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Na přední straně obálky: 
Panorama Vysokého Mýta z Bučkova kopce 
Foto Lucie Šedová
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Srpen Oba letní prázdninové měsíce představu-
jí z hlediska původu svých názvů nejvíce 
se proměňující součásti jak latinského, tak 
starého slovanského kalendáře. Latinský 
kalendář používal pro tyto měsíce původně 
řadové číslovky: červenec = quintilis = pátý 
měsíc (počínaje březnem), sextilis (šestý 
měsíc ap.), přičemž se zavedením julián-
ského kalendáře (a se zavedením ledna 
jako prvního měsíce v roce) toto číslová-
ní pozbylo oprávněnosti. Červen zaklada-
telé římského republikánského kalendáře 
pojmenovali po prvním římském konzulovi 
Brutu Juniovi jako Junius mensis. Ten byl 
Juniovi zasvěcen stejně jako jiné měsíce 
nejvyšším bohům (Martovi nebo Jupiteru 
Maiovi). V dobách nejvyššího kultu osoby 
vládce bylo proto logické, že oba násle-
dující měsíce byly pojmenovány po dvou 
nejuctívanějších osobnostech soudobého 
Říma kolem přelomu letopočtu a současně 
zakladatelích a reformátorech juliánského 
kalendáře, tedy Juliu Césarovi a prvním císa-
ři Octaviánu Augustovi. Julius a Augustus 
mají od té doby pevné místo v kalendářích 
celého západního světa, ovšem s několika 
výjimkami starého slovanského přírodního 
kalendáře, např. polského (lipiec a sierpień), 
chorvatského (srpanj, kolovoz) nebo české-
ho: sedmý měsíc je měsícem kvetoucích lip 
(lipiec), případně na jihu již měsícem žní, 
tedy žnutí srpem (chorvatský srpanj), v naší 
oblasti pak stále měsícem červeným, dobou 
zrání červených plodů a sbírání červců (viz 
o nich v červnovém čísle VZ). Osmý měsíc 
je pak v severnějších oblastech měsícem 
žní (odtud tedy polský a český srpen), na 
jihu pak již měsícem odvážení úrody z polí 
(chorvatský kolovoz). Český název července 
je ale poměrně pozdní, úplně se ustálil až 
v průběhu 16. století, kdy došlo k odlišení 
dvou červnů, tedy tzv. června menšího a 
června většího na červen a červenec. V řadě 
starých pramenů jsou oba měsíce použí-
vány i obráceně, Junius črvenec a Julius 
črven, tedy stejně zmatečně jako v někte-
rých jiných jazycích velmi podobní Junius 
s Juliem.
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Lidová pranostika na srpen
Když v srpnu moc hřímá, 
bude na sníh bohatá zima.
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Vitrinka prázdninového dvojčísla Vysokomýtského zpravodaje nás v putování po místních za-
niklých památkách přivádí k Choceňské věži, někdy také zvané Karaska, u níž původně stávala 
brána s menší boční věžičkou.

Choceňská brána s menší postranní věží a 
větší Karaskou byla postavena ve 13. století. 
Podobně jako dnes u Litomyšlské a Pražské 
brány stávala i u Choceňské věže ještě v 1. 
polovině 19. století brána, která byla součástí 
kamenného opevnění královského věnné-
ho města ve středověku. Přístupu do města 
bránila padací mříž a před hradbami v nás-
pu příkopu v parkánové zdi ještě dvě menší 
brány (viz obrázek). Zdvihací mosty byly při 
vysokomýtských branách rušeny už na konci 
17. století, přední brána v náspu byla zrušena 
roku 1808 a prostřední roku 1816. Naproti Ka-
rasce stávala menší věž s točitým schodištěm 
vedoucím směrem z města, obě věže byly 
propojeny branou s pavlačí asi tak, jak tomu 
je dnes u Pražské brány (také se dvěma věže-
mi). Choceňská brána i s věžemi v minulosti 
několikrát vyhořela, a to v letech 1569, 1700 
a 1774. V roce 1774 shořela původní věž se 
zvonicí a místo ní byla v roce 1781 vystavě-
na nová cibulovitá báň, která se dochovala 
dodnes. Až do začátku 18. století tu bydlel 
hlásný pro Choceňské předměstí, bývalo tu i 
vězení a později věž sloužila i jako prachárna, 
kde se uchovával střelný prach. Choceňská 
brána a postranní věž byla zbourána na jaře 
roku 1844. Tehdy byl stavěn kanál z náměstí 
směrem ke Karasce a současně navážena ces-
ta od řeky k bráně. Na památku Choceňské 
brány byla naproti Karasce navršena kamenná pyramida (která dnes již také neexistuje). 
To, jak přesně vypadala Choceňská brána roku 1844, kdy byla zbourána, bohužel nevíme. 
Nezachovala se žádná fotodokumentace (fotografie byla tehdy ještě v plenkách), ani žád-
né dobové vyobrazení. Představu, jak mohla vypadat, nám umožňuje pouze kresba Josefa 
Šembery, kterou pořídil rok před zbořením brány, tedy v roce 1843. Jeho kresba však zachy-
cuje ideální stav města v 17. století. Vzhledem k tomu, že v době pořízení kresby Choceňská 
brána ještě stála, lze předpokládat, že jde o poměrně věrné zachycení této dnes již neexis-
tující památky.

Vitrinka 
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Vysoké Mýto v 17. století, ideální rekonstrukce Josefa Šembery (1794-1867), kresba z roku 1843. 
Zleva Litomyšlská brána, Choceňská brána s oběma věžemi, stará radnice, domy na náměstí, poboře-
ná zvonice a chrám sv. Vavřince. Ze sbírek Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. 

Pohled z podobného úhlu z doby před sto lety, kolem roku 1910. Po stu letech se tato část města příliš 
nezměnila. I proluka po Choceňské bráně vypadá stále stejně... Foto archiv MG VM.

Vitrinku připravila Zuzana Krchová.
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O prázdninový rozhovor jsme požádali ředitelku ZUŠ ve Vysokém Mýtě 
Ivanu Lukášovou.

Ivana Lukášová se narodila ve Vysokém Mýtě. Absolvovala vysokomýtské 
gymnázium a konzervatoř v Brně, obor sólový zpěv. V letech 1971 – 1980 
učila na tehdejší LŠU v Litomyšli. V roce 1980 pak sólový zpěv na LŠU ve 
Vysokém Mýtě a v roce  1985 se stala ředitelkou této školy. Ve funkci ředitelky 
dnešní ZUŠ působí dodnes. Od roku 1994 je  také předsedkyní pěvecké 
sekce Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, což je poradní sbor MŠMT České 
republiky pro základní umělecké vzdělávání. 

Paní ředitelko, máte za sebou školní rok. Jak byste jej zhodnotila?
I tento školní rok se vedle vlastní pedagogické práce nesl ve znamení mnoha veřejných a 
interních koncertů, výstav a dalších vystoupení žáků naší školy. Kromě mnoha školních akcí 
proběhly i soutěže, které naše škola zajišťovala organizačně. Již po několikáté u nás soutěžili 
mladí hráči na dechové a bicí nástroje. V únoru a březnu to bylo v okresním a krajském 
kole. Největší akcí bylo završení této soutěže čtyřdenním celostátním kolem, které se u nás 
konalo v dubnu. Během tohoto finále se  v prostorách naší školy vystřídalo 351 soutěžících 
z celé České republiky a dalších 600 pedagogů, rodičů a jiných návštěvníků. Byla to snad 
nejpočetněji zastoupená soutěž, kterou jsme kdy pořádali. Bez pracovitého a perfektně 
sehraného kolektivu pedagogů a ostatních zaměstnanců školy, kteří obětavě pracovali i ve 
svém volném čase, bychom takovouto akci nikdy nemohli uskutečnit. Patří jim za to moje 
veliké poděkování.    

Žáci se každoročně zúčastňují národních soutěží ZUŠ. Pokud vím, se zdařilými výsled-
ky. Co vy považujete za největší úspěchy?
Národní soutěže žáků ZUŠ přímo souvisí s výukou na základních uměleckých školách. 
Vyhlašuje je ministerstvo školství v pravidelných tříletých cyklech pro různé hudební 
nástroje, zpěv, nástrojová seskupení i orchestry. Obdobné soutěže existují pro výtvarný, 
taneční i literárně dramatický obor. Žáci procházejí školním, okresním a krajským kolem 
a nejlepší si poměří síly v kole celorepublikovém. Úroveň v  závěrečných kolech je velmi 
vysoká. Soutěžící v nich už většinou předvádějí téměř profesionální výkony. Každé ocenění 
i vlastní účast v tomto nejvyšším kole je veliký úspěch. Proto máme radost, že se v letošním 
školním roce můžeme pochlubit několika úspěchy z ústředních kol: 1. cenou Saframentské 
kapely ze soutěže folklorních souborů, 1. cenou Petry Vávrové ve hře na bicí nástroje, 3. 
cenou Kristýny Cupasové v sólovém zpěvu a čestným uznáním Barbory Michalcové ve hře 
na flétnu. Naši žáci se však zúčastňují i dalších soutěží a přehlídek, které pořádají různé 
subjekty v ČR v uměleckých disciplínách. Např. Mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči nad 
Sázavou, Mezinárodní pěvecké soutěže v Olomouci a dalších. 

Co poradíte rodičům: kdy je nejvhodnější přivést dítě na vaši školu?
Nejvhodnější doba pro zahájení studia na základní umělecké škole je shodná s nástupem do 
1. třídy ZŠ. Do přípravných oddělení ale přijímáme i šikovné děti od 5 let. V poslední době 
je velký zájem rodičů o předškolní přípravnou hudební,  taneční i výtvarnou výchovu. Začít 
studovat na naší škole mohou pochopitelně i děti starší.

Rozhovor měsíce
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Poznáte už na začátku, zda je dítě talentované?
Výrazný talent se někdy projeví už při zápisu. Umělecké vzdělávání na ZUŠ však není určeno 
jen pro výrazně talentované děti. Výuka v základních uměleckých školách dává všem dětem 
základy hudebního, výtvarného či hudebně pohybového a dramatického vzdělání. Rozvíjí v 
nich představivost, tvořivost a celkové estetické cítění. U mnoha dětí se vlastní talent projeví 
až během studia.

Musí dítě hrát na nějaký konkrétní nástroj hned při příchodu na vaši školu?
V hudebním oboru nastupují děti do přípravné hudební výchovy, kde získávají všeobecné 
hudební základy. Během prvního pololetí poznávají také všechny hudební nástroje, na které 
se u nás vyučuje. Mají možnost si vybrat ten, který se jim nejvíce líbí a na který by se chtěly 
naučit hrát. Ve druhém pololetí jsou pak podle vlastní volby a možností školy zařazeni do 
výuky hry na hudební nástroje. Některé děti však již k zápisu přicházejí s představou, na 
který nástroj by se chtěly naučit hrát. Při výběru nástroje je však nutné také přihlédnout 
k fyzickým a  motorickým dispozicím dítěte. Proto je samozřejmé, že s výběrem nástroje 
dětem pomáhají naši pedagogové.

ZUŠ má i své soubory, mohla byste nám je přiblížit?
Soubory a orchestry jsou velmi důležitou složkou hudebního vzdělávaní. V nich žáci zúročí 
všechno, co se naučili v individuálních hodinách. Souborová hra je vede k vzájemné spolu-
práci, kamarádství, spolehlivosti  a podobně. V naší škole působí mnoho komorních souborů 
- dua, tria, kvarteta a další nástrojová nebo pěvecká seskupení, ale i veřejnosti známá větší 
seskupení - dechový orchestr, big band, smyčcový orchestr, folklorní soubor Saframentská 
kapela a dětský pěvecký sbor Rubínek a jeho přípravná oddělení.
   
Chystáte na příští rok nějaké novinky v nabídce uměleckých oborů?
Naše ZUŠ už má všechny čtyři umělecké obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně 
dramatický. Je samozřejmě možné zlepšovat a rozšiřovat nabídku vzdělávacích programů. 
Například bychom rádi v blízké době zavedli výuku počítačové grafiky. Každé vylepšení je 
však závislé nejen na odborných, ale také na finančních možnostech školy.   

