého stipendia, též, příslušným 
dekretem sdělovacím, a jsou-li od placení školného osvobozeni dekretem osvobozovacím. I tito žáci musí přijíti v průvodu rodičů 
neb poručníkův a musí udati důvody, proč starý ústav opouštějí a na zdejším chtějí býti přijati. Žáci, kteří by z gymnasia, kde 
ne nevyučuje kreslení jako předmětu obligátnímu, chtěli přestoupiti do II., III. neb IV. třídy ústavu zdejšího, podrobeni budou 
přijímací zkoušce z kreslení.
Žáci nově na ústav vstupující platí předepsanou taxu přijímací 4 K 20 h, pak každý žák příspěvek 2 K na učebné prostředky a 
1 K na zařízení školních her. Příspěvek posléze jmenovaný může však býti chudým žákům sleven, předloží-li hned při zápisu 
odůvodněnou žádost sboru profesorskému, jemuž rozhodnutí v té věci přísluší. Mimo to přijímá ředitelstvo dobrovolné příspěvky 
na chudé žáky zdejšího ústavu.
Žáci, kteří již v červenci do I. třídy budou přijati, zaplatí povinné poplatky až na počátku školního roku 1904 – 1905. Školní plat 
30 K za jedno pololetí zaplatí se v prvních šesti nedělích každého pololetí. Nemajetní žáci I. třídy mohou žádati za odklad placení 
školného za první pololetí, ale příslušnou žádost s vysvědčením nemajetnosti nutno podati nejdéle do 26. září 1904.
Každý žák jest povinen poříditi si po výtisku kázeňského řádu a domácího řádu pro studující, po případě i instrukce pro stravova-
tele, v nichž obsažena jsou pravidla, dle kterých se bude žákům přesně říditi. Rodičové i odpovědní dozorci, mějtež péči o to, aby 
zákony disciplinární a instrukce seznali a pomáhali, seč jsou, k svědomitému jich zachovávání. 
Školní rok 1904 – 1905 započne se vzýváním Ducha svatého a slavnými službami Božími dne 18. září 1904 o 8. hodině ranní. 
Žactvo shromáždí se ve ¾ 8 hodin v příslušných místnostech budovy školní.

Ve Vysokém Mýtě v červenci 1904
Václav Hospodka, c. k. ředitel

Formulace organizačních pokynů se v prvním čtvrtstoletí trvání gymnázia téměř neměnily. 
Lišily se pouze částky, které škola od svých studentů požadovala. Například ve školním roce 
1895/1896, kdy se užívalo ještě zlatek (1 zl. = 2 K), škola inkasovala přijímací taxu zl. 2,10, 
příspěvek na učební pomůcky 1 zl., poplatek na zařízení školních her 50 kr. a školné 15 zl. 
za pololetí. Nominálně se tedy taxy díky užitým platidlům lišily, ale studenti fakticky zaplatili 
stejně. 
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A kolik bychom zaplatili, pokud bychom se chtěli zapsat hned v září 1879? První uchazeči o 
studium museli zaplatit přijímací taxu 3 zl. a školné 9 zl. za pololetí. Při postupu do vyššího 
ročníku pak činila přijímací taxa 2 zl.; jestliže někdo přicházel do školy jako nový žák, platil 3 zl. 
Studenti státních středních škol platili podle nařízení ze 7. března 1909, č. 41 ř. z. v Předlitavsku 
následující školné. Ve Vídni se platilo pololetně 50 K, ve městech s více než 25 000 obyvateli 
40 K a v ostatních městech 30 K. Poslední částka byla tedy uplatňována až do konce školního 
roku 1921/1922, kdy se školné začalo vypočítávat podle příjmu otce dítěte, také ve Vysokém 
Mýtě. 
Oproti dnešku se lišilo také rozvržení školního roku, který začínal v polovině září a končil 
kolem 15. července následujícího roku. Současná praxe, kdy studenti nastupují do školy na 
začátku září, byla zavedena od školního roku 1920/ 1921. Zápis do primy proběhl 1. září, do 
ostatních tříd o den později a třetího září začalo vlastní vyučování.

Učebnice
Student prvního ročníku nižšího gymnázia se dnes až na výjimky nemusí starat o získání 
učebnic, protože škola je ze zákona povinna mu je bezplatně poskytnout. Primán z konce 19. 
století takovýchto výhod automaticky využívat nemohl a musel si učebnice zaplatit sám. 

Níže uvádíme přehled titulů, které byly povinně vyžadovány vysokomýtským gymnáziem 
pro výuku v primě ve školním roce 1898 – 1899.

Náboženství:  Šťastný, Vl.: Učení katolického náboženství, cena brož. 64 kr.
Jazyk latinský: Kořínek: Latinská mluvnice, 5. vyd., cena zl. 1, 90, váz. 2, 20.
Novotný – Doucha: Latinská cvičební kniha, 6. vyd. nezměněné, cena 60 kr.
Jazyk český: Gebauer: Krátká mluvnice česká, 2. vyd., cena 65 kr., váz. 85 kr., Bartoš.Česká čítanka pro I. Tř. 5. vyd., cena 80 kr., 
váz. 90 kr.
Jazyk německý: Ouředníček: Cvičebnice jazyka německého pro I. a II. Tř., cena 90 kr.
Zeměpis: Sobek: Všeobecný zeměpis I. díl., 3. neb 4. vyd., cena váz. 75 kr., Kozeun-Metelka.Zeměpisný atlas 10. – 13. vyd., cena 
váz. zl. 2, 80
Matematika: Starý – Machovec: Aritmetika pro nižší třídy, 6. vyd., cena zl. 1, 20, váz. 1, 40.
Přírodověda: Pokorný – Rosický: Přírodopis živočišstva, 8. vyd., cena zl. 1,–, váz 1, 20.
Pokorný – Čelakovský: Přírodopis rostlinstva, 6. vyd., cena zl. 1,–, váz. 1, 25.

