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Na přední straně obálky: 
Září u Vysokého Mýta 
Foto Lucie Šedová



Září

Září
O září, devátém měsíci našeho kalendáře, 
laici soudí, že jeho název je zcela průzračný. 
Ve své většině je to přece letní měsíc, počasí 
v něm přeje, je dobou babího léta, kdy 
slunce ještě stále hřeje a září. Ve skutečnosti 
ovšem slovo září nemá se slovesem zářit 
vůbec nic společného. Vzniklo ze staročes-
kého tvaru zářij, ve kterém je základem 
slovo říje. Slova září a říjen mají tedy stejný 
slovní základ. Oba měsíce jsou skutečně 
dobou zvířecí, především jelení říje. V září 
říje začíná (s předponou zá- na stejném 
principu jako ve dvojici rodit a zárodek); v 
říjnu vrcholí. Mezi ostatními slovanskými 
jazyky s původními názvy v kalendáři je 
českému názvu příbuzný pouze chorvatský 
rujan, který ovšem neznamená říjen, ale 
září. (A aby se to Čechům nepletlo, říjen 
se řekne chorvatsky listopad). V některých 
dalších slovanských jazycích je 9. měsíc 
měsícem kvetoucího vřesu (např. polský 
wrzesień, ukrajinský a běloruský bересень, 
resp. bерасень), ve většině jiných je zákla-
dem latinská číslovka septem (neboť jde 
o sedmý měsíc starého římského kalendá-
ře počínaje březnem). September, sedmý 
měsíc, je však naším měsícem devátým. 
Nebo naopak. Devátý měsíc, november, je 
jedenáctý. Tedy listopad. A listopad je, jak 
víme, chorvatský říjen! A rujan je září!! Je to 
už každému jasné???
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Lidová pranostika na září
V jakém povětří jelen na den sv. Jiljího 
(1. září) říje, neb mezi laně jde, v takovém 
se zase po čtyřech týdnech navrací. Jestli 
jde jelen něco později do říje, tedy jest 
znamení, že pozdě zima nastane.
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V zářijové Vitrince Vysokomýtského zpravodaje pokračujeme v putování po dnes již zaniklých 
místech Vysokého Mýta. V tomto čísle se zastavíme na rohu ulic Boženy Němcové a Foersterovy, 
v blízkosti chrámu sv. Vavřince naproti děkanství, tedy v místě, kde dnes stojí penzion Tošovský 
a dům manželů Konečných. Dříve tu stávala stará městská triviální škola a tři další domy, které 
uvnitř památkové zóny města ustoupily v roce 1994 moderní zástavbě.

Dům na místě čp. 171 stával na 
rohu dnešních ulic Boženy Něm-
cové a Foersterovy již od 15. 
století. V roce 1774 tato stavba 
spolu s většinou města vyhořela 
a místo ní byla postavena nová 
kamenná budova, tzv. stará škola, 
která měla dvě učebny v přízemí 
a menší pokoj nahoře, který byl 
určen pro jednoho z učitelů. 6. 
prosince 1774 vydala císařovna 
Marie Terezie obecný školský řád, 
který zřizoval tzv. triviální školy a 
zavedl i povinné vyučování dívek. 
V souvislosti s tímto nařízením tu 

byla v roce 1777 zřízena triviální škola, kde se společně učili jak chlapci, tak i dívky čtení, psa-
ní a počítání. První třída, tzv. elementárka, všeobecně zvaná jelenda, byla umístěna právě v 
čp. 171, a to až do roku 1855, kdy byla dokončena tzv. černá škola. Nadále nevyužitou stavbu 
město prodalo do soukromého majetku. Na začátku 20. století tu měla dámské krejčovství 
Marie Kašparová, která dům v roce 1913 prodala manželům Mikuláši a Marii Černopyským, 
kteří tu zřídili první vy-
sokomýtskou chemic-
kou čistírnu a barvírnu 
oděvů. Jejich dědici a 
následovníci (manželé 
Teskovi) ovšem o živ-
nost roku 1948 přišli 
a později byli nuceni 
prodat i dům. Poslední 
obyvatelkou staré školy 
byla Hana Nekoksová, 
která zemřela v roce 
1991. Její dcera Hele-
na Novotničková o rok 
později dům prodala 
manželům Marii a Mi-

Vitrinka 

Domy č. p. 171, 172 a Foerstrova ulice kolem roku 1910. Foto RGVM

Stejný pohled z roku 1992, těsně před demolicí. Archiv MGVM
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roslavu Tošovským. Ti se rozhodli dům, se souhlasem památkářů i stavebního úřadu, pro 
jeho nevyhovující stav zbourat. Demolice začala v roce 1994 a v roce 1997 byla zahájena 
stavba nového objektu podle návrhu architekta Milana Košaře. V listopadu 2001 byl na tom-
to místě otevřen penzion Tošovský, ve kterém bylo z původního domu zachováno pouze 
původní sklepení (dnes je tu vinárna). 

Demolice domů č. p. 171 a 172 v roce 1994
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Domy č. p. 172 až 175 ve Foerstrově ulici. Antonie a Emanuel Lejskovi před svým pekařstvím kolem roku 
1910. Vedle dům 174 (Dobročinný ústav Rozálie Smutkové) a 175 (koloniál paní Zelenkové) Foto RGVM.

Domy č. p. 169 a 170 v ulici Boženy Němcové kolem roku 1940. Zprava paní Marie Černopyská, její vnuk 
Jaroslav Teska a rodina Šolcova. Foto MGVM.
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Dům na rohu Foersterovy ulice a ulice Boženy Němcové však nebyl jediný, který z tohoto 
místa v 90. letech zmizel. Dům čp. 170 s honosným barokním štítem, sousedící se starou 
školou vlevo v ulici Boženy Němcové, vlastnil v roce 1903 nožíř František Košta, potom tu 
měl zámečnickou dílnu pan Pozděna a od roku 1935 tu vedla obchod se smíšeným zbožím 
Františka Šolcová. Rodina Šolcova dům prodala v roce 1980, po roce 1990 tu byla krátce ke-
ramická dílna a v roce 1994 byl dům, brzy po demolici domu 171, zbourán, stejně jako sou-
sední dům bratrů Velebných. V roce 2002 byl podle návrhu architekta Petra Keila na obou 
parcelách dokončen moderní rodinný dům manželů Konečných. 
Ve Foersterově ulici vpravo od domu čp. 171 stával ještě dům čp. 172. Na začátku 20. století 
patřil Jaromíru, Josefu, Františce a Aloisi Šedovým,  poté tu bylo modiství a kloboučnictví 
paní Boženy Shánělové. Na místě tohoto domu stojí dnes další část penzionu Tošovský. Ješ-
tě vedle stál původní dům č. p. 173, ve kterém měli Antonie a Emanuel Lejskovi pekařství.
Dále vpravo stávaly dva domy, z nichž první byl Dobročinný ústav Rozálie Smutkové (čp. 
174) a druhý obchod s potravinami Marie Zelenkové (čp. 175). Ani tyto domy se bohužel do 
dnešních dní nezachovaly. Byly částečně ubourány a přestavěny do dnešní podoby už v 1. 
polovině minulého století. 
Žádný ze 7 historických domů na rohu ulice Boženy Němcové a Foersterovy ulice, o kte-
rých jsme se dnes zmínili a které tu stály ještě na počátku minulého století, již neexistuje. 
Nechceme být při našich cestách po zmizelém Vysokém Mýtě nostalgičtí. Ale na tom místě 
před katedrálou, při pohledu z bývalého Kostelního náměstí směrem k historickému jádru 
města, se lze nostalgii po starých zašlých časech ubránit jen stěží.

Vitrinku připravili Pavel Chalupa a Zuzana Krchová.

Kostelní náměstí se starou školou (vpravo) kolem roku 1900. Foto RGVM.
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O zářijový rozhovor jsme požádali ředitele Městského bytového podniku 
Jiřího Ropka, a to mj. i na téma zvýšení nájemného v nájemních bytech.

Přibližte nám nejprve, pane řediteli, v čem spočívá činnost 
Městského bytového podniku.
Předmětem našeho podnikání je podle výpisu z obchodního rejstříku 
správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, výroba tepelné energie a 
její rozvod. Naše firma dodává tyto služby především občanům a podni-

katelům Vysokého Mýta a okolí. Správu a údržbu nemovitostí provádí pro vlastníka (kterým 
je město Vysoké Mýto) u 648 bytových jednotek a 60 nebytových prostor. Realitní činnost 
provádíme pro 77 společenství vlastníků.  Ve 14 kotelnách vyrobíme 63 631 GJ tepelné 
energie, k čemuž spotřebujeme 2 197 315 m3 zemního plynu. Teplo dodáváme do 1 829 
domácností v celkové hodnotě 35 844 714 Kč bez DPH.
 
Začátkem devadesátých let stát převedl veškerý bytový fond na města a obce. Tímto 
krokem se zároveň předpokládalo, že větší část bytového fondu bude prodána do 
osobního vlastnictví.  Jak jsme se s tímto úkolem vyrovnali u nás? 
Především je nutno říct, že v této době byl také schválen zákon č. 72/1994 Sb. o prodeji bytů 
do osobního vlastnictví. Město na tento zákon reagovalo velmi rychle a ještě v tom samém 
roce schválilo zastupitelstvo koncepci hospodaření s bytovým fondem v majetku města a 
začalo byty postupně prodávat. V majetku si ponechalo novější bytový fond a další skupinu 
bytů, které si ze strategického hlediska ponechat chtělo, pro svoje potřeby. Z celkového 
počtu 742 bytů navržených k prodeji nebylo prodáno pouze 18. Se zbylým bytovým fon-
dem dodnes hospodaří, přiděluje byty na základě nájemních smluv a předepisuje nájemné 
podle platné legislativy.

Jak byste z vašeho pohledu ředitele městského bytového podniku srovnal nájemní 
bydlení s bydlením v soukromém sektoru?
Řada našich nájemníků žije v mylné představě, že ten, kdo si koupil byt, má po ekonomic-
kých starostech, protože nemusí platit nájemné. Je to samozřejmě hluboký omyl, protože i 
byty sdružené ve společenství vlastníků platí jakýsi nájem, mají totiž povinnost tvořit fond 
oprav na údržbu společných částí domu a jestliže chtějí, aby jejich dům nechátral a sloužil, 
jak má, musí platit částky podobné těm, které platí nájemníci obecních bytů.

Z čeho je nutné při výpočtu nájemného vycházet?
To je velmi složitá otázka. Především je nutné si uvědomit, že stát nájemné do této doby 
reguluje. Přitom by neměl překážet ekonomickému fungování trhu s byty, zároveň však 
musí činit podpůrné kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se samy o své bydlení 
na trhu postarat nemohou (hovoříme o vlastnictví). Proto u nájemních bytů nájemné regu-
luje a jeho zvyšování prováděl velmi pozvolna, a to na úkor vlastníků, tedy i měst a obcí. Až 
po značném tlaku majitelů domů a zrušení regulační vyhlášky ústavním soudem přispěchal 
se zákonem č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.

Rozhovor měsíce
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Co si pod pojmem „jednostranné zvýšení nájemného“ můžeme představit a co je jeho 
cílem?
Vychází ze zákona, který nabyl účinnosti 31. 3. 2006 a upravuje možnost jednostranného 
zvyšování nájemného, které je možné uplatnit během čtyřletého období od 1. 1. 2007 do 
31. 12. 2010. Stát tím konečně začal naplňovat cíle a principy bytové politiky, zejména 
odstraňování cenových a právních deformací v oblasti nájemního bydlení, a tím vytváření 
vhodného právního, institucionálního a daňového prostředí pro aktivity všech aktérů na 
trhu s byty. Zároveň určil pro jednotlivé velikostní skupiny měst a obcí tzv. cílové nájemné, 
uplatněné nejdříve k 1. 1. 2010. Tato hodnota by měla velmi zhruba odpovídat dolní hla-
dině smluvního nájemného v dané lokalitě. A od roku 2011 nebude nájemné regulováno 
vůbec. Jeho smysl spočívá hlavně v tom, aby bylo konečně umožněno ekonomické fungo-
vání trhu s byty.

Jakým způsobem tedy aplikujeme jednotlivé zvyšování nájemného v našem městě a 
jaké změny můžeme očekávat v příštím roce?
V našem městě byl zákon poprvé aplikován v roce 2007. Vedení města se snažilo od začátku 
využít maximální možnosti zvyšování nájemného tak, jak dovoloval zákon, s tím, že se k 
cílové hodnotě dojde postupným a pro nájemníky přijatelným zvyšováním. Toto se vcelku 
dařilo až do letošního roku. Pro rok 2010 byla ale sdělením Ministerstva pro místní rozvoj 
cílová hodnota zvýšena podstatně více a dokonce to donutilo zákonodárce provést výjim-
ku v zákoně velkým městům (Praha, Brno aj.) a prodloužit jednostranné zvyšování nájem-
ného až do roku 2012. Menší města včetně Vysokého Mýta však tuto výjimku neobdržela. 
Proto rada města dne 28. 7. 2009 svým usnesením č. 26/2009 schválila zvýšení v maximální 
výši jako v předeš lých letech a pouze u bytů sociálně potřebných občanů využila možnosti 
nižšího zvýšení. Při svém rozhodování ale měla samozřejmě na paměti i skupinu obyvatel, 
kterým zvýšení nájmu zkomplikuje životní situaci. Těm stát garantuje kompenzaci celko-
vých výdajů na bydlení formou sociálních dávek. 

V mnoha městech se řeší otázka dluhů za nájemné. Jak se k němu stavíme u nás?
Dlužné na nájemném se stává pro Městský bytový podnik problémem.  Ale máme snahu ho 
řešit citlivě a na neplatiče nájemného pohlížet ze dvou hledisek. Obyvatelé, kterým finanční 
prostředky vzhledem k velmi nízkým příjmům na úhradu nájemného nepostačí, si budou 
moci případné dluhy na nájemném vyrovnat sociálními dávkami. Existuje u nás bohužel 
i druhá skupina obyvatel, kteří  Městskému bytovému podniku způsobují spoustu práce 
navíc s vymáháním dlužných částek včetně výdajů na právní a exekutorskou činnost. 

Dluhy stranou, zakončit bychom měli pozitivně. Jaké máte plány?
Jak už jsem uvedl, vybrané prostředky na nájemném  se budou vracet do oblasti bytového 
fondu, a to formou oprav a údržby domů. V roce 2010 bude částka hospodářské činnosti 
postupně navýšena až na cca 20 mil. Kč. Tím se zkvalitní celková údržba domů a bytů, pro-
vede se např. celková rekonstrukce systému vytápění v domě s pečovatelskou službou čp. 
50/IV, zmodernizují se byty v panelových domech před přidělováním novým nájemníkům, 
část finančních prostředků bude použita na podporu programu Zelená úsporám.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková
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NOVÝ BYDŽOV 

Nový Bydžov, královské věnné město se 7 229 
obyvateli nedaleko krajského města Hradce 
Králové, zmiňují historické prameny od roku 
1305. V roce 1569 se stalo královským věnným 
městem. Později, a to až do roku 1850, byl sídel-
ním městem Bydžovského kraje, poté do roku 
1960 okresním městem. I po zrušení okresu 
nepřestalo být přirozeným centrem spádové 
oblasti. 
Pravidelný půdorys města, tzv. „bydžovský 
čtverec“, vychází ze čtvercového náměs-
tí s pravoúhlým vyústěním čtyř hlavních a 
osmi vedlejších ulic. Toto území je vyhlášeno 
památkovou zónou. Ozdobou novobydžov-
ského náměstí je radnice a mariánský morový 
sloup. Radnice je poprvé v pramenech připo-
mínána k letům 1461 a 1462. Původně pozd-
ně gotická stavba prošla renesanční a poz-
ději barokní přestavbou. Novogotická stavba 
z let 1863 až 1865 stojí na místě původní 
renesanční radnice a vedlejšího Hrušovského 
domu. Mariánskému morovému sloupu, tzv. „sloupu v rynku“ byly roku 1697 „položeny 
grunty pro sloup a obraz rodičky Boží Panenky Marie vprostřed rynku“. Celé sousoší v 
základní podobě vzniklo ale až v roce 1716, po morové nákaze, která postihla město v 
předchozím roce.