Co byste si přála pro další rozvoj školy?
Přání by bylo mnoho. Například realizace plánované půdní vestavby, kterou by mohli 
využívat naši mladí herci, souboroví muzikanti a stále početnější hráči na bicí a elektrické 
nástroje. Ale jak jsem se již zmínila, takováto přání jsou závislá na finančních prostředcích. Co 
však je nejdůležitější, jsou děti, které se u nás vzdělávají. Tady bych si přála, aby se jim v naší 
škole líbilo a všechno, co se zde naučí, jim bylo příjemnou součástí celého dalšího života. 
Také bych si přála, aby se čtenáři Vysokomýtského zpravodaje přišli podívat na některou 
z mnoha akcí, kterou pořádáme: ať koncert, výstavu, taneční nebo divadelní představení 
našich žáků. Určitě nebudou zklamáni. 

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková
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MĚLNÍK 

Královské věnné město ve Středočeském kraji s 20 208 obyvateli leží na soutoku Labe a 
Vltavy. Poprvé je zmiňováno na denárech ražených kolem roku 1000 kněžnou Emmou s 
nápisem Emma regina – civitas  Melnic. Mělník se rozprostírá na vrchu z horniny, která se 
postupem času rozpadá, mělní, a od toho pravděpodobně pochází i název Mělník. Ve 13. 
století již byl významným centrem a v listině Přemysla Otakara II. z roku 1274 je zmiňován 
poprvé mezi městy věnnými (letošního roku tedy slaví město 735 let od této události). 
Mělník proslavilo pěstování vinné révy. Podle tradice jsou počátky vinařství spojeny se 
svatým Václavem a jeho babičkou, svatou Ludmilou. Ludmila byla dcerou vládce kmene 
Pšovanů Slavibora, kteří sídlili na hradu Pšov. Ten je pravděpodobně totožný s pozdějším 

Mělníkem. Ke skutečnému rozvoji vinařství došlo za Karla IV., který do Čech nechal dovézt 
révu z Burgundska a Porýní. Od konce 18. století se Mělník stal součástí zemědělského 
zázemí pro pražskou aglomeraci a také průchozí stanicí dálkového obchodu a exportu. Jen 
málo se ho dotkla průmyslová revoluce. Továrny zde vznikaly jen v souvislosti s rozvojem 
zemědělství. Typické byly trhy, jarmarky, živnosti, řemesla a tradiční vinaření. V roce 1885 
zde byla založena první zahradnická a vinařská škola v Čechách. Roku 1911 se poprvé 
uskutečnila slavnost vinobraní, od roku 1933 pořádaná již téměř nepřetržitě dodnes vždy 
v době kolem svátku patrona vinařů, sv. Václava. V letech první republiky se ve městě 
hodně stavělo – vznikly budovy okresního úřadu, kulturního domu, pošty. Roku 1928 byla 
dokončena stavba velkého obchodního přístavu na Labi. Po druhé světové válce se rozrostl 
průmysl, infrastruktura i počet obyvatel z 12 na více než 20 000 obyvatel. 
Dominantou města je věž původně románského kostela z 11. století sv. Petra a Pavla na 
nejvyšším místě opukového ostrohu, strmě spadajícího k Labi. Má cenné vnitřní zařízení  a 

Cesty věnnými městy

Vysokomýtský zpravodaj - 7 - 8/20096



atraktivní kostnici, která v současné době patří k turisticky nejnavštěvovanějším místům. 
Kosti a lebky tu byly vyrovnány  v letech 1915 –1919 profesorem Jindřichem Matiegkou, 
zakladatelem české antropologie, a to do obrazů kotvy, kříže a srdce, tedy symbolů víry, 
naděje a lásky. 
V sousedství kostela stojí zámek, kdysi knížecí hrad, na němž už koncem 10. stol. sídlila 
vdova po Boleslavu II. Emma, od 16. století pak s přestávkami dodnes patří mělnické větvi 
rodu Lobkoviců. Majitelem proslulého mělnického vinařství, lobkovických vinných sklepů a 
producentem kvalitních vín, z nichž nejznámější je známkové víno Ludmila, je dnes hlavní 
lobkovický dědic a restituent, politik a podnikatel Jiří Lobkowicz (1956). 
Románský a gotický hrad stával v místech západního křídla zámku. Za ním byla vybudová-
na vyhlídka, ze které se otevírá pohled do Polabí, od soutoku Labe s Vltavou, přes laterální 
kanál, Hořínský park s ukrytým zámkem, památnou horu Říp s románskou rotundou sv. 
Jiří až po vrcholky Českého středohoří. Na schodištní věži jsou umístěny sluneční hodiny s 
letopočtem 1554 a latinským nápisem: „Stín ukazuje hodiny - kolikátá je, pozná se od stínu. 
Ale co jsi, dozvíš se, až přijde stín smrti.“  
Budova radnice byla vybudována ve 14. století na místě staré románské rychty. Zajímavostí 
jsou arkýřové kaple sv. Barbory a sv. Jakuba. Po husitských válkách přešla rychta do rukou 
obce a stala se z ní radnice. Byla několikrát přestavěna. V roce 1765 vyhořela. Díky úpravám, 
které trvaly až do roku 1793, dostala barokní ráz. Nově zrekonstruovaný radniční dvůr s 
kašnou přenesenou z náměstí, slouží společenským a kulturním účelům, ale i klidnému 
odpočinku. V budově bývalého kapucínského kláštera sídlí muzeum. Je zde umístěna  stálá  
expozice s ukázkou  interiérů konce 19. století, lidové architektury a přírody Mělnicka. 
V další expozici -  vinařství - najdeme památky vinařského cechu, předměty dokumentující 
výrobu a  konzumaci vína. K návštěvě zve též sklepení ze 14. století, kde se nabízí k ochut-
nání široká paleta vín české vinařské oblasti.

Rubriku připravuje Dagmar Sabolčiková.
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... tentokrát z historie názvu 
Jablonského náměstí

V březnovém čísle Vysokomýtského zpra-
vodaje jste se mimo jiné mohli blíže 
seznámit s výčtem vysokomýtských ulic 
a náměstí.
Vraťme se k pojmenování  čtyř náměstí, či 
spíše prostranství, která vznikla až ve 20. 
století. Vznik a původ názvu náměstí  T. 
G. Masaryka, Naděje a Pod Kaštany není 
nutné blíže vysvětlovat. Nacházejí se na 
Litomyšlském předměstí a od historické-
ho centra je dělí rušná Husova třída. Po 
kom však naši předci  pojmenovali na 
konci 19. století  Jablonského náměstí, 
které se nalézá na Choceňském před-
městí v místě, kde Erbenova ulice ústí 
do ulice Českých bratří? Jen starší roční-
ky spoluobčanů si ještě ze školních let 
vybaví osobnost národního buditele a 
katolického kněze Boleslava Jablonského 
(1813 – 1881). V dnešních školních osno-
vách básníka, který je pohřben na vyše-
hradském Slavíně, už nenajdete. Některé 
z jeho básní vešly do čítanek, jiné byly 
s oblibou deklamovány na veřejnosti. 
Stručné heslo obsahuje otevřená interne-
tová encyklopedie Wikipedie, obšírněji se 
k  Jablonskému vyjadřuje literární historik 
Arne Novák ve svých dějinách literatu-
ry. Úplný adresář královského věnného 
města Vysokého Mýta z  r. 1903 tu uvádí 
změnu názvu ulice Křížové na Erbenovu, 
horní část této ulice byla pojmenována 
Jablonského náměstí. Pamětní kámen s 

nápisem připomíná dávnou historii toho-
to místa. Ve středověku zde údajně  stával 
kostelík Všech svatých, který zanikl prav-
děpodobně za husitských válek (naposle-
dy je v městských zápisech připomínán 
v roce 1443). Zatímco A. V. Šembera v 
monografii o Vysokém Mýtě z r. 1845  
uvádí: „…kde stál a kdy zašel, se neví,“ H. 
Jireček  ve svém spise z  r. 1884   píše, že 
základy  kostelíka byly objeveny při úpra-
vě silnice.

Alena Korálová,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

JAN 
FAJFR *1974
varhaník, sbormistr, 
hudební pedagog

Pochází z Chocně. Po 
maturitě studoval v 
Litoměřicích (latina, 
řečtina), pak na Katolické 

teologické fakultě UK teologii a později 
na Pedegogické fakultě UK v Praze obor 
sbormistrovství u Prof. Jiřího Koláře a hru 
na varhany a improvizaci u prof. Michala 
Novenka. Byl varhaníkem v litoměřické 
katedrále, Rychnově nad Kněžnou, v Praze 
u sv. Petra a sv. Františka u Karlova mostu. 
V roce 1999 se stal varhaníkem a ředitelem 
kůru ve Vysokém Mýtě. Zde také vyučoval 
na gymnáziu (1999-2003). Od roku 2002 
učí na ZUŠ ve Vysokém Mýtě. V roce 2004 
se stal profesorem hudební teorie na par-
dubické konzervatoři. V roce 2002 založil 
smíšený pěvecký sbor Musica da Chiesa, 
se kterým vystupuje nejen při liturgii, ale 
také koncertuje u nás i v zahraničí, účastní 
se domácích i mezinárodních festivalů a 
natáčí CD. Jako varhaník spolupracuje s 
řadou sólistů, pěveckých sborů i orches-

Víte že...

Představujeme Vám...

Foto archiv RM ve Vysokém Mýtě
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trů, ale koncertuje také sólově. V letech 
2004-2006 byl dirigentem Litomyšlského 
symfonického orchestru.  Je držitelem 
dvou výročních cen Vysokého Mýta (2007, 
2008). Je ženatý a má tříměsíční dceru.

Úplná znění usnesení RM č. 18/09 – 21/09 
jsou zveřejněna na internetových strán-
kách města. Předkládáme z nich následu-
jící výtah.

19. května rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Husova, V Peklovcích a Pro-
kopa Velikého ve Vysokém Mýtě na dobu 
určitou; 
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na výstavbu Domova důchodců Vysoké 
Mýto s firmou Profistav Litomyšl, a. s. v cel-
kové výši 139 875 232 Kč vč. DPH s termí-
nem dokončení do 31. 8. 2010. 

26. května rada města:
• schválila přijetí grantu na realizaci projek-
tu zdravotní politiky nazvaného Podpora 
zlepšení životního stylu v DPS ve Vysokém 
Mýtě ve výši 30 000 Kč; 
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulici Husově a Čapkovské ve Vyso-
kém Mýtě na dobu určitou. 

2. června rada města
• schválila dodatek č. 1 Směrnice o 
hos po daření s byty ve vlastnictví města 
Vysokého Mýta č. B1/09;
• schválila mandátní smlouvu s firmou 
Bořivoj Pitra, Vysoké Mýto jako technický 
dozor investora na akci Domov důchodců 
Vysoké Mýto za celkovou cenu 654 500 Kč 
vč. DPH. 

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady města

9. června rada města:
• jmenovala s účinností od 1. 8. 2009 Mgr. 
Stanislavu Burešovou ředitelkou Mateřské 
školy Slunečná, Vysoké Mýto; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. 
arch. Zdenkem Sendlerem, za nabídko-
vou cenu ve výši 1 072 190 Kč vč. DPH na 
zpracování projektové dokumentace na 
akci Regenerace botanické zahrady ve 
Vysokém Mýtě pro územní řízení, stavební 
povolení a výběrové řízení na dodavatele 
akce;
• vzala na vědomí žádost Pardubického 
kraje o poskytnutí dotace občanskému 
sdružení Smíření na dostavbu hospice v 
Chrudimi.

Marie Lněničková, 
odbor kanceláře vedení města

ÚPRAVY AUTOBUSOVÉHO 
NÁDRAŽÍ VYTVOŘÍ  
NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA
 V červenci a srpnu budou na autobuso-
vém nádraží probíhat stavební práce a s 
příchodem nového školního roku dozná 
nádraží zásadní proměnu. Plocha urče-
ná pro potřeby autobusové dopravy se 
zmenší a na uvolněné části vznikne tolik 
potřebné neplacené parkoviště pro šede-
sát osobních automobilů, z toho tři pro 
hendikepované občany. Na upraveném 
autobusovém nádraží vznikne sedm nás-
tupních a dvě výstupní stání. Nezapomně-
lo se ani na autobusy, které mají ve Vyso-
kém Mýtě přestávku před další jízdou. Jim 
bude sloužit deset odstavných stání. Ná-
klady na stavební úpravy by neměly pře-
sáhnout 1,5 mil. Kč. 
Po rekonstrukci poskytne nádraží slušný 
komfort pro odbavování autobusů a nově 
neplacené parkoviště pro osobní automo-
bily blízko centra města. 

