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Na přední straně obálky:
Letecký pohled na střed Vysokého Mýta od severovýchodu, 2007.
Zeleň dodnes vyznačuje historické jádro města v jeho čtvercovém půdorysu v místě bývalých 
i současných hradeb. Na přední straně náměstí Přemysla Otakara II. s jeho okolím, na zadní straně 
okolí chrámu svatého Vavřince.

Archivní letecký snímek Vysokého Mýta od východu, 1. pol. 50. let
Náměstí Otmara Vaňorného s chrámem svatého Vavřince s dosud neopravenou 
zvonicí, v pozadí vlevo základní škola Jiráskova, právě dokončená novostavba 
učiliště Karosy a pivovar.



JOSEF KLÍMA
ředitel kůru, dirigent, sbormistr, skladatel a hudební pedagog

* 20. července 1908 v Proseči nad Nisou
† 7. května 1955 ve Vysokém Mýtě

Narodil se před sto lety v rodině tesaře Františka Klímy a 
porodní asistentky Anny Klímové. Rodina, do níž přibyl roku 
1913 ještě Josefův bratr František, žila v Holovousích u Hořic. 
Otec však padl 20. října 1914 na haličské frontě a matka sama 
vychovávala oba syny v nejskromnějších podmínkách. Starší 
syn brzy nalezl svůj povznášející životní cíl v hudbě. Už jako 
žák základní školy v Chodovicích a měšťanské školy v Hoři-
cích se od venkovských kantorů naučil hrát na housle, klavír a 
varhany. V roce 1925, kdy začal působit jako varhaník v Miletí-
ně, byl schopen přidat ještě violu, flétnu a bicí nástroje. Toužil 
však po vyšších metách, zdokonaloval se v harmonii a v roce 

1926 začal studovat varhanickou školu Státní konzervatoře v Praze. V nesmírné nouzi nezbývalo 
než cvičit na klávesnici namalované na papíře a o prázdninách si přivydělávat jako varhaník. 
Čtyři krušná léta však znamenala pro Josefa Klímu nesmírný umělecký vzestup, poznání rozsáh-
lé hudební literatury i pražského hudebního života včetně tehdejších konzervatoristů, jakými byli 
třeba Jaroslav Ježek nebo Josef Stelibský.  Hledat si životní uplatnění za hospodářské krize bylo 
těžké. Až na počátku září 1934 dostal Josef Klíma místo ředitele kůru při chrámu sv. Vavřince 
ve Vysokém Mýtě. Vedle toho vyučoval hře na klavír, housle a varhany, působil jako sbormistr 
Cyrilské jednoty, tj. chrámového sboru. Ve městě s dobrými vojenskými muzikanty a nadšenými 
divadelními ochotníky Josef Klíma okamžitě přispěl ke kulturnímu dění. Sestavil sedmičlenný 
taneční orchestr, s nímž účinkoval na nedělních odpoledních čajích v hotelu Kobylka, stal se 
členem Lidové scény a s divadelníky U Lyry nacvičoval jeden hudební kus za druhým. V divadle 
poznal svou budoucí manželku, sopranistku Ludmilu, rozenou Lukešovou; jejich sňatek v roce 
1936 znamenal definitivní zakotvení ve městě, kde Josefu Klímovi nabízelo další hudební uplat-
nění Orchestrální sdružení, v němž hrál nejprve na tympány, i kapela Josefa Bartheldyho, s níž 
vystupoval jako klavírista tehdy, když měla jeho vlastní kapela volno. V těžkých letech německé 
okupace, kdy byl jeho bratr František vězněn v koncentračním táboře v Mauthausenu, kompo-
noval Josef Klíma duchovní hudbu, v souboru Lidové scény přispíval k uvádění vlasteneckých 
zpěvoher, objevoval a vychovával pěvecké i instrumentální talenty. Těsně po válce stál Josef 
Klíma u zrodu Městské hudební školy, kterou do roku 1947 vedl. Dirigoval Orchestrální sdružení, 
vedl pěvecký sbor Otakar, neúnavně pracoval s divadelníky a vedl i chrámový sbor a orchestr. 
Nezapomenutelným kulturním počinem, k němuž vyburcoval celou vysokomýtskou hudební 
obec, se stal slavnostní koncert ke 110. výročí narození Antonína Dvořáka konaný v listopadu 
1951. Pro tuto příležitost upravil Dvořákovy Biblické písně. K dirigování Missy solemnis, op. 86, 
pozval svého někdejšího spolužáka Václava Smetáčka. Vyčerpávající hudební aktivita Josefa 
Klímy naposledy vyvrcholila v únoru 1954, kdy dirigoval v orchestřišti Šemberova divadla obtíž-
nou Sukovu hudbu k Zeyerově hře Radúz a Mahulena. Tehdy se už jeho chatrné zdraví rychle 
zhoršovalo a nedlouho poté, 7. května 1955, se jeho život předčasně uzavřel. Pokorný umělec, 
velký znalec hudby, obětavý organizátor hudebního života ve městě zanechal ve Vysokém Mýtě 
mnoho žáků a obdivovatelů.

Medailon měsíce
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Dnešní poutí za vysokomýtskými sochami po-
kračujeme v imaginární procházce po knířov-
ské poutní cestě, vybudované v první třetině 
18. století a lemované posléze třemi pískovco-
vými sochami světců. Po svatém Josefovi (o 
něm viz Vitrinku v č. 5) byla druhou sochou na 
cestě do Knířova socha svatého Vavřince, jed-
noho z prvních patronů Vysokého Mýta (jemu 
je zasvěcen i hlavní vysokomýtský kostel).  
Stejně jako svatý Josef stával svatý Vavřinec 
mezi dvěma mohutnými lipami; i s trojbokým 
soklem měří socha asi 4 metry, světec je v ži-
votní velikosti. Má levou ruku na hrudi, přidr-
žuje palmovou ratolest, pravou rukou se opírá 
o kovový rošt, svůj atribut. Na přední straně 
soklu je český nápis, který říká, že socha byla 
vytvořena (podobně jako sousední socha sv. 
Josefa) nákladem Jana a Evy Joseffi a odhale-
na 10. května 1741. Nepřímé náznaky ukazují, 
že by mohlo jít o dílo sochaře a kameníka J. F. 

Pacáka. Dnes je velmi poškozená socha v jednotlivých segmentech uložena na knířovské faře 
a připraveno je její restaurování. Na své původní místo zhruba v polovině knířovské poutní cesty 
se však asi sotva vrátí. Místem, kde stávala, povede dálnice R35. O jejím eventuálním přemís-
tění na jiné místo se tedy bude muset ve spolupráci Ministerstva kultury, města Vysoké Mýto, 
projektanta dálnice, památkářů a římskokatolické farnosti v dohledné době jednat. Socha byla 
poničena v době neblahého působení sovětské armády v této lokalitě; restaurátorský zásah 
bude znesnadněn tím, že světci chybí hlava, obě ruce od předloktí a všechny zlacené atributy 
(svatozář a palmová ratolest). Naštěstí bude restaurátorům k dispozici poměrně dobrá fotodo-
kumentace z počátku 60. let, kdy byla socha ještě ve velmi dobrém stavu.

SVATÝ VAVŘINEC
Jeden z nejstarších křesťanských mučedníků a 
autentická historická postava byl zaživa upálen v 
Římě 10. srpna roku 258, a to obzvlášť drastickým 
způsobem: na kovovém roštu. Životem zaplatil za 
to, že místo aby odevzdal peníze prvotních křes-
ťanů do římské pokladny, jak o to byl požádán, 
tajně je rozdal žebrákům.  Legenda praví, že po 
několika hodinách umírání na roštu požádal své 
katy, aby ho obrátili, že jedna strana už je hotova: 
před plameny neměl ani stín bázně. Proto je vedle 
toho, že je patronem hasičů (vedle sv. Floriana), 
také patronem kuchařů, cukrářů a knihovníků. 
Bývá zpodobňován s roštem, palmovými nebo 
vavřínovými ratolestmi, měšcem, důtkami, řetězy 
a biči.

Vitrinka 

Svatý Vavřinec na svém místě na knířovské cestě  
v 60. letech 20. stol.

Peter Paul Rubens: Umučení svatého Vavřince, 
poč. 17. stol.
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Svatý Vavřinec (stav v 60. letech 20. stol.)

Vitrinku připravuje
Pavel Chalupa
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Úplná znění usnesení rady města č. 19/08 
– 20/08 jsou zveřejněna na internetové strán-
ce města. Předkládáme z nich následující 
výtah.

20. května rada města:
• vzala na vědomí výsledky konkurzního 
řízení na funkci ředitelky Mateřské školy 
Pod Smrkem, Vysoké Mýto a jmenovala s 
účinností od 1. 8. 2008 do této funkce Editu 
Lipavskou;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty na nám. Přemysla Otakara II., v uli-
cích Prokopa Velikého, v Břízkách, Husova, 
Čapkovská, V Peklovcích a na náměstí 
Naděje na dobu určitou;
• schválila přijetí dotace ve výši 5 mil. Kč na 
akci Vysokomýtská nemocnice, přestavba 
domu čp. 271 ve Vysokém Mýtě na poskyto-
vání následné lůžkové péče.