Učebnice pro výuku v primě ve školním roce 2008/2009
Český jazyk: Čítanka naší a světové literatury, 35 Kč, Český jazyk pro 6. ročník, 53 Kč, Čítanka pro 6. ročník, 59 Kč, 
Anglický jazyk: Opportunities Elementary , dohromady 415 Kč – Student’s Book, – Language Power Book
Matematika: M-P-úvodní opakování, 56 Kč, M-P-kladná a záporná čísla, 58 Kč, M-P-dělitelnost, 58 Kč, M-P-osová a středová 
souměrnost, 58 Kč
Fyzika: Fyzika pro 6. ročník, 116 Kč
Přírodopis: Přírodopis pro 6. ročník, 134 Kč, Přírodopis pro 7. ročník, 134 Kč
Dějepis: Pravěk a starověk 1, 75 Kč, Pravěk a starověk 2, 56 Kč
Zeměpis: Země a její povrch, 115 Kč
Občanská výchova: Občanská výchova pro 6. ročník, 134 Kč
Hudební výchova: Hudební výchova pro 6. ročník, 80 Kč
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Základní umělecká škola

1. – 5. 6.  
Výstava keramiky 
koncertní sál školy 
9. 6. 
I. závěrečný koncert 
v 18.00, koncertní sál školy 
10. 6.
II. závěrečný koncert 
v 18.00, koncertní sál školy 
9. 6.
Sborový koncert pro žáky základních 
škol - dopoledne, koncertní sál školy  
15. 6. 
Rodinný koncert 
v 18.00, koncertní sál školy
18. 6. 
Vystoupení Big Bandu ZUŠ Vysoké 
Mýto na Jazzovém festivalu v České 
Kamenici 
19. 6. 
Vystoupení Big Bandu na Evropském 
svátku hudby 
v 16.00, náměstí Přemysla Otakara II.
9. – 11. 6. 
Zápis nových dětí do DPS Rubínek 
v 15.00 –17.00 

V KVĚTNU SKONČIL LETOŠNÍ 
SOUTĚŽNÍ MARATON A NAŠE ZUŠ 
SE MŮŽE POCHLUBIT NĚKOLIKA 
VÝRAZNÝMI ÚSPĚCHY

Saframentská kapela - 1. cena v 
ústředním kole

Saframentská kapela potvrdila svou pověst 
stálice mezi nejlepšími dětskými soubory 
lidové hudby v republice. V Kyjově, kde se 
letos Ústřední kolo soutěže ZUŠ odehrálo, 
získala první cenu s nejvyšším počtem 
bodů ve své kategorii. Vedoucí souboru 
Helena Vedralová navíc dostala od poroty 
Cenu za pedagogickou činnost...
Z této největší soutěže dětských folklor-
ních souborů, která se koná jednou za 
tři roky, neodjížděla Saframentská kapela 
nikdy s prázdnou. Před šesti lety získala 
prvenství, v roce 2006 3. cenu a Zvláštní 
cenu za originální projev. Letošní úspěch 
však vybojovala už nová generace muzi-
kantů. 

Petra Vávrová - 1. cena – bicí nástroje 

První cenu v Ústředním kole soutěže ZUŠ 
ve hře na bicí a dechové nástroje, které se 
konalo ve Vysokém Mýtě, získala pro naši 
školu nadějná bubenice Petra Vávrová. 
Petra je žákyní Petra Moriho a rytmickou 
posilou našeho Big Bandu i dechovky. 

Anna Michalcová - Čestné uznání - flétna
Čestné uznání za svůj výkon ve hře na příč-
nou flétnu získala také Anna Michalcová, 
žákyně Lady Polcarové. 
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Kristýna Cupasová - 3. cena - zpěv
Další úspěch získala naše ZUŠ ve zpěvu. 
Z Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ v 
sólovém zpěvu, které se letos konalo v 
Trutnově, přivezla Kristýna Cupasová 3. 
cenu. Kristýna je žákyní pěvecké třídy 
ředitelky Ivany Lukášové.
Všem k těmto velkým úspěchům 
blahopřejeme! 

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
RUBÍNEK ZUŠ VYSOKÉ MÝTO 
HLEDÁ NOVÉ ČLENY 

Milé děti,
máte rády hudbu, líbí se 
vám zpívání? Nestyďte se a 
přijďte rozšířit naše řady!
ZÁPIS pro děti 1. - 5. tříd 

ZŠ do přípravných oddělení dětského 
pěveckého sboru Rubínek na školní rok 
2009/2010 proběhne ve dnech 9. - 11. 6.  
od 15.00 do 18.00 hod. v Základní umě-
lecké škole Vysoké Mýto – učebna č. 306, 
Pavel Zerzán, tel. 465 424 817.

