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Na přední straně obálky:
Vysoké Mýto, letecký pohled od západu.
Vpředu Pražská třída s budovou generálního ředitelství Iveca na jednom konci, s Pražskou věží na 
druhém. Uprostřed snímku Sokolovna, v pozadí Vinice.
Na zadní straně obálky:
Průmyslový areál za stadionem, Limperka a Bučkův kopec.



JIŘÍ KOLDA
umělecký cínař a amatérský divadelník a zpěvák

* 13. 9. 1908 ve Vysokém Mýtě
† 12. 12. 2005 tamtéž

Narodil se před sto lety ve Vysokém Mýtě v rodině zámečníka 
a cínaře Jiřího Koldy a jeho ženy Žofie. V letech 1914 -1919 
absolvoval v Mýtě obecnou školu, poté v letech 1919 -1922 
studoval na Obchodní škole v Praze. Po studiích se vrátil do 
Vysokého Mýta, kde se vyučil cínařem v dílně svého otce. Po 
vyučení spolu s ním provozoval cínařské řemeslo. Specialitou 
rodinného podniku byla výroba a opravy korbelů, džbánů a 
pohárů. Za války byl Jiří Kolda totálně nasazen u vysokomýt-
ské firmy Stratílek. Zapojil se do druhého a později, po válce, 
i do třetího odboje. Koncem roku 1945 vybudoval spolu s bra-
trem v Radnicích u Rokycan malou strojírnu, která neprodu-

kovala jen cínové odlitky, ale i další výrobky, mj. i vlastní vynález, výfuk na stébelnatý materiál 
(patent z roku 1948). V roce 1950 však byla strojírna znárodněna, Jiří Kolda se ocitl zcela bez 
prostředků, vrátil se do Vysokého Mýta a dlouhá léta byl bez práce. Od roku 1957 do roku 1971 
pak pracoval v národním podniku Pozemní stavby Litomyšl jako vedoucí opravny strojů, později 
jako vedoucí přidružené výroby JZD Vysoké Mýto. Tady se mohl téměř naplno vrátit ke své 
bývalé profesi: vedle cínových výrobků vyráběla jeho dílna i zahradní nábytek a kované bytové 
doplňky, se kterými pronikla nejen na domácí, ale i na zahraniční trh; mj. byly oceněny i na svě-
tových výstavách v Montrealu a Ósace. Vedle své profese byl Jiří Kolda činný i jako divadelník 
a zpěvák. Působil v pěveckém sboru Otakar a v divadelním spolku Šembera, a to nejen jako 
vynikající herec, ale i jako režisér. Režíroval na tucet her, z nichž je možné jmenovat například 
Shakespearův Večer tříkrálový, Ibsenovu Noru či Nedbalovu Polskou krev. Ve všech představe-
ních, která režíroval, hrál některou z hlavních rolí, výborně zpíval i muzicíroval na housle a basu. 
Profesně činný byl až do pozdního věku, ve svých 90 letech ještě překypoval tvůrčími silami. 
Zemřel náhle ve Vysokém Mýtě v 97 letech 12. prosince 2005.

Medailon měsíce

Jiří Kolda v roli profesora Kolumba v divadelní komedii Šestka z mravů, 
divadelní soubor Mladá scéna Vysoké Mýto, 1960.
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Naše pouť po knířovské poutní cestě pokračuje, 
alespoň virtuálně, k poslednímu zastavení. Je 
jím socha Panny Marie s děťátkem, nazývaná 
též Knířovská madona. V minulosti stála při ústí 
cesty z Vysokého Mýta do Knířova, nedaleko 
od prvních domů, na katastrálním pozemku č. 
309. Působením sovětských vojsk v této lokalitě, 
stejně jako ostatní sochy, velmi utrpěla, a pro-
to ihned v roce 1990 bylo rozhodnuto o jejím 
přemístění. Umístěna byla do sousedství chrámu 
sv. Vavřince, na malé prostranství mezi Zvonici a 
budovu děkanství, kde stojí dodnes. Byla rekon-
struována nákladem města Vysoké Mýto v roce 
1990 a v roce 2004.

Socha Panny Marie s děťátkem, tzv. Knířovská madona, byla vytvořena roku 1816. Vznikla 
v duchu tzv. barokního klasicismu, neboť barokní formy v té době, zejména u soch s duchovní 
tematikou, přežívaly baroko zejména v lidovém prostředí. Sousoší je v mírně nadživotní velikosti 
(Marie měří 220 cm), celé i se soklem pak 420 cm. Na čelní straně soklu je reliéfně vytesán vě-
nec růží a mariánský monogram, na zadní straně čteme nápis frakturou:  

Ke cti Rodičky Boží
a na znamení vděčnosti
postavena tato Statue
od ctitelů Mariánských

dne 10. Října Roku 1816.

Na soklu u nohou Panny Marie se 
v paprscích slunce vznáší holubice 
(Duch svatý), symbol neposkvrně-
ného početí, ale je tu i had, který 
drží v tlamě jablko, symbol dědičné-
ho hříchu. Sama postava pak stojí 
na stylizované zeměkouli, kolem níž 
krouží okřídlení andělé. Marie drží 
na levé ruce Ježíška. Ten pravou 
rukou žehná, v levé drží jablko s kří-
žem, královskou insignii (jako král 
světa); Marie má na hlavě korunu, 
další královskou insignii, v souladu s 
barokní tradicí jako královna nebes. 
Z pohledu zezadu je působivý ze-
jména Mariin účes, dlouhé zvlněné 
kadeře volně splývající dolů v širo-
kém vějíři.

Vitrinka 
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Knířovská madona, pohled od Zvonice.

Vitrinku připravuje
Pavel Chalupa
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s doc. RNDr. Josefem Hynkem, 
MBA, Ph.D., novým rektorem 
Univerzity Hradec Králové

Josef Hynek (1965) patří k 89 vybraným osob-
nostem z celého světa, které byly osloveny 
firmou Microsoft, aby se podílely na testování 
a marketingovém uvedení revolučního operač-
ního systému této počítačové firmy: programu 
Windows Server 2008. Ten měl světovou premi-
éru 27. února v Los Angeles,  v České republice 
pak  2. dubna v Praze. Současně s uvedením to-
hoto produktu vyšla o celém projektu kniha He-
roes hapen (here), z jejíž obálky se Josef Hynek 
usmívá v děkanském taláru fakulty informatiky a 
managementu hradecké univerzity.  Tu řídil až do 
prvního července letošního roku. Od tohoto data 
je rektorem celé univerzity. 

Pane rektore, pocházíte z Javorníčku, malé vesničky pár kilometrů od Mýta, žijete ve Vyso-
kém Mýtě, svůj profesní život jste spojil s Hradcem Králové, pohybujete se od Los Angeles 
po Sydney, jste jedním z nejmladších rektorů v Evropě a rukou vám potřásá šéf Microsof-
tu. Zní to jako v americkém snu. Cítíte to tak?
Jako americký sen po česku? Může to tak vypadat, ale cítím se spíš jako dítě toho šťastné-
ho a neočekávaného podzimu 1989. Právě toho roku jsem skončil studia na Matematicko-fy-
zikální fakultě UK a jsem tedy jedním z posledních absolventů, kteří museli skládat i státnici 
z marxismu-leninismu. S listopadem 89 ovšem přišel jiný věk. Nemyslím jenom politicky a eko-
nomicky, ale i po stránce technologické. Cítil jsem to jako hozenou rukavici. Jeden a půl roku, v 
letech 1989 – 1991, jsem pracoval v JZD Džbánov, v rodící se Mikroelektronice. Z dnešního po-
hledu to tehdy byl počítačový středověk, ale dost jsem se tam naučil a rád na to vzpomínám. 

Z JZD Džbánov až k prestižní práci pro Microsoft vám to trvalo necelých 16 let. Čas běží 
rychle zejména ve vaší počítačové branži, to je jasné. Stalo se toho přece za těch 16 let 
tolik! Ale dovede si vůbec někdo, třeba i uvnitř Microsoftu, představit, co bude za dalších 
16 let? A co je vůbec tak revolučního na Windows Serveru 2008?
Nejprve k té druhé otázce: Windows Server 2008 je jedním ze tří klíčových produktů nové ge-
nerace a od předchozích verzí se odlišuje zejména komplexitou a důrazem na bezpečnost pro-
vozu. Správci počítačových sítí ocení i pokročilou virtualizaci umožňující velmi snadným způ-
sobem vytvořit několik samostatně běžících serverů na jediném skutečném počítači. Dříve se 
serverové systémy skládaly z mnoha jednotlivých serverů, kdy téměř pro každý úkol musel být 
jiný, což zvyšovalo nároky na jejich pořízení, ale i údržbu. Windows Server 2008 ve spojení s 
vývojovým prostředím Windows Visual Studio 2008 a databázovým serverem SQL Server 2008 
představuje velmi vyspělou a moderní soustavu nástrojů pro počítačové specialisty pracující v 
nejrůznějších sférách lidské činnosti.

Rozhovor měsíce

Foto: © 2007 Carolyn Jones
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A k druhé otázce, co bude za 16 let… Bůh suď. Technologický pokrok jde velmi rychle vpřed a já 
se musím přiznat, že jsem ohledně budoucnosti opatrný a trochu skeptický. Dovedu si už dnes 
představit miniaturní počítačové čipy, které kolují v našich žilách a neustále kontrolují náš zdra-
votní stav. Je možné sledovat krevní tlak, každé zakašlání, ale také třeba i každý krok. Myšlenka 
na možné zneužití takových informací mě docela děsí…

Jak vlastně došlo na vaši spolupráci s Microsoftem?
V roce 1991 jsem odešel učit na vznikající fakultu informatiky v Hradci Králové, ale pořád jsem 
měl v hlavě svůj dětský sen studovat na Západě. A to se mi splnilo. V akademickém roce 1993-
94 jsem studoval na Univeristy of Hull, na níž jsem obdržel britské vládní stipendium Excalibur. 
Shodou okolností to byla společnost Microsoft, která si mě vybrala jako svého stipendistu – a 
zaplatila za mě to astronomické školné. Sympatické bylo, že za to nikdy nic nechtěli. I naše 
dnešní spolupráce je pro mě spíš ctí než úkolem. Naše fakulta informatiky a managementu byla 
vybrána jako jedna z dvou set institucí po celém světě, kde byl nový produkt Windows Server 
2008 rok před oficiálním uvedením testován. Pro naše techniky i studenty to byla nesmírně 
motivující záležitost. Informatiku v Hradci studuje 2 200 studentů. A já vždycky říkám: co student 
informatiky, to potenciální hacker. A nemyslím to nijak ošklivě – on není běžným uživatelem, má 
dostatečné znalosti a prostě zkouší, co systém umí, co neumí, kam se až lze dostat a zda to 
nelze obejít. Prostě ideální test pro nový produkt Microsoftu. Určitě to bylo oboustranně velmi 
přínosné.

Nedávno jste vydal knihu Genetické algoritmy a genetické programování. Název mi zní 
trochu jako z nějaké zlověstné sci-fi. Mohl byste pár slovy přiblížit laikovi, o co jde?
Genetické algoritmy jsou převedením Darwinovy evoluční teorie do počítačového světa a umož-
ňují simulovaným procesem evoluce řešit obtížné úlohy. Ačkoliv to může znít divně, představte 
si, že zcela náhodně vygenerujeme umělého jedince, což může být třeba investiční strategie, 
program pro pohyb robota, nebo způsob plnění vagónů zbožím různé velikosti. Takových je-
dinců vygenerujeme stovky až tisíce a simulujeme evoluci. Jedinci se potkávají a množí, děti 
dědí vlastnosti po rodičích, mutace působí náhodné změny, staří jedinci umírají a po mnoha 
generacích - což v počítači zvládneme za chvíli - se obvykle podaří najít jedince, který má vlast-
nosti, jaké hledáme. Může představovat velmi dobrou investiční strategii, optimální program pro 
řízení robota či nejlepší možný způsob naložení zboží do vagónů. Může to znít jako sci-fi, ale 
praktické aplikace těchto technik sahají od optimalizace motorů Boeingu 777 až k rozpoznávání 
podobizen pachatelů trestných činů.

