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Před 700 lety, v roce 1307, bylo z vůle 
krále Rudolfa I. ustanoveno Vysoké Mýto 

královským věnným městem.



Milí spoluobčané, Vysoké Mýto si připomíná 700. výročí od chvíle, kdy bylo ustanoveno 
královským věnným městem. U této příležitosti a v rámci 8. ročníku Mezinárodních 
partnerských dní Entrevue vám nabízí bohatý program, na který zve nejen všechny obyvatele 
města a jejich přátele, ale i své přátele z partnerských měst a letos také reprezentaci všech 
ostatních královských věnných měst, kteří ve Vysokém Mátě vyberou 7. září svou novou 
královnu... Program, který naleznete níže, připravilo město Vysoké Mýto ve spolupráci 
s mnoha partnery (o nich víc na pozvánce uprostřed tohoto čísla).

Oslavy 700 let královského věnného města

17 – 20 hod.                
VEČÍREK S PŘÁTELI 
Koncerty hudebních souborů partnerských 
měst: 
Zespól Pieśni i Tańca w Pyrzycach 
(Pyrzyce, Polsko) 
Grenzlandmusikanten Hillershausen 
(Korbach, Německo)
Náměstí Přemysla Otakara II.
 
18 – 20 hod.               
VOLBA KRÁLOVNY 
KRÁLOVSKÝCH 
VĚNNÝCH MĚST
Šemberovo divadlo
 

20.30 – 21 hod.           
PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO 
HEROLDA A NOVĚ ZVOLENÉ KRÁLOV-
NY KRÁLOVSKÝCH 
VĚNNÝCH MĚST S RYTÍŘSKÝM DOPRO-
VODEM NA NÁMĚSTÍ

21 hod.                        
KAMIL STŘIHAVKA  & LEADERS
Koncert na náměstí              

Pátek 7. září

10 – 18 hod.
STŘEDOVĚKÝ DEN 
NA NÁMĚSTÍ
Rytíři, mušketýři, kejklíři, katovská dílna, 
sokolníci, vojenské ležení, gotická hudba, 
střelnice, soutěže pro malé i velké, histo-
rický jarmark, výstava chladných zbraní a 
zbroje, dobové občerstvení...
 
14 hod.                       
HISTORICKÝ PRŮVOD 
A SLAVNOSTNÍ CEREMONIE 
Přijetí královny Elišky Rejčky a její družiny 
představiteli města na náměstí Přemysla 
Otakara II. 
 
15.30 hod.                   
JAN HONSA: 
KVETOUCÍ HRUŠKA V ŠIRÉM POLI
Vernisáž výstavy ve Výstavní síni Jana Jušky
 
18 hod.                       
FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ
Koncert na náměstí 
 
20.30 hod.                   
JANA  KIRSCHNER
Koncert na náměstí

Oslavy se konají pod záštitou Rady Pardu-
bického kraje.

Sobota 8. září

Jana Hoffmanová, vysokomýtská zástupkyně 
v soutěži o královnu královských věnných měst
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ELIŠKA REJČKA (po matce Rixa neboli Richenza)
královna česká a polská, první paní královských věnných měst 
* 1. 9. 1286 (podle jiných pramenů 1288), Poznaň, Polsko
† 19. 10. 1335, Brno

Narodila se pravděpodobně roku 1286 jako dcera  následníka pol-
ského trůnu Přemysla Velkopolského a švédské princezny Rixy (Ri-
chenzy). Jako osmileté jí však matka zemřela, když nepřežila divo-
kou hádku se svým manželem. V následujícím roce, roku 1295, se 
její otec stal polským králem, ale pár měsíců na to byl zavražděn. 
Rejčka osiřela a žila se svou macechou Markétou Braniborskou na 
dvoře příbuzných v Německu. Vyhlídka stát se českou a možná i 
polskou královnou přišla nečekaně brzy, roku 1300, kdy ovdověl 
český král Václav II. Po příchodu do Prahy přišlo ale zklamání. Vác-

lav ll. se s ní sice oženil, ale královnou se nestala. Brzy po sňatku odcestoval do Polska na 
vojenské tažení. Jeho čtrnáctiletá manželka zůstala pod ochranou královy tety, která z ní měla 
vychovat ženu a královnu. Ani po návratu z pole však Václav po mladičké choti netoužil. Celé 
tři roky musela čekat, než jí nechal vystrojit korunovační slavnost a mohla užívat jeho komnaty 
na Pražském hradě. Přijala jméno podle světice Alžběty (Elišky), ale lid ji dál nazýval Rejčka, 
podle křestního jména Richenza, které dostala po své švédské matce. Žít s mužem o patnáct 
let starším a s jeho pěti dětmi, jen o málo mladšími než Rejčka, nebylo jednoduché. Mezi ní a 
Václavovou dcerou Eliškou (Přemyslovnou) docházelo k častým sporům. Ty je provázely až do 
konce života. Václav od jara 1305 umíral a 21. června zemřel. Šest dní před jeho smrtí se Rejčce 
narodila dcera Anežka. Rejččin osud by se vyvíjel jistě zcela jinak, kdyby dítětem byl syn. Ten 
měl podle vůle svého otce převzít polskou korunu. Holčičku ale čekal osud dcery devatenác-
tileté vdovy v šestinedělí, cizinky v rodině i v zemi, macechy nového krále, o tři roky mladšího 
a náladového Václava III. Místo královské koruny zůstalo Rejčce jen vdovské věno. 4. 8.1306 
byl Václav zavražděn a českou korunu získal Jindřich Korutanský, manžel starší dcery Václava 
ll., Anny. Jindřich byl ale brzy z trůnu sesazen a místo něj nastoupil Rudolf Habsburský, který 
si vzal Rejčku za ženu především s úmyslem získat spolu s českou také polskou korunu. 3. 7. 
1307, necelých devět měsíců po svatbě, však zemřel během polního tažení na úplavici. Za živo-
ta byl Rudolf až příliš spořivý, ve své závěti ale zdvojnásobil vdovské věno, které měla Rejčka po 
Václavovi. I když musela opustit královský trůn, nadále jí náleželo pět bohatých věnných měst 
– Polička, Chrudim, Vysoké Mýto, Jaroměř a Hradec Králové. Boj o korunu mezi Habsburky a 
Korutany však pokračoval. Rejčka stála na straně habsburského kandidáta - Fridricha, bratra 
svého zemřelého manžela. České panstvo dalo ale před příliš vládychtivými Habsburky raději 
opět přednost Jindřichu Korutanskému. O své prohře se Rejčka dozvěděla v Praze. Byla tu pro 
své prohabsburské smýšlení pečlivě střežena. V září 1307, tedy přesně před sedmi sty lety, se 
jí v přestrojení podařilo uprchnout z pražského kláštera na Zderazi do Kutné Hory. Její města 
na její příkaz otevřela brány Habsburkům. Těm se však ani obsazením východních Čech nepo-
dařilo získat českou korunu. Zvolením Jindřicha Korutanského přišla Rejčka o poslední šanci. 
Habsburkové jí v mírové smlouvě nicméně zajistili všechny výhody, které získala po manželích. 
Mohla se vrátit do Čech a disponovat svými městy. Jejím sídlem se stal Hradec. Ten po ní dostal 
jméno Hradec Králové. Dvůr Jindřicha Korutanského dlužil Rejčce platby z kutnohorských dolů. 
Proto vkládala naděje do nového krále, Jana Lucemburského. Bohužel ale nebyla zadobře s 
jeho chotí Eliškou Přemyslovnou, pod jejímž silným vlivem Jan byl. Rejčka byla navíc ve svých 
čtyřiadvaceti letech příliš mladá na to, aby zůstala bez muže. Sblížila se s Jindřichem z Lipé, 
který již ve službách krále Václava II. dosáhl vysokého postavení na dvoře a hodnosti královské-
ho maršálka. Rejčka s ním žila, i když tím porušovala zvyky královských vdov. Král Jan nebyl ve 
své zemi oblíben, proto bylo logické, že Jindřich z Lipé spolu s Rejčkou usilovali o trůn, neboť 

Medailon měsíce
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Rejčka chtěla uplatnit dědické nároky své jediné dcery Anežky Přemyslovny. Janova žena Eliš-
ka (ovšem rovněž Přemyslovna) přinutila svého muže k protiútoku. Jindřich z Lipé byl zatčen 
za spiknutí proti králi a uvězněn. Nakonec byl po rázných protestech zemské šlechty sjednán 
smír a Jindřich byl propuštěn. Král Jan, unaven tím vším, odjel v roce 1316 raději do ciziny. 
Jindřich toho využil a spolu s Rejčkou se ujal faktické vlády. Čeští pánové stáli na straně Rejčky, 
opovrhovali královnou Eliškou, která se stále více obklopovala cizími rádci. Navíc v roce 1316 
Rejčka zasnoubila svoji dceru Anežku se slezským vévodou Jindřichem Javorským, aby posílila 
královské ambice své dcery na polský i český trůn. Provedla to bez souhlasu královského dvo-
ra, a tím si znovu znepřátelila královnu Elišku, se kterou byla během následujících dvou let (až 
do roku 1318) doslova ve válečném stavu. I po relativní porážce si Eliška Rejčka dokázala svými 
diplomatickými schopnostmi naklonit krále, smířit ho se svým milencem Jindřichem a neztratit 
vliv na politické dění ve státě.  Spolu s Jindřichem, novým moravským královským hejtmanem, 
žila poté v Brně a vedla dvůr v duchu okázalejším krále. Zemřela tu roku 1335. Její tělo bylo 
uloženo po bok Jindřicha z Lipé pod dlažbu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně, který roku 
1323, spolu s tamním cisterciáckým klášterem, založila. 

-red-

Důvody vzniku věnných měst
Instituce královských věnných měst vznikla proto, že panovníci již od počátku českého státu 
byli nuceni zajistit odpovídající hmotné a společenské zabezpečení svých manželek či kníže-
cích a královských vdov pocházejících z významných rodů. Tímto zajištěním bylo postoupení 
určitého území a z něho plynoucích důchodů královské manželce.

Vznik a počátky věnných měst
Podle historika Josefa Šusty lze za prapočátek královských věnných měst považovat zabezpe-
čení první manželky Václava II., Guty Habsburské. Její otec, Rudolf I., požadoval, aby byla krá-
lovna zabezpečena důchody z Hradce nad Labem (dnešního Hradce Králové), k čemuž podle 
Šusty došlo v roce 1287. K tomuto převzetí Hradce však neexistují žádné pramenné doklady. 
Pouze je doloženo, že v roce 1293 Guta vlastnila statek zvaný Jičín (dnešní Staré Místo u Jičí-
na). Dále se jako prapočátek institutu věnných měst uvádí rok 1305 a Václav II., jenž těsně před 
svou smrtí zabezpečil svou druhou manželku Elišku Rejčku s jejich čerstvě narozenou dcerou 
Anežkou. Doložen je však pouze její důchod 20 000 hřiven stříbra ročně.
Až v roce 1306, krátce po zavraždění Václava III. v Olomouci, lze doložit konkrétnější údaje o 
zajištění české královny formou věnných měst. V tomto roce byl sjednán sňatek mezi králov-
nou - vdovou Eliškou Rejčkou a Rudolfem Habsburským, synem římského krále Albrechta I. 
Ani Eliščino druhé manželství nemělo dlouhého trvání, Rudolf zemřel již v polovině roku 1307 
při obléhání Horažďovic. Ale podobně jako její první choť ji stačil ještě před smrtí velmi štědře 
hmotně zabezpečit. Její důchod zvýšil na 40 000 hřiven stříbra s tím, že příjem byl zajištěn z 
královských měst Hradce, Chrudimi, Jaroměře, Poličky a Vysokého Mýta. Základ příjmů přitom 
spočíval v tom, že královně byl odváděn pravidelně plat od měšťanů za propůjčení území, na 
kterém město stálo, a také daně, které nebyly zpočátku vybírány pravidelně. Samotná Eliška 
si za své sídlo zvolila Hradec. Rok 1307 je tak všeobecně pokládán za letopočet vzniku králov-
ských věnných měst ve smyslu, jak jej chápeme dnes.

Význam věnných měst za Elišky Rejčky
Cílem vojenského tažení Habsburků v roce 1307 bylo získání trůnu v Čechách po Rudolfově 
smrti pro jeho mladšího bratra Fridricha Sličného proti Jindřichovi Korutanskému, kterého část 
místní šlechty zvolila českým králem. Vojenskou základnou habsburské strany v Čechách v 
probíhajícím konfliktu se měla stát právě města náležející královně Elišce Rejčce, která s umís-
těním posádek do svých měst souhlasila. Měšťané však za tuto službu požadovali další posílení 
svých ekonomických i politických pozic, což se jim nakonec podařilo prosadit. Obchodníkům 
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byl umožněn nákup kutnohorského stříbra (dosud výhradně náležel královským mincmistrům), 
v oblasti soudní a správní byla výrazně rozšířena pravomoc městských rad na úkor rychtáře a 
podkomořího, byly sníženy královské berně z městských gruntů i venkovských statků měšťanů. 
Panovník se dále zavázal poskytnou zdarma kámen na další výstavbu měst.
Koncem roku 1307 byly do Čech naverbovány oddíly žoldnéřských vojsk. Tito žoldnéři, obecně 
označovaní jako Švábové, často z uvedených měst přepadali okolí a rabovali. To vyvolávalo ne-
návist šlechty, neboť nájezdy Švábů zasahovaly velmi nepříznivě jejich majetky. Docházelo tím 
tak ke vzájemným střetům a bitvám. Největší, tzv. bitva u Mýta, proběhla v lednu 1308 v povodí 
Loučné nedaleko Uherska, kde němečtí žoldnéři utrpěli drtivou porážku od českých oddílů, 
vedenými Ctiborem z Uherska. Habsburskou vládu v Čechách se nakonec, alespoň prozatím, 
prosadit nepodařilo. Většina české šlechty se přiklonila na stranu Jindřicha Korutanského a 
Fridrich Sličný se s ním nakonec dohodl a vzdal se za vysoké odstupné nároků na trůn. 