DDM Mikádo

Pondělí 1. 6. – Pátek 5. 6. 
denně 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin

VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ 
KERAMICKÝCH KROUŽKŮ
a ostatních kroužků DDM Mikádo.
Tento rok se děti zabývaly tématem ves-
míru. Choceňská věž, Vysoké Mýto.
Vstupné dobrovolné.

Sobota 6. 6. od 15.00 hodin

„PRVNÍ NÁTĚR“ 
zahradní akce DDM Mikádo
PROMILE /punk – metal/ Pardubice
BIG BEER TERROR /hardcore punk/ Ústí 
nad Orlicí

DISSECTION CORPSE /DeathMetal/ 
Němčí
CONFIDANCE /Melodický DeathMetal/ 
Choceň
MORROW /Hard Core/ Vysoké Mýto
NĚMÁ BARIKÁDA  /Crust – punk/ 
Žamberk
ROZ2 NA 3,5 JACKA /punk/ Vraclav
Zahrada DDM Mikádo.
Vlezné 100 Kč.

1. – 12. 7. 

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
Letní tábor, Vanov u Telče.
Cena 3 650 Kč.

Příměstské tábory
13. – 17. 7.

POD PIRÁTSKOU VLAJKOU
Příměstský tábor lehce spojený s angličti-
nou formou her.
Cena tábora je 1 240 Kč + obědy v ceně 
kromě úterý.

17. – 21. 8.

RUČO FUČO
Příměstský tábor zaměřený na rukoděl-
nou tvorbu spojenou s různými aktivita-
mi. Cena celého tábora je 1 040 Kč, obědy 
v ceně kromě pondělí.

24. – 28. 8.

SPORTEM KU ZDRAVÍ
Příměstský tábor zaměřený nejen na 
sport. Cena tábora je 1 210 Kč, obědy jsou 
v ceně jenom ve středu a v pátek. 

Je možné se přihlásit i na jednotlivé dny. 

Více informací naleznete na 
www.ddm-mikado.cz nebo v kanceláři 
DDM Mikádo či na plakátech.

Přihlášky a platby „Pod pirátskou vlajkou“ 
do 30. 6. a tábory v srpnu 25. 7., 8.00 
– 14.30 v DDM Mikádo.
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RIO DE MEJTO
Sobota 13.6. 09 od 14.00 hodin

Námìstí Pøemysla Otakara II. vstupné 25,- Kè

Veèerní hudební jam u ohnì,
více na www.riodemejto.zde.cz

Karneval RIO DE MEJTO zahájí žáci ZuŠ,
Vysoké Mýto, pod taktovkou pana Drobného.

Karnevalem vás po celý den bude provázet cestovatel Emil Holub.

c s výe un ka ot ua •vì Apz Mý ráo lkkk ùí •s n Eá in k né Rdá li iv ád a n In n si o Kr býv k kù• h é•c• Aýì msE k on sE auh nP lto pro oá ìdiE ví žeE d án ejT n ná i t • ívé rhc aá í odn nèil in be ìz d lí d iz i èø áo er nì s j• k ev áeci vns eo •l yt vs ýr• obk aen luel ke ùè a

NO PASIVO o.s. vás zve do Vysokého Mýta na
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Emkovo filmové navečír:
11. 6., 16.30 

SPLÁCHNUTEJ 
Akční animovaná komedie (USA, VB 2006) 
se může pochlubit pro DreamWorks typic-
kou dokonalou animací, která do nejmen-
šího detailu převedla lidský svět do jeho 
kanálové verze, a to včetně ušmudlané 
variace na slavnou věž Big Ben a typických 
londýnských dvoupodlažních autobusů. 
Za vizuální stránkou nezůstává pozadu 
ani příběh, který je napěchován nadgene-
račním humorem. 

18. 6., 16.30 

TATÍNKOVA HOLČIČKA 
Berenika Kohoutová a Vanda Hybnerová ve 
filmu z cyklu Soukromé pasti. Coby patnác-
tiletá Veronika konečně žije ve fungující 
rodině. Její matka (Vanda Hybnerová) si 
našla báječného nového partnera (Miroslav 
Etzler), který je i skvělým tátou. Pak se ale 
Veronika před jeho očima začne promě-
ňovat z holčičky v ženu a on se neubrání 
tomu, aby jí věnoval i jiný druh pozornosti 
než jen otcovskou péči. Veronika je tak 
postavena před problém, jak a zda vůbec 
nejen matce, ale i svému klukovi oznámit, 
že ji otčím sexuálně obtěžuje.

Zadarmo!

EMKO BESEDY: 
17. 6., 15.00 

DOSPÍVÁNÍ SEXUÁLNÍ ŽIVOT, 
POHLAVNÍ CHOROBY 
A OCHRANA, 
CO JE SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ?

AKCE:
4. až 6. 6. 

BAMBIRIÁDA CHRUDIM 
Z pověření České rady dětí a mládeže 
pořádá Občanské sdružení Altus se svými 
partnery i v roce 2009 největší přehlídku 
aktivit pro děti a mládež v Pardubickém 
kraji s názvem Bambiriáda. Proběhne 4. 6. 
– 6. 6. v Chrudimi v Parku na Střelnici. 
Bambiriáda je prezentací činností občan-
ských sdružení dětí a mládeže, sdružení 
pro děti a mládež a středisek volného 
času (DDM). Akce má velmi vysokou úro-
veň, o čemž svědčí bezmála devítitisícová 
návštěvnost spokojených návštěvníků v 
loňském roce. 