Cesty věnnými městy
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Z počátku 14. století se dochoval gotický kostel sv. Vavřince, který byl původně zasvěcen 
Matce Boží. Gotická trojlodní stavba je v severním nároží západního průčelí doplněna hra-
nolovitou věží, po severní a jižní straně trojlodí předsíněmi a na jižní straně ještě barokní 
sakristií. Původně gotická stavba byla upravována barokně, hlavně v 17. a 18. století. Horní 
část věže získala nynější podobu po velkém požáru v roce 1817. Ve věži jsou 3 zvony 
– Václav (1507), Median (1574) a Vavřinec, nový zvon ulitý v roce 1999.
Mimořádnou pamětihodností Nového Bydžo va je židovský hřbitov, který byl založen v 
roce 1520 v jižní části za hradbami města. Od té doby až do roku 1885 zde byli pohřbíváni 
nejen členové místní početné komunity, ale i Židé z bližšího i vzdálenějšího okolí. Na ploše 
přes půl hektaru napočítáme dnes přes 1480 náhrobků. Po pražském a kolínském hřbitově 
patří novobydžovský židovský hřbitov k nejstarším a největším v Čechách. 
Městské muzeum a galerie v budově spořitelny nabízejí bohaté expozice – pravěk 
Novobydžovska, cechovní, umělecké a merendní památky, tzv. Archu bydžovskou a obrazy 
Petra Brandla, venkovský národopis, plastiky naivního umělce Václava Kučery-Křapíka, 
obrazy, plastiky a plakáty 19. a 20. století. 
V roce 2003 bylo po rozsáhlé rekonstrukci nově otevřeno Jiráskovo divadlo. 
Nový Bydžov se stal rodištěm řady významných osobností – rektora pražské univerzity, 
významného filozofa, vědce a historika Marka Bydžovského z Florentina, Josefa Němce, 
českého vlastence a manžela spisovatelky Boženy Němcové, mecenáše českého školství 
a kultury Aloise Turka a mnoha dalších. 

Rubriku připravuje Dagmar Sabolčiková.
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... tentokrát o Talafúsově ulici

Ulice spojující  historické centrum 
města s novými čtvrtěmi na Pražském a 
Litomyšlském předměstí byly pojmenová-
ny po významných osobnostech husitské-
ho hnutí v Čechách. Již seznam ulic z roku 
1903 se zmiňuje o ulici Žižkově (původně 
Zdonínská) a Rokycanově, která stejně 
jako ulice Prokopova vedla v té době 
pouze k železniční trati (od roku 1933 
Prokopa Velikého). Jediná z ulic, která 
nevede přímo z centra města, je Talafúsova 
ulice. Začíná v Jiráskově ulici a ústí v ulici 
Lidické na sídlišti Družba. Až do 30. let 
není uvedena na žádném plánu města, 
pojmenována byla zřejmě až po válce. 
Se jmény Jana Žižky, Prokopa Holého 
(Velikého) nebo Jana Rokycany jsme měli 
možnost seznámit se ve školních lavicích, 
o husitském hejtmanovi Janu Talafúsovi z 
Ostrova toho však víme méně. Ves Ostrov 
je vzdálena vzdušnou čarou asi 9 km od 
Vysokého Mýta směrem na Chrudim. Ve 
zdejší tvrzi se patrně kolem roku 1410 
narodil. V roce 1439 je uváděn jako zeman 
usedlý v Ostrově. Po boku Jana Jiskry z 
Brandýsa bojoval v Uhrách za práva krá-
lovny Alžběty Lucemburské a jejího syna 
Ladislava Pohrobka. Po více než dvaceti-
letém pobytu na Slovensku se vrátil zpět 
do Čech, ale již v roce 1465 opět válčil na 
straně českého krále Jiřího z Poděbrad 

Víte že... proti uherskému králi Matyáši. Nástěnná 
malba ve výstavní síni Městské galerie 
ve Vysokém Mýtě zobrazuje Talafúse při 
obraně rodného Ostrova (foto), široce se o 
Talafúsovi rozepisuje Alois Jirásek v trilogii 
Bratrstvo. Kdy a kde Jan Talafús zemřel, 
není známo, zrovna tak, jako není znám 
původ jeho zvláštního příjmení: v něm-
čině znamená Tallafuss člověka s defor-
movaným chodidlem (doslovně talířová 
noha), ve staré češtině byl slovem talafous 
označován hlupák nebo vyzvědač.

 Alena Korálová,
 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

KAREL FENIK

Karel Fenik se narodil 
24. 12. 1935 ve Vysokém 
Mýtě, je ženatý a má 
jednu dceru. V letech 
1953 – 1983 pracoval v 
n. p. Karosa. Ve Vysokém 

Mýtě je Karel Fenik znám především jako 
herec. Začínal hrát v padesátých letech v 
Lidové scéně se souborem Lyra, ve kte-
rém odehrál nejvíce rolí. Poté byl členem 
souboru Malá scéna. V současné době 
vystupuje převážně se spolkem Šembera. 
Za více než padesát let odehrál přes 800 
představení a stal se jedním z předních 
ochotnických divadelníků ve Vysokém 
Mýtě. Diváci si jistě vzpomenou na jeho 
vynikající herecké výkony, které předvedl 
na vysokomýtských divadelních prknech, 
například ve Filosofské historii, Veselých 
paničkách windsdorských, v Revizoru, 
v Dalskabátech, hříšné vsi, v Karlu IV. a 
mnoha dalších představeních. Karel Fenik 
tento měsíc vystoupí v roli Vandergrunda 
v Těžké Barboře, tentokrát v režii Josefa 
Víši.

Představujeme Vám...
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Úplná znění usnesení ZM 3/09 a RM č. 22/
09 – 27/09 jsou zveřejněna na interneto-
vých stránkách města. Předkládáme z nich 
následující výtah.

17. června zastupitelstvo města:
• schválilo výsledek hospodaření hospo-
dářské činnosti města Vysoké Mýto za rok 
2008 a způsob použití zisku, závěrečný 
účet města za rok 2008 a vyúčtování dota-
cí přijatých městem v roce 2008;
• schválilo rozbor hospodaření sestave-
ný k 31. 3. 2009 a rozpočtové opatření 
č.1/2009; 
• schválilo záměr přijetí úvěru na předfi-
nancování dotace a záměr přijetí investič-
ního úvěru; 
• zrušilo povodňový fond včetně pravi-
del o použití prostředků z povodňového 
fondu; 
• schválilo pořízení úpravy územního 
plánu města Vysokého Mýta s ohledem na 
udržitelný rozvoj podle stavebního záko-
na č. 183/2006 Sb., a následně s podáním 
žádosti o dotaci z Integrovaného operač-
ního programu - podporovaná aktivita 
5.3) podpora tvorby a aktualizace územ-
ních plánů obcí s ohledem na udržitelný 
rozvoj území; 
• schválilo předložení žádosti o dotaci z 
Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod na projekt Muzeum čes-
kého karosářství - rekonstrukce komple-
xu budov bývalé staré radnice (soudu) a 
vězení, nám. Přemysla Otakara II., č. p. 96 
a č. p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto, 
který je prioritním investičním projektem 
města;
• schválilo poskytnutí dotace ve výši 
100 000 Kč občanskému sdružení 
Smíření Chrudim na dostavbu hospice v 
Chrudimi. 

Informace z Městského úřadu

Z jednání zastupitelstva a rady města

16. června rada města:
• schválila poskytnutí dotace rady města 
ve výši 15 000 Kč na celodenní exkur-
zi dětí z Pyrzyc do Prahy v době jejich 
návštěvy Vysokého Mýta 11. a 12. 9. 2009; 
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto ve výši 2 000 Kč Centru pro rodinu 
Kujebáček, o. s. na uhrazení nákladů za 
přednášku PhDr. Lidmily Pekařové. 

23. června rada města:
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Agile spol. s r. o. jako dodavatelem staveb-
ní akce Rekonstrukce ulice Svatopluka 
Čecha, rekonstrukce Sladkovského ulice, 
úprava autobusového nádraží, vybudová-
ní veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka 
Čecha, Sladkovského, A. V. Šembery a 
Vladislavově ve Vysokém Mýtě za nabíd-
kovou cenu 6 280 582 Kč vč. DPH. 

30. června rada města:
• schválila přijetí dotace na požární 
dopravní automobil ve výši 150 000 Kč 
a dále přijetí dotace na akceschopnost 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů ve 
výši 150 000 Kč;
• schválila dar městu Žulová ve výši 
3 441 Kč formou balené pitné vody (Pozn.: 
Žulová byla postižena povodní.);
• schválila Ceník placených služeb a 
poplatků knihovny platný od 1. 7. 2009. 
 
14. července rada města: 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s fir-
mou Projektil architekti s. r. o. na zpraco-
vání projektové dokumentace pro staveb-
ní povolení a provedení stavby na akci 
Muzeum českého karosářství - rekonstruk-
ce komplexu budov bývalé staré radnice 
(soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara 
II., č. p. 96 a č. p. 165 ul. A. V. Šembery, 
Vysoké Mýto v celkové výši 1 963 500 Kč 
včetně DPH;
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• vzala na vědomí názor dopravní komise 
na vybudování záchytného parkoviště u 
stadionu a doporučuje zachovat stávající 
stav. Dále vzala vědomí vyřízení žádos-
ti pana Klapala ohledně úprav a oprav 
komunikací na Vinicích. Doporučuje, aby 
Technické služby navrhly technologické 
řešení opravy nerovností betonových 
panelů tzv. chodníčku na Vinice s ohle-
dem na bezpečnost osob, životní prostře-
dí a ekonomickou náročnost. 
• souhlasila se zrušením parkování náklad-
ních vozidel v bývalých Jiráskových kasár-
nách (u dětského hřiště) od 1. 10. 2009; 
• vyhlásila v souladu s vyhláškou ZM o 
provedení speciální ochranné deratizace 
na území města Vysokého Mýta č. 1/2001 
termín speciální ochranné deratizace ve 
dnech 5. 10. - 9. 11. 2009.

28. července rada města:
• schválila uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
První vysokomýtská stavební společnost 
s. r. o., jako dodavatelem stavební akce 
Stavební úpravy v objektu MŠ Žerotínova, 
Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 330 256 
Kč vč. DPH a smlouvu o dílo se stejnou 
firmou jako dodavatelem stavební akce 
Stavební úpravy v objektu MŠ Slunečná, 
Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 231 739 
Kč vč. DPH; 
• vzala na vědomí záměr vybudování cyk-
lostezky na Vinice;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Pavel Pažourek, Vysoké Mýto jako dodava-
telem stavební akce Stavební úpravy v ZŠ 
Javornického, Vysoké Mýto - I. etapa pro-
vedení stavebních prací za nabídkovou 
cenu 119 378 Kč vč. DPH; 
• má námitky proti vydání povolení 
Ministerstva financí ČR k provozování 
loterie a jiné obdobné hry prostřednic-
tvím technického zařízení - 3 ks interaktiv-
ních videoterminálů v herně MACAO na 
adrese Vladislavova 121, Vysoké Mýto;
• schválila zvýšení nájemného na 51,95 

Kč/m2 a v bytech pro sociálně potřebné 
občany na 45 Kč/m2. U bytů se státní dota-
cí od 1. 1. 2010 bude toto zvýšení pouze u 
nových smluv; 
• souhlasí s přijetím finančního daru ve 
výši 40 000 Kč na ekologické účely ve 
Vysokém Mýtě od společnosti Vodovody 
a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.; 
• schválila pokrytí nám. Přemysla O. II. 
signálem WiFi.
31. července rada města:
• přijala dotaci určenou na akci Optimali-
zace odpadového hospodářství ve městě 
Vysoké Mýto; 
• schválila smlouvu o poskytnutí podpo-
ry ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na realizaci akce Optimalizace 
odpadového hospodářství ve městě 
Vysoké Mýto. 

Marie Lněničková, 
odbor kanceláře vedení města

POZOR NA SÍDLIŠTI DRUŽBA!
DEJTE PŘEDNOST Z PRAVA!
Od 1. září vstoupí na sídlišti Družba do života 
dlouho plánovaná změna dopravního zna-
čení. Budou odstraněny všechny dopravní 
značky upravující přednost v jízdě, a řidiči se 
tak v dané lokalitě budou řídit výhradně tzv. 
pravidlem pravé ruky. Tento revoluční způ-
sob odstranění všech značek byl v minulých 
letech s velkým úspěchem vyzkoušen v řadě 
evropských zemí a postupně je zaváděn i u 
nás. Prokazatelně přispívá k větší obezřet-
nosti a ohleduplnosti mezi všemi účastníky 
silničního provozu, automobilisty, cyklisty 
a chodci. Lokalita bez dopravního znače-
ní je vymezena ulicemi Generála Svatoně, 
Jiráskovou a Prokopa Velikého. V celém sek-
toru budou po několik prvních měsíců řidiči 
na tuto změnu upozorněni tabulemi s nápi-
sem POZOR, ZMĚNA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ! 
Současně se na ni upozorňuje vodorovným 
dopravním značením (bílým pruhem před 
každou křižovatkou).
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Město Vysoké Mýto 
a Městský klub Vysoké Mýto 
vás zvou na jubilejní desáté

Mezinárodní
partnerské
dny

ve dnech 11. - 12. září 2009
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Město Vysoké Mýto a Městský klub 
Vysoké Mýto vás zvou na jubilejní desáté

MEZINÁRODNÍ 
PARTNERSKÉ DNY
11. – 12. září 2009

Program:

PÁTEK  11. 9.

17.00 - 18.00  

VERNISÁŽ 10. SALONU 
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST: 
Mládí vpřed!
Budova bývalého soudu, náměstí Přemysla 
Otakara II. a Městská galerie 
(Salon potrvá na těchto místech ještě v 
sobotu a poté až do 9. 10. v Městské 
galerii)

Od 20.00   
KONCERTY V MKLUBU
Zespół Cygański 
-  polská skupina z Pyrzyc
August Gottfried Burger: Krajina stínů 
a temných lidských vášní 
- div. skupina Šalmaj
Eva se houpá 
- folková skupina, Vysoké Mýto
Diskotéka - Milan Krčil (Rádio OK)

Mezinárodní partnerské dny

SOBOTA  12. 9.

(nám. Přemysla Otakara II.)
Od 9.00  Doprovodný program:
Řemeslný jarmark, atrakce a středověké 
hry pro děti i dospělé, občerstvení...
12.30 TKOMPLEX
13.00 ZESPÓŁ CYGAŃSKI 
 - koncert skupiny 
 z polských Pyrzyc
14.00 TKOMPLEX 
14.30 DĚDOVY BLECHY 
 - Vysoké Mýto
15.30 HISTORICKÝ ŠERM 
 - Zbraně a staletí 1
16.00    SUNSET BVD
17.00 HISTORICKÝ ŠERM 
 - Zbraně a staletí 2
17.30 ABBA CHIQUITA REVIVAL
19.00 HISTORICKÝ ŠERM 
 - Zbraně a staletí 3

20.30 DAN BÁRTA 
 & ILLUSTRATOSPHERE

Moderuje: Milan Krčil (Rádio OK)

Změna programu vyhrazena. 
Vstup zdarma.