Věnná města za Lucemburků
Zoufalý stav země za vlády Jindřicha Korutanského vyvolal potřebu změny na trůnu a česká 
šlechta proto vstoupila tajně do jednání s novým římským králem Jindřichem VII. Lucembur-
ským. Ta vyvrcholila svatbou jeho syna Jana a dědičky země Elišky Přemyslovny v roce 1311. 
O několik let později došlo k ostrému konfliktu Jana Lucemburského s Jindřichem I. z Lipé, 
dlouholetým druhem a milencem Elišky Rejčky. Ta v roce 1316 souhlasila s umístěním slez-
ských vojenských oddílů do svých měst. Tato vojska měla hájit zájmy Jindřicha. Jan se však 
brzy zmocnil Vysokého Mýta, Poličky a Jaroměře, jejichž obyvatelé se ze strachu před oblé-
háním králi dobrovolně vzdali. Zanedlouho získal král i zbylá města a celá válka byla uzavřena 
domažlickým mírem v dubnu 1318. Jan Lucemburský slíbil Elišce Rejčce jako náhradu za věno 
pojištěné na věnných městech plat 10 000 kop grošů. Tímto finančním vyrovnáním přešla bý-
valá východočeská věnná města do správy královské komory a ztratila svůj zvláštní charakter a 
významnou úlohu v politickém dění. Instituce věnných měst opět ožila v roce 1353, kdy Karel IV. 
pojistil své třetí manželce Anně Svídnické věno ve výši 15 000 hřiven stříbra na městech Hradec 
Králové, Polička a Vysoké Mýto. O deset let později daroval tato města i své čtvrté manželce, 
Elišce Pomořanské. 

Další vývoj
Během dalších let se královská věnná města rozrostla ještě o další, např. Dvůr Králové nad 
Labem, Mělník, Nový Bydžov či Trutnov. Postupně se také formovaly určité principy správy krá-
lovských věnných měst. Královna musela slíbit, že její města budou vždy hájit politické zájmy 
a cíle panovníka a budou otevřena pro jeho vojsko. V případě smrti královny připadnou města 
zpět králi, a pokud by se královna - vdova opět chtěla provdat, musela města proti vyplacení 
určité finanční částky předat zpět panovníkovi. Tuto instituci využívali i další čeští panovníci a 
jejich manželky. Ekonomický a politický vliv ztrácela věnná města po roce 1620 důsledkem 
porážky českých a moravských stavů na Bílé hoře. Jejich právní forma však zanikla až v roce 
1918 v souvislosti se vznikem Československé republiky. 

Současnost
V současné době, od roku 1999, tvoří devět královských věnných 
měst Dvůr Králové, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, 
Nový Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto volný politicko-turis-
tický svazek měst, který prostřednictvím vzájemných kontak-
tů a společných akcí (mj. Salon královských věnných měst, 
volba královny královských věnných měst či sportovní hry) 
využívá společné minulosti k vzájemně přínosnému oboha-
cení kulturního a společenského života jednotlivých měst a 
jejich zviditelnění na kulturně-historické mapě České republi-
ky. Více na www.vennamesta.cz.

Martin Štěpán,
Regionální muzeum Vysoké Mýto
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JAN HONSA 
malíř, grafik a hospodář v Běstovicích
* 8. 6. 1876 v Tisové u Vysokého Mýta
 † 9. 9. 1937 v Poličce

Jan Honsa se narodil roku 1876 v Tisové v rodině rolní-
ka Václava Honsy a jeho ženy Marie, rozené Škeříkové, v 
doškové roubence čp. 12 (dům dnes již neexistuje). V roce 
1881 se celá rodina přestěhovala do Běstovic u Chocně, 
kde si Honsův otec koupil malý statek uprostřed vsi (čp. 
40). Okolí Běstovic se stalo krajinou malířova dětství a 
Běstovice  téměř celoživotním domovem Jana Honsy a 
pramenem jeho krajinné inspirace. Jako druhorozenému 
synu (o sedm let mladšímu než bratr Václav) mu rodina 
v roce1893 nijak nebránila, když se rozhodl, ve svých 17 
letech, jít studovat malířství na pražskou Akademii. Byl 
okamžitě přijat, pro nesporný a mimořádný talent, který 
nejenže rozpoznávali rodiče, ale rozpoznal jej naštěstí i 
tehdejší vedoucí krajinářského ateliéru na Akademii Juli-
us Mařák, jemuž byl později Honsa jedním z nejmilejších 
žáků. Na Akademii byl ze všech nejmladší. Spolužáky mu 
byli o hodně starší Antonín Slavíček, František Kaván, Alois 
Kalvoda, Otakar Lebeda a další příslušníci tzv. Mařákovy 
školy. Když v roce 1899 Mařák zemřel, Jan Honsa se stal 
jedním ze studentských vůdců, kteří bojovali za zachování 

krajinářské speciálky. To se bohužel nepodařilo, speciálka byla zrušena, ale „mařákovci“ vzápě-
tí vešli navždy do dějin českého výtvarného umění. Jan Honsa se bezprostředně po roce 1899 
přiklonil k impresionismu nejoriginálněji ze všech, spojiv impresionistickou až pointilistickou 
techniku s pramennými výtvarnými vjemy svého dětství, lidovým barvotiskem, obrázky z poutí a 
především idylickou krajinou kolem Vysokého Mýta, Chocně a Litomyšle. V roce 1903 podnikl 
svou první cestu do ciziny, kde, zejména v Paříži a Normandii, dostalo jeho snažení mezinárodní 
impulz. Už v roce 1904 získalo jeho dílo Letní odpoledne bronzovou medaili na Světové výstavě 
v Saint Louis a Honsa začal s velkým úspěchem vystavovat. V Praze to bylo poprvé r. 1908, ve 
Vysokém Mýtě poprvé roku 1912 a pak ještě mnohokrát: v roce 1913, 1922, 1928, 1929, 1967 a 
1976. Za války žil v Praze v malé mansardě, jeho válečná tvorba je proto méně monumentální, 
zato neméně originální. Velký soubor kreseb a miniaturních dřevořezů s názvem Stará Praha a 
další dřevořezy a lepty z Honsova rodného kraje jsou cenným svědectvím o šíři umělcova ta-
lentu.  Na počátku roku 1918 se vrátil do Běstovic, kde si koupil dům čp. 23 (hned vedle domu 
bratrova), ten však v září vyhořel. Na jeho troskách si postavil dle vlastních výkresů dům nový 
(ve stylu jihočeského selského baroka) a po jeho dokončení se oženil. Za ženu si vzal sestru své 
švagrové, Jindřišku Kašparovou, a v roce 1927 se oběma narodil syn Jan. V roce 1933 ale Jin-
dřiška tragicky zemřela. Hluboké deprese, kterými malíř trpěl celý život, dosáhly svého vrcholu; 
musel opustit Běstovice, které byly příliš svázány s tragickou událostí, a díky svému poličskému 
příteli Františku Bukáčkovi nalezl na zbytek života útočiště v Poličce, kde zemřel 9. září 1937 na 
neléčený zánět pohrudnice. Rozsáhlé malířské a grafické dílo Jana Honsy je uloženo v Národní 
galerii v Praze a dalších veřejných sbírkách, mj. v Pardubicích, Chocni, Litomyšli, Poličce a 
Vysokém Mýtě, hojně i ve sbírkách soukromých. Městská galerie ve Vysokém Mýtě, malířova 
domovská galerie, vlastní pravděpodobně největší soubor Honsových prací – celkem 44.

Malíř měsíce

Autoportrét, 1916, olej, plátno, 36 x 36 cm, 
Městské muzeum a galerie, Polička.
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Vitrinku dnes otevíráme pracím Jana Honsy. Díla jsme vybrali tak, aby reprezentovala šíři 
umělcova talentu v různých technikách a současně aby byla ve vztahu ke krajině malířova života 
v Běstovicích a jeho okolí.

Vitrinka

Honsův statek v Běstovicích, 1909, 
olej, plátno, 47 x 62 cm, Městská galerie, Vysoké Mýto.

Otec (u okna v Běstovicích), kolem 1900, 
pastel, olejová tempera, papír, 50 x 50 cm, Galerie Kroupa, Litomyšl.
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U Honsů v Běstovicích, 1922, 
dřevoryt, 63 x 76 mm, Městská galerie, Vysoké Mýto.

Stromy v poli, 1910, 
suchá jehla, Městská galerie, Vysoké Mýto.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.
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Pro zářijové číslo Vysokomýtského zpravodaje jsme o roz-
hovor požádali velitele Městské policie ve Vysokém Mýtě 
Radomíra Touška.

 Pane veliteli, Městská policie prošla pod vaším vedením 
nedávno zásadní proměnou. Znamená to, že předtím ne-
pracovala dobře?
Nemohu říct, že by nepracovala dobře, ale prostě nás bylo 
málo. Čtyři strážníci ve dvanáctitisícovém městě v době, kdy 
se i Policie ČR potýkala s chronickým podstavem policistů, 
to bylo viditelně málo. Říkám-li viditelně, pak je to správné 
slovo. Ne že bychom nepracovali, ale v ulicích nás nebylo 
tolik vidět. To se teď zásadně mění.

A v čem? Čemu nebo komu přičíst ten radikální obrat?
Náš stav se zdvojnásobil; je nás už osm. A přičíst to můžu jednoznačně novému vedení radnice, 
které si uvědomilo, že bezpečnostní situace uvnitř města, tedy i pocit klidu, případně neklidu, 
je přímo úměrný počtu policistů v ulicích – nikoli policistů u počítače a pod návalem papírů a 
nikoli jen od 8 do 16 hodin. Občan se potřebuje cítit bezpečný stále. A je pravda, že zejména ve 
večerních hodinách nebyla situace ve Vysokém Mýtě v minulosti vždy ideální...

Zlepšilo se i vaše technické vybavení?
Podstatně. Za prvé máme konečně vlastní služební vozidlo, kterým můžeme ve dne i v noci ob-
sáhnout daleko větší okruh než v minulosti, kdy jsme obsáhli pouze širší centrum. Nyní namát-
kově zvládneme i místní části Knířov, Lhůtu, Vanice, Svařeň, Domoradice a Brteč. Dále máme 
nové radiostanice, čímž se podstatným způsobem zlepšila komunikace mezi jednotlivými hlíd-
kami a především mezi námi a Policií ČR. 

V čem konkrétně se práce Městské policie zlepší?
Od zvýšení počtu strážníků si slibuji především podstatné zlepšení veřejného pořádku, dopravní 
situace ve městě a dodržování příslušných vyhlášek. Budeme klást větší důraz na dodržování 
nočního klidu po 22. hod., na pranýřování bezohlednosti řidičů na přechodech a na zákazech 
stání, ale i na zlepšení pořádku při veřejných akcích. Celkově napomůžeme bezpečí občanů i 
tak, že budeme namátkově operovat v různých částech města. Očekávám, že v poměrně krátké 
době,  vzhledem k maximálnímu počtu hlídek v ulicích, klesne obecná kriminalita i násilné a 
výtržnické incidenty. Ty nemíníme tolerovat.

Co všechno je vlastně náplní práce Městské policie?
Naši strážníci se v tom řídí zákonem č. 553/91 Sb. Z něho bych vyzdvihl především tyto po-
vinnosti: dohlížejí na dodržování obecně závazných předpisů o ochraně veřejného pořádku; 
přispívají k ochraně osob a majetku; ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky 
podle zákona o přestupcích a za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; 
upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky vůči zákonným normám a podle 
konkrétní situace činí konkrétní kroky k jejich odstranění. Tolik trochu strohá litera zákona. Lid-
sky řečeno: každý občan má právo obracet se s žádostí o pomoc na strážníky Městské policie 
a ti jsou povinni v rámci svých možností a pravomocí mu pomoc poskytnout. Na druhé straně 
každý občan má povinnost dodržovat zákony. Nedělá-li to, riskuje konflikt s policií. A Městská 
policie ve Vysokém Mýtě v tom bude důsledná.

Rozhovor měsíce
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Nepřekrývají se v tom kompetence Městské policie a Policie České republiky?
Městská policie spolupracuje s Obvodním oddělením Policie ČR Vysoké Mýto téměř denně, a 
to především při zásazích v místě dopravních nehod na území města. Dále spolupracujeme při 
řešení krádeží v obchodech, při zajišťování veřejného pořádku, mj. i v rámci kulturních a spo-
lečenských akcí ve městě. Spolupráce jak s Policí ČR, tak s bezpečnostní agenturou Čimbora 
servis je v tomto na vynikající úrovni. Městská policie dává touto spoluprací Policii ČR větší 
prostor k řešení závažné trestné činnosti... 

Znamená to tedy, že Městská policie trestné činny neřeší? 
Strážníci Městské policie jsou ze zákona povinni zadržet pachatele trestného činu, avšak jsou 
současně povinni pachatele bezprostředně předat Policii ČR.  Naši strážníci také zajišťují místo 
trestného činu do příjezdu Policie ČR. 