Marie Lněničková, Oldřich Pavelka
Městský úřad Vysoké Mýto
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CELOROČNÍ EKOLOGICKÁ  
SOUTĚŽ ODPADY  A CO JÁ?!
Víte, jaké množství komunálního odpadu 
vyprodukuje obec za rok? Jak probíhá recyk-
lace skla? Co to je tetrapak? Kolik nebez-
pečného odpadu vytřídí jedna domácnost? 
Dokážete vyjmenovat 10 druhů bioodpa-
du?...
Takovéto a podobně záludné otázky řešili v 
průběhu školního roku 2008 - 2009 děti z MŠ, 
ZŠ a studenti středních škol, kteří se zapojili 
do celoroční ekologické soutěže „Odpady 
- a co já?!“, kterou vyhlásilo město Vysoké 
Mýto spolu s Technickými službami v říjnu 
minulého roku.
Na začátku soutěže bylo 31 pětičlenných 
týmů, do finále jich vydrželo 18. 
Nebylo jednoduché odpovědět na všechny 
otázky. Bylo potřeba hledat informace na 
internetu, vyrazit do terénu, do odpovědí 
vložit své názory, kreativně odpovědi zpra-
covat.

Nicméně těm, kteří vytrvali, se to podařilo. 
Naplnili tak cíl soutěže, kterým bylo rozšířit 
povědomí o třídění a recyklaci odpadů a jeho 
smyslu, a tyto vědomosti předávat i dál.
Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním 
cen proběhlo na zrekonstruovaném dětském 
hřišti na náměstí Naděje a  ve Sportcentru.
Odměnou pro vítěze v kategorii mateř-
ské školy byla návštěva Ekocentra Paleta v 
Oucmanicích. Vítězové v dalších kategoriích 

Životní prostředí

(I. stupeň základních škol, II. stupeň základ-
ních škol a střední školy) prožili noc v ZOO ve 
Dvoře Králové.

Poděkování patří sponzorům, bez kterých by 
nebylo možné celoroční snažení dětí odmě-
nit.

Generální partner soutěže: Vododvody 
a kanalizace s. r. o. Vysoké Mýto.
Partneři soutěže:  Elektrowin a. s.; Sita  
CZ a. s.; Ekola České Libchavy s. r. o.; 
EPR Papír s. r. o.; Nopek a. s.; Ing. Ivoš 
Janecký.

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

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

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

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

Vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00.

Promenádní koncerty
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3. – 7. srpna 
na náměstí Přemysla Otakara II. 
ve Vysokém Mýtě

Pondělí 3. 8. 

19.00 RUFUS (rock, Litomyšl)
20.30 HADRY Z TĚLA  (hradní folk-punk, 

Janov a Litomyšl)
 
Úterý 4. 8. 

19.00 VĚNEBAND (folk rock, Litomyšl)
20.30 JAMES HARRIES (UK, zahraniční 

host festivalu)
 
Středa 5. 8.  

19.00 SPEKULACE (folk,Vysoké Mýto)
20.30 PAVEL ŽALMAN LOHONKA & spol. 

(folk)
 
Čtvrtek 6. 8.   
19.00 DVA (duo hrající etnickou hudbu 

neexistujících národů, Hradec 
Králové)

20.30 ČANKIŠOU (ska, Brno)

Pátek   7. 8.   
19.00 W. A. F.  (rock, Vysoké Mýto)
20.30 LENKA DUSILOVÁ a TRIO (Praha)

TÝDEN HUDBY 2009 - 10. ročník

Ohlédnutí za Čermákovým 
Vysokým Mýtem

V letošním roce se uskutečnil již 16. ročník 
soutěžního festivalu dětských dechových 
hudeb Čermákovo Vysoké Mýto. Za dobu 
svého trvání si získal pevné místo v kalen-
dáři obdobných festivalů v České republi-
ce. Sama od jeho počátku pracuji v organi-
začním štábu  a dobře vím, kolik je potřeba 
celoročního úsilí a práce, aby vlastní pře-
hlídka dopadla tak, jak ji znají naši spoluob-
čané a její návštěvníci. V letošním roce  se 
soutěžní přehlídky zúčastnilo 7 orchestrů 
a  konalo se několik doprovodných kon-
certů. Odborná porota, která do Vysokého 
Mýta jezdí již mnoho let v podobném 
složení, vysoce hodnotí organizaci celého 
festivalu a ocenila i zvyšující se úroveň 
zúčastněných orchestrů. Vítěz  však může 
být jen jeden. Tentokrát byl pro všech-
ny členy poroty jasný – dětský dechový 
orchestr ZUŠ z Bystřice nad Pernštejnem.  
Věřím, že i přes některé problémy (hlavně 
finanční) a změny v organizačním štábu, 
si tento festival udrží vysokou uměleckou 
i organizační úroveň a bude nadále v příz-
ni vysokomýtských občanů i představitelů 
Vysokého Mýta.  

Ivana Lukášová

Koncerty se konají za každého počasí ve 
stanu na náměstí.
Vstup zdarma.

Generální partner:

Partneři:
Hotel & Restaurace

Pod Věží
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aneb letní kino na náměstí
19. – 22. srpna 
náměstí Přemysla Otakara II. 

středa    19. 8. KDOPAK BY SE VLKA BÁL
čtvrtek  20. 8. KOZÍ PŘÍBĚH
pátek     21. 8. TOBRUK
sobota   22. 8. BATHORY
Začátek filmových představení vždy po 
setmění (kolem 21. hodiny).

KINEMATOGRAF  BRATŘÍ  ČADÍKŮ 

Kino Šemberovo divadlo

V červenci a srpnu kino nehraje!

V září uvidíte: 
Kletba měsíčního údolí • Terminator 
Salvation • Harry Potter a Princ dvojí krve 
• Případ nevěrné Kláry • Proroctví • Doba 
ledová 3 • Pokoj v duši • Zastav, nepřežiješ 2.

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

Předběžná nabídka divadelního 
předplatného na podzimní sezónu 2009

6. 10. 
Claude Confortès: 

MARATÓN 
Divadlo Bez zábradlí
Režie: Radek Balaš 
Maratón jako metafora lidského života. 
Hořkosměšný příběh tří maratónských 
běžců různých sportovních i lidských kvalit. 
Bláznivý rej čísel, situací, monologů a písní.
Hrají: Bohumil Klepl, Adrian Jastraban, Fi-
lip Čapka.  

Divadlo
Šemberovo divadlo

20. 10.  
Jiří Just: 

ZÁMĚNA ANEB KDE JSI VČERA 
BYL A S KÝM
Divadelní agentura Svobodová. 
Režie: Ladislav Smoček.
Hrají: Pavel Nový alt. Mario Kubec, Hanka 
Čížková, Martin Sochor, Světlala Nálepko-
vá alt. Jitka Asterová.

listopad   
Robert Anderson:

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA 
Agentura Harlekýn
Režie: Pavel Háša
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holu-
bic, Já jsem Herbert), které autor líčí, jsou 
směšné, ale velice lidské. V jistých obmě-
nách mohou potkat i nás. 
Hrají: P. Nárožný, K. Fialová, L. Švormová, 
V. Vydra, J. Ptáčník, D. Morávková/E. Ja-
noušková.

 7. 12. 
Václav Havel: 

ODCHÁZENÍ
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Režie: Andrej Krob. 
V pořadí třetí nastudování tohoto Havlova 
absurdně laděného dramatu.
Hrají: Jiří Zapletal, Hynek Pech, Pavla To-
micová, Martina Eliášová a další.
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M-klub

TANEČNÍ ODPOLEDNE
Taneční odpoledne pro starší a střední 
generaci se na podzim 2009 uskuteční v 
těchto termínech: 27. září, 25. října, 15. 
listopadu a 6. prosince. Vždy ve 13.30 
hod.

leden 2010 
Keith Waterhouse: 

JEFFREYMU JE ŠOUFL
Divadlo Ungelt
Režie: Julek Neumann. 
Inspirováno životem a texty Jeffreyho 
Bernarda. Tragikomický příběh o slavném 
britském žurnalistovi a alkoholikovi. V Lon-
dýně v této hře exceloval Peter O’Toole.
Hrají: Jeffrey Bernard - Oldřich Kaiser, v 
dalších rolích Karolina Kaiserová, Rostislav 
Novák, Jaroslav Hanuš.

Začátky představení vždy v 19.30.

Ceny předplatného na podzim 2009: 
1 200, 1 100 a 1 000 Kč.
Prodej abonentek bude probíhat od 
1. září, současným předplatitelům jsou 
jejich místa rezervována do 18. září.  
Nebudete-li mít o předplatné na tuto se-
zónu zájem, prosíme o včasné zrušení. 
Nevyzvednuté abonentky budou dány do 
prodeje. 
Pro ostatní zájemce probíhá prodej 
předplatného od 21. 9. do 25. 9. 2009. 
Více informací na tel. 465 424 455, 
739 063 823 (Petra Klasovitá) 
nebo na www.mklub.cz. 

KURZY
Na nový školní rok 2009/2010 přijímáme 
přihlášky do následujících kurzů:

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

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

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

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

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

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

- kurz sebepoznání a duchovní práce
Tříměsíční kurz bude probíhat pod vede-
ním manželů Polokových a bude zaměřen 
na zlepšení vašeho života a řešení konkrét-
ních životních a zdravotních problémů.
www.leceni-zivota.wz.cz

Přihlášky do jednotlivých kurzů a bližší 
informace v kanceláři M-klubu.
Tel. 465 420 420.
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Městská knihovna
Upozorňujeme čtenáře na změnu 
otvírací doby knihovny o prázdninách!

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

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
ŽÁKŮ  ZŠ JAVORNICKÉHO 
pod vedením učitelky Lenky Řehákové a 
Hany Voříškové.

NOVINKY NA PRÁZDNINY 
Naučná literatura:
Miroslav Graclík: Fenomén Dáda
Václav Krejčík: Jóga v rytmu života 
Jan Michl: Legionáři a Československo
Steven Bach: Leni Riefenstahlová
Lenka Hříbková: Nadání a nadaní
Bedřich Ludvík: Praha, město věží
Iveta Toušlová: Toulavá kamera 8

Beletrie:
Jan Míka: Malí páni
Ivan Kraus: Muž na vlastní křižovatce
Michal Horáček: Kudykam
Ivan Klíma: Moje šílené století
Danielle Steelová: Bludiště života
Dick Francis: Talár a dres
Stephen Clarke: Celkem jde o Merde
Dagmar Novotná: Mušketýrská čest

Literatura pro děti a mládež:
Karin Müllerová: Noční jezdec
Miloš Kratochvíl: Puntíkáři
Thomas Brezina: Fantom školy
Nava Semelová: Láska pro začátečníky
Jenny Nimmová: Charlie a Zrcadlový hrad
Dorota Gellnerová: Pralinky pro sousedku

Rozhovor
V minulém měsíci přijal pozvání Městské 
knihovny  ilustrátor dětských knih Adolf 
Dudek. Prodej více než 3 milionů knih  mu 
vynesl renomé nejprodávanějšího ilustrá-
tora dětských knih  u nás. Pro Vysokomýtský 
zpravodaj jsme ho požádali o krátký 
rozhovor. 

Adolf Dudek se narodil v roce 1964 v 
Poličce, poté vystudoval SPŠ potravinář-
ské technologie v Pardubicích a následně 
Lidovou konzervatoř v Ostravě. V současné 
době žije ve Frenštátě pod Radhoštěm s 
manželkou a 2 dcerami. Kreslí převážně 
pro děti a na jeho kontě najdeme nesčetné 
množství titulů, omalovánek, obalů na CD, 
pohlednic.

Téměř 17 let pracujete na volné noze.  
Jak vypadá váš pracovní den? 
V současné době jsem ve stádiu, kdy začnu 
kreslit a nestačím se divit, jak mi dcery 
vyrostly. Při ilustrování ztrácím pojem o 
čase. Ilustrování knih nemá pevnou pra-
covní dobu, ale dobu tvůrčí inspirace. Proto 
je celkem normální, že pracuji i do brzkých 
ranních hodin.  Toho, kdo vymyslel rčení spí 
jako dudek,  bych rád potkal. 

Jaký je váš vztah ke knihám?
Pro mě, ilustrátora dětských knih, jsou 
knihy každodenními společníky při mé 
práci v ateliéru. Knihy u mě vedou oproti 

Vysokomýtský zpravodaj - 7 - 8/2009 15



jiným médiím i tím, že mi voní. Není nad 
vůni nové knížky a příjemně  nasládlé vůni 
zkušené knihy, která má již hodně let nale-
ženo v knihovně. Jako ilustrátor mám tu 
čest, že mohu knížky pro děti obohatit 
o své představy, které jsem si na základě 
četby vytvořil. Zejména s  pohádkovými 
postavami je pracovně  spojen můj život 
– zajdu do perníkové chaloupky, pozdra-
vím Otesánka, mrknu ke Karkulce nebo s 
Koblížkem už nejméně podesáté zpívám 
lišce.