Akce se koná pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje.
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VYSOKOMÝTSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
POMÁHAL
Povodně z června a července byly třetí 
nejtragičtější v novodobé historii České 
republiky. Zasáhly osm krajů, nejhůře 
postiženo bylo Novojičínsko, Jesenicko, 
Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko. 
Záplavy si vyžádaly patnáct obětí, mnoho 
lidí muselo opustit své domovy. Jedinou 
dobrou zprávou bylo, že záplavy vyvolaly 
mezi českou veřejností obrovskou vlnu soli-
darity.

Večerní bouře a přívalové deště 26. června 
způsobily problémy i na Jesenicku, povo-
deň zde zasáhla osmnáct obcí. Mezi posti-
ženými se ocitlo i město Žulová. Po doho-
dě s krizovým štábem v Jeseníku směřo-
vala v úterý 30. června z Vysokého Mýta 
pomoc právě do tohoto města. Přivezli 
jsme postiženým občanům balenou 
vodu. Druhý den nato se pod patronátem 
Oblastního spolku Českého červeného 
kříže v Ústí nad Orlicí konala ve Vysokém 
Mýtě humanitární sbírka pro obyvatele 
oblastí postižených povodněmi. Místní 
skupina ČČK ve Vysokém Mýtě shromáž-
dila od občanů Vysokého Mýta, Zámrsku, 
Janoviček a dalších obcí potřebné náči-
ní, dezinfekční a čisticí prostředky, velké 
pytle na odpadky, ručníky, ložní prádlo 

Červený kříž apod. a transportovala tyto dary vysoko-
mýtských občanů na postižené Jesenicko. 
Hnacím motorem této humanitární akce 
byla paní Marie Synková, která rovněž 
osobně doprovodila tuto sbírku a předala 
ji starostům v Bernarticích a Velké Kráši. 
Především jí a dalším členkám vysokomýt-
ského Červeného kříže patří dík za orga-
nizaci sbírky. Děkuji rovněž všem dalším 
dobrovolníkům, kteří členkám Červeného 
kříže pomáhali. Děkuji i všem občanům, 
kteří nezůstali lhostejní k situaci postiže-
ných a přinesli potřebné dary.

Ladislava Pohorská,
tajemnice Městského úřadu Vysoké Mýto

Město Vysoké Mýto nabízí k pronájmu, 
případně k prodeji budovu bývalého 
domova mládeže (u světelné křižovatky) 
v Litomyšlské ulici č. p. 66 včetně pozem-
ku p. p. č. 1179. Dále nabízí k pronájmu 
volné nebytové prostory v budově v ulici 
Prokopa Velikého č. p. 692 na pozemku p. 
p. č. 4644/75 (bývalé kadeřnictví učňov-
ského střediska).
Veškeré další informace poskytne Zdenka 
Zítková, Městský úřad Vysoké Mýto, B. 
Smetany 92, oddělení správy majetku, č. 
dveří 214, tel. 465 466 152, 
e-mail: zdenka.zitkova@vysoke-myto.cz

Pronájem prostor
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13. a 20. 6. se uskutečnilo v obřadní síni 
Městského úřadu ve Vysokém Mýtě za 
hudebního přispění 5 dětí z hudební třídy 
ZŠ Javornického pod vedením p. učitelky 
Lichtenberkové slavnostní uvítání nových 
vysokomýtských občánků:

Kristýna Bělinová, Nicole Čechová, Lenka 
Drábková, Pavel Formánek, David Holub,  Jan 
Hruška, Kateřina Janů, František Kopecký, 
Tobiáš Kouřím, Denisa Křivánková, Daniel 
Kučák, Michal Kyndl, Zuzana Marková, 
Nikol Martincová, Martin Melichar,  Dorota 
Metelková, Natálie Mračnová, Jan Navrátil, 
Kateřina Novotná, Tereza Pačesová, Adriana 
Paďourová, Veronika Pechancová, Pavel 
Přikryl, Sebastian Suchý, Barbora Šedová,  
Eliška Tomková, Viliam Uhlíř, Nikola Virágová, 
Zuzana Vopařilová, Matyáš Vorba a Nikola 
Zelená.

Noví občánci

VÝSTAVA K SOŠE 
V HAVLÍČKOVÝCH SADECH 
A REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ 
O. VAŇORNÉHO
Město Vysoké Mýto si i vás dovoluje pozvat 
na výstavu Kláry Klose Opuštěný měsíc, která 
bude zahájena na nový školní rok, v úterý 
1.  září  v 17 hodin ve zvonici na náměs-
tí Otmara Vaňorného. Současně s návrhy 
sochy Kláry Klose Opuštěný měsíc, která 
byla letos odhalena v Havlíčkových sadech, 
tu bude mj. vystaven i společný návrh Ing. 
arch. Milana Košaře a Ing. arch. Aleše Kloseho 
na rekonstrukci náměstí Otmara Vaňorného 
ve Vysokém Mýtě. Výstava je vhodná nejen 
pro dospělé, ale i pro děti ze středních a 
základních škol. Na autentickém materiálu 
je velmi didakticky představen vznik sochy 
od prvních skic až k samotné realizaci. 
Výstava bude otevřena od 1. do 13. září v 
Galerii ve Zvonici, denně kromě pondělí 
9 – 12 a 13 – 17 hod.

Výstava

V září budou opět probíhat Dny evropské-
ho kulturního dědictví (EHD – European 
Heritage Days), kdy se otvírají pro veřej-
nost památky buď zdarma, nebo za sníže-
né vstupné, nebo památky běžně nepří-
stupné návštěvníkům.
Letošní ročník EHD se bude konat od 12. 
do 20. září. Národní téma pro tento rok je 
„Památky měřené časem“. Národní zaháje-
ní se uskuteční 12. září ve Šternberku.

Ve Vysokém Mýtě budou památ-
ky,  v ýstav y a doprovodné akce 
zpřístupněny veřejnosti zdarma o vík-
endu 12. a 13. září. Současně budou v 
sobotu probíhat na náměstí Přemysla 
Otakara II. Mezinárodní partnerské dny 
Entrevue.

Dny evropského kulturního dědictví
ve Vysokém Mýtě
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Památky a akce přístupné zdarma:

Kostel sv. Vavřince – nám. Vaňorného. 
Gotický chrám ze 13. stol. Hlavní loď je 
vysoká přes 21 m. V kostele se nachází 
pozoruhodná cínová křtitelnice z r. 1499. 
Hlavní oltář s obrazem Petra Brandla 
Nanebevzetí Panny Marie z roku 1787 je 
řazen k největším skvostům barokního 
umění východních Čech.
Otevřeno 
12. 9., 9.00 – 17.00 a 13. 9., 9.30 – 16.30

Zvonice – nám. Vaňorného. Byla vystavě-
na ze zbytků zdiva zrušených klášterů v 
letech 1583 – 85. V letech 1958 – 89 byl 
vnitřek Zvonice upraven do čtyř podlaží 
a proměněn ve výstavní prostor, sloužící 
k sezónním výstavám. V době EHD se tu 
koná výstava sochařky Kláry Klose.
Otevřeno
12. a 13. 9., 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Pražská brána – Pražská ulice. Nejvyšší 
věž (48 m) bývalého středověkého města 
s hodinami. Byla stanovištěm a příbytkem 
hlásného. 
Otevřeno 
13. 9., 9.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00

Výstavní síň J. Jušky – nám. Přemysla 
Otakara II. Slavnostní sál sloužil jednak 
jako sál pro zasedání okresního zastupi-
telstva a jednak jako prestižní výstavní 
prostor. Je neorenesančně dekorován a 
je vyzdoben i secesními nástěnnými mal-
bami Jana Doubka. Na pěti jeho lunetách 
jsou zachyceny výjevy z minulosti tehdejší-
ho Vysokomýtského okresu. V době EHD se 
tu koná Salon královských věnných měst. 
Otevřeno
12. a 13. 9., 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

Kostel Nejsvětější Trojice - Jungmannovy 
sady. Byl postaven r. 1543 mistrem 
Blažejem z Litomyšle, rozšířen r. 1592 mis-
trem Trebkem. Kněžiště je pozdně gotické, 
loď restaurována v baroku. Zbytky pískov-
cových náhrobků. Na hlavním oltáři se 
nachází nejstarší obraz Vysokého Mýta z 
poloviny 18. století.
Otevřeno 
12. 9., 13.00 – 17.00 a 13. 9., 13.00 – 17.00

Barokní areál Vraclav – kostel sv. Mikuláše 
se souborem barokních plastik, budova 
bývalých lázní, kde se nachází expozice 
k historii lázní a dějinám obce Vraclav, 
poustevna.
Otevřeno 
13. 9., 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00. 
Současně zde probíhá výstava Válečnictví 
v době baroka. 

Podkarpatský dřevěný kostelík  – 
Dobříkov. Kostelík je dvousrubová stavba, 
sroubená z ručně štípaných a dotesáva-
ných dubových kmenů, v byzantsko-go-
tickém stylu. Byl postaven v roce 1669 ve 
Velké Kopani na Podkarpatské Rusi.
Otevřeno 
12. 9., 14.00 – 17.00, 13. 9., 15.00 – 18.00

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

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

Středa 2. 9. v 17.30

KLETBA MĚSÍČNÍHO UDOLÍ
Odvážná třináctiletá dívka Maruška jako 
jediná může zlomit prokletí a navrátit klid 
a štěstí celému Měsíčnímu údolí... Nová 
evropská koprodukční fantasy.
102 min. Český dabing. Vstupné 69 Kč.

Pátek 4. 9. v 19.00

TERMINÁTOR  SALVATION
Johnu Connorovi (Christian Bale) je sou-
zeno vést lidský boj proti Skynetu a jeho 
armádě terminátorů.
116 min. Nevhodné do 12 let. 
Vstupné 69 Kč.
 
Pondělí 7. 9. v 19.00 
Úterý 8. 9. v 19.00

HARRY POTTER  PRINC DVOJÍ 
KRVE
Harry začíná již 6. rok v Bradavicích. Do 
rukou se mu dostává stará kniha, která je 
velmi zvláštně označená - Tato kniha je 
majetkem PRINCE DVOJÍ KRVE...
154 min. Přístupný. Vstupné 69 Kč.
 
Úterý 15. 9. v 19.00
Středa16. 9. v 19.00

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Zbytečná, nekonečná a hlavně nebez-
pečná je žárlivost. Už popáté se objeví v 
kinech film podle jednoho z bestsellerů 
nejpopulárnějšího českého spisovatele 
současnosti, Michala Viewegha. Je to ale 
první film, který vznikl v koprodukci s 
italskými filmaři.
95 min. Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino Pátek 18. 9. v 13.30

BOLT  PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD
Animovaný rodinný film. Pro superpsa 
Bolta je každý den plný dobrodružství, 
nebezpečí a intrik - alespoň do té doby, 
dokud kamery natáčejí.
103 min. Vstupné 34 Kč.

 

Pátek 18. 9. v 19.00

PROROCTVÍ
Mladému studentovi se dostane do 
ruky 50 let starý vzkaz. Přesně předpoví-
dá všechny strašné události a katastro-
fy, ke kterým došlo v uplynulých letech. 
Obsahuje data, místa i počty obětí. Začne 
zběsilý závod s časem.
121 min. Nevhodné do 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 23. 9. v 19.00

POKOJ V DUŠI 
Tóno se po pěti letech vrací z vězení, 
kde si odseděl trest za krádeže. Manželka 
se mu odcizila a svého pětiletého syna 
vlastně nezná. Jeho přátelé z dětství kněz 
Marek (Jan Vondráček) a podnikatel Petr 
(Robert Wieckiewicz) se mu snaží po 
návratu pomoci…
97 min. Nevhodné do 12 let. 
Vstupné 69 Kč.
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Pátek 25. 9. v 17.30

DOBA LEDOVÁ 3 
 ÚSVIT DINOSAURŮ
Americký animovaný film. Hrdinové z pro-
středí pod bodem mrazu se vrací, aby 
zažili další neuvěřitelná dobrodružství, 
tentokrát pod zemským povrchem, kde je 
o poznání větší horko…
94 min. Vstupné 64 Kč.

 

Středa 30. 9. v 19.00

ZASTAV SE, NEPŘEŽIJEŠ 2 
 VYSOKÉ NAPĚTÍ
Čínská mafie ukradne Chelisovo téměř 
nezničitelné srdce a vymění ho za baterio-
vě poháněnou náhradu, která vyžaduje 
pravidelné dávky elektřiny, aby se udržela 
v chodu. Touha po pomstě je hnacím 
motorem…
94 min. Nepřístupný do 15 let.
Vstupné 64 Kč. 

V říjnu uvidíte: 
Jménem krále • Veni, Vidi, Vici • Operace 
Dunaj • Dinosaurus • Doba ledová 3 • Muži 
v říji

Čtvrtek 17. 9. v 19.00
v Šemberově divadle

TY, KTERÝ ŽIJEŠ  
Švédsko, Německo, Francie, Dánsko, 
Norsko, 2007, 92 min.
Scénář a režie: Roy Andersson  
Kamera: Gustav Danielsson
Hudba: Benny Andersson
Obsazení: Jessika Lundbergová (Anna), 
Elisabeth Helanderová (Mia), Björn Englund 
(hráč na tubu), Leif Larsson (tesař), Olle Olson 
(poradce Olle Olson), Kemal Sener (holič), 
Håkan Angser (psychiatr), Gunnar Ivarsson 
(obchodník), Lennart Eriksson (muž na balkó-
ně) aj.

S tvorbou osobitého švédského tvůrce 
jsme se v repertoáru našeho filmového 
klubu již setkali, protože jeho předcho-
zí film Písně z druhého patra vzbudil u 
některých nezkušených diváků jisté roz-
paky. Originální způsob antidramatické 
konstrukce záběrů a sekvencí snímaných 
klasickou 35mm kamerou je svým způso-
bem dokonalou sebeobranou proti ata-
kům moderních audiovizuálních výtvorů, 
jakými jsou klipy, televizní šoty, moderní 
akční kinematografie, animované sním-
ky, komiksy apod. Celá poetika Roye 
Anderssona je postavena na skvělé kom-
pozici jakoby náhodně posbíraných obra-
zů bez souvislého děje a pevné dramatic-
ké struktury. Ale jak už to tak bývá, i ten 
nepatrný útržek živé scenérie dokáže na 
připraveného diváka náležitě zapůsobit 

Filmový klub
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a zanechá v něm pozoruhodný inspirační 
impulz pro opakované promýšlení základ-
ních otázek smyslu života. Opakovaně si 
filmoví teoretici lámou hlavu i nad směrem 
dalšího vývoje kinematografie. Vyčpělost 
povrchní (byť kvalitně natočené) filmové 
zábavy dává tušit slepou uličku... Existence 
Roye Anderssona a především jeho filmů 
je však živoucím důkazem smysluplnosti 
takové tvorby, která si v sobě nese pečeť 
tajemství lidské existence jako takové. 
Film Ty, který žiješ byl velice příznivě přijat 
diváky i kritikou na MFF v Cannes i na loň-
ském MFF v Karlových Varech. Je ovšem 
pravda, že si pro svou spřízněnost s poezií 
žádá vnímavého diváka. Přijďte vnímat s 
námi! Do kina vás zve

Jan Schejbal

Pondělí 14. 9. v 19.30
Šemberovo divadlo

Travesti skupina Screamers
uvádí pořad

LÉTO JE LÉTO
Vstupné: 220, 210, 200 Kč. 
Předprodej vstupenek v Informačním cent-
ru Městského úřadu Vysoké Mýto od 31. 8. 