Promiňte mi, že vám položím otázku, která je spíš nahrávkou na smeč. Ale často to asi 
slyšíte i odjinud: Přispíváte k řešení někdy svízelné dopravní situace ve městě i jiným 
způsobem než vybíráním pokut? 
Děkuji. Náplní práce strážníků není jenom rozdávání pokutových lístků, nasazování botiček a 
měření rychlosti. Uvědomte si, že účastníky silničního provozu nejsou jenom řidiči motorových 
vozidel, ale také chodci a cyklisté, děti... A ty musíme chránit bezprostředně. Ke konci minulého 
školního roku jsme mj. začali s intenzivními kontrolami dodržování pravidel na přechodech pro 
chodce, a to zejména u Mýtnice a na křižovatce u Tejnory. V tom budeme pokračovat.

Jsou ve Vysokém Mýtě místa, kde dochází k zvýšenému narušování veřejného pořádku a 
zákonnosti?
Těchto míst je několik. Všichni je znají: Jungmannovy sady, Havlíčkovy sady, botanická zahrada 
a areál ZŠ Jiráskova v Husově ulici, kde dochází k narušování veřejného pořádku především ve 
večerních a nočních hodinách. Tato situace však v principu není natolik špatná, aby se občan 
musel obávat vyjít večer na ulici. Naše vysokomýtská realita jistěže není ideální, ale troufnu si 
říci, že není kritická a je srovnatelná s jinými městy. A rozhodně se bude zlepšovat.

Děkuji za rozhovor.
 Redakce Vysokomýtského zpravodaje

Městská policie Vysoké Mýto
B. Smetany 92, v budově Městského úřadu 
(vchod z náměstí Přemysla Otakara II.)
566 32  Vysoké Mýto
Mobil: 777 755 277

Pevná linka: 465 466 179 v době 8-9 hod. a 14-15 hod.
Stálá pracovní doba Městské policie je v pracovních dnech 16 hodin denně, 
v rámci mimořádných událostí či akcí podle potřeby a dále v sobotu ve ve-
černích a nočních hodinách. V případě, že by se někdo z jakéhokoli důvodu 
nedovolal na uvedené mobilní číslo, lze v naléhavých případech volat na 
bezplatnou linku tísňového volání Policie ČR 158, která se spojí s Městskou 
policií na policejní frekvenci. 
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Úplná znění usnesení ZM č. 3/07 - 4/07 a RM 
č. 22/07 – 24/07 jsou zveřejněna na interne-
tové stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah. 

13. června zastupitelstvo města:
• schválilo výsledek hospodaření hlavní 
činnosti města Vysoké Mýto za rok 2006 
a závěrečný účet města Vysoké Mýto za 
rok 2006;
• projednalo a schválilo majetkové záleži-
tosti; 
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2007, kterou se stanoví podmínky k 
zabezpečení požární ochrany při akcích, 
kterých se zúčastní větší počet osob;
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2007, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška č. 6/2006, o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném prostranství, ve 
znění vyhlášky č. 1/2007;
• vydalo obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2007, kterou se vydává Požární řád 
města Vysoké Mýto; 
• schválilo uzavření smlouvy o spolupráci 
při realizaci projektu Propagace turistické 
oblasti Českomoravské pomezí, realizova-
ného za finanční pomoci EU a Pardubického 
kraje. Podíl Vysokého Mýta činí 108 000 
Kč; 
• schválilo poskytnutí dotací pro sportovní 
aktivity na rok 2007 v této výši (vyšší než 
50 000 Kč):
1. FC Nejzbach – Drogy do sportu nepatří 
– 75 000 Kč
Plavecký klub – Plavecký klub VM 
– 75 000 Kč
SK oddíl kopané – Sportovní aktivity 
– 200 000 Kč;
• schválilo poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto Regionálnímu muzeu ve Vysokém 
Mýtě na kulturní a vědeckou činnost muzea 
související s historií regionu Vysokomýtska 
ve výši 150 000 Kč;
• schválilo dotaci města Vysoké Mýto Domu 
dětí a mládeže Mikádo Vysoké Mýto na 
Karneval Rio Mejto ve výši 73 000 Kč; 
• schválilo uzavření Smlouvy o vytvoření 
svazku obcí Českomoravské pomezí, a to 

včetně přílohy, kterou tvoří stanovy tohoto 
svazku;
• schválilo v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve 
znění pozdějších změn o vytvoření a pou-
žití fondu v rámci „Programu poskytování 
státních půjček na opravy, modernizaci a 
rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto 
výběrového řízení:
1) Celková částka, která je k dispozici pro 

poskytování úvěrů, činí 4 189 981 Kč.
2)  Účel, na který se poskytují úvěry: 
  a)  obnova střechy starší 10 let 
  b) zřízení plynového nebo elektrického 

vytápění nebo vytápění z obnovitel-
ných zdrojů náhradou za vytápění 
tuhými fosilními palivy 

  c) zřízení malé čistírny odpadových vod 
ke stávajícímu domu

  d) připojení na městskou kanalizaci
  e) zřízení vodovodní přípojky
  f) dodatečná izolace domu proti spodní 

vodě
  g) obnova fasády domu včetně klempíř-

ských konstrukcí
  h) zateplení obvodového pláště domu
  i) vybudování WC nebo koupelny v bytě, 

ve kterém dosud nebyla zřízena
  j) vybudování nového bytu nástavbou 

nebo vestavbou.
Další informace o podmínkách podá odbor 
územního plánování a regionálního roz-
voje; 
• schválilo poskytnutí mimořádného člen-
ského příspěvku dobrovolnému svazku obcí 
Mikroregion Vysokomýtsko ve výši 4 Kč na 
1 trvale bydlícího obyvatele, tj. 49 728 Kč; 
• uložilo členům rady města komplexně se 
zabývat dopravní situací u ZUŠ (u Mýtnice) 
a parkováním v ul. Svatopluka Čecha.

25. června zastupitelstvo města:
• schválilo prodej pozemku p. č. 4512 
v k. ú. Vysoké Mýto společnosti Šmídl 
s. r. o. Žamberk za cenu 3 000 000 Kč s pod-
mínkou zřízení předkupního práva s věcný-
mi účinky k pozemku parc. č. 4512 v k. ú. 
Vysoké Mýto a závazku zajištění přístupu ze 
všech pozemků v lokalitě Průmyslová zóna 
– u silnice I/35, směr Litomyšl k silnici I/35.

Informace z Městského úřadu
Z jednání zastupitelstva a rady města

10



25. června rada města: 
• schválila přijetí finančních darů od firem 
Agroprojekce Litomyšl, s. r. o., Optima, 
s. r. o. Vysoké Mýto a Trutes, v. o. s., 
Vysoké Mýto na financování kulturní činnos-
ti ve městě, konkrétně na oslavy 700. výročí 
ustanovení Vysokého Mýta královským věn-
ným městem;
• schválila přijetí grantu od Pardubického 
kraje ve výši 25 000 Kč na koncerty vysoko-
mýtských hudebních souborů na Městských 
kulturních slavnostech v partnerském 
Korbachu ve dnech 28. 6. – 1. 7. 2007;
• vzala na vědomí stanovisko kulturní komi-
se a průběžnou zprávu pracovní skupiny 
pro úpravu internetových stránek města a 
uložila vedoucímu OVV provést revizi inter-
netových stránek města;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, Prokopa Velikého, 
V Peklovcích, Čapkovská, Husova a nám. 
Naděje na dobu určitou;
• schválila vypracování návrhu protipovod-
ňových opatření v lokalitě na příjezdu do 
Vysokého Mýta od Vanic a Lhůty:
a) částečné odvedení vod do kanalizační 

stoky 1000 mm včetně řešení odvodu 
vod Blahovským potokem

b) vypracování agrotechnických opatření 
na zemědělských pozemcích

c) vybudování dvou usazovacích objektů
d) pozemkové úpravy v dané lokalitě;
• schválila vypracování projektové doku-
mentace na opravu fontány v Havlíčkových 
sadech ve variantách;
• schválila darovací smlouvu s firmou Ecos 
Choceň, s. r. o. ve výši 20 558 Kč na financo-
vání oslav 700. výročí ustanovení Vysokého 
Mýta královským věnným městem a s fir-
mou P-Systems, s. r. o. ve výši 20 558 Kč na 
financování sportu ve Vysokém Mýtě;
• schválila vypracování projektových doku-
mentací na opravy komunikací ve městě v 
roce 2008; 
• uložila řediteli Technických služeb Vysoké 
Mýto realizovat oboustranný obrubník na 
komunikaci v ulici Prokopa Velikého od svě-
telné křižovatky k železničnímu přejezdu;
• vzala na vědomí návrh dopravní komise na 
případné zřízení zpevněných ploch pro stání 
osobních automobilů v prostoru zeleného 
pásu podél objektu LTC na náklady žadatelů 
bydlících na druhé straně této ulice. 

11. července rada města:
• souhlasila s uzavřením smlouvy o posky-
tování služby k zajištění řádného a pravidel-
ného provozu nízkoprahového klubu EMKO 
ve Vysokém Mýtě na dobu od 1. 6. do 31. 
12. 2007;
• vyhlásila v souladu s vyhláškou ZM o 
provedení speciální ochranné deratizace 
na území Vysokého Mýta č. 1/2001 termín 
speciální ochranné deratizace ve dnech 
1. 10. – 5. 11. 2007;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Sella & Agreta s. r. o., Vrbová jako zpraco-
vatelem projektové dokumentace včetně 
výkazu výměr a zajištění inženýrské čin-
nosti na akci Sběrný dvůr v ul. Průmyslová, 
ul. Gen. Svatoně a 97 sběrných míst ve 
Vysokém Mýtě;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. jako zpraco-
vatelem projektové dokumentace včetně 
výkazu výměr a zajištění inženýrské čin-
nosti na akci Cyklostezka ke Šnakovu ve 
Vysokém Mýtě.

24. července rada města: 
• vzala na vědomí doporučení doprav-
ní komise ohledně priorit stavebních akcí 
na místních komunikacích pro rozpočtové 
období roku 2008:
1. rekonstrukce části ulice Lipová (od ul. 

Čelakovského po ul. U Stadionu) 
2. ul. Jana Nálepky
3. parkoviště v ul. V Peklovcích před byto-

vými domy č. p. 501 – 510
4. úprava vjezdu z ul. Prokopa Velikého do 

náměstí T. G. Masaryka
5. ul. Kpt. Jaroše
• odložila navrhované provedení podstatné 
redukce dopravního značení na obsluž-
ných komunikacích v přilehlém prostoru 
ulic Rokycanova a Jiráskova, v prostoru 
sídliště RD Průhony a u hřbitova s tím, že 
bude platit tzv. pravidlo pravé ruky. V prvním 
případě by se jednalo o území ohraničené 
ul. Rokycanovou a Jiráskovou, ve druhém 
případě by se jednalo o ulice Českých 
bratří a Tisovskou do získání zkušeností ze 
sídliště Družba; 
• souhlasila se zadáním projektové doku-
mentace firmě Optima na změnu dopravní-
ho značení v sídlišti Družba; 
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• schválila přijetí finančního příspěvku od 
Pardubického kraje ve výši 15 000 Kč na 
oslavy 700. výročí královského věnného 
města a finančního příspěvku ve výši 30 000 
Kč na 8. ročník Mezinárodních partnerských 
dnů Entrevue Vysoké Mýto 2007; 
- schválila přijetí finančních darů od firem 
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Cihelna Vysoké 
Mýto, Frumenta, s. r. o. Vysoké Mýto a 
VyToNa, s. r. o. Vysoké Mýto na financování 
kulturní činnosti ve městě, konkrétně na 
oslavy 700. výročí královského věnného 
města; 
- schválila udělení dotace ve výši 1 000 Kč 
Centru zdravotně postižených Pardubického 
kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí 
na 31. ročník sportovních her pro zdravotně 
postižené občany a děti, které se uskuteční 
v září 2007 v Oboře u Lanškrouna;
- schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích V Břízkách, Svatopluka Čecha, 
Větrná, V Peklovcích, Prokopa Velikého, 
Husova, Čapkovská a na nám. Naděje na 
dobu určitou;
- jmenovala redakční radu internetových 
stránek města a uložila jí připravit novou 
verzi internetových stránek a průběžně 
o postupu prací informovat pracovní sku-
pinu.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

V době konání oslav 700. výročí ustano-
vení Vysokého Mýta královským věnným 
městem, které se konají 7. – 8. září, budou 
platit v centru města následující dopravní 
omezení:

7. září - uzávěra parkoviště v ulici Komen-
ského od autobusového nádraží k Šembe-
rovu divadlu
7. – 9. září - uzávěra náměstí Přemysla Ota-
kara II. 

Vozidlům se zásobováním potravinami bude 
na náměstí vjezd povolen.
Občany, kteří parkují svá vozidla na náměstí, 
žádáme, aby v uvedené dny využili jiná par-
koviště ve městě. 

Děkujeme za pochopení.

