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Na přední straně obálky:
Václav Prágr: 
Panorama Vysokého Mýta, 1902, olej, plátno,
Galerie Na Mýtě, Vysoké Mýto



VÁCLAV PRÁGR
* 15. 8. 1852 v Luži
† 24. 12. 1929 ve Vysokém Mýtě

Václav Prágr se narodil, vyučil a oženil v Luži, 
ale už v roce 1876 se spolu s novomanželkou 
Annou (roz. Pýchovou) přestěhoval do Vyso-
kého Mýta, kde mu bylo v roce 1902 uděle-
no i domovské právo (bydlel v domě 159 ve 
Foerstrově ulici - vedle fary). Svým prvním 
povoláním byl Václav Prágr malířem pokojů 
(a tuto živnost provozoval ve Vysokém Mýtě 
vlastně po celý život), kromě toho byl ale i 
amatérským malířem. Malováním obrázků si 
přivydělával zejména v letech 1899-1918. Z 
této doby se zachovala řada obrazů, vedut 
Vysokého Mýta, jak panoramat (z nichž to nej-
známější reprodukujeme na obálce), tak zob-
razení dnes mnohdy již neexistujících domů 
z historického jádra Vysokého Mýta a jeho 
okolí. Přestože samouk, dopracoval se osobi-
tého, precizně realistického stylu. Známé jsou 
především jeho oleje na plátně, které dodnes 
vynikají kvalitou malířské techniky i velmi věr-
ným zachycením dobové architektury. Proto 
mají výraznou dokumentární hodnotu a jako 
takové jsou, vedle dobových pohlednic,  nej-
věrnějším svědectvím o vzhledu Vysokého 

Mýta na přelomu 19. a 20. století. Na třicet Prágrových prací vlastní Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě, jeden mimořádný, neboť figurální olej pak Městská galerie (byl publikován ve 
Zpravodaji 4/2007), jeho největší olej, velké panorama Vysokého Mýta pak od dávných dob  
visí na schodišti Základní školy Javornického. Velké množství Prágrových prací je dodnes i v 
soukromých rukou.

Malíř měsíce

Knířov, 1917, olej, karton, 30 x 70 cm, značeno dole uprostřed V. P. 1917, soukromá sbírka, Vysoké Mýto

Ulička u Smékalova pekařství, 1912, olej, karton
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Václav Prágr: Pražská brána z roku 1872, 1912, olej, karton, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Hotel Tejnora, 1916, olej, karton, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
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Stará škola na Kostelním náměstí (dnes Penzion Tošovský), 
1910, olej, karton, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Na Prasečím rynku (dnes autobusové nádraží), 
1910, olej, karton, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
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Pro prázdninové číslo Vysokomýtského zpravodaje jsme o 
rozhovor požádali akademického architekta Mgr. Romana 
Brychtu, čerstvého držitele Grand Prix Obce architektů České 
republiky. Jak čtenáři asi vědí, Roman Brychta (1967), vysoko-
mýtský rodák, se stal v loňském roce spolu se svým ateliérem 
Projektil i vítězem architektonické soutěže na zpracování stu-
die přestavby budov tzv. Staré radnice, neboli okresního sou-
du a vězení ve Vysokém Mýtě...

 Pane architekte, Grand Prix Obce architektů je asi naše 
nejprestižnější architektonická cena. Dostal jste ji spolu 
se svými spolupracovníky za vytvoření u nás ojedinělé 
stavby - Centra ekologické výchovy města Olomouce, tzv. 
Sluňákova. Mohl byste Sluňákov představit?

Sluňákov je organizace zří-
zená magistrátem města 
Olomouce, která se zabývá 
ekologickou výchovou a 
vzděláváním. Asi před 15 lety 
dostala pozemky v blízkosti 
chráněné krajinné oblasti Li-
tovelské Pomoraví. Pro toto 
místo tehdy vznikl koncept 
vzdělávacího biocentra (vy-
sazení různých druhů hájů 
a luk, mokřadů a rybníčků). 
Centrum mělo sloužit hlavně pro výuku děti – jako zcela ojedinělá škola v přírodě. Součástí to-
hoto projektu byla i budova vzdělávacího centra. Ředitel se však rozhodl pro tuto budovu vypsat 
výběrové řízení a oslovil několik architektonických ateliérů. Zadáním bylo navrhnout objekt pro 
výuku a rozhlednu, ze které by byl park přehlédnutelný. My jsme předložili návrh zasypaného 
domu na jehož střechu – vrchol kopce můžete vyjít a máte celý park jako na dlani. Tuto soutěž 
jsme vyhráli hlavně proto, že náš návrh byl citlivě zasazen do parku a svou severní uzavřenou  
stranou – kopcem – se stal jeho součástí. Na jižní stranu, tedy směrem ke slunci, je objekt ote-
vřen. Zakřivení jižní fasády vytváří jakési zelené nádvoří, které je odděleno od sousední zástavby 
umělým valem. Více na www.slunakov.cz.
 
Sluňákov vyrostl na zelené louce jako novostavba. Na co se vlastně váš ateliér speciali-
zuje? Na novostavby nebo na rekonstrukce historických budov? Co děláte raději?
Náš ateliér vznikl v roce 2002. Neměli jsme žádné kontakty na velké klienty, a tak jsme začali  
obesílat  anonymní  architektonické soutěže. V témže roce se nám podařilo dvě vyhrát  a v jedné 
jsme skončili druzí. Jedna z vítězných soutěží se realizovala (Knihovnicko–informační centrum 
v Hradci Králové), a tak jsme mohli studio rozšířit a začít normálně fungovat. Rok na to jsme 
vyhráli Sluňákov. Na co se specializujeme, nelze jednoznačně říci. Jakýkoli architektonický úkol 
je pro mě výzvou k jedinečnému řešení. Důležité je zadání přesně analyzovat a vybrat si správný 
tým spolupracovníků. Architektura je dnes, oproti minulosti, týmovou prací. A každá disciplína 
je jiná. Rekonstrukce vyžaduje spoustu důležitých informací o stávajícím objektu. Musíte zodpo-
vědně pracovat s tím, co existuje, a to hlavně v případě kulturních památek. Na zelené louce je 
to jednodušší jen zdánlivě, tou svobodou... Ale i svoboda má své limity: kontext místa, prostoro-
vé nároky a další omezení, mimo jiné i finanční... Svobodný nejste vlastně nikdy...

Rozhovor měsíce

Sluňákov, novostavba budovy, 2006
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Když jsme u té svobody... Jaký je váš pohled na aktuální kauzu Kaplický? 
Kauza soutěže na Národní knihovnu je nepříjemná v tom, že ve svém výsledku může diskvalifi-
kovat architektonické soutěže jako takové. Tyto soutěže jsou pro nás architekty důležité a pres-
tižní. Bohužel jich je u nás vypisováno daleko méně než v zahraničí. Hlavně na veřejné budovy.  
My jsme se soutěže na Národní knihovnu nezúčastnili (pracovali jsme v té době na projektu 
Národní technické knihovny, na níž jsme vyhráli soutěž). Kaplického architektura je pro mě ale 
velmi podnětná. Je to sice spíš design než architektura... ale i jako architekt si dokázal ve světě 
udělat jméno. Jsem zvědav na výsledky šetření mezinárodní komise UIA, která má prokázat, 
zda byla soutěž regulérní... Když jsme u Kaplického, myslím, že ve Vysokém Mýtě se málo ví, že 
odtud pochází Kaplického rod. Jeho otec, výtvarník Josef Kaplický, se tu v roce 1899 narodil...

A tak jsme z velkého světa zpět ve Vysokém 
Mýtě. Jak pokračuje příprava rekonstrukce 
Staré radnice, neboli bývalého okresního sou-
du a vězení?
V letních měsících by se měla projednávat doku-
mentace ke stavebnímu povolení na příslušných 
orgánech státní správy. Jak rychle to půjde, nezá-
leží už moc na nás. Z naší strany je dokumentace 
připravena. Byla to velmi podnětná a zajímavá 
práce. Zejména spojení obou ponurých památek, 
soudu a vězení, prostřednictvím třetí, současné 
budovy a vytvoření vzájemně propojeného pros-

toru, fungujícího ve vzájemné harmonii jako místo, kde se lidé budou dobře cítit a za současné 
přítomnosti umění se tu budou setkávat, čerpat informace, jíst, pít a bydlet, to byl vzrušující 
úkol... Ta proměna ze zlého v dobré... ta mě motivovala...

Narodil jste se ve Vysokém  Mýtě ve všestraně kulturní rodině sklenářů, rámařů a 
divadelníků Ševčíkových. Vyrůstal jste tady. Co vám tu přirostlo k srdci a čeho naopak 
želíte?
Asi vás zklamu. V mém mládí mi k srdci přirostl hlavně fotbal. Máme to všichni po tátovi. Táta je 
jinak stavař - a měl v kumbále rýsovací prkno. Na základce jsem pouze hrál fotbal, ale vzpomí-
nám si, že to rýsovací prkno mě magicky přitahovalo. Později, na střední škole, kdy jsem také 
pouze hrál fotbal – jsem na to prkno nakreslil přízemí našeho domu. Tak to začalo... 

Jaké jsou vaše sny? Myslím architektonické sny. Co byste rád postavil? 
Sny... Mám zlé sny. Například: ty záchody jsme umístili úplně špatně... Nebo: vylévají beton, ale 
jinam...  A sním si o fotbalovém stadiónu, nebo konečně i o novém bydlení pro sebe – o nějaké 
úplné improvizaci.  Hodně rád bych přemýšlel nad konkurenčním způsobem bydlení k těm zce-
la nesmyslným satelitním městečkům a promítnout do něj zkušenosti s alternativními energiemi, 
které jsem načerpal při projektování Sluňákova...

Děkuji za rozhovor.
 Za redakci Vysokomýtského zpravodaje rozhovor vedl Pavel Chalupa

5



Ve Vitrince dnes u příležitosti blížících se oslav 700. výročí královského věnného města Vysoké 
Mýto publikujeme text Radovana Dvořáka, který byl vydán v pamětní publikaci Vysoké Mýto 
1262 - 1962 k 700. výročí založení města v roce 1962.