A váš vztah ke knihovnám?
Jestliže je kniha pro mě přítelem, knihov-
ny jsou celým sálem přátel nabízejících 
mi svou pomoc a vnitřní poklady. Víte, 
pro mnoho lidí bez vztahu ke knize je 
knihovna něco, co patří do minulého sto-
letí. Vymýšlením programů a aktivit ale lze 
knihovnu přeměnit v místa, kde to žije, kde 
se pořád něco děje a kde je radost pobejt.  
A že děti nečtou? Že mají jenom počítače? 
Není to úplně pravda. Spousta knihoven, 
které se přizpůsobily době, má plno  a to je 
přece nádherná naděje do budoucna.

Modernizují-li se knihovny, moderni-
zuje se jistě i práce ilustrátora. Jakým 
způsobem probíhá spolupráce mezi 
ilustrátorem a nakladatelem nebo 
redakcí?
Obrázky už není nutné nosit do redakcí ve 
velké složce nebo je posílat poštou. Stačí je 
nakreslit přímo v počítači zařízením, které-
mu se říká tablet. Jedná se o elektronické 
pero, štětec, tužku, podle toho, jak si ho 
nastavíte. A kreslíte a kreslíte…
Takto vzniklý obrázek pouze uložíte do 
formátu vhodném pro elektronickou poštu 
a odešlete mailem do redakce časopisu 
nebo nakladatelství, kde už na něho čekají. 
Pravdou ale je, že takto vzniklé ilustrace 
se hodí pouze do určitých médií a nena-
hrazují poctivou ruční ilustraci. Já osobě 
využívám při ilustrování obě techniky. 

Děkuji za rozhovor…

Dagmar Sabolčiková

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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2. 6. – 5. 7., Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 hod.

KRTEK (ještě do 5. července) V GALERII!
Už jen do neděle 5. července uvádí Městská galerie Vysoké Mýto ve Výstavní síni Jana 
Jušky výstavu Krtek v galerii. Na výstavě je kromě 41 originálů Zdeňka Milera  k dispozici i 
výtvarná dílna pro malé i velké děti, promítají se některé Krtkovy filmy (celkem jich Zdeněk 
Miler natočil v průběhu 55 let více než padesát), na animačních fóliích si mohou děti zahrát 
na animátory... Podle předběžného počtu návštěvníků je zřejmé,  že tato výstava překoná 
všechny rekordy návštěvnosti v historii Městské galerie. Není se co divit: Krteček je prostě 
fenomén. Návštěvníci, kteří zatím nestihli výstavu navštívit, budou mít možnost přispět k 
dalšímu rekordu. Vedle 41 originálů je totiž prezentováno i dalších více než 500 výtvarných 
děl od malých návštěvníků na jediné téma: Krtek! Tolik výtvarných děl najednou také neby-
lo v Městské galerii nikdy vystaveno. A další díla každým dnem přibývají!

Městská galerie

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

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

www.mg.vmyto.cz
Jan VodstrčilAlžběta Hronová
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Regionální muzeum

Výstavy

ARABELA
1. 7. – 30. 8., výstavní prostory 
Co mají společného místa jako je Brno, 
Bouzov,  Vysoké Mýto? Možná právě 
návštěvu jednoho z nejoblíbenějších 
dětských seriálů u nás. Jako prázdninový 
dárek připravilo Regionální muzeum pro 
všechny, bez rozdílu věku, výstavu kostý-
mů a  rekvizit z natáčení Arabely. Přijďte 
se na vlastní oči přesvědčit, zda kouzelný 
prsten plní všechna přání, zda vás cestov-
ní kufr přenese, kamkoli budete chtít, či 
zda opravdu existuje kouzelný svět pohá-
dek. To vše za doprovodu čaroděje druhé 
kategorie Rumburaka, krásné princezny 
Arabely, rodiny Majerových a mnoha dal-
ších známých postav.
Výstava bude doplněna o řadu interaktiv-
ních prvků a zábavných programů. V době 
konání výstavy v Regionálním muzeu bude 
vyhlášena anketa O nejoblíbenější seriá-
lovou postavu. Anketní lístky lze vyplnit v 
rámci prohlídky výstavy.
Výstava bude zahájena pohádkovými 
melodiemi v podání Hany Bauerové ve 
středu 1. 7. v 18.00. Na děti čeká malé 
překvapení.

OTMAROVO OKO
25. 6. – 12. 7., výstavní prostory
V průběhu školního roku 2008/2009 uspo-
řádalo Gymnázium Vysoké Mýto na vyso-
komýtských školách druhý ročník fotogra-
fické soutěže Otmarovo oko. Mladí tvůrci 
během ní ve třech kolech zpracovali tři roz-
dílná témata: Ruch města, Krása sy metrie 
a Vítr. Porota stála před nelehkým úko-
lem vybrat z více než 50 snímků vítězné 
fotografie jednotlivých kol. Vyvrcholením 
ročního snažení je výstava nejlepších prací 
konaná v Regionálním muzeu ve Vysokém 
Mýtě. Výstava je uspořádána díky podpoře 
Sdružení rodičů GVM,  o. s. V rámci ver-
nisáže budou na základě pořadí snímků 
vyhlášeni nejlepší fotografové. 

A TAKTO VZNIKÁ POHÁDKA…
15. 7., 5. 8. v 16.00
Výtvarně – dramatický workshop pro 
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci dra-
matika i výtvarníka při vzniku pohádky. 
A co že se všechno naučíme? Psát scénář, 
připravíme krásné kulisy i loutky a nakonec 
si pěkně zahrajeme a zazpíváme… 

KONEC PRÁZDNIN 
NA MUZEJNÍM DVORKU
24. 8. – 28. 8.
V letošním roce zavzpomínáme na prožité 
prázdniny u nás v muzeu trochu netradič-
ně. Naši příznivci se mohou těšit na cyklus 
řemeslných a výtvarných workshopů. Pro 
děti bude nachystáno velké množství sou-
těží a her. Vyvrcholením celého programu 
bude filmová projekce historickou promí-
tačkou pod širým nebem. Kromě komento-
vaných týdeníků - historických dokumen-
tů o Vysokém Mýtě návštěvníci zhlédnou 
několik černobílých filmů pro pamětníky.
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Předpokládaný začátek workshopů je v 
17.00, projekce začínají ve 20.30. Podrobný 
program naleznete na webových stránkách 
Regionálního muzea a ve výloze Městského 
úřadu. 
Vstupné: 20 Kč

Pondělí: Jak to chodí v muzeu?
Zajímá vás, co všechno je v muzeu k vidě-
ní? Kdo přesně tam pracuje a co musí 
zaměstnanci znát? Co předchází tomu, než 
vznikne nová výstava?  Pak přijďte právě v 
tento den do muzea. Prohlédnete si záku-
lisí, připravíme pro vás netradiční před-
měty a rarity našich sbírek. Prohlédnete si 
nové konzervátorské pracoviště a s jistotou 
nahlédnete pod pokličku celého dění...

Úterý: Ve světě papíru
Vzpomeňte si, co všechno víte o papíru. 
Jeho historie je velmi zajímavá, a tak i 
my vyzkoušíme vyrobit papír podle našich 
představ, čeká nás celá řada procedur – 
kašírování, výroba ručního papíru, vyzkou-
šíme si udělat krásný barevný papír za 
pomoci lihu. Příchod nového školního roku 
oslavíme vypuštěním balónků štěstí, které 
si sami vyrobíme...

Středa: Pohádkový jukebox aneb vyber 
si pohádku…
Netradiční loutkové představení bude 
úsměvným zakončením letošních prázd-
nin. Děti se mohou těšit na pohádky 
Josefa Lady, Jana Drdy či nádherný příběh 
Broučků Jana Karafiáta. Součástí budou i 
soutěže a zábavné kvízy.

Čtvrtek: Drátěné tvarování
Tradiční řemeslo – drátenictví – už skoro 
vymizelo; u nás v muzeu si ho však můžete 
připomenout. Máte doma nepotřebnou 
skleničku, hrníček či džbánek? Přineste je k 
nám a společně je zkrášlíme tak, že budou 
vypadat jako nové.

Ohlédnutí za festivalem 

SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO
První červnová sobota byla již potřetí 
vyhrazena ve Vysokém Mýtě příznivcům 
období 1. republiky a milovníkům auto-
mobilového designu. Náměstí Přemysla 
Otakara II. se již od brzkých ranních hodin 
plnilo naleštěnými veterány s karoseriemi 
firmy Sodomka. A protože v letošním roce 
si do svého názvu festival připojil i podtitul 
„ve znamení dvou S“, tak se vedle veterá-
nů na náměstí objevily i ruční stříkačky, 
koněspřežné stříkačky a novější technika 
z produkce firmy Stratílek a jejích pokra-
čovatelů.
Doprovodný program festivalu nabí-
zel návštěvníkům rozmanité aktivity. V 
Regionálním muzeu mohli zavzpomínat 
na natáčení seriálu Četnické humores-
ky a dozvědět se mnohé z historie firmy 
Stratílek a Sodomka. Zajímavou podívanou 
nabídla prohlídka budovy bývalého věze-
ní. I na náměstí se bylo stále na co dívat, své 
umění předvedla řada swingových a jazzo-
vých uskupení, děti zcela jistě pobavil kou-
zelník a značné oblibě se těšily vyhlídkové 
jízdy autobusem RTO. Celý den se nesl v 
duchu životního stylu 1. republiky a tak 
nebylo žádným překvapením, když festival 
vyvrcholil večer vystoupením Pražského 
swingového orchestru. 

Naše poděkování patří účastníkům festivalu 
ze Společnosti přátel Carrosserie Sodomka, 
Společnosti Praga a jednotlivým sborům 
dobrovolných hasičů. Festival vznikl za 
finanční podpory hlavního partnera, firmy 
Profistav s. r. o., dále jej podpořily H. R. G. 
tiskárna, Litomyšl, BKN Vysoké Mýto, IVECO 
CZECH REPUBLIC, a. s., SIEMENS, s. r. o., LB 
tech, a. s., Tyco, Fire&Integrated Solution, 
Autoservis Mňuk Vysoké Mýto, s. r. o. 
a město Vysoké Mýto. Všem výše uvedeným 
mnohokrát děkujeme.
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Z výstavy stříkaček firmy Stratílek.

Tradiční fotografování vozů firmy Sodomka před chrámem sv. Vavřince.
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Předmět měsíce

KRÁLOVECKÁ MADONA
Původ Královecké madony je více než 
zajímavý. Osm kilometrů jihozápadně 
od Lanškrouna se nachází ves Anenská 
Studánka. První zmínka o ní je z roku 1292, 
tehdy se však uvádí jako ves Konigsfeld či 
česky Kunžvald. Jihozápadně od této osady 
na západním břehu Lukovského potoka 
se nacházela malá osada Královec, která 
zanikla po 2. světové válce. Přestože jde o 
dvě samostatné osady, byly často zaměňo-
vány. S jistotou lze říci, že nádherná plasti-
ka Madonny s Ježíškem pochází ze zaniklé 
vsi Královec. Jedná se o pozdněgotickou 
práci z období 1470 – 1480. Plastika je 
vysoká 112 cm a je vyhotovena z lipového 
dřeva. V pozdějším období byly obě posta-
vy, Marie i Ježíšek, doplněny barokními 
korunkami, které lze odejmout, takže bez 
těchto korunek je menší přibližně o deset 
centimetrů. Postava Marie je oblečena v 
řasnaté roucho, na levé ruce drží Ježíška, u 
nohou jí leží měsíc.  
V 80. letech 20. stol. byla plastika restauro-
vána ak. mal. J. Toroněm. Cílem restaurová-
ní bylo zpevnit červotočem silně napadené 
dřevo a uspokojivě vyřešit estetický vzhled 
plastiky. Proto byly na plastice odstraněny 
nepůvodní barevné přemalby, radioaktiv-
ně ozářena napadená místa a po tmelení 
a retuších byla plastika zakonzervována. 
Královecká madona je jednou z nejcen-
nějších dřevěných plastik ve sbírkách 
Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Jana Vondrová

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz, muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE, 
FRÁTERKA, HRADIŠTĚ
Není mnoho míst v našem blízkém okolí, 
která by se zapsala do historie naší země 
takovým způsobem jako Vraclav. Přestože 
máme toto místo takřka za humny, mnoho 
z nás nemá o jeho významu a bývalé slávě 
tušení. Udělejte si proto o prázdninách 
výlet do 5 km vzdálené Vraclavi a poznej-
te historii rodu Vršovců. Dozvíte se, jak 
významným poutním místem Vraclav byla,  
navíc vám průvodce podá zajímavý výklad 
o vzniku lázní a léčebných účinků zdejší 
vody. 