 

Divadlo
Šemberovo divadlo

Nabídka divadelního 
předplatného na podzimní 
sezónu 2009 

6. 10. 
Claude Confortès: 

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

20. 10.  
Jiří Just: 

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

listopad  
Robert Anderson: 

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA 
Agentura HARLEKÝN s. r. o.
Režie: Pavel Háša.
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, 
Já jsem Herbert), které autor líčí, jsou směš-
né, ale velice lidské. V jistých obměnách 
mohou potkat i nás. 
Hrají: P. Nárožný, K. Fialová, L. Švormová, V. 
Vydra, J. Ptáčník, D. Morávková/E. Janouš-
ková.
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M-klub

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

7. 12. 
Václav Havel: 

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

leden 2010 
Keith Waterhouse: 

JEFFREYMU JE ŠOUFL
Divadlo Ungelt
Režie: Julek Neumann. 
Tragikomický příběh o slavném britském 
žurnalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernar-
dovi. 
Hrají: Jeffrey Bernard - Oldřich Kaiser, v 
dalších rolích Karolina Kaiserová, Rostislav 
Novák a Jaroslav Hanuš.

Začátky představení vždy v 19.30.

Ceny předplatného: 
1 200, 1 100 a 1 000 Kč.
Prodej abonentek bude probíhat od 1. září, 
současným předplatitelům jsou jejich mís-
ta rezervována do 18. září. Nebudou-li mít 
o předplatné na tuto sezónu zájem, žádá-
me je o včasné zrušení. Nevyzvednuté abo-
nentky budou dány do prodeje. 
Pro ostatní zájemce probíhá prodej před-
platného od 21. do 25. 9. 
Více informací na tel. 465 424 455, 739 063 823 
(Petra Klasovitá) nebo na www.mklub.cz. 

Připravujeme:
17. 10. ve 20.00, M-Klub

IVONE SANCHEZ TRIO - koncert

říjen, Šemberovo divadlo

IVAN MLÁDEK - koncert

12. 1. v 19.30, Šemberovo divadlo

MARIE ROTTROVÁ 
SE SKUPINOU NĚŘEŽ
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100 LET SPOLKU ŠEMBERA
Před sto lety, na jaře roku 1909, byl založen nejvýznamnější spolek ve vysokomýtské diva-
delní historii, divadelní spolek Šembera.

Jeho počátek spadá do histo-
rie pěveckého sboru Otakar, 
v němž působil pod vedením 
vynikajícího herce a režiséra 
Antonína Vaniše dramatický 
odbor. Jeho stále se rozvíjejí-
cí činnost a z toho vyplývající 
snaha po výraznějším zviditel-
nění vedla členy dramatického 
odboru Otakara v roce 1909 k 
přijetí nového jména souboru 

- Šembera. Jméno významného vysokomýtského rodáka a zakladatele moderní tradice 
ochotnického divadla v našem městě Aloise Vojtěcha Šembery nebylo pro název divadel-
ního souboru vybráno náhodou, ale jako symbol pokrokové kulturní a divadelní činnosti. 
Dramatický odbor Šembera od svého ustavení do 1. světové války v roce 1914 stačil sehrát 
58 divadelních her. Svou činnost zahájil 8. května 1909 náročnou psychologickou hrou 
Henrika Ibsena Příšery. Z dalších významnějších premiér tohoto souboru je třeba jmeno-
vat Hauptmannův Bobří kožich, Jiráskovu Vojnarku a Vrchlického Rabínskou moudrost. V 
roce 1910 vzpomněl spolek 85. výročí od uvedení prvního českého divadla ve Vysokém 
Mýtě, a to jednoaktovkou A. Kotzebua v překladu V. R. Krameria Dům na silnici a hrou L. 
Stroupežnického Paní mincmistrová. V následujících letech nastudoval Maryšu bratří Mrštíků, 
Stroupežnického Zvíkovského raráška a Zeyerova Radúze a Mahulenu. Vysokomýtský autor 
Josef Doležal pro soubor napsal Pohádku o Honzovi, v níž titulní roli hrál student a pozdější 

Divadelní spolek Šembera

MARYŠA. Vzácný snímek ze hry Maryša, poslaný jako pozdrav p. Králíka dne 8. 5. 1911 panu J. U. C. Miloslavu Šímovi 
(vrchnímu radovi politické správy - později v letech 1937-39 předsedovi spolku Šembera) s textem: „Maryša nám nad 
očekávání dobře dopadla…. (mezi herci je vpravo A. Vaniš a M. Ševčíková).
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známý koncertní zpěvák Lev Uhlíř. V roce 1912 uvedl Vrchlického Pomstu Catullovu při 
tryzně k básníkovu úmrtí, dále Želenského Tažné ptáky a Stroupežnického Naše furianty. V 
roce 1914 pak ještě Pygmalion od G. B. Shawa s B. Wirthovou a hostem R. Schlaghamerem 
z Národního divadla v hlavní roli. Ve válečných letech byla divadelní činnost ochromena. 
Přesto v roce 1917 sehrál spolek Tylovu Fidlovačku a v roce následujícím Jiráskovy hry Otec 
a Lucerna. 
Konec války přinesl nové nadšení a rozvoj ochotnického divadelnictví. Na jeho obrození 
zapůsobily celonárodní oslavy 50. výročí položení základního kamene ke stavbě Národního 
divadla. Jistě i pod dojmem této události se 27. října 1918 ustavil Spolek pro zbudování a 
udržování divadla ve Vysokém Mýtě, jehož posláním bylo vybudovat ve městě samostat-
nou divadelní budovu. Prvním předsedou spolku byl starosta města František Mareš, po 
něm až do roku 1937 řídil spolek Jaroslav Hnát. Divadelní činnost se v té době ve Vysokém 
Mýtě živě rozvíjela. Hrály se i opery: v červenci 1919 Blodkova opera V studni a v dubnu 
1920 byla s velkým ohlasem uvedena opera místního autora dr. J. Šetiny Květy podzimu.
13. května 1920 se dramatický odbor Šembera úplně osamostatnil. Činnost samostatného 
spolku byla velmi aktivní. V těchto letech měl asi 120 členů a až do roku 1930 uváděl okolo 
10 premiér ročně. Pod vedením režisérů Antonína Vaniše, Antonína Slámy a Jaroslava 
Číhala se ve Vysokém Mýtě hrály i ty nejnáročnější hry domácího i světového repertoáru. 
V některých hrách jako hosté vystoupili význační herci Národního divadla: R. Nasková, V. 
Vydra, L. Dostálová, E. Kohout, K. Mušek, M. Nový, R. Deyl starší, A. Sedláček, K. Želenský, H. 
Benoniová, Z. Baldová, J. Steimar, J. Vojta, M. Bečvářová a mnoho dalších.
9. srpna 1925 bylo slavnostně otevřeno Šemberovo divadlo. Bylo postaveno Spolkem pro 
zbudování a udržování divadla ve Vysokém Mýtě za velkého nadšení a pracovní obětavosti 
herců i občanů města za 10 měsíců od položení základního kamene. Slavnostního otevře-
ní hrou Princezna Pampeliška, provedenou Divadelním spolkem Šembera, se zúčastnilo 
mnoho význačných hostů a také autoři Jaroslav Kvapil a hudební skladatel Josef Bohuslav 
Foerster.
V roce 1925 se sloučil Spolek pro zbudování a udržování divadla ve Vysokém Mýtě s 
divadelním spolkem Šembera a divadelní budova byla pojmenována Šemberovo divadlo. 
Samotný spolek Šembera v ní odehrál až do roku 1952, kdy byl začleněn do Závodního 
klubu THZ, celkem 463 představení 189 divadelních her. Šemberovo divadlo však sloužilo i 
ostatním spolkům ve Vysokém Mýtě, a tak je za toto období zaznamenáno 988 odehraných 
ochotnických představení. To svědčí o velkém vlivu divadla na občany Vysokého Mýta a 
okolí v 1. polovině 20. století. Ve třicátých letech bylo uváděno okolo 20 nových her ročně, v 
roce 1937 dokonce 25 premiér. Rostl také počet aktivních herců a hereček. Spolek Šembera 
měl v roce 1937 140 členů.
Pod vedením zkušených režisérů se začali prosazovat další herci, kteří se později stali 
oporou spolku: Stanislav Košťál, Josef Ševčík, František Majer, Jaroslav Kovář, Alois Lejsek, 
Josef Svoboda, Antonín Svoboda, Josef Šalda a později František Šantrůček, Josef Mlejnek, 
Jan Voženílek a další, z dámské části pak vedle Marie Ševčíkové vynikající herečky Anna 
Polednová, Božena Beranová, Marie Abrahamová – Jetmarová, Marie Pilná a další. Zvláštní 
zmínku zasluhuje přínos Olgy Jeništové, která se od roku 1919 mnoho let soustavně věno-
vala návrhům a řešením scény téměř u všech inscenací divadelního spolku Šembera.
Na konci dvacátých let se také zrodila tradice pravidelných divadelních představení pro 
dětské diváky. Josef Ševčík jako Kašpárek, Stanislav Košťál jako Šmidra a František Cejnar 
jako Škrhola přivedli na vysokomýtské jeviště postavy, které si získaly značnou popularitu 
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nejen dětských diváků. Na tuto tradici navázali herci Malé scény, kteří od roku 1971 odehráli 
s Kašpárkem v původním originálním kostýmu dalších téměř 300 představení. 
Na konci třicátých let se ve Vysokém Mýtě hrálo divadlo velice často. Kromě Šembery zde 
hrály i další spolky, z nichž nejvýznamnější byla Lidová scéna, působící v divadelním sále 
U Lyry. Oba tyto soubory se vzájemně doplňovaly nejen herci, ale i repertoárem. Zvláště 
v těžkých dobách 2. světové války divadlo povzbuzovalo národní sebevědomí a mocně 
působilo na morální a vlastenecké cítění lidí. Spolek Šembera v těchto letech často uváděl 
klasické české hry: Paní Marjánku, matku pluku (1939), Šrámkovo Léto (1939), Mahenovo 
Mrtvé moře (1940), Jiráskovu Vojnarku (1941), Svobodova Posledního muže (1941), Čapkovu 
Věc Makropulos (1941) a další. Po zabrání budovy Šemberova divadla gestapem ale nastalo 
silné omezení divadelní činnosti. Samotnému spolku Šembera hrozilo v letech 1942 a 1943 
rozpuštění. Jenom díky houževnatosti a neohroženosti jeho vůdčích osobností se podařilo 
překonat perzekuci spolku i jeho jednotlivých členů. V srpnu 1944 však byla další veřejná 
činnost spolku Šembera zakázána.
Po osvobození v roce 1945 došlo z iniciativy Antonína Vaniše ke sloučení všech divadelních 
spolků ve městě pod společným názvem Divadelní spolek Šembera. První společná hra, 
Jiráskova Lucerna, byla uvedena v režii A. Vaniše 14. – 19. července 1945 celkem 9x a skli-
dila nadšený divácký úspěch. Dále následovala hra Karla Čapka R. U. R. (5x) a Krpatův Mistr 
ostrého meče v říjnu 1945. Na podzim však došlo k novému rozdělení spolku na Lidovou 
scénu a Divadelní spolek Šembera. Tyto dva spolky pokračovaly v samostatné činnosti až 
do roku 1952, kdy byly zařazeny do Závodních klubů Karosy a THZ. V těchto posledních 
letech samostatné existence měli vysokomýtští diváci možnost zhlédnout některá zajíma-
vá představení. V režii F. Majera hrál spolek Šembera v roce 1946 hry Ruští lidé, Dnes večer 
přijde přítel, Revoluční svatba, v roce 1947 Čapkova Loupežníka, v roce 1948 to byly: Uprchlík, 
Plukovník chce spát, Velký případ a Setkání s Evou a v roce 1949 Inspektor se vrací; J. Šalda 
nastudoval v roce 1947 Staříka, 1948 Živnost paní Warrenové, J. Ševčík pak v témže období 
režíroval hry Otec mého syna (1946), Masky (1947), Jarní přeháňky (1948); J. Čermák nastu-
doval v roce 1947 Hrátky s čertem a Čekanky, 1948 Zámeckou fortunu a v roce 1949 Hadriána 
z Římsů. V tomto roce režírovala také Marie Jetmarová Dinu Millheimovou, František Nohejl s 
Boženou Šnírlovou Talenty a ctitele a samostatně pak hru Všichni moji synové (1950).

Foto ze hry Aloise Jiráska LUCERNA, sehrané spolkem Šembera  28. 10. 1929 v režii Jaroslava Číhala. 
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Čestnými členy spolku Šembera byli v roce 1950 jmenováni A. Vaniš, A. Lejsek, J. Ševčík, K. 
Lejsek, J. Skořepa, M. Ševčíková, A. Polednová a O. Jeništová. 
V roce 1952 v důsledku nového spolčovacího zákona došlo k reorganizaci spolkové čin-
nosti a divadelní spolky Šembera i Lidová scéna byly zařazeny do Závodních klubů THZ a 
Karosy.
Násilné zařazení obou divadelních spolků do závodních klubů ukončilo jejich samostatnou 
spolkovou činnost. Přesto ještě pokračovaly v divadelní tvorbě. Divadelní kroužek Šembera 
v ZK THZ ještě uvedl 15 her v režii E. Letošníkové, M. Jetmarové, V. Cejnarové, F. Nohejla, J. 
Čermáka a J. Lásky. 
1. února 1956 byly ve Vysokém Mýtě sloučeny oba Závodní kluby Karosy a THZ v jednotný 
ZK strojírenských závodů a činní divadelníci zařazeni do jediného divadelního kroužku. 
To ve skutečnosti znamenalo definitivní konec Divadelního souboru Šembera i ostatních 
divadelních spolků.
Až v nových společenských podmínkách byl v roce 1997 Divadelní spolek Šembera znovu 
ustaven. Byl zaregistrován jako samostatné občanské sdružení. Po reorganizaci M-klubu v 
roce 2002 zahájil nový spolek Šembera divadelní činnost. Vedoucím spolku byl zvolen Petr 
Klofanda, který tuto funkci zastává až do současnosti. Pod vedením režizérů Zdeňka Culky, 
Josefa Víši a Vladimíra Martinka sehrál spolek Šembera několik úspěšných představení, 
která vzbudila značný zájem diváků. Poprvé se členové spolku Šembera představili pohád-
kou Z. Culky Jak čert hledal díru do pekla, následovala hra J. Kesselringa Jezinky, bezinky a 
pohádka od F. Hrubína Kráska a zvíře. V říjnu roku 2003 sehráli hru J. Svěráka a L. Smoljaka 
Záskok a v květnu roku 2004 komedii G. B. Shawa Pygmalion s  melodiemi z muzikálu My 
Fair Lady. V následujících letech to byly pohádky pro děti Zdeňka Culky Králova kouzelná 
socha, Princezna Jůlinka a kouzelník Abraxas a Trampoty čerta Barabáše, dále hra Švestka a 
k výročí 180. let českého divadla ve Vysokém Mýtě v roce 2005 Naši furianti, ve kterých se 
představili všichni členové souboru. V letech 2007 a 2008 uvedl Šembera další úspěšné 
hry Blbec k večeři, Venkovští patrioti a vánoční hry Nad Betlémem svítí hvězda (Betlémská 
hvězda). V letošním roce bude k významnému výročí vzniku divadelního souboru Šembera 
v září uvedena revuální komedie J. Voskovce a J. Wericha s hudbou J. Ježka Těžká Barbora 
a v listopadu komedie A. R. Fourtona Monsieur Amédée. Věříme, že se obě premiéry setkají 
se zájmem diváků, kteří ocení práci místních ochotníků. Všem, kteří svůj volný čas obětují 
pro pobavení diváků na prknech, která znamenají svět, patří naše poděkování a do jejich 
záslužné činnosti přání mnoha úspěchů, radosti a vytrvalosti.