Stal jste se před dvěma měsíci rektorem hradecké univerzity. Jak vidíte její budoucnost?
Máme 8 500 studentů na třech fakultách: pedagogické, filozofické a fakultě informatiky a mana-
gementu. Myslím, že každá z fakult je něčím v českém prostředí specifická a může nabídnout 
vysokou specializaci. Například pedagogická fakulta jako jediná u nás umožňuje libovolnou 
volbu kombinací učitelského studia. Filozofická fakulta je unikátní v důrazu na výzkum dějin 
Kladska a politologická studia zaměřená na africké a latinskoamerické země. A moje mateř-
ská fakulta informatiky a managementu zase nevychovává jenom úzce zaměřené IT specialisty 
(lidově řečeno počítačové šílence), ale svým propojením na oblast managementu vychovává 
komunikativní profesionály, kteří jsou schopni v konkrétním prostředí podniku či instituce hledat 
a nabízet nové cesty rozumného využití informačních a komunikačních technologií. Věřím, že v 
průběhu mého volebního období se počet fakult hradecké univerzity rozroste, protože některé 
obory jsou již natolik početné a kvalitativně dobře zajištěné, že bude možné osamostatnit je 
ustavením příslušných ústavů či fakult.

Děkuji vám, pane rektore, za váš čas a přeji v nové funkci hodně úspěchů.

Rozhovor vedl Pavel Chalupa
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Město Vysoké Mýto 
spolu se svými partnerskými městy
vás srdečně zvou 
na 9. ročník

Mezinárodních
partnerských
dní

ve dnech 10. - 13. září 2008
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SOBOTA 13. 9.
(nám. Přemysla Otakara II.)
Od  9.00   
Doprovodný program:
řemeslný jarmark, věštírna, loutková před-
stavení, jarmareční písně, bubeníci GRI-GRI, 
atrakce pro děti, stánky s občerstvením....
10.00 T-KOMPLEX
 vystoupení taneční skupiny
10.30 FEXT
 vystoupení skupiny 
 historického šermu
12.30 T-KOMPLEX
12.45 YOUNG STARS
 koncert mladé skupiny z Polska
13.30 FEXT
 vystoupení skupiny 
 historického šermu
14.00 MIXED PICKLES
 koncert vysokomýtské 
 pop-rockové skupiny 
14-17 OTEVŘENÍ PAPÍROVÝCH PECÍ 
 a prezentace výsledků studentského 
 keramického workshopu 
 (nám. O. Vaňorného)
14.45 T-KOMPLEX
15.00 TRIPLE B
 blues-rocková skupina z Německa
16.00 FEXT
 vystoupení skupiny 
 historického šermu
16.30 BIG BAND ZUŠ 
 Vysoké Mýto - koncert a křest CD
17.45 T-KOMPLEX
18.00 FULL CONTAKT 
 rej bubeníků
19.30 ALL X
 koncert známé vokální skupiny
21.00 LENKA FILIPOVÁ
 koncert

Moderuje: Martin Karlík (moderátor Rádia OK)

Pořádají Město Vysoké Mýto a Městský klub 
Vysoké Mýto s. r. o.

Vstup zdarma.

Akce se koná za podpory 
Pardubického kraje.

Město Vysoké Mýto spolu se svými partner-
skými městy vás srdečně zvou  na 9. ročník

MEZINÁRODNÍCH 
PARTNERSKÝCH DNÍ
ve dnech 10. - 13. září 2008

STŘEDA - PÁTEK  
FILMOVÝ KLUB
od 19.00   (Šemberovo divadlo)
10. 9. SVĚTLA V SOUMRAKU
 (režie: Aki Kaurismäki, 2006)
11. 9. UTAJENÝ
 (režie: Michael Haneke, 2005)
12. 9. KAŽDÝ PRO SEBE 
 A BŮH PROTI VŠEM
 (režie: Werner Herzog, 1974)

PÁTEK 12. 9.
Od 9.00 
 STAVBA PAPÍROVÝCH PECÍ 
 A PECE RAKU (nám. O. Vaňorného)
 v rámci studentského keramického
 workshopu s Janou Krejzovou
16.00 KRAJINY Z KRAJE
 (Městská galerie, Výstavní síň Jana 
 Jušky) Společenské setkání na výsta
 vě obrazů s východočeskými náměty,
Výstava trvá od 5. července do 13. září,
denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

17.00 JANA KREJZOVÁ - KERAMIKA
 (Galerie ve Zvonici)
 Společenské setkání na výstavě 
 keramiky vysokomýtské výtvarnice
 Hudební vystoupení Petr Mori 
 Čaj vaří Dobrá čajovna Pardubice
Výstava trvá od 14. srpna do 21. září,
denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.
18.00 ZAPÁLENÍ PECE PRO VÝPAL RAKU
 A PAPÍROVÝCH PECÍ

Koncerty (nám. Přemysla Otakara II.) 
18.30 MODRÝ MAURICIUS
 rocková skupina
19.30 ROMAN DIVOKÝ 
 a bubeníci GRI-GRI
20.00 TRIPLE B
 blues-rocková skupina z Německa

22.30 OTEVŘENÍ PECE RAKU 
 (nám. O. Vaňorného)

Mezinárodní partnerské dny
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Košumbersko a Vysokomýtsko, o. p. s. pro 
potřeby programu LEADER.

10. června rada města:
• uložila vedoucímu OÚPRR uzavřít na zákla-
dě doporučení výběrové komise smlouvu 
na zhotovení plastiky „Osamělý měsíc“ v 
prostoru fontány v Havlíčkových sadech s 
Klárou Klose.

17. června rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Prokopa Velikého,  V Břízkách 
a na náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na 
dobu určitou; 
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Mateřské škole Pod Smrkem ve výši 
1 000 Kč na realizaci akce pro děti Setkání 
na Růžovém paloučku dne 19. 6. 2008;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s  firmou 
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., jako dodavate-
lem akce Parkování v  ulici V Peklovcích před 
bytovými domy č. p. 501 – 510 ve Vysokém 
Mýtě; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s  firmou 
CLIM-tech s. r. o., Rychnov nad Kněžnou 
jako dodavatelem akce Klimatizace podkroví 
v Základní škole Javornického 2, Vysoké 
Mýto; 

24. června rada města:
• schválila přidělení bytů v ulici V Břízkách, 
v ulicích Čapkovská, Husova a Prokopa 
Velikého ve Vysokém Mýtě na dobu určitou;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v ulicích Husova, Prokopa Velikého, 
Čapkovská a na náměstí Naděje ve Vysokém 
Mýtě na dobu určitou;
• schválila ve věci města Vysokého Mýta 
jako jediného společníka obchodní spo-
lečnosti Městské lesy Vysoké Mýto s. r. o. 
výroční zprávu společnosti za rok 2007. 
 
1. července rada města:
• schválila ve věci města Vysoké Mýto jako 
jediného společníka obchodní společnosti 
Sportcentrum Vysoké Mýto, spol. s r. o. 
výroční zprávu společnosti za rok 2007;

Úplná znění usnesení ZM č. 3/08 a RM č. 
21/08 – 26/08 jsou zveřejněna na interneto-
vé stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah.

11. června zastupitelstvo města:
• rozhodlo o založení obchodní společ-
nosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s. r. o. 
ke dni 1. 7.a schválilo zakladatelskou listi-
nu obchodní společnosti MĚSTSKÝ KLUB 
Vysoké Mýto s. r. o.;
• zrušilo příspěvkovou organizaci M-Klub 
Vysoké Mýto dnem 31. 12. 2008;
• schválilo výsledek hospodaření hlavní čin-
nosti města Vysoké Mýto za rok 2007 a závě-
rečný účet města Vysoké Mýto za rok 2007;
• schválilo upravené zadání Změny č. 1 
územního plánu Vysokého Mýta, poříze-
ní Změny č. 2 územního plánu Vysokého 
Mýta (Důvodem změny je žádost firmy 
Brück AM s. r. o. Zámrsk o změnu využití 
pozemků na průmyslovou zónu. Změna č. 
2 bude realizována na náklady firmy Brück 
AM s. r. o. Zámrsk) a pořízení Změny č. 3 
územního plánu města Vysokého Mýta;
• schválilo čerpání finanční kvóty na podpo-
ru obnovy (opravy, restaurování) kulturních 
památek v rámci Programu regenerace MPR 
a MPZ na rok 2008 ve Vysokém Mýtě ve výši 
2 205 000 Kč následujícím způsobem:
a) ZŠ Javornického, Vysoké Mýto ve výši 
1 270 000 Kč, z toho Ministerstvo kultury 
ČR 635 000 Kč a podíl města Vysoké Mýto 
635 000 Kč
b) chrám sv. Vavřince, Vysoké Mýto ve výši 
935 720 Kč, z toho Ministerstvo kultury 
ČR 655 000 Kč, podíl města Vysoké Mýto 
187 146 Kč a podíl Římskokatolické farnosti 
– děkanství Vysoké Mýto 93 574 Kč;
• schválilo poskytnutí dotace města Vysoké 
Mýto Vysokomýtské nemocnici ve výši 
60 000 Kč na nákup antidekubitálních matra-
cí pro oddělení LDN;
• schválilo uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, 
Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto 
na předfinancování projektu Propagace 
turistické oblasti Českomoravské pomezí;
• schválilo zapojení území správního obvo-
du města Vysoké Mýto do působnosti MAS 

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady a zastupitelstva města
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• vzala na vědomí ve věci města Vysoké 
Mýto jako jediného společníka obchodní 
společnosti Městský bytový podnik Vysoké 
Mýto, spol. s r. o. výroční zprávu společnosti 
za rok 2007.

15. července rada města: 
• schválila záměr na rozšíření digitálně tech-
nické mapy pro celé správní území obce s 
rozšířenou působností Vysoké Mýto; 
• schválila smlouvu o dílo s Ing. arch. 
Milanem Košařem na vypracování urbanis-
ticko - architektonické studie úpravy náměstí 
Otmara Vaňorného ve Vysokém Mýtě; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
OPTIMA spol. s r. o., Vysoké Mýto jako 
dodavatelem projektové dokumentace pro 
územní řízení, stavební povolení, provedení 
stavby a dokumentaci k výběrovému řízení 
na dodavatele akce Přístavba bazénu ve 
Vysokém Mýtě; 
• uložila zajistit přípravu se všemi náležitost-
mi pro podání žádosti o dotaci z prostředků 
Evropské unie, v oblasti 3.1 Rozvoj základní 
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblas-
ti cestovního ruchu  na projekt Rekonstrukce 
budovy bývalé staré radnice (soudu) do 
další výzvy ROP;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto Integrované střední škole technické 
ve výši 5 000 Kč na mezinárodní třístranný 
projekt Nechme dřevo pomáhat;
• schválila přidělení  bytů v  Čapkovské 
a Husově ulici ve Vysokém Mýtě na dobu 
určitou;
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích V Břízkách, Prokopa Velikého, V 
Peklovcích, Husova a U Potoka ve Vysokém 
Mýtě na dobu určitou.