Na setkání s vámi se těší 
pracovníci Regionálního muzea

BAROKNÍ VÁLEČNICTVÍ
1. 5. – 30. 9., budova bývalých lázní
Právě probíhající výstava představuje 
období výrazných společenských změn, 
které se promítly i do válečnictví. S nástu-
pem baroka byla na ústupu éra obrněných 
rytířů. Evropské konflikty, jako byla třiceti-
letá válka, byly rozhodovány silou nových 
žoldnéřských armád. Význam pěchoty, 
vznik dělostřeleckých jednotek, uplatnění 
jízdy v rámci válečných střetů – všech-
ny tyto aspekty jsou představeny spolu s 
přiblížením života žoldnéřů v rámci malé 
interaktivní výstavy v barokním areálu na 
Vraclavi. 
Návštěvníci si během prohlídky mohou 
vyzkoušet dobové zbraně a zbroj.

Barokní areál Vraclav
Tel. 465 482 118
Otevřeno: červenec, srpen, denně mimo 
pondělí: 9.00 – 17.00
polední pauza: 12.00 – 13.30

Školy
Gymnázium

Vysokomýtské gymná-
zium letos završí svůj již 
130. školní rok. Již potřetí 
se můžeme společně poo-
hlédnout za zajímavou 
historií této školy.

Rodičovské sdružení
Ministerstvo školství a národní osvěty 
výnosem č. 1516 ze dne 19. 5. 1930 dopo-
ručilo, aby se na školách národních i střed-
ních zřizovala rodičovská sdružení, která 
měla mít následující náplň:
a) pomáhat škole, aby se v ní vytvářela 

zdravá pospolitost mezi rodiči a žáky;
b) radit se s učiteli o otázkách rodinné 

a společenské výchovy a pořádat pro 
rodiče přednášky, rozhovory, výstavy 
apod.;

c)  zřizovat a udržovat pro mládež zařízení 
podpůrná (stravování, ošacování, rozdě-
lování učebních  pomůcek aj.), sociálně 
zdravotnická a rekreační (útulky, zota-
vovny, prázdninové osady a výpravy), 
pomáhat při umístění a úpravě školy, 
dílen, kuchyní, žákovských čítáren, při 
péči o pravidelnou školní docházku, při 
opatřování zaměstnání pro absolventy, 
při dopravě žactva atd.

V čele nově vzniklých sdružení měl stát 
rodičovský výbor, který mohl mít 5 – 15 
členů volených na jeden rok. Ve výboru 
měl své místo zajištěné ředitel školy, třeti-
nu jeho členů tvořili zástupci učitelského 
sboru, zbývající dvě třetiny pak zástupci 
rodičů a odpovědných „dozorců“ studentů, 
tedy zákonných zástupců.
Výbor se scházel jednou za dva měsíce a 
představoval poradní orgán učitelského 
sboru. Rodiče měli právo několikrát do 
roka hospitovat při vyučování. Termín jejich 

Barokní areál Vraclav
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návštěvy ovšem určovala správa školy. 
Ustavující schůze rodičovského sdružení 
při vysokomýtském gymnáziu se konala 
12. října 1930. Zúčastnilo se jí celkem 143 
osob: 86 otců, 40 matek, 8 zákonných 
zástupců, 8 členů profesorského sboru, při-
čemž 3 zde vystupovali také jako otcové a 
jeden zástupce Spolku přátel střední školy 
ve Vysokém Mýtě, který vznikl v předcho-
zím roce. V pěti případech zastupovali na 
schůzi studenta oba rodiče. Gymnázium 
mělo v tomto školním roce 234 studentů. 
Do sdružení vstoupili zákonní zástupci 156 
studentů. Hned na první schůzi padl ze 
strany rodičů návrh na oddělení studentů 
a studentek na chodbách školy o přestáv-
kách. Sdružení se však nebylo schopné 
dohodnout na žádném opatření, které by 
žádosti vyhovělo, a proto bylo řešení pro-
blému ponecháno na rozhodnutí profe-
sorského sboru. Pedagogové nakonec 28. 
listopadu 1930 upravili pohyb studentů o 
hlavních přestávkách v 10 a ve 12 hodin 
takto: 
• studentky využívaly chodbu v 1. poschodí 
• studenti primy až kvinty využívali chodbu 

ve 2. poschodí 
• studenti sexty až oktávy se mohli pohybo-

vat po chodbách v přízemí 
Zároveň bylo hlavně z prostorových důvo-
dů rozhodnuto, že studenti budou chodit o 
přestávkách vždy ven, pokud bude sucho a 
bude příznivé počasí, tedy i v zimě.

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
GYMNÁZIA VE VYSOKÉM MÝTĚ
Pátek 11. září 
Slavnostní večerní koncert v Šemberově 
divadle. Pod dirigentskou taktovkou Davida 
Lukáše se představí Bohemian Symphony 
Orchestra  Prague (w w w.bsop.eu) 
s nastudováním díla W. A. Mozarta:  Koncert 
pro klavír a orchestr No. 23 A – Dur KV 
488 (Vlastimil Jurčík – klavír) a Missa de 
Requiem KV 626 (Ivana Lukášová soprán, 

Jana Ehrenbergerová alt, Miroslav Urbánek 
tenor, Miroslav Urbánek jn. bas). Představí 
se také Familia Cantorum – Letohradský 
smíšený sbor vedený sbormistrem Petrem 
Hoffmannem.

Sobota 12. září 
V sobotu bude v prostorách vysokomýt-
ského gymnázia probíhat celodenní akce 
věnovaná minulosti, současnosti i budouc-
nosti naší školy. I když se bude přesný 
program ještě upravovat či měnit, uvidíte a 
uslyšíte mimo jiné:
• vystoupení hudebních skupin W. A. F, 

Nový zboží a Dědovy blechy
• výstavy výtvarných děl J. Korbela a V. 

Klofandové
• výstava grafik, knih a učebnic V. Martínkové
• výstava fotografií L. Šedové
• výtvarná dílna pro děti i dospělé pod 

vedením V. Klofandové
• Sudoku, šachy pod vedením B. Kysilkové
• ukázky prací s interaktivní tabulí pod 

vedením M. Borovcové
• výstava fotografií ze soutěže Otmarovo 

Oko
• výstava fotografií tříd a pedagogického 

sboru gymnázia
• výstava historických fotografií a doku-

mentů školy
• výstava úspěchů školy v mimoškolních 

aktivitách
• výstava žákovských prací
• prezentace zahraničních studijních poby-

tů žáků školy
• prezentace spolupráce se zahraničními 

školami
• prezentace fotografií, videí a DVD z mnoha 

dalších akcí školy
• průřezový test znalostí pro rodiče
• volejbalový turnaj absolventů

Neděle 13. září 
Mše v kostele sv. Vavřince (bude ještě 
upřesněno)

Mgr. Martin Valášek, 
ředitel školy
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12. září od 9.00
venkovní hřiště v areálu ZŠ Jiráskova (za 
prodejnou Penny Market)

VOLEJBALOVÝ  TURNAJ
u příležitosti 130. výročí založení gymnázia

Turnaje se mohou zúčastnit družstva slo-
žená z neregistrovaných absolventů matu-
ritního ročníku. Účast je omezena na 8 
týmů. V každém týmu musí hrát minimálně 
dvě ženy. Hraje se podle platných pravidel 
volejbalu. Herní systém bude upřesněn na 
místě podle aktuální situace.
Startovné: 300 Kč za tým.
Prezence: od 8.30 v budově gymnázia.
V případě nepříznivého počasí bude turnaj 
odehrán ve dvou tělocvičnách.

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: 
korbel@gvmyto.cz.  
V přihlášce uveďte kontaktní e-mailovou 
adresu.

Za pořadatele Mgr. Jaroslav Korbel

Speciální základní škola

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
VYSOKÉ MÝTO
Ve školním roce 2008/2009 se upevnila 
dlouholetá spolupráce Speciální základní 
školy Vysoké Mýto se školou obdobné-
ho typu v německém partnerském městě 
Korbach. Začala před 18 lety.
Přerod ve spolupráci a přátelství mezi naši-
mi žáky nikdy nebude takový, jako u dětí s 
průměrným a vyšším intelektem. Naše děti 
se nedomluví (i když někdy koukáme, jak 

si rozumí i bez znalostí jazyka). Výjezd do 
dalekého Korbachu je pro většinu z našich 
rodin i finančně neúnosný. Přes všech-
na úskalí se však dokážeme dohodnout 
na společných tématech. Tentokrát to 
byl ekologický projekt. V květnu vyrazilo 
5 žákyň a 2 paní učitelky z naší školy, 
aby pomohly v Korbachu budovat školní 
zahradu s různými biotopy. Pomáhaly sta-
vět vyvýšené záhonky, čistit jezírko, sázet 
rostliny, upravovat pozemek a lesní cesty, 
stavět zahradní domek. Zanechaly tak v 
Německu svou stopu a zasloužily se o pro-
hloubení dobrého jména naší školy nejen 
v Paul Zimmermann Spezial schule, ale i 
ve městě. Veškerá dřina, kterou vynaloži-
ly, byla odměněna návštěvou národního 
parku, kde zhlédly mj. 3D film s přírodo-
vědnou tématikou, a koupáním v akvapar-
ku ve Willingenu. Zpět domů si přivezly 
nezapomenutelné zážitky, ale i zkušenosti, 
které se hodí nyní při přestavbě našeho 
pozemku. Ve spolupráci s OU Chroustovice 
a Střední zahradnickou školou Litomyšl se 
snažíme vybudovat školní zahradu, která 
bude vyhovovat práci podle našeho škol-
ního vzdělávacího programu „Přátelská 
škola pro všechny“. Ekologický projekt tedy 
pokračuje a budeme o něm nadále veřej-
nost informovat.

V letošním školním roce se ale zrodila i 
nová spolupráce. Vedení a pedagogové 
naší školy přijali pozvání do podobné školy 
v polských Pyrzycích, dalšího partnerského 
města Vysokého Mýta. S povděkem jsme 
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uvítali možnost svézt se s výpravou žáků 
a učitelů ZŠ Javornického.  Byli jsme velice 
potěšeni vřelým přijetím a velmi pěkně 
připraveným programem. Prožili jsme 
krásné chvíle u Baltského moře, navštívili 
jsme přístavní město Štětín, ochutnali jsme 
národní jídla, která pro nás naši hostitelé 
navařili. Inspirovali jsme se velikou škol-
ní akcí Rodinného festivalu v Pyrzycích. 
Překvapila nás i vybavenost a kvalita práce 
ve Speciální škole v Pyrzycích. Díky podob-
nosti slovanských jazyků byla i komunika-
ce lehčí a přispěla k navázání přátelských 
vztahů. I my jsme už měli možnost ukázat 
naše město a naši školu polským kolegům. 
Vzájemné sympatie podpořily chuť do 
další spolupráce, kterou jsme se rozhodli 
prohloubit v příštím školním roce.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
městu Vysoké Mýto za finanční podporu 
našich aktivit. Velmi si jí ceníme a uvědo-
mujeme si, že bez ní by byla naše práce 
mnohem složitější.  
     