3. června rada města:
• schválila uzavření smlouvy o dílo na mana-
gement následujících projektů: Optimalizace 
odpadového hospodářství ve Vysokém Mýtě 
a Infrastruktura pro separaci odpadů ve 
Vysokém Mýtě a dále schválila mandátní 
smlouvu na akci Optimalizace odpadového 
hospodářství ve Vysokém Mýtě - technický 
dozor investora s  firmou OHGS, s. r. o., Ústí 
nad Orlicí jako dodavatelem těchto služeb;
• jmenovala hodnotící komisi na výběrové 
řízení na zhotovitele akce Domov důchodců 
Vysoké Mýto.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města

ŽÍŽALA MEJŤANDA VE ŠKOLCE
Koncem května vyslala žížala Mejťanda, 
maskot třídění odpadů v Mýtě, své zástupce 
z odboru životního prostředí a Technických 
služeb Vysoké Mýto do MŠ Kamarádi. Děti 
se seznámily prostřednictvím interaktivní-
ho výukového programu a pohádky Kterak 
žížala Mejťanda ke třídění odpadů přišla se 
základy třídění odpadů. Největší úspěch měl 
u dětí funkční model kontejneru na sklo, kte-
rý si naplnily a pomocí svého auta s jeřábem 
vyprazdňovaly.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
SOUTĚŽE VYTŘÍDIT NÁPOJOVÉ  
KARTONY SE VYPLATÍ
Od ledna do května probíhala ve Vysokém 
Mýtě v rámci krajského projektu na podpo-
ru třídění a recyklace odpadů „Věřte tomu 
nebo ne, třídíte pro sebe!“ soutěž ve sbě-
ru tetrapaků. Soutěž proběhla za podpory 
společnosti EKO-KOM, a. s., Pardubického 
kraje a Regionální rozvojové agentury Par-
dubického kraje.
Školy i občané, kteří se do projektu zapojili, 
nasbírali za půl roku 217 ks pytlů nápojo-
vých kartonů. Za prvních pět měsíců letoš-
ního roku tak bylo nasbíráno o 70 ks pytlů 
víc než za celý rok 2007. Vytříděné tetrapaky 
byly odvezeny do EPR Praha s. r. o., poboč-
ka Svitavy, kde budou dotříděny a předány 
do papíren k dalšímu zpracování. 

Odbor životního prostředí
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V pondělí 2. června dospěla soutěž ke své-
mu závěru, když proběhlo slosování sou-
těžních kuponů. Vylosováni byli: Dominik 
Svoboda, Jana Trnková, Alena Límová, Mi-
chaela Krejčí, Martin Dušek, Pavla Dušková, 
Štěpánka Žídková, Míša Husáková, Radek 
Farkas a Michal Smrček. Zároveň byly vy-
hodnoceny nejlepší školní třídy, které se za-
pojily do soutěže - tercie Gymnázia Vysoké 
Mýto,  8. třída Speciální školy Vysoké Mýto 
a 3. třída ZŠ Knířov. 
9. června  obdrželo na Městském úřadě 
Vysoké Mýto sedm výherců upomínkové 
předměty a tři vylosovaní si domů odnesli 
hodnotné ceny, kterými byly digitální fotoa-
parát, MP 3 přehrávač a nabíječka baterií. 
Dvě nejlepší školní třídy dostaly jako odmě-
nu poukaz k návštěvě herního centra Mag-
nethrou a žáci ze 3. třídy ZŠ Knířov si budou 
stavět  ze stavebnice Geomag.

Studenti Tercie.

Předání hlavní ceny Dominiku Svobodovi.

Setkání s výherci soutěže „Vytřídit nápojový karton 
se vyplatí“ na radnici

VÝSLEDKY SOUTĚŽE 
O NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ 
VYTŘÍDĚNÉHO BIOODPADU

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životní-
ho prostředí vyhlásil na Den Země soutěž 
O nejlepší biovchod.  Od dubna do června 
probíhalo každý týden hodnocení čistoty a 
množství bioodpadu, který obyvatelé ze síd-
lištní zástavby vytřídili do svého kompostej-
neru. Vítězi soutěže se stali obyvatelé na 
těchto adresách:
P. Velikého 602 - 603
Rašínova 381 - 383
Družstevní 365 - 376
Palackého 513 - 514

Vítězové soutěže, jako poděkování za vzor-
né třídění bioodpadu, převzali na městském 
úřadě absolutně přírodní produkt – vysoko-
mýtskou bioplynovici.

V červnu se uskutečnilo v 
obřadní síni Městského úřadu 
přivítání nových 
vysokomýtských občánků 

Martin Adam, Dominik Baier, Max Bureš, 
Sára Drahošová, Tomáš Kalous, Ema Ko-
řínková, Filip Kováčik, Jan Kroulík, Michael 
Kusý, Matyáš Erik Miler, Antonín Novák, Filip 
Novák, Kristýna Stehlíková, Tadeáš Stein, 
Radim Stolár, Zdeněk Soukal, Filip Tupec, 
Sebastián Urban, David Vích, Tobiáš Vitá-
sek, Patricie Vítková.

Společenská kronika
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VÍTĚZEM  XVI. ročníku  
ČVM  2008 se stal
DECHOVÝ  ORCHESTR ZUŠ  VIMPERK.

CENU DIVÁKŮ  získala
Mladá muzika Šardice.

VÝSLEDKY  XVI. ROČNÍKU 
NÁRODNÍ  PŘEHLÍDKY  
DĚTSKÝCH  DECHOVÝCH  
ORCHESTRŮ  ČERMÁKOVO  
VYSOKÉ  MÝTO  2008 
 

 Ceny poroty podle orchestrů
 
Dechový orchestr  ZUŠ  VOLARY
- za stylové provedení improvizovaného sóla 
  hráče na trubku ve skladbě See  You  Later  
   Aligator 
- nejmladší hráčce na Es klarinet Zitě  
 Koňaříkové
  
Dechový orchestr   ZUŠ  IVANČICE  
a  OŘECHOV
- za provedení skladby Fr. Maňase Tanec z 
  Hané
  
Dechový orchestr ZUŠ ŠARDICE
- Zdeňku Mikelovi za sólo na bicí nástroje ve 

skladbě FASCINUJÍCÍ  BICÍ
- nástrojové skupině klarinetů ve skladbě I. 

Horkého  Baby  polka
- za sólový výkon trumpetisty  Tomáše  Mara-

dy ve skladbě Měsíční  svit
 
Dechový orchestr   ZUŠ  VIMPERK
-  za výběr a sestavu repertoáru
-  za výkon bubeníka
-  za provedení skladby Miloše Machka  Hej, 

hore háj
-  za dynamické vypracování skladeb
 
Dechový orchestr  ZUŠ  OPATOVICE  
a  JEVÍČKO
-  nástrojové skupině trubek
 
Dechový orchestr  ZUŠ  PRACHATICE
-  nástrojové skupině fléten ve skladbě  VA-

RIAZIONI  IN  BLUE
- nástrojové skupině tenorů ve skladbě  PI-

VOŇKA
 
ZVLÁŠNÍ  CENA  POROTY
Dechový orchestr   ZUŠ  VIMPERK
-  za objevení a uvedení kompozice Jana 

Čermáka  SEN – ouvertura  a její  příklad-
nou interpretaci

Čermákovo Vysoké Mýto – výsledky 

Foto: L. Šedová
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PROMENÁDNÍ KONCERTY 
DECHOVÉ  HUDBY
na  náměstí  ve  Vysokém  Mýtě

Střídavě hrají orchestry
z  Chocně,  Dolního Újezda  a  Litomyšle.

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

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

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

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

KINEMATOGRAF  
BRATŘÍ  ČADÍKŮ 

aneb letní kino na náměstí

25. – 28. srpna 
na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém 
Mýtě

TAJNOSTI • PUSINKY
VÁCLAV • GYMPL
                                      
Začátek filmových představení vždy po set-
mění (cca ve 21 hod.).

TÝDEN HUDBY 2008  
(9. ročník)
4. – 8. srpna 
na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém 
Mýtě

Program:
pondělí 4. 8. 
19.00  Dědovy blechy (Vysoké Mýto)
20.30  VÁCLAV  KOUBEK  (Praha) 
úterý 5. 8.   
19.00  Rufus (Litomyšl)
20.30  YO YO BAND (Praha) 
středa 6. 8.  
19.00  Helena Vedralová & Eva se houpá 
 (Vysoké Mýto)
20.30 ROBERT KŘESŤAN a Druhá tráva 
 (Brno) 
čtvrtek 7. 8.   
19.00 Trio de Janeiro (Litomyšl)
20.30 THE HOGS 
 (Irsko - zahraniční host festivalu) 
pátek 8. 8.   
18.00 We are the future (Vysoké Mýto)
19.00 Morrow (Vysoké Mýto)
20.30 EASTPARK (Pardubice)

Koncerty se konají za každého počasí ve 
stanu na náměstí. Změna programu vyhra-
zena!! Vstupné zdarma.

Generální partner:
Mikroelektronika, spol. s r. o.

