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Na přední straně obálky:
Letecký pohled na Vysoké Mýto od západu (2007)
Masarykovo náměstí s obchody Albert a Hobby uprostřed, dále velká část Litomyšlského Předměstí 
s  průmyslovým areálem v bloku bývalých kasáren v ulici generála Svatoně, zcela vzadu průmyslový 
areál na Drábech.
Na zadní straně obálky:
Uprostřed historické jádro města, v pozadí rybník Chobot.



JIŘÍ ZEJFART
Evangelický farář, malíř a grafik
* 22. 10. 1928 v Uhříněvsi

Narodil se před 80 lety v pražské Uhříněvsi, kde 
chodil i do školy. Za války se vyučil v oboru jemný 
mechanik. Po válce nastoupil na Státní grafickou 
školu v Praze. Poté v letech  1949 - 1950 působil 
jako malíř keramiky a porcelánu v Klínci u Davle  
a v Brunšově u Štěchovic Od roku 1950 do roku 
1954 studoval na Evangelické bohoslovecké fakul-
tě v Praze. Po jejím absolvování nastoupil jako fa-
rář Českobratrské církve evangelické v Karlových 
Varech. 1. 10. 1978 mu byl pro jeho nekonformní 
názory odebrán tzv. státní souhlas k výkonu povo-
lání duchovního a nastoupil jako skladník do vel-
koobchodního skladu potravin v Karlových Varech. 
Od 1. 2. 1981 mu byl po dovolání státní souhlas 
obnoven a přestěhoval se do Vysokého Mýta, kde 
působil až do odchodu do důchodu v roce 1997 
jako farář Českobratrské církve evangelické. Po 
zakončení své mise ve Vysokém Mýtě se i s rodi-
nou vrátil zpět do rodné Uhříněvsi.
Jako malíř, grafik a řezbář vycházel Jiří Zejfart 
ponejvíce z náboženských témat. Ilustroval mj. 
velké množství náboženských textů, podílel se 
i na výzdobě mnohých kostelů, a to nejen svými 
malířskými a grafickými pracemi, ale například i 
pracemi řezbářskými. Ve volné tvorbě se nechal 
inspirovat především krajinami svého dětství a 
svého působení na Karlovarsku a Vysokomýtsku. 
Mnoho vysokomýtských domácností je zkrášleno 
jeho kresbami, akvarely a linoryty, na kterých velmi 
neokázalými, jednoduchými a pokornými tahy a 
barvami zachytil Vysoké Mýto a jeho okolí. Plody 
své dvacetileté práce ve Vysokém Mýtě prezento-
val samostatně v tehdejším Okresním muzeu i na 
několika výstavách v Městské galerii, kde vystavo-
val mj. na salonech Malířů Vysokomýtska (tedy se 
svými vysokomýtskými přáteli ze sdružení Triangl). 
Tento měsíc se Jiří Zejfart dožívá 80 let. Městská 
galerie ve Vysokém Mýtě otevře u této příležitos-
ti k jeho životnímu jubileu výstavu, která začne 
16. listopadu ve Výstavní síni Jana Jušky.

Medailon měsíce

Jiří Zejfart: Nepřehlédnutelné věže 
(pohled z vysokomýtského hřbitova na chrám sv. 

Vavřince, kresba tužkou, 20 x 14 cm, 1989, Městská 
galerie Vysoké Mýto, inv. č. 2151, 
získáno darem od autora r. 2005).
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Dnešní pouť za vysokomýtskými sochami nás zavede na Tyr-
šovo náměstí, před budovu Sokolovny. Sokolovna sama byla 
postavena v sousedství městských hradeb na místě bývalé-
ho kláštera v letech 1900-1902. Po vzniku Československé 
republiky byla dekorována ve stylu české renesance sgrafi-
ty, které zachycují mj. působení československých legií ve 
Francii a nesou se ve znamení hesla francouzské republiky 
Volnost – Rovnost – Bratrství. I toto heslo se na fasádě ob-
jevilo až po první světové válce. V roce 1912 byla uprostřed 
náměstí postavena pravděpodobně nejzdařilejší vysokomýt-
ská socha, a sice monumentální bysta zakladatele Sokola 
Miroslava Tyrše.