Na staré stezce při kraji pohraničního hvozdu založili město. Bylo silou v soustavě přemyslov-
ského státu, který spěl k vrcholu své moci, bylo článkem v hospodářském systému královské 
země.
Stalo se dědicem povinností Starého Mýta, prastarého sídliště na cestě proti proudu řeky. Za-
jištěno bezpečnou polohou na návrší proti bažinám rozvodněné Mejtky-Trstenice a vybaveno 
rozlehlým místem tržním, soustředilo do svých zdí práva i povinnosti příslušející celní stanici 
mýta královského - vysokého. Hradiště Vraclavské, někdejší vojenská opora knížat, zarůstalo 
travou, zatím co nové město se stávalo pevností budoucnosti.
Silné hrazení středověkého sídliště nemělo pouze hospodářsko-vojenský význam. Středověký 
život se mohl rozvíjet jen ve stínu pevných hradeb. Za uzavřenými branami krystalizoval život 
středověkých lidí ve své osobitosti, která poznamenala město. Jen tady mohli úspěšně bojovat 
s přírodou.
Z okolního kraje však město čerpalo svou sílu. Za hradbami byla pole, za hradbami se pěstovala 
vinná réva i chmel, za hradbami se mlelo obilí, lovily ryby, v okruhu města se vytvářelo bohatství 
patriciů, o němž věděly rozkvétající živnosti i sebevědomá kupectví. Bohatství měšťanských 
domů a těžkých truhel ukrytých v přístěncích rozlehlých sklepů rynkovních pánů pramenilo za 
hradbami. Město se ohradilo pevnou zdí, ale potřebovalo k životu louky i pole, řeku a stráně 
okolního kraje.
Přes všechny války, přes všechny požáry, které postihly měšťany, město žilo. Bylo dobýváno a 
pleněno. Vykrádáno a vydíráno, podporovalo krále i protivilo se jeho moci, rostlo v míru a trpělo 
za válek, žilo však po staletí.
Dnes jenom historik vidí v jasném světle zápasy staletí, jen on si připomene pestrou složitost 
středověkého sídliště a zaslechne v lomozu ubíhajícího času nářek i výbuchy lidského štěstí, 
rozpozná hluk vojska, vzpomene vítání králů a hostin u dřevěných stolů pod širým nebem na 
rozlehlém náměstí, zamyslí se nad silou víry i proradnou zradou pro zisk a ze strachu.
Novou silou bořil život hradby, město se rozlévalo do šířky a zastavovalo pole, v městských 
parcích nakonec uzavřelo s přírodou mír.
Dodnes skládáme obraz svého domova ze zděděných historických tvarů. I dnešní město při-
pomíná zvláštnostmi svého výtvarného působení kouzlo domova, které vytvářela nejdávnější 
minulost.
Již panoramatické pohledy na město vzrušují. Jsou ve svém klidu orámovány zelení listnatých 
stromů, propůjčujících působivý dekor celku. Ze všech stran dominují tomuto celku horizontály 
věží, vyznačující původní rozsah městského sídliště, které stírá znenáhla své situování na kopci 
červení střech nových obytných čtvrtí. Zvlášť pohledy od Vinic, podtržené řekou a úhlopříčkou 

Vitrinka
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vzrostlé lipové aleje podél proslulého chodníčku, přitahují neustále svým kouzlem obdivova-
tele. Ponořena do klesající mlhy časného letního rána vystupuje z ní vidina starobylého města 
před poutníkem, který stojí v zarosené trávě hřbetu Vinic. Když potom seběhne dolů a zelení 
nádherných luk se blíží mezi rameny pstruhové řeky, zopakuje si znovu pod Choceňskou věží 
– Karaskou mohutný dojem starobylého městského objektu. Nazírána z hlubokého podhledu 
někdejšího příkopu zasáhne svým těžkým masivem zdí, připomene naráz svůj prastarý původ a 
svým charakteristickým zastřešením se výrazně odliší od ostatních zbytků starého pevnostního 
systému, Pražské a Litomyšlské brány.
I v ploše náměstí a šachovitém rozmístění pravidelných ulic vnitřního města podávají si ruce 
staletí. Rozsáhlé tržiště a vojenské shromaždiště, orámované podsíněmi, s kašnami a velikou 
louží, s radnicí uprostřed náměstí a několika domy kolem ní zde už ovšem není. Stopy minulosti 
zůstaly jen v stavebním plánu některých domů, v průčelích poznamenaných barokem, rokokem 
a empírem; po staletí však trvá mohutný dojem pravidelného náměstí, dnes velkoryse zvládnu-
tého moderní komunikací. A dodnes mnohým připomíná dětské prožitky břeskných vojenských 
přehlídek, nesmělé pohledy nedělních korz, tiché večery letmých setkání, dodnes zní hlukem 
jarních dětských her, svítí sluncem kočárků a maminek a v podvečer tichne přátelskými bese-
dami občanů.
Z nejtrvalejších prostorů města zůstává ve své středověké stavebně účelové dispozici náměstí 
vavřineckého kostela, po léta se nezměnilo ani třetí prostranství města - Tyršovo náměstí.
Co všechno by bylo nutno připomenout, aby se rozezněly vzpomínky na domov a město mla-
dých let! Obraz domova je jistě složen z nepojmenovaných zákoutí uliček a zahrádek a zdmi 
tísněných stromů, svěží zeleně i chladivé vody, vůní lip i pachů dvorků. A do těchto osobitých 
scenerií, které se snad již změnily, ale k nimž se zase přihlásíte při svých dnešních procházkách, 
podlehnuvše iluzi vzpomínky, zasadíte svůj děj.
A budete opět ve svém domově malými chlapci, kteří se vraceli z navečerních toulek pozdě a 
přelézali plot, budete opět prohledávat keře starých šancí a obcházet lesklou hladinu řeky, která 
vás vodívala loukou, budete ještě jednou sáňkovat na Malomlejnce a koupat se v ledové vodě 
Postulánku jako snad všechny generace před vámi a mnohé ještě po vás. Budete znovu omývat 
rozbitá kolena v řece za stadiónem, který se vám na okamžik změní ve vaše staré hřiště, budete 
znovu podléhat rozechvění dobrodružných výprav do Peklovců. A budete si připomínat snad i 
pozdější dobrodiní milostných procházek v parcích a alejích, znova před vámi ožijí zátiší vinická 
se všemi touhami nevyplněnými i zklamanými, které ještě nedávno dovedly roznítit k romanci 
básníka z nejcitovějších. A snad si i šťastně uvědomíte své starodávné výlety ke Knířovu, Šna-
kovu i na Aronku, ke Slatině i do lesa Ameriky. To všechno je přece Mýto! To všechno je přece 
město vašeho mládí, na které vzpomínáte! I dnes je městem mládí!
Mladí lidé, kteří jdou kolem vás, si po letech také připomenou své město, i když je dnes snad 
ještě nevnímají. Své nové prožitky včlení do nových prostorů.
Snad právě do nových sídlišť, jejichž bílé domy svítí v čerstvé zeleni, možná že do nových inter-
nátů nebo na nový stadión, který vyrostl úsilím občanů.
Jejich život se odehrává ve světlých továrních halách rozvíjejících se průmyslových závodů. 
A po své práci se shledávají jinde, nežli jste se shledávali vy. Snad v nově upravených parcích, 
na širokých chodnících náměstí, v divadelním sále nebo na tanečním parketu závodního klubu.
A nezlobte se na ně, že už jim nestačí vaše skromné výlety za hradby. Jejich touhy mají křídla!
Své boty promočené za toulek jarními lukami suší u kamen, ale oči hoří při tom touhou po da-
lekých krajinách, které se jim zatím představují jen adresami jejich výrobků, po krajinách celého 
světa.Ale po letech se v nich probudí stejný vztah přátelství a vděčnosti k městu jejich mládí, 
které třebas ve svém tvaru pozměněno a naplněno novými ději, zůstane jim právě takovým 
domovem, jako vám.
Schránkou mladých let, prostředím tužeb, místem radosti i prvních žalů.
Buď pozdraveno, město mládí!

Text: Radovan Dvořák, 1962
Ilustrace: Václav Bubeníček, 1962
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Rok 1307 je rokem, kdy český král Rudolf I. Habsburský zajistil svoji manželku Elišku Rejčku 
částkou 40 000 zlatých a zároveň důchody z královských měst Chrudimě, Hradce a Vysokého 
Mýta. Tento počin je považován za vznik institutu královských věnných měst, který byl dále posi-
lován. Postupně se počet královských věnných měst rozrostl na devět. 

Město Vysoké Mýto uspořádá na počest tohoto významného výročí ve dnech 7. a 8. září 2007 
městské slavnosti.
Proto výjimečně letos dochází ke spojení těchto oslav s 8. ročníkem Mezinárodních partner-
ských dnů ENTREVUE Vysoké Mýto 2007. V rámci Mezinárodních partnerských dnů, jejichž 
tradice sahá do roku 2000, se každoročně ve Vysokém Mýtě setkávají zástupci partnerských 
měst, studenti, hudebníci, sportovci, výtvarníci a široká veřejnost. Z uplynulých let vzpomeňme 
na balónovou show v letech 2001 a 2002, originální výstavy v Galerii ve zvonici, celodenní kul-
turní programy na náměstí Přemysla Otakara II., promítání klubových filmů, sportovní soutěže 
a další akce.  
Program letošních oslav bude podobně pestrý. V pátek 7. 9. bude na náměstí probíhat koncert 
kapel a souborů z partnerských měst, v podvečer se ve Výstavní síni Jana Jušky slavnostně 
otevře výstava významného českého krajináře, tisovského rodáka Jana Honsy a večer se na 
náměstí uskuteční koncert. V sobotu vypukne na náměstí středověk – rytířské souboje, vojen-
ské ležení, středověká hudba a stánky s ukázkami řemesel. Vyvrcholení nastane ve 14 hodin 
příjezdem královny Elišky Rejčky.  
V podvečer vystoupí na hlavním pódiu skupina Fleret s Jarmilou Šulákovou. Vrcholem oslav 
bude koncert populární zpěvačky Jany Kirschner. V závěru dne se nad městem rozzáří slav-
nostní ohňostroj.   
Více v srpnu na plakátech a www.vysoke-myto.cz. Tomuto výročí bude věnováno i celé deváté 
číslo Vysokomýtského zpravodaje.

Oslavy 700 let královského věnného města

Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům. Od počátku 
14. století je čeští králové odkazovali svým manželkám. Hradec Králové, Chrudim a Vysoké 
Mýto věnoval Václav II. Elišce Rejčce (1305), později je Karel IV. daroval Elišce Pomořanské. 
Ještě později přibyla další města.
Zástupci devíti královských věnných měst se sejdou ve Vysokém Mýtě v pátek 7. září, aby zvolili 
novou královnu. Celovečerní program je koncipován jako součást oslav 700. výročí královského 
věnného města Vysoké Mýto.
Soutěžící dívky se předvedou ve čtyřech disciplínách: královna chytrá, královna talentovaná, 
královna šikovná a královna krásná. Porota složená z nejvyšších představitelů jednotlivých měst 
rozhodne o nové královně.
Režijně připravuje program Beata Rajská, moderovat bude Jan Čenský.
Po slavnostní korunovaci pozdraví před Šemberovým divadlem nová královna své poddané a 
v průvodu svých dvořanů spolu s královským heroldem projde na náměstí, kde před radnicí 
společně oznámí sobotní příjezd panovnice do města a pozvou na celý sobotní program.
Průvod se dále odebere Litomyšlskou branou k M-Klubu, kde bude probíhat korunovační ples 
a královský hodokvas.
Nová královna bude v sobotu součástí královského průvodu při příjezdu královny Elišky Rejčky 
do Vysokého Mýta.

Volba královny královských věnných měst
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Úplná znění usnesení RM č. 16/07 – 21/07 
jsou zveřejněna na internetové stránce města. 
Předkládáme vám z nich následující výtah. 