Partner:
Hotel – Restaurace Pod Věží

Mediální partner: 
Český rozhlas Pardubice

M-KLUB a Město Vysoké Mýto vás zvou na následující letní akce

98,6 FM • 102,4 FM • 101,0 FM

Hotel & Restaurace

Pod Věží
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se ohlíží do devadesátých let, do doby na-
šich prvních krůčků na novém, neprobáda-
ném území rašícího kapitalismu v Čechách. 
102 min. Širokoúhlý. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Středa 9. 7. v 19.00
INDIANA  JONES  
A  KRÁLOVSTVÍ  KŘIŠŤÁLOVÉ 
LEBKY
Americký dobrodružný film. Jedna z nej-
slavnějších postav filmové historie v podání 
Harrisona Forda se vrací po delší době na 
stříbrné plátno. Režie Steven Spielberg.
123 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 10. 7. v 17.30 !!!  

HORTON
Nová animovaná pohádka USA pro děti i 
dospělé o slonu  Hortonovi. Jeho sloní naivi-
ta ho zavede do různých prekérních situací. 
Není to jen klasická rodinná podívaná, ale 
především film pro každého, kdo se chce 
dobře bavit. 
85 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 11. 7. v 17.30  

WINX  CLUB – VÝPRAVA  DO  
ZTRACENÉHO  KRÁLOVSTVÍ
Italský animovaný rodinný film. Příběh šes-
ti statečných dívek, v jejichž rukou je osud 
celé Magické dimenze. Uspějí a porazí ty 
nejděsivější stvůry z nočních můr?  Zachrání 
ztracené království?
89 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Červenec
Středa 2. 7. v 19.00   

TAJEMSTVÍ  PRSTENU
Válečné drama Velké Británie, Kanady a 
USA. Dramatická podívaná postavená na 
skvělých hereckých výkonech, velkolepé 
výpravě  a především silném příběhu, inspi-
rovaném skutečnými událostmi.
119 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 3. 7. v 19.00   

CLONA
Americký horor na asijský způsob je překva-
pivě silný příběh o strachu uvnitř každého z 
nás a utrpení, které jsme na sebe schopni 
přivolat. Smrt může být začátek…
84 min. Mluveno česky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pátek 4. 7. v 19.00
MONGOL – ČINGISCHÁN
Velkolepě koncipovaný historický film nás 
zavede jak do mongolských a kazašských 
stepí, tak do magických čínských měst a 
klášterů. Čingischán byl ve 12. a 13. století 
jedním z nejmocnějších vojevůdců a vládců 
vzešlých z východních civilizací. 
129 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 6. 7. v 19.00   

V  ÚDOLÍ  ELAH
Psychologický kriminální thriller USA. Ne-
zvyklý pohled na důsledky současného 
iráckého konfliktu vychází ze skutečných 
událostí. Někdy je snazší pravdu odhalit, 
než jí čelit.
122 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pondělí 7. 7. v 19.00
Úterý    8. 7. v 19.00
U  MĚ  DOBRÝ
Nová česká filmová komedie na motivy po-
vídek Petra Šabacha,  podle scénáře Petra 
Jarchovského a v režii Jana Hřebejka. Film 

Kino
Kino Šemberovo divadlo

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

Úterý 19. 8. v 19.00   

OKO  BERE
Drama USA. Skupina pěti nadaných stu-
dentů každý víkend odjíždí pod falešnou 
identitou do Las Vegas, kde využívají svých 
dovedností k tomu, aby si v kartách přišli na 
slušné peníze. Las Vegas je na lopatkách…
123 min.  Širokoúhlý. České titulky. Od 12 
let. Vstupné 69 Kč.

Středa   20. 8. v 17.30
Čtvrtek 21. 8. v 17.30   

LETOPISY  NARNIE: 
PRINC  KASPIAN 
Americká fantazy natočená podle stejno-
jmenného druhého dílu sedmidílné ságy C. 
S. Lewise. Čtvero sourozenců bylo  přivolá-
no princem Kaspianem do Narnie, kde se 
vydávají na podivuhodnou cestu…
144 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Pátek 22. 8. v 19.00   

STALO  SE
Dynamický thriller USA s nečekaným začát-
kem i koncem. Na světě se objevila úplně 
nová epidemie – rychle se šíří a je smrtelná. 
Jejím nejhorším symptomem je naprostá 
ztráta základního pudu každého jedince - 
pudu sebezáchovy.
90 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 24. 8. v 19.00   

NEŽ  SI  PRO  NÁS  PŘIJDE
Americká komedie. Světy miliardáře E. 
Colea (Jack Nicholson) a obyčejného me-
chanika C. Chamberse (Morgan Freeman) 
se už ani více lišit nemohou. Na křižovatce 
svých životů sdílí stejný nemocniční pokoj a 
během společných rozhovorů zjistí, že mají 
přece jen něco společného…
97 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

V září uvidíte:
František je děvkař • Horton • Neuvěřitelný 
Hulk • Kung Fu Panda • Bláznovo zlato • 
Speed Racer • Bathory • Kopačky • Útěk 
do divočiny • Wanted • Indiana Jones 
a království Křišťálové lebky • Mejdan v 
Las Vegas • Zapomenutý ostrov • Sex ve 
městě.
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Divadelní předplatné na 
PODZIM 2008:

Neděle 21. září   
Agentura Harlekýn Praha  
Robert Thomas 

TURECKÁ  KAVÁRNA
Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního 
dne se odehrávají v útulné pařížské kavárnič-
ce. Tři komické skorodetektivky, ze kterých 
zejména poslední příběh, nazvaný Zlatý pan 
ministr, ťal přímo do naší žhavé současnosti.
Hrají: V. Vydra, N. Konvalinková, J. Boušková, 
M. Hádek, M. Kubačák.
Režie: Pavel Háša

Pondělí 20. října 
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Patrick Ryan
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Anglický spisovatel Patrick Ryan vydal v roce 
1963 novelu Jak jsem vyhrál válku. Kniha se 
stala velmi slavnou. Pod nálepkou humoru 
se v ní skrývá odsouzení války a její krutá 
obžaloba. Dělat si z války legraci je však oše-
metná věc!
Hrají: D. Gondík j.h., O. Brousek ml. j.h., Z. 
Kalina, J. Novák, V. Mrva, H. Karochová, B. 
Benešová, P. Duspivová, H. Weishauptová.
Režie: Milan Schejbal.

Středa 5. listopadu
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Jaroslav Havlíček
PETROLEJOVÉ  LAMPY
Spisovatel Jaroslav Havlíček nás zavede do 
své rodné Jilemnice na přelomu devatenácté-
ho a dvacátého století. Osud mladé ženy, ne-
poddajné, ale srdečné, s vnitřní důstojností, 
hrdé, ale zranitelné, která se nám může zdát 
chvílemi nesnesitelná a vzápětí okouzlující. 
Především musíme ocenit její neutuchající 
energii, s jakou se přes všechny rány osudu 
snaží dosáhnout aspoň kousku štěstí.
Hrají: P. Tomicová, F. Richtermoc, H. Pech, M. 
Kleplová, V. Čaněk, J. Zapletal, T. Lněnička, 
M. Eliášová,  J. Čížek, M. Zaoralová, A. Gre-
gar a další.
Režie: Ivan Rajmont.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Úterý 25. listopadu
Východočeské divadlo Pardubice
Paul Portner
BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Bláznivé nůžky jsou kriminální crazy kome-
die. Hra nás zavede do kadeřnického salonu 
Bláznivé nůžky s dosti svérázným personá-
lem. Přichází několik náhodných i stálých 
hostů, se kterými  můžeme prožít řadu všed-
ních, s humorem pojatých situací. Ale do 
toho piano hrající z prvního patra náhle ztich-
ne… Na VIII. ročníku GRAND Festivalu smí-
chu získaly „Bláznivé nůžky“ titul Komedie 
roku 2007 a Ladislav Špiner byl oceněn za 
nejlepší herecký výkon festivalu.
Hrají: L. Špiner, P. Janečková, A. Postler, J. 
Vrána, P. Dohnal, D. Novotná.
Režie: Petr Novotný j. h.
  
Pondělí 15. prosince 
Městské divadlo Mladá Boleslav
Guy de Maupassant
MILÁČEK
Paříž konce 19. století je sladkou dobou 
nevázané zábavy, kabaretů na Montmartru, 
absintu, barových tanečnic… Ale Paříž před 
stodvacetitřemi roky má mnoho společného 
i s naší současností. Absolvujeme jednu lekci 
kurzu „cesty nahoru“ s Georgem Duroyem v 
prostředí pařížské bohémy a smetánky. 
V titulní roli Petr Mikeska.
Režie:  Pavel Khek.

Začátky představení vždy v 19.30 hod. v 
Šemberově divadle.
Ceny předplatného:  1 100,  1 000 a  950 Kč.
Současným předplatitelům jsou jejich místa 
rezervována do středy 10. září.
Nebudete-li mít o předplatné na tuto sezónu 
zájem, prosíme o včasné zrušení.
Nevyzvednuté abonentky budou dány do 
prodeje.
Pro ostatní zájemce je uzávěrka předplatné-
ho ve středu 17. září.
Změna programu vyhrazena.
Informace v kanceláři M-Klubu, 
tel. 465 420 420.
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M-Klub

Taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci. Na podzim roku 2008 se tančí o 
těchto nedělích: 
14. září, 5. října, 2. listopadu a 30. listo-
padu.