Lada Dušková a Josef Víšo

Ukázka z Těžké Barbory v roce 1993. Hra měla ve Vysokém 
Mýtě mimořádný úspěch a pro velký zájem se po premiéře 
opakovala ještě 6x. 
U starostovy postele zleva: P. Vtípilová, M. Bezdíček, dr. J. 
Mlíka, K. Fenik, M. Švadlenová, J. Havel, M. Pátek, 
na posteli dole: Z. Culka a A. Dostálová.
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Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto sehraje k 100. výročí svého založení
příběh ze středověku o jednom dělu z Yberlandu a zmoudření Eidamských v revuální kome-
dii o XVIII obrazech od Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka

TĚŽKÁ BARBORA
Režie: Josef Víšo. 
Hudbu Jaroslava Ježka upravil, zpěvy nacvičil a orchestr řídí Jan Klíma.
Choreografie: Hana Chalupníková. Scéna: Zdeněk Culka a Viktor Čáp. Stavby scény: Karel 
Jiskra. Inspice a kostýmy: Marie Jiskrová. Líčení: Martina a Josef Pávkovi, Světla: Jaroslav Tesař. 
Zvuková spolupráce: Jaroslav Bezdíček. Text sleduje a představení řídí: Marcela Vaňásková. 

Hrají a zpívají:
Kristián van Bergen, starosta .................................................................................... Vladimír Martinek
Gréta, jeho nevěrná žena .....................................................................................................Dana Labová
Hans Bols, eidamský hejtman ................................................................................................. Petr Ryška
Elisabeth, jeho věrná žena ............................................................................................... Petra Vtípilová
Vandergrund, zámecký pán .................................................................................................... Karel Fenik
Gustav, učitel .......................................................................................................................... Petr Klofanda
Siska, starostova služka .............................................................................................Michaela Kotrbová
Krištof, sýrař .......................................................................................................................... Václav Doležal
Petter, vznešený cizinec ............................................................................................. Richard Matoušek
Prodavačka ryb ..............................................................................................................Marie Švadlenová
Radní eidamský ..........................................................................................................................Pavel Pešek
Pekařka .......................................................................................................................... Martina Štěpánová
Řezník .......................................................................................................................................Martin Divoký
Setník Yberlandského vojska .................................................................................................... Josef Víšo
Desetník Yberlandského vojska .......................................................................................Martin Divoký
Pětník Yberlandského vojska .................................................................................................Karel Jiskra
Žalářník ..........................................................................................................................................Karel Jiskra
První školní dítko - (také Pondělí, Sobota) ..............................................................Tereza Havlíková
Druhé školní dítko - (také Úterý) ................................................................................ Barbora Fuksová
Třetí školní dítko - (také Středa) .................................................................................Žaneta Burešová
Čtvrté školní dítko - (také Čtvrtek) ............................................................................Denisa Škorňová
Páté školní dítko - (také Pátek) ......................................................................................... Lada Eliášová
První žoldnéř .............................................................................................................................Tomáš Valek
Druhý žoldnéř ........................................................................................................................ Marek Harvan
Orchestr: Josef Novák – trubka, František Šantrůček – trombon, Otakar Klíma – altsaxofon / 
klarinet, Josef Mlíka – tenorsaxofon, Jiří Prudič – barytonsaxofon / klarinet, Vlastimil Militký 
– basa, Libor Kazda – bicí, Jan Klíma – klavír.

ŠEMBEROVO DIVADLO 
- neděle 20. září ve 14.30
- pondělí 21. září v 19.15 (slavnostní premiéra) 
- úterý 22. září v 19.30
Vstupné 90 Kč - Předprodej v Informačním centru Městského úřadu od 9. září. 
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zahajuje již 11. divadelní sezónu
a uvádí v neděli 27. 9. na loutkové scéně 
M-klubu veselou pohádku pro malé i velké 
diváky

KOCOUR V BOTÁCH
Na motivy starofrancouzské pohádky 
napsala Hana Dotřelová.
Režie Jan Havel. Scéna Viktor Čáp. Výprava 
Karel Jiskra. Hrají loutky marionety a lout-
koherecký soubor divadla Srdíčko.

Začátky představení ve 14 a 16 hod.
Vstupné: 30 Kč. Předprodej vstupenek 
v Informačním centru Městského úřadu 
Vysoké Mýto od 21. do 25. září nebo přímo 
v divadle (Litomyšlská ul. 72) 27. 9. od 13 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

M-klub

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE 
BUDOU PATŘIT SENIORŮM
Po prázdninách pokračují v M-klubu kul-
turní pořady pro střední a starší generaci.
V neděli 13. září zahraje ve 13.30 v lido-
vém tónu k tanci a poslechu Homolská 
heligonka, o čtrnáct dní později, v 
neděli 27. září ve 13.30 místnímu pub-
liku již dobře známá Rytmická skupina 
Stanislava Hájka. Na 11. říjen plánuje 
M-klub vystoupení Bohoušků Ježkových, 
dědy a vnuka, kteří jsou známí z mnoha 
harmonikářských setkání.

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

Angličtina, němčina, francouzština
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé.
Den i hodina výuky budou stanoveny na 
informativní schůzce v průběhu září.

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

Paličkování 
Určeno pro začátečníky i pokročilé. Výuka 
1x týdně v odpoledních hodinách.

Mažoretky 
Pro dívky od 5-10 let. Výuka probíhá 1x 
týdně. Stále je možné se ještě přihlásit.

Kurz sebepoznání
Kurz vedený Petrou a Pavlem Polokovými. 
Nebojte se poznat sami sebe. Pomůžeme 
vám najít správnou cestu...
Více informací na www.leceni-zivota.wz.cz. 
Kurz je veden ve 12 lekcích, cena 2 000 
Kč. V současné době je již kapacita kurzu 
naplněna. 

TANEČNÍ 2009
Do kurzu tance a společenské výchovy 
zveme všechny přihlášené dívky a chlapce.
Začínáme již 4. září!

Bližší informace ke kurzům 
na tel. 465 420 420.
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KONCERTY
Klubová scéna M-klubu

Neděle 13. 9. ve 13.30

HOMOLSKÁ HELIGONKA
Na historicky cenné nástroje – chroma-
tickou heligonku Stibitz a houslokytaru z 
dílny Vavřín vás budou programem oblí-
bených melodií a písní v lidovém tónu 
provázet Petr Šimáček a Dana Sokolová z 
Chocně. 
Za příznivého počasí se akce koná na 
nádvoří M-klubu. Vstupné 70 Kč.

Pátek 18. 9. od 20.00

N. V. Ú. + PROMILE + VISION DAYS
Koncert tří punkových kapel.

N. V. Ú.

VISION DAYS

Městská knihovna

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY
Vážení čtenáři, od 1. září pro vás prodlu-
žujeme dobu, po kterou můžete využít 
našich služeb, a to následovně:

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 9.00 -12.00  13.00 -18.00 
Úterý 8.00 - 15.30 
Středa 9.00 -12.00  13.00 -18.00  
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

Výstavy:
Výstava v oddělení pro dospělé čtenáře

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
A OBRÁZKŮ JANY A KATEŘINY
Denní centrum - stacionář Berenika
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Výstava ve vestibulu

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE
Výstava fotografií doprovází sbírku 
Postavme školu v Africe, kterou každoroč-
ně pořádá společnost Člověk v tísni společ-
ně s Junákem, svazem skautů a skautek ČR. 
Z výtěžku uplynulých pěti ročníků sbírky 
bylo v Etiopii postaveno již sedm základ-
ních škol.

Připravujeme:
7. - 9. 11. 

KURZ KRESLENÍ 
PRAVOU MOZKOVOU 
HEMISFÉROU 
pod vedením Mgr. Aleny Andrysové 
Kurz, který vám krok za krokem ukáže, jak 
realisticky nakreslit cokoliv! Nepotřebujete 
mít nic s sebou, nic umět, nijak se při-
pravovat. Navštívíte svět, kde nevládne 
čas, informace ani výkon. Budete vnímat 
samotné bytí na tomto světě a krásu každé 
jeho součásti. Naučíte se vidět skutečnou 
podobu věcí…
Více na www.umim-kreslit.cz
Přihlášky a více informací 
na tel. 777 754 272.

NOVINKY
Naučná literatura:
Christopher Hitchens: Bůh není veliký
René Degelmann: Dokonalá jízda na 
čtyřkolce
Vladimír Vlasák: Karel Gott
Miroslava Besserová: Miroslav Moravec
Cyklovýlety po Česku
Napoleon Hill: Klíče k pozitivnímu myšlení
David l´Hermitte: Michael Jackson
Martin Froyda: Jak chutná Itálie

Beletrie:
Magda Váňová: Přítulný Zajíček
Reva Mannová: Rabínova dcera
Táňa Keleová-Vasilková: Nataša

Lenka Reinerová: Lodní lístek
Sandra Brownová: Růžový víkend
Maria Nurowska: Setkání v Paříži
Iva Pekárková: Jaxi taksikařím
Charles Bukowski: Pobryndané spisy
Lilian Jackson Braunová: Kočka, která sho-
dila bombu

Literatura pro děti a mládež:
Daniela Krolupperová: Draka je lepší poz-
dravit
Jackie Frenchová: Hitlerova dcera
Jacqueline Wilsonová: Holka na hlídání
Ellen Emerson Whiteová: Titanic
Mike Goldsmith: Vědátoři a jejich šílené 
objevy

Novinky – CD
Michal Horáček: Ohrožený druh
Jiří Schmitzer: Sbírka kiksů
Beyonce: I am…Sasha Fierce
Marek Ztracený: Ztrácíš
Tomáš Klus: Cesta do záhu(d)by

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

Sobota 19. září ve 14.30 
Kuncovo knihkupectví vás zve na besedu
s malířkou, herečkou a spisovatelkou

IVOU HÜTTNEROVOU 
Beseda se bude konat přímo v Kuncově 
knihkupectví na náměstí. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude 
věnován o. s. Berenika.
Další podrobnosti na plakátech.

Kuncovo Knihkupectví - beseda
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11. 9. – 9. 10., Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9 – 12 a 13 – 17.

10. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST

MLÁDÍ VPŘED!
Historicky první salon králov-
ských věnných měst se konal 
na podzim 2000 ve Vysokém 
Mýtě. Tehdy tu proběhl vedle 
klasického salonu zasloužilých 
i salon odmítnutých, kde dosta-
li prostor především studen-
ti a autodidakti. Postupně se 
Salon vystřídal ve všech devíti 
královských věnných městech 
a celkem na něm vystavovalo 
87 umělců. Jubilejní 10. ročník 
salonu královských věnných 
měst se po devíti letech vrací 
zpět do místa svého vzniku, 
Vysokého Mýta. Protože Salon 
zahajuje jakousi novou štafetu 
svého trvání, rozhodli jsme se 
dát příležitost mladým, proto 
Mládí vpřed! Na Salonu budou 

vystavovat studenti výtvarného umění a výtvarné výchovy, případně mladí výtvarníci 
do třiceti let. Jednotlivá královská věnná města budou zastupovat: Jana Bitnerová, Milli 
Janatková, Zuzana Hokešová, Čeněk Hlavatý, Jaroslav Ježek, Veronika Resslová, Rozárka 
Kirschová, Kateřina Soudková, Markéta Korečková, Martina Gonšenicová, Pavla Pavlíčková, 
Pavlína Škávová, Jakub a Šárka Vlčkovi a Petra Dudková.
V pátek 11. září v 17 hodin proběhne za účasti všech zástupců královských věnných měst 
slavnostní otevření Salonu, a sice v budově bývalého soudu na náměstí Přemysla Otakara 
II., poté se průvod vydá náměstím směrem k Městské galerii, kde bude vernisáž zakončena. 
V sobotu 12. září bude program pokračovat výtvarnými happeningy v prostorách budovy 
bývalého soudu a věznice, na náměstí a v Městské galerii. Po skončení výtvarného work-
shopu  budou umělecká díla přenesena a vystavena v Městské galerii ve Výstavní síni Jana 
Jušky až do pátku 9. října.

Městská galerie

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

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

www.mg.vmyto.cz

Více na www.mg.vmyto.cz/salon/
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Regionální muzeum

Výstavy

1. 7. – 6. 9., výstavní prostory 

ARABELA
Na počátku prázdnin přichystalo Regionální 
muzeum ve Vysokém Mýtě nejen pro děti, 
ale i pro jejich rodiče příjemné překvapení. 
V budově muzea se na další dva měsíce 
zabydlely pohádkové postavy jednoho z 
nejúspěšnějších dětských seriálů – Arabely. 
Putovní výstavu zhlédlo mnoho návštěv-
níků nejen v Brně, ale i na hradě Bouzově, 
kde se natáčela druhá řada tohoto seriálu. 
A v čem byly pohádkové příběhy o Arabele 
výjimečné? Ve většině případů  stačilo 
zazvonit kouzelným zvonečkem a pohád-
ky byl konec, v tomto případě však  nale-
zením zvonečku příběh rodiny Majerových 

a všech členů říše pohádek teprve započal. 
Touha Rumburaka, čaroděje II. kategorie, 
zmocnit se celé říše pohádek a krásné prin-
cezny Arabely odstartovala mnohá dobro-
družství nejen pohádkových bytostí, ale i 
celé rodiny Majerových. Jakou úlohu v tom 
všem sehrály kouzelné předměty -  prsten 
plnící každé přání, cestovní plášť či létající 
kufr - si mohou návštěvníci výstavy připo-
menout v prostorách Regionálního muzea 
ve Vysokém Mýtě až do 6. září. 
Výstava je doplněna o řadu interaktivních 
prvků a zábavných programů. V době koná-
ní výstavy v Regionálním muzeu je vyhlá-

šena anketa o nejoblíbenější seriálovou 
postavu. Anketní lístky lze vyplnit v rámci 
prohlídky výstavy. Vylosovaní respondenti 
budou odměněni drobnými dárečky.

20. 9. – 22. 11., výstavní prostory 

KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI
Nepřátel se nelekejme, na jejich množství 
nehleďme – tato slova jsou úzce spojena s 
obdobím husitství. Ale kdo vlastně byli boží 
bojovníci? Toto a mnohé další informace se 
dozvíte na výstavě, jejíž cílem je připo-
menout vznik a vývoj husitství z hlediska 
reformace jako duchovního hnutí snažící-
ho se morálně napravit upadající církev, tak 
i z hlediska válečnictví, kdy husitská doba 
znamenala v tomto směru úplný převrat. 
Rytířské vojsko bylo nenávratně pryč a 
Jan Žižka z Trocnova položil základ nové-
ho způsobu boje. Zbraně, vozová hradba, 
dobové archeologické nálezy z východ-
ních Čech budou v prostorách muzea k 
vidění do konce listopadu.
Vernisáž výstavy se uskuteční 
20. září ve 14.00.

Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz
muzeum@muzeum.myto.cz
tel. 465 422 850
Otevřeno: Úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 
– 17.00 | Sobota, neděle 9.00 – 12.00, 
13.30 – 17.00 | Vstupné: Dospělí: 30 Kč, 
děti, studenti, důchodci: 15 Kč, hromadné 
vstupné: 10 Kč.
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Předmět měsíce

FOTOGRAFIE ZVONIČKY 
A STUDNY V DOMORADICÍCH
Mezi předměty měsíce zařazujeme dnes starou fotografii. Fotografie zachycují řadu událostí 
a objektů, na které již paměť stačit nemůže. Na naší fotografii se podíváme o sto let zpět do 
nedalekých Domoradic.