5. srpna rada města:
• schválila  jednostranné  zvýšení  nájemné-
ho z  bytů ve vlastnictví  města  Vysoké Mýto 
v  období  od 1. ledna  2009 do 31. prosince 
2009 podle zákona č. 107/2006 Sb. a v 
souladu se sdělením Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 214/2008 Sb.; 
• schválila přijetí neinvestiční dotace od 
Pardubického kraje ve výši 30 000  Kč na 
9. ročník Mezinárodních partnerských dnů 
Vysoké Mýto 2008;                                      
• schválila přijetí neinvestiční dotace od 
Pardubického kraje ve výši 20 000 Kč na 

Týden hudby 2008. Grant je určen pro 
M-Klub Vysoké Mýto;
• schválila přijetí neinvestiční dotace od 
Pardubického kraje ve výši 170 000 Kč na 
výstavu Stvoření světa Jeana Effela pořáda-
nou ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli v roce 
2008. Dotace je určena pro Městskou galerii 
Vysoké Mýto;
• schválila poskytnutí dotace města 
Vysokého Mýta Mateřskému centru – Centru 
pro rodinu Kujebáček, o. s. ve výši 3 000 Kč 
na tvorbu internetových stránek;
• schválila smlouvu o dílo s  firmou Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o., jako dodavatelem 
akce Přechod v ulici Jeronýmova u ZUŠ ve 
Vysokém Mýtě s termínem dokončení do 
31. 8. 2008;
• schválila smlouvu o dílo s firmou SEVEn 
Energy s. r. o., Praha, jako dodavatele služeb 
Příprava realizační fáze energeticky úspor-
ného projektu, dohled nad jejím zajištěním 
a vyřizování agendy podpory z Operačního 
programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace 
úspor energie na akce: Mateřská škola 
Žerotínova ve Vysokém Mýtě, Mateřská 
škola Slunečná ve Vysokém Mýtě, Mateřská 
škola Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě a 
Mateřská škola Lidická ve Vysokém Mýtě; 
• vzala na vědomí získání dotace na Územně 
analytické podklady správního území obce s 
rozšířenou působností Vysoké Mýto v celko-
vé výši 963 900 Kč;
• schválila zajištění architektonické studie 
Botanické zahrady ve Vysokém Mýtě u Ing. 
Zdeňka Sendlera, Brno; 
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
na náměstí Naděje a v ulicích V Břízkách, 
Prokopa Velikého, V Peklovcích,  Husova 
a U Potoka ve Vysokém Mýtě na dobu 
určitou.
• schválila dotaci ve výši 10 000 Kč pro 
International Sports Marketing s. r. o., 
Osoblaha.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto
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UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
držitelům osvědčení 
profesní způsobilosti

Upozorňujeme řidiče – držitele platných 
osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že 
lhůta pro výměnu končí dnem 30. 9. 
2008.
Po tomto datu nelze stávající osvědčení 
profesní způsobilosti řidiče, i kdyby mělo 
vyznačenu platnost třeba do března roku 
2009, vyměnit jiným způsobem než ab-
solvováním školení v rozsahu 140 hodin. 
Současně upozorňujeme na nutnost kontro-
ly řidičských průkazů typu 4 a 5 vydaných od 
1. 1. 1994 do 31. 12. 2000,  jejichž platnost 
končí dnem 31. 12. 2010. Pokud je některý 
z řidičů držitelem tohoto řidičského průkazu 
a současně držitelem osvědčení o profesní 
způsobilosti řidičů, je  v jeho vlastním zájmu 
nechat si nejdříve vyměnit řidičský průkaz 
(vyhotoven do 20 dnů)  a následně požádat 
o výměnu profesního osvědčení řidiče za 
průkaz profesní způsobilosti, který je vy-
dáván k číslu řidičského průkazu.
Při skončení platnosti řidičského průkazu, 
resp. při vydání nového,  je povinnost 
požádat o nový průkaz profesní způsobilosti 
a také opětovně zaplatit příslušný správní 
poplatek. 

SOUTĚŽ VE VIRTUÁLNÍM 
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Kdo chce vyhrát jeden ze tří mobilních tele-
fonů, tří přehrávačů MPG 4 nebo některé z 
deseti triček se musí docela snažit. Vytřídit 
správně 40 vyhozených předmětů za 110 
sekund na šest sběrných míst dá zabrat a 
na přemýšlení nemáte moc času. Na první 
pokus projde soutěží jen ten, kdo má třídění 
odpadu skutečně nastudováno – ostatní hrá-
či musí své pokusy opakovat i několikrát. 
Soutěž každého, kdo dojde až do cíle, sku-
tečně naučí  jak třídit odpad. Úspěšný hráč 
už se nesplete, co patří do bílého, žlutého, 
modrého, zeleného kontejneru, co do běž-
né popelnice a co se odnáší do sběrného 
dvora. Hra vypadá na první pohled jedno-
duše, ale za chvíli se mnozí hráči přesvědčí, 

Odbor životního prostředí

že správnému třídění odpadu se skutečně 
potřebujeme učit - vysvětluje Tomáš Pešek, 
regionální manažer společnosti EKO-KOM, 
která ve spolupráci s Pardubickým krajem 
hru připravila.
Závěrečné slosování úspěšných hráčů a 
vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v 
prosinci.
Více na www.ekontejnery.cz.

BUDOVÁNÍ SBĚRNÝCH MÍST
Město Vysoké Mýto zahájilo realizaci pro-
jektu „Infrastruktura pro separaci odpadů ve 
Vysokém Mýtě“, který se bude dotýkat oby-
vatel sídlištní zástavby.

Hlavní změny, které projekt obsahuje:
1. zvýšení počtu kontejnerů na tříděný od-

pad – papír, plast 
2. rekonstrukce nebo vybudování nových 

zpevněných stanovišť sběrných nádob, 
včetně zbourání stávajících přístřešků. V 
některých místech dojde ke zrušení stá-
vajících stanovišť sběrných nádob, jejich 
sloučení a vybudování nových.  Plochy 
pro sběrné nádoby jsou navrženy a bu-
dou vybudovány tak, aby na nich stály 
pouze kontejnery o objemu 1100 l.  Po 
ukončení projektu budou sváženy pouze 
tyto typy nádob.  

Finanční prostředky z fondů EU nejsou po-
skytovány na nádoby na směsný komunální 
odpad, které jsou vždy majetkem obyva-
tel domů.  V této části projektu bude třeba 
vstřícnosti obyvatel domů podílet se finanč-
ně na nákupu nádob 1100 l. 

Na základě výše uvedeného je možný ná-
kup nádob za zvýhodněných podmínek.
Bližší informace podají správci a majitelé ob-
jektů: MěBP 465 421 046, 
          SBD   465 420 380.
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PROJEKT „ČESKOMORAVSKÉ 
POMEZÍ HRAJE VŠEMI BARVAMI“ 
MÁ ZELENOU 

Projekt, jehož nositelem je svazek obcí Českomorav-
ské pomezí, má podtitul „propagační a koordinační 
kampaň turistické oblasti“. Na přelomu června a čer-
vence letošního roku rozhodl Výbor Regionální rady re-
gionu soudržnosti NUTS II Severovýchod o poskytnutí 
dotace na realizaci tohoto projektu. 
Jde o tzv. měkký, tedy neinvestiční projekt, jehož hlav-
ním cílem je zvýšit konkurenceschopnost turistické 
oblasti Českomoravské pomezí (dříve Svitavsko) v ob-
lasti cestovního ruchu. Není žádné tajemství, že Par-
dubický kraj patří statisticky dlouhodobě mezi nejmé-
ně navštěvované kraje v ČR. Představitelé Litomyšle, 
Svitav, Poličky, Moravské Třebové a Vysokého Mýta 
se však chtějí pokusit pomocí prostředků z Evropské 
unie přivést do naší oblasti větší množství turistů a tím 
zvýšit příjmy subjektům podnikajícím na území turistic-
ké oblasti, potažmo Pardubického kraje. Celý projekt 
navazuje na aktivity Destinační společnosti Východní 
Čechy. Připomeňme, že svazek obcí Českomoravské 
pomezí patří mezi zakládající členy této poměrně mla-
dé organizace a má zastoupení i ve výkonné radě.          
Realizace projektu bude zahájena shromážděním dat z 
již provedených marketingových průzkumů. Mezi klíčo-
vé úkoly bude patřit i výběrové řízení na marketingové-
ho manažera, který bude mít na starost realizační fázi 
projektu. Mezi velmi důležité aktivity bude patřit setkání 
subjektů působících v cestovním ruchu na celém území 
turistické oblasti. Půjde celkem o dva workshopy, které 
by měly zodpovědět mnoho otázek z oblasti turismu 
a marketingu. Samozřejmostí bude řada konkrétních 
výstupů jako například zdokonalení internetové pre-
zentace, výroba reklamního televizního spotu, účast na 
veletrzích cestovního ruchu, podpora návštěvnosti tu-
ristické oblasti pomocí PR článků, vytvoření a průběž-
ná aktualizace kalendáře akcí na území celé turistické 
oblasti, nákup fotografií a mapových podkladů pro vy-
hotovení tištěných propagačních materiálů a další ak-
tivity. Velká pozornost bude věnována vytipování těch 
největších atraktivit v regionu a nalezení takových láka-
del, která naší turistickou oblast odlišují od ostatních. 
Připravované marketingové aktivity budou zaměřeny 
jak na současné i potenciální návštěvníky, tak na zpro-
středkovatele služeb (cestovní kanceláře, agentury) a 
zástupce médií.  
Celkové náklady projektu, jehož realizace bude zahá-
jena v nejbližších týdnech, jsou 3 962 000 Kč. Z toho 
předpokládáme dotaci ve výši 92,5 % (85 % z EU, zby-
tek Pardubický kraj). 

Ing. Michaela Severová,
Výkonný výbor svazku obcí Českomoravské pomezí

Svazek obcí Českomoravské pomezí hledá 
kandidáta/tku na pozici 

marketingový
manažer
organizace
cestovního ruchu
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání 
• dobré komunikační a organizační schopnosti 
• praxe v cestovním ruchu či zkušenosti

s evropskými projekty výhodou
• aktivní znalost AJ podmínkou
• znalost dalšího světového jazyka výhodou     
• práci na PC: MS Office, internet
• řidičský průkaz sk. B a zkušenosti v řízení 

Náplň činnosti:
• propagace turistické oblasti

Českomoravské pomezí 
• spolupráce se subjekty v cestovním ruchu

v rámci ČMP
• nástup nejpozději 1. ledna 2009
• místo výkonu práce: Litomyšl 

Písemné přihlášky, prosím, zasílejte
do 23. září 2008 na adresu:
Českomoravské pomezí,
Bří Šťastných 1000, 
570 01  Litomyšl, 
obálku označte slovy  NEOTVÍRAT VŘ - MANAŽER. 

Dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
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se naučí věřit sám v sebe. Pandamánie začí-
ná! Připravte se na něco pandastického!!
92 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Neděle 7. 9. v 19.00   

BLÁZNOVO ZLATO
Dobrodružná romantická komedie USA. 
Mladý surfař, ze kterého se stal hledač po-
kladů, je dlouhodobě posedlý hledáním le-
gendární lodi Queen´s Dowry, která se roku 
1715 ztratila neznámo kde i se 40 truhlami 
legendárního pokladu...
112 min. České titulky. Od  12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Neděle 14. 9. v 19.00   

SPEED RACER
Americký akční film. Ať už je Speed Racer 
na tréninku, na závodech nebo se jen tak 
pro radost řítí po dráze, vždy je poznat, že 
to s volantem umí jako málokdo. Má sou-
těžení v krvi, řídí se instinkty a nezná slovo 
strach…
134 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Úterý  16. 9. v 19.00   
Středa 17. 9. v 19.00   

BATHORY
Koprodukční historický velkofilm Juraje Ja-
kubiska. Nejdražší filmový projekt střední 
Evropy přivádí k životu krvavou legendu o 
Čachtické paní. Ústřední postavou filmu je 
Alžběta Bathoryová. Kým ve skutečnosti 
byla? Sadistickou vražedkyní nebo obětí 
temných intrik a pomluv?
140 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Pondělí 1. 9. v 19.00   
Úterý 2. 9. v 19.00   

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Nová česká úsměvná komedie režiséra 
Jana Prušinovského s hudbou Petra Hapky.  
Příběh Františka Soukenického (Josef Polá-
šek ), milého chlapíka, o kterého se všechny 
ženy chtějí starat. Když už nevíte koho pod-
vádět, zbývá podvádět snad jen sám sebe. 
81 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Středa 3. 9. v 17.30   