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

- jazykové 
angličtina, němčina, francouzština, ruština
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé. Výuka probí-
há 1x týdně 2 vyučovací hodiny. Den i hodi-
ny výuky budou  upřesněny na informační 
schůzce v průběhu září.

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

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

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

Taneční odpoledne

Připravujeme:
15. září: 
Travesti skupina Screamers Praha - před-
prodej od úterý 2. 9. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto

22. října: 
VĚRA MARTINOVÁ & Jamie Marshall 
a Lenka Slavíková

18. listopadu: 
VÁCLAV NECKÁŘ + BACILY

11. prosince: 
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše

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

NOVÝ KURZ 
MAŽORETKY
Od října otevíráme nový kurz mažoretek pro 
dívky od 5 do 10 let. 
Přihlášky a další informace v kanceláři 
M-Klubu nebo na tel. 465 420 420.

Taneční 2008
Do kurzu tance a společenské výchovy, kte-
rý začíná v  září 2008, přijímáme ještě dívky 
i celé taneční páry. Zájemci se mohou při-
hlásit v kanceláři M-Klubu Vysoké Mýto, bliž-
ší informace na  tel. 465 420 420.
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V období od 1. 7. do 31. 8.
ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY 

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

Výstava ve vestibulu:
BAREVNÁ ZEMĚ
Výtvarné práce malované na okenních tabu-
lích v rámci Dětského dne pořádaného 
DDM Mikádo.
Výstava potrvá do 30. 8. 

Z besedy s Petrou Braunovou...

Městská knihovna NOVINKY
Naučná literatura:
Jon Ardle: Bambusy a trávy
Sněžana Dimitrova: Devět let v pekle
Karel Jech: Kolektivizace a vyhánění sedláků 
z půdy
Tony Judt: Poválečná Evropa
100 slavných filmů světové kinematografie
Ondřej Suchý: Aluminiový klíček Felixe 
Holzmanna
Klára Poláčková: Himálajský deník 
Zdeňka Hledíková: Arnošt z Pardubic
Petr Dvořáček: Naše nejkrásnější historické 
zahrady
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 6

Beletrie:
Leo Kessler: Hitlerova mládež útočí
Sandra Lanczová: Lásky a nelásky
Dick Francis: Mrtvý dostih
Jarka Kovaříková: Sodoma Gomora
Jitka Prokšová: Zbytky iluzí
Ivan Mládek: Fejetony
Steve Berry: Benátská zrada
Vlastimil Vondruška: Krev na lopuchu
Gabriela Chrastilová: Agáta a já

Literatura pro děti a mládež:
Eoin Colfer: Detektivní agentura Půlměsíc
René Goscinny: Nové Mikulášovy průšvihy
Enid Blytonová: Správná pětka opět v akci
Jindřich Balík: 100nožka Klotylda
Lenka Lanczová: Království za botu
Joachim Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a 
stopa zapomenuté ponožky

Novinky – CD
Jakub Smolík: 36 nejkrásnějších balad
Olympic: Sopka
Petr Kolář: Bez křídel
Foo Fighters: Echoes, Silence, Patience & 
Grace

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

12



18. června - 25. července, Galerie Kubík, Litomyšl
STVOŘENÍ SVĚTA PODRUHÉ
V Galerii Kubík v Litomyšli (na Smetanově náměstí nad supermarketem Ku-
bík) probíhá v rozšířené podobě výstava Jeana Effela. Tady je součástí 4. 
ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle (http://vytvarna.smetanovalitomysl.
cz/). Městská galerie Vysoké Mýto tam tuto výstavu zapůjčila na přání Par-
dubického kraje, který je spoluorganizátorem festivalu Smetanova Litomyšl 

a který se stal i významným finančním partnerem přípravy této náročné výstavy Městské galerie 
ke stému výročí narození tvůrce Stvoření světa. Denně 10 – 18 hod.

5. července – 14. září, Výstavní síň Jana Jušky
KRAJINY Z KRAJE
Tato prázdninová výstava představí mistrovská díla z majetku východočes-
kých soukromých sběratelů. Východní Čechy tak nejsou jen hlavním téma-
tem výstavy, ale i jejím hlavním zdrojem a pramenem. K vidění budou obrazy, 
jejichž velká část nebyla dosud nikdy vystavena. Půjčitelé zůstanou skromně 
v pozadí, v popředí se ocitnou všichni slavní malíři našeho kraje: Kaván, Sla-

víček, Hudeček, Honsa, Knyttl, Dvořák, Macoun, Komárek, Klápště, Jíra, Porš a mnozí další. 
Výstava bude otevřena 5. července v 10 hodin. Denně kromě pondělí a úterý.   

14. srpna - 21. září, Galerie ve zvonici
JANA KREJZOVÁ
Keramička Jana Krejzová (www.raku.cz) je především specialistkou na vý-
paly technologií raku a modelovanou keramiku (vznikající bez pomoci hrn-
čířského kruhu). Ve svém ateliéru v Újezdci u Růžového paloučku ovšem 
vedle toho vybudovala výtvarné centrum, kde se nepěstuje jenom keramika, 
ale třeba se plete z proutí nebo se cvičí jóga. Jana Krejzová přitahuje na své 

workshopy desítky zájemců o keramiku a alternativní výtvarný i životní styl z celé Evropy. Na 
své první velké vysokomýtské výstavě představí jak svou volnou keramickou tvorbu, tak užitou 
keramiku. Denně kromě pondělí, 9 – 12, 13 – 17 hod.

8. – 12. září
KERAMICKÝ WORKSHOP ZAKONČENÝ VÝPALEM
V týdnu od 23. do 26. 6. se v rámci Mezinárodních partnerských dní Entre-
vue 2008 konal pod křídly Městské galerie keramický workshop, který vedla 
Jana Krejzová. Workshop byl určen pro studenty vysokomýtských  středních 
škol a 2. cyklu základní umělecké školy, jeho druhá, zářijová část pak bude 
určena také pro zahraniční studenty. Proběhne 8., 11. a 12. září ve Vysokém 

Mýtě a bude zaměřena na výpaly jednoduchými technikami v papírových pecích a výpaly  tech-
nologií raku. Tyto výpaly budou veřejné a budou se konat na náměstí Otmara Vaňorného 12. září 
v rámci hlavní části Mezinárodních partnerských dní.

Městská galerie

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

www.mg.vmyto.cz
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UTLUČEM JE ČEPICEMA...
1. července – 31. srpna 
Na výstavě bude 
představena více 
než stovka pokrý-
vek hlavy z muzej-
ních i soukromých 
sbírek. Nejstarší po-
chází z revolučního 
roku 1848, násle-
dují čepice z konce 
19. století a dále 
pak z období 1. a 
2. světové války. 
K vidění budou přilby – typ Ardian, Gladia-
tor, čepice vojenské i úřednické – typy Pic-
kelhaube, Kommode tschapky, hulánské 
čapky, klobouky, čáka, képi a mnoho dal-
šího. Výstavu doplňují čepicové odznaky 
a vojenské instruktážní šátky. Zpestřením 
jsou velkoformátové fotografie Jiřího Dvořá-
ka. Opravdovou perličkou je ruský kiwer a 
zajímavostí pak torzo japonské samurajské 
přilby kabuto. Převážná většina sbírkových 
předmětů se touto výstavou vůbec poprvé v 
historii muzea představí veřejnosti.

V rámci tzv. „samoobslužných interaktivních 
prvků“ si návštěvníci budou moci vytvořit 
vlastní instruktážní šátek, navrhnout čepici 
nebo prověřit své znalosti v kvízu. 

BRATŘÍČKU, 
ZAVÍREJ VRÁTKA…
Rok 1968 a 20 let sovětské okupace v Par-
dubickém kraji
21. srpna – 28. října
Výstava mapuje na základě historických do-
kumentů, dobových reálií i výpovědí pamět-
níků nejenom příchod intervenčních armád 
v srpnu 1968 do našeho regionu, ale zejmé-
na se snaží zachytit každodenní život měst 
a obcí dnešního Pardubického kraje s trvale 
umístěnou sovětskou posádkou či vojen-
skou jednotkou. Vysoké Mýto, Zdechovice, 
Lázně Bohdaneč, Klášterec nad Orlicí, Květ-
ná, Hylváty, Červená Voda – to jsou místa, 
kde bota sovětského vojáka zanechala hlu-
bokou stopu v krajině, mezilidských vztazích 
i osudu jednotlivců.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
25. - 29. srpna 

Stejně jako vloni pořádá 
Regionální muzeum pří-
městský tábor pro děti se 
zájmem o historii.
Letos je určen hlavně 
dětem od 7 do 11 let, 
které se chtějí seznámit s 

životem starých Slovanů. Společně nahléd-
neme do šerého dávnověku a vyzkoušíme 
si například práci s hrnčířskou hlínou, pe-
čení chleba, barvení tkanin pomocí rostlin, 
dozvíme se něco o bozích a démonech a 
uděláme si výlet do střediska experimentální 
archeologie. 
Tábor je naplněn.