 Vedení Speciální základní školy 

Vysoké Mýto

ZŠ Javornického

ŠKOLYMPIÁDA 
OČIMA ŽÁKŮ Z 9. C
Ve středu 27. května se na vysokomýt-
ském stadionu uskutečnila sportovní sou-
těž Školympiáda aneb Evropa mladýma 
očima. Byl to již devátý ročník tradiční 
akce, které se účastní školy  z dalekého i 
blízkého okolí. Celkem bylo připraveno 
osm disciplín pro čtyři věkové kategorie. 
Rádi bychom poděkovali městu Vysoké 
Mýto, za poskytnutou dotaci a podporu. 
Nesmíme zapomenout ani na dotaci od 
EU. Věříme, že si to všichni moc užili a 
prožili hodně legrace a napětí při soubo-
jích. Pokud soutěžící neuspěli podle svých 

představ, mohou už nyní trénovat na jubi-
lejní 10. ročník školympiády. Není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se!
VÝSLEDKY I. KATEGORIE:
1. místo - ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova
2. místo - ZŠ Vysoké Mýto, Javornického
3. místo - ZŠ Choceňského, Choceň
VÝSLEDKY II. KATEGORIE:
1. místo -  ZŠ Vysoké Mýto, Javornického
2. místo - ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova
3. místo - Gymnázium Vysoké Mýto 

ŠKOLNÍ TÁBOR
Základní škola Javornického nezapomíná 
na své žáky ani o prázdninách a pořádá 
pro ně tradiční letní akci – a to školní tábor 
ve Svaté Kateřině, který se koná v týdnu 
od 25. 7. do 1. 8. Letošní táborová hra je 
spjata s postavou Shreka.

ODPADY  A CO JÁ?!
Žáci naší školy se aktivně zapojili do celo-
roční ekologické soutěže, vyhlášené měs-
tem Vysoké Mýto, která probíhala od října 
2008 do května 2009.
Některé práce našich žáků naleznete na 
webových stránkách školy: 
www. zsjavornickeho.vmyto.cz pod odka-
zem Odpady - a co já?!

ROZKVETLÝ PROJEKT
V roce 2007 získala naše škola od města 
Vysoké Mýto dotaci na úpravu školního 
pozemku u budovy II. stupně. V květnu 
2009 se objevily v plné kráse výsledky 
našeho společného úsilí a školní pozemek 
bohatě rozkvetl.

HORÁKOTÉKA
Známá velkolepá párty pořádaná na zahra-
dě Horákovy vily s názvem „Horákotéka“ 
se uskutečnila i letos a to opět v době 
blížících se prázdnin.
V úterý 16. června naše školní družina při 
ZŠ Javornického připravila pro své děti 
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večer plný zábavy. Důležitým módním 
doplňkem nejen pro tanec při živé hudbě 
zde byly černé brýle. Taneční vystoupe-
ní skupin, soutěž o mistra/mistryni par-
ketu, balónková show a spousta dalších 
zábavných soutěží se uskutečnila právě 
na zahradě, kde nechyběla ani zapůjčená 
trampolína, které si děti pořádně užily. 
Pro tanečníky a jejich doprovod bylo při-
praveno mimo jiné i bohaté občerstvení. 
Vydařenou akci završil příchod oblíbené-
ho Čudamana, který slavnostně zakončil 
zdařilý školní rok 2008/2009.

TŘI DNY PLNÉ ZÁŽITKŮ
Tři dny plné zážitků, výlet k moři, škol-
ní festival se spoustou zábavy, hudby, 
tance a dobrého jídla… a hlavně noví 
kamarádi… to jsou společní jmenovatelé 
letošního pobytu dětí ZŠ Javornického v 
polských Pyrzycích. S touto školou jsme 
v loňském roce navázali družbu, která 
dětem umožňuje poznat kulturu a jazyk 
tohoto sousedního státu. Letos tedy naše 
škola opět podnikla cestu za dětmi tamní 
základní školy a v září očekává příjezd 
polských dětí k nám. 
Vydali jsme se na cestu v ranních hodi-
nách ve středu 3. června. Po příjezdu k 
polské škole byly děti ubytovány v rodi-
nách. Menší stmelovací večírek po večeři 

navodil přátelskou náladu, která nám i 
přes občasnou nepřízeň počasí vydržela 
po celou dobu pobytu. 
Na čtvrtek a pátek byl naplánován pobyt 
u moře ve dvou letoviscích: Dziwnów a 
Międzyzdroje. Právě noc ze čtvrtka na 
pátek strávená v chatkovém kempu v prv-
ním z výše uvedených letovisek prověřila 
skautského ducha každého účastníka. 
Sobotní den se nesl v duchu rodinného 
festivalu ve škole, oslavy dětského dne 
zahájeného pompézním průvodem dětí 
po městě. Nabitý program nedal prostor 
nudě. Nechávali jsme se unášet na kříd-
lech dobré zábavy a když přišel večer, 
vůbec se nám nechtělo věřit, že náš pobyt 
je už u konce a že nás čeká „jen“ cesta 
domů… 
Ráno jsme se tedy rozloučili a s vědomím, 
že se nevidíme naposledy, jsme se vydali k 
domovu. Už teď přemýšlíme, jak polským 
dětem jejich výbornou péči oplatíme!

Omluva
Omlouváme se ZŠ Javornického, že jsme v 
minulém čísle omylem zařadili její příspě-
vek ze školní družiny pod ZŠ Jiráskova.

Redakce
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ŽÁCI ZŠ JIRÁSKOVA 
PŘEBORNÍKY KRAJE
Naše škola vybojovala další skvělý spor-
tovní úspěch. Po výborných výkonech na 
třech turnajích jsme získali titul krajského 
přeborníka v malé kopané. Po přesvědči-
vých výsledcích v okrskovém a okresním 
kole jsme i v krajském finále jasně ukázali, 
že nám prvenství právem patří. Jediným 
zklamáním pro nás všechny je, že právě 
tento rok Asociace školních sportovních 
klubů nepořádá celostátní finále. To se 
z finančních důvodů zvládá jen jednou 
za dva roky, a tak jsme bohužel skonči-
li pouze na úrovni krajské. Můžeme jen 
doufat, že příští rok pro nás bude stejně 
úspěšný a o republikové finále se utkáme 
znovu. Našim fotbalistům patří poděko-
vání za vzornou reprezentaci školy a přání 
hodně dalších podobných úspěchů.
                                                                                
                                  

Stojící zleva: Martin Fišer, Ondřej Forgáč, 
Martin Zeleňák, Miloš Zerzán, Radek 
Drahoš
Sedící zleva: Jan Svatoš, Tonda Svoboda, 
Michal Síč, David Novák + Michal Brychta

TŘICET LET DĚTSKÉHO 
PĚVECKÉHO SBORU 
KAROSÁČEK 
Je to skoro neuvěřitelné: bylo to ve 
školním roce 1978-79, kdy paní učitel-
ka Marcela Klímová shromáždila děti z 
Mateřské školy Slunečná do pěveckého 
sboru. Tehdy byla školka součástí podniku 
Karosa, proto dostalo těleso nejmenších 
zpěváčků název Karosáček. Od té doby 
se děti střídaly závratnou rychlostí, ale 
zpívat nepřestaly. Změnil se svět, namísto 
někdejší Karosy se největší vysokomýt-
ský podnik dnes jmenuje Iveco Czech 
Republic, ale Karosáček navzdory všem 
změnám zpívá, děti hrají na tělo i na jed-
noduché nástroje, vystupují na veřejnosti 
a prožívají i rozdávají radost ze svého 
muzicírování. Celých třicet let.
Karosáček má za sebou bohatou minulost. 
Sbor zpíval na koncertech ZUŠ, zúčastnil 
se 11 okresních přehlídek sborů mateř-
ských škol v Ústí nad Orlicí, předváděl svá 
tématická pásma zahraničním hostům i 
spoluobčanům při nesčetných vystoupe-
ních na náměstí, ve školce i v nejrůznějších 
sálech ve městě. Pravidelně si pro každou 
sezónu připravoval dva programy – jeden 
podzimní a druhý jarní. Mravenčí, nikdy 
nekončící a stále od píky startující práci 
trpělivě po celá tři desetiletí vedla Marcela 
Klímová jako učitelka i jako důchodkyně. 
Vybírala písně umělé i národní, nejraději 
do repertoáru zařazovala písničky zcela 
nové z pera svého manžela. Za klavírem 
i s jinými nástroji se za ta léta vystřídali 
Jan Klíma, Tomáš Klíma, Olga Škorpilová, 
Miloslava Hažlinská, Emilie Dlouhá a nako-
nec Dáša Svobodová-Koupilová.
Karosáček se prezentoval i v této sezóně. 
Ve školním roce 2008-2009 se do práce 
zapojilo 52 dětí ze šesti tříd MŠ Slunečná. 
Jako obvykle zpíval pod stromečkem na 

ZŠ Jiráskova Karosáček
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cí písniček a hlavně praktickou ukázkou 
hudebních nástrojů – houslí, harfy, bicích, 
dechových nástrojů atd…
Na tomto představení se nejen sedělo a 
naslouchalo, ale všechny děti si mohly na 
závěr zatančit se Sněhurkou na svatební 
hostině za doprovodu kapely trpaslíků, 
zlé královny a prince. Že takovou pohádku 
neznáte?
Stačí trochu fantazie, času, nadšení 
a dobrá parta. Pohádku O Sněhurce 
si pro naše nejmenší připravili žáci 
9. B ZŠ Javornického pod vedením Hany 
Chalupníkové. Toto představení bylo napl-
něno naprostou volností, bezprostřednos-
tí a mládím, které jiskřilo mezi pětiletými a 
patnáctiletými dětmi. Paní učitelce, všem 
zúčastněným žákům a kolegům patří náš 
dík a doufáme, že s novými muzikanty 
navážeme na naše další hudební setkání.

Monika Zerzánová, ZUŠ

náměstí, v domově důchodců, na koncer-
tě městských pěveckých sborů, mamin-
kám ke Dni matek, na Dni hudby i na 
rozloučení s předškoláky. Jako obyčejně 
koncem roku polovina dětí odejde a při 
začátku nového školního roku bude třeba 
sbor znovu postavit a secvičit. K dosavad-
ním 1200 dětem, které si osvojily základy 
hudebního projevu, snad v další sezóně 
přibudou další.
Při dovršení třicáté sezóny své činnosti 
se Karosáček hrdě ohlíží za svou pestrou 
prací. Už třicet let tu děti zažívají onu 
zdánlivě prostou radost z muziky a z vyda-
řeného vystoupení. Karosáček si zaslouží 
potlesk. Jeho jubileum doprovází přání, 
aby zpěv nejmenších dětí ve Vysokém 
Mýtě ještě dlouho zněl.

Pracovníci MŠ Slunečná

O SNĚHURCE 
TAK TROCHU JINAK
Každý rok připravujeme v Základní umě-
lecké škole Vysoké Mýto hudební předsta-
vení pro předškolní děti s cílem předvést 
jim všechny hudební nástroje, které se 
v naší škole vyučují. Nebylo tomu jinak 
ani tento rok a ve dnech 5. 5.  a 7. 5. se 
náš koncertní sál čtyřikrát naplnil dětmi z 
mateřských škol z Vysokého Mýta a okolí. 
Čekala zde na ně Sněhurka a trpaslíci, kteří 
vtáhli děti do pohádkového děje pomo-

Základní umělecká škola
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DDM Mikádo

13. – 17. 7. 

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

17. – 21. 8. 

RUČO FUČO
Příměstský tábor zaměřený na rukodělnou 
tvorbu spojenou s různými aktivitami.
Cena celého tábora je 1 040 Kč + obědy v 
ceně kromě pondělí.

24. – 28. 8. 

SPORTEM KU ZDRAVÍ
Příměstský tábor zaměřený nejen na 
sport.
Cena celého tábora je  1 210 Kč, obědy 
jsou v ceně  jenom ve středu a v pátek. 
Je možné se přihlásit  i na jednotlivé dny. 
Více informací naleznete na www.ddm-
-mikado.cz nebo v kanceláři DDM Mikádo 
či na plakátech.
Přihlášky a platby za tábor  „Pod pirátskou 
vlajkou“ do 30. 6. a  tábory v srpnu 25. 7. 
od 8.00 – 14.30 hodin v DDM Mikádo.

Připravujeme
Sobota 5 . 9. 

DIVOTVORFEST
Festival pro rodiče s dětmi a nejen pro 
ně. Divadelní a loutková představení, 
výtvarné a rukodělné  workshopy zakon-
čené večerním koncertem, kde se před-
staví kapela Jablkoň a Funktomass (viz. 
obrázek).  

25. – 28. 9

KRKONOŠE  SOKOLÍ BOUDY
Akce pro rodiče s dětmi i další příznivce 
Mikáda a pěší turistiky.
Prodloužený víkend v nádherné části 
Krkonoš v Horní Malé Úpě, v areálu U 
kostela.
V plánu máme delší i kratší túry, včetně 
výšlapu na Sněžku. 
Trasy jsou připraveny v několika varian-
tách, program a hry pro děti i dospělé 
také. 
Přihlášky už nyní na níže uvedených kon-
taktech, přes  prázdniny na telefonu 
604 958 842.