Klub je otevřen:
Pondělí:  12.00 – 16.00 (konzultace)
Úterý: 12.00 – 17.30 otevřený klub 
 se spoustou aktivit 
 17.30 -  18.30 doučování, konzultace
Středa: 14.00 – 18.00 otevřený klub 
 se spoustou aktivit
Čtvrtek: 12.00 – 17.30 otevřený klub 
 se spoustou aktivit
 17.30 -  18.30 doučování, konzultace

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál bývalé 
VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na Vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa, Bára, 
Jenda.
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Centrum pro rodinu Kujebáček

MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV, 
566 01 Vysoké Mýto

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ
v pondělí od 9 do 12 hodin v herně DDM 
Mikádo 
a ve středu od 14 do 17 hodin v MŠ Pod 
Smrkem, tel. 776 703 420, 
e-mail: info@kujebacek.cz
Aktuální informace máte možnost najít na 
našich webových stránkách.
www.kujebacek.cz.

PRAVIDELNÁ ČINNOST
Každé pondělí 
Cvičení s říkankami – rodiče s dětmi.
Zpívání s Ladou – pro každé dítě opravdo-
vý hudební nástroj.
Výtvarná dílna s Martou – pro děti i rodiče.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Středa 3. 6. od 16 do 17 hodin 
v MŠ Pod Smrkem 
BESEDA S MUDr. ALENOU KONEČNOU 
alergologická a imunologická poradna. 
Možnost individuální konzultace.
Vstup zdarma pro celou rodinu. Děti vítany.

Středa 10. 6. od 14 do 17 hodin v MŠ 
Pod Smrkem. Po celou dobu centra 
DEN DĚTÍ 
Soutěže na zahradě nebo v tělocvičně. 
Oslava narozenin dětí s dortem pro všechny.
Vstup 20 Kč členové, 30 Kč ostatní – za 
celou rodinu.

Středa 17. 6. od 16 do 17 hodin 
v MŠ Pod Smrkem 
BESEDA S PharmDr. MILENOU 
ČERMÁKOVOU 
na téma úrazů dětí, první pomoci. Jak 
poznám vážné zranění či nemoc, kdy 
vyhledat lékaře, jak ošetřit poranění...
Vstup zdarma i s dětmi.
Každá rodina dostane balíček jako dárek 
od Šedovy lékárny.

Středa 24. 6. od 14 do 17 hodin v MŠ 
Poslední středeční setkání centra v tomto 
školním roce, s opékáním.

PŘIPRAVUJEME
Poslední týden v srpnu - týden v Mikádu 
– NEBOJTE SE ŠKOLKY.

Podrobné informace na letáčcích nebo na 
našich stránkách www.kujebacek.cz

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

Z nabídky:
Kateřina Lachmanová: Dvojí tvář lenosti
Conrad Ferdinand Meyer: Král a světec
Harold S. Kushner: Když se zlé věci stávají 
    dobrým lidem
Louis Evely: Nové víno do nových měchů

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

Římskokatolická farnost

Bohoslužba církve bratrské 
a koncert skupiny NAAM na vyso-
komýtském náměstí.
První letní den – v neděli 21. 6. – se na 
náměstí uskuteční ojedinělá akce míst-
ního sboru církve bratrské. Od 15 hodin se 
v prostoru před městským úřadem sejdou 
na netradiční bohoslužbě nejen křesťané 

Církev bratrská
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z pořádající církve bratrské, ale je srdečně 
zvána i veřejnost. 
Na bohoslužbu naváže hodinový koncert 
poprockové skupiny NAAM a vokálního 
sboru CB VM s programem současných 
českých i světových křesťanských hitů.

ASTROJÓGA
Středa 17. 6. v 18.00 
Cesta ke znovuspojení s tvůrčími kos-
mickými silami. Žijeme v době, kdy je 
nutné znovu vědomě objevovat cestu k 
duchovnímu světu. Poznáním vlastního 
horoskopu je možné vejít do kontaktu se 
sférou, kde se tvoří náš osud. Poznáním 
kosmických zákonitostí je možné najít 
cestu ke smysluplnějšímu životu.
Na nahlédnutí do světa dosud nepozna-
ných možností vás zve astrolog Jan Korál.

Husova 184, telefon čajovna: 603 774 521
telefon J. K.: 604 315 190, 
email.jkastro@email.cz
Vstupné dobrovolné.

Pro zájemce je možné připravit výtisk 
horoskopu nejpozději den před konáním 
přednášky; je třeba znát datum, místo a 
hodinu narození, SMS na číslo 604 315 190.

Čajovna Čajka

ČZS Vysoké Mýto-město vás zve na 

VÝLET NA VÝSTAVU KVĚTŮ 
do Lysé nad Labem a návštěvu skanzenu 
v Přerově n. Labem. Zájezd se koná 11. 
července. Odjezd v 7.30 od Šemberova 
divadla. Přihlášky u paní Havlové v pro-
dejně květin. Cena za dopravu 100 Kč. 
Uzávěrka přihlášek je 30. 6.