KONEC PRÁZDNIN 
NA MUZEJNÍM DVORKU
25. - 29. srpna 
Cyklus loutkových představení pro malé i 
větší, každý den od 17.00 pod širým nebem 
na muzejním dvorku.

Pondělí: VĚC NENÍ VĚC, divadlo Neslyším 
Brno. Představení využívá pohybové impro-
vizace a asociativní hry s předměty. Díky 
fantazii toto představení vzniklo, díky fantazii 
můžeme této hře porozumět. Děti potřebují 
podporu k pochopení obsahu a pojmů a prá-
vě názornost a vlastní zkušenost z prožitého 
a viděného jim v tom mohou pomoci… 

Úterý: DVAKRÁT O KAŠPÁRKOVI, divadlo Xa-
ver.  Dvě veselé komorní pohádky podle sta-
rých loutkových her pro nejmenší se živými 

Regionální muzeum
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písničkami za doprovodu kytary, hrané na 
stole dřevěnými autorskými loutkami v ori-
ginálních kulisách.

Středa: VO HLOUPYM HONZOJ, HUBATEJ 
MARJÁNĚ, KTERÁ SKRZE PEKLO K NA-
PRAVENÍ PŘINDE, divadlo Xaver.
Úspěšná inscenace oceněná dvěma cena-
mi za přínosnou dramatizaci lidové tvorby. 
Stará lidová pohádka se sběru J. Š. Kubína, 
hraná 50 cm dřevěnými marionetami. Hra je 
typická svou velkou věrností lidovým tradi-
cím. Celá pohádka je doplněna písničkami, 
které se děti učí zpívat v průběhu předsta-
vení.

Čtvrtek: BYL JEDNOU JEDEN..., divadélko 
Poli Hradec Králové. Tři pohádky (tak trochu 
jinak) pro nejmenší, při kterých se pobaví i 
dospělí, vzniknou díky kouzelné paličce a 
velké, kouzelné černé bedně, na kterou se 
tu a tam ťukne a pak se dějí věci. Představe-
ní je hráno látkovými maňásky.

Pátek: ČERT A KÁČA, divadélko Poli Hra-
dec Králové.
Káča v našem podání je dost nesnesitelná a 
nesnášenlivá ženská. Nevydrží s ní ani čerti 
v pekle. Ale co nedokáží čerti v pekle, to do-
káže láska a jeden povedený ovčák. Pohád-
ka vychází z tradiční české klasiky. Předsta-
vení je hráno řezbovanými maňásky. 

Změna programu vyhrazena.

Oznamujeme váženým návštěvníkům, že 
byla otevřena nová expozice ve dvoře mu-
zea věnovaná firmě Carrosserie Sodomka. 
Zde lze zhlédnout i unikátní vůz Aero 50 Dy-
namik, jakož i jiné zajímavosti.
Zároveň se omlouváme za dlouhodobé 
uzav ření stálé expozice v hlavní budově 
muzea. V současné době probíhá její pře-
stavba a renovace. 

Předmět měsíce
PLASTIKA ALEGORIE JARA
Produkci slavné firmy 
Wiener Werkstätte, 
která vznikla v roce 
1903, zastupuje ve 
sbírce výtvarného 
umění plastika s ná-
zvem Alegorie Jara. 
Postava ženy z pó-
roviny je dotvořena 
vrstvou barevných 
glazur. Je vysoká 
24,5 cm s průměrem 
základny cca 13 cm.
Alegorie znázorňuje ženu ve velmi jednodu-
chých žlutých šatech, s mírně nakloněným 
tělem. Na hlavě má béžový klobouk s černou 
stuhou, kterou má uvázanou kolem krku. Ko-
lem obou tváří má připevněn trs barevných 
květin se zelenou stuhou. V pravé ruce svírá 
svazek květin různé barvy se zelenými ston-
ky a listy, v dlani levé ruky třímá modrý šál s 
dlouhými třásněmi.
Keramické oddělení firmy Wiener Werkstätte 
produkovalo především dekorativní vázy a 
mísy, zejména však rozsáhlou kolekci kera-
mických sošek a portrétů. Byly dílem žen: 
Gudrun Baudischové, Vally Wieselthierové, 
Lotte Calmové, Johanny Meierové aj. Jejich 
tvorba byla již od počátku přijímána s rozpa-
ky, od vedení firmy však měly pro svou práci 
stálou podporu. Obdobné tendence exis-
tovaly i jinde v Evropě, u nás je prezentuje 
například tvorba Heleny Johnové. Figurální 
plastika ze sbírky našeho muzea je typickou 
ukázkou vídeňské keramické produkce ko-
lem roku 1910. Série ženské figury znázorňu-
jící svým oblečením a atributy jedno z ročních 
období (v našem případě jaro) byly pro svůj 
šat inspirovány biedermeierem označovány 
jako „krinolíny“. Plastiku Jaro navrhla Johan-
na Meierová – Michelová, která se narodila v 
roce 1876 v České Lípě. Spolu s manželem, 
sochařem a keramikem Emilem Meierem, 
se zúčastnila řady výstav užitého umění, 
kde vystavovala především figurální práce v 
pórovině a porcelánu, ale i v kovu. Plastika  
Jaro ze sbírek vysokomýtského muzea byla 
poprvé veřejnosti představena na souhrnné 
výstavě keramiky a porcelánu v roce 2003. 
Už v té době byla velmi poničena (praskliny 
po celé délce, ulomený zadní díl šatů, poško-
zená glazura apod.), a tak byl nutný odborný 
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zásah restaurátora; ten se nám podařilo zrea-
lizovat na počátku tohoto roku ve spolupráci 
s Moravskou galerií v Brně.

 Alena Korálová,
kurátorka sbírky výtvarného umění

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Barokní areál Vraclav
DÉMONI, ČÁRY, 
KOUZLA A VĚŠTBY
1. května – 30. září 
V tomto roce se poku-
síme návštěvníkům Ba-
rokního areálu přiblížit 
tajuplný a mystický svět 
našich předků. V bu-
dově bývalých lázní se 
objeví strašidla, démo-
ni, ale i dobří duchové, 
kteří provázeli život sta-
rých Slovanů. Některé 
známe z  pohádek, jiní 
už upadli v zapomnění.
Výstava byla oceněna prestižní cenou Glo-
ria musaealis a zapůjčilo ji Muzeum České-
ho ráje v Turnově.

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

Školy

Jednou z priorit naší školy je výchova kultur-
ního diváka a čtenáře. V rámci tohoto celo-
ročního projektu  jsme uskutečnili téměř se 
všemi žáky I. stupně návštěvu hradu Kost 
u Sobotky a města Jičína, známého jako 
město pohádek. Hrad Kost nabízí vzděláva-
cí program nejen v oblasti kultury, historie, 
ale i přírodovědy. Společně jsme se prošli 
údolím Plakánek, krásnou krajinou pískov-
cových skal, shlédli vystoupení sokolníka i 
divadelní představení šermířů. Hradem nás 
provedla průvodkyně, která měla výklad vý-
borně přizpůsoben věku a povaze malých 
návštěvníků, a na závěr si mohl každý vy-
zkoušet lukostřelbu. Po procházce se nám 
nad hlavami prolétlo káně lesní a Parisovo, 
orel stepní, viděli jsme tam krkavce a výra 
velkého, kterého jsme si mohli pohladit. Na 
hradě jsme stáli  na místech, kde se natáče-
la pohádka S čerty nejsou žerty. Po prohlíd-
ce hradu následovalo představení šermířů. 
Poté jsme odjeli do Jičína. Po příjezdu jsme 
šli nakupovat na náměstí, když jsme se vrá-
tili z náměstí, vystoupili jsme na věž, která 
měla 156 schodů. Po sestoupení z věže 
jsme si šli prohlédnout Rumcajsovu ševcov-
nu. Z ševcovny jsme již zamířili k autobusu 
a jeli domů.
Společně jsme si to všichni užili!
Žákyně 4. B: Gabriela Bečičková, Zina Bez-
rodná, Jesika Doležalová, Pavlína Farníková, 
Alexandra Smoláková, Veronika Syrová a 
Klára Voleská.

ZŠ JIRÁSKOVA

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

Otevřeno: 
út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
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MY KONČÍME AŽ V SRPNU!
Letošní školní rok nám skončil již 27. června, 
kdy si žáci odnesli ohodnocení své práce a 
mohli přivítat tolik očekávané prázdniny. Při 
loňských oslavách stého výročí postave-
ní školy jsme se loučili se žáky 9. ročníku 
slavnostním vyřazením ze školy. Protože se 
slavnost všem zúčastněným líbila, připravili 
jsme ji i pro letošní deváťáky. Za přítomnosti 
rodičů, pedagogů, spolužáků, hostů z řad 
zastupitelů a radních našeho města byli 
všichni odcházející žáci svými třídními uči-
teli ošerpováni a s přáním dalších úspěchů 
propuštěni z naší školy a předáni dalším 
vzdělávacím institucím...
Tím jsme ale neskončili. Týden plný dobro-
družství čeká na všech 120 přihlášených dětí 
ve Sv. Kateřině u Hostinného. Letní tábor, 
letos již třináctý, pořádají učitelé a přátelé 
školy na přelomu července a srpna. Teprve 
potom můžeme konstatovat „končíme“.
Všem rodičům, sponzorům a přátelům ško-
ly, kteří ZŠ Javornického pomáhají, všem, 
kteří podporují akce pořádané školou, moc 
a moc děkuji. Velké poděkování patří i zři-
zovateli školy, městu Vysoké Mýto. A samo-
zřejmě poděkovat musím i svým kolegům, 
všem zaměstnancům školy, bez kterých by 
škola nebyla školou. 
Milí čtenáři Vysokomýtského zpravodaje, 
přeji vám krásnou dovolenou a prázdniny 
plné pohody a slunce.