HORTON 
Nová animovaná pohádka USA pro děti i 
dospělé o slonu  Hortonovi, jehož naivita 
zavede do různých prekérních situací. Film 
Horton je filmem pro každého, kdo se chce 
dobře bavit. 
85 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 4. 9. v 19.00   

NEUVĚŘITELNÝ HULK
Americký akční film. V občanském životě je 
Bruce Banner sympatický vědec s křehkou 
duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, kte-
ré bezmyšlenkovitě ničí vše kolem sebe… 
Fakt neuvěřitelný…
112 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 5. 9. v 17.30   

KUNG FU PANDA
Americká animovaná rodinná komedie. Film 
spojuje žánr bojových filmů, čínskou mytolo-
gii a rodinnou pohádku o outsiderovi, který 

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)
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Pátek 19. 9. v 19.00   

KOPAČKY
Americká neskutečně katastrofická roman-
tická komedie. Peter Bretter  se po rozchodu 
se Sarah Marshallovou odjede rekreovat na 
Havaj. Bohužel jeho bývalá milá a její nový 
objev měli stejný nápad…
102 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Pondělí 22. 9. v 19.00  

ÚTĚK DO DIVOČINY
Psychologické dobrodružné drama USA 
podle stejnojmenné knihy horolezce a ces-
tovatele Jona Krakauera se opírá o auten-
tický lidský osud. Chris McCandless se vy-
dává na cestu do naprosté izolace od lidí, 
do drsné divočiny v okolí aljašské Mount 
McKinley…
148 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Úterý 23. 9. v 19.00   

WANTED
Akční film USA, jeden z největších, který se 
točil v České republice. Adaptace drsného 
akčního komiksu Wanted v hlavních rolích 
s Angelinou Jolie, Jamesem McAvoyem a 
Morganem Freemanem.
109 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 24. 9. v 19.00  

INDIANA  JONES  A  KRÁLOVSTVÍ 
KŘIŠŤÁLOVÉ  LEBKY
Americký dobrodružný film. Jedna z nejslav-
nějších postav filmové historie se po mno-
ha letech vrací na stříbrné plátno. V novém 
dobrodružství  bude Indiana Jones pátrat 
po další slavné relikvii – záhadné křišťálové 
lebce.
123 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč. 

Čtvrtek 25. 9. v 19.00   

MEJDAN  V  LAS  VEGAS
Tradiční romantická komedie USA o dvou 
mladých lidech, jejichž osudy se nečekaně, 
ale o to intenzivněji střetnou v jednom z nej-
divočejších měst světa. Kromě situačního 
humoru stojí film na hereckých výkonech 
krásné Cameron Diazové a idolu dívčích 
srdcí Ashtona Kutchera. 
99 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.
     
Pátek 26. 9. v 19.00   

HANCOCK
Americká akční komedie. Na světě jsou hr-
dinové…superhrdinové…a pak je tu Han-
cock (Will Smith). Znechucený, rozhádaný, 
sarkastický a nepochopený. Po jeho dobře 
zamýšlených hrdinských činech zůstane 
vždy neuvěřitelná spoušť. 
92 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 28. 9. v 17.30   

ZAPOMENUTÝ  OSTROV
Americký dobrodružný rodinný příběh 
z exotického prostředí pro děti i dospělé. 
Snoubí se v něm romantika velkých dálek, 
nekonečných možností dětské fantazie, přá-
telství, lásky a porozumění. 
96 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 59 Kč.

Úterý 30. 9. v 19.00   

SEX  VE  MĚSTĚ
Komedie USA a SRN. Celovečerní tečka k 
seriálu Sex ve městě vznikl deset let poté, co 
jej s velkým úspěchem začal vysílat filmový 
kanál HBO. Ten byl volně inspirován auto-
biografickým stejnojmenným románem, 
v němž se autorka zamýšlela nad životním 
stylem současného Manhattanu.
146 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

V říjnu uvidíte:
Akta X: Chci uvěřit • Mumie: Hrob Dračího 
císaře • Kung Fu Panda • Dostaňte agenta 
Smarta • Máj • Jak ukrást nevěstu • Temný 
rytíř • Mamma Mia! • VALL-I • Zohan: Krycí 
jméno Kadeřník.
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Město Vysoké Mýto ve spolupráci s Filmo-
vým klubem Vysoké Mýto uvádí v rámci Me-
zinárodních partnerských dnů

Středa 10. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

SVĚTLA V SOUMRAKU
Scénář a režie: Aki Kaurismäki 
Kamera: Timo Salminen
Hudba: Melrose
Skvělý finský režisér Aki Kaurismäki na-
vazuje tímto filmem na předchozí snímky 
Mraky odtáhly a Muž bez minulosti a uzavírá 
pomyslnou trilogii o pocitech lidí na okraji 
společnosti. Ve filmu Mraky odtáhly to byla 
nezaměstnanost, zatímco tématem Muže 
bez minulosti byla ztráta identity a domova. 
Tentokrát si Kaurismäki vybral tématicky 
osamělost. Nezaměnitelný rukopis tvůrce 
sleduje životní osud svého hrdiny s mini-
mem dialogů, s maximální koncentrací na 
obsažné vyprávění obrazem a na velice po-
malé a postupné vyplňování tohoto obrazu 
osudy jednotlivých postav. Krásný a křehký 
příběh z prostředí finské metropole.  

Čtvrtek  11. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

UTAJENÝ
Scénář a režie: Michael Haneke
Kamera: Christian Berger
Hrají: Juliette Binocheová (Anne Laurento-
vá), Daniel Auteuil (Georges Laurent), Mau-
rice Bénichou (Majid), Annie Girardotová 
(Georgesova matka) aj.
Rodem Rakušan, národnostně Němec, na-
turalizovaný Francouz, avšak bytostný Evro-
pan: takový je Michael Haneke. Po Pianistce 
si vybral pro svůj další film téma o poten-
ciálním nebezpečí moderního světa, totiž o 
zneužití soukromí někým, kdo vás tajně ne-
jen sleduje, ale také natáčí. Zdokonalování 
zločinců vede druhou stranu k úpěnlivému 
hledání preventivních nástrojů omezujícím, 
či alespoň eliminujícím kriminalitu na ja-
kousi pomyslnou únosnou mez. Proto jsou 
důmyslné kamerové systémy - jako ostatně 
všechno v lidském světě - tak snadno zneu-
žitelné. A právě proměna života pod hledáč-
kem utajeného objektivu kamery Hanekeho 
zajímá. 

Filmový klub Pátek 12. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

KAŽDÝ PRO SEBE 
A BŮH PROTI VŠEM
Režie: Werner Herzog 
Scénář: Werner Herzog a Jakob Wasser-
mann 
Kamera: Jörg Schmidt-Reitwein
Hudba: Bruno S. (hudební improvizace na 
klavír)
Hrají:  Bruno S. (Kašpar Hauser), Walter La-
dengast (profesor Daumer), Brigitte Miraová 
(služka Kathe), Willy Semmelrogge (ředitel 
cirkusu), Hans Musäus (neznámý muž), 
Gloria Doerová (paní Hiltelová), Enno Pata-
las (pastor Fuhrmann) aj.
Příběh Kašpara Hausera, nalezence z roku 
1828, který se z počátku neuměl ani pohy-
bovat ani komunikovat a který neměl žád-
nou představu o světě, protože vyrůstal 
upoután na lůžko do svých 16 let v temné 
kobce, byl pro Wernera Herzoga (a dlužno 
dodat nejen pro něj) natolik lákavý, že se 
po filmu Aguirre, hněv Boží rozhodl natočit 
film o možnostech člověka adaptovat se v 
lidské společnosti. Kašpar ztvárněný neher-
cem Brunem S. (mimochodem s obdobně 
trpkou životní zkušeností) se ve společnosti 
stává nutně zpočátku předmětem zájmu a 
zvědavosti, posléze však jako neporušená 
lidská bytost naráží stále ostřeji na hranice 
konvencí a nekompromisně odhaluje pokry-
tectví a zvrácenost lidí.

Čtvrtek 18. září v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

TOYEN (TICHO A TMA)
Česko 2005, 63‘
Režie: Jan Němec                                
Scénář: Tereza Brdečková, Jan Němec
Kamera: Jiří Maxa
Hrají: Zuzana Stivínová (Toyen), Jan Budař 
(Jindřich Hejzlar), Tobiáš Jirous (Jindřich 
Štýrský) aj.
Tvůrčí setkání filmaře Jana Němce s osob-
ností Marie Čermínové, rodačky z nedaleké 
Dolní Čermné a v celém světě známé spí-
še pod uměleckým jménem Toyen, vyústilo 
v osobitý portrét, který výborně rezonuje s 
dílem slavné surrealistické výtvarnice. Jan 
Němec programově opustil vlastní duši a ni-
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tro a projektoval své filmařské myšlenky do 
scénáristického zpracování spíše neznámé-
ho období soužití programově nekonformní 
Toyen se surrealistickým básníkem Jindři-
chem Hejzlarem. Ten totiž odmítl nastoupit 
do transportu a po celou válku jej Toyen u 
sebe ukrývala. Tento fabulační rámec použila 
Tereza Brdečková k napsání synopse, čímž 
položila základ pro pozdější tvorbu scénáře 
společně s Janem Němcem. Ten se pak stal 
základem pro vlastní filmové zpracování. 
Neznámo konspirativního světa za kulisami 
historické tragédie fašistické genocidy po-
skytlo tvůrcům vzrušující materiál inspirující 
a dráždící obrazotvornost a fantazii. Němec 
se filmařskými prostředky snaží vcítit do 

tvůrčích zdrojů 
Toyen i Hejzla-
ra. Neviditelná 
struna vzrušení 
a přímého ohro-
žení je neustále 
napínána a la-
děna k harmo-
nickému tónu 
života a úpěnli-

vá snaha vyloudit jediný lahodný a líbezný 
tón živí představy a myšlenky a zhmotňuje 
je v obrazy. Básník filmového obrazu nepo-
třebuje vytvářet iluzi o krušném životě svých 
hrdinů. Jeho zajímá materiál, který se stal 
základem výtvarné tvorby Toyen, kterou 
si získala pevné místo mezi významnými 
osobnostmi výtvarného umění 20. století.
Pozvánka na netradiční vernisáž symbiózy 
výtvarného díla Toyen a filmových obrazů 
Jana Němce platí všem zvídavým.

Jan Schejbal

Pondělí 15. září v 19.30
SCREAMERS  
TISÍCE  A  JEDNÉ  NOCI   
Travesti show, nový pořad skupiny Screa-
mers Praha.
Vstupné:  220,  210,   200 Kč.
Předprodej od úterý 2. 9. v Informačním cen-
tru MěÚ Vysoké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Neděle 21. září v 19.30
1. představení v předplatném
Robert Thomas: 

TURECKÁ  KAVÁRNA
Tři příběhy téměř detektivní.

Ustrašený svědek 
Hrají Naďa Konvalinková a Jana Boušková.

Pes a kočka 
Účinkují Václav Vydra, Jana Boušková a Ma-
těj Hádek nebo Martin Kubačák.

Zlatý pan ministr 
V hlavních rolích Václav Vydra, Jana Bouško-
vá, Matěj Hádek nebo Martin Kubačák.

Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a 
působivý – pobavit diváka, dát mu překvapi-
vou a nečekanou pointu. Zdánlivě všední si-
tuace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají 
v útulné pařížské kavárničce. Autor sází na 
herecké osobnosti a schopnost dokonalého 
ztvárnění postav. Ať už patří na stranu dobra 
či zla, jsou  vždy plné humoru.
Překlad: Jan Cimický.
Režie: Pavel Háša.
Vstupné:  240,  220,  200 Kč.
Předprodej na toto představení není, zbylé 
vstupenky je možné koupit v den představe-
ní v pokladně Šemberova divadla od 19.00 
hod. 