Kurzy pro dospělé
TAIČI, KERAMIKA, SAMBA
Přihlášky přijímáme již nyní na níže uve-
dených kontaktech.
Letáky s přihláškami pro školní rok 2009/
2010 budou k dispozici koncem srpna.

Všem dětem i nedětem přejem fanfárově 
prožité a prosluněné prázdniny a dovolené.

www.ddm-mikado.cz, eva@ddm-mikado.cz, 
731 108 510, 465 424 314.

Od září budou probíhat tříměsíční inte-
zivní kurzy španělštiny a portugalštiny 
s rodilým mluvčím za velice příznivé ceny.

Vysokomýtský zpravodaj - 7 - 8/2009 29



OHLÉDNUTÍ... 
V sobotu 13. června se náměstí ve 
Vysokém Mýtě proměnilo v barevný 
svět plný zážitkových dílen, vystoupení 
a umění přírodních národů Afriky, Asie, 
Ameriky a Austrálie. 
Pro ty co nemohli přijít, připojujeme něko-
lik fotografií jako malé ohlédnutí za touto 
velmi vydařenou akcí, kterou navštívilo 
přes 1500 návštěvníků.
Kdo připravoval Rio de Mejto? Hlavním 
pořadatelem bylo občanské sdružení 
NO PASIVO - Štěpánka Valková, Gabriela 
Chalupníková a Vojtěch Sedláček, a právě 
jménem našeho o. s. bychom rádi podě-
kovali za pomoc, dlouhodobou přípravu 
a realizaci: Evě Ropkové, Pavle Duškové, 
Monice Münsterové, Pavlíně Filipi, 
Tomášovi Valkovi, hudební skupině GRI-
GRI a jejím kolegům, ZŠ Knířov, DDM 
Mikádo, Domu africké kultury Praha, Inexu 

RIO DE MEJTO
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Kostelecké Horky, firmě Alterstav, firmě 
Orsej, čajovně Čajka, vysokomýtským 
skautům, Městským lesům Vysoké Mýto, 
Technickým službám, panu Drobnému a 
jeho žákům na vysokomýtské ZUŠ, indián-
ské skupině Oklahoma a náčelníkovi Petru 
Staňkovi, hnutí Hare Kršna, tanečnicím 
pod vedením Lenky Kubíkové, Šachovému 
klubu Vysoké Mýto a Marianu Sabolovi, 
panu Radvanovi a jeho žákům, Armádě 
špásu, panu Doležálkovi, Jiřímu Kotrbovi 

a Soně Boštíkové, Janu Pešinovi, Jitce 
Loskotové, firmě Salve, Petru Klofandovi, 
Daně Voberové a dalším a dalším  dobro-
volníkům, kteří pomáhali.
Hlavní dík však patří městu Vysoké Mýto a 
starostovi Martinu Krejzovi, který převzal 
záštitu nad touto akcí, a také našim spon-
zorům, bez kterých by nebylo možné akci 
uskutečnit!

Děkujeme!
Pořadatelé
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BESEDY: 
22. 7. v 15.00

ZDRAVÍ Z PŘÍRODNÍ LÉKÁRNY 
(nejznámější léčivé rostliny a stromy, jejich 
využití, historie, sběr a dávkování, terapie, 
aplikace,  signatury)

Klub je otevřen:
Pondělí:  11.00 – 14.00 (konzultace)
 14.00 – 16.30 terénní program
Úterý: 12.00 – 17.30 kumbálek, 
 pinec, tanec, PC, fotbálek
 17.30 -  18.30 doučování
Středa: 14.00 – 18.00 výtvarka, 
 kumbálek, pinec, tanec, fotbálek
Čtvrtek: 12.00 – 17.30 kumbálek, pinec, 
 tanec, PC, fotbálek
                17.30 -  18.30 doučování
Pátek:      11.00 – 14.00 (administrativa)
 14.00 – 16.00 terénní program

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál 
bývalé VOŠ stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa, 
Bára, Jenda.

Emkovo filmové navečír:

Úterý 7. 7. v 16.30

RAFŤÁCI
Letní teenagerovská komedie režiséra 
Karla Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou 
Mádlem v hlavních rolích. Každý z nás si 
vzpomíná na noční můru dospívajícího 
teenagera, kterou je dovolená s rodiči. A 
když se tato noční můra stane skutečností 
jen díky nešťastné souhře náhod, je to 
opravdu k vzteku.
2005, 104 min., zadarmo.

Úterý 14. 7. v 16.30

TRESTNÁ LAVICE
Poté, co prodal zápas svého týmu a byl 
vyloučen z fotbalové ligy, v opilosti ukrad-
ne auto své přítelkyně a skončí ve vězení. 
Tam se snaží sestavit tým z vězňů, kteří 
svedou boj s dozorci. Jenže dozorci mají 
vždy navrch a nikdo z vězňů se nechce 
dostat do problémů...
Režie: Peter Segal, USA, 2005, 113 min, 
zadarmo.

EMKO
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Centrum pro rodinu Kujebáček

Sídlo: MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV, 
566 01  Vysoké Mýto
Telefon 773 703 420                           
E-mail: info@kujebacek.cz

Poslední prázdninový týden 24. – 28. 8.

NEBOJTE SE ŠKOLKY
Týden pro děti, které jdou poprvé do škol-
ky, aby pro ně ten „krok do života“ nebyl 
tak náročný. Ale uvítáme všechny rodiče 
s dětmi.
Vstup 20 Kč členové, 30 Kč ostatní – za 
celou rodinu a den.
Není třeba se přihlašovat, jednoduše se 
přijďte podívat, jaká je s námi zábava.

Připravujeme
Přednáška PhDr. Pekařové v pondělí 21. 
září od 16.30 ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu – ZVOLTE SI TÉMA – bližší 
informace na www.kujebacek.cz .

Pravidelná setkání se o prázdninách neko-
nají.

Aktuální informace máte možnost najít na 
našich webových stránkách: 
www.kujebacek.cz.

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

Z nabídky:
• Ruth Pfau: Srdce má své důvody - Lékařka 

a řeholnice pomáhá v Pákistánu
• Dominik Duka: Zápas o člověka - Nástin 

biblické antropologie

Římskokatolická farnost

• F. X. Nguyen Van Thuan: Pět chlebů a dvě 
ryby - Radostné svědectví víry vzešlé z 
vězeňských temnot

• Benedikt XVI.: Encyklika SPE SALVI (O 
křesťanské naději)

• Dominik Morin: Učení II. VATIKÁNSKÉHO 
KONCILU

• B. Rivoireová: Naděje tváří v tvář umírání

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

Hliněná dílna Újezdec

3. - 12. 7. 

LETNÍ HLINĚNÉ SETKÁNÍ NA 
ÚJEZDCI
Hlavní náplní keramického kurzu je inter-
aktivní hra s hlínou, její příprava, zpra-
cování, vytváření a výpal v přírodních 
podmínkách. Pro letošní první Újezdecké 
setkání jsme zvolili téma SLON. Tématem 
se budeme zabývat v různých jeho aspek-
tech po celých deset dnů. Keramický kurz 
probíhá na akreditovaném pracovišti 
MŠMT.
Lektorka: Jana Krejzová.

14. – 23. 8.

INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
RAJNOCHOVICE 
- týden pro rodiny s dětmi od 6 let v krás-
ném prostředí Hostýnských vrchů. Hlavní 
náplní je hra s hlínou, její příprava, zpraco-
vání, vytváření a výpal v přírodních pod-
mínkách. Letos čeká účastníky tvarování 
velkých nádob a jejich zdobení, výpal  v 
papírové peci, výpal otevřeným ohněm a 
zakuřování. 
Lektorka: Jana Krejzová, www.raku.cz

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

Neděle 19. 7.

PŘEDÁVÁNÍ ENERGIE JEDNOTY 
 DIKŠA 
s osobním poselstvím každému.
VÝKLAD TAROTU, MEDITACE - od 15 do 
22 hodin. Pouze na objednání na tel.: 
603 900 956. Dikšu: Martin Hamák, pora-
denství: Veronika Michalová. Cena 250 Kč. 
Občerstvení po celou dobu zajištěno.

Sport

RC TEAM VYSOKÉ MÝTO, 
KLUB LETECKÝCH MODELÁŘŮ
V minulém čísle zpravodaje jsme uveřejnili 
pozvánku na červnové Setkání modelářů 
na Dvořisku. O podrobnější seznámení s 
činností klubu leteckých modelářů jsme 
požádali ing. Jiřího Vaňka.

Můžete nás blíže 
seznámit  s vaším 
klubem a jeho 
činností?
Klub leteckých mode-
lářů sdružených pod 
názvem RC Team Vysoké 
Mýto jsme založili v roce 

2004. V současné době máme dvacet 
členů. Věnujeme se funkční modelařině 
v podobě rádiem řízených  (RC) modelů 
letadel. Určitě máme na co navazovat, 
vždyť  létání v našem regionu má dlouho-
letou tradici. Slavná letecká výroba firem 
Sodomka či Beneš-Mráz se datuje již od 
30. let minulého století.

S jakými modely létáte a kde?
Naše domovské letiště leží u Dvořiska. 
Úzce spolupracujeme s občanským sdru-
žením Pilotklub Choceň  a společně peču-
jeme o letiště. Odvedená práce začíná 
být vidět - rekonstrukce řídicí věže a han-

gáru, asfaltová příjezdová komunikace, 
obnova značení a úpravy letištní plochy. 
Travnaté modelářské letiště  je součástí 
areálu a je permanentně udržováno a 
využíváno členy RC Teamu. Provozujeme 
modely rozličných kategorií od účelových 
cvičných hornoplošníků přes makety leta-
del z období 1. a 2. světové války až po 
moderní akrobatické speciály,  vrtulní-
ky či proudové stíhačky poháněné dmy-
chadly. Výsledky našeho snažení máme 
možnost prezentovat prakticky po celé 
České republice. Pořadateli leteckomode-
lářských akcí jsme často zváni a je potěši-
telné, že naše modely a pilotní umění jsou 
uznávány a oceňovány.

Jak hodnotíte červnové Setkání 
modelářů na Dvořisku z pohledu 
pořadatele?
Po kladné odezvě na naše podzimní setká-
ní modelářů jsme se rozhodli pokračovat 
v budování tradice leteckomodelářských 
akcí na Dvořisku a umožnit tak občanům 
našeho města shlédnout špičkové modely 
a kvalitní letové ukázky. Červnové setkání 
už bylo pořádáno i za mediální podpo-
ry města Vysoké Mýto, takže jsme mohli 
početnému davu diváků během téměř 
šestihodinového (!) komentovaného pro-
gramu předvést řadu letových ukázek 
modelů letadel a vrtulníků, které přivezli 
nejenom členové domácího RC Teamu,  
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ale i 22 hostujících modelářů ze spřátele-
ných klubů. Přijel nás podpořit i starosta 
Martin Krejza.  I přes trochu silnější vítr 
nám bylo počasí příznivě nakloněno a 
zdařilou akci jsme mohli věnovat památce 
našich nedávno zesnulých kolegů a kama-
rádů Milana Pavlíčka, Františka Starého a 
Václava Fajta.

Kdy vás opět budou moci diváci spatřit 
v akci?
Třetí Setkání modelářů na Dvořisku plá-
nujeme na sobotu 19. září 2009. Vše bude 
včas zveřejněno na našich webových 
stránkách www.rcteam.cz, kde je možno 
rovněž zhlédnout rozsáhlou fotodoku-
mentaci z minulých akcí.

Rozhovor připravila Dagmar Sabolčiková

Cyklistika

ŠKOLNÍ CYKLISTICKÉ PŘEBORY
Vysokomýtský autodrom se ve středu 
10. 6. stal dějištěm prvního dílu druhého 
ročníku Školních  cyklistických přeborů 
základních škol z Vysokého Mýta, Chocně, 
Litomyšle a okolí. Letošní ročník cyklis-
tických závodů podpořený Pardubickým 
krajem nesl podtitul „Soutěžíme na kole 
– bezpečně a s poučením“ a děti si vedle 
svých cyklistických schopností mohly za 
asistence profesionálů vyzkoušet znalosti 
pravidel silničního provozu, kardiopulmo-
nární resuscitaci, nelehkou práci hasičů i 
jízdu zručnosti.
Samotných závodů se zúčastnilo rekord-
ních 161 dětí z celkem 8 škol a k vidění 
byly hodnotné sportovní výkony a také 
četné dramatické momenty a napína-
vé souboje, neboť se jednalo o závody 
s hromadným startem podle kategorií. 
Kompletní přehled výsledků naleznete na 
www.oa-chocen.cz 
a cykloklub-bendl.webnode.cz.   