Mgr. Soňa Teplá

POLICIE NA NÁVŠTĚVĚ
Dopravní kroužek, který vznikl při školní dru-
žině ZŠ Javornického, po celý rok poznával 
dopravní značky, učil se předpisy a sezna-
moval se s dopravními křižovatkami, ale 
také s vybavením kola. V rámci kroužku děti  
navštívily dopravní hřiště, kde teorii převed-
ly v praxi. Závěrečná hodina byla věnována 
besedě s Policií ČR. Policisté dětem před-
vedli vybavení auta, pouta, balónky, které 
se používají při zjišťování hladiny alkoholu, 
i služební zbraně.  Za celoroční práci byly 
děti odměněny pexesem a reflexními samo-
lepkami.

A. Nováková,
vedoucí dopravního kroužku 

ZŠ JAVORNICKÉHO

KRÁLOVEHRADECKÝ FESTIVAL 
SBOROVÉHO ZPĚVU 2008
Pátý ročník Královehradeckého festivalu sbo-
rového zpěvu byl vyhrazen pro dětské sbo-
rové zpívání a proběhl ve dnech 15. - 18. 5. 
První festivalový den byl ve znamení koncertů 
pro základní školy v Hradci Králové. V pátek 
se uskutečnily koncerty v partnerských měs-
tech a jejich sborech. Dětský pěvecký sbor 
Rubínek Základní umělecké školy Vysoké 
Mýto hostil Popradský dětský pěvecký sbor 
(Slovensko – sbormistr Jozef Búda) a společ-
ný koncert se konal v koncertním sále ZUŠ 
Vysoké Mýto. Každý sbor se prezentoval v 
samostatném vystoupení a na závěr se oba 
sbory spojily a zazpívaly Ave verum Wolf-
ganga Amadea Mozarta a lidovou písničku 
Na tú svatú Katerinu v úpravě Jana Vičara. 
Slovenský sbor byl ubytován v rodinách dětí 
z Rubínku a rodičům těchto dětí patří veliké 
poděkování za ochotu a trpělivost při přípra-
vách i samostatné realizaci tohoto setkání. 
Začátkem června přišel od Popradského 
dětského sboru děkovný e-mail, ve kterém 
dr. Búda ještě jednou děkoval za krásný a 
příjemný čas strávený ve Vysokém Mýtě. V 
sobotu ráno oba sbory odjely do Hradce Krá-
lové, kde následoval velmi náročný program.
Zkouška s Filharmonií Hradec Králové, bese-
da s hudebním skladatelem Janem Vičarem, 
akustická zkouška a samostatné vystoupení 
Rubínku v přehlídkovém bloku v sále Muzea 
Východních Čech mezi špičkovými našimi i 
zahraničními sbory – přípravná oddělení Jit-
ra Hradec Králové, Severáček Liberec, dět-
ský sbor ze Sušice, Budapešti (Maďarsko) 
a Popradu (Slovensko). Festival vyvrcholil v 
sobotu večer slavnostním koncertem v nově 

Základní umělecká škola
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opraveném a krásném sále Filharmonie Hra-
dec Králové světovou premiérou cyklu 19 
písní s názvem O Káče a s Káčou od Jana Vi-
čara. Filharmonii Hradec Králové řídil Marek 
Valášek a barytonové sólo přednesl sólista 
Národního divadla v Praze Luděk Vele.
Po koncertě si děti ještě užily návštěvu akva-
centra v Hradci Králové a domů se vrátily s 
velkými hudebními zážitky.   
  

Pavel Zerzán,
sbormistr dětského pěveckého sboru 

Rubínek ZUŠ Vysoké Mýto

NAŠE ŽELÍZKO V ÚSTŘEDNÍM 
KOLE KYTAROVÉ SOUTĚŽE
V Ústředním kole soutěže hudebního oboru 
ZUŠ ve hře na kytaru, které proběhlo 30. a 
31. května v Novém Strašecí, měla naše Zá-
kladní umělecká škola jednu bojovnici. Mar-
kéta Vedralová soutěžila v první kategorii, a 
i přes to, že je o rok mladší než její soupeři, 
získala Čestné uznání prvního stupně. Gratu-
lujeme jí i jejímu učiteli Jiřímu Tomáškovi!

Všem dětem přejeme slunečné a fanfárové 
prázdniny, které potečou velmi, ale opravdu 
velmi  pomalu!
     

Kolegové a kolegyně, DDM Mikádo

Spíme doma I. aneb 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S EVOU 
od 18. – 22. 8.
Cena tábora je 1050 Kč, je možné se přihlá-
sit na jednotlivé dny.
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM Miká-
do nejpozději do 25. 7.

Spíme doma II. aneb 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S TOMEM 
od 25. – 29. 8.
Cena celého tábora je  900 Kč, je možné se 
přihlásit na jednotlivé dny.
Přihlášky s platbou přijímáme v DDM Miká-
do nejpozději do 25. 7.
Podrobný program najdete na 
www.ddm-mikado.cz nebo přímo v DDM 
Mikádo. 

DDM Mikádo

Připravujeme:

Sobota 6. 9. v odpoledních hodinách
ZAHRADNÍ BENEFICE
Na podporu sdružení Berenika z Vysokého 
Mýta, občanského sdružení pro pomoc těž-
ce zdravotně postiženým osobám.
Vystoupí kapely Znouzecnost, Los Hongos 
a další.

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

Pátek 17. 10. od 20.00 

UŽ JSME DOMA
Koncert Teplické kapely. 
Flash Klub DDM Mikádo, vlezné 50 Kč.

Od 25. 8. jsou k dispozici přihlášky na nový 
školní rok 2008/2009 DDM Mikádo.

EMKO
Prázdninový provoz EMKA:
Úterý 9 až 12 hod. a 13 až 16 hod.
Středa 14 až 18 hod.
Čtvrtek 9 až 12 hod. a 13 až 16 hod.
V případě potřeby bude otevírací doba přizpů-
sobena přáním dětí a mladých lidí.

Akce:
-   sportovní turnaje a výlety
- přesné termíny akcí budou vyvěšeny na 
    plakátech v Klubu a v Informačním centru.

Každou středu pravidelná výtvarná dílna pod 
vedením dobrovolnice Evy Olivové.
Najdete nás v ul. Průmyslová 168 (areál bývalé 
VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška, Magda a 
Bára.

Emkovo filmové středeční navečír 
se o prázdninách nekoná. Promítat budeme 
opět po prázdninách.
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MATEŘSKÉ CENTRUM
zve rodiny s dětmi
od 25. 8. – 29. 8. 
každý den od 9.00 do 12.00
do herny v Domě dětí a mládeže MIKÁDO
k setkání, povídání nebo hraní. Pro děti je 
připraven program, který přizpůsobíme věku 
dětí (budeme vyrábět sluníčka, motýlky, šne-
ky, učit se tanečky, písničky a básničky), a 
když bude počasí přát, budeme chodit i na 
městské hřiště pod Mikádem, aby si děti za-
soutěžily a odnesly si nějakou cenu.
Uvítáme miminka z kočárků i předškolkové 
děti, které se zapojí do kolektivu, najdou si 
nové kamarády a lépe přijmou nástup do 
mateřské školy.
Dobrovolný příspěvek 30 Kč za rodinu (pro 
členy centra 20 Kč) na materiál. (Děti si mo-
hou odnést své výrobky domů.)