Dopravní omezení

KULTURNÍ VÝMĚNA 
S PARTNERSKÝMI MĚSTY 
KORBACH A PYRZYCE 
V ROCE 2007
Mezi Vysokým Mýtem a jeho partnerskými 
městy Korbach a Pyrzyce dochází každoroč-
ně k četným kulturním výměnám. Do Vyso-
kého Mýta přijíždějí pravidelně hudebníci z 
těchto měst na Mezinárodní partnerské dny. 
I letos se můžeme těšit na jejich vystoupení, 
tentokrát na oslavách 700. výročí ustanovení 
Vysokého Mýta královským věnným měs-
tem. Z Korbachu přijede soubor Grenzlan-
dmusikanten Hillershausen a Pyrzyce bude 
reprezentovat Zespól Pieśni i Tańca w Pyr-
zycach. Této návštěvě předcházela koncem 
června vystoupení Big Bandu ZUŠ Vysoké 
Mýto a pěveckého sboru Musica da Chiesa 
na Staroměstských kulturních slavnostech v 
německém Korbachu. Celý Korbach během 
posledního červnového týdne každoročně 
ožívá kulturou, hudbu nejrůznějších žánrů je 
možné slyšet skutečně všude – na veřejných 
prostranstvích i v kostele. Ulicemi proudí 
davy lidí, kteří se nechávají unášet od pódia 
k pódiu a sledují pečlivě připravený celodenní 
program. Korbašští mají s pořádáním těchto 
slavností již desetiletou zkušenost a skutečně 
profesionálně zvládají uspokojit až padesátiti-
sícový dav návštěvníků festivalu. V roce 1997 
se v Korbachu konaly obrovské Hessenské 
zemské slavnosti. Tato společenská a kultur-
ní akce se setkala s velkým ohlasem v celém 
Hessensku a město Korbach na ni navázalo 
v následujícím roce Staroměstskými kultur-
ními slavnostmi. Vysokomýtští byli hosty jak 
Hessenských zemských slavností, tak Staro-
městských kulturních slavností. Každoročně 
do Korbachu přijížděly naše hudební a pěvec-
ké soubory, které vždy skvěle reprezentovaly 
Vysoké Mýto. 
Letošní vystoupení Big Bandu ZUŠ Vysoké 
Mýto a pěveckého sboru Musica da Chiesa 
(obě tělesa koncertovala dokonce dvakrát) 
byla přijata vřele a setkala se s velkou ode-
zvou. Za město Vysoké Mýto hudební soubo-
ry doprovázeli místostarosta Ing. František Ji-
raský, Mgr. Jiří Vedral a tajemnice Městského 
úřadu Ladislava Pohorská, kteří se na pracov-
ním jednání na radnici setkali s představiteli 
Korbachu i Pyrzyc a jednali o další spolupráci 
všech tří měst. 

Ladislava Pohorská, 
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto
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SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
 

Dalším materiálem vhodným 
ke zpracování je starý papír.

Recyklace: Papír se recykluje velmi snad-
no a dobře. Při opakovaném rozvlákňování 
a papírenském mletí se původně dlouhá 
vlákna celulózy postupně zkracují. Papír 
s krátkými vlákny má malou mechanickou 
odolnost a používá se při výrobě novinové-
ho a toaletního papíru. Papírové vlákno lze 
recyklovat šest až sedmkrát.

Co se vyrábí z recyklovaného papíru: 
Novinový papír
Obaly na vajíčka
Toaletní papír
Vlnité lepenky

Co do modrého kontejneru na papír 
patří:
• Noviny
• Časopisy s papírovou obálkou
• Staré sešity
• Knihy bez vazby
• Lepenkové krabice od výrobků 

(sešlápnuté)
• Papírové obaly
• Ostatní papír všeho druhu

Co do modrého kontejneru na papír
nepatří:
• Silně znečištěné papíry (mastné, znečiš-

těné od malování), které mohou znehod-
notit ostatní surovinu 

• Časopisy s plastovou obálkou
• Uhlový papír (tzv. kopírák)
• Použité hygienické kapesníčky a pleny
 

Odbor životního prostředí

PAP 20 21 22
Papír Vlnitá 

lepenka
Hladká 
lepenka

Papír

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY 
POLICIE
V nedávné době byly zřízeny internetové 
stránky Okresního ředitelství Policie České 
republiky Ústí nad Orlicí, na kterých policisté 
pravidelně informují občany o aktualitách na 
jednotlivých obvodních odděleních, upozor-
ňují na opatření omezující činnost občanů v 
jednotlivých regionech apod. Policisté také 
nabízejí ke stažení potřebné tiskopisy z úse-
ku zbraní a střeliva, občané mohou lustrovat 
vozidla v evidenci odcizených vozidel apod. 
Velmi vítaná je i možnost zapojit se do dis-
kuse s vedoucími pracovníky jednotlivých 
obvodních oddělení. Adresa vysokomýtské-
ho oddělení policie je 
www.policie.cz/vysokemyto, 

ostatní adresy v okrese jsou podobné:
www.policie.cz/ceskatrebova
www.policie.cz/chocen
www.policie.cz/kraliky
www.policie.cz/lanskroun
www.policie.cz/ustinadorlici
www.policie.cz/zamberk
www.policie.cz/letohrad

Policie ČR informuje

Město Vysoké Mýto, odbor životního pro-
středí ve spolupráci s DDM Mikádo Vysoké 
Mýto a Sdružením INEX-SDA Kostelecké 
Horky pořádá 
v pondělí 17. září v 17.00 hodin 
v Domě dětí a mládeže Mikádo přednášku 

BIOODPADY – ZNÁMÁ, 
NEZNÁMÁ, 
na které se dozvíte spoustu informací o tří-
dění biologicky rozložitelného odpadu z do-
mácností a zahrad ve Vysokém Mýtě.

Přednáška
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I letos proběhnou ve dnech 
8. – 16. září Dny evrop-
ského dědictví (EHD – Eu-
ropean Heritage Days), 
kdy se v celé Evropě otví-
rají památky buď zdarma 
nebo za snížené vstup-

né, případně jsou otevřeny památky běžně 
nepřístupné. Jejich tématem pro rok 2007 
jsou památky, řemesla a lidová kultura. Ve 
Vysokém Mýtě budou (v tučně uvedených 
dnech) zdarma zpřístupněny tyto památky: 

Kostel sv. Vavřince, nám. Otmara Vaňor-
ného. Gotický chrám založený ve 13. stol. 
Hlavní loď je vysoká 21 m. Od roku 1875 
byl až do počátku 20. století novogoticky 
přestavován; vyvrcholením rekonstrukce 
se stala unikátní secesní dekorace vnitřních 
omítek, kterou provedl v letech 1902-1904 
K. V. Mašek. Hlavní oltář s obrazem Petra 
Brandla Nanebevzetí Panny Marie z roku 
1787 patří ke skvostům barokního umění 
východních Čech. K dalším cennostem patří 
pozoruhodná cínová křtitelnice z r. 1499.
Otevřeno 
8. 9. 8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod. 
a 9. 9. 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

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

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

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
(EHD) VE VYSOKÉ MÝTĚ.

OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY VYSOKÉHO MÝTA 
V NOVÉM

Od září naleznete na adrese 
www.vysoke-myto.cz novou podobu ofici-
álních internetových stránek Vysokého Mýta. 
V červenci jmenovala rada města jejich re-
dakční radu, která v krátké době připravila za 
pomoci grafika Oldřicha Jiskry jejich úvodní 
stranu a navrhla nové členění. Cílem změny 
je větší přehlednost i vyšší uživatelská přívě-
tivost nových stránek, které by měly zrát do 
ideální podoby zhruba do konce roku. Sa-
mozřejmostí bude bezprostřednější propo-
jení stránek s Vysokomýtským  zpravodajem. 
Prosíme proto organizátory akcí, aby nadále 
včas posílali jejich termíny spolu se struč-
ným popisem a případnou fotografií do re-
dakce Vysokomýtského zpravodaje; budou 
pak zařazeny i do internetového kalendáře 
událostí. Nové internetové stránky budou 
pochopitelně otevřeny i dalším zajímavým a 
aktuálním příspěvkům. Budeme vděčni i za 
podnětné náměty a připomínky…

Na spolupráci se těší 

pavel.chalupa@vysoke-myto.cz 
(hlavní editor)

oldrich.jiskra@rsdialog.cz 
(grafik)

jiri.korinek@vysoke-myto.cz 
(webmaster)

petra.klasovita@vysoke-myto.cz 
(editorka části Život města)

marie.lnenickova@vysoke-myto.cz 
(editorka části Městský úřad)

a všichni společně pak na 
www.vysoke-myto.cz
nebo: internet@vysoke-myto.cz

www.vysoke-myto.cz
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Městské hradby. V Jungmannových sa-
dech, v části u Choceňské věže, jsou do 
hradebních zdí vsazeny pamětní desky, při-
pomínající důležitá data v historii města od 
středověku po současnost. Přístupny stále.

Náměstí Přemysla Otakara II. Hlavní ná-
městí, překvapující svou monumentalitou, je 
největším náměstím čtvercového charakte-
ru v České republice (2 ha). Uprostřed stojí 
14 m vysoký mariánský sloup z roku 1714.  
Po obvodu lemuje náměstí řada cenných 
historických budov, mj. budova bývalé rad-
nice (s věží a hodinami), tzv. Panský dům 
(se dvěma štíty, v sousedství nové radnice), 
novorenesanční budova bývalého Okresní-
ho domu (dnes patří O2 a sídlí v ní Městská 
galerie) či růžově rokokový Brejchův dům v 
opačném rohu.  V r. 1997 bylo celé náměstí 
nákladně zrekonstruováno. Ve dnech 7. – 8. 
9. zde budou probíhat oslavy 700. výročí 
ustanovení Vysokého Mýta královským věn-
ným městem.

Výstavní síň J. Jušky, nám. Přemysla Ota-
kara II. Slavnostní sál v budově bývalého 
Okresního domu sloužil jednak jako sál pro 
zasedání okresního zastupitelstva a jednak 
jako prestižní výstavní prostor. Je neorene-
sančně dekorován a vyzdoben secesními 
nástěnnými malbami Jana Doubka. Na pěti 
jeho lunetách jsou zachyceny výjevy z mi-
nulosti tehdejšího Vysokomýtského okresu. 
V době EHD zde bude probíhat výstava Jan 
Honsa (1876-1937) Kvetoucí hruška v širém 
poli, která potrvá do 7. 10.
Zdarma otevřeno 
8. – 9. 9. 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.

Regionální muzeum, ul. A. V. Šembery. 
Regionální muzeum se nachází v rodném 
domě národního buditele Aloise Vojtěcha 
Šembery. Muzeum bylo založeno r. 1871 
jako nejstarší „venkovské“ muzeum v Če-
chách. Stálá expozice (sklo, porcelán, cín, 
etnografie, cechy, řemesla, živnosti, měš-
ťanský portrét, Smutkův betlém, kupecký 
krám, pracovna A. V. Šembery). Do 30. září 
tu bude probíhat výstava Ach, to mládí! do-
kumentující životní styl mladých generací v 
průběhu 20. století.
Zdarma otevřeno 
15. 9. 9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 hod., 
jinak denně kromě pondělí.

Pražská brána, Pražská ul. Nejvyšší ze tří 
vysokomýtských hradebních věží (31 m), 
s hodinami. Byla stanovištěm a příbytkem 
hlásného. V minulosti zde sídlilo i Městské 
muzeum. Dnes je využívána jako vyhlídková 
věž, je tu i expozice Regionálního muzea - 
stálá expozice dobových snímků, dokumen-
tující stavební proměny Vysokého Mýta od 
poloviny 19. století. 
Zdarma otevřeno 
15. 9. 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod., 
jinak o víkendech až do konce září.

Barokní areál Vraclav: Unikátní přírodní a 
architektonický areál pod zaniklým hradis-
kem Vršovců na Vraclavi, který v barokní 
době vyrostl do dnešní podoby. Součástí je 
kostel sv. Mikuláše (v něm je umístěn vzác-
ný soubor barokních plastik), budova bý-
valých zázračně uzdravujících lázní (v ní je 
expozice k historii lázní a dějinám Vraclavi) 
a poustevna.
Zdarma otevřeno 
15. 9. 9.00 - 12.00, 13.30 - 17.00 hod., 
jinak do konce září o víkendech.

Podkarpatský dřevěný kostelík, Dobříkov. 
Kostelík je dvousrubová stavba, sroubená z 
ručně štípaných a dotesávaných dubových 
kmenů, v byzantsko-gotickém stylu. Byl po-
staven v roce 1669 ve Velké Kopani na Pod-
karpatské Rusi. V roce 1931 byl z iniciativy 
politika Václava Klofáče rozebrán a znovu-
postaven v Dobříkově.
Otevřeno 
8. 9. 14.00 - 17.00 hod. 
a 9. 9. 15.00 – 18.00 hod.

Více informací:
Sdružení historických sídel 
www.shscms.cz/ehd/katalog
Informační centrum města Vysoké Mýto 
a www.vysoke-myto.cz
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Čtvrtek 13. 9. v 19.00
Pátek 14. 9. v 19.00
SIMPSONOVI VE FILMU   
Americký animovaný rodinný thriller. Jeden 
z nejúspěšnějších televizních seriálů všech 
dob se konečně dočkal celovečerního fil-
mového zpracování. Rodina Simpsonových 
čelí ve Springfieldu globálním výzvám, ale 
Homer provede největší pitomost svého ži-
vota…
85 min. Mluveno česky.  Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

 
Úterý 18. 9. v 19.00
Středa 19. 9. v 19.00   

DANNYHO PARŤÁCI 3
Kriminální komedie USA. Šarmantní zloděj 
Danny Ocean a jeho sehraný tým se vracejí 
do prostředí, kde začínali, tedy do hráčské 
metropole Las Vegas. Pomsta je zábavná 
věc…
122 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Pátek 21. 9. v 19.00  

HOSTEL II
Americký film. Pokračování sadistického 
thrilleru. Protagonistkami jsou tři mladé 
Američanky, které modelka Axelle přemluví 
k cestě na Slovensko…
93 min. České titulky. Od 18 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 4. 9. v 19.00   

PŘEDTUCHA
Thriller USA a Velké Británie. Sandra Bul-
locková a Julian McMahon v hlavních rolích. 
Věřte vlastním představám.
93 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 5. 9. v 19.00   

23
Německo-americký fantastický thriller. Pří-
běh byl natočený podle rafinovaného scé-
náře debutujícího britského scénáristy Fern-
leyho Phillipse a opírá se o víru, že všechny 
nehody, příhody či události jsou přímo spja-
té s číslem 23…
98 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 6. 9. v 19.00  

CESTA BOJOVNÍKA
Americký historický válečný thriller se ode-
hrává 600 let před příchodem Kolumba do 
Ameriky a jeho základem je severská báje 
o bojovníku, který se postavil zlu a stal se 
legendou.
100 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 12. 9. v 19.00  

ZODIAC
Americký thriller. Pátrání po sériovém vraho-
vi, které vychází ze skutečných událostí.
Detailní rekonstrukce případu, který se stal 
v roce 1969 a dodnes nebyl uspokojivě vy-
řešen.
158 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (tel.: 465 424 644 • www.365dni.cz)
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Neděle 23. 9. v 19.00
Pondělí 24. 9. v 19.00  

TRANSFORMERS
Americká akční sci-fi. Transformers patří k 
nejúspěšnějším hračkám v historii. Tito ro-
boti jsou populární natolik, že se stali hrdiny 
animovaného seriálu a byli i předlohou pro 
celovečerní hraný film…
144 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Úterý 25. 9. v 17.30
Středa 26. 9. v 17.30
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Nejnovější, 5. díl americké kouzelnické 
ságy. Harry Potter se vrací do Bradavic, aby 
nastoupil do pátého ročníku školy čar a kou-
zel…
138 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč.