Zahrádkáři

zve všechny příznivce kynologie na 

32. ročník závodu ve sportovní kynologii 

MEMORIAL JANA KŘIKLAVY
Sobota 13. 6. na kynologickém cvičišti 
na Sárovci.
Závod se koná za každého počasí. 
Na neděli 14. 6. připravují členové ZKO 
ukázku výcviku psů. Od 15 hodin bude na 
cvičišti na Sárovci k vidění ukázka posluš-
nosti, obrany, tance se psem, agility nebo 
flyballu.

Základní kynologická organizace

Hliněná dílna Újezdec

6. 6.

JÓGA S LUCIÍ KÖNIGOVOU 
Víkendové cvičení Iyengarovy jógy. Cvičení 
proběhne v tanečním sále Základní umě-
lecké školy ve Vysokém Mýtě.

3. - 12. 7. 

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

Občanské sdružení Hliněná dílna Újezdec 
vás zve 27. června na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
venkovského ateliéru na statku č. 19 
v Újezdci.

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

Spolek přátel Vraclave pořádá 

SVATOJÁNSKOU NOC
v sobotu 20. 6. ve 20.00  na vraclavském 
hradisku
Program:
• Dětské divadelní představení JAK SE 
 HONZA NAUČIL BÁT
 v podání divadelní společnosti Linda 
•  Hledání pokladu
•  Koncert 
•  Zapálení Svatojánského ohně
•  Občerstvení
Vstupné dobrovolné. 
(Za špatného počasí se akce uskuteční v 
KD Vraclav.)

Česká hospoda Hrušová

Pátek 5. 6. 

S. P. S. 
(+ Visin Days a M. N. M.) 
Punková legenda S. P. S. konečně v 
Hrušové! Doprovodí ji zavedení harcovní-
ci Vision Days z Brněnce a M. N. M.
Vstupné je 90 Kč v předprodeji nebo 120 
Kč na místě, začátek ve 20.00, 
http.//sps.zde.cz, http.//www.visiondays.cz

Pátek 20. 6.

PONNY EXPRES
Kapela hraje 36 let. Zaměřená je na kla-
sické country a bluegrass, vyhrála celo-
státní cenu za muzikálovou živou hudbu 
ve westernmuzikálu. Má za sebou několik 
vystoupení s T. Linkou, jako předkapela P. 
Spáleného, V. Martinové, Čechomoru atd. 
Vstupné 60 Kč, od 17.00 sele na rožni, od 
19.00 vystoupení kapely.
http.//www.ponnyexpres.wbs.cz

Pátek 27. 6.

THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE
Plastici se po dvou letech vracejí do 
Hrušové.
Vstupné je 170 Kč v předprodeji nebo 220 
Kč na místě, začátek ve 20.00. 
http.//www.plasticpeople.cz

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

Předprodej je v Informačních centrech 
ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a Chocni, v 
Pasece v Litomyšli a v České hospodě v 
Hrušové.
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Pozvání na oslavy 

880. LET OBCE LOZICE
20. června

Tradiční letní festival Stodoly 
Kostely získal letos nový 
rozměr. V Lozicích u Luže si 
připomínají 880 let od první 
zmínky o obci, a tak se roz-

hodli uspořádat 20. června jednu zajíma-
vou společnou akci... 

Oficiální část programu proběhne dopo-
ledne, kdy za účasti hejtmana R. Martínka 
a dalších hostí bude představena vlajka a 
znak obce a bude vyzvednut nový zvon 
do místní kapličky. 

Obecní úřad ve spolupráci s o. s. Elementy 
a SDH Lozice k odpoledním oslavám 
pozval především soubor Formani ze 
Slatiňan, který zpracovává lidové písně 
z Chrudimska, Hlinecka a okolí. Dále na 
hudebním pódiu vystoupí Barevná muzi-
ka a skupina Quatro.

Na druhém břehu Novohradky mohou 
děti shlédnout 2 divadelní představení 
a vyzkoušet tvoření s vlnou a drátování 
ve výtvarných dílnách. Cestu ke kostelu 
budou lemovat stánky s ukázkami a pro-
dejem produktů staročeských řemesel, v 
kostele pak bude k vidění místní umění 
- výstava obrazů ak. mal. Tomáše Pilaře z 
Podlažic.

Akce je zároveň oslavou 130. výročí od 
založení místního Sboru dobrovolných 
hasičů. Sbor, který aktivně pracuje pře-
devším s dětmi a je zajímavý tím, že jej 
obnovily místní ženy, připravil ukázky své 
činnosti s překvapením..

JAROSLAV KLIMEŠ 
Trenér Falconu Kickbox Vysoké Mýto, nositel 
výroční ceny města Vysokého Mýta za rok 
2008

Narodil se v červnu 
1976 v Chrudimi, 
kde žil do svých 31 
let, než se přistě-
hoval do Vysokého 
Mýta. Pochází z 
trojčat. Z prvního 
vztahu má 5letého 
syna Filipa. Volný 