MATEŘSKÉ CENTRUM
pro rodiny s dětmi od miminek po předško-
láky
Centrum pro rodinu Kujebáček
Sídlo: MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397, Vy-
soké Mýto
Tel. 776 703 420 (Kafková), 736 137 966 
(Kusá), 
e-mail: kujebacek@seznam.cz

Centrum pro rodinu KUJEBÁČEK

DOPIS Z NADĚJE
Na konci Vysokého Mýta směrem k Vanicím 
máme svůj domov my, nejstarší generace 
města. Jsem jedna z prvních obyvatel Na-
děje, takže zde spokojeně žiji již 14 roků. 
Velmi ráda bych touto cestou jménem všech 
obyvatel chtěla poděkovat celému vedení 
našeho zařízení za všestrannou péči, na kte-
ré se podílí všichni zaměstnanci. Obyvatelé 
mají zajištěno kvalitní stravování, úklid celého 
objektu včetně bytů, praní, žehlení, drobné 
nákupy, 1x v týdnu bezplatný odvoz do měs-
ta  na odborná lékařská vyšetření, nákupy, 
soukromé pochůzky. Zdravotní péče je nám 
poskytována v ordinaci v budově, kde máme 
vyhražené ordinační hodiny. O těžce nemoc-
né, ubytované většinou na 4. poschodí, pe-
čuje štáb kvalifikovaných zdravotních sester 

Naděje

s pomocnými ošetřovatelkami. Jedná se o 
činnost velmi náročnou, protože část nemoc-
ných je zcela nepohyblivá. Je samozřejmé, 
že se sestry starají podle potřeby o všechny a 
zajišťují podávání léků, píchání inzulínu, kon-
troly krevního tlaku, odběry krve a pomoc při 
různých potížích. Do Naděje denně dochází 
i duchovní. Dvakrát v týdnu máme možnost 
pobesedovat u šálku kávy, čaje a jiných ne-
alkoholických nápojů v naší čajovně. Jeden-
krát v týdnu se dle potřeby scházíme s paní 
Antlovou v naší nadějské knihovně při půjčo-
vání knih. Sociální pracovnice se nám starají 
o vhodné využití volného času organizací kul-
turních i vzdělávacích besed, poskytují rady 
a zástupují nás v různých jednáních s úřady. 
Zajišťují pro obyvatele kadeřnice, pedikérky, 
kosmetičky... Mezi oblíbené patří i návštěvy 
pana Václava Svobody s harmonikou a sta-
rými českými písničkami. V těchto chvílích 
se ve vzpomínkách vracíme za polovinu 
minulého století, do našeho mládí. Mnozí si 
i rádi zazpíváme a kdyby nohy sloužily, jistě 
by se i tancovalo. Děkujeme panu Svobodovi 
a všem, kdo za naši dobrou pohodu nelitují 
času a přicházejí mezi nás z města...  

Obyvatelka Domu s pečovatelskou službou 
Naděje Vysoké Mýto 

Církve

FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve ve Vysokém 
Mýtě (u kostela sv. Vavřince).

PŮJČOVNÍ DOBA:
NEDĚLE:
Po dopolední mši svaté: 9.30 – 10.00 hod., 
v případě zájmu i déle.

STŘEDA:
Od 19.00 – 21.00 hod.

Během prázdnin od 7. července do 25. srp-
na 2008 knihovna nepůjčuje.

Farní knihovna
Římskokatolická farnost – děkanství

Foersterova 161/I
566 01  Vysoké Mýto
www.katolik.vmyto.cz
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Římskokatolická farnost Vysoké Mýto a  
soubor SOLIDEO Vás srdečně zvou na kon-
cert:

HUDBA ŠESTI STALETÍ  A
ZAPOMENUTÉ HUDEBNÍ 
NÁSTROJE
Vysoké Mýto,  9. srpna v 18.00 hod. 
kostel sv. Vavřince

Hudba gotiky, renesance a baroka hraná 
na dobové instrumenty (hudební nástroje 
z rohů beranů, krav, muflonů, kozlů, flétny 
dřevěné i kostěné, středověké tříhlasé dudy, 
niněru, šalmaj aj.).

Uvidíte a uslyšíte přes 20 hudebních nástrojů 
a skladby z 12. - 18. století z Čech, Moravy, 
Španělska, Itálie a Francie. Letos vystoupí 
dokonce i naši dřevění herci!

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, CD souboru k 
dispozici.

Občanské sdružení Hliněná dílna Újezdec 
vás zve v sobotu  5. 7. na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
venkovského ateliéru výtvarnice a keramič-
ky Jany Krejzové  v Újezdci u Růžového 
paloučku.

Program:
JELÉNCI: výstava rodinného umění Martina, 
Hany, Anežky, Josífka a Palušky Jelínkových. 

16.00 – 17.30 HRA SE ZVUKY: Jana Vla-
chová (nástroje přírodního ladění, tibetské 
mísy, didžerido, bubny, drobné perkusivní 
nástroje).

18.00 – 22.00 AUTORSKÁ ČTENÍ: Martin 
Černer, Pavel Kolmačka, Bogdan Trojak, Jiří 
Vyorálek, doprovázená intermezzy Jiřiny a 
Terezky Macháčkové na kytaru a příčnou 
flétnu.

22.00 NABA - REVNO  
sestry  Boštíkovy ze samoty a jejich písničky 
za doprovodu klavíru.

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

Hliněná dílna Újezdec

KONCERTY V LETNÍM AREÁLU 
ČESKÉ HOSPODY V HRUŠOVÉ
V letním areálu České hospody v Hrušové 
začala opět koncertní sezóna - viděli jsme už 
Ivana Hlase, Jolly Joker & P.B.U., Visací zá-
mek a Jaroslava Hutku. 

Dále vás zveme na koncerty:
11. 7. 
Hudba Praha / Jasná páka   (+ Rufus)
1. 8. 
Dukla vozovna + Punk Floid  (+ Gepes)
15. 8. 
Priessnitz  (+ Mother‘s Angels)
29. 8. 
gipsy.cz
5. 9. 
Iva Frühlingová  (+ The Partisan)
12. 9. 
AC/DC revival band - Špejbl‘s Helprs (+ 
Washington/D. C.)

Koncerty se konají za každého počasí, pouze 
při vytrvalém dešti se přesouvají do kulturní-
ho sálu Obecního domu.
Vstupenky koupíte v předprodejích: infor-
mačních center ve Vysokém Mýtě, Chocni 
a Litomyšli, dále v knihkupectví Paseka v 
Litomyšli, v Motobazaru Hrušová a přímo v 
České hospodě. Připraveno je pro vás pří-
jemné stylové prostředí, bohaté občerstvení 
a hlavně výborná muzika! Více informací na 
http://ceskahospoda.hrusova.cz

HLINECKÝ FOLKOVÝ
ŠPEKÁČEK 
9. srpna 2008 
městský park DTJ – Na Drahách

PROGRAM
(začátek ve 14.00)
KOČIČÍ HRA
Pavel DOBEŠ a Tomáš KOTRBA 
TRIO ISS DO VĚTRU
Slávek JANOUŠEK a Luboš VONDRÁK
JARRET
PACIFIK

Z OKOLÍ
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31. ROČNÍK MEMORIÁLU JANA 
KŘIKLAVY
který se konal v sobotu 7. 6.,  byl zařazen 
do Podorlické ligy. Závod se konal pod zášti-
tou starosty Vysokého Mýta Martina Krejzy. 
Zúčastnilo se ho rekordních 42 závodníků v 5 
kategoriích. Celkovým vítězem se stal Zdeněk 
Štěpánek ze ZKO Žamberk, který získal 190 
bodů z 200 možných. Nejlepšího umístění z 
vysokomýtských závodníků dosáhl Jára Há-
jek, který zvítězil v kategorii IPO3.
V neděli 8. 6. proběhla na témž cvičišti ukázka 
výcviku psů. Přes 200 diváků zhlédlo ukázku 
práce se začátečníky, ukázku sportovní kyno-
logie – práci psů ve skupině, tanec se psem 
naší úspěšné dvojice – Bára Štouračová a 
Fanny, ukázka osvobození psovoda i ukázku 
flyballu a agility.
Moc děkujeme za podporu obcím Vysoké 
Mýto a Tisová a také sponzorům  Iveco Czech 
Republic a. s., KSK Bono, Kudos, Alters-
tav, Frumenta, Slévárna Vysoké Mýto, Toro, 
Bárta-Novotný, Titan Metalplast, Tomil, Šedo-
va lékárna, Pneuservis Milták, Zverimex paní 
Menclíkové a firmě Profistav.

Základní kynologická organizace 
Vysoké Mýto

Sport
CYKLISTICKÉ PŘEBORY     
10. 6. se na vysokomýtském autodromu usku-
tečnil 1. ročník cyklistických přeborů žáků a 
studentů ze základních a středních škol z Vy-
sokého Mýta a okolí. Závody se konaly pod 
záštitou Obchodní akademie Choceň a spor-
tovního klubu Cyklo Bendl z Vysokého Mýta 
a na startu se objevilo celkem 91 závodníků, 
kteří bojovali o prvenství v 8 kategoriích.
Krásné slunečné dopoledne bylo doslova na-
bité snahou mladých sportovců (od 2. do 9. 
třídy) o co nejlepší výkon, a o dramatické a 
napínavé okamžiky tak nebyla nouze. Třeš-
ničkou na dortu pak byl exhibiční závod vy-
braných zástupců jednotlivých škol, ve kterém 
za ohlušujícího povzbuzování ostatních žáků 
zvítězila Základní škola Sloupnice. Při závě-
rečném vyhlašování každý účastník obdržel 
drobné ocenění a tři nejlepší v každé kategorii 
ještě medaili, diplom a sladkou odměnu.
Za organizátory akce bychom rádi touto ces-
tou poděkovali všem cyklistům a cyklistkám 
za jejich výkony. Také jejich pedagogickému 
doprovodu, který se nemalou měrou podílel 
na hladkém průběhu akce a vedení zúčastně-
ných škol za  podporu a propagaci závodů. 
Musíme také poděkovat sponzorům,  bez kte-
rých by se tato akce nemohla uskutečnit. Jsou 
jimi Cyklosport Bendl Vysoké Mýto, Autoklub 
Karosa Vysoké Mýto, Nový Věk, Konzum, pa-
pírnictví Štencl, Federal-mogul a Marty.
Doufáme, že se všem zúčastněným akce líbila 
a že se nám povedlo položit pevný základní 
kámen cyklistického závodu s dlouholetou 
tradicí. Rádi bychom také vytvořili seriál po-
dobných závodů ve zdejším regionu a dali tak 
mladým sportovcům příležitost porovnat své 
schopnosti s vrstevníky v tak krásném sportu, 
jakým je cyklistika. 