9. května rada města:
• odložila rozhodnutí o zřízení samostatného 
informačního centra do vydání rozhodnutí 
příslušných orgánů NUTS II Severovýchod 
o přidělení dotace z fondů Evropské unie na 
rekonstrukci budov bývalého soudu a vězení 
ve Vysokém Mýtě;
• schválila předložený ceník vstupného a 
půjčovného Tyršovy veřejné plovárny s plat-
ností od 1. 6.;
• schválila provozní řád pečovatelské služ-
by, kterou zajišťuje odbor sociálních služeb  
Městského úřadu ve Vysokém Mýtě s účin-
ností od 1. 6. ;
• souhlasila s předloženým seznamem žada-
telů do Domů s pečovatelskou službou;
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv na 
byty v DPS, Litomyšlská 50, Vysoké Mýto a 
DPS Komenského 124, Vysoké Mýto;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
STRABAG, a. s., odštěpný závod Ostrava, 
oblast Západ, Rychnov nad Kněžnou jako 
dodavatelem akce „Rozšíření železnič-
ního přejezdu v km 8,863 trati Choceň – 
Litomyšl“;
• schválila přijetí daru jako příspěvku na 
financování akce „Rekonstrukce komunikace 
v areálu bývalých kasáren (ulice Husova) ve 
Vysokém Mýtě“ od  firmy Ecos Choceň, s. r. o. 
ve výši 20 558 Kč a od firmy P-SYSTEMS, s. r. 
o. ve výši 20 558 Kč.

15. května rada města:
• souhlasila s uzavřením nájemních 
smluv na byty v ulici  V Břízkách, v ulici 
Prokopa Velikého, na nám. Naděje a v ulici 
Javornického na dobu určitou;
• schválila nákup 35 kusů děl Emanuela 
Frinty ze soukromé sbírky za částku 
35 000 Kč.

23. května rada města:
• schválila dotaci ve výši 4 000 Kč na tradiční 
Mikulášský vlak na trati Choceň – Vysoké 
Mýto – Litomyšl a dále na připomenutí 125. 
výročí od zahájení provozu na uvedené trati;

• uložila vedoucímu odboru správy majetku 
ve spolupráci s Ing. arch. Košařem vytipovat 
místo v ulici Jiráskova, kam bude přemístěna 
socha A. Jiráska;
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv 
na byty v ulici  V Břízkách, v ulici Prokopa 
Velikého, na nám. Naděje, v ulici Husova, na 
nám. Přemysla Otakara II. a v ulici Čapkovská 
na dobu určitou.

29. května rada města:
• souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na 
byt v ulici v Břízkách na dobu určitou;
• projednala další majetkovou agendu 
města;
• uložila komisím rady a žádá výbory zastu-
pitelstva po celý rok navrhovat kandidáty na 
výroční ceny.

5. června rada města:
• souhlasila s uzavřením nájemních smluv na 
byty na nám. Přemysla Otakara II. na dobu 
určitou;
• schválila poskytnutí dotace Spolku přátel 
Růžového paloučku se sídlem v Újezdci u 
Litomyšle ve výši 2 000 Kč na tradiční slav-
nost na Růžovém paloučku, konanou dne 
1. 7.;
• souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s 
firmou SELLA & AGRETA, s. r. o., Vrbová 
jako zpracovatelem projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení, jejíž součástí bude 
zajištění inženýrské činnosti dle předlože-
ného návrhu na akci „Sběrný dvůr v ul. Kpt. 
Poplera ve Vysokém Mýtě“.

12. června rada města:
• vzala na vědomí investiční záměr firmy 
Timeo, s. r. o. na výstavbu 126 bytových jed-
notek v lokalitě Mlýnský potok I. ve Vysokém 
Mýtě a uložila starostovi města dále jednat o 
předloženém investičním záměru se zástupci 
firmy;
• schválila smlouvu o dílo s firmou MěSP 
Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoké Mýto jako doda-
vatelem akce oprava oken, včetně výměny 
zadních dveří a okna v 2. patře učebny 2. 
B, v Základní škole na nám. Vaňorného ve 
Vysokém Mýtě.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského Úřadu
Z jednání rady města
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ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 
V HISTORICKÉM CENTRU 
MĚSTA
Do podzimu letošního roku bude provede-
na poslední etapa řešení dopravní situace 
v historickém centru města. Jedná se o  
zjednosměrnění ulic Vrchlického, Foerste-
rovy a Tůmovy ve směru od Pražské brá-
ny, kolem kostela sv. Vavřince, finančního 
úřadu, s vyústěním u Komerční banky  na 
kruhový objezd na nám. Přemysla Otakara 
II. V této souvislosti bude provedena změ-
na směru již jednosměrné ulice Purkyňovy, 
která bude průjezdná z ulice A. V. Šembery 
do ulice Tůmovy a dále na kruhový objezd 
na náměstí. V návaznosti na pěší zónu bude 
pouze pro cyklisty Tůmova ulice průjezdná 
v obou směrech.

Cílem změny  je zlepšení průjezdnosti těch-
to komunikací, neboť s ohledem na úzký 
profil zejména Vrchlického ulice, ve spojení 
s nesprávným parkováním, přivádí  řidiče 
větších vozidel často do obtížných  situací, 
při jejichž řešení dochází i k poškozování 
přilehlých domů.

Odbor dopravních 
a občanských agend

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
 Město Vysoké Mýto nakládá 

s vytříděným odpadem jako 
s materiálem, který se dále 
recykluje. 

Recyklace: Při recyklaci jsou zpracovány 
odpady na nové materiály. Každý z nás 
ovlivňuje další osud odpadu; pokud ho 
správně roztřídí, umožní tak jeho recyklaci a 
znovupoužití. Pokud ho vyhodí do popelni-
ce, odpad se uloží na skládce  bez dalšího 
využití. 

Co se vyrábí z recyklovaných plastů: 
z PET lahví  – vlákna a následně 

koberce nebo oděvy
z tvrdých obalů  –  palety na zboží
z fólií  –  opět fólie, pytle

V domácnostech se nejčastěji setkáváme s 
plastovým  obalovým materiálem.

Co do žlutého  kontejneru na plasty 
patří:
• Kelímky od jogurtů, tuků, mléčných vý-

robků (vymyté)
• Obaly od těstovin, bonbonů
• Tácky z balené zeleniny a ovoce
• Obaly z CD
• Tašky – igelitky
• PET lahve
• Obaly od šamponů, kosmetiky
• Obaly od běžných domácích čistících 

prostředků
• Mikrotenové sáčky a balicí fólie

Co do žlutého kontejneru na plasty 
nepatří:
• Podlahové krytiny, trubky – jsou z PVC a 

recyklují se ve speciálních zařízeních.
• Obaly od olejů (i potravinářských), obaly 

silně znečištěné zbytky jídla – zbytky zne-
čišťují obsah kontejneru a zvyšují náklady 
na recyklaci.

• Obaly od nebezpečných látek, barev, 
chemikálií (i když jsou to obaly plastové) 
- obaly od nebezpečných látek se nesmějí  
recyklovat s ostatními.

Odbor životního prostředí Značky na obalech 
a výrobcích z plastů:

PET 1 HDPE 2 LDPE

4 PP 5 PS 6
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Koncem letošního roku končí platnost 
řidičských průkazů vydaných od 30. 6. 1964 
do 31. 12. 1993. Vysokomýtský městský 
úřad má provést výměnu celkem 3 376 ŘP. 
Do současné doby požádalo o výměnu 756 
držitelů, což činí pouhých 22,4 % . Alarmu-
jící je i nízký počet žadatelů v měsíci květnu, 
kdy jich na úřad přišlo jen 116.  

Vážení držitelé řidičských průkazů, výše 
uvedená čísla mluví jednoznačně. Kdo 
nechává výměnu ŘP na říjen a listopad,  
bude muset počítat s  dlouhým čekáním 
ve frontě. Využijte čas prázdnin a navštivte 
nás. Je to ve vašem zájmu, neboť po novém 
roce bude jízda s výše uvedenými řidičskými 
průkazy vážným dopravním přestupkem.

Přijďte si vyměnit 
řidičský průkaz bez fronty

všem kulturním, společenským a sportov-
ním organizacím, zájmovým sdružením, 
spolkům apod.:

Protože nedílnou součástí každé kroniky 
je příloha, která obsahuje písemné, obra-
zové nebo zvukové dokumenty doplňující 
ručně vedené zápisy v kronice, obracíme 
se na výše uvedené instituce s následující 
výzvou:
Máte pocit, že se o činnosti vaší organizace 
málo ví? Máte nafocenou důležitou událost, 
o které by se měli dozvědět i naši potomci? 
Stačí dodat materiály!
Všechny písemné dokumenty (pozvánky, 
plakáty, archiválie) nebo fotografie (v klasic-
ké podobě či v podobě digitální na CD nebo 
jiném nosiči, nejlépe ve formátech TIFF, 
JPEG nebo GIF) můžete předat do Infor-
mačního centra v budově městského úřadu 
nebo přímo kronikářce Aleně Korálové do 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Obrazové soubory můžete také posílat na 
elektronickou adresu: 
koralova@muzeum.myto.cz

Výzva kronikářky města

KINEMATOGRAF  BRATŘÍ  ČADÍKŮ 
aneb letní kino na náměstí

3. – 5. srpna 
na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vyso-
kém Mýtě

Těšit se můžete na tyto české filmy:

pátek  3. 8. 
Štěstí
Smutný i úsměvný příběh o křehkém vztahu 
dvou mladých lidí.

sobota 4. 8. 
Maharal - tajemství talismanu
Fantastický dobrodružný snímek pro celou  
rodinu.                                                               

neděle 5. 8.
Grandhotel 
Melancholická komedie o lásce, nejistotě a 
touze splnit si své sny.
                                      
Začátek filmového představení vždy po 
setmění (asi ve 21.30 hod.).

M-Klub a město Vysoké Mýto vás 
zvou na následující letní akce:

O víkendu 15. – 16. června navštívila Vyso-
ké Mýto delegace novinářů z partnerského 
města Pyrzyce z Polska. Grazyna Lukasie-
wiczová, Janusz Kazmierczak, Jerzy Goclik 
a Jozef Czabočko přijeli  mj. i na předsta-
vení Smetanovy Litomyšle – Rákoš Rákoczy 
a Kytice. Skupina byla v sobotu dopoledne 
přijata na radnici starostou, poté si prohléd-
la Vysoké Mýto. Odpoledne se sešla s re-
daktorem časopisu TRS Ivanem Hudečkem 
a navečer, před konáním koncertu, si ještě 
stihla prohlédnout Litomyšl. 

M. Kotrbová, 
Informační centrum MěÚ Vysoké Mýto

Návštěva z Pyrzyc
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6. – 10. srpna 
na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vyso-
kém Mýtě

Program:
pondělí 6. 8. 
THE  BEATLES  REVIVAL  (Kladno)

úterý 7. 8. 
JAN  HRUBÝ  A  KUKULÍN (Praha)

středa 8. 8. 
JAN  BUDAŘ a Eliščin Band (Praha)

čtvrtek 9. 8. 
PREßBURGER  KLEZMER  BAND   
(SK, Bratislava) – zahraniční host festivalu

pátek 10. 8. 
BENEDIKTA (Karviná)    

Dále v jednotlivých dnech 
vystoupí kapely: 
Mixed Pickles, Fish Fingers, Whip, 
Zvrchudrát, Passengers  a Morrow. Koncer-
ty začínají vždy v 19 hodin.