Na snímku z doby nedlouho po r. 1910 vidíme vlevo zvoničku na dvou sloupech, z nichž 
každý je vyztužen třemi vzpěrami. Vlastní zvon chrání nevelká kuželová střecha krytá dře-
věným šindelem. Zvoničky – na rozdíl od zvonic, které se vztahují ke kostelům a patří tak do 
skupiny sakrálních staveb – jsou technickými objekty, jejichž  hlavním úkolem byla signaliza-
ce nebezpečí (blížící se vojsko) nebo neštěstí (požár, povodeň).
Studna na pravé straně snímku je ještě zajímavější. Jde sice o rumpálovou studnu, které se v 
našich zemích stavěly vcelku běžně, ale tato je výjimečná svými převody. Obdobná zařízení 
k čerpání vody známe třeba z Kunětické hory, Jevíčka, Rýzmburku nebo Sedlece u Prahy. 
Použita je tzv. výstroj skládající se z palečních kol (dřevěná kola opatřená dřevěnými zuby, 
tedy palci) a cévníků (dřevěných bubnů, jejich stěny tvoří cévy - dřevěné kolíky, mezi které 
zapadají zmíněné palce). Je tedy nepochybné, že tuto studnu stavěli sekerníci – specializova-
ní řemeslníci pracující se dřevem, jejichž nejznámějšími výrobky jsou vodní kola, pily, stoupy, 
olejny apod.
Proč je zde použito tak složité řešení? Studna v této části horních Domoradic měla nepochyb-
ně velkou hloubku a celá výstroj je tedy zpřevodovaná „do pomala“, aby k vytažení nádoby s 
vodou stačila i malá síla.

Radim Urbánek, 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
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Školy
Gymnázium

OSLAVY 130. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ GYMNÁZIA 
VE VYSOKÉM MÝTĚ

Pátek 11. září v 19.30 Šemberovo divadlo

SLAVNOSTNÍ 
VEČERNÍ KONCERT 
Pod dirigentskou taktovkou Davida 
Lukáše se představí Bohemian Symphony 
Orchestra Prague (www.bsop.eu) s nastu-
dováním díla W. A. Mozarta:  Koncert 
pro klavír a orchestr No. 23 A – Dur KV 
488 (Vlastimil Jurčík – klavír) a Missa de 
Requiem KV 626 (Ivana Lukášová soprán, 
Jana Ehrenbergerová alt, Miroslav Urbánek 
tenor, Miroslav Urbánek jn. bas). Představí 
se také Familia Cantorum – Letohradský 
smíšený sbor vedený sbormistrem Petrem 
Hoffmannem.

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

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

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

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

vedením M. Borovcové
• výstava fotografií ze soutěže Otmarovo 

oko

Barokní areál Vraclav
1. 5. – 30. 9. 

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

Barokní areál Vraclav
Tel. 465 482 118
Otevřeno: 
září: sobota - neděle: 9.00 – 17.00
polední pauza: 12.00 – 13.30

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Šemberova 125, Vysoké Mýto 566 01
www.muzeum.myto.cz, muzeum@muzeum.myto.cz 
tel: 465 422 850 - 1
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Z HISTORIE GYMNÁZIA 
Čtvrté pokračování seriálu o historii školy je 
věnováno studentkám.
Klasické gymnázium ve Vysokém Mýtě bylo 
založeno jako ryze chlapecký ústav, což 
korespondovalo s tehdejší školskou poli-
tikou, která nepočítala s dívkami, jež by 
studovaly na střední škole. Situace se začala 
měnit až v druhé polovině 90. let 19. století 
poté, kdy prvních 16 studentek gymnázia 
Minerva v roce 1895 uspělo u maturitních 
zkoušek na chlapeckém Akademickém 
gymnáziu v Praze. 
V souladu se zákonem měla tehdy dívka 
dvě možnosti jak studovat na české střední 
škole. Mohla být přijata jako řádná stu-
dentka na dívčí gymnázium, popř. lyceum, 
nebo docházet jako privatistka na chlapec-
ký ústav. Před rokem 1906, kdy se otevřelo 
lyceum v Chrudimi, se musela každá místní 
zájemkyně o studium smířit s osudem pri-
vatistky. 
Gymnázium ve Vysokém Mýtě navštěvova-
la první privatistka ve školním roce 1898/
1899. V dalších letech se počet dívek jen 
velmi pozvolna zvyšoval. Většina z nich se 
účastnila výuky jeden či dva roky a pak 
studia zanechala. Vůbec první privatistka 
Bohumila Josefyová z Vysokého Mýta však 
ve svém úsilí vytrvala, prošla všemi ročníky a 
jako první studentka na místním gymnáziu 
v červnu 1906 úspěšně složila maturitní 
zkoušku s vyznamenáním. Do vypuknutí 
1. světové války ji následovaly další dvě 
studentky. 
Postavení privatistek se významně zlepšilo 
v roce 1910, kdy jim bylo umožněno hospi-
tovat při vyučování. Válečná léta, která ústav 
neblaze zasáhla, studentkám paradoxně 
pomohla. Dalších pět jich ukončilo studium 
maturitou a celkový počet dívek na škole 
dosáhl na konci války čísla 29. Zásadní pro-
měna spočívala také v tom, že v každé třídě 
se nyní vyskytovaly alespoň dvě studentky. 
Dohromady pak dívky tvořily téměř 15 % 
všech studujících.

• výstava fotografií tříd a pedagogického 
sboru gymnázia

• výstava historických fotografií a doku-
mentů školy

• výstava úspěchů školy v mimoškolních 
aktivitách

• výstava žákovských prací
• prezentace zahraničních studijních poby-

tů žáků školy
• prezentace spolupráce se zahraničními 

školami
• prezentace fotografií, videí a DVD z mnoha 

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

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

Mgr. Martin Valášek, 
ředitel školy

Sobota 12. září od 9.00
venkovní hřiště v areálu ZŠ Jiráskova (za 
prodejnou Penny Market)

VOLEJBALOVÝ  TURNAJ
u příležitosti 130. výročí založení gymnázia
Turnaje se mohou zúčastnit družstva slo-
žená z neregistrovaných absolventů matu-
ritního ročníku. Účast je omezena na 8 
týmů. V každém týmu musí hrát minimálně 
dvě ženy. Hraje se podle platných pravidel 
volejbalu. Herní systém bude upřesněn na 
místě podle aktuální situace.
Startovné: 300 Kč za tým.
Prezence: od 8.30 v budově gymnázia.
V případě nepříznivého počasí bude turnaj 
odehrán ve dvou tělocvičnách.
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: 
korbel@gvmyto.cz.  
V přihlášce uveďte kontaktní e-mailovou 
adresu.

Za pořadatele Mgr. Jaroslav Korbel

Detailní program oslav 130. výročí založení 
gymnázia najdete na www. gvmyto.cz
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Československá republika již v roce 1919 odstranila další překážku pro dívčí studium na gym-
náziích, když dosavadní privatistky uznala za řádné studentky. Významný mezník představovaly 
maturitní zkoušky v roce 1925. Tehdy se s ústavem rozloučila poslední ryze chlapecká maturitní 
třída. Do konce dekády se podíl studentek zvýšil už na 1/3 a bylo více než jasné, že i díky nim 
počet studentů v meziválečném období utěšeně stoupal. Ještě před 2. světovou válkou odma-
turovala první třída (1934), ve které byli chlapci v menšině. 
V době existence jedenáctileté školy v 2. polovině 50. let dívky mezi studenty získaly trvale 
mírnou většinu, která se na počátku 80. let začala zásadně zvýrazňovat tak, že dnes v některých 
třídách zejména čtyřleté formy studia počet chlapců nedosahuje ani 30 % studentů. 
Ve světle těchto faktů je možné si uvědomit, jak se za posledních sto let změnilo složení studu-
jících. Vždyť dívka na vysokomýtském gymnáziu byla ještě na počátku 20. století zjevem zcela 
exotickým.

Mgr. Petr Štorek, Mgr. Martin Valášek

ZŠ Javornického

ROZHOVOR  S ŘEDITELKOU ZÁKLADNÍ ŠKOLY JAVORNICKÉHO

Soňa Teplá se narodila ve Vysokém Mýtě. Základní a střední vzdělání 
získala na zdejší ZŠ Javornického a na gymnáziu. Vystudovala 
Pedagogickou fakultu Hradecké univerzity – obor Učitelství pro první 
stupeň. V roce 1985 se vrátila jako učitelka do Vysokého Mýta, na 
Pedagogické fakultě UP v Olomouci si později rozšířila vzdělání ve 
studijním oboru Speciální pedagogika a logopedie a Management pro 
vedoucí pracovníky. Bydlí v Zámrsku. Má dva dospělé syny. Ve funkci 
ředitelky ZŠ Javornického je od 1. 8. 1996.

Paní ředitelko, kolik prvňáčků k vám 1. září nastoupí?
Do prvního ročníku nastoupí 60 dětí a do přípravné třídy, kterou letos prvním rokem otví-
ráme, 10 dětí. V minulých letech byly počty přibližně stejné, pouze se změnil počet napl-
něnosti tříd. Dříve bylo možné mít 3 třídy po dvaceti žácích, dnes naplňujeme do třiceti, to 
znamená třídy dvě. Bohužel, my to nemůžeme změnit.

Kolik dětí k vám do školy chodí celkem?
V letošním školním roce máme 670 žáků.

Na co se mohou žáci v tomto školním roce těšit?
Budeme pokračovat v kroužcích, o které měly děti zájem v loňském roce. Mladší mohou 
navštěvovat kroužek sportovní, angličtiny, šikovných rukou a výtvarné výchovy, starší 
potom florbalovou ligu, výtvarný, taneční kroužek, pohybovou výchovu. Všechny aktivity a 
nabídky školy si mohou čtenáři přečíst na webových stránkách školy www.zsjavornickeho.
vmyto.cz.

Čtenáře jistě bude zajímat i vyučování v tzv. hudebních třídách…
Rozšířené vyučování hudební výchovy bude pokračovat ve 4. a 5. ročníku, ostatní ročníky 
se učí podle našeho Školního vzdělávacího programu, pouze 9. ročník podle vzdělávacího 
programu Základní škola. 
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Jakými změnami prošla škola od doby, kdy byla postavena?
Změn bylo hodně. Každý rok se dělaly nějaké stavební úpravy, opravy a zlepšování okolí 
školy. Největší změna ale byla provedena v roce 1996, kdy byly půdní prostory přestavěny 
a využity pro potřeby školy. Dnes v nich máme kmenové třídy 4. a 5. ročníku a odborné 
učebny pro výuku jazyků a informatiky.

Co považujete za největší problém českého školství?
Ne vždy se školství dostává na přední místo jednání naší politické scény. Nestabilita a s ní 
související nejasnosti – pozdní schvalování zákonů a vyhlášek nebo naopak nedostatečně 
připravené změny a jejich uvedení v platnost, rok od roku menší částky na učební pomůc-
ky. Problémů je hodně, ale musíme se s nimi většinou poprat sami. Jsem ráda, že alespoň 
náš zřizovatel, tedy město Vysoké Mýto, chápe problémy resortu a snaží se nám pomáhat.

Na který školní rok vzpomínáte nejraději?
Pokud mám vzpomínat jako žákyně, pak by to byla samozřejmě první třída a první paní 
učitelka. A pokud jako ředitelka školy, myslím, že za úspěšný mohu označit školní rok 
2006/2007, kdy škola slavila 100 let. Během tohoto roku jsme připravovali náš vlastní školní 
vzdělávací program, pořádali kulturní, sportovní a společenské akce, a to vše za plného 
provozu školy. Díky skvělým kolegům, zaměstnancům školy a aktivním žákům bylo vše 
zvládnuto na výbornou.

Obligátní otázka v rozhovorech o školství – měla jste oblíbené předměty?
Ano, nejraději jsem měla český jazyk, zeměpis a tělesnou výchovu. Měla jsem štěstí na 
výborné učitele, na které ráda vzpomínám, a z toho, co mě tehdy naučili, dodnes čerpám.

Myslíte, že mají dnešní děti nějakou výhodu oproti nám?
Určitě mají. Jsou to možnosti. Výuka jazyků, cestování, informační technologie, mají rych-
lejší a dostupnější informace, které mohou okamžitě využívat. Přestože jsme tyto možnosti 
my neměli, do školy jsem chodila ráda...

Přání na závěr...
Škole dobré žáky, chápající rodiče, štědré sponzory... A protože jsem životní optimista, 
věřím, že bude lépe a pak už jenom dobře.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková.
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JAK SE STÁT NA PÁR DNÍ 
ANGLIČANY ANEB NAŠE 
ŠKOLA NA ZÁJEZDU DO VELKÉ 
BRITÁNIE
Stalo se již tradicí, že na naší škole pořá-
dáme vždy jednou za dva roky pro žáky 
zájezd do Velké Británie. Nejinak tomu 
bylo i v tomto školním roce. Zájem byl 
obrovský, a tak počátkem června vyjelo 47 
žáků naší školy poznávat krásy Londýna 
a staré dobré Anglie. V pondělí odpoled-
ne jsme společně zamávali posmutnělým 
rodičům a s obavami v srdíčku a s velkým 
očekáváním, co nás tam za tím pověstným 
kanálem La Manche čeká, jsme vyrazili.
Z pevniny jsme se přeplavili trajektem z 
francouzského přístavu v Calais na britskou 
půdu do  Doveru, který nás přivítal svými 
pověstnými bílými útesy. Po procházce 
po útesech s úžasným výhledem na moře 
jsme pokračovali do města Canterbury, 
které nás oslnilo malebnými zákoutími a 
především velkolepou katedrálou. Další 
den nás čekalo neméně zajímavé město 
Portsmouth se svým vojenským přísta-
vem, historickými loděmi a ponorkami a 
vyhlídkovou věží. Zde jsme se prošli lodí 
Victory, na které bojoval a zahynul ang-
lický hrdina admirál Nelson, prozkoumali 
jsme ponorku s torpédy, kde nás provádě-
li bývalí vojáci. Poté jsme konečně vyrazili 
do vysněného Londýna. Prošli jsme City of 
Westminster, viděli budovy parlamentu, 
vyfotili si Big Ben, projeli se Londýnským 
okem a prohlédli si tak celý Londýn z ptačí 
perspektivy, postáli u Buckinghamského 
paláce, obdivovali Trafalgarské náměstí, a 
aby naše zážitky byly opravdu dokonalé, 
svezli jsme se dvoupatrovým autobusem 
k rozsáhlému Natural History Museum, 
kde nás u vchodu přivítala obrovská kost-
ra dinosaura... Poslední den v Anglii jsme 
opět strávili v Londýně... odkud jsme lodí 

ZŠ Jiráskova po Temži dojeli na nultý poledník, kde 
jsme naše anglické putování zakončili. 
Večer jsme se rozloučili s Anglií a těšili 
se na poslední velký zážitek, který nás 
ještě na cestě k domovu čekal - průjezd 
Eurotunelem pod kanálem La Manche. A 
protože to nebyl jen tak ledajaký zájezd 
a poznávání Anglie bylo opravdu se vším 
všudy, stali jsme se všichni na pár dní pra-
vými Londýňany. Ptáte se, jak se to mohlo 
stát? Úplně jednoduše - všichni jsme totiž 
byli dočasně adoptováni anglickými rodi-
nami, u kterých jsme na jihu Londýna po 
dobu našeho zájezdu pobývali. 