Čtvrtek 27. 9. v 19.00   

WARHOLKA
Drama USA. Když Andy potkal Edie, život se 
stal uměním. V hlavní roli Edie Sedgwickové 
exceluje Sienna Millerová, Guy Pearce pak 
stvárnil roli Andyho Warhola.
90 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.

V říjnu 2007 uvidíte:
Fantastická čtyřka a Silver Surfer • Hezké sny 
• Vdáš se, a basta • Mr. Brooks • Božský 
Evan • Miss Potter • Divoké vlny • Denní 
hlídka • Venuše • Bourneovo ultimatum.

20. září 2007 v 19.00 hodin 
v kině Šemberovo divadlo

KRAJINA MÉHO SRDCE 
(Česko, 2004), 63‘
Scénář, hudba a režie: Jan Němec
Kamera: Jiří Maxa
Střih: Alois Fišárek
Hraje: George W. Bush 
Hovoří: Zuzana Stivínová
Komentář: Jan Němec

Krajina mého srdce je dalším z řady filmů, v 
nichž Jan Němec rozmlouvá především sám 
sebou. A to, jak je pro něj ostatně charakteris-
tické, formou experimentální výpovědi. Jestli-
že tématem předchozího filmu s psychoana-
lytickým podtextem Noční hovory s matkou 
(2001-2002) byl tvůrcův vztah k mamince a 
k vlastní minulosti, v tomto introspektivním 
snímku se Němec zabývá problémem hranice 
života a smrti, na níž se sám ocitl kvůli srdeč-
nímu záchvatu. Dílo je opět svérázným filmo-
vým esejem. Paralelně sleduje dvě dějové 
linie: náročnou operaci srdce, již autor sám v 
pražském IKEM podstoupil, a návštěvu ame-
rického prezidenta George W. Bushe v Praze. 
Nejpodstatnější jsou především niterné pocity 
člověka na rozcestí, které zprostředkovává 
imaginativní kamera, ale i překvapivě (vzhle-
dem k dnes tolik oblíbené digitální technologii) 
klasický fotografický aparát, vylepšený pěta-
třicetimilimetrovým negativem, s nímž tvůrce 
se svými spolupracovníky docílil pohyblivých 
obrazů. Dění na plátně je provázeno autoro-
vým komentářem a elektronickou hudbou, 
záznamem tlukotu srdce, jemuž odpovídá 
rytmicky odříkávané sousloví Huš, Bush (jež 
je možné číst i jako Už buš). Hektický, rozpo-
hybovaný obraz a střih doprovázejí leitmotivy 
stromů, neonového srdce nad Pražským hra-
dem, pražské ulice včetně nezbytného žižkov-
ského vysílače (objevujícího se pravidelně v 
Němcových posledních filmech) a režisérova 
ruka, záměrně vsunovaná do záběru.

Filmový klub

17



Nabídka divadelního předplatného na 
PODZIM 2007

Pondělí 17. září   
Jiří Just

PŘÍBĚH COCO CHANEL
Agentura Harlekýn Praha

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

Úterý 16. října  
Alois Jirásek

VOJNARKA    
Východočeské divadlo Pardubice

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

Čtvrtek 8. listopadu  
Marcel Pagnol

MARIUS A FANNY
Městské divadlo Mladá Boleslav

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

Divadlo
Šemberovo divadlo

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

KAT A BLÁZEN 
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Hudební komedie proslulé autorské trojice 
patří mezi jejich nejslavnější divadelní hry. 
Příběh blázna Melichara Mahulena, který 
bezděčně urazil císaře a byl za to odsouzen 
k trestu smrti, a jeho kata Gaspara Radůza, 
který má popravu vykonat.
Režie: Miroslav Ošatka.

Prosinec 2007  
Bricaire Lassayques: 

VELKÁ ZEBRA  ANEB JAKŽE SE 
TO JMENUJETE?
Agentura AP - Prosper Praha
 
Tato hra měla premiéru v Paříži v divadle 
Varieté v roce 1968 a s velkým úspěchem 
se hraje dodnes. Hlavní hrdina, Christian, 
má problém: s každou ženou vydrží jen 
chvíli; po čase pocítí nepřekonatelnou 
potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň 
částečně utišil, uzavře ve prospěch ženy 
vysokou životní pojistku a pak…
Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová 
/ Jitka Ježková, Jaromír Dulava, Nela Bou-
dová / Dana Černá, Martina Hudečková 
/ Dagmar Čárová, Zdenek Vencl / Otmar 
Brancuzský / Petr Čtvrtníček.
Režie: Petr Palouš.

Cena předplatného: 
1. místo – 900 Kč  
2. místo – 880 Kč 
3. místo – 850 Kč
Začátky představení v 19.30 v Šemberově 
divadle.
Změna titulů i termínů vyhrazena. 
Sledujte podrobnosti na plakátech, v M-
Klubu a Šemberově divadle, v Informačním 
centru Městského úřadu, nebo na 
www.vysoke-myto.cz/divadlo.
Informace: kancelář M-Klubu, 
tel. 465 420 420. 
Uzávěrka předplatného je 10. září.
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Pondělí 17. září v 19.30
1. představení v předplatném

Jiří Just: 

PŘÍBĚH COCO CHANEL
Královna módy a parfémů, jedna z 
nejbohatších žen světa, Coco Chanel, měla 
„štěstí v kartách a smůlu v lásce“. Všechny 
její lásky končily tragedií či krachem. 
A byly to lásky napříč spektrem národů 
i bankovních kont: následník ruského trůnu, 
anglický lord, chudý francouzský básník, 
německý nacistický důstojník…
Základem pro jevištní zpracování se stala 
kniha Edmonde Charles-Rouxové Chanel 
And Her World. V hlavních rolích vystupují 
Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan 
Čenský a Lumír Olšovský. Režie: Jiří Ada-
mec.
Vstupné: 210, 200, 190 Kč.
Zbylé vstupenky v den představení 
v pokladně Šemberova divadla od 19.00 
hod.

uvádí na zahájení podzimní sezóny 
pohádkovou komedii

JAK MARTIN ZACHRÁNIL 
TEREZKU
Napsal: Eduard Vavruška
Režie: Marie Švadlenová
Scéna: Viktor Čáp
Hudba: Petr Klofanda
Výprava: Karel Jiskra
Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin Pra-
chař

Hraje soubor loutkového divadla Srdíč-
ko: Miroslav Bezdíček, Karel Fenik, Zdena 
Hanáková, Jan Havel, Josef Kymr, Václav 
Morávek, Jindra Pokorná, Zdeněk Prachař, 
Iveta Prachařová, Petr Ryška, Petr Stráník 
Milena Stráníková, Aneta Vondráčková, Pe-
tra Vtípilová.

Sál loutkové scény M-Klubu, Litomyšlská 
ul., Vysoké Mýto

V neděli 30. září ve 14.00 a 16.00 hod.

Předprodej vstupenek od 24. září v Infor-
mačním centru Městského úřadu Vysoké 
Mýto nebo přímo v loutkovém divadle v den 
představení 30. 9. od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

M-Klub

Na nový školní rok 2007/2008 přijímáme při-
hlášky do následujících kurzů: 
-  jazykové: angličtina, němčina, 
 francouzština, ruština.
 Jedná se o celoroční odpolední kurzy ur-

čené pro začátečníky i pokročilé. 
 Výuka probíhá jednou týdně 2 vyučovací 

hodiny.
 Den i hodina výuky budou stanoveny na 

informační schůzce v průběhu září 2007.

- angličtina pro děti ve věku 3 – 15 let
 Kurz pořádá jednou týdně 1 vyučovací 

hodinu Jazyková a sportovní miniškola 
Choceň.

Kurzy
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- hudební: kytara, flétna, klávesové 
nástroje, klavír 

 Výuka v hudebních kurzech je 1x týdně v 
odpoledních hodinách a probíhá jednot-
livě. 

-  příprava na přijímací zkoušky na 
konzervatoř z hudební teorie

- výuka i doučování hudební nauky

-  výuka zpěvu moderního i klasického

- kurz znakové řeči
 Určeno pro začátečníky i pokročilé. 
 Výuka je jednou týdně v odpoledních ho-

dinách.

- paličkování krajek 
 Určeno pro začátečníky i pokročilé.
 Výuka je jednou týdně v odpoledních ho-

dinách.

V neděli 16. září od 13.30 hod. se po prázd-
ninách opět koná ve společenském sále 
M-Klubu tradiční 
taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci. Srdečně zveme k poslechu i tanci. 
Hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.

Taneční odpoledne

Týden hudby
Ohlédnutí za ...

Mediální partner: 

98,6 FM • 102,4 FM • 101,0 FM

Generální partner:

Hlavní partner:

Partner:

Ve dnech od 6. – 10. srpna probíhal na 
náměstí Přemysla Otakara II. 8. ročník 
hudebního festivalu Týden hudby. Na podiu 
se vystřídalo 10 skupin různých hudebních 
žánrů. Hlavními hvězdami byli pro letošek 
Jan Budař a Eliščin Band, The Beatles Re-
vival z Kladna, houslista Jan Hrubý a další. 

Koncert kladenských 
The Beatles Revival.
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Vlastimil Vondruška: Intimní historie 
Věra Pidrová: Oblékáme okna
Tomáš Novák: Předrozvodové a rozvodové 
poradenství
Kateřina Janouchová: O lásce a sexu
Andrea Wellnitzová: Pravidla mezinárodního 
bontonu 
 
Beletrie:
Jitka Neradová: Jan Heřman
Stehen King: Mlha
Lenka Procházková: Slepice v klubu
Irena Obermannová: V pěně
Lilian Jackson Braunová: Kočka, která sto-
povala zloděje
Laura Joh Rowlandová: Rudá chryzantéma
Frederick Forsyth: Afghánec
Anna Zonová: Boty a značky
Milan Novák: Muž na konci cesty
Danielle Steelová: Dům
Tom Clancy: Operační centrum 12. díl

Literatura pro děti a mládež:
Petra Braunová: Borůvkové léto s Terezou
Béla Rigó: Dobrodružství rodiny Smolíkovy
Václav Bárta: Uspávanky
Jacqueline Wilsonová: Pohřben zaživa
Hilary McKayová: Zlata u oltáře
Sue Limbová: Dívka, 15, milá, ale praštěná

Novinky – CD:
Stevie Wonder: The Definitive Collection
Kryštof: Rubikon
Snop Dogg: The Best Of
4 TET: 2nd
Tři sestry: Na eXX
Wanastowi Vjecy: Torpédo

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

Půjčovní doba

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

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

Výstava ve vestibulu:
Výtvarné práce klientů občanského sdruže-
ní BERENIKA na téma 

KRÁLOVSKÉ VĚNNÉ MĚSTO 
OSLAVÍ 700 LET

Novinky 
Naučná literatura:
Jan Klíma: Dějiny Portugalska v datech 

Městská knihovna

21



Výstava Jana Honsy 
8. září začne v Městské galerii nejočekávanější výstava 
její  jubilejní výstavní sezóny, a sice oficiální premiéra vý-
stavy nejvýznamnějšího malíře zdejšího kraje, tisovského 
rodáka Jana Honsy (1876-1937). Pod názvem Kvetoucí 
hruška v širém poli ji představují po velmi úspěšných ko-
mornějších předpremiérách v Kutné Hoře, Rychnově nad 
Kněžnou a Litomyšli její kurátoři Pavel Chalupa a Jana 
Svobodová.  Představeno bude na 160 prací Jana Hon-
sy; svým rozsahem to tedy bude nejen největší umělcova 
výstava, jaká se kdy konala, ale současně půjde o nejroz-
sáhlejší výstavu v historii výstav Městské galerie. Výstava 
začíná v předvečer 70. výročí umělcovy smrti (Jan Honsa 
zemřel 9. září 1937 v Poličce, vysokomýtská výstava začí-
ná 8. září ve Výstavní síni Jana Jušky).  

V Honsově krajině je - čirá radost hospodáře z rašící přírody, naděje úrody, ukrývající se ve zlatých 
snopech, obava ze srpnových mraků a štěstí z májových, úlevné vydechnutí po těžké práci na 
poli, omamná vůně kvetoucí hrušně a její blahodárný stín... Výrazná postimpresionistická, někdy 
pro samý květ až  barvotiskově radostná technika jeho maleb uzrála v průběhu prvního deseti-
letí 20. stol. v nezaměnitelný styl, zcela jedinečný v linii českého krajinářství. Protože námětově 
čerpal výhradně ve svém okolí, mají Podorlicko a Vysočina, zejména místa kolem  Běstovic, 
Chocně, Vysokého Mýta, Litomyšle a Poličky, v Honsovi netoliko nejpilnějšího a nejvýraznějšího 
krajináře, ale také umělce, který s cennou dokumentární věrností zachytil autentickou, neromanti-
zující podobu venkova na počátku minulého století: svůj domov, svou práci, starost i naději... 