Generální partner:

Hlavní partner: 

Mediální partner: 

98,6 FM • 102,4 FM • 101,0 FM

Koncerty se konají za každého počasí ve 
stanu na náměstí.
Změna programu vyhrazena. Více na plaká-
tech a www.vysoke-myto.cz

Jako každý rok, budou i letos v září probíhat 
Dny evropského kulturního dědictví (EHD – 
European Heritage Days), kdy se otvírají pro 
veřejnost památky zdarma nebo za snížené 
vstupné, nebo památky běžně nepřístupné 
návštěvníkům.

Letošní ročník EHD se  bude konat od 8. 
do 16. září. Národní téma pro rok 2007  je 
„Památky, řemesla a lidová kultura“. Ná-
rodní zahájení se uskuteční 8. září v Uher-
ském Hradišti. 

Ve Vysokém Mýtě budou zdarma 
zpřístupněny tyto památky:

Husův sbor, ul. Hálkova. Moderní chrámo-
vá architektura z roku 1937, navazující svým 
výrazem na českou architekturu 20. let. V 
průčelí před štítem plochá věžovitá část za-
končená kalichem a dvojitým křížem. 
Otevřeno  8. 9.  od 14.00 – 17.00 h.

Kostel Nejsvětější Trojice, Jungmannovy 
sady. Byl postaven r. 1543 mistrem Blaže-
jem z Litomyšle, rozšířen r. 1592 mistrem 
Trebkem. Kněžiště je pozdně gotické, loď 
restaurována v baroku. Zbytky pískovco-
vých náhrobků. Na hlavním oltáři se nachází 
nejstarší obraz Vysokého Mýta z poloviny 
18. století.
Otevřeno 8. - 9. 9.  od 13.00 - 17.00 h.

Kostel sv. Vavřince, nám. Vaňorného. Go-
tický chrám ze 13. stol. Hlavní loď je vysoká 
přes 21 m. V kostele se nachází vzácná cí-
nová křtitelnice z r. 1499. Hlavní oltář s obra-
zem Petra Brandla Nanebevzetí Panny Marie 
z roku 1787 je řazen k největším skvostům 
barokního umění východních Čech.
Otevřeno 8. 9.,   8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 h . 
a 9. 9., 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 h.

Pražská brána, Pražská ul., nejvyšší věž (31 
m) bývalého středověkého města s hodina-
mi. Byla stanovištěm a příbytkem hlásného. 
Dnes je využívána jako vyhlídková věž.
Otevřeno 15. 9.,   9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 h.

TÝDEN HUDBY (8. ročník) DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
(EHD) VE VYSOKÉ MÝTĚ.
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Městské hradby, v Jungmannových sadech 
se uchovaly pamětní desky, vsazené do hra-
debních zdí, připomínající jména osobností 
a důležitá data v historii města.
Přístupny stále.

Náměstí Přemysla Otakara II., největší 
čtvercové náměstí v České republice. Jeho 
rozloha je 2 ha. V r. 1997 bylo zrekonstruo-
váno. Uprostřed stojí 14 m vysoký marián-
ský sloup se sochou Panny Marie.
Přístupné stále. 
Ve dnech 7. – 8. 9. zde budou probíhat 
Oslavy 700. výročí královského věnného 
města Vysokému Mýtu.

Regionální muzeum, ul. A. V. Šembery. 
Regionální muzeum - nachází se v rodném 
domě Aloise Vojtěcha Šembery. Muzeum 
bylo založené r. 1871 jako nejstarší „ven-
kovské“ muzeum v Čechách. Stálá expo-
zice (sklo, porcelán, cín, etnografie, cechy, 
řemesla, živnosti, měšťanský portrét, Smut-
kův betlém, kupecký krám, pracovna A. V. 
Šembery).
Otevřeno 15. 9.,    9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 h.

Městská galerie - Výstavní síň J. Jušky, 
nám. Přemysla Otakara II. Slavnostní sál 
sloužil jednak jako síň pro zasedání okres-
ního zastupitelstva a jednak jako prestižní 
výstavní prostor. Je neorenesančně dekoro-
ván a je vyzdoben i secesními nástěnnými 
malbami Jana Doubka. Na pěti jeho lune-
tách jsou zachyceny výjevy z minulosti teh-
dejšího Vysokomýtského okresu.
Otevřeno 8. – 9. 9.,    
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 h.

V době EHD zde bude probíhat výstava: 
Jan Honsa (1876 - 1937): Kvetoucí hruška 
v širém poli. Výstava jednoho z nejcha-
rakterističtějších krajinářů Mařákovy školy.  
Potrvá od 7. 9. do 7. 10.

Památkový areál, kostel sv. Mikuláše 
– Vraclav. Barokní areál: kostel sv. Mikuláše 
(soubor barokních plastik), budova býva-
lých lázní (expozice k historii lázní a dějinám 
obce Vraclav), poustevna.
Otevřeno 15. 9.,     9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 h.

Podkarpatský dřevěný kostelík, Dobříkov. 
Kostelík je dvousrubová stavba, sroubená 
z ručně štípaných a dotesávaných dubo-
vých kmenů, v byzantsko - gotickém stylu. 
Byl postaven v roce 1669 ve Velké Kopani 
na Podkarpatské Rusi.
Otevřeno 8. 9., 14.00 - 17.00 h.    
a 9. 9., 15.00 – 18.00 h.

Více informací:
Sdružení historických sídel 
http://www.shscms.cz/ehd/katalog

nebo
Informační centrum
B. Smetany 92
566 32  Vysoké Mýto
Tel: 465 466 112, 113
e-mail: infocentrum@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

PODĚKOVÁNÍ
Ve středu  6. června 2007 před 18. hodinou zaplavila voda z polí část Vysokého Mýta a v mnoha 
domech napáchala velké škody. Jeden z nejvíce postižených byl dům č. p. 606 - 609 v ulici 
Slovenského národního povstání. Ve sklepech po silném dešti zůstalo 183 cm vody s velkým 
množstvím bahna a trávy. V této části města by záplavy čekal jen málokdo a obyvatelé domu za 
37 let své historie takovou událost nepamatují. Škody ve vyplavených domech budou skutečně 
vysoké, uvedený dům je od roku 1997 v majetku jeho obyvatel a za tuto dobu prošel mnoha 
opravami. Konkrétně do části domu č. p. 608 – 609 bylo za posledních 10 let investováno cca 
1 200 000 Kč a značná část těchto prostředků byla použita právě na opravu sklepních prostor. 
Kromě jiného byla zcela zničena klubovna, tělocvična a dílna, kterou si obyvatelé tohoto domu 
vybudovali a právem na to byli hrdí.

Velká voda ve Vysokém Mýtě 
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Takováto mimořádná událost vždy vyžaduje od postižených obrovské úsilí na odstranění napá-
chaných škod. Pozitivní na celé věci však bylo to, že obyvatelé postižených domů nezůstali ve 
svém úsilí sami. Pomoc ze strany příbuzných a známých z Vysokého Mýta i okolí přišla téměř 
okamžitě. Po několik dní se společně s obyvateli postižených domů podíleli na likvidaci bahna 
a zničených věcí. Chtěl bych tímto za všechny obyvatele domu č. p. 606 - 609 velmi poděkovat 
a vyslovit uznání všem, kteří nelitovali svého času a energie a pomohli. 
Naše poděkování patří také mnoha dalším, samozřejmě profesionálním i dobrovolným hasičům, 
kteří jako první přispěchali na pomoc (HZS Vysoké Mýto, SDH Vysoké Mýto, SDH Zámrsk, SDH 
Choceň, SDH Brandýs nad Orlicí, JSDHP Iveco a HZS Litomyšl), dále úřadům a firmám, které 
také v žádném případě nebyly k osudu postižených obyvatel lhostejné. Ochota při zajišťová-
ní potřebných věcí ze strany Městského bytového podniku, Městského úřadu a Technických 
služeb Vysoké Mýto, dále firem Vodovody a kanalizace, Boss, Sapa, energetických závodů a 
mnoha dalších, byla skutečně vysoká a spolupráce s nimi byla na profesionální úrovni. 
Obyvatele postižených domů čeká ještě mnoho práce při uvádění věcí do původního stavu a z 
mysli jim tuto nepříjemnou vzpomínku již nikdo nevymaže. Co jim však také zůstane, je velmi 
příjemný pocit z pomoci ostatních a naděje, že lidská solidarita skutečně nevymřela. Ještě jed-
nou děkuji.

Bc. Vladimír Flídr,
předseda výboru Společenství vlastníků

v domě č. p. 608 - 609/IV ul. SNP Vysoké Mýto
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Pátek 13. 7. v 19.00   

SUNSHINE
Sci-fi thriller USA a Velké Británie odehráva-
jící se v roce 2057 na palubě kosmické lodi 
Ikarus 2. Slunce umírá a začíná mise na zá-
chranu světa.
108 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 16. 7. v 19.00   

TERKEL  MÁ  PROBLÉM
Americká animovaná černá bláznivá teene-
gerovská komedie o tajné lásce, psychovra-
hovi, železných tyčích, kanapi a přátelství na 
zkoušku. Terkel nemá snadný život.
75 min. Mluveno česky. 
Od 15 let. Vstupné 64 Kč.

Úterý  17. 7. v 17.30
Středa 18. 7. v 17.30   

SHREK  TŘETÍ
Třetí pokračování nejúspěšnější animované 
komedie USA. Další dobrodružství  zele-
ných zlobříků. 
93 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 19. 7. v 19.00   

TAJNOSTI
Český  snímek úspěšné režisérky a scé-
náristky Alice Nellis. Představitelku hlavní 
úlohy – Ivu Bittovou -  můžete znát nejen z 
koncertních pódií, ale i z dalších filmů.
95 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Červenec
Pondělí 9. 7. v 19.00   

ODSTŘELOVAČ
Americký akční film, jehož hrdinou je elitní 
snajpr, který se ocitne v nezáviděníhodné 
situaci – je obviněn z pokusu o atentát na 
amerického prezidenta.
125 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 10. 7. v 19.00   

DIVOČÁCI
Dobrodružná komedie USA. Výlet, který  
změní váš obyčejný život v divoké a ne-
spoutané dobrodružství. Motorkáři, jak je 
neznáte.
99 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 11. 7. v 19.00   

SPIDER-MAN  3
Akční dobrodružný film USA na motivy ko-
miksu Stana Leea a Stevea Ditka z produk-
ce nakladatelství Marvel. Ta největší bitva na 
něj teprve čeká.
140 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 12. 7. v 19.00   

NORBIT
Bláznivá americká komedie s Eddie Mur-
phym v hlavní roli. Už jste někdy udělali 
opravdu velkou chybu?
102 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Srpen
Úterý  21. 8. v 19.00
Středa 22. 8. v 19.00   

SMRTONOSNÁ PAST  4.0
Americký akční thriller, pokračování mimo-
řádně úspěšné série s Brucem Willisem 
jako nekompromisním protivníkem teroristů. 
Amerika je při oslavách Dne nezávislosti na-
padena velmi rafinovaným útočníkem. Bru-
ce Willis je zpátky ve své nejlepší roli.
127 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 23. 8. v 19.00   
Pátek 24. 8. v 19.00   