čas tráví s přítelkyní a kamarády. Má rád 
filmy, střelbu z pistole a jízdu na koni. 
Bojovým sportům se věnuje již od 12 let. 
Začínal s karatem, pak přešel na kickbox. 
Mezi jeho největší úspěchy patří pětiná-
sobné vítězství v národním poháru, 3x 
byl mistrem a 2x vicemistrem republiky, 
1x vítězem mezinárodního turnaje Czech 
open a vicemistrem Evropy z Vídně. Jeho 
trenérským zkušenostem pomohla jeho 
účast v národním týmu. Jako trenér půso-
bí od roku 1996. V roce 2007 dostal  od 
Stanislava Menclíka nabídku vzít pod svá 
křídla místní klub Falcon kickbox. I když se 
v místním klubu věnuje hlavně kickboxu, 
je mimo jiné i držitelem mistrovského 
pásu 3. stupně (3. danu ) v jiu jitsu WASD a 
je lektorem reálné sebeobrany. V poslední 
době věnoval nejvíce svého času přípra-
vě svých svěřenců na mistrovství České 
republiky, které se konalo v květnu ve 
Vysokém Mýtě…

Představujeme vám...
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Sport

KNÍŘOVSKÝ BĚH
27. června 
Přihlášky: na místě startu v 8.00 – 9.30. 
Popis trati: asfaltové a lesní cesty ve zvl-
něném terénu.

27. 6. se uskuteční již sedmý ročník 
Knířovského běhu. Položili jsme pár otázek 
řediteli tohoto závodu Petru Smolákovi 
(foto).

Můžete nás blíže seznámit s historií a 
atmosférou tohoto závodu?
V roce 2003 se uskutečnil 1. ročník běhu, 
víceméně na zkoušku, s omezeným 
počtem závodníků. Během let se počet 
startujících běžců ustálil na 130-140 běž-
cích všech věkových kategorií od před-
školních dětí až po muže a ženy nad 60 
let. Závod je součástí Orlické běžecké ligy 
mládeže, Orelského běžeckého poháru, 
Iscarex poháru dospělých 2009.

Jak dlouhé a jak náročné tratě na běžce 
v Knířově čekají?
Hlavní závod mužů, žen, juniorů a junio-
rek je vypsán na 6 500 m. Běží se od kní-
řovského kostela tři okruhy lesem kolem 
džbánovské hájovny zpět do Knířova. 
Mládežnické a dětské kategorie mají 
samozřejmě tratě kratší.

Tyto poměrně velké běžecké závody 
vyžadují dokonalý organizační tým i 
jisté finanční zázemí…
Závod pořádá Běžecký klub Vysoké Mýto 
ve spolupráci s tělovýchovnou jednotou 
Orel. Jedná se o nadšené dobrovolníky s 
profesionálními dovednostmi. Velký zájem 
máme hlavně na vytvoření celkové atmo-
sféry závodů s kvalitním zázemím a vším, 
co k tomu patří. Samozřejmě, že by se 
tento závod nemohl obejít bez sponzorů, 
kterým patří velký dík. Jsou jimi mimo jiné 
Irisbus Iveco Czech Republic a. s., město 
Vysoké Mýto, JUDr. Vaňková, Projekce 
Elektro Pilnáček, grafické studio Dialog, 
Štancl spol. s r. o. a další…

Je závod pořádán pouze pro organi-
zované běžce nebo je pamatováno i na 
ryzí amatéry?
Závodů se může zúčastnit prakticky každý. 
Přestože na startu každý rok vítáme vete-
ránské mistry světa a republiky v běhu do 
vrchu, mistra světa veteránů v duatlonu, 
žákovské medailisty z mistrovství repub-
liky, rádi přivítáme každého nadšeného 
příznivce běhu v otevřené přírodě…
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Pilotklub

Modeláři

Sobota 13. června v 10.00 

SETKÁNÍ MODELÁŘŮ NA DVOŘISKU
Pořádá RC Team Vysoké Mýto
v součinnosti s Pilotklubem Choceň a MěÚ Vysoké Mýto
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Letiště je přístupné z obce Dvořisko po asfaltové silnici. 
www.rcteam.cz

Vysokomýtský zpravodaj - 6/200934



Sportovní gymnastika

Dovolte nám, abychom vás jménem gym-
nastického oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto 
pozvali na Mistrovství České republiky 
ve sportovní gymnastice, jehož pořa-
datelství jsme se pod záštitou starosty 
Martina Krejzy ujali. Ve sportovní hale 
se 13. a 14. června předvedou nejlepší 
gymnastky v 5 kategoriích. Ve 3 z nich 
bude zastoupena i vysokomýtská gym-
nastika. V kategorii starších žákyň to bude 
Magdalena Holcová, v kategorii žákyň A  
Kristýna Beránková a dále juniorka Denisa 
Dostálová. Věříme, že přijdete v hojném 
počtu povzbudit naše děvčata.

Za oddíl sportovní gymnastiky
Iveta Navrátilová

Cyklistika

Obchodní akademie Choceň, Školní 
sportovní klub při OA Choceň a klub 
CykloBendl – CLUB 98 Vysoké Mýto pořá-
dají s podporou Pardubického kraje a 
společnosti ELKO Valenta druhý ročník 
Školní cyklistické přebory s podtitulem 
Závodíme bezpečně a s poučením. 
Závody se uskuteční 10. 6. v areálu 
Autodromu ve Vysokém Mýtě od 7.45 do 
13.30 a jsou vhodné pro žáky základních 
škol a nižšího stupně gymnázií z oblas-
ti Vysokého Mýta, Chocně a Litomyšle. 