Jan Honsa: Kvetoucí hruška v širém poli
Výstavní síň Jana Jušky, nám. Přemysla Otakara II. 24, Vysoké Mýto
Kurátoři: Pavel Chalupa a Jana Svobodová
Vernisáž 8. 9. v 15.30, v předvečer 70. výročí od umělcovy smrti  a v rámci oslav 700 let královského věnného 
města, a to za přítomnosti malířova syna Jana
Potrvá od 8. 9. do 7. 10., denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
Výstava se koná za finanční podpory Pardubického kraje.
Katalog byl vydán za pomoci Ministerstva kultury ČR.

Městská galerie

100. výročí narození malíře Václava Peřiny
15. září uplyne 100 let od narození vysokomýtského malíře 
Václava Peřiny. Městská galerie uspořádá k tomuto výročí 
výstavu, která bude otevřena 5. prosince. Prosíme čtená-
ře Vysokomýtského zpravodaje, kteří by byli tak laskavi a 
na výstavu zapůjčili umělcova díla, aby se obrátili na ředi-
tele galerie a kurátora výstavy Pavla Chalupu (pavel.chalu-
pa@vysoke-myto.cz, 606 796 599). U příležitosti této výstavy 
se budeme pochopitelně Václavu Peřinovi věnovat detailně, 
mj. i na stránkách Vysokomýtského zpravodaje. Děkujeme 
za spolupráci.

Pavel Chalupa

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
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ACH, TO MLÁDÍ
14. července – 30. září

Chcete poznat ži-
votní styl mládeže 
20. století? Zjistit, 
na co chodili do 
kina vaši rodiče? 
V čem chodily 
tančit vaše babič-
ky? Oslovil by vás 
spíš jazz nebo 
bigbeat? Byla by z 
vás mánička nebo 
vzorný svazák? 

Projděte se minulým stoletím a vyzkoušejte, 
jakým způsobem se mladí lidé bavili během 
uplynulých let.  Pro školy a školní skupiny je 
připraven interaktivní dramatický program, 
zaměřený na proměny životního stylu mlá-
deže v minulém století. Je určen především 
žákům II. stupně ZŠ a studentům SŠ, doba 
trvání je přibližně 90 minut.

STÍNY DÁVNÉ MINULOSTI
15. září
V rámci Dnů evropského dědictví zveme 
zájemce na výlet po zajímavých archeolo-
gických lokalitách v okolí Chocně (hrádky, 
Zítkov a Hlavačov, hradiště nad Darebnice-
mi a jedno překvapení...). Provází archeolog 
Regionálního muzea Dr. David Vích. Sraz ve 
14 hodin u hlavního vchodu do choceňské-
ho zámku.

ROSTLÉ HOUBY
25. – 27. září

Již tradiční výstava houbařských trofejí spo-
jená s mykologickou poradnou.

EXPOZICE 
RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ
1. května – 30. září

Barokní areál Vraclav 
Stálá výstava barokních 
plastik z poutní cesty 
k hedečskému klášteru.
Otevírací doba:
sobota, neděle
  9.00 – 12.00, 

 13.30 – 17.00

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

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

Regionální muzeum
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Školy

OSLAVY 100 LET ŠKOLY ZAKONČENY V GALII
Prožít několik dní prázdnin se svými kamarády na cestě za Panoramixem a jeho lektvary, to 
vůbec nezní špatně. Pro ty, kteří nevědí, o co běží, hned vysvětlím.
V sobotu 28. července odjelo od ZŠ Javornického 117 dětí na tábor ve Svaté Kateřině u Hos-
tinného, v podhůří Krkonoš. Ihned po příjezdu se všichni účastníci tábora proměnili z obyvatel 
civilizované společnosti 21. století v obyvatele Galie a svou roli si báječně užívali po celou dobu 
pobytu. Malé Galy čekalo jedno překvapení za druhým. Jejich vůdce, statečný Asterix, je pro-

vedl náročnou cestou téměř kolem 
celého světa. Na svoji výpravu po-
zval i své hosty Caesara a Kleopat-
ru. Putovali do Číny, kde se učili bo-
jová umění a pozdravy, do Egypta 
jeli stavět zvláštní příbytky a domy, 
zastavili se mezi Indiány v Ameri-
ce, kde získali část pokladu, přejeli 
zemi Vikingů, kde vyhráli námořní 
bitvu, prožili jeden olympijský den 
v Řecku a bojovali o diplomy v růz-
ných disciplínách. A nesmím zapo-
menout na Řím, který byl velmi dů-
ležitý pro získání dalších informací 
na cestě za Panoramixem. Asterix a 
jeho družina se snažili, ale Caesar 
je zase oklamal. Zbýval poslední 

den a Galové se vydali na rozhodující výpravu. Všichni společně přešli kopce, hory a prošli 
hluboká údolí, až dorazili do skal, kde za pomoci Kleopatry a její malé lsti Caesara přemohli a 
Panoramixe společně objevili. Ten pak všechny Galy odměnil. Večer všichni společně oslavili 
vítězství velkým ohněm, písněmi a tancem. Za přátelství a srdečné přijetí odměnila Kleopatra 
své přátele krásným ohňostrojem a pak odplula do Egypta. A Caesar? Protože několikrát Galy 
podvedl, skončil neslavně...
Díky báječným lidem, se kterými jsem se na tuto pouť vydala, prožily děti osm dnů s úsměvem 
na tváři, od rána do večera byly zaměstnané, někdy i hezky špinavé, ale spokojené. A proto 
dnes mohou svým rodičům vyprávět spoustu dobrodružství z Asterixe a Obelixe…

 Za všechny Galy
 Mgr. Soňa Teplá, ředitelka školy

LOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
Ve středu 27. června odpoledne jsme se loučili s našimi bývalými žáky – deváťáky. Na tuto 
slavnostní chvíli si žáci pozvali rodiče a svoje nejbližší. Asi hodinový program zahájily děti z dru-
hého ročníku svým vystoupením „Piráti z Karibiku“. Po zahajovacím projevu Josefa Vondráčka, 
zastupitele a předsedy školské komise ve Vysokém Mýtě, následoval slavnostní nástup všech 
vycházejících žáků a jejich šerpování třídními učiteli - Romanem Pospíšilem, Petrem Horákem 
a Jaroslavou Mimrovou. Dostali také drobné dárky od vedení školy. Potom k rodičům i žákům 
promluvila ředitelka školy Soňa Teplá, která jim připomněla první dny ve škole, rovnání rozsypa-
ných písmenek v aktovkách a jejich rychlý nástup mezi „týnejdžry“. Popřála jim hodně úspěchů 
a štěstí v dalším studiu na středních školách.

ZŠ Javornického
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LETNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA 2007 VE VYSOKÉM MÝTĚ
 V prvním srpnovém týdnu se ve Vysokém Mýtě sešli zájemci z řad učitelů základních škol, kteří 
se alespoň na chvíli stali žáky a zároveň účastníky kurzů, které pořádá Tvořivá škola v Brně. 
Kurz fyziky probíhal úplně poprvé, kurz angličtiny pro učitele I. stupně již poněkolikáté. Tvoři-
vá škola předkládá ověřený soubor konkrétních činnostních postupů, které umožňují zapojení 
všech žáků do výuky, dobré zvládnutí základního učiva, postupný rozvoj klíčových kompetencí 
a motivaci žáků k celoživotnímu vzdělávání.
S pojmem tvořivá škola se každý ze zhruba 40 účastníků již setkal, ale pro některé byl další 
pojem, činnostní učení, nový. Toto učení může žákům velice pomoci při zvládání učiva. Nebylo 
by to ale činnostní učení, aby se stále jen sedělo v lavicích. Sami učitelé si mohli vyzkoušet, 
jak sezení v lavicích unavuje. A tak nakonec většinu času účastníci kurzu fyziky strávili různými 
činnostmi - ve třídě i ve školních dílnách. Výroba jednoduchých pomůcek, které sloužily k mno-
ha pozorováním, to byla práce do třídy. Ve školních dílnách už šlo o výrobu věcí náročnějších 
na čas. V jednom dopoledni si například všichni účastníci zkusili z plastových lahví a dalších 
snadno dostupných věcí vyrobit krásné stavebnice, které se dají využít ve výuce elektřiny. Každý 
žák tak může mít svou vlastní soupravu, kterou nikde nekoupí, o to víc si jí ale pak váží. Další 
dopoledne se ve školní dílně zpracovávaly kovy a vyráběly různé šperky. Při práci vzniká mož-
nost seznámit žáky s vlastnostmi kovů, vše si mohou vzít do ruky, podívat se, zeptat… Každý 
výsledek je pak originál, tedy žádný výsledek nemůže být špatný! Seznámení s novou řadou 
učebnic, upozornění na různé možnosti práce s nimi, praktické ukázky, to bylo samozřejmostí 
tohoto kurzu. Bylo také velice inspirativní, že zkušenosti nepředávala pouze vedoucí kurzu, ale 
postupně se zapojili všichni účastníci; každý přispěl tím, co znal, uměl a co se v praxi osvědčilo. 
Ve Vysokém Mýtě probíhal zároveň i kurz anglického jazyka, jehož účastníci také odjížděli s 
velice dobrými pocity i novými zkušenostmi…

 Mgr. Alena Tučímová 
(účastnice kurzu fyziky)

ZŠ Jiráskova

Kurz anglického jazyka Kurz fyziky
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ZAHAJOVACÍ SCHŮZKY
Od 24. do 27. září

NOVINKY:
Bouldering 
Hrajeme si s atletikou - 1. - 5. třída
Atletika - 6. - 8. třída
Baseball - 6 - 9 let
Bowling - 5. - 9. třída

RODIČE S DĚTMI:
Klokánek - pro matky s dětmi do dvou let.

PŘEDŠKOLÁCI:
 1.  Barvínek - pro děti od 5 let. 
 2.  Klubíčko - pro děti od 2 let 
  s doprovodem rodičů.
 3.  Klubíčko - pro děti od 3 let. 
  než půjdete do školy. 

PRO ŠKOLÁKY:
 4.  Orientální tance
 5.  Dračí doupě - od 9 do 99 let
 6.  Angličtina
 7.  Kukátko - pro děti od 1. třídy
 8.  Praktická dívka  3. - 9. třída
 9.  Labužník - učíme se vařit
 10.  Kytara k táboráku  4. - 8. třída.
 11.  Výtvarný  1. - 2. třída
 12.  Keramika   3. - 9. třída
 13.  Plastikový modelář  3. - 9. třída
 14.  Domácí kutil  3. - 9. třída
 15.  Modelář  3. - 9. třída
 16.  Párové společenské tance - standard
  4. - 9. třída. 
 17.  Moderní tance T-Komplex
 18.  Rybáři  3. - 9. třída
 19.  Šachy - začátečníci, pokročilí
 20.  Jezdectví  4. - 7. třída
 21.  Stolní tenis  3. - 8. třída
 22.  Aerobic  1. - 9.  třída
 23.  Odbíjená  5. - 9. třída
 24.  Florball 

Informativní zahajovací schůzky pro rodiče 
přihlášených dětí se konají celý týden od 
24. září do 27. září. 
Více na www.ddm-mikado.cz.

DDM Mikádo

6. KONCERT 
pořádaný v rámci oslav 110. výročí 
založení školy pro vodní hospodářství ve 
Vysokém Mýtě.

Účinkuje: 
Leoš Čepický - housle
Hana Forsterová - klavír
Program ze skladeb: L. van Beethovena, 
E. Griega, L. Janáčka, C. Debussyho a M. 
Ravela
Koncertní sál ZUŠ.
Úterý 18. září v 19.30 hod.
Vstupné: 70 Kč
Vstupenky se budou prodávat před koncer-
tem.

VOŠS A SŠS Vysoké Mýto

REKVALIFIKAČNÍ KURZ 
ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM 
VÝPOČETNÍ TECHNIKY
- zahájení: říjen 2007
- denní forma výuky od 8.00 do 13.00
- 140 hodin výuky podvojného účetnictví 
- 40 hodin výuky základů výpočetní techniky

KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY
- zahájení: říjen 2007
- odpolední forma výuky
- jednotlivé kurzy budou otevřeny při účasti 
minimálně 6 účastníků
- bližší informace naleznete na 
www.sspo.cz nebo tištěný přehled kurzů 
(na požádání)

Informace na 603 532 953, 465 423 049, 
slavik@sspo.cz
www.sspo.cz

Střední škola podnikání 
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POCHOD 
NA VÁCLAVA DO PŘÍRODY 
- NEJEN VÁCLAVOVÉ TO POTŘEBUJÍ
28. 9. 
Dům dětí a mládeže Mikádo ve spolupráci s 
ČSOP Vysoké Mýto pořádá pochod se zá-
bavnými stanovišti s ekologickou tématikou, 
určený pro rodiče s dětmi, který jsme nazva-
li: „Na Václava do přírody - nejen Václavové 
to potřebují“ Půjdeme naučnou stezkou Vy-
soké Mýto - Vinice - Vysoké Mýto. 
Start je u DDM Mikádo ve 14.30 hodin, 
s sebou snad jen pití, malou svačinu a pláš-
těnku.