ROMING
Nový česko-rumunsko-slovenský film. Ko-
medie s Bolkem Polívkou a Mariánem La-
budou od tvůrců filmu Účastníci zájezdu. 
Road-movie o cestě tří mužů nabízí lákavý 
mix atraktivní situační komiky, laskavého hu-
moru a typické člověčiny v duchu nejlepších 
tradic české veselohry.
105 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Úterý  28. 8. v 19.00
Středa 29. 8. v 19.00   

PIRÁTI  Z KARIBIKU 
– NA KONCI SVĚTA
Pokračování dobrodružného amerického fil-
mu. Na samém konci  země si každý musí 
nakonec vybrat stranu, na kterou se postaví 
v konečné, obrovské bitvě ...
170 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 30. 8. v 19.00   

ZÁPISKY  O  SKANDÁLU
Psychologické drama Velké Británie a USA, 
natočené podle stejnojmenné literární před-
lohy Zoë Kellerové. Podlehnout vášni může 
být nebezpečné.
92 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

V září 2007 uvidíte:
Předtucha • 23 • Cesta bojovníka • Zodiac 
• Simpsonovi ve filmu • Dannyho parťáci 3 
• Hostel II • Harry Potter a Fénixův řád.
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Nabídka divadelního 
předplatného na  PODZIM  2007:

Pondělí 17. září 
Jiří Just: 

PŘÍBĚH  COCO  CHANEL
Agentura Harlekýn Praha
Osudové lásky ženy, která se stala legen-
dou. Královna módy nepřestala být nikdy 
nešťastnou naivní švadlenkou, toužící mít to, 
co většina žen – manžela a dítě. 
Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, 
Jan Čenský, Lumír Olšovský.
Režie: Jiří Adamec.

Úterý 16. října  
Alois Jirásek: 

VOJNARKA
Východočeské divadlo Pardubice
Dílo české národní klasiky, jehož velký lid-
ský příběh a základní životní téma mají 
nadčasovou platnost. Jiráskova Vojnar-
ka je hra o lehkosti touhy a mládí, o tíze 
odpovědnosti, závazku a zmarněných hod-
not, o lehkosti i tíze života a smrti.
Režie: Petr Kracik j. h.

Čtvrtek 8. listopadu  
Marcel Pagnol: 

MARIUS  A  FANNY
Městské divadlo Mladá Boleslav
Lyrická komedie odehrávající se před 80 
lety v marseillském přístavu vznikla spojen-
ím dvou Pagnolových her - Malajský šíp a 
Fanny. Strhující něžný příběh dvou mladých 
lidí o romantické touze a jejím naplnění, plný 
francouzského smyslu pro humor i poezie 
všedního dne.
Hrají: Filip Tomsa, Ladislav Mrkvička j. h., 
Žaneta Filipková j. h., Ota Jirák, Ivana 
Nováčková, Petr Bucháček, Hugo Saez j. h. 
a Pavel Nedvěd.
Režie: Josef Kettner.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Úterý 27. listopadu  
Jiří Voskovec - Jan Werich - Jaroslav Ježek 

KAT A BLÁZEN 
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hudební komedie proslulé autorské trojice 
patří mezi nejslavnější divadelní hry. Příběh 
blázna Melichara Mahuleny, který bezděčně 
urazil císaře a byl za to odsouzen k trestu 
smrti, a jeho kata Gaspara Radůza, jenž má 
popravu vykonat.
Režie: Miroslav Ošatka.

Prosinec 2007             
Bricaire Lassayques: 

VELKÁ ZEBRA 

ANEB JAKŽE  
SE  TO  JMENUJETE?
Agentura AP-PROSPER Praha
Tato hra měla premiéru v Paříži v divadle 
Varieté v roce 1968 a pro velký úspěch ji 
natočila i francouzská televize. Příběh Chris-
tiana, který s každou ženou vydrží jen chvíli 
a po čase pocítí nepřekonatelnou potřebu 
utéct. Aby své svědomí alespoň částečně 
utišil, uzavře ve prospěch ženy vysokou ži-
votní pojistku a pak …
Hrají: Ondřej Vetchý,  Kateřina Hrachovco-
vá (Jitka Ježková,  Jaromír Dulava,  Nela  
Boudová) Dana Černá,  Martina Hudečko-
vá (Dagmar Čárová, Zdenek Vencl) Otmar 
Brancuzský (Petr Čtvrtníček).
Režie: Petr Palouš.

Cena předplatného:  
I. místo  900 Kč,  
II. místo  880 Kč,  
III. místo  850 Kč.

Začátky představení v 19.30 hod. v Šembe-
rově divadle Vysoké Mýto.
Změna titulů i termínů vyhrazena. Sleduj-
te podrobnosti na plakátech, v M-Klubu a 
Šemberově divadle nebo v IC Městského 
úřadu. 

Informace: kancelář M-Klubu, tel. 465 420 420. 
Uzávěrka předplatného je 10. září!
Nemáte-li již o divadelní předplatné zájem, 
prosíme o včasné odhlášení!
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Po prázdninách vás zveme na taneční od-
poledne pro starší a střední generaci vždy 
v neděli ve dnech: 16. září, 14. října, 18. 
listopadu a 9. prosince.

Taneční odpoledne
M-Klub

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ 
VÝCHOVY 2007
Do letošních podzimních tanečních nadále 
přijímáme chlapce. Kurz začíná v sobotu 15. 
září v 17 hodin a bude probíhat do 15. pro-
since.
Hlaste se v kanceláři M-Klubu, tel. 465 420 420

NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 PŘIJÍMÁME 
PŘIHLÁŠKY DO NÁSLEDUJÍCÍCH KURZŮ: 

- jazykové: 
angličtina, němčina, francouzština, ruština.
Jedná se o celoroční odpolední kurzy určené 
pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka probíhá jednou týdně 2 vyučovací ho-
diny.

Kurzy

Den i hodina výuky budou stanoveny na in-
formační schůzce v průběhu září 2007.

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

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

- kurz znakové řeči
určeno pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka jednou týdně v odpoledních hodi-
nách.
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Beletrie:
Charlotte Linková: Dům sester
Milana Terloevová: Tanec na troskách
David Baldacci: Ve zlomku vteřiny
Arnošt Lustig: Nemáme na vybranou
Maeve Binchyová: Dům na Tara Road
Roger Vadim: Zamilovaný blázen
Táňa Keleová-Vasilková: Střípky
Mary Higgins Clarková: Kdo tě zná
Irena Fuchsová: Když chci zabít manžela
Lenka Reinerová: Čekárny mého života

Literatura pro děti a mládež:
Pirátologie
Zloděj stínů a jiné povídky pro děti
Melita Denková: Kluk s medovýma očima
Zdeněk Šmíd: Pohádky pro dobrodruhy
Katherine Patersonová: Most do země 
Terabithia
Hermína Franková: Čarodějnice bez koštěte
Guy Didelez: Kostlivení
Pavla Skálová: Malostranská psí zima
Vlastimil Vondruška: Život ve středověku
Pozor, jede Noddy

Zvukové knihy
Magda Váňová: Když ptáčka lapají
Misha Defonseca: Přežít s vlky
Vladislav Vančura: Rozmarné léto

Městská knihovna Vysoké Mýto
Litomyšlská 70
566 01  Vysoké Mýto
knihovna@vysoke-myto.cz
www.knihovna.myto.cz
tel. 465 420 769

Pozor!
změna půjčovní doby 
od 1. 7. do 31. 8.

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

Vestibul a oddělení pro dětské čtenáře

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
klientů sdružení BERENIKA k příležitosti 
745. výročí založení města Vysokého Mýta

Letní čítárna opět za 
příznivého počasí v pro-
vozu.

NOVINKY 

Naučná literatura:
Kamila Holásková: Kočárky
Zoufalé manželky za zavřenými dveřmi 
Toulavá kamera 4
Tomáš Šponar: Objektiv má 20 let
Helen L. Conwayová: Domácí násilí
Dušan Tomášek: Generál Alois Eliáš    
Martin Gilbert: Křišťálová noc
Reinhold Messner: Má cesta
Neobyčejná užití užitečných věcí       
Jarmila Skalková: Obecná didaktika
Pavel Karas: Skoro jasno         

Městská knihovna
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Program červenec - srpen

ACH, TO MLÁDÍ
14. července – 30. září

Chcete poznat životní 
styl mládeže 20. stole-
tí? Zjistit, na co chodili 
do kina vaši rodiče? V 
čem chodily tančit vaše 
babičky? Oslovil by vás 
spíš jazz nebo bigbeat? 
Byla by z vás mánička 
nebo vzorný svazák? 

Projděte se minulým stoletím a vyzkoušej-
te, jakým způsobem se mládí bavilo během 
uplynulých let. 

KONEC PRÁZDNIN 
S POHÁDKOU 
NA MUZEJNÍM 
DVORKU
27. srpna – 31. srpna
17.00 hod.
Pohádky od pondělka do pátku. Každý den 
přesně v pět jedna loutková pohádka pro 
malé i větší. Ceny nízké a kvalita prvotřídní.
Pondělí:  
Pohádka pohádková - Loutkové divadýlko 
Dančajáno

Úterý:   
Rakvičkárny I-III – Soukromé loutkové di-
vadélko Poli

Středa:  
Překvapení – sestry Jelínkovy

Čtvrtek:  
O Zubejdě Solimánské – Loutkářský sou-
bor BOĎI 

Pátek:   
Kramářské písně kočovného divadla 
Radka Smolena

STŘEDOVĚK NA VRACLAVI
Do 26. srpna
Barokní areál Vraclav
Repríza úspěšné inter-
aktivní výstavy ve stylu 
„living history“, zapůjče-
né z Městského muzea v 
Poličce, na které si mají 
muži možnost vzít do 
ruky repliky středověkých 
zbraní a mladé dámy vy-
zkoušet dobovou módu. 

Otevírací doba: denně mimo pondělí  
9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 hod.

PRAŽSKÁ BRÁNA
1. května – 30. září
Stálá expozice dobových snímků, doku-
mentující stavební proměny Vysokého Mýta 
od poloviny 19. století. 
Otevírací doba: denně mimo pondělí  
9.00 – 12.00, 13.30 - 17.00 hod.

Regionální muzeum
Do neděle 1. 7. jsou otevřeny výstavy v rám-
ci 1. ročníku Sodomkova Vysokého Mýta 
- v Regionálním muzeu, v Galerii ve zvonici 
a ve Výstavní síni Jana Jušky.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 
SE ZÁJMEM O HISTORII
27. srpna – 31. srpna

Tábor je určen dě-
tem od 7 do 14 let,  
které mají zájem 
strávit poslední 
prázdninový týden 
v neobvyklém pro-

středí muzea. Motivem tábora bude příběh 
Otfrieda Preusslera Čarodějův učeň. Děti se 
hravým způsobem seznámí s historickými 
reáliemi doby po třicetileté válce, s dobový-
mi řemesly a s pověstmi, bájemi a pohád-
kami Srbské Lužice. Nebudou chybět infor-
mace od odborníků z muzea, ani výtvarné či 
dramatické akce. 