 Mgr. Pavla Bobková, 
učitelka AJ, organizátorka zájezdu 

Uvnitř ponorky v Potrsmouthu, uprostřed náš průvod-
ce, bývalý námořník sloužící na ponorce

UČITELÉ ZŠ JIRÁSKOVA 
SPORTOVNÍM PŘÍKLADEM
Ve skvělé náladě a v duchu sportovního 
soupeření proběhl 27. 6. již 2. ročník volej-
balového turnaje O Nopkův bochánek. 
Učitelé ZŠ Jiráskova a volejbalový tým 
Nopek uspořádali velice kvalitně obsa-
zený turnaj, o čemž svědčí fakt, že v prv-
ních třech týmech hráli převážně regis-
trovaní volejbalisté (1. Hospa, 2. G-tým, 3. 
Rybárna). V této konkurenci se čistě ama-
térský tým učitelů ve složení J. Sabolová, 
M. Pátková, A. Hunal, M. Kopecký, M. 
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Sabol a M. Bartoš umístil na výborném 
pátém místě, přičemž se před něho dostal 
ještě spolupořádající tým Nopek. Na dal-
ších místech se umístily týmy Tři sestry, 
Taxus (Tisová) a hostující Nové Město nad 
Metují. Díky pěknému počasí, skvělému 
sportovnímu areálu a tvrdé práci obsluhy 
v kiosku se turnaj výtečně povedl a již 
teď se můžeme těšit na jeho další ročník, 
který proběhne opět na konci příštího 
školního roku. Za podporu a věcné ceny 
zbývá poděkovat našemu oblíbenému 
Kobylskému vinnému sklípku a dalším 
sponzorům, kteří nás ve sportovních akti-
vitách podporují.

 -mbar-

DDM Mikádo

Letáky s nabídkou zájmové činnosti pro 
školní rok 2009/2010 jsou k dispozici v DDM 
Mikádo.

Sobota 5. 9. od 14.00, zahrada DDM 
Mikádo

Festival pro rodiče s dětmi a nejen pro 
ně.

Program: 
14.00  

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA 
– loutkové divadlo, které představí diva-
delní společnost Kejklíř z Prahy (pro děti 
od 4 do 12 let a nejen pro ně).

15.00

ROMANA A JULIÁN aneb devastace 
Shakespeara (divadelní představení býva-
lých žáků 9.C ZŠ Javornického).

18.00

LA KANTÝNA – mexický kabaret (Anna 
Duchaňová a divadlo Vyrob si své letadýl-
ko). Po představení následuje koncert LOS 
HYBLEROS.
(Představení je součástí projektu NOVÁ 
SÍŤ a projektu D.N.A.)
Patronát nad tímto představením převza-
la JUDr. Eva Vaňková.

Během celého odpoledne do 18.00 pro-
běhnou workshopy: 
- výpal keramiky RAKU (můžete si sami 
vyzkoušet tradiční japonskou techni-
ku RAKU pod vedením keramické dílny 
MLHA – Michal Plíhal a Hana Šafaříková 
Plíhalová z Netřeb)
- smaltování a výroba fimo (lektor Jiří 
Macoun)
- batika 
- dramatická dílna 

Od 21.00 pokračujeme:

JABLKOŇ (folk / Praha)

FUNKTOMASS 
(funk – jazz – rap / Pardubice)

Vstupné: 
odpoledne - do 150 cm výšky 30 Kč, 
ostatní 60 Kč.
Večer – do 150 cm výšky 40 Kč, 
ostatní 80 Kč.
Celý den – do 150 cm výšky 50 Kč, 
ostatní 100 Kč.
Děti do 6 let zdarma.
Občerstvení zajištěno a krásné počasí 
snad taky.

Tato akce byla finančně podpořena 
Pardubickým krajem a městem Vysoké 
Mýto.
Mediální partner: Rádio OK

DIVOTVORFEST

Vysokomýtský zpravodaj - 9/200938



25. – 28. září 

KRKONOŠE  SOKOLÍ BOUDY
Akce pro rodiče s dětmi i další příznivce 
Mikáda a pěší turistiky.
Prodloužený víkend v nádherné části 
Krkonoš v Horní Malé Úpě, v areálu U 
kostela.
V plánu máme delší i kratší túry, včetně 
výšlapu na Sněžku.  Záleží jen na vás, kam 
budete chtít dojít. Trasy jsou připraveny 
v několika variantách, program a hry pro 
děti i dospělé také. 
Pojeďte si vyčistit hlavu, unavit nohy a 
udělat si radost v partě fajn lidí.

Sobota, neděle 26. – 27. 9., 18.00 –  6.00 

OD SOUMRAKU DO ÚSVITU
Noční outdoorová hra ve Vysokém Mýtě a 
jeho okolí (ale nikdy nevíš).
Zážitky pod kůží i na kůži, sáhněte si na 
dno fyzických i psychických sil.
3-5 členné týmy ve věku 15 až jak se kdo 
cítí, startovné žádné.
Veškeré info a přihlášky 
na tomas@ddm-mikado.cz 
nebo 733 306 528 do středy 23. 9.

Kurzy pro dospělé

TAIČI pro dospělé i pokročilé
Každou 2. sobotu po dobu 8 týdnů pro-
běhne celodenní kurz, kterým vás bude 
provázet lektor František Radvan.
Cena: 1 900 Kč.

KERAMIKA pro začátečníky
Zahajovací schůzka 28. září od 18.00 v 
DDM Mikádo.
Cena: 1 400 Kč / 15 týdnů (po skončení 
kurzu je možné domluvit se na pokračo-
vání dle zájmu).

KERAMIKA pro pokročilé
Každé pondělí celý školní rok. Zahajovací 
schůzka 28. září v 19.00 hodin v keramické 
dílně DDM Mikádo.
Cena 3 000 Kč (celý kurz) - platba pololet-
ně, tj. 1 500 Kč na pololetí.
Kurzem keramiky vás provede Eva 
Olivová.

VŠEMI PRSTY - kurz psaní na stroji
22. lekcí, jak rychle a efektivně psát na 
stroji nebo počítači.
Lektor Mgr. Jana Vondráčková.
Pro děti od 14 let a dospělé.
Cena: 650 Kč (v ceně je zahrnuta i učeb-
nice).

Přihlášky přijímáme na níže uvedených kon-
taktních adresách.

Připravujeme na říjen:
4. 10. Pochod pro rodiče s dětmi
11. 10. od 18.00 do 21.00 hod – workshop 
BUBNY
28. – 30. 10. VRANICE – pobyt pro rodiče 
s dětmi.

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

Ádéčko

Ádéčko o.s. organizuje v novém školním roce 

PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI 
3  6 LET
Ve vysokomýtském plaveckém bazénu 
vždy v pátek od 16.30 a 17.00.
Kurz začíná 4. 9.

Bližší informace a přihlášky 
na tel. 605 146 642, p. Dostálová, 
e-mail: andrea.dost@seznam.cz
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Středa: 14.00 – 18.00 výtvarka, 
 kumbálek, pinec, tanec, fotbálek
Čtvrtek: 12.00 – 17.30 kumbálek, pinec, 
 tanec, PC, fotbálek
                17.30 -  18.30 doučování
Pátek:      11.00 – 14.00 (administrativa)
 14.00 – 16.00 terénní program

24. 9. v 15.00 

VELKÁ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ

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

Emkovo filmové navečír:

Čtvrtek 10. 9. v 16.30

DEN POTÉ
Akční americký katastrofický sci-fi triller. 
Výzkumy klimatologa Jacka Halla (Dennis 
Quaid), naznačují, že by globální oteplo-
vání mohlo spustit prudkou a katastro-
fální změnu zemského klimatu. Všechno 
začalo, když se Hall stal svědkem odlo-
mení ledové kry o velikosti Rhode Islandu 
z antarktického ledového pole. Na celé 
zeměkouli následovaly prudké změny 
počasí.
USA, 2004, 124 min, režie: Roland 
Emmerich, zdarma!

Čtvrtek 17. 9. v 16.30

DESET DŮVODŮ, 
PROČ TĚ NENÁVIDÍM
Romantická komedia USA. Režie: Gil 
Junger. 
I v kulisách americké střední školy se 
mohou odehrávat silné filmové příbě-
hy, zvláště pokud se jejich tvůrci nechají 
(velmi volně) inspirovat Shakespearem. 
Krásnou a křehce půvabnou Biancu zbož-
ňují všichni kluci ze školy. Problém je v 
tom, že Bianca nesmí ještě randit... 
1999, 94 min., zdarma!

BESEDA:
15. 9. v 15.00

MENTÁLNÍ ANOREXIE, 
MENTÁLNÍ BULIMIE

Klub je otevřen:
Pondělí:  11.00 – 14.00 (konzultace)
 14.00 – 16.30 terénní program
Úterý: 12.00 – 17.30 kumbálek, 
 pinec, tanec, PC, fotbálek
 17.30 -  18.30 doučování

EMKO

Od 1. 9. v domě U Žižků ve Foersterově 
ulici

DETOXIKACE ORGANISMU 
PODLE MUDR. JOSEFA JONÁŠE

Přednáška: 
Význam detoxikace před otěhotněním, 
9. 9. v 19.00 hod.
Přednáší Mgr. Simona Chalupová. Je třeba 
se přihlásit  na 723 781 675.

Konzultace při alergii, astmatu, ekzému, 
akné, chronických infekcích, oslabené 
imunitě, gynekologických obtížích, úna-
vovém syndromu, psychických obtížích aj. 
bez objednání každé pondělí dopoledne 
9.00-12.00 hod. Jindy pouze po objedná-
ní: 723 781 675.

Detoxikace organismu
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Centrum pro rodinu Kujebáček

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ:
V pondělí od 9 do 12 hodin v herně DDM 
Mikádo
a ve středu od 14 do 17 hodin  v MŠ Pod 
Smrkem. 
Tel. 776 703 420, e-mail: info@kujebacek.cz

PRAVIDELNÁ ČINNOST:
Každé pondělí:
Cvičeníčko s říkankami – rodiče s dětmi.
Zpíváníčko – pro každé dítě opravdový 
hudební nástroj.
(Hledáme kamaráda/ku, co umí na klávesy 
a bude s námi hrát).
Výtvarná dílna s Martou – pro děti i rodiče.

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
Středa 9. 9. od 15 do 17 hodin v MŠ Pod 
Smrkem

KURZ VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
NA NOŠENÍ MIMINEK
pod vedením Hany Adamcové + nabídka 
látkových plen, eko praní a mnoho další-
ho.
Informace i ukázky na www.sanami.cz.
Vstup 20 Kč pro členy, 30 Kč pro ostatní za 
celou rodinu. Děti vítany – při kurzu hlídání 
zajištěno (zdarma).

Pondělí 21. 9. od 16.30 do 19.30 ve 
velké zasedací místnosti Městského úřadu 
(na náměstí) v 1. patře
Přednáška PhDr. Lidmily Pekařové na 
téma: 

VÝVOJOVÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ 
VE VĚKU 37 LET
Podrobný popis tématu na www.kujeba-
cek.cz, vstupné dobrovolné.

Centrum pro rodinu Kujebáček je otevřeno 
všem rodičům a prarodičům s dětmi do 6 
let. Přijďte si pohrát a popovídat.

Více na www.kujebacek.cz.

Hudba

www.kamzamuzikou.cz

Vážení čtenáři,
pokud máte rádi hodnotnou živou muzi-
ku, věnujte, prosím, svou pozornost násle-
dujícím několika řádkům. Na internetu 
pro vás vznikly nové hudební stránky 
regionu Vysokomýtska a okolí www.kam-
zamuzikou.cz, s jejichž pomocí bychom 
chtěli podporovat kulturní dění v regionu 
i za jeho hranicemi. Obsahují seznamy 
hudebních produkcí ve formě přehled-
ných kalendářů, členěných podle žánru.  
Stránky by měly sloužit k oživení kultur-
ního dění zejména na venkově a umož-
ňovat celoplošnou kulturní provázanost 
(i do nejodlehlejších obcí). Dále by měly 
vést ke zvýšení návštěvnosti pořádaných 
akcí a informovat přehlednou formou o 
hudebních akcích v regionu a to nonstop 
24 hodin denně, po 7 dní v týdnu.
Jak fungují naše stránky? Jedná se v pod-
statě o barterový princip – to znamená 
bezplatnou výměnu informací. Pořadatel 
zdarma nahlásí svoji akci na naše stránky 
(tel. 465 420 420, mobil. 777 572 442, 
petr.simacek@mklub.cz, cz-art@seznam.cz) 
a občan, obec, případně ostatní subjekty 
obdrží tuto informaci jejich prostřednic-
tvím přímo na internetu nebo formou 
jejich publikace v lokálních tiskovinách či 
ostatních médiích. Tímto se všem obcím 
bez rozdílu velikosti dostává možnosti 
obohatit stávající kulturní nabídku. Pokud 
pak sami hodnotné hudební vystoupení 
pořádají a včas se postarají o informaci 
směrem k nám, zvyšuje se pravděpodob-
nost hojné účasti na jejich podniku. Tento 
projekt bude za předpokladu ochoty a 
podpory všech zaangažovaných dobře 
fungovat. Pokud se nám všem podaří 
vzbudit zájem veřejnosti a oživit kulturní 
dění v regionu, můžeme výhledově počí-
tat i s navazujícími službami typu organi-
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zovaného svozu návštěvníků kulturních 
akcí a podobně.
Srdečně Vás zveme k návštěvě 
www.kamzamuzikou.cz

Petr Šimáček, koordinace programů, 
M-klub Vysoké Mýto 

SOLIDEO
koncert pro hudební kulináře

Pod klenbami vysokomýtského sv. Vav-
řince se ve čtvrtek 13. srpna rozléhala 
hudba středověku, renesance a baroka. 
Vokálně instrumentální soubor Solideo z 
Děčína pod vedením Miloše Fr. Reimana 
se postaral o to, že se posluchači mohli 
přenést do hudebního světa generací naší 
evropské populace žijících v období mezi 
lety 1100 a 1750. Po hudební i dramatur-
gické stránce dokonale připravený pro-
gram provázený Reimanovým průvodním 
slovem ve kterém nechyběla prezentace 
bohatého, dobově autentického instru-
mentária zvířecích rohů, rozličných píš-
ťal, strunných drnkacích nástrojů, dud a 
bicích, byl odlehčen inteligentním humo-
rem a interaktivními vstupy, které pomoh-
ly navodit dobrou náladu i v tak seriozním 
prostředí, jakým bezpochyby chrámová 
loď těchto rozměrů je. Příjemným zpes-
třením tohoto koncertu bylo i spoluú-
činkování Anny Michalcové z Vysokého 
Mýta, která do kapely s vitalitou jejímu 

mladému věku vlastní výborně zapadla. 
Bohatá účast i živý zájem o prezentova-
né audio a video nosiče byly nejlepším 
důkazem toho, že se koncert po všech 
stránkách vydařil.

Petr Šimáček,
M-klub Vysoké Mýto

 
Dovolte, abychom vás jménem Jednoty 
Orel a MO KDU-ČSL pozvali na 

MINIFESTIVAL 
DĚTSKÝCH A STUDENTSKÝCH 
KAPEL VYSOKOMÝTSKA
Neděle 6. 9.  od 16.00, náměstí Přemysla 
Otakara II.
Ve velkém stanu s pódiem, od nejmlad-
ších až po maturanty.
Letos jen přehlídka, příště možná i soutěž.
Účast předběžně přislíbily kapely W. A. F., 
Nový zboží a Flower Power.
Budeme kontaktovat i další kapely a sku-
piny.