Pořadatelé závodů – Obchodní akademie 
Choceň a Cyklobendl – CLUB 98 Vysoké 
Mýto by touto cestou chtěli poděkovat 
všem vyučujícím a dětem ze zúčastně-
ných škol. Za pomoc při organizaci také 
děkujeme Policii ČR, Českému červenému 
kříži z Ústí nad Orlicí a HZS Pardubického 
kraje – stanice ve Vysokém Mýtě. Dále 
potom sponzorům, kteří tuto akci podpo-
řili. Jsou jimi následující firmy a společnos-
ti: Cyklosport Bendl, Elko Valenta, reklam-
ní agentura Pyramida, V-data, Papírnictví 
Štencl, Nový Věk, První české cyklistické 
muzeum, Tomil, Choceňská mlékárna, 
Starmon a Marty.
Závěrem bychom chtěli všechny pozvat 
na druhou část Školních cyklistických pře-
borů, kterou bude zářijová časovka jed-
notlivců „U Partyzána“ poblíž Chocně, a 
také pozvat všechny, kterým se závodění 
na kole zalíbilo a chtěli by se tomuto 
sportu věnovat intenzivněji na společné 
tréninky cyklistického oddílu Cyklobendl 
– CLUB 98, které se konají každý čtvrtek 
od 17.15 před obchodem s cyklistickými 
potřebami na vysokomýtském náměstí (u 
Komerční banky).

                                                                                 
                         Cyklobendl – CLUB 98
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Z okolí

Česká hospoda Hrušová

Pátek 3. 7. ve 20.00

PUNK FLOID + BENJAMING 
BAND (+ Chlapi z práce s. r. o.) 
Punk Floid ze Záhřebu patří k současné 
české punkové špičce.  
Benjaming Band je rodinná kapela z 
Podkrkonoší, hrají skotský punk s duda-
mi a akordeonem. Rozehřát publikum 
jsou připraveni Chlapi z práce s. r. o. se 
svými písničkami z pohádek a s masérem 
Jarákem v čele.  
Vstupné je 90 Kč v předprodeji nebo 120 
Kč na místě.
http://www.punkfloid.com
http://www.benjamingband.cz

Pátek 17. 7. ve 20.00

ŠKWOR (+ Blue Fire)
Řízná čtyřka Škwor platí za stálici tuzem-
ského rocku. Loni vydali nové album „5“, s 
nímž úspěšně bodují v žebříčcích a z nějž 
pocházejí i největší hity kapely Pohledy 
studený a Celebrity. Jako support s sebou 
do Hrušové přivezou hlinecké Blue Fire.
Vstupné je 150 Kč v předprodeji nebo 190 
Kč na místě.
http://www.skwor.cz

Sobota 8. 8. ve 20.00

BRUTUS
Za čtyři desítky let objíždění tancova-
ček vystřídala kapela už několik generací 
posluchačů a její recept na úspěch fun-
guje i nadále. Koncerty navštěvují stále 
mladší fanoušci a Brutus hraje to, co chtějí 
slyšet mladí i staří: směsici cajdáků a vypa-
lovaček na koncertech doplňovanou o 
filozofování klávesisty Sáši Plesky, služeb-
ně nejstaršího člena bandu. Brutus zůstá-
vá i po 40 letech nedotčen komercí, za 
svůj věk se nestydí a i nadále hraje bigbít a 

punk. A hlavně – zůstává nejpopulárnější 
tancovačkovou skupinou u nás.
Vstupné je 140 Kč v předprodeji nebo 180 
Kč na místě.
http://www.brutus.cz

Pátek 14. 8. ve 20.00

HRADIŠŤAN
Cimbálová muzika Hradišťan je v žánru 
world music velkým pojmem a svou 
inspiraci již dávno nečerpá jen z morav-
ského folklóru. Jen za posledních deset 
let spolupracovala s muzikanty z Polska, 
Japonska či jižní Afriky, zhudebnila texty 
Jana Skácela a natočila album pro děti 
inspirované knihou Jiřiny Rákosníkové. To 
nejlepší ze současného koncertního mate-
riálu přiveze Hradišťan také do Hrušové.
Vstupné je 200 Kč v předprodeji nebo 250 
Kč na místě.
http://www.hradistan.cz

V případě nepříznivého počasí se koncer-
ty přesouvají do místní Sokolovny.
Více informací naleznete na www.ceska-
hospoda.hrusova.cz.
Předprodej je v informačních centrech 
ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a Chocni, v 
Pasece v Litomyšli a v České hospodě v 
Hrušové.
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Slatina

 XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVA 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
kterou pořádá ve dnech 29. srpna od 
8.00 do 18.00 a 30. srpna od 8.00 do 
16.00 v chovatelském areálu ZO ČSCH 
Slatina „Na brodě“. 
Součástí výstavy bude řada doprovod-
ných akcí: 
• expozice stabilních motorů, letos pod 
novým názvem „1. BLAFÁNÍ STABILÁKŮ“ 
(jedná se o předvádění různých typů sta-
bilních motorů, ukázky parních modelů, 
výstava historických traktorů a expozice 
muzea ve Vysokém Mýtě)  
• prodejní výstava pokojových květin, 
květů zahradních mečíků a další.

Ve vnitřních prostorách areálu bude k 
vidění 

3. VÝSTAVA MODELŮ AUT, 
LETADEL, LODÍ A VLÁČKŮ 
Chcete vystavit vaše modely? Dejte o 
sobě vědět na tel.: 605 267 967, e-mail: 
vojta102@tiscali.cz. 

Na shledanou se těší pořadatelé ze Slatiny.

NOVÁ KNIHA 
O VYSOKOMÝTSKÉM LÉTÁNÍ
Klub letců veteránů Vysoké Mýto-Choceň 
vydal v těchto dnech knížku s názvem 
Vzpomínání na létání. Autor knížky Jiří 
Lejsek, vysokomýtský rodák, nyní již přes 
dvacet let žijící v Kostelci nad Orlicí, a sou-
časně jednatel klubu bývalých letců, shro-
máždil povídky a vzpomínky kolegů letců, 
které upravil či sám napsal do úhledné 
knížky, doplněné dobovými fotografiemi. 
Jsou to vzpomínky pilotů, kteří létali na 
letištích ve Vysokém Mýtě a Chocni a 
kteří tak dobře znají  východočeský regi-
on z ptačí perspektivy. Knížka v pevné 
vazbě má na čelní straně barevný letec-
ký pohled na střed Vysokého Mýta a na 
zadní straně pohled na náměstí v Chocni 
(autorem snímků je Jan Mračno). Mezi 
autory některých vzpomínek jsou i známí 
vysokomýtští sportovní piloti Josef Franěk 
a Jaroslav Lichtenberk (kteří se vydání 
knihy nedožili). 
Kniha je v prodeji v informačním centru 
na Městském úřadu, prodávat se bude i v 
Městské knihovně, Regionálním muzeu a 
Kuncově knihkupectví.
     

Klub letců-veteránů 
Vysoké Mýto-Choceň
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Českomoravské pomezí

KAM V ČESKOMORAVSKÉM POMEZÍ 
O PRÁZDNINÁCH

Litomyšl 
www.litomysl.cz

13. 6. – 30. 8.
Zámecký pivovar a různá místa v 
Litomyšli
Aleš Veselý v prostorách Josefa Pleskota
Výstava v rámci 5. ročníku Smetanovy 
výtvarné Litomyšle.

3. 7. – 28. 8. 
Toulovcovo náměstí
Každý pátek o prázdninách pohádka a 
folkový koncert.

Do 15. 8. 
Galerie Kubík na Smetanově náměstí
Oscar Niemeyer
Výstava věnovaná dílu světově proslulého 
brazilského architekta  pořádaná v rámci 
5. ročníku Smetanovy výtvarné Litomyšle.

Do 30. 8. 
Regionální muzeum 
Výstavy : Něco pro kluky – Auta a autíčka, 
Něco pro holky – Panny a panenky

Svitavy 
www.kultura-svitavy.cz

2. 7.  v 19.30 hod., Fabrika 
Externí koncert Smetanovy Litomyšle
Koncert známého českého houslisty Pavla 
Šporcla.

24. – 25. 7. - v pátek od 16.00 a v sobotu 
od 15.00, Park Jana Palacha (za nepřízni-
vého počasí náměstí Míru nebo Fabrika)
Svitavské letní slavnosti.
Pohádky  a muzika pod širým nebem
Učinkují: Jan Hrubec, folkové kapely 
Pouta, Do větru, Marien a rocková kapela 

Irma, Jana Vyšohlídová, Swing club Vysoké 
Mýto, Divadlo U staré herečky.

14. 8. v 19.30
Ottendorferův dům
Koncert mladých umělců z Řecka, Číny, 
USA, Itálie, Dánska, Švédska, Jižní 
Koreje a ČR 
V rámci Mezinárodních smyčcových kurzů 
Litomyšl 2009.

Polička 
www.moravskatrebova.cz

26. 7. v 15.00, Městský park
Serenády Bohuslava Martinů
Promenádní koncert v netradičním pro-
středí poličského parku.
Účinkují účastníci XVI. mezinárodního fes-
tivalu a kurzů komorní hudby Ameropa 
2009.

21. 8. – 23. 8., Palackého náměstí, kostel 
sv. Jakuba, Tylův dům 
Polička 555 
Hudební multižánrový festival, na němž 
mj. vystoupí M. Prokop a Framus Five, 
Žalman, Žlutý pes, Nil, a dále budou diva-
dla, jarmark, mažoretky…

Moravská Třebová 
www.moravskatrebova.cz

18. 7. 
Moravskotřebovský bramborák
Festival folkové a country hudby na 
zámku.

8. 8., Mladějov na Moravě
Historická bitva  Mladějov – Blosdorf 
(1915).
Polní úzkorozchodná dráha Mladějov na 
Moravě vás zavede na Rusko-rakouskou 
hranici roku 1915.

29. 8., náměstí T. G. Masaryka
Kejkle a kratochvíle
Tradiční středověký festival plný lidového 
veselí, dobových řemesel, kejklířů a tru-
badúrů.
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Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří nakoupí zboží od prodejců - mimo 
prodejnu prodávajícího - a mají problémy s vymáháním svých práv. Abyste se do podob-
né situace nedostali, snažte se dodržovat tato pravidla:

- rozmyslete si, zda předváděné zboží opravdu potřebujete
- zvažte, zda není cena zboží přemrštěná
- uvažte, zda jste si vědomi výše všech nákladů, např. koupě prostřednictvím spotřebitel-

ského úvěru (výše úroků, zpracování úvěru apod.) 
- pokud si berete zboží na úvěr, důkladně promyslete, jestli budete schopni splácet pravi-

delné splátky po celou dobu úvěru 
- nikdy nedávejte z ruky svůj občanský průkaz
- před podpisem pečlivě pročtěte smlouvu včetně všeobecných podmínek (především 

text psaný drobným písmem)
- vyžadujte, aby na kupní smlouvě byly uvedeny informace o firmě, od níž výrobek kupu-

jete (název, sídlo, IČO)
- pokud s údaji ve smlouvě nesouhlasíte, trvejte na jejich opravě
- požadujte potvrzený záruční list k výrobku a návod k použití v českém jazyce
- pokud byla smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího, máte možnost do 14 

dní od ní odstoupit.

Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, kontaktujte nás: 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí   Provozní doba:
17. listopadu 69     PO 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00
562 01  Ústí nad Orlicí    ČT 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00
tel.: 465 520 520 
e-mail: poradna@orlicko.cz

Kontaktní pracoviště Letohrad   Provozní doba:
Na Kopečku 356     ÚT 9.00 – 12.00 
561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281

Práva spotřebitele
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Řádková inzerce

Pronajmu byt 3+1 s lodžií v Českých Heřmanicích. Tel. 721 719 989.

Sádrokartonářské
práce

Jaroslav Klasovitý

 - Kvalitní provedení - 
- Nízká cena - 

- Kompletní dodávka - 
- 8 let praxe - 

Půdní vestavby, stropní podhledy, 
příčky, podkrovní byty.

tel. 603 786 898 
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Všem čtenářům přejeme krásnou dovolenou plnou slunce 
a těšíme se, až se na stránkách Vysokomýtského zpravodaje 

v září opět setkáme. 

Město Vysoké Mýto
a redakční rada Vysokomýtského zpravodaje
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