Program: 
V pondělí seznámení s obdobím po třice-
tileté válce. Za pomoci dramatických her, 
replik dobových zbraní a sbírkových před-
mětů se seznámíme s atmosférou doby, s 
historií a také s místem, kde se odehrává děj 
Čarodějova učně – Srbskou Lužicí.
V úterý mezi nás přijde Krabat – čarodějův 
učeň. Na vlastní kůži poznáme, co obnášelo 
být sirotkem v 17. století, ochutnáme dobo-
vé jídlo (není nutný oběd – co si uvaříme, to 
si sníme).
Na středu je naplánován celodenní výlet 
do mlýna, doprovázený výkladem odbor-
níka. Ve mlýně zjistíme, kdo všechno tam 
pracoval, jaké jsou druhy zrna, z čeho jsou 
kroupy, kolik váží pytel mouky a kdo je to 
hasačert. 

Čtvrtek bude ve znamení čar a kouzel, 
zmapujeme tajemná místa v našem městě 
a zabydlíme ho strašidly, duchy a přízraky. 
Pro odvážné nabízíme možnost přespání v 
muzeu (vlastní spacák a karimatka), možná 
i s nočním překvapením.
Pátek, den poslední, nabídne závěrečné 
klání mezi čarodějem a jeho učněm a bude 
záležet jen na vás, zda zvítězí temný Mistr 
nebo Krabat.

Cena tábora je 500 Kč bez oběda. Přihlášky 
přijímáme i během prázdnin. V srpnu nutná 
platba v hotovosti.
Další informace na www.muzeum.myto.cz 
nebo na tel.: 465 422 850, 
mail.: horakova@muzeum.myto.cz

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

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

Vážení návštěvníci,

i v prázdninových měsících můžete navštívit naši galerii. Na červenec je připravena prodej-
ní výstava výtvarníka Petra Nového, cyklus krajinomaleb. Výstava začíná 20. 7. a potrvá 
do 10. 8.  Ke shlédnutí nadále budou i abstraktní obrazy známého brněnského výtvarníka Ros-
tislava Čuříka, autorské tisky Petra Špačka a oleje Jaromíra Krosche.
 
Z dárkového zboží zakoupíte v prázdninovém období i nadále šperky různého typu – v červenci 
čekáme nové zboží  firmy Lampglas. Keramické, typicky pruhované nádobí opět nabízí Barbo-
ra Dohnálková. Porcelán je prezentován značkovým jídelním servisem karlovarské porcelánky 
Thun s malovanou dekorací podle Picassa a na skladě jsou i výrobky z užitkového a dekora-
tivního skla.

Hezké prázdniny vám přeje Ilona Korálová. 

Galerie Kateřina ve Vysokém Mýtě
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Školy

UZAVŘENÍ  VYSOKOMÝTSKÝCH  MATEŘSKÝCH  ŠKOL  
O  PRÁZDNINÁCH
Mateřská škola Lidická,  Vysoké Mýto 2. 7. - 3. 8. 
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto 16. 7.  - 17. 8. 
Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto 16. 7.  - 17. 8. 
Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto 30. 7.  - 31. 8. 
všechny MŠ 30. 7.  -   3. 8. 

V době uzavření kmenové mateřské školy mají rodiče možnost umístit své děti v ostatních ma-
teřských školách po předchozí osobní domluvě s ředitelkou příslušné mateřské školy. 
Převody dětí je nutné nahlásit včas!!

Mateřské školy

Koncem školního roku jsme podnikli se žáky celodenní výlet do DinoParku ve Vyškově. V rámci 
završení ekologicko-výchovného projektu jsme zvolili svět zvířat. Výletu se zúčastnili žáci I. stup-
ně, kteří jej současně dostali jako již tradiční dárek ke Dni dětí. Současně jsme navštívili malý 
ZooPark, kde si děti prohlédly různá exotická zvířata a rovněž vstoupily na „babiččin dvoreček“, 
kde se ocitly v bezprostřední blízkosti nejrůznějších domácích zvířat, která byla velice krotká, 
takže si je každý mohl pohladit nebo je i krmit. Ze ZooParku jsme se přemístili DinoExpressem 
– vláčkem do DinoParku a zde nás čekal úžasný zážitek. 
Na rozloze 3 ha jsme se volně procházeli mezi umělými druhohorními zvířaty, která obývala 
naši Zemi před více než 65 miliony let. Modely zvířat byly v životní velikosti a všechny byly 
ozvučené. Při procházce parkem se nejen ozývaly nejrůznější zvuky, ale někteří dinosauři se 
i hýbali. Součástí parku jsou také nejrůznější atrakce podporující vzdělávací funkci parku, 3D 

kino, dětské paleontologické hřiště, 
naučná stezka apod.
Štětec, lopatka a trpělivost – to jsou 
nástroje paleontologa. Děti si mohly 
najít v písku a rozpoznat části kostry 
obrovského prehistorického tvora. 
Rovněž se s těmito tvory setkaly 
v 3D kině, kde může návštěvník s 
pomocí speciálních brýlí vnímat 
obraz plasticky. Vzniká tak iluze 
trojrozměrného obrazu. Nakonec 
ještě každý navštívil DinoShop s 
nejrůznějším zbožím týkajícím se di-
nosaurů. Všem se výlet velice líbil a 
byl završen výstupem na nedalekou 
rozhlednu Podvrší, vysokou 31 m.

Nebyl to však jediný výlet, který jsme závěrem školního roku s dětmi podnikli. Zorganizovali 
jsme školu v přírodě nedaleko Poličky, navštívili oboru a zámek  Žleby, Častolovice, Muzeum 
loutek v Chrudimi, Muzeum řemesel v Letohradě a samozřejmě nesměla chybět ani tradiční 
exkurze  do Národního divadla v Praze a prohlídka historického centra Prahy. Ti nejmenší zvolili 
lehce turistický výlet po okolí.

Všem přejeme krásné slunečné prázdniny plné pohody a odpočinku!

ZŠ Jiráskova
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU 
PŘI SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE VYSOKÉ MÝTĚ

Začátkem letošního roku začal svoji činnost nový sportovní klub při Speciální základní škole 
ve Vysokém Mýtě. Náš sportovní klub ve Vysokém Mýtě je jedním z oddílů, které sdružuje SK 
Integra Hradec Králové. Integra pořádá pro své členy sportovní akce na úrovni regionálních kol 
a následně republikových soutěží. Nejlepší družstva nebo jednotlivci pak reprezentují republiku 
na mezinárodních soutěžích.
Náš klub sdružuje 16 členů, kteří jsou všichni žáky Speciální základní školy ve Vysokém Mýtě, 
a to v rozmezí 4. – 9. ročníku. Jen tito členové mohou reprezentovat sportovní klub (Speciální 
školu) na sportovních akcích.
První prověrkou fyzické zdatnosti našich žáků měly být lyžařské závody v klasickém lyžování v 
Horní Malé Úpě, které se pro letošní katastrofální nedostatek sněhu nemohly konat.
V březnu jsme se zúčastnili regionálního kola ve florbale, které se konalo v Hradci Králové. Po 
velmi vyrovnaných zápasech naši sportovci obsadili celkově páté místo v turnaji. Začátkem 
dubna se konalo regionálním kolo v malé kopané, které proběhlo opět v Hradci Králové. V  
turnaji si naši borci vybojovali druhé místo. Tímto vynikajícím výkonem se kvalifikovali na Mis-
trovství České republiky v malé kopané, které se konalo ve dnech 17. a 18. května opět v Hradci 
Králové. Na MČR jsme ve velké konkurenci nejlepších týmů z celé ČR obsadili konečné osmé 
místo. Turnaj byl pro naše sportovce velkým sportovním zážitkem. Další sportovní akcí, které 
se sportovní klub zúčastnil, bylo Mistrovství České republiky v atletice konané v Bílině. Na atle-
tických závodech dokázali naši sportovci vybojovat čtyři cenné kovy, a to Daniel Novák druhé 
místo v běhu na 800 m v kategorii žáků a třetí místo ve vrhu koulí. V kategorii mužů vybojoval 
Patrik Mádle třetí místo ve vrhu koulí, v závodě na 800 m obsadil čtvrtou příčku. V kategorii žen 
vybojovala naše žákyně Veronika Feková třetí místo v závodě na 800 m, v závodě na 100 m 
obsadila šesté místo.
V novém školním roce nás čeká pěší turistika - přechod Krkonoš. V listopadu se zúčastníme 
Mistrovství České republiky ve stolním tenise, kde máme medailové ambice.
Závěrem bych rád poděkoval Pardubickému kraji, Pekařství u Lifků - Karel Lifka Choceň, Elko 
Valeta - prodejna ve Vysokém Mýtě, Cyklosport Bendl a Voda-Topení-Plyn Josef Štěpánek z 
Jaroslavi za podporu činnosti našeho sportovního klubu. 
Velké díky patří samozřejmě i našim sportovcům za reprezentaci školy a sportovní úspěchy.

Zdeněk Jiřena – předseda sportovního klubu

Speciální základní škola
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3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ANEB 
SPÍME DOMA
 
20. – 24. srpna 
Pondělí 20. 8.  
Údolím Skuhrovského potoka - Česká 
Třebová
Putování smyslově naučnou stezkou v krás-
né přírodě, hry, soutěže.
Cena 160 Kč s obědem.

Úterý  21. 8.   
Sportovní aktivity Cakle - Ústí n. Orlicí
Aktivně prožitý den. Jízdy na lodích, lezení 
na horolezecké stěně, posezení u ohně. 
Cena 220 Kč bez oběda.

Středa 22. 8.  
Lanové centrum Olomouc nebo ZOO 
Olomouc
Nezapomenutelné zážitky osm metrů nad 
zemí s dokonalým jištěním. 
Cena 550 Kč s obědem.

Lanové centrum Olomouc  i pro studenty 
a dospělé zájemce!
ZOO Olomouc i pro rodiče s dětmi!

Čtvrtek 23. 8.   
Den na autodromu, sportovní hry 
- Vysoké Mýto
Možnost svezení na motokáře za 100 Kč. 
Není zahrnuto v ceně tábora.
Cena 50 Kč, možnost opečení uzeniny na 
ohni.

Pátek 24. 8.   
Zálesácký den
Vaření v kotlíku v přírodě. Den strávený ven-
ku v přírodě, hry, soutěže. 
Cena 70 Kč s obědem.

Každý den se ráno sejdeme a odpoledne 
rozejdeme do svých domovů.
Informace v DDM  Mikádo, č. telefonu: 
608 142 074.