Zájemci a šéfové kapel, pokud máte 
zájem, hlaste se na 
jiri.borovec@email.cz

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

Z nabídky:
• Joseph Ratzinger: O víře dnes (Rozhovor 

v Vittoriem Messorim)
• Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše 
• Wilhelm Hünermann: Farář arský
• Papežská biblická komise: Výklad Bible v 

církvi 

Římskokatolická farnost
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• Papežská biblická komise: Židovský 
národ a jeho svatá písma v křesťanské 
Bibli

• Václav Vacek: Pozvání k večeři Páně

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

Církev československá husitská a Česká 
křesťanská akademie ve Vysokém Mýtě
pořádají v sobotu 5. 9. u Husova sboru v 
prostorách Masarykových sadů

BENEFIČNÍ ZAHRADNÍ ZÁBAVU

Program:

15.00 koncert kapely KD ROCK 
(Němčice)

17.00 loutkové divadlo pro děti
Julie a spol. (Praha)

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

19.00 koncert písničkářky

MARTINY TRCHOVÉ (Praha)
+ KAROLÍNY SKALNÍKOVÉ 
A PATRIKA HENELA

Výtěžek z benefiční akce bude věnován 
dennímu centru Berenika ve Vysokém 
Mýtě.
Hry pro děti a občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

Česká křesťanská akademie

18. - 19. 9.

PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ 
23. ročník tradiční slavnosti
V pátek od 19 hod. koncert skupin
ALEŠ BRICHTA BAND (www.brichta.cz),
JO!SKA (joska.webz.cz),     
EPITAPH (www.epitaph.cz) 
+ taneční zábava se skupinou Arest (www.
volny.cz aresti).
V sobotu od 14 hod. country odpoledne 
na návsi hraje Makadam,
vystoupí taneční skupina Ryengle 
(www.ryengle.cz).
Václav Koubek s kapelou 
(www.vaclavkoubek.cz)
hudební imitátor Libor Petrů + Jiří 
Krytinář (Mojmír Maděrič).
Večer od 20.00 bál v sále se skupinou 
Prorock (prorock.wz.cz).
Na návsi od 19.00 koncert skupin
The Buldox, Tenebra (www.tenebra.cz)
ŠKWOR (www.skwor.cz) 
+ taneční zábava se skupinou Saturn 
(www.saturn-rock.cz).

Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, 
burčák, bramboráky, kuřata na roštu, 
uzené klobásy a tak dále, a tak dále.
Pro děti kolotoč, houpačky, střelnice.
Na shledanou se těší přívratští hasiči!
Vstupné:  
pátek 80 Kč,
sobota - děti do sedmi let zdarma,
do patnácti let  20 Kč, dospělí 70 Kč.    
Předprodej vstupenek do sálu u p. Fišara,  
tel. 737 966 983.

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

23. VÝSTAVU HUB
18. – 20. září, Orlické muzeum v Chocni
doplněnou o výstavu bylin, fotografií a 
poštovních známek s tematikou hub z ce-
lého světa. 
Pátek 18. 9. 10 – 17 hod.
Sobota 19. 9. 10 – 17 hod.
Neděle 20. 9.  10 – 16 hod.
Odborný výklad a určování donesených 
hub, odpovědi na dotazy návštěvníků, ku-
linářské rady pro zpracování hub,  prodej 
odborné houbařské literatury. 

Českomoravské pomezí

Litomyšl
5. 9. ve 13.00, Hospoda Na Kopečku 

IV. LITOMYŠLSKÝ FISH FEST 
– rybí hody počtvrté
Celá řada rybích specialit, k tanci a posle-
chu zahrají Xilt, Rufus, Trio de Janeiro, 
Pendl a Hadry z těla.

11. – 13. 9. od 9.00, zámecké návrší 

MALÁ  VELKÁ  UNIKÁTNÍ 
 PROSTĚ LITOMYŠL 
Aneb slavte s námi 750 let povýšení 
Litomyšle na město a den otevřených 
dveří památek. 

17. – 19. 9., vždy od 20.00, 
Music Club Kotelna 

15. VÝROČÍ POVÝŠENÍ KOTELNY 
NA KLUB 
Beseda se starosty, koncert skupiny Hudba 
Praha, diskotéka z roku 1994. 

Svitavy
3. 9., 20.00, kavárna v parku J. Palacha

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
INFORMAČNÍHO 
CENTRA A KAVÁRNY OSKARA 
SCHINDLERA
Koncert sourozenců Ulrychových a sku-
piny Javory.

6. 9. po celý den, náměstí Míru

POUŤ KE SV. JILJÍ
Hudba, divadla, taneční vystoupení, šer-
mířská vystoupení, občerstvení a řemesl-
ný jarmark
7.30 a 9.30 – poutní mše svatá v kostele 
sv. Jiljí na hřbitově
19.00 – slavnostní koncert v kostele sv. 
Jiljí na hřbitově
Vystoupí italský mužský sbor Alpini 
Valtanaro a pěv. sdružení Dalibor Svitavy.

14. 9. v 19.00, Fabrika Svitavy

KAREL PLÍHAL
Koncert – koláž nejhezčích písniček z 
doposud vydaných alb a starších i úplně 
nových básniček.

Více informací na www.kultura-svitavy.cz

Polička
18. 9. v 19.00, Tylův dům

MISS EUROPE JUNIOR
Vyhodnocení soutěže probíhající na hradě 
Svojanov. Vystoupí Petr Kolář.

29. 8. – 11. 10., Centrum Bohuslava 
Martinů 

62. UMĚLECKÝ SALON 
V POLIČCE
Díla absolventů Akademie výtvarných 
umění v Praze.
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Moravská Třebová
18. – 22. 9., kinosál Kulturních služeb

DNY ČESKONĚMECKÉ KUTURY 
Slavnostní zahájení 19. 9. v 16.00.
Premiéra výstavy „Vyškovský jazykový ost-
rov“, „Hřebečské přástky“ .
Více na www.moravskatrebova.cz

Sport

KANOISTÉ BRONZOVÍ 
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Velkým úspěchem skončilo vystoupe-
ní vysokomýtských kanoistů Daniela 
Suchánka a Jana Jílka na Mistrovství světa 
juniorů ve sjezdu a sprintu na divoké 
vodě, které se uskutečnilo v nádherném 
prostředí švýcarských Alp v městečku 
Buochs. Již v dlouhém sjezdu naznačili, 
že jsou velmi dobře připraveni, a pouze 
drobná chyba v závěru trati je z průběž-
né 3. pozice na mezičasech odsunula na 
konečné 5. místo.  Po dni odpočinku a 
razantní změně počasí s vytrvalým deš-

těm, který přinesl velké starosti pořada-
telům i některým závodníkům, jsme s 
napětím očekávali, jak se našim závodní-
kům bude dařit ve sprintu. V první jízdě, 
při které podali jeden z nejlepších výkonů, 
obsadili průběžné 3. místo za výbornými 
posádkami Italů. Po hodinové přestávce, 
kdy naše napětí dosáhlo vrcholu, jsme s 
nadějí očekávali, že svůj vynikající výkon 
zopakují. Vše zvládli na výbornou a svůj 
čas z první jízdy ještě vylepšili. I když ani 
toto zlepšení nestačilo na skvělé Italy, zna-
menalo zisk bronzové medaile pro Českou 
republiku.
V závodech mistrovství světa se neztra-
tila ani velmi dobře jezdící patnáctiletá 
Klárka Paďourová, nejmladší účastnice 
české výpravy, která podala velmi dobré a 
vyrovnané výkony jak v dlouhém sjezdu, 
tak i ve sprintu a obsadila v obou disciplí-
nách 17. místo. 
Vzhledem k věku vysokomýtských závod-
níků, který je na spodní hranici věko-
vé kategorie juniorů, je předpoklad, že 
budou usilovat o reprezentační tričko pro 
mistrovství Evropy v roce 2010 a mistrov-
ství světa v roce 2011.

Ing. Luděk Roleček,
trenér a předseda SKK

Škola jógy KARAKAL

PODZIMNÍ CVIČENÍ
Zápis: úterý 15. 9., 16.00-17.30 
v kabinetě TV na gymnáziu
Začátek cvičení:  
Nároční – pondělí 21. září, 16.00– 17.30
3. díl - pondělí 21. září 17.45 – 19.15
5. díl - úterý 22. září 16.00 – 17.30 
Začátečníci - úterý 22. září 17.45 – 19.15 
Rodiče a děti - pátek 25. září 
16.00 – 17.00
Vyučujeme klasickou jógu, kde se podle 
vlastních schopností protáhnete, zlepšíte 
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pohyblivost kloubů, posílíte páteř a svaly. 
Součástí jednotlivých setkání je i správné 
dýchání, základy meditace, filozofie jógy.
Cena kurzu (10 setkání po 2 vyučovacích 
hodinách) - pracující: 450 Kč,
důchodci a studenti: 350 Kč. 
Je možné platit i jednotlivě: 
1 setkání 50 Kč. Rodiče a děti platí samo-
statně 1 hod. 30 Kč.

Kontakty: Mgr. Dana Mořkovská, 
737 582 384, 721052273, 
morkovska@gvmyto.cz
Pro rodiče a děti: MUDr. Ilona Paseková, 
731 758 822.

„Člověk by si měl vždy, bez ohledu na to, 
kolik má práce, najít čas na cvičení, tak jak 
si jej najde na jídlo.“

(M. Gándhí)

CVIČENÍ S EVOU VE FITNESS 
STYLE LUCIE
Hodiny na fitballu tradičně ve dvou 
dnech. 
Úterý: začínáme 22. září v 18 hodin
Neděle: začínáme 27. září v 18 hodin
Permanentky na 10 po sobě jdoucích lekcí 
za 400 Kč na tel. čísle 732 827 277.

STEP AEROBIC
Každý čtvrtek od 17.30, první hodina 
17. září.

Fitness Style Lucie a Fond ohrožených 
dětí

SPINNING OPEN 
AIR SHOW 2009
5. září od 10.00 hod. na náměstí ve 
Vysokém Mýtě

Výtěžek z dobrovolných příspěvků bude 
věnován na konto FOD (Fond ohrožených 
dětí).
Uskuteční se 7 jízd. Každá jízda začíná v 
celou hodinu a bude trvat 45 minut.
Pitný režim zajištěn. Kapacita kol je ome-
zena. 
Doprovodný program mezi jednotlivými 
jízdami. Trampolína pro děti.

Kontakt, informace a rezervace: 
723 844 142.

5. 9. 

KUJEBIKE 2009 
Závody horských kol v okolí Vysokého 
Mýta.
Start nejmladších ve 13 hod., kategorie 
předškolní až veteráni.
Více na www.sk.donocykl.cz.

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
Féderation Aéronautique 
Internationale
www.aecr.cz

PILOTI LÉTALI PRO ZLATÉ 
MEDAILE

Největší domácí soutěž sportovního letec-
tví letošního roku, otevřené Plachtařské 
mistrovství regionů PMRg (26. 7. – 9. 8.), 
skončila ve Vysokém Mýtě vítězstvím 
Jiřího Kupce z Aeroklubu Brno-Medlánky 
v kombinované třídě a Jana Borůvky z 
Aeroklubu Jičín ve třídě klubové.
Medaile zůstala i v Pardubickém kraji 
zásluhou Michala Lešingera z Aeroklubu 
Moravská Třebová. Lešingerovi se dařilo 
a vybojoval stříbrnou medaili v klubové 
třídě.
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Výsledky:
Klubová třída:
 1.  Jan Borůvka, Jičín (5577 b.)
 2.  Michal Lešinger, 
  Moravská Třebová (5506 b.)
 3.  Petr Hofman, Praha-Letňany (5233 b.)
 5.  Pavel Řeřicha, 
  Moravská Třebová (5041 b.)
 15.  Petr Šafář, Ústí nad Orlicí (4517 b.)
 17.  Jan Vavřín, Vysoké Mýto (4427 b.)
 40.  Jiří Šlemr, Vysoké Mýto (3626 b.) 
 49.  Petra Diepoldová, 
  Vysoké Mýto (3226 b.)
 59.  Josef Bárta, Vysoké Mýto (1269 b.)
 60.  Josef Bačina, Vysoké Mýto (1207 b.)
Kombinovaná třída:
1. Jiří Kupec, Brno (6149 bodů)
2. Ondřej Bordovský, Krnov (5742 b.)
3. Jiří Steiger, Olomouc (5610 b.)

Sedmdesát sedm pilotů ze dvaatřiceti 
českých a moravských aeroklubů odlé-
talo během dvou týdnů osm soutěžních 
disciplin. Soutěž bezmotorových pilotů, 
která se každoročně koná na různých mís-
tech republiky, vždy však pod záštitou 
Aeroklubu ČR, se může každoročně pyšnit 
nejvyšší plachtařskou účastí mezi všemi 
republikovými soutěžemi v bezmotoro-
vém létání.

Eva Maixnerová,
Aeroklub České republiky

CYKLISTICKÝ PARTYZÁN 2009
Cyklistický oddíl Cyklo Bendl Vysoké Mýto 
a Obchodní akademie Choceň pořádají 
za podpory Pardubického kraje 2. ročník 
Školních cyklistických přeborů - časovku 
jednotlivců Cyklistický partyzán 2009. 
Závody pro žáky základních škol z 
Vysokého Mýta, Chocně, Litomyšle a 
okolí se uskuteční ve středu 9. 9. od 
8.00 do 13.00 na uzavřené lesní cestě s 
asfaltovým povrchem v lesním areálu „U 
Partyzána“ poblíž Chocně. Těšíme se na 
bohatou účast a zveme všechny zájemce 
ke zhlédnutí dramatického sportovního 
klání.

Cyklistický oddíl Cyklo Bendl Vysoké Mýto 
a Sokol Džbánov si dovolují pozvat všech-
ny příznivce běhu a cyklistiky na již 24. 
ročník 

BĚHU DO KNÍŘOVSKÉHO KOPCE 
A 11. ROČNÍK KUJEBÁCKÉHO 
PEDÁLU
Závody se uskuteční v sobotu 12. 9. od 
14.00 (prezentace od 13.00 do 13.45) 
na silnici mezi obcemi Knířov a Džbánov. 
Trať, jejíž délka je pouhých 600 m, určitě 
všechny prověří svým značným převýše-
ním. Startující budou rozděleni do kate-
gorií podle věku od předškolních až po 
dospělé, připraveny budou i kategorie 
pro maminky s kočárky a nejmenší děti 
na odrážedlech a jiných nemotorových 
dopravních prostředcích. Můžete se těšit 
na hodnotné ceny, tombolu a drobné 
občerstvení pro všechny. Startovné se 
neplatí!

Přijďte druhou zářijovou sobotu pokořit 
nejprudší kopec v okolí, případně povzbu-
dit ty, kteří se o to budou pokoušet.
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léčení těla i duše - okamžitá 
úleva od bolesti, 
masáže indické, čínské, 
relaxační, manuální 
lymfodrenáž, 
výklad tarotu, dietologie
sestavování jídelníčku. 

více - www.salonvivien.wz.cz

Objednávky na mobil: 

722 926 684
simackova@unet.czTe
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KOUPÍM starší prospekty Karosy. 
Tel. 605 065 816.

Řádková

KURZY PRO NEJMENŠÍ -  od 2 do 6 let
• Angličtina s myškou
• Hravé zpívání
• První hraní -  klavír, zobcová flétna
Všechny kurzy jsou vedeny profesionální-
mi pedagogy. Napište si nebo zavolejte o 
přihlášku a bližší informace: 
tel.: 732 480 418, 723 119 495 , 732 964 483   
email.: kurzypronejmensi@seznam.cz
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