Účastníci budou rozdělení do kategorií 
podle věku a pohlaví a budou soutěžit na 
tratích od 500 m (1. třída) až po 4 400 m 
(8. a 9. třída). Pro všechny jsou připravené 
odměny a ti nejlepší pak mají šanci stát 
se členy cyklistického oddílu CykloBendl 
– CLUB 98 ve Vysokém Mýtě. 
Závody budou doplněny prezentací slo-
žek Integrovaného záchranného systému, 
znalostními a dovednostními soutěžemi, a 
tak si i nesoutěžící budou moci vyzkoušet 
např. kardiopulmonární resuscitaci pod 
vedením pracovníků Českého červeného 
kříže z Ústí nad Orlicí, prohlédnout hasič-
skou techniku HZS Vysoké Mýto, otestovat 
svoje znalosti pravidel silničního provozu 
či svoji dovednost při jízdě zručnosti. 

Pořadatelé

3. 6., Jungmannovy sady

DĚTSKÉ CYKLISTICKÉ ZÁVODY 
Prezentace od 17 hod; start nejmladších 
v 17.30; kategorie předškolní až středo-
školáci.

20. 6. 

PRADĚD 180 MIL 
290 km, start v 5.30, náměstí Přemysla 
Otakara II, 
kontakt: Milan Lehký, tel. 602 280 682, 
www.praded.lphard.cz

Stolní tenis

Koncem března došlo ke sloučení žákov-
ských oddílů KST a OREL Vysoké Mýto.
Dále bude pokračovat oddíl jednoty 
Orel Vysoké Mýto s celkem 27 hráči a 2 
trenéry. Sloučení přineslo první ovoce. 
Děvčata Štěpánka Dostálová, Veronika 
Vávrová a Markéta Vedralová vybojova-
ly titul krajského přeborníka družstev 
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mladších žákyň Pardubického kraje. 
Chlapci ve stejné soutěži obsadili páté 
místo. Medailové umístění jim uniklo 
velmi těsně, když v boji o postup prohráli 
s Chrudimí B jen těsně 4 : 5 při vyrovna-
ném poměru setů.
Přeborníky se stali mladší žáci Chrudimi A.

18.4. 
jsme se účastnili republikového finále pře-
boru Orla. V kategorii žáků do 15 let obsa-
dil Jan Jiříček pěkné čtvrté místo, když 
nejprve musel vyhrát oblastní kvalifikaci.
Děvčata Veronika Vávrová a Martina 
Mlejnková obsadila 4. a 5. místo. 

100. výročí Orla jsme oslavili kvalitně 
obsazeným turnajem žáků a dorostu. 
Celkovým vítězem se stal Martin Bureš 
z Vysokého Mýta. Turnaje se zúčastnilo 
celkem 25 pozvaných hráčů.

17. 5. 
v herně Sokola Stěžery proběhlo finále 
– TOP 10 v kategorii nejmladších žáků 
Hradeckého a Pardubického kraje. Zde 
jsme měli tři zástupce – Petra Svatoše, 
Jana Hýbla a Davida Nováka.

Na úplný závěr sezóny nás čeká série pěti 
turnajů Grand Prix v Ústí nad Orlicí, kte-
rých se můžou zúčastnit všichni hráči do 
18 let. V loňském roce se těchto turnajů 
účastnilo 14 našich hráčů a hráček.

Připravuje se

MINIFESTIVAL DĚTSKÝCH 
A STUDENTSKÝCH KAPEL 
VYSOKOMÝTSKA
Folk, pop, rock
6. září odpoledne, náměstí Přemysla 
Otakara II. 
Chtěli bychom zorganizovat 0. ročník.
Letos jen přehlídka, příště možná i sou-
těž!
Od nejmladších až po maturanty.
Zájemci a šefové kapel, pokud máte 
zájem, ozvěte se na email: 
jiri.borovec@email.cz

Českomoravské pomezí

Kam v Českomoravském pomezí v červnu

Litomyšl
6. 6., 13.30 hod., venkovní areál 
u Lidového domu
Minifest – festival litomyšlských 
hudebních skupin

12. 6. – 6. 7.  
51. ročník mezinárodního operního 
festivalu Smetanova Litomyšl

12. 6. – 6. 7.
Výstava florálních objektů 
v Klášterních zahradách

20. 6. Smetanovo náměstí
Starodávný jarmark

Svitavy
2. 6., 19.00 hod. náměstí Míru
Marta Töpferová s newyorským kvar-
tetem Marta Töpferová – zpěv, kytara, 
quatro (4strunná) kytara
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Aaron Halva (USA) – kubánský tres a har-
monika
Pedro Giraudo (Argentina) – kontrabas
Neil Ochoa (Venezuela) - perkuse

19. 6., 17.00 hod. Městské muzeum 
a galerie
Pavel Matuška – Usmívání
Vernisáž výstavy kresleného, malované-
ho a řezbovaného humoru zahájí herec 
Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. 
Účast na vernisáži přislíbili členové 
Divadla J. Cimrmana.

Polička
6. 6. od 19.00 hod., Centrum Bohuslava 
Martinů
Čas pro neobyčejné zážitky
noční putování Poličkou s mapou v ruce. 

19. – 20. 6., městský park Polička
Colour Meeting
Mezinárodní hudební festival věnovaný 
setkávání různých kultur a jejich vzájem-
nému poznávání.

28. 6. od 19.00 hod. kostel sv. Jakuba 
Hlas napříč staletími 
Koncert žáků a pedagogů Církevní kon-
zervatoře Opava Bonifates Opavienses.