DDM Mikádo

Taneční soutěž v Havlíčkově Brodě 26.  květ-
na - T Komplex 3 x 1. místo, 1 x 2. místo.
V sobotu 26. května se taneční soutěže 
v Havlíčkově Brodě zúčastnily tři skupiny 
děvčat s osmi soutěžními skladbami v pěti 
kategoriích. Hlavní skupina T - Komplex s 
choreografií Martiny a Veroniky obsadila 2 x 
první místo ve scénickém a moderním tanci 
se skladbami Moulin rouge a Open here a 
jedno druhé místo s vystoupením My milk-
shake. 
Taneční skupina starších děvčat pod vede-
ním Veroniky se ve startovním poli 13 skupin 
neumístila na stupních vítězů, ale pro mne 
zvítězila, protože přes neúčast několika děv-
čat podala velmi dobrý výkon. 
Mladší děvčata pod vedením  Pavly a Evy se 
s vystoupením Lady butch na stupních vítě-
zů neumístila, ale s vystoupením Pirátky si 
všechno vynahradila prvním místem.
Všem soutěžícím děkuji za reprezentaci. 
Tato akce byla krásným vstupem do dvacáté 
sezóny T Komplexu.   

Roman Divoký - vedoucí skupiny
             

Fotografie z našich akcí a tanečních soutěží 
si můžete prohlédnout na  
www.ddm-mikado.cz 

T - Komplex

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Již tradičně pořádá Oblastní charita Ústí 
nad Orlicí Příměstský tábor v centru Pod 
střechou v Letohradě. Zvány jsou všechny 
děti od 6 do 15 let. Jednotlivé týdny budou 
tématicky zaměřeny: výtvarný, sportovní, 
hudební týden a týden přírody. Na každý den 
připravíme pro děti program, jednou týdně 
uspořádáme nenáročný výlet a v případě 
slunečného počasí vyrazíme k vodě. Na 
závěr tábora se uskuteční tradiční přespání 
v centru s opékáním a noční hrou. 
Cena na jeden den je 50 Kč. V případě 
výletu se hradí navíc náklady za dopravu, 
popř. vstupné. Pro zájemce je možné ob-
jednat obědy v jídelně Marek (kolem 37 Kč 
za dětskou porci). 

Z okolí
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Otevřeno bude po až čt 7.00 – 16.00 ho-
din, pá 7.00 – 14.00 hodin.
Konkrétní program na jednotlivé dny 
zveřejníme poslední týden v červnu (na 
plakátech, na níže uvedených internetových 
stránkách). 
Termíny:  16. 7.  –  20. 7.
 23. 7.  –  27. 7.
 6. 8.    –  10. 8.
 13. 8.  –  17. 8.
Přihlášky bude možné vyzvednout od 
června v sídle charity (Na Kopečku 356), v 
centru Pod střechou (Taušlova 714) a na in-
ternetových stránkách www.uo.caritas.cz.
Kontakt: 465 622 201, mobil: 731 402 336.

...NEVÍTE,  KAM  NA  
SOBOTNÍ  VÝLET?  
NAVŠTIVTE  KOŠUMBERSKO!

Hledáte-li zajímavý typ na příjemně stráve-
nou sobotu, navštivte Košumbersko a určitě 
nebudete litovat,  neboť zde najdete vše, co 
od výletu můžete očekávat - nádhernou kra-
jinu, osloví vás historie i přítomnost tohoto 
kraje, a k tomu budete mít možnost využít 
výhodného nákupu v obci Rosice.

Doporučujeme vám začít s návštěvou rosic-
kých trhů, které se konají každé sobotní 
dopoledne a za dobu šesti let se staly velmi 
oblíbeným místem setkání, místem nákupu 
oblečení, obuvi, ovoce a zeleniny, pečiva, 
uzenin, cukrovinek, sadby, nářadí a výrobků 
ze dřeva a kovu. Velmi známou v celém re-
gionu se stala nabídka živé zvěře pro chov 
i zábavu.

Dále je možné pokračovat návštěvou 7 km 
vzdálené Luže s městskou památkovou 
zónou s barokními domy a renesanční rad-
nicí na náměstí. Na Chlumku stojí poutní 
chrám Panny Marie a v jeho blízkosti známá 

Hamzova léčebna. V bývalé židovské čtvrti je 
židovská synagoga a židovský hřbitov. Hrad 
Košumberk stojí na skále nad údolím No-
vohradky od r. 1300. V renesanční budově 
purkrabství je muzeum.

Na návštěvě nedalekých Chroustovic vás 
upoutá barokní zámek, který je tvořen 
trojkřídlou budovou s arkádami a roko-
kovým průčelím do zahrady. Okolo zámku je 
francouzský park s umělými potoky a most-
ky s balustrádami. Patří mezi nejhodnotnější 
barokní zámecké areály v Čechách.

V Hrochově Týnci tvoří dominantu obce 
kostel sv. Martina. Vedle stojí památná lípa 
a státní stavební památka - dům č. p. 56. 
Barokní zámek byl několikrát přestavěn a 
nyní slouží jako dětský domov.
     
Jsme přesvědčeni, že v oblasti Košumberska 
strávíte chvíle, které vám přinesou nové 
zážitky. 

Za Obecní úřad Rosice,  Luboš Netolický
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HLINECKÝ FOLKOVÝ 
ŠPEKÁČEK
Na 11. srpna připravilo Sdružení přátel 
dobré hudby v Hlinsku v Čechách již sed-
mý ročník folkového festivalu - Hlinecký 
folkový Špekáček. Zmíněné hudební set-
kání proběhne jako v předešlých letech v 
příjemném prostředí městského parku Na 
Drahách, a to za jakéhokoli počasí. Brána 
areálu bude pro všechny příznivce otevřena 
před 14. hodinou, kdy začne zajímavý 
hudební program, na který vás srdečně 
zveme.
Mezi známými to bude legendární Wabi 
Daněk za doprovodu vynikajícího kytaristy 
Miloše Dvořáčka. Na prknech pódia také 
vystoupí Luboš Pospíšil, který byl do roku 
1982 členem C&K Vocalu. Toho na elek-
trickou kytaru doprovodí Bohumil Zatloukal 
z Hudby Praha. Své písničky, jako například 
Vodácká holka,  Amazonka, Tři kříže a další, 
zahraje skupina Hop trop. Dále to bude 
Marek Dusil, folkbend ze Slatiňan a okolí 
– Gala-tea, Pidilidi z Pardubic a zakončení 
svěříme skupině Pročne z Hradce Králové.  
V rámci přehlídky je zajištěno dobré 
občerstvení a další doprovodný program. 
Interiér čajovny se budeme snažit vyzdo-
bit výstavou obrazů některého z malířů 
Vysočiny a proběhne i tradiční dražba ba-
tikovaných trik. 
Další informace, včetně místa předprodeje 
ve vašem městě a toho, že si má každý 
účastník přinést hřebík do sčítacího špalku, 
najdete na www.hlinecko.cz/spekacek.

SPOLEK PROTI NUDĚ VRACLAV
Spolek proti nudě je právnickou osobou, v 
současné době složený z 20 členů (z toho 
pěti členný výbor) a 12 stálých platných 
hostů. Spolek proti nudě vznikl v roce 1996. 
Činnost spolku se řídí ročními programy, 
které sestavuje a zajišťuje jeho výbor ve 
složení - předseda, místopředseda, jednatel 
- ekonom - pokladní, kulturní referent, spor-
tovní referent.
Základním cílem spolku je sportovní a kul-
turní činnost všech věkových vrstev obyva-
telstva, do které spadá i pořádání letních 
dětských táborů. Principem činnosti spolku 
je NENUDIT SE. 
Mezi naše každoroční akce patří zejména 
velmi úspěšné „Dopeklabraní“ na začátku 
prosince, maškarní ples, letní a zimní olym-
piáda pro děti, silvestrovský trojboj, lyžařský 
zájezd a turnaj  v kuželkách, pálení čaroděj-
nic a v neposlední řadě letní dětský tábor 
(zpravidla pořádáme tři 14denní běhy), který 
pořádáme o prázdninách. 
Více informací o Spolku proti nudě a naší 
činnosti se můžete dozvědět na našich in-
ternetových stránkách:
www.spn.webzdarma.cz

Spolek proti nudě Vraclav vám nabízí 3 čtr-
náctidenní pobyty, vždy od neděle do nedě-
le, v letním stanovém táboře. Letošní rok se 
poprvé uskuteční na novém pozemku v obci 
Doubravice u České Skalice.

1. 7. - 15. 7.  
s Oldou Píšou - 40 let - místopředseda spol-
ku, servisní technik, mobil 606 724 433.

15. 7. - 29. 7.  
s Pavlem Kovačkou - 32 let - sportovní refe-
rent spolku, laborant Medicamenta,
mobil 608 782 099.

29. 7. - 12. 8.  
s Oldou Koblížkem - 49 let - platný host, sta-
rosta obce, mobil 736 179 116.
Ceny pobytů jsou v současné době 2 700 Kč
Stále máme volná místa ve všech bězích, 
přihlásit se je možné na www.spn.webzdar-
ma.cz nebo na telefonu: 608 583 250 - Verča 
Pekařová.

Letní dětský tábor SPN Vraclav
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10. - 14. 7.   
ORLICKÁ BRÁNA - ŽAMBERK 
Orlická Brána je letní divadelní festival, zejména ochotnických spolků z Pardubického kraje, 
s celou řadou doprovodných akcí. Téměř týdenní festival je uspořádán na několika veřejných 
místech města Žamberk (Divišovo divadlo, Kaplička sv. Rozálie, Tyršova rozhledna, přilehlé 
parky a louky).

Program festivalu:
10. července – úterý – Divišovo divadlo
17.00 - FIMFÁRUM 2 - ČR – rodinný, animovaný film

11. července – středa – Divišovo divadlo
20.00 - 300 : BITVA U THERMOPYL - USA – historický film

12. července – čtvrtek – Divišovo divadlo
17.00 - JAK SE KROTÍ KROKODÝLI - ČR – rodinná komedie
20.00 - MARCELA - ČR – celovečerní dokument

13. července – pátek – Tyršova rozhledna, kaple sv. Rozalie
vstupné dobrovolné po celý den
17.00 - OSM ŽEN (Robert Thomas) - DS Hýbl - Česká Třebová – Rozhledna
17.00 - DOKTORSKÁ POHÁDKA (Karel Čapek) - DS Klášterec – Kaple
18.30 - W2 (dancehall - Sean Paul tribute) – Rozhledna
19.00 - POHÁDKY Z KUFRU PANA POHÁDKY - Divadlo jednoho herce - V. Mýto – Kaple
20.00 - ČAPKOVY POHÁDKY (Karel Čapek) - Div. kroužek ANIMO – Kaple
22.00 - BAD BOYZ  (the worst ethno music-video selection) – Rozhledna
22.00 - OLDŘICH JANOTA (alternativní folkový koncert) – Kaple
23.00 - Autorské divadlo Brašulů - 3x VYMĚNĚNÝ SYN (Pavel Osuský) – Rozhledna
00.15 - PAWLAČ ZEWLZ (Reggae, Dancehall, Worldmusic) – Rozhledna
02.00 - RASTADELICT 02 (dubwize freestyle) – Rozhledna
03.00 - W2 (raggajungle - Congo Natty tribute) – Rozhledna