Připravujeme:
Pondělí 20. října  v 19.30
2. představení v předplatném
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram:

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Předprodej od 6. 10. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Středa 22. října v 19.30
VĚRA MARTINOVÁ 
& JAMIE MARSHALL 
A LENKA SLAVÍKOVÁ
Předprodej od  1. 10. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.
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Neděle  14. září ve 13.30
TANEČNÍ ODPOLEDNE    
Po prázdninách vás opět zveme do spole-
čenského sálu Městského klubu Vysoké 
Mýto na tradiční taneční odpoledne pro 
starší a střední generaci. K tanci i poslechu 
zahraje Rytmická skupina Stanislava Hájka 
Vysoké Mýto.
Vstupné: 60 Kč.

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

- jazykové 
Angličtina, němčina, francouzština
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé.  
Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodi-
ny.

MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s. r. o.

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

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

- hudební 
Kytara, flétna, elektrické klávesy, klavír 
Výuka v hudebních kurzech je 1x týdně v 
odpoledních hodinách a probíhá jednotlivě. 

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

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

- nový kurz: mažoretky
Od října 2008 otevíráme nový kurz pro ma-
žoretky - dívky od 5 do 10 let. Přihlášky a 
bližší informace v kanceláři Městského klu-
bu, tel. 465 420 420.

TANEČNÍ 2008
Do kurzu tance a společenské výchovy, 
který začíná v září, přijímáme ještě dívky 
i celé taneční páry!!! Zájemci se mohou 
hlásit v kanceláři Městského klubu Vysoké 
Mýto. Bližší informace na  tel. 465 420 420.

Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto
uvádí v neděli 28. září ve 14.00 a 16.00 
hod.
pohádku

O STATEČNÉ 
PRINCEZNĚ MÁNĚ
Napsal: Josef Lada
Režie: Marie Švadlenová
Výprava: Karel Jiskra 
Světla: Milan Dostál
Inspice: Marcela Vaňásková
Hrají loutky a soubor Loutkového divadla 
Srdíčko o. s.
Miroslav Bezdíček, Karel Fenik, Zdena Ha-
náková, Zdenička Hanáková, Jan Havel, 
Lída Jarchovská, Josef Kymr, Patrik Machá-
ček, Ondřej Pavlíček, Jindra Pokorná, Martin 
Prachař, Zdeněk Prachař, Iveta Prachařová, 
Petr Stráník, Milena Stráníková, Marie Švad-
lenová a Petra Vtípilová. 

Loutková scéna Městského klubu, Litomyšl-
ská ul. Vysoké Mýto.
Vstupné 25 Kč.

Předprodej vstupenek v Informačním cent-
ru Městského úřadu Vysoké Mýto od 22. 9. 
do 26. 9. nebo v divadle Srdíčko 28. 9. od 
13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko
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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

Beseda
16. 9.  v 18 hodin

NOVÝ ZÉLAND 
– ZEMĚ PROTINOŽCŮ
Poutavé i poučné vyprávění a promítání 
fotografií Jiřího Máry.

Seznámíte se s překrásnou přírodou Nového 
Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. 
Uvidíte tančit Maory, vařit bláto i tryskat 
gejzíry. Poznáte, jak se na Novém Zélandu 
slaví Vánoce i Silvestr. Nahlédnete do země 
Pána prstenů. Současně se dozvíte, že 
podobnou cestu je možné absolvovat i na 
invalidním vozíku. Syn autora cestopisné 
knihy a dokumentárního filmu Jirka je jedi-
ným českým občanem, který na invalidním 
vozíku procestoval celý Nový Zéland, pro 
nás nejvzdálenější zemi na světě.
Vstupné 25 Kč.

Městská knihovna Výstavy

Vestibul Městské knihovny

….Berenika stále zkvalitňuje život svých 
klientů…
Fotografie a povídání o činnosti  tohoto 
občanského sdružení.
Výstava bude přístupná veřejnosti od 1. 9. 
do 11. 9. a od 18. 9. do 30. 9. 

Pyrzice ve fotografiích
Výstava fotografií pořádaná v rámci 
Mezinárodních partnerských dní.
Od 12. 9. do 17. 9. 
                                    
Oddělení pro dospělé čtenáře
Výstava obrazů 
Petry Dudkové
Od 8. 9. do 30. 10.  
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Pro velký zájem otevíráme znovu 

KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU 
PRO DĚVČATA
pod vedením  Květy Korečkové
- práce s bižuterií
-  háčkování, pletení, vyšívání
Závazné přihlášky a příspěvek 50 Kč/os. na 
nákup  materiálu přijímáme v půjčovně pro 
dětské čtenáře.

Připravujeme:
Vestibul Městské knihovny

PORTRÉTY
Výstava fotografií Lucie Šedové 
Potrvá od 1. 10. do 30. 11.

NOVINKY 

Naučná literatura:
Gillian Tindallová: Muž, který nakreslil 
Londýn
Zdeněk Šámal: Objektiv z Ruska
Petr Novotný: Jako Čuk a Gek
Jaromír Slušný: Historie mučení
Marie Koldinská: Válka a armáda v českých 
dějinách
James Kent: Manželství století
Dalibor Záruba: Na toulavém kole 
Erik Herman: Deprese a stres

Beletrie:
Elizabeth Buton-Phillipsová: Mé syny zničil 
heroin
Hana Marie Körnerová: Nevěsta ze zámoří
Sandra Brownová: Špinavá hra
Lori Lansensová: Děvčata
Marie Phillipsová: Když bohové dělají 
průsery

Olivia Lichtensteinová: Paní Živagová 
z Queen´s parku
Michael Ashley: Záhada zamčeného pokoje
Nora Robertsová: V pravou chvíli

Literatura pro děti a mládež:
Hana Ptáčníková: Veselé pohádky 
z lesa i zahrádky 

Jacqueline Wilsonová: Kočičí mumie
James Patterson: Maximum Ride
Hortense Ullrichová: Pusa je jen začátek
Thomas Brezina: Zpěvákův amulet
Allison Estesová: Tvrdá lekce
Martine Baumgartnerová: Velká knížka pro 
malé baletky

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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5. července – 14. září, Výstavní síň Jana Jušky
KRAJINY Z KRAJE
Tato prázdninová výstava představuje mistrovská díla z majetku 
východočeských soukromých sběratelů. K vidění jsou obrazy, 
jejichž velká část nebyla dosud nikdy vystavena. V popředí 
jsou slavní malíři východních Čech: Kaván, Slavíček, Hudeček, 
Honsa, Knyttl, Macoun, Komárek, Klápště, Jíra, Porš a mnozí 
další. Výstava, která vyvrcholí společenským setkáním 13. září 
v 16.00 v rámci Mezinárodních partnerských dní, je otevřena 
denně kromě pondělí a úterý 9-12, 13-17 hod.   

14. srpna - 21. září, Galerie ve Zvonici
JANA KREJZOVÁ
Výstava v Galerii ve Zvonici představuje práci vysokomýtské 
výtvarnice a keramičky, která navazuje na starobylé keramic-
ké techniky... Výstava se koná v rámci Mezinárodních partner-
ských dní ENTREVUE 2008.  Bude zakončena v týdnu od 10. 
do 14. září mezinárodním keramickým workshopem, jehož vy-
vrcholením bude výpal technologií raku. Srdečně zveme zájem-
ce o keramiku nejen na slavnostní setkání na výstavě v pátek 
12. září v 17 hodin, ale i na oba výpaly. Přijít na náměstí Otmara 
Vaňorného doporučujeme nejen v 18 hodin, kdy se zapaluje, ale 
především ve 22.30. kdy se otvírá pec raku. Je to mimořádně 
ohnivý zážitek…
Denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

28. září - 31. října
JIŘÍ ŠLITR (1924 – 1969)
Na geniálním skladateli a protagonistovi divadla Semafor je po-
zoruhodné, že byl hudební samouk – a dotáhl to, alespoň na 
poli zábavné hudby, dál než všichni čeští profesionálové dohro-
mady. V kreslení fixem na tom byl ovšem podobně... Výstava se 
koná ve spolupráci s vysokomýtskou firmou ECOTEX. Vernisáž 
28. 9 v 17.00 ve Výstavní síni Jana Jušky.

Městská galerie

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

www.mg.vmyto.cz
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BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA
Rok 1968 a 20 let okupace v Pardubickém kraji
21. srpna – 28. října 
První souhrnná výstava dokumentující 20 let 
sovětské okupace v Pardubickém kraji.
V srpnu roku 1968 přestoupila vojska armád 
Varšavské smlouvy hranice ČSSR a jejich 
tanky zastavily reformní proces Pražského 
jara. Jednotlivé oddíly sovětské armády byly 
následně rozmístěny po českých městech. 
Lidé v Pardubickém kraji si určitě vzpome-
nou na místa v Klášterci nad Orlicí, Bohdan-
či, Květné, Vysokém Mýtě, obehnaných vy-
sokými zdmi a ostnatým drátem. 
Cílem výstavy je představit veřejnosti na-
shromážděná svědectví, fotografie a doku-
mentaci, pokusit se odlišit skutečnost od 
pověstí a také předložit názor a postoje dru-
hé strany – ruských vojáků a důstojníků, kte-
ří většinou slovo okupace dodnes odmítají.

VE ZNAMENÍ OSMIČEK
14. září – 28. října 
Roky s osmičkou na konci předznamenáva-
ly v průběhu 20. století osudové okamžiky 
tehdejšího Československa. Výstava nabízí 
možnost seznámit se s událostmi roku 1918, 
1938, 1948 a 1968 nejen v obecné, ale i re-
gionální rovině. Zároveň přiblíží i nepolitické 
dění v daných letech.
Ve spolupráci s muzeem ve Šlapanicích při-
blíží osmičkové roky i historickým komiksem, 
mnoha trojrozměrnými předměty, dobovými 
dokumenty, vyhláškami či fotografiemi. 
K výstavě nabízíme doprovodný program, 
který je určen pro 8. a 9. třídy ZŠ a střední 
školy. Podrobnější informace a objednávky 
programu na telefonním čísle: 465 422 850 
nebo na mailu: horakova@muzeum.myto.cz.

MNICHOVSKÁ ZRADA
Přednáška z cyklu Rok osm
Září v 18.00, přednášková místnost muzea

Přednáškový cyklus „Ve znamení osmiček“ 
věnovaný zásadním událostem v Českoslo-
vensku v letech končících osmičkou bude v 
září pokračovat přednáškou o Mnichovském 
diktátu v roce 1938. Přednášet bude známý 
a neúnavný popularizátor historie, profesor 
Robert Kvaček, jeden z největších českých 
odborníků na meziválečné období a dobu 
2. světové války.
Přesný termín bude vzhledem k vytíženosti 
přednášejícího upřesněn na internetových 
stránkách muzea – www.muzeum.myto.cz.

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

Regionální muzeum

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

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

DÉMONI, ČÁRY, 
KOUZLA A VĚŠTBY
1. května – 30. září 
V tomto roce se pokusíme návštěvníkům 
Barokního areálu přiblížit tajuplný a mystic-
ký svět našich předků. V budově bývalých 
lázní se objeví strašidla, démoni, ale i dobří 
duchové, kteří provázeli život starých Slova-
nů. Některé známe z pohádek, jiní už upadli 
v zapomnění.

Výstava byla oceněna prestižní cenou Glo-
ria musaealis a zapůjčilo ji Muzeum České-
ho ráje v Turnově.