Moravská Třebová
 20.6., 13.00 – 24.00 hod., náměstí T. G. 
Masaryka
Městské slavnosti
Vystoupí Ali Amiri, Vilém Čok se skupinou 
ByPass, Ivan Mládek a Banjo Band a další.

20. 6., 13.00
Slavnostní otevření nové rozhledny Na 
Pastvisku
Sraz účastníku na nám. T. G. Masaryka 
- společný výstup na rozhlednu, hry pro 
děti, doprovodný program.

Technické služby

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA 
V ULICI GENERÁLA SVATONĚ 
Z důvodů plánované rekonstrukce byl 
22. května ukončen provoz sběrného 
dvora v ulici Generála Svatoně ve Vysokém 
Mýtě. Rekonstrukce je součástí projektu 
Optimalizace odpadového hospodářství 
ve Vysokém Mýtě, na který město zís-
kalo dotaci EU v Operačním programu 
Životní prostředí ve výši 31 765 000 Kč a 
dotaci Státního fondu životního prostředí 
881 000 Kč. V rámci projektu budou zre-
konstruovány 2 sběrné dvory - v ulicích 
Průmyslová a Generála Svatoně a vybudo-
ván nový sběrný dvůr v ulici Kpt. Poplera. 

TRAVNATÉ PLOCHY 
NA STADIONU
Upozorňujeme veřejnost, že travnaté plo-
chy na stadionu mohou být využívány 
pouze za příznivých klimatických podmí-
nek a po předchozí dohodě se správcem 
areálu na tel. čísle 731 751 325.

Jindřich Svatoš, ředitel TS

OTEVÍRACÍ DOBA 
sběrného dvora v Průmyslové ulici
Pondělí 14 - 18 hod.
Úterý 14 - 18 hod.
Středa 8 - 12 hod.   14 - 18 hod.
Čtvrtek 14 - 18 hod.
Pátek 14 - 18 hod.
Sobota 8 - 12 hod.

V nejbližší době dojde k otevření sběrného 
dvora v ulici Kpt. Poplera a uzavření dvora 
v  Průmyslové ulici. 
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Ohlednutí za...

Čermákovo Vysoké Mýto

Vítěz XVII. ročníku: DO ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Vystoupení skupiny mužoretů ARTRÓZA z Hořic Foto L. Šedová

Děkujeme všem partnerům a sponzorům Čermákova Vysokého Mýta:
Amati – Denak s. r. o. | Smékalovo pekařství | Potraviny A. Pecka | Hotel – Restaurace „POD VĚŽÍ“
Hejhalova cukrárna | RM studio – reklamní agentura | Květinářství Pytlík 

Obce: Dobříkov | Dolní Roveň | Zámrsk | Libecina | Hamzova odborná léčebna Luže - Košumberk
Rehabilitační ústav Brandýs n. Orlicí
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• pořez ve mzdě na pásové a rámové pile 

• výroba vazeb, hranoly, 

 střešní latě, fošny a prkna

• prodej listnatého a jehličnatého řeziva 

• sušení v horkovzdušných sušárnách

DIPRO, výrobní družstvo invalidů 
539 44 Proseč u Skutče 149  
tel.: 469 321 191-4   
email: dipro@dipro-prosec.cz  
mobil: Ing. Jaroslav Pospíšil - 604 201 105  
 Eduard Macháček - 777 170 074

Nabízíme:

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU
18.-19.7.2009  v Kolíně (další termín v listopadu 09)
15.-16.8. 2009 v Luži u Chrudimi//19.-20.9.2009 v Hradci Králové

Myslíte si, že neumíte kreslit? Myslíte si, že nemáte talent? Ale máte! Každý, 
kdo umí držet tužku, umí kreslit. I Vy namalujete za dva dny takovýto portrét. 
Ukážeme Vám jak na to – ukážeme Vám, jak aktivovat Vaši pravou mozkovou 
hemisféru, ve které máte tyto dovednosti uloženy. Vhodné pro všechny 
věkové skupiny, pro dyslektiky, i jako příprava na uměleckou školu. Na profesi 
ani pohlaví nezáleží. 
Cena 1600,-Kč/osobu/kurz. Při platbě předem sleva na 1400,-Kč. 
Zároveň se uskuteční i kurz PASTELKA – cena 2000,-Kč/osobu

www.zeichenkurs.eu | Tel: 773 07 08 08

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potře-
buje poradit nebo pomoci. Nemá se na 
koho obrátit, ocitne se sám nebo své 
blízké a kamarády nechce svými problé-
my obtěžovat. V takových situacích nám 
můžete zavolat na linku důvěry Ústí nad 
Orlicí na telefonní číslo 465 524 252. 
 
Více informací naleznete na 
www. linkaduveryuo.cz 
Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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SYS Vlastimil
tel.: 604 874 034

Tisová 151 | 566 01 Vysoké Mýto

PODLAHÁŘSTVÍPODLAHÁŘSTVÍ
• pokládka PVC, 
 plovoucí podlahy
• příprava 
 pod plovoucí podlahy
• průmyslové podlahy
• malířské a natěračské práce

zahajuje 

sklizeň
kvalitních jahod 
od počátku června každý den i víkendy 

od 7 hod do 18 hod. 

Samosběr 30 Kč, trhané 40 Kč. 

 Telefon: 461 631 320 
  607 607 632
  604 357 992

Farma Drahoš
Dolní Újezd u Litomyšle
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