KURZ SALSY
Od října, úterky od 20.00 do 21.30 hod., 
DDM Mikádo
Výuka latinsko-amerického tance pro jed-
notlivce i páry ve večerních hodinách. Salsa, 
španělsky omáčka, je směs afro-karibských 
rytmů. Někteří se domnívají, že kolébkou 
salsy je Kuba, druzí, že pochází z Porto-
rika. Další z teorií tvrdí, že jako v „omáčce“ 
skupina mladých hudebníků v New Yorku, 
převážně Kubánci a Portorikánci, se rozhod-
li přidat do své hudby více přísad ze svých 
původních hudebních tradic. Chtěli vytvořit 
nový styl, který by si však uchoval tropickou 
příchuť afro-karibských rytmů. Dnes je to-
lik tanečních stylů salsy, kolik je lidí, kteří 
ji tančí. Vítejte ve světě salsy a pojďte se s 
námi naučit základy tohoto tance pod ve-
dením Lanta Ravonjisona. Je absolventem 
taneční školy Starlet Brno manželů Buri-
anových, soutěžně se věnoval latinským 
tancům. Salsou se zabývá již 6 let. Kdo by 
chtěl prožít kouzlo tohoto tance, naučit se 
dobře vnímat rytmus a udělat něco pro své 
zdraví, má možnost se přihlásit. Kurz bude 
probíhat ve večerních hodinách od října 
2007. Přihlášky přijímáme v září v kanceláři 
DDM Mikádo.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
EDWARDA DAVIESE
Září 2007 - červen 2008 
DDM Mikádo
Dawies se narodil 13. dubna 1961 ve Vel-
ké Británii. Už od raného dětství bylo jeho 
snem stát se fotografem. Nyní, s třicetiletou 
praxí profesionálního fotografa se rozhodl 
pro nový životní cíl - otevřít si fotografický 
ateliér v České republice, a to ve Vysokém 
Mýtě, kde se rozhodl bydlet společně se 
svojí rozrůstající se rodinou. Těch třicet let, 
které prožil za kamerou, byly různorodé. 12 
let byl zaznamenán u Anglického královské-
ho letectva, nejenom aby zachytil různé vo-
jenské akce, ale aby se mu otevřela cesta 
fotit hlavy států i členy anglické královské ro-
diny. Dalších 18 let fotil sportovní akce, pře-
vážně formuli 1 a evropské golfové turnaje. 
Posledních 8 let se specializoval na módu - 
od hodinek, bot a kosmetiky až po nábytek. 
O své vysokomýtské misi Dawies říká: „Rád 
věnuji svých nastávajících dvacet let focení 
lidí. Od podnikatelů po bezdomovce a od 
aristokratů po děti. Každý z nich má co říci a 
jejich individualita si zaslouží být zachycena. 
Pro mě je to velké dobrodružství a privilegi-
um - být s mojí rodinou ve Vysokém Mýtě a 
prožít tu nejvzrušivější roky mé kariéry. Můj 
cíl je otevření nového fotografického atelié-
ru. Když vše půjde hladce, rád bych začal již 
koncem roku 2007.“ Jakýkoliv zájem o svou 
práci projedná Edward Davies po telefonu, 
přes internet i osobně. 

Možnosti spojení: 
Edward Davies
iconphotography@btconnect.com, 
tel: 465 420 091, mob. 731 000 050 
prezentace: 
www.edwarddaviesphotography.com
www.iconphotog.com

BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO ŠIMONKA
8. 9., Choceň, sál Baráčnické rychty, vstupné 
dobrovolné 
Přijďte podpořit tuto akci a přispět tím na 
speciální počítač pro malého Šimonka! 
Těšit se můžete na koncert - zahrají Dědovy 
blechy a dalších 5 kapel!

DDM Mikádo
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28. – 30. 9.
TEXTILNÍ BATIKA
Pro všechny zájemce o ruční zdobení tka-
nin. Při barvení textilií nejde jen o výsledek, 
ale především o samotný proces, který 
může být zajímavou barevnou hrou. 

5. - 7. 10. a 3. - 4. 11.
INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
Keramický kurz pro začátečníky i pokročilé. 
Tento dvouvíkendový kurz je vhodný zejmé-
na pro toho, kdo by rád nabyl zkušenosti s 
keramickou hlínou, ale i pro toho, kdo by rád 
své znalosti a zkušenosti dále prohluboval.
Dílna je akreditována MŠMT. Lektorka: Jana 
Krejzová. 

8. 9.
PLETENÍ PEDIGOVÝCH OŠATEK
Během celodenní dílny se seznámíte se 
základy pletení z africké liány – pedigu. 
Upletete si jednoduchou či složitější ošatku 
nebo košíček. Lektor: Pavla Mudruňková 
– absolventka košíkářských kurzů Zuzany 
Kovaříkové.

14. - 16. 9. – 20. – 21. 10.
HLINĚNÁ DÍLNA 
– INSPIRACE RAKU 
Tato neobvyklá až magická technologie si 
zasluhuje pozornost všech obdivovatelů ke-
ramiky. Dílna je akreditována MŠMT a každý 
účastník dostane osvědčení o jejím absolvo-
vání. Lektorka: Jana Krejzová. 

22. – 23. 9.
HRA NA AFRICKÝ BUBEN, 
MUZIKOTERAPIE, DYNAMICKÉ 
RELAXACE. 
Kurz vede Ivo Samiec, www.ivodrum.webz.cz 

Hliněná dílna Újezdec

Více informací na www.raku.cz, 
tel: Alice Veitová 776 199 904, 571 450 293.

ZÁVODY V AGILITY, 
cvičiště ZKO Vysoké Mýto na Sárovci, 
Sobota 1. 9. 

Letos již počtvrté se sárovecké kynologické 
cvičiště stane hostitelem závodů v agility. 
Sárovecký Fin Cup se již od prvního roční-
ku zapsal do povědomí závodníků nejen z 
východních Čech jako dobře zorganizovaná 
akce, která má návštěvníkům co nabídnout. 
Členy kynologické organizace těší, že bě-
hem závodního dne navštěvují Sárovec i 
obyvatelé Vysokého Mýta a okolí. Tato akce 
je opravdu pěkným cílem vycházky nebo 
vyjížďky na kole. Výkony psích poloviček 
závodních týmů dokážou pobavit malé i 
velké, na cvičišti je možno se najíst i napít. 
Příjemné prostředí okolní přírody přispí-
vá k dobré pohodě všech návštěvníků. Na 
čtvrtém Sároveckém Fin 
Cupu bude startovat 
celá stovka týmů, z 
nichž každý během 
dne absolvuje tři 
parkúry. Začátek 
závodů je v 8.30 
a konec je pláno-
ván odhadem na 
17 hodinu.

Sárovecký Fin Cup

OTEVŘENÍ NOVÉHO KLUBU
Říjen, DDM Mikádo
Slavnostní otevření nového klubu při DDM 
Mikádo v nových, zrekonstruovaných pros-
torách bývalého úřadu práce! Nabízíme le-
zení na cvičné boulderingové stěně, čajov-
nu, kulturní akce, zajímavou muziku, aktivity 
pro mladé...

KURZ TAI-ČI
Září 2007- červen 2008, DDM Mikádo
Lektor kurzu: František Radvan 1. kurz pro 
pokročilé - pondělky od 16.00 do 17.30 
hod., 2. kurz pro pokročilé - pondělky od 
17.30 do 19.00 hod., 3. kurz pro začátečníky 
- pondělky od 19.00 do 20.30 hod. Přihlášky 
na tel: 465 424 314, 731 108 510 nebo na 
e-mail: stepanka.mikado@tiscali.cz.
Cena: 1 800 Kč na pololetí
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VÝSTAVA EXOTICKÉHO 
PTACTVA ODVOLÁNA
Vzhledem k nařízením spojeným s výskytem 
ptačí chřipky v našem regionu se odvolává 
Výstava exotického ptactva, která se měla 
konat ve výstavní hale na Lipové ve Vysokém 
Mýtě poslední víkend v září. Více informací 
podá p. František Paulus, tel. 608 738 108.

KAM NA HOUBAŘSKOU 
VÝSTAVU? 
NA ZÁMEK V CHOCNI
Na tradiční podzimní výstavu hub a bylin vás 
srdečně zve Mykologický klub Choceň.
Tato akce je každoročně vyvrcholením naší 
činnosti a letos ji pořádáme již po jednadva-
cáté. 
V přírodním aranžmá se budeme snažit 
představit čerstvé houby z Choceňska i od 
přátel z dalekého okolí. Naši poradci vám 
poradí i s rozpoznáním donesených hub a 
s jejich nejvhodnější úpravou. Doplňkem 
expozice budou i fotografie od našich foto-
grafů.
Výstava bude zahájena v pátek 21. 9. a 
potrvá do neděle 23. 9. od 10.00 do 18.00 
hod., v neděli od 10.00 do 16.00 hod.

Výstava hub a bylin

KOŠUMBERSKÝ POHÁR 
V ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU
Luže, Hamzova léčebna  1. 9. 2007 

Integrativní turnaj 
hendikepovaných 
sportovců ve spor-
tovní úpravě rus-
kých kuželek.  Tur-
naj je otevřen pro 
všechny zájemce 
(i pro nepostižené). 
Hlavní myšlenkou 
turnaje je boření 
bariér mezi hen-
dikepovanými a 
ostatními.

Luže - Hamzova léčebna

PODZIMNÍ KURZY:
Zápis v úterý 11. září 16.00 – 17.00 v kabi-
netě tělesné výchovy na gymnáziu ve Vyso-
kém Mýtě

Cvičení bude probíhat:
17. září  Po 16.00 – 17.30  nároční
  Po 17.45 - 19.15  5. díl
18. září  Út 16.00 – 17.30  začátečníci
  Út 17.45 - 19.15  3. díl  

Nově chceme zahájit cvičení jógy pro před-
školní děti s rodiči: 
21. září   Pá od 16.00 – 17.00 

Vždy 10 setkání, ceny kurzů budou upřes-
něny při zápisu.
Kontakt: Mgr. Dana Mořkovská, mor-
kovska@gvmyto.cz, mobil: 737 582 384 
– nejlépe po 19.00 

VÍKEND S JÓGOU – MOZKOVÝ 
JOGGING
Škola jógy KARAKAL vás zve na dvouden-
ní setkání s jógou. Náplní obou dnů budou 
techniky, které posilují a zlepšují mozkovou 
činnost. Mají příznivý vliv na to, aby člověk 
zlepšoval svou paměť. Seznámíte se s tré-
ninkem krátkodobé i dlouhodobé paměti, 
dále také, jak dechová, izometrická a fyzická 
cvičení pozitivně ovlivňují činnost mozku, a 
můžete si vyzkoušet sami na sobě jednodu-
ché testy posilující myšlení. Program  pove-
dou Zdeněk Šebesta a Lenka Kovalová. 
Sobota 29. 9. od 9.30 hod. – neděle 30. 9. 
do 14.00 hod.
Speciální základní škola ve Vysokém Mýtě, 
Rokycanova 761
Vegetariánská strava zajištěna po oba dva 
dny. Vzdálenější účastníci mohou přespat 
na místě konání ve vlastním spacáku. 
Cena 950 Kč  
Informace:
Mgr. Dana Mořkovská, Kpt. Jaroše 552, 
566 01 Vysoké Mýto 
morkovska@gvmyto.cz, 
mobil 737 582 384,
Závazná přihláška na: www. joga-karakal.cz

ŠKOLA JÓGY KARAKAL VYSOKÉ MÝTO
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ORIENTÁLNÍ TANEC S LENKOU
Pravidelné kurzy orientálního tance ve 
Fitness Style Lucie vždy v pondělí 
a ve středu. 

Sport

Přijďte si zaběhat do ulic Vysokého Mýta
Atletický klub Vysoké Mýto připravuje již šestý 
ročník Královského běhu Kujebinou. Cílem akce 
je dostat do ulic města co nejvíce běžců, ať už vr-
cholových sportovců nebo absolutních začátečníků 
a nadšenců. Loňský pátý ročník svedl na start více 
než dvě stě závodníků všech věkových kategorií. 
Velmi zajímavá a napínavá bývá hned ta první z nich 
– nejmenší a nejmladší závodníci narození 2002 a 
mladší. Startovní číslo některé zahaluje od hlavy až 
k patě, ale i přesto statečně bojují o jednu z medailí. 
Dětské kategorie začínají dvacet minut po desáté 
hodině a přes žákovské, dorostenecké a juniorské 
kategorie se běžecká neděle postupně dostane 
až do královského finále, které bude odstartováno 
hodinu po poledni. Na startovní čáře stojí společ-
ně běžci kategorie „hobby“ (délka jejich trati je pro 
muže i ženy tři kilometry), muži veteráni (délka trati 
pět kilometrů) v kategoriích: 40-49 let, 50-59 let, 60-
69 let, ale také kategorie 70 let a starší, která bývá 
často velmi kvalitně obsazená. Dále ženy veteránky 

v kategoriích 40-49 let a 50 let a starší. Další kategorií jsou již muži a ženy „Elite“. V této kategorii 
jsou všichni, kteří si troufají na pětikilometrovou trať a chtějí změřit svoji výkonnost s širší českou 
špičkou, chtějí si otestovat svou kondici anebo se chtějí poprat se svou vůlí. V loňském roce stálo 
na hromadném startu přes osmdesát závodníků. V místě startu u ZŠ Javornického v Jungmanno-
vých sadech si mohou všichni diváci a závodníci koupit obuv a textil firmy New Balance za zajíma-
vé ceny. Celou akci provází dobrá muzika a pro zpestření je zde také jeden kuriózní závod - „pivní 
běh“: startovat může každý, kdo je starší osmnácti let. Více informací o celém závodě naleznete 
na internetové adrese atletického klubu www.acvysokemyto.com. Vaše dotazy vám rád zodpoví i 
osobně na telefonním čísle 720 287 480 Lukáš Dejdar.