14. července – sobota – Tyršova rozhledna, kaple sv. Rozalie
vstupné dobrovolné po celý den
12.00 - Div. kroužek ANIMO - POŠŤÁCKÁ POHÁDKA (Karel Čapek) – Rozhledna
14.00 -   DS Čáp Dobruška – NÁJEMNÍCI PANA SWANA ANEB HABAĎŮRA (Michael Cooney) - Rozhledna
14.30 - DA L. Frištejnské (Ulrychová) - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA – Kaple
16.00 - MICHAL KOS (60-90`s) – Rozhledna
17.00 - DS Kunvald - PSEUDOLUS (Titus Maccius Plautus) – Rozhledna
17.00 - DS Čenkov - pohádka ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA (Zdenka Horynová) – Kaple
18.45 - JIM ČERT (punkfolkový koncert) – Rozhledna
19.45 -  DS Zdobničan - O PRINCEZNĚ, KTERÁ SNÁŠELA ZLATÁ VEJCE (Jaroslav Koloděj) – Kaple
20.00 - Divadlo Za vodou Čenkov - LHÁŘ (Carlo Goldoni) – Rozhledna
22.15 - TEATR NOVOGO FRONTA – PHANTOMYSTERIA – Rozhledna
23.15 - MURTE (raggajungle) – Rozhledna
00.15 - SAYKO (jungle, dnb) + CYBERFIRE (fireshow) – Rozhledna
01.45 - KATCHA + MC JACOB (dnb, jungle) – Rozhledna
03.15 - VON LUKASCH (jungle) – Rozhledna
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Sport

NOVÝ ROČNÍK SOUTĚŽÍ 
VE STOLNÍM TENISE 
ŽÁKŮ JEDNOTY 
OREL VYSOKÉ MÝTO
V září zahajujeme již pátou soutěžní se-
zónu žákovského oddílu. Naše umístění v 
okresním poháru smíšených družstev byla                    
2002/2003   5. místo 
2004/2005   1. místo 
2005/2006   3. místo 
V sezóně 2005/2006 jsme navíc hráli krajský 
přebor starších žáků a okresní přebor doros-
tu.
2006/2007 Krajský přebor družstev mladších 
žáků (7. místo) a  mladších žákyň (4. místo).                                                       
V září 2006 jsme v Orlovně pořádali ve spolu-
práci s krajským svazem seminář pro trenéry 
a rozhodčí  v rámci Pardubického kraje.

V následující sezóně postavíme dvě družstva 
do okresního přeboru smíšených družstev a 
zúčastníme se krajských přeborů družstev 
mladších žáků a žákyň. Budeme opět po-
řádat otevřené turnaje pro žáky z Vysokého 
Mýta a okolí a turnaje v rámci Jednoty Orel. 
Zúčastníme se krajských i okresních turnajů 
jednotlivců.
S intenzivním tréninkem začínáme již od 
21. srpna, abychom byli na novou sezónu 
dobře připraveni. 
28. 8., 4. 9. a 11. 9. od 16.30 hod. je možno 
do našeho oddílu přihlásit chlapce i dívky 
(ročníky 1997 a mladší). Podmínkou je dobrá 
koordinace pohybu a obratnost. Starší děti 
neodmítneme, pokud budou mít o stolní te-
nis vážný zájem a budou mít pohybové před-
poklady. Velmi důležitý je zájem a spolupráce 
rodičů.
Chtěli bychom poděkovat vedení Jedno-
ty Orel, s jehož podporou máme pro práci 
s dětmi výborné podmínky.
                                                 

Pavel Hájek a Roman Drahoš -  trenéři

Stolní tenisOBČANSKÁ PORADNA VÁM 
PORADÍ!
Každý z nás se na své 
životní cestě někdy do-
stal na křižovatku nebo 
rozcestí a nevěděl, kudy 
kam. 
Pokud chcete autem 
bezpečně projet křižo-
vatkou, musíte dodržovat pravidla silničního 
provozu. 
Životní křižovatky a rozcestí jsou však mno-
hem složitější a neexistuje žádný univerzální 
návod, jak je řešit.
Někdo má kamarády a známé, kteří rádi po-
mohou a poradí, ale za svou radu by „ruku 
do ohně nedali“. V této situaci vám nabízí 
pomoc občanská poradna.
Pomůžeme vám orientovat se ve vašich prá-
vech a povinnostech, vyhledáme související 
informace a navrhneme možné varianty ře-
šení vašeho problému. Vy sami už se potom 
rozhodnete pro řešení, které vám bude nej-
víc vyhovovat.
Nepotřebujeme znát vaše jméno ani adre-
su. Naše rady nic nestojí. A přestože je naše 
poradenství bezplatné, můžeme vám zaru-
čit věcnou správnost informací a rad. Dokla-
dem toho snad může být získání certifikátu 
o poskytování vysoce kvalitních služeb Ob-
čanskou poradnou Ústí nad Orlicí.
Pokud naše síly nebudou stačit k vyřešení 
vašeho problému, odkážeme vás na odbor-
níky v dané oblasti. 
Jsme tu proto, abychom vám pomohli vaší 
životní křižovatkou projet co nejbezpečněji.

Rádi vás uvidíme: 
v Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
pondělí  8.00-11.30, 12.30-17.00  

v Letohradě, Na Kopečku 356 
úterý  9.00-12.00
čtvrtek   8.00-11.30, 12.30-16.00

Volejte: 465 520 520, 465 621 281
Pošlete nám e-mail: poradna@orlicko.cz

Nevíte si rady?
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Ve dnech 25. a  26. srpna 
se uskuteční již 9. ročník 

KUJEBÁCKÉHO TURNAJE V 
PLÁŽOVÉM VOLEJBALE DVOJIC 
konaný pod záštitou starosty města 
ing. Martina Krejzy

Program: 
Sobota  25. 8. ženy 
 muži profesionálové  
 muži amatéři

Neděle 26. 8. mix profesionálové
 mix amatéři

Přihlášky do 19. 8. 
Tel.: 604 56 23 56
e-mail: ales.felgr.jr@seznam.cz

Turnaj se koná za každého počasí na Tyršo-
vě veřejné plovárně ve Vysokém Mýtě.

Plážový volejbal

Ředitelka Gymnázia 
Aloise Jiráska v Litomyšli

vyhlašuje konkurz na místo 

UČITELE 
ANGLICKÉHO 

JAZYKA

 s nástupem od 1. září 2007

Bližší informace 
na telefonním čísle:  461 615 061

AEROBIK O PRÁZDNINÁCH 
Cvičitelky Lenka a Monika vás zvou na Tyršo-
vu plovárnu ve Vysokém Mýtě, každé pondělí 
od 19.15 do 20.30 hod. 
V případě nepříznivého počasí se cvičení 
přesouvá do Fitness style Lucie. 
Cvičení bude pouze v červenci. Těšíme se na 
Vás.                                    Lenka Zahrádková 

Aerobik

POZVÁNKA NA SRAZ 
BÝVALÝCH HRÁČŮ 
BASKETBALU 
Basketbalový klub TJ SOKOL Vysoké Mýto 
pořádá v sobotu 8. září u příležitosti 110 let 
basketbalu ve Vysokém Mýtě a v České re-
publice sraz bývalých hráčů. Sraz se usku-
teční v den oslav 700. výročí královského 
věnného města Vysokému Mýtu.

Sobota 8. září:
Program:
8.30 - 9.30 prezence účastníků
10.00 slavnostní zahájení
10.30 – 12.00 možnost přátelských utkání 
 (vše v Sokolovně)
9.30   – 17.00 turnaj mužů ve sportovní 
 hale Domova mládeže za 
 účasti BK Pardubice (II. liga), 
 BK Trutnov (II. liga), BK Bos
 kovice, TJ Svitavy (III. liga), 
 BK Tišnov a BVK Holice  
18.00 – 02.00 přátelské posezení v rytmu 
 country v restauraci Na 
 Bráně

Kontakt:
Eva Tomášková
Tel.: 465 420 260 (prodejna obuvi), 
739 262 858

E-mail: alba.kucera@seznam.cz
Tel.: 608 449 576, 774 645 404

Pro zájemce zajistíme stravování i ubytová-
ní v restauraci Na Bráně.

Basketbal

Jeseníky - Karlov; 
rekreace na zrekonstruované chatě
v létě i zimě (do 11 osob).
Info na: 777 780 503, 554 616 972 – večer.

Řádková inzerce
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kuchyně na míru

Choceň Pernerova 20
Další informace: 
Kateřina Kučerová 
605 422 093

Konzultační hodiny:
každý čtvrtek od 14 do 17 hodin.

Kuchyně i spotřebiče na splátky

Kupon 25%
sleva na vestavné

spotřebiče
při závazném objednání 

kuchyňské linky do 31. 8. 2007
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PRODAT (KOUPIT) NEMOVITOST PŘES REALITNÍ KANCELÁŘ?
Mnoho z vás, kteří potřebujete prodat, pronajmout či koupit nemovitost, např. byt či rodinný 
domek nebo chalupu, si položí otázku, zda tento obchod uskutečnit vlastními silami nebo se 
obrátit na realitní kancelář. Koupit či prodat nemovitost se na první pohled může zdát jako jed-
noduchá záležitost bez velkého rizika. Co musí člověk, který chce např. prodat svůj byt sám, tj. 
bez pomoci zprostředkovatele, učinit:
• zorientovat se v cenách bytů dané velikosti, v příslušné lokalitě,  příslušném čase
• zpravidla pomocí inzerce hledat zájemce o koupi bytu vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se 

s kupujícím o konečné ceně a dalších podmínkách prodeje
• zajistit soupis kupní smlouvy, která by měla jednak všechny potřebné náležitosti, aby ji katastr 

nemovitostí, akceptoval a provedl vkladem změnu vlastníka bytu, a současně, aby smlouva 
neobsahovala žádná ustanovení, která by v případě sporu byla pro něj nevýhodná

• řešit daňové aspekty obchodu (daň z převodu nemovitostí, popř. daň z příjmu)
• dohodnout se s kupujícím o způsobu předání příslušné částky
poslední uvedený bod je zvláště citlivou otázkou. Ke změně vlastníka nemovitosti nedochází 
jako např. u movitých věcí podpisem, resp. nabytím účinnosti kupní smlouvy, ale vkladem 
do katastru nemovitostí. Zde je zpravidla nejlepší řešení, aby peníze kupujícího byly uloženy 
do doby uskutečnění vkladu do katastru nemovitostí u třetí osoby (notář, advokát, banka). Kdo 
však chce ušetřit na poplatcích za tuto úschovu, riskuje, že posléze nebude mít ani peníze ani 
nemovitost. K této velmi politováníhodné situaci může dojít i z dalších důvodů.
(pokračování příště)

Maxim Ponomarenko (maxim@seznam.cz)

Realitní poradna

Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz
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Došlo po uzávěrce
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Sodomkovo Vysoké Mýto, 9. 6.
Ohlédnutí za ...
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Karneval RIO DE MEJTO
Ohlédnutí za ...

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit Mikádo na RIO DE MEJTO 
a všem maskám a alegorickým vozům.
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Čermákovo Vysoké Mýto
Ohlédnutí za ...

Všem čtenářům 

Vysokomýtského zpravodaje

přejeme krásnou dovolenou

Město Vysoké Mýto
a redakční rada Vysokomýtského zpravodaje

Vítěz XV. ročníku ČVM
DO ZUŠ Zábřeh
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