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

Školy

Harry Potter a malí kouzelníci

První měsíc prázdnin a jejich přelom byl již 
počtrnácté pro pedagogy ZŠ Javornického 
ve znamení letního dětského tábora. Letos 
se učitelé a další nadšenci, připraveni po-
skytnout náročný prázdninový program na-
šim žákům, vydali opět do rekreačního stře-
diska ve Sv. Kateřině u Chotěvic. V předem 
ohlášeném tématu Harry Potter aneb Jak se 
stát správným kouzelníkem se děti na místě 
rozdělily, za pomoci kouzelného klobouku, 
do barevných kolejí. V nich si hned vyrobily 
všechny důležité kouzelnické potřeby a vy-
daly se na přesun do Bradavic, jak jinak než 
z nástupiště 9 a ¾. Při večerním nástupu jim 
byli v plné parádě představeni jejich profe-
soři a profesorky, kteří je provázeli celým 
pobytem v Bradavicích.
Za dobu strávenou v magickém světě pře-
konávali malí kouzelníci nástrahy vězňů z 
Azkabanu, údolí Mozkomorů, hledali kame-
ny mudrců, tajemnou komnatu a bojovali o 
ohnivý pohár. Kouzelné dovednosti získávali 
ve velmi oblíbených večerních školách. Byly 
jimi: Černá magie, Famfrpál, Lektvarologie, 
Relaxologie, Kouzlení s hůlkou, Ruční kouz-
lení a Létání na Nimbusu.
Poklidný život v Bradavicích narušil pouze 
proradný Voldemort, který nad nimi chtěl 
převzít vládu. Naši mágové se však nezalek-
li. Nejdříve si poradili s jeho armádou lítým 
bojem ve skalách a poté porazili zbytek jeho 
družiny i jeho samotného ve velkém Fam-
frpálu.
Neslušelo by se zapomenout na poděkování 
lidem, kteří se na celé organizaci podíleli, a 
samozřejmě rodičům za materiální podporu 
v podobě věcných darů. Za všechny zúčast-
něné vzdáváme hold táboru 2008 a těšíme 
se opět za rok.

                Za pedagogy ZŠ Javornického
                                    Marcel Pátek, Dis.

ZŠ JAVORNICKÉHO
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První rok reformy ve Speciální základní 
škole Vysoké Mýto.

Školní rok, ve kterém jsme uvedli do živo-
ta vlastní vzdělávací program s názvem 
Přátelská škola pro všechny,  je za námi. 
V prvním a šestém ročníku se rozběhl na-
plno, v ostatních ročnících základní školy 
praktické jsme zařazovali do výuky jeho 
prvky, především projektové a kooperativní 
vyučování. 
Ačkoliv nám chybí nové učebnice a dosta-
tek materiálu pro výuku, snaží se všichni 
pedagogové připravovat kvalitní projekty a 
uplatňovat nové metody a formy práce.
Daří se nám pracovat v týmu a během škol-
ního roku aktivně zapojovat i rodiče, jak jsme 
si předsevzali na začátku minulého školního 
roku. Vyučování i zájmová činnost jsou vel-
mi těsně propojeny, aby měli žáci dostatek 
příležitostí prakticky si ověřit své dovednosti 
získané při výuce. Prioritou jsou praktické 
činnosti a pracovní návyky potřebné pro 
uplatnění v učebních oborech, ke kterým se 
snažíme žáky připravit, a také aktivní sport, 
který přispívá ke zdravému životnímu stylu.
Opakovali jsme již vyzkoušené tradiční pro-
jekty jako např. Ples speciální školy – spole-
čenskou událost pro mladší žáky, Den zvířat, 
Strašidýlkový večer, Netradiční pětiboj nebo 
Vánoce - tentokrát věnované Josefu Ladovi. 
Nově jsme realizovali celoroční projekt Vý-
tvarné dílny. Zaujal nejen naše žáky a jejich 
rodiče, ale zúčastnili se jich i dospělí a děti, 
které lákalo vyzkoušet si malbu na hedvábí, 
batikování a další techniky barvení textilu, 
výrobu keramiky, zdobení kraslic a perníků, 
drátkování a další výtvarné činnosti. Sou-
částí výuky byly zdařilé projekty Česká re-
publika, Od pohádky nechal klíček ve škole 
tvůj Večerníček aj.
Ve sportu byli mimořádně úspěšní členové 
Sportovního klubu (1. místo v republikovém 
mistrovství ve stolním tenisu a 3. místo v ČR 
v malé kopané mentálně postižených spor-
tovců),  zároveň jsme se snažili organizovat 
regionální kola soutěží v aerobiku, nohejba-
lu, stolním tenisu i účastnit se turnajů okol-
ních speciálních škol. 
Poprvé jsme realizovali i Týden sportu. Byl 
určen žákům, rodičům, pedagogům a za-

SPECIÁLNÍ ŠKOLA městnancům školy. Jeho hlavním cílem bylo 
prolomit bariéry a pokusit se navázat spo-
lupráci a komunikaci s rodiči netradičně a 
na přátelské úrovni. Pokračovali jsme např. 
neformální schůzkou s rodiči, počítačovým 
kurzem pro rodiče a zaměstnance školy, 
prezentací projektů; tuto spolupráci se bu-
deme snažit dále prohlubovat. Vážíme si 
zájmu a pomoci rodičů, kterých zatím není 
mnoho, ale jejichž podpora nás těší.
V červnu jsme se věnovali podrobnému roz-
boru Školního vzdělávacího programu ZŠ 
praktické, kdy  učitelé společně  hodnotili 
jeho pozitiva a upozorňovali na drobné ne-
dostatky. Náš vzdělávací program je peda-
gogy přijímán vesměs pozitivně. Jeho před-
ností je, že umožňuje učitelům tvůrčí přístup 
k práci, kreativitu a sepětí s praktickým ži-
votem. Práce nám nekončí, protože od září 
budeme společně pracovat na dalším vzdě-
lávacím programu, který bude určen žákům 
se středním a těžkým zdravotním postižením  
(žákům ZŠ speciální).
Všem pedagogickým pracovníkům patří po-
děkování za kvalitní týmovou práci, aktivitu 
a vzájemnou spolupráci, která vytváří z naší 
školy přátelské a vstřícné prostředí.

Vzdělávací a kulturní centrum Židovského 
muzea v Praze a Gymnázium Vysoké Mýto 
si vás dovolují pozvat na putovní výstavu 

NEZTRATIT VÍRU V ČLOVĚKA ... 
PROTEKTORÁT OČIMA
ŽIDOVSKÝCH DĚTÍ
která se bude konat od 29. 9. do 24. 10. 
v aule gymnázia.
Slavnostní zahájení proběhne 29. 9. v 16.00.  
Konkrétní návštěvní dny a časy najdete 
před začátkem výstavy na plakátech a v 
informaci na internetových stránkách školy 
www.gvmyto.cz.
Veškeré informace i materiály k výstavě lze 
najít na odkazu http://www.neztratitviru.net.
Další informace na 603 860 915. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Mgr. Alena Šalounová, 
Gymnázium Vysoké Mýto

GYMNÁZIUM
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KONCERT
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola 
stavební Vysoké Mýto Vás srdečně zve na 

KONCERT SÓLISTŮ 
ČESKÉ FILHARMONIE
7. října v 19.30 hodin v Šemberově divadle. 
Účinkují: Komorní sólisté České filharmo-
nie.
Pořad ze skladeb W. A. Mozarta, G. F. Händ-
la, A. Dvořáka a T. Albinoniho.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ 
A STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO

Zahájení školního roku 2008 - 2009 
bude v pondělí 1. září ve 13.00 hodin v 
koncertním sále školy.

Základní umělecká škola

Od 1. září zahajuje DDM Mikádo zápis do 
kroužků.
Letáky s novou nabídkou a přihláškami jsou 
k dispozici v Mikádu, na našich webových 
stránkách, v  Informačním centru a ome-
zeně též na základních školách. Vyplně-
né přihlášky je třeba odevzdat nejpozději 
do 20. 9. Zahajovací schůzky proběhnou v 
týdnu od 22. do 26. 9.
Upozorňujeme na novinky v nabídce: 
basketball, netradiční sporty, letecký 
modelář, sportovní střelba, street dance, 
sportovní lezení.

T-KOMPLEX
Taneční skupina T-Komplex pro letošní škol-
ní rok omezuje nábor nováčků pouze na 
zájemce od 8 let. Mladší děvčata mohou 
podat přihlášku pouze v případě, že již byla 
členkami kroužku.

Sobota 6. 9. v 17.00 hod.
ZAHRADNÍ BENEFICE 
DDM MIKÁDO
Na podporu sdružení Berenika Vysoké 
Mýto, občanskému sdružení pro pomoc 
těžce zdravotně postiženým osobám. Výtěž-
kem z akce bude financována videokamera 
pro videotrénink, který pomáhá k pochope-
ní chování klientů, a tím ke zlepšení celkové 
práce s nimi. 

DDM Mikádo

Během pozdního odpoledne se představí 
nejen klienti sdružení Berenika, ale také hu-
dební formace: 
ZNOUZECTNOST - Plzeň
PRVNÍ HOŘE - futuristický punk, jazzový ka-
baret - Jičín 
LOS HONGOS - worlmusic - Svitavy, Vysoké 
Mýto 
PSISKAPSY - Ska - Litomyšl 
LINK - beatbox - Vysoké Mýto.

Zahrada DDM Mikádo.
Vstupné do 125 cm výšky min. 25 Kč,
 nad 125 cm min. 50 Kč.  

Neděle 14. 9. od 14.00 hodin, Stadion

RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY
Pro každou rodinu, která chce strávit příjem-
ný den aktivním pohybem.
Odlehčete si od každodenních starostí 
a zapojte do soutěžení celou rodinu, tátu, 
mámu, bráchu i babičku s dědečkem.  
Tým - rodinu tvoří minimálně jeden dospělý 
a jedno dítě, dále nejen příbuzní, ale i ka-
marádi. 
Disciplíny, ve kterých se bude soutěžit, bu-
dou nejenom klasické sportovní disciplíny 
jako běh, skok do dálky, hod do dálky, ale i 
zábavné soutěže jako skákání v pytli, trakař 
a podlézání. 

Neděle 28. 9. 
POCHOD 
NA VÁCLAVA DO PŘÍRODY
Tradiční pochod rodičů s dětmi, tentokrát na 
téma Krhútská kronika. Čeká vás cesta směr 
Vinice, soutěžní stanoviště motivovaná živo-
tem Krhútů a v cíli překvapení pro milovníky 
adrenalinu.
Startovné 20 Kč.

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

TAI-ČI
Zahájení kurzu: 8. 9. 
Lektor:  František Radvan.
Cena: 1 850 Kč (pololetí).

KERAMIKA
Kurz: 6. 10. – 15. 12., den dle domluvy
Lektor: Eva Olivová.                                                 
Cena: začátečníci 1 350 Kč, pokročilí 1 500 Kč 
+ 10 Kč/1 kg hlíny po výpalu.

SALSA
Kurz: 19. 9. – 12. 12., vždy v pátek od 
20.00 hodin
Lektor: MVDr. Lanto Ravonjison.      
Cena: 900 Kč.

EMKO
TÝDEN MULTIKULTURNÍHO 
SETKÁNÍ
EMKO ve spolupráci s Amnesty International 
Česká republika, o. s. pořádá 
10. 9. v 9 - 17 hodin seminář 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 
velká zasedací místnost MÚ Vysoké Mýto.
Seminář především reaguje na vztahy mezi 
většinovou populací a Romy, žijícími u nás, ale 
vzhledem k našemu členství v EU pojímá otáz-
ku multikulturní výchovy komplexněji. Cílem je, 
aby prvky multikulturní výchovy prostupovaly 
celý vzdělávací proces, tak, aby u žáků pomá-
haly vytvářet komunikační a kooperativní kom-
petence.
Lektoři se zaměří na komunikační techniky a 
metody řešení konfliktů.
Lektoři: Mgr. J. Stibicová, Bc. A. Stehnová.