Organizátoři 

ZAHRÁDKÁŘI
Vážení přátelé zahrádkáři,
dovolujeme si vás pozvat na přátelské set-
kání za účasti zástupců Územní rady dne 
5. července od 10.00 do 16.00 hodin na 
Den otevřených dveří ČZS ZO o. s. – zah-
rádková osada Písečná u Žamberka v rámci 
30 let trvání osady. Nabízíme vám prohlídku 
areálu osady naší ZO, možnost občerstvení 
a příjemného posezení v našem zařízení. 
Program: výstava fotografií ze života a 
činnosti osady, odborná přednáška s 
výstavkou květin ve 13.00 hod., od 18.00 
posezení s harmonikou, táborák s hudbou.
Možnost prohlídky Arboreta v Žampachu, 
Muzea – mlýna v Písečné nebo Muzea 
řemesel v Letohradě. Rádi si s vámi 
vyměníme zkušenosti. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Za ZO ČSZ Písečná Josef Pech, předseda
Informace na tel. 777 628 088
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JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK   
KUJEBÁCKÉHO TURNAJE 
V PLÁŽOVÉM VOLEJBALE 

23. – 24. srpna  se uskuteční již 10. ročník 
turnaje v plážovém volejbale. Za dobu konání 
se na Tyršově plovárně ve Vysoké Mýtě vystří-
dalo na  500 dvojic mužů a žen i dvojic smí-
šených. Přijely z celé republiky (Praha, Brno, 
Přerov, Olomouc, Lanškroun, Česká Třebová, 
Ústí nad Orlicí, Choceň, Rychnov n. K., Pardu-
bice, Holice... a samozřejmě i domácí).  Turnaj 
se koná pod záštitou starosty města Martina 
Krejzy a za  podpory  místních firem. V uvede-
ných dnech se můžete přijít vykoupat na naši 
plovárnu a současně i zhlédnout volejbalové 
zápasy na písku. O příjemnou náladu,  dobré 
jídlo i pití se starají  tradičně pracovníci Tech-
nických služeb. 
Bližší informace na telefonu   602  220 091. 

Aleš Felgr ml.,
ředitel  turnaje

JEDNOTA OREL VYSOKÉ MÝTO 
Oddíl stolního tenisu žáků pořádá  
2., 5., 9. a 12. září 
nábor nejmladších žáků (ročníky 1999 
a 2000). Děti je možno přihlásit přímo u 
trenérů během tréninků od 17.00 hod. 
Oddíl stolního tenisu žáků je soutěžní oddíl 
– v minulém školním roce se dvě družstva 
zúčastnila  okresního přeboru smíšených 
družstev žáků. V roce 2005 jsme tuto soutěž 
vyhráli. Pravidelně se účastníme okresních 
a krajských přeborů jednotlivců i krajských 
a okresních bodovacích turnajů. Pořádáme 

čtyři otevřené žákovské turnaje pro veřejnost 
ročně. 
Děti si mohou tréninky nezávazně vyzkoušet  
během  2 – 3 měsíců a pak se rozhodnout, 
zda budou pokračovat.

Za oddíl stolního tenisu žáků 
jednoty Orel VM

Pavel Hájek

ORION CUP 
LETOS S ŘADOU ZMĚN 
2. - 3. 8.
Celý Orion Cup letos bude odstartován na 
náměstí ve Vysokém Mýtě 1. srpna. Ve 14 
hodin zde začíná motoshow, rozdávat se 
budou vstupenky a také nebude chybět 
autogramiáda s kaskadéry, v čele s Petrem 
Kuchařem. Sobotní motoshow začne 2. 
srpna ve 13.00 na Autodromu ve Vysokém 
Mýtě. Po zranění se zde divákům představí 
freestylista Petr Kuchař a společně s ním 
budou bláznit Luděk Jankovský, Tomáš 
Bárta a Martin Mareš. Všichni mají ve 
svém programu salto vzad na motorce. Asi 
největším tahákem ale bude kaskadérská 
skupina Stunts, ve složení Petr Hnětkovský 
(auto), Tereza Hnětkovská (motokára), Petr 
Přívozník (Suzuki GSXR 600) a Martina Cink-
lová (čtyřkolka). Jejich vystoupení bude 
určitě velice atraktivní a na závěr své show 
ukáží (jako jediní na světě) prvek, kdy jedou 
všichni na jedné motorce po předním kole 
a od přilby jim létají jiskry. Do odpoledního 
programu jsme nově zařadili silácká vys-
toupení: vystoupí 10násobný mistr ČR a 
dvojnásobný mistr světa v páce František 
Živný, Martin Štefl zase bude tahat nákladní 
auto a za kulturisty se divákům ukáže loňský 
mistr světa Martin Kasal. Hosty budou dva 
naši závodníci z MS silničních motocyklů - 
Lukáš Pešek a Karel Abraham. Celou akci 
bude moderovat Lucie Výborná z rádia 
Frekvence 1. Pro diváky máme připraveno 
hodně soutěží - běh dětí, pojídání párků na 
čas, závody pitbike, páku a pivní spartakiá-
du. V soutěži o nejrychlejší moto si to na au-
todromu rozdají vyřazovacím způsobem na 
sto metrů s pevným startem Porsche, mo-
tokára,  silniční motorka a supermotard. Na 
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VYSLOUŽILÁ 
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Prosíme občany, aby vysloužilá  elektroza-
řízení (lednice, televize ap.) odevzdávali  do 
sběrného dvora pokud možno kompletní. 
Množí se případy, kdy jsou zařízení rozebrá-
na a na sběrný dvůr je přivezen pouze jejich 
skelet. Nepředávejte vysloužilé spotřebiče 
neoprávněným osobám, ale raději je zavezte 
sami na sběrný dvůr. Nekompletní spotřebiče 
od nás firma neodveze zdarma, ale musíme 
za ně platit. Tím se nám všem zvyšují náklady 
za likvidaci odpadů.

Technické službyzávěr bude připravena velká autogramiáda 
všech zúčastněných aktérů. Večerní pro-
gram začne v 18 hodin, kde zahrají domácí 
formace – Mixed Pickles, dále Tři Sestry Re-
vival Banda z Prahy a skvělý Walda Gang v 
čele s Šafránkem, nebudou chybět hity od 
Matušky v rockovém kabátě a skladby od 
skupiny Harlej. Na závěr večera ozáří ob-
lohu nad areálem velkolepý ohňostroj. 
V neděli 3. 8. se uskuteční na trati v Benát-
kách u Litomyšle Mezinárodní motokros ve 
třídách MX2 o pohár stavební společnosti 
Profistav, u kubatury MX1 o pohár Uni 
Credit Leasingu. Fanouškům motokrosu 
se představí ve 13.00 naše domácí špička 
(Votroubek, Michalec, Marek, Kostelecký, 
Michek, Kadleček, Žerava, Bittner, Bartoš, 
Čepelák) a jezdci ze zahraničí. Vstupenky 
budou slosovatelné (hlavní cenou bude hor-
ské kolo od firmy Cyklo – Stratílek).
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MUDr. Jarmila Dostálová oznamuje 
otevření stomatologické ordinace od čer-
vence 2008 na adrese: Husova 191, Vysoké 
Mýto (proti bazénu).
Telefon: 604 854 755.

Vysokomýtská nemocnice 
oznamuje, že od září 2008 opět zahajuje 
cvičení rodičů s dětmi v nově zrekonstruova-
ných prostorách budovy bývalé porodnice. 
Dekoraci vytvářela paní Kateřina Škrabalová.

Oznámení

Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí 
přijme do pracovního poměru:

• LÉKAŘE
• VEDOUCÍHO FYZIOTERAPEUTA

• FYZIOTERAPEUTA

Nabízíme velmi dobré platové podmínky, 
příjemné pracovní prostředí, možnost další-

ho vzdělávání. 

Telefon: 465 544 206 (207)
e-mail: sekretariat@rehabilitacniustav.cz

www.rehabilitacniustav.cz

Inzerce
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• Chybí vám finance na vysněnou dovolenou?• Chybí vám finance na vysněnou dovolenou?
• Potřebujete rychle vyřešit finanční situaci?• Potřebujete rychle vyřešit finanční situaci?
• • PřekvapilyPřekvapily vás neočekávané výdaje? vás neočekávané výdaje?

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

777 748 394777 748 394Volejte na telefonní číslo:

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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Sodomkovo Vysoké Mýto
Ohlédnutí za ...
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Evropský svátek hudby
Ohlédnutí za ...

Foto: L. Šedová
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Všem čtenářům 

Vysokomýtského zpravodaje

přejeme hezky prožitou dovolenou, 

krásné počasí a nezapomenutelné zážitky.

Město Vysoké Mýto
a redakční rada Vysokomýtského zpravodaje
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