Královský běh Kujebinou

Začátečnice tančí 
v pondělí od 17.30 – 18.30 hod. 

Mírně pokročilé 
v pondělí od 19.00 – 20.00 hod. 

Pokročilé 
ve středu od 19.00 do 20.00 hod. 

Začínáme v pondělí 10. září. 
Informace a přihlášky předem na 
tel. 721 124 087. 

Na společné tančení se těší 
Lenka Zahrádková

ORIENTÁLNÍ TANEC 
pro dívky a ženy každého věku a postavy. 
Kurz bude zahájen ve čtvrtek 6. září v 16.15 
hod. v Clubu Lucie ve Vysokém Mýtě. 
Bližší informace a přihlášky: Taneční škola 
Amor, tel. 728 684 634
nebo e-mail: A.Moravkova@quick.cz
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MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ
Od 1. do 8. července probíhal v Letovicích 
mezinárodní seminář v karate, který již tra-
dičně vedl Prof. Dr. Rudolf Jakhel, IX. Dan, 
zakladatel direktní metody MSK. Všichni příz-
nivci karate měli jedinečnou možnost tréno-
vat právě pod jeho vedením. Do Letovic se 
sjeli karatisté nejen z České republiky, ale i ze 
zahraničí - ze Slovinska, Německa a Itálie.
Účast vysokomýtských karatistů byla letos 
slabší, přesto se mezi stovkou karatistů ne-
ztratili. Vysoké Mýto reprezentovali: Jiří Tru-
nec (1. Kyu), František Starý (3. Kyu), David 
Mikeš (6. Kyu), Andrea Votroubková (7. Kyu), 
Šimon Krejza (8. Kyu), Ladislav Dalecký (10. 
Kyu), Lukáš Stibůrek (10. Kyu).
Součástí semináře byl i mezinárodní turnaj, 
který byl rozdělen na soutěž ve formách (ka-
tách) , sparingu (řízeném boji) a sportovním 
boji. Pro velký počet účastníků byl turnaj 
rozdělen do dvou dnů - do středy a soboty. 
Na tomto turnaji si učastníci ověřili své bo-
jové schopnosti, koncentraci a psychické 
kvality. Bojovníci se taktéž mohli srovnávat 
se soupeři z jiných oddílů naší republiky i se 
zahraničními hosty. Na konci semináře pře-
dal mistr Prof. Dr. Rudolf Jakhel mezinárodní 
certifikáty účastníkům, kteří složili zkoušku na 
vyšší stupeň technické vyspělosti. Úspěšným 
bojovníkům v turnaji též předal diplomy. 
Výsledky najdete na http://www.mska.cz/vy-
sokemyto.

Oddíl Moderního sportovního karate TJ 
Sokol Vysoké Mýto pořádá 

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Pátek 14. 9., 16.00 - 17.00
Pondělí 17. 9., 18.00 - 19.00
v Sokolovně ve Vysokém Mýtě.
Děvčata a chlapci od 12 let.
Další informace najdete 
na www.mska.cz/vysokemyto.

Oddíl Moderního sportovního karate 
TJ Vysoké Mýto

pořádá 

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
26. září v 19.00 hodin 
v tělocvičně TJ Sokol Choceň
Přípravka karate (pro děti od 8 do12 let)
Karate a sebeobrana (mládež od 13 let)

Zápisné činí 50 Kč. Podrobnější informace 
na www.MSKA.cz/Chocen 
nebo u trenéra oddílu p. Zatloukala na 
tel. 731 075 486. 

Sebeobrana pro ženy
Od října připravujeme kurzy sebeobrany pro 
ženy z Chocně, Vysokého Mýta a okolí. 
Dvouhodinové kurzy budou probíhat vždy 
jednou měsíčně. 
Obsahem kurzu je prevence, používání 
obranných sprejů, el. paralyzérů, praktická 
sebeobrana a další. 
Podrobné informace 
na www.MSKA.cz/Chocen nebo u trenéra 
oddílu p. Zatloukala, tel. 731 075 486. Zá-
jemkyně se mohou přihlásit do 20. září na: 
Roman.Zatloukal@MSKA.cz 
nebo na tel. 731 075 486.

Oddíl Moderního sportovního karate 
TJ Sokol Choceň

VII. ROČNÍK cyklistické akce

OKOLÍM BRANDÝSA 
VE ZNAKU SLAVIE
28. září
Start: 8 – 12 hod. z náměstí v Brandýse nad Orlicí
Trasy: silniční 17 – 90 km
           mtb 12 – 40 km

Cyklistika
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SPORTOVNÍ AKADEMIE 
MAPETO PODVANÁCTÉ
Pro účastníky ve věku 9 - 15 let z Vysokého 
Mýta, Chocně, ale i dalších měst ČR bylo na 
Pastvinské přehradě připraveno seznámení s 
méně tradičními, leč lákavými sporty, tréninky, 
soutěže, turnaje, hry, výběrové aktivity i do-
plňkové sportování. Pro bystré hlavy úkoly v 
důvtipu a logickém uvažování, pro nejpilnější 
i hodiny angličtiny. A jaké sporty byly letos na 
pořadu? Pro Mapeto tradiční – kanoe, kajaky, 
lanové dráhy, skalní lezení, duatlon, softbal, 
florbal, lakros, sportovní střelba, pétanque, 
stolní tenis. Doplňkové – tenis, nohejbal, volej-
bal, frisbee, box, americký fotbal… A novinky 
– seznámení a trénink správné techniky základ-
ního odpalu na golfovém trenažéru, souboje s 
tyčemi s molitanovými válci i řada nových ko-
lektivních her. Pro upevnění týmového ducha 
absolvovali všichni účastníci i deset soutěží v 
rámci soutěže družstev Rallye Pastviny. A jak 
vše dopadlo? To viděla víc než stovka rodičů 
při vyhlašování výsledků u Obchodní akade-
mie v Chocni, kam se všichni unavení, ale spo-
kojení mladí sportovci na kolech poslední den 
přesunuli, a zjistit to můžete se všemi výsledky 
a obrázky i vy na http://sweb.cz/mapeto.t).

 Za tým instruktorů  Mgr. Tomáš Bek

Mapeto

BRANDÝSKÉ MÁMENÍ
Pátek 7. září
18.00 

SEN O APOKALYPSE  
Vernisáž výstavy obrazů Josefa Žáčka (1999 
– 2007), úvodní slovo Ivan Martin Jirous, za-
hraje Ladislav Škrdla. Výstava bude otevře-
na v 1. patře Konzumu v sobotu 8. 9. od 
9 do 19 hodin, v neděli 9. 9. od 9 do 17 
hodin a následující víkend 15. a 16. září 
od 9 do 17 hodin. 

19.30 
KONCERT 
„TÉ JANY Z VELKÉ OHRADY“ 
Evangelický kostel

21.00  

IVAN “MAGOR“ JIROUS  
Autorské čtení básní
1. patro Konzumu 
       
sobota 8. září
10.00 - 13.30  

OBLÁZKOVÉ SRDCE PRO LABY-
RINT 
Dětská výtvarná dílna 
Okolí přírodního bludiště v Klopotech 
 
10.00 - 15.00  

PROCHÁZKA LABYRINTEM  
Ojedinělá příležitost k prohlídce přírodního 
bludiště před pomníkem J. A. Komenského 
Přírodní bludiště v Klopotech   
 
10.00 - 15.00 

BRANDÝS NAD ORLICÍ  
Fotografie Davida Růžičky 
Sklípek Komenského    
       
14.00 

REZAVÉ KVĚTY  
Vernisáž výstavy soch Čestmíra Sušky 
  
15.00  

MAURITIUS (Kolín)  
Koncert předloňského vítěze Bitvy o Sáza-
vafest
Komenského náměstí     

16.00  

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR 
Představení divadla KOŇMO pro děti i dos-
pělé 
Komenského náměstí    

17.00  

STAN THE MAN BOHEMIAN 
BLUES BAND (Praha)  
Vystoupení bluesového tria 
Komenského náměstí 

Došlo po uzávěrce
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UPOZORNĚNÍ
Z důvodu zrušení sběrného dvora v ul. Kpt. Poplera (směr Ústí nad Orlicí) dochází k rozšíření 
otevírací doby ve sběrném dvoře v ul. Průmyslová. 

Otevírací doba sběrných dvorů Vysoké Mýto

LETNÍ otevírací doba                                         ZIMNÍ otevírací doba
PO  14.00 – 18.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. ul. Průmyslová
ÚT  14.00 – 18.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. ul. Gen. Svatoně
ST    9.00 – 12.00 hod.   9.00 – 12.00 hod. ul. Průmyslová
ST  14.00 – 18.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. ul. Průmyslová
ČT  14.00 – 18.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. ul. Průmyslová
PÁ  14.00 – 18.00 hod. 13.00 – 17.00 hod. ul. Gen. Svatoně
SO    8.00 – 12.00 hod.   8.00 – 12.00 hod. ul. Průmyslová

V poslední době dochází ke znečišťování veřejných prostranství ukládáním zeleně a ostatních 
odpadů. Tím je porušována vyhláška č. 2/2005 o veřejném pořádku. 
Technické služby upozorňují na možnost ukládání těchto odpadů ve sběrných dvorech, kde 
jsou umístěny kontejnery s odpovídající kapacitou.
Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb.
Větve, křoviny a vánoční stromky vyvážíme pouze v období vegetačního klidu, tj. říjen – duben, 
dle vyhlášky č. 3/2005, čl. 6, odst. 8.

Děkujeme za pochopení.
Za TS Vysoké Mýto Ing. Jindřich Svatoš

Technické služby

3

800 180 188
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PRODAT (KOUPIT) NEMOVITOST PŘES REALITNÍ KANCELÁŘ?
(pokračování z minulého čísla)

Jak se rozhodnout, chcete-li prodat či koupit nemovitost (totéž platí i o pronájmech), když po-
chybujete o solidním a profesionálním jednání realitních kanceláří, popř. nevíte, jak tu správnou 
realitní kancelář najít? A k tomu ještě přistupuje skutečnost, že za zprostředkování obchodu bu-
dete muset zaplatit realitní kanceláři provizi (pokud ji neplatí druhá strana). V takovém okamžiku 
je nutné si položit minimálně tyto otázky: je mi znám celý postup, tj. všechny jednotlivé fáze 
uvažovaného realitního obchodu; jsem schopen je sám zvládnout; jsou mi známa rizika, kterým 
je třeba se vyhnout či alespoň minimalizovat možnost, že se uskuteční; jsem přesvědčen, že 
dosáhnu lepších podmínek koupě či prodeje (cena aj.)? Pokud si nejste zcela jisti kladnou od-
povědí na tyto otázky, měli byste se rozhodně obrátit na realitní kancelář.

Poznámka ke zpravodaji č. 6/2007 
Omlouvám se za nedopatření v článku 06/2007. Byly tu uvedeny údaje ze zákona č. 338/1992 
Sb. o dani z nemovitosti. Od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č.186/2006.

Maxim Ponomarenko (maxim@seznam.cz)

Realitní poradna

Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz
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Rodinný dům 
- usedlost v Ostrově

Prodej rodinného domu 
v obci Ostrov 10 km 
od Vysokého Mýta. 
Dispozice - 1. NP: obý-
vací pokoj, kuchyně, 
koupelna, WC, vstupní 

chodba, komora; 2. NP: 2 pokoje, chodba. 
Garáž, garážové stání, venkovní posezení. 
Výměra pozemku celkem 474 m2. Po celko-
vé rekonstrukci, pro náročné zájemce.

Realitní kancelář RIDO, tel: 498 500 331, 
603 434 842, e-mail: reality@rido.cz, 
www.rido.cz

SALON DÁŠENKA
stříhání pejsků
tel.: 777 670 869

Společnost zabývající se komplexními službami v ekologii 
hledá k dlouhodobé spolupráci externího ekologa 
(případně BP + PO) s praxí a se znalostí místního regionu.

Kontakt: 736 624 947

 Kögel, a. s., Dvořisko 1219, Choceň 
Výrobce podvozkových rámů pro užitkové vozy 

a výrobce  návěsů značky kögel-foxx 

Informace podá:  Svatava Kunstová, č. t. 465 738 213, svatava.kunstova@koegel.cz
                            Tereza Flídrová, č. t. 465 738 401, tereza.flidrova@koegel.cz 

přijme okamžitě
skladníky expedičního skladu  
požadujeme: dobrý fyzický stav, řidičský průkaz sk. T 
nebo osvědčení na MV, oprávnění k obsluze jeřábu 
vítáme, 2 směny, 80 – 100 Kč/h 
  
skladníky materiálového skladu  
požadujeme: osvědčení na motorový vozík, 
2 směny, mzda 75 – 95 Kč/h

montážní dělníky na montáž návěsů foxx      
požadujeme: vyučení v oboru automechanik nebo 
autoelektrikář, popř. jiný technický učební obor, 
2 směny, 75 – 90 Kč/h

kontrolora jakosti, kvality  
požadujeme: technické vzdělání, znalost čtení technické 
dokumentace, praxe v oboru vítána, 1 - 3 směny

technolog, normovač  
požadujeme: SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru, 
znalost normovací metody MTM, praxe v oboru a znalost 
NJ vítána, 1 směna
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Na přední straně obálky:
Jan Honsa: Vysoké Mýto z Vinic, 1906, olej, karton, 20 x 30 cm,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Nahoře:
Jan Honsa: Kvetoucí hruška v širém poli, 20. léta, olej, karton, 40 x 30 cm,
Městská galerie, Vysoké Mýto