24. 9. v 11 - 19 hodin
PREZENTACE ORGANIZACÍ, JE-
JICH AKTIVIT 
A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
prezentace proběhne na náměstí ve 
Vysokém Mýtě
• organizace: Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež EMKO, Vysoké Mýto, Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež Free klub, 
Pardubice (obě zařízení spadají pod SKP-
CENTRUM, o. s. Pardubice), Nízkoprahová 

Skauti
Rosničky - 2. oddíl světlušek a skautek 
zve od září do svého oddílu nové členky 
(dívky 6-15 let). Pravidelné schůzky se bu-
dou konat každý pátek v klubovnách u 
Zvonice takto:

světlušky (dívky 6-11 let) 15.00-16.30
skautky (dívky 12-15 let) 17.00-18.30
rangers (dívky od 15 let) dle domluvy

V případě zájmu nás prosím kontaktujte 
na e-mailu Rosnicky@atlas.cz nebo na tel.  
774 906 917 (Modré oko - Monika Jetma-
rová). Více informací o nás najdete na 
www.rosnicky.webz.cz.

Na letošním táboře s názvem Ostrov 
pokladů se z každého z nás stal pirát nebo 
pirátka. Snažili jsme se podle pokynů kapi-
tána Silvera doplout na Ostrov pokladů 
a najít ukrytý poklad. Piráti a pirátky byli 
rozděleni na 4 posádky, které mezi sebou 
soupeřily. Abychom se více vžili do děje, 
nabatikovala si každá posádka tričko v jiné 
barvě. Skautky si ještě k tomu vyrobily ba-
tikované pytlíčky na pirátské peníze, které 
dostávaly v rámci bodování. Kromě eta-
pové hry jsme ještě plnili další zkoušky: tři 
orlí pera (24 hodin mlčení, 24 hodin hlad, 
24 hodin samota), tři kapky rosy, světýlka a 
různé odborky. Nechyběly ani výlety do blíz-
kého  a vzdáleného okolí, slaňování, střelba 
ze vzduchovek, noční přepad, slavnostní 
táboráky, noční hlídky… Není důležité, 
kdo na ko nec zvítězil, protože poklad našli 
všichni, ať už to byl ten táborový nebo jen 
poklad přátelství a poklad úžasně prožitého 
týdne...

                                                               
 Rosničky

2. oddíl světlušek a skautek

zařízení pro děti a mládež - Šance pro tebe, 
o. s. Chrudim, Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež - Centrum pod střechou, Letohrad, 
Europe Direct, Most pro lidská práva, Laxus, 
Amnesty International, Společnost pro Fair 
Trade a rozvojové vzdělávání, Centrum pro 
rodinu Kujebáček.
• doprovodný program: taneční a pěvecké 
vystoupení, koncert kapely Funktomass.
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zve rodiny s dětmi od miminek po předško-
láky do  

MATEŘSKÉHO CENTRA

každou středu od 14 do 17 hodin
v MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397, 
Vysoké Mýto
a nově každé pondělí od 9 do 12 hodin
v herně DDM Mikádo, Choceňská 19, Vysoké 
Mýto k setkání, povídání nebo hraní, pro děti 
je připraven program.
Příspěvek 30 Kč za rodinu (pro členy centra 
20 Kč), děti si odnesou své výrobky domů.

Tel. 776 703 420 (pí Kafková), 
e-mail: kujebacek@seznam.cz

Centrum pro rodinu KUJEBÁČEK

Církve

Česká křesťanská akademie
zahajuje cyklus podzimních přednášek
přednáškou Jaroslava Pavlíčka

ČLOVĚK V DRSNÉ PŘÍRODĚ 
ANTARKTIDY, DŽUNGLE 
A POUŠTĚ
Jaroslav Pavlíček je budovatel a téměř stálý 
obyvatel české výzkumné stanice na ostrově 
Nelson v Austrálii. Je mistrem v přežití v 
jakýchkoliv přírodních podmínkách.
V pátek 5. 9. v 18.00 hod.,  
v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.                                   

Farní knihovna
na faře římskokatolické církve ve Vysokém 
Mýtě (u kostela sv. Vavřince)
Půjčovní doba:
Neděle:
Po dopolední mši svaté: 9.30 - 10.00 hod., 
v případě zájmu i déle.
Středa: od 19.00 – 21.00 hod.

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

Církev   bratrská 
ve Vysokém Mýtě 
zve chlapce a děvčata 6. až  9. tříd, kteří si 
rádi hrají a chtějí sportovat do 

KLUBU HER A SPORTU.
Jako v minulém roce si budeme hrát a 
dovádět, ale i pracovat na sobě fyzicky 
i psychicky.
Poprvé se sejdeme 4. 10. v sobotu v 10 ho-
din a pak každý týden ve stejný čas.
Přihlášky a další informace budou k dispozi-
ci na základních školách. Informace také na 
tel. č. 603 532 953 u Mgr. Radka Slavíka.

Hliněná dílna Újezdec, venkovský ateliér výt-
varnice Jany Krejzové u Růžového paloučku
 
26. – 28. září 
NETRADIČNÍ  BATIKA
Volně navážeme na loňský ročník, budeme 
opět kouzlit s voskovou batikou, dále se 
seznámíme se sítotiskem, tiskem a malbou 
na textil,  netradiční celoplošnou batikou a 
tiskem z igelitu.  Pro všechny zájemce, kteří 
rádi objevují nové náměty a metody a nechají 
se unášet tvořivou hrou s materiálem, hrou s 
náhodou a na náhodu. 

Hliněná dílna Újezdec
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10. – 12. 10. 
PLETENÍ  PEDIGOVÝCH  OŠATEK 
A DÓZ
Víkendová výtvarně – pracovní dílna sezna-
mující s pletením z africké liány – pedigu. 
Materiál pedigu použijeme v jeho přírodní 
barevnosti, ale vytvoříme si i vlastní barevné 
kombinace. Dílna je určena všem zájemcům, 
kteří by rádi prohloubili své zkušenosti s tímto 
prastarým řemeslem a nebo by se rádi se-
známili s jeho základy. Účastníci dostanou 
osvědčení o absolvování. Lektorka: Pavla 
Mudruňková.

17. - 19. 10. a 1. – 2. 11. 
INTERAKTIVNÍ  HLINĚNÁ DÍLNA 
-   INSPIRACE RAKU
Raku jako keramická technologie je tech-
nologií neobvyklou až magickou. Její výpal 
umožňuje tvůrci prožít výpal přímo a stát se 
tak elementem, který ve spojení s nepředví-
datelností ovlivňuje výsledný vzhled díla. Díl-
na je akreditována MŠMT a každý účastník 
dostane osvědčení o jejím absolvování. Lek-
torka: Jana Krejzová

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

Ve dnech 26., 27., a 28. září se koná v 
Městském klubu Vysoké Mýto s. r. o. (bývalý 
M-Klub)

OBLASTNÍ VÝSTAVA 
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
Akci pořádá ČZS Vysoké Mýto město ve spo-
lupráci s Územním sdružením Ústí n. Orlicí a 
Městským úřadem Vysoké Mýto.
Máte-li zajímavý výpěstek, rádi ho od vás pře-
vezmeme v Městském klubu ve čtvrtek 25. 9. 
od 10 hodin (např. 3-5 kusů jablek).
Další podrobnosti na plakátech.
    

ČZS Vysoké Mýto město
jednatelka Zdeňka Zelenková

Zahrádkáři

Mykologický klub Choceň
pobočka České mykologické společnosti 
Praha vás srdečně zve na

22. VÝSTAVU HUB
19. – 21. září, Orlické muzeum v Chocni
doplněnou o výstavu bylin, fotografií a poš-
tovních známek s tematikou hub z celého 
světa. 
Pátek 19. 9. 10 – 18 hod.
Sobota 20. 9. 10 – 18 hod.
Neděle 21. 9.  10 – 16 hod.
Odborný výklad a určování donesených hub, 
odpovědi na dotazy návštěvníků, kulinářské 
rady pro zpracování hub,  prodej odborné 
houbařské literatury. 

ČESKÁ HOSPODA HRUŠOVÁ
5. 9.  od 20.00 hodin
IVA FRÜHLINGOVÁ (+ THE PARTISAN)
12. 9. od 20 hodin
AC/DC REVIVAL BAND – ŠPEJBL´S HEL-
PRS (+ WASHINGTON/D.C.)
Koncerty se konají za každého počasí, pouze 
při vytrvalém dešti se přesouvají do kulturní-
ho sálu Obecního domu. Vstupenky je možné 
zakoupit v předprodejích Informačních center 
ve Vysokém Mýtě, Chocni a Litomyšli, dále v 
knihkupectví Paseka v Litomyšli, v Motobaza-
ru Hrušová a přímo v České hospodě.
Více informací na http://ceskahospoda.hru-
sova.cz

Občanské sdružení Brandýs ve světě pořádá

BRANDÝSKÉ MÁMENÍ
aneb
OTEVŘENÍ LABYRINTU
Brandýs nad Orlicí, sobota 6. září, 
u labyrintu od 13 hodin
13.30 GRIAN (Praha) -  irská hudba
14.00 Slavnostní otevření labyrintu   
14.45 GRIAN 
15.30 MIROSLAVA BĚLOHLÁVKOVÁ - lout-
kové představení Jak chodil Kuba za Marky-
tou (sklípek Komenského)
16.00 MODEL BAZAAR (Brno) – akustický 
rock
17.00 ASCARYA - žonglérská skupina
17.30 MIROSLAVA BĚLOHLÁVKOVÁ - lout-
kové představení Jak chodil Kuba za Marky-
tou (sklípek)

Z OKOLÍ

KONCERTY
ČESKÁ HOSPODA HRUŠOVÁ
5. 9.  od 20.00 hodin
IVA FRÜHLINGOVÁ (+ THE PARTISAN)
12. 9. od 20 hodin
AC/DC REVIVAL BAND – ŠPEJBL´S HEL-
PRS (+ WASHINGTON/D.C.)
Koncerty se konají za každého počasí, pouze 
při vytrvalém dešti se přesouvají do kulturní-
ho sálu Obecního domu. Vstupenky je možné 
zakoupit v předprodejích informačních center 
ve Vysokém Mýtě, Chocni a Litomyšli, dále v 
knihkupectví Paseka v Litomyšli, v Motobaza-
ru Hrušová a přímo v České hospodě.
Více informací na 
http://ceskahospoda.hrusova.cz
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18.00 NUKLEÁRNÍ VOKURKY (Praha) -  fun-
krock 
13.00 – 18.00  Knihtiskařská dílna Gutenberg 
- tisk pamětních listů na knihtiskařském lisu,
projekce fotografií Brandýsa nad Orlicí, žong-
lérská dílna, trampolína, twister, petanque a 
jiné hry.
Vstup do labyrintu zdarma.
www.brandys-ve-svete.cz

OBČANSKÁ PORADNA
Často se na občanskou poradnu obracejí 
klienti, kteří mají problémy se splácením dlu-
hů. Abyste se dluhů co nejdříve zbavili, do-
poručujeme vám dodržovat následující „Dlu-
hové desatero“.

Dluhové desatero – když máte problémy 
se splácením dluhů
1) Dluhy se samy od sebe nevyřeší – problé-
my s dluhy vyřešíte jedině tehdy, pokud se 
jim postavíte čelem. Důležité je učinit rozhod-
nutí a dluhy řešit aktivně.  
2) Pokud je to možné, neřešte své dluhy dal-
ším zadlužením, ale uhrazením stávajících 
dluhů. Jinak se vaše situace bude za několik 
měsíců opakovat znovu.  
3) Udělejte si ve svých dluzích pořádek - 
zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik splátek 
musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za 
opožděné či neuhrazené splátky. 
4) Rozdělte si dluhy podle důležitosti – před-
nost mají dluhy s vysokými pokutami za ne-
splácení a dluhy související s bydlením – ná-
jem a energie. 
5) Pokud pro vás není možné zaplatit dluž-
nou splátku, nestyďte se věřitele o své situaci 
informovat a domluvte si s ním případné od-
ložení nebo snížení částek. 
6) Nemožnost splácet dluhy vždy řešte v 
rámci vaší domácnosti, proto o problémech s 
dluhy informujte manželku/manžela (partne-
ra/partnerku), se kterým sdílíte domácnost.  
7) Neignorujte telefony a vybírejte doporuče-
nou poštu od věřitele – odmítnutím komuni-
kace s věřiteli nic nevyřešíte. Změna adresy a  
telefonního čísla vám nijak nepomůže. 
8) Sestavte si osobní/rodinný rozpočet – 
omezte výdaje na minimum snížením poplat-
ku za kabelovou televizi, internet, telefony, 
omezte výdaje za cigarety, alkohol a odložte 
nákup spotřebního zboží, které nutně nepo-
třebujete. 

CENTRUM 
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 

PARDUBICKÉHO KRAJE 
detašované pracoviště Ústí n. Orlicí, 
poskytuje tyto služby:
- služby sociálně právního poradenství
- osobní asistenci do školek, škol a rodin pro 

těžce postižené občany a děti
- bezplatné užívání počítačové studovny s in-

ternetem pro zdravotně postižené občany
Kontakt: CZP Pk, detašované pracoviště 
Ústí nad Orlicí, Čsl. Armády 1181.
Úřední hodiny: pondělí, středa a čtvrtek 
7.00 – 16.00., tel. 465 525 324. 
V úterý (každý lichý týden v měsíci) 
od 8.00 – 12.00 hod. ve Vysokém Mýtě 
na Městském úřadu v 1. patře – malá 
zasedací místnost.

PORADNA PRO UŽIVATELE 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Poskytuje tyto služby:
- pomoc v otázkách, které se týkají zákona 

o sociálních službách (např. příspěvek na 
péči)

- pomoc při zpracování žádosti, podání odvo-
lání a dalších

- zprostředkování navazujících služeb a po-
třebných kontaktů

- informace nebo podpora členům rodiny pe-
čujícím o osobu se stanoveným stupněm 
závislosti na péči.

Kontakt: CZP Pk detašované pracoviště Ústí 
nad Orlicí, Čsl. Armády 1181
Úřední hodiny: pondělí, úterý a čtvrtek 
7.00 – 16.00 hod., tel. 465 525 324.

9) Pokuste se zvýšit své příjmy – po dobu 
řešení dluhů si najděte odpolední, večerní 
nebo víkendovou práci. Pokud máte dobrý 
vztah se zaměstnavatelem, informujte ho o 
své situaci - může se s vámi dohodnout na 
zálohách, další práci či jiné formě pomoci. 
10) Pomoc najdete na www.obcanskeporad-
ny.cz. 
Užitečné informace najdete i na 
www.pomocsdluhy.cz. 

27



ORIENTÁLNÍ TANCE A AEROBIC 
S LENKOU
Srdečně vás zvu na další kurzy orientálního 
tance. Jsou vhodné pro všechny ženy bez 
ohledu na věk. Probíhat budou od 8. září ve 
Fitness Style Lucie Vysoké Mýto v tyto dny:
Po - 17.45 mírně pokročilé
 18.50 pokročilé
St -  19.15 začátečnice
Taneční hodina trvá 60 minut. 
Novinkou jsou orientální tance pro malé sleč-
ny od 10 let. Vždy v sobotu od 15.00 hod. 
Kurz začíná v sobotu 27. září.

AEROBIC
V tělocvičně ISŠT každou neděli od 17.30.
SUDÉ týdny - Kick box aerobic, 60 min.
LICHÉ týdny - Aerobic, 75 min.
Ve Fitness Style Lucie 
každou středu 18.00 – 19.00.
Na společně strávené hodiny se těší Lenka 
Kubíková (Zahrádková). Bližší informace a re-
gistrace na tel. 721 124 087, e-mail: Kubikova.
lenka7@seznam.cz

KUJEBIKE 2008
Sportovní klub Donocykl ve Vysokém Mýtě a 
příznivci cyklistiky v městské části Vinice po-
řádají v sobotu 6. 9. od 13 hodin sportovně 
– kulturní odpoledne v lesoparku u restaura-
ce Na Vinicích. Jeho součástí bude kromě 
různých soutěží (šipky, petank, střelba ze 
vzduchovky) také veřejný závod horských 
kol. Závod je vypsán pro všechny věkové ka-
tegorie a vítěz hlavní kategorie získá Putovní 
pohár hospůdky Na Vinicích. Pořadatelé uví-
tají přihlášky závodníků předem v prodejně 
Donocykl ve Vysokém Mýtě nebo po 16. hod. 
v restauraci Na Vinicích. V ceně startovného 
bude nápoj a grilovaná pochoutka. Večer po 
vyhlášení výsledků zahraje kapela Na Modro. 
Bližší informace o této akci lze získat ve vývěs-
ce klubu Donocykl nebo na www.sk.donocy-
kl.cz. Přijďte si zasportovat a pobavit se, těší 
se na vás pořadatelé.

SK Donocykl Vysoké Mýto  

7. KRÁLOVSKÝ 
BĚH KUJEBINOU
21. 9. Jungmannovy sady, prezentace 
začíná v 9.20.
Již posedmé připra-
vuje atletický oddíl 
pro všechny příznivce 
sportu běžecký závod 
v Jungmannových 
sadech a přilehlé his-
torické části města. 
Této sportovní akce 
se každý rok zúčastní 
na dvě stě závodníků 
a pořadatelé z vyso-
komýtského atletic-
kého klubu věří, že stejný počet běžců zavítá 
do sadů i v letošním roce. V neděli 21. 9. se 
již v deset hodin postaví na startovní čáru ka-
tegorie nejmladších dětí (narozených v roce 
2003 a mladších). Každý rok se v této věko-
vé kategorii objeví noví benjamínci sportu, 
kteří třeba ještě s plínkou vyrážejí vstříc svým 
prvním sportovním úspěchům. Program po-
stupně pokračuje dál přes všechny dětské a 
dorostenecké kategorie až ke hlavní kategorii 
dospělých a veteránů. Dospělí si mohou zvolit 
délku běhu podle svých možností, a to na trati 
„hobby“ (3 km) nebo na hlavní trati (5 km).
Přijďte s vašimi dětmi na start a otestujte si 
svou i jejich kondici. Pro dětské kategorie jsou 
připraveny medaile a věcné ceny, pro katego-
rie dospělých věcné ceny a finanční prémie.
Více informací o Královském běhu Kujebi-
nou 2008 naleznete na webových stránkách 
www.acvysokemyto.com.

NÁBOR 
DO ATLETICKÉHO ODDÍLU
Celé září máš jedinečnou možnost vyzkoušet 
si atletické tréninky zdarma.
Pokud ti je více než deset let, přijď za námi 
v pondělí nebo v pátek v 16.00 na vyso-
komýtský stadion. Pokud ti je méně než de-
set a chceš zkusit atletiku, přijď v úterý nebo 
ve čtvrtek  také v 16.00.
Více informací o oddíle naleznete na našich 
webových stránkách: 
www.acvysokemyto.com, 
nebo na emailu: lukasdejdar@seznam.cz, 
kontaktní osoba: Lukáš Dejdar 608 449 476.

AEROBIC
V tělocvičně ISŠT každou neděli od 17.30.
SUDÉ týdny - Kick box aerobic, 60 min.
LICHÉ týdny - Aerobic, 75 min.
Ve Fitness Style Lucie 
každou středu 18.00 – 19.00.
Na společně strávené hodiny se těší Lenka 
Kubíková (Zahrádková). Bližší informace a re-
gistrace na tel. 721 124 087, e-mail: Kubikova.
lenka7@seznam.cz

Sport
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KURZY SEBEOBRANY 
PRO ŽENY A DÍVKY
Od října 2008 se uskuteční kurz sebeobrany 
pro ženy a dívky z Chocně, Vysokého Mýta 
a okolí. Jedenapůlhodinové lekce budou 
probíhat vždy v neděli večer v tělocvičně TJ 
Sokol Choceň (po domluvě lze stanovit i jiný 
termín). Z obsahu: praktická sebeobrana, pre-
vence, taktika používání obranných sprejů, el. 
paralyzérů a další. Přítomnost partnera, který 
se zapojí do cvičení, je vítaná. 
Zájemci se mohou hlásit do 20. září na e-mail: 
Roman.Zatloukal@MSKA.cz, 
nebo tel.: 731 075 486 (p. Zatloukal). 
Více informací naleznete na internetových 
stránkách oddílu karate Choceň 
www.mska.cz/chocen v sekci sebeobrana.

Obdobné kurzy proběhly s velkým ohlasem 
studentek na SOŠ Obchodu a služeb Cho-
ceň, Obchodní akademie Choceň či na Střed-
ní zdravotnické škole v Ústí nad Orlicí.  
    

13. ROČNÍK 
BYL PRO MAPEŤÁKY ŠŤASTNÝ!
Sportovní akademie Mapeto, jejíž 13. ročník 
proběhl jako obvykle v posledním červenco-
vém týdnu na Pastvincké přehradě, to není 
jen americký fotbal, baseball, basketbal, box, 
biatlon, cyklistika, cvičení s hudbou, florbal, 
frisbee, horolezecká stěna, kajaky, kanoe, 
koně, lakros, lanové překážky, pétanque, ro-
gaining (spec. orientační běh), sauna, střelba 
(vzduchovky, malorážky), skalní lezení, stolní 
tenis, tanec, tenis, terénní tříkolky, volejbal a 
celá řada dalších sportovních aktivit jednot-
livců i družstev. Ale hlavně bojovnost, dobrá 
nálada, kamarádství a fair-play.
Děkujeme všem  sponzorům, kteří věnují své 
prostředky tam, kde je to podle nás nejdůle-
žitější - do zdraví a všestranného vývoje dětí. 

V rámci svých možností MAPETO 2008 pod-
pořili: Pardubický kraj, Iveco Czech Repub-
lic, a. s., Choceňská mlékárna s. r. o., Tomil 
s. r. o. Vysoké Mýto, MK distribuce uzeniny 
Vysoké Mýto, Tiskárna G-tisk Vysoké Mýto, 
Nopek a. s. Hrušová, Jaroslav Trkal – potravi-
ny Choceň, Technické služby Choceň.
Podrobné výsledky, soutěž družstev Rallye 
Pastviny, ohlasy a názory účastníků, fotoga-
lerii, anketu, Mapeto team a další zajímavosti 
můžete shlédnout na http://mapeto.eu.

Za tým instruktorů Tomáš Bek
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OTVÍRACÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
Letní čas

 ul. Gen. Svatoně ul. Průmyslová

PO  14.00 -18.00

ÚT 14.00 - 18.00  

ST  9.00 - 12.00

ST  14.00 - 18.00

ČT  14.00 - 18.00

PÁ 14.00 - 18.00  

SO  9.00 - 12.00

Technické služby Bazén

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

13.30    •    21.00

12.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

ZAVŘENO

12.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

ZAVŘENO

12.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

ZAVŘENO

12.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

ZAVŘENO

12.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00    •    21.00
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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

Pracovní oděvy a obuv 
Ochranné pomůcky
Rukavice
Oděvy a obuv pro volný čas

Přijďte se podívat, 
nabízíme Vám:

Najdete nás v Riegerově ulici 189 
(THZ Karosa) nebo na www.garment.cz.

NOVÁ
prodejna

ve Vysokém
Mýtě
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PŮJČOVNA
ČISTÍCÍCH STROJŮ
• na koberce a čalounění
• speciální stroj na čalounění automobilů

PROFI “MAŠINY” KÄRCHER

7 dní v týdnu
Rezervace: Po - Pá 7 - 15.30 hod.

Čistírna oděvů, Vysoké Mýto
telefon: 465 424 138

100.000 
za 

1.670/měs. 

rychle a všem!!!
Telefon: 777 943 808
              604 250 450

Ušetřete čas pro vlastní podnikání 
a administrativu a styk s finančním úřadem 

přenechte druhým.

Podnikatelům – osobám 
samostatně výdělečně činným

a ostatním organizacím nabízím:
• vedení daňové evidence a účetnictví

• zpracování daňového přiznání: 
• daň z příjmů
• daň silniční

• DPH

• zastupování na finančním úřadu

Telefon: 606 569 256

ZDE JE MÍSTO

I PRO VAŠI

REKLAMU
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