Pomník Miroslava Tyrše 
na Tyršově náměstí
Dílo zhotovil pražský sochař Ludvík Vocel-
ka (1882-1951), žák profesora Suchardy na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Socha, 
slavnostně odhalená 2. 6. 1912, je pojata v 
secesním duchu, především celkovými mo-
numentálními proporcemi je však velmi ne-
konvenčním rozvinutím konceptu klasické 
bysty. Zakázku vysokomýtského Sokola rea-
lizoval Vocelka z jemnozrnného, velmi kvalit-
ního hořického pískovce. Horní část pomníku 
tvoří bysta Miroslava Tyrše, která přechází v 
postupně se rozšiřující pylon a ve spodní části 
se proměňuje ve skalní útvar; na něm vpravo 
vidíme lipové ratolesti (symbol české státnos-
ti), vlevo sokola s rozepjatými křídly (symbol 
tělocvičného hnutí Sokol); celá soustava pak 
spočívá na soklu čtvercového půdorysu. Vše 
dohromady měří na výšku (na bystu úcty-
hodných) 480 cm. V roce 1941 byla socha 
zachráněna před zničením a uschována v 
nedalekém Ševčíkově sklenářství. Po válce, 
v roce 1945, byla slavnostně znovuodhalena. 
Restaurována byla nákladem města Vysoké 
Mýto v roce 2003.

Vitrinka 

Miroslav Tyrš  (1832 - 1884)
Historik umění, estetik, profesor dějin umění na UK a na ČVUT v Praze, 
předseda výtvarného odboru Umělecké besedy a člen poroty pro 
sochařskou výzdobu Národního divadla, spolu s Jindřichem Fügnerem, 
Juliem Grégrem a dalšími intelektuály spoluzakladatel organizovaného 
politicko-tělovýchovného hnutí Sokol.

Tyršovo náměstí krátce po odhalení 
pomníku M. Tyrše v roce 1912.
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Vitrinku připravuje
Pavel Chalupa
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S novým ředitelem Městského klubu 
Vysoké Mýto 
Zdeňkem Pohorským (1967)

Pane řediteli, ve funkci jste téměř sto dní, doba zralá 
na to, abyste čelil zvídavým otázkám investigativních 
žurnalistů. Jste pro?
Do mě.

Dobře, jak si přejete. První otázka: Co vás to napadlo 
přihlásit se do konkurzu na ředitele Městského klu-
bu? Vy, povahou dobrodruh a rocker?
Říkáte to za mě. Protože jsem dobrodruh. Chápal jsem 
to jako hozenou rukavici. Na hozenou rukavici pravý 
dobrodruh reaguje tak, že strhne svou a hodí ji před vy-
zyvatele na zem. Vyzyvatel, v tomto případě město Vyso-

ké Mýto, ji přijal. Jsem připraven se utkat. Neříkám, že s městem a dokonce ani ne s Vysokým 
Mýtem. Utkat se musím s tím, k čemu jsem byl vyzván. Totiž k výraznému zlepšení fungování 
vysokomýtské kultury.

A jaké zbraně pro to zvolíte?
Hlavní zbraň si vybral vyzyvatel. Tou zbraní má být Městský klub. Nová instituce s novým ná-
zvem, novou právní formou a ičem.

Myslím, že i naši čtenáři zaregistrovali změnu názvu (z M-Klubu se stal Městský klub) a 
nového ředitele, ale proč došlo ke změně právní formy?
Nový Městský klub je společnost s ručením omezeným. Tedy svým způsobem podnikatelský 
subjekt. To ovšem neznamená, že by se v nové instituci měla pěstovat pouze komerční kultura. 
Především to přináší úplné zprůhlednění financování jak pro město, tak pro celou kulturní obec. 
Na jedné straně stojí příjmy: dotace města, peníze od sponzorů, zisk z akcí, na druhé straně 
výdaje: peníze vydané na kulturu – divadlo, kino, koncerty, přednášky a spoustu jiného, mj. i 
milióny, které ročně spolyká provoz všech našich budov. Tedy nejen samotného Městského 
klubu, ale i Šemberova divadla. A pak je to jako kdekoliv jinde – rovnováha se hledá na základě 
nabídky a poptávky.

Nemyslíte tím snad známou tezi, že by si na sebe kultura měla vydělat? Tento blud málem 
zlámal vaz jednomu nejmenovanému pražskému radnímu…
To je ovšem nesmysl, ta teze. Nesmyslná je zvláště tehdy, pokud řekneme, že každé autorské 
divadlo, každý alternativní film a každá amatérská kapela si na sebe musí vydělat. Ano, kultura 
jako celek si musí vydělat - ale pokud to nezvládne ze vstupného, jsou tu jiné možnosti: získat 
sponzory (jako je to zvykem třeba v Americe), nebo přesvědčit daňové poplatníky (stát nebo 
město), že kultura je něco, co má cenu podporovat (jak je to třeba ve Francii). U nás je třeba 
dělat obojí.

Nyní konkrétně: co teď děláte? Jinými slovy: co je vaše priorita?
Prioritou je pro mě maximální otevření našich prostor veřejnosti. 4. listopadu otevíráme reha-
bilitovaný kinosál jako multifunkční prostor, kterému provizorně říkám kinokavárna a který by 
měl sloužit především pořadům klubového typu. Každý den by měl žít něčím jiným: koncerty, 
filmovým klubem, diskotékami, přednáškami, poslechovými pořady, v neděli tu budou čaje pro 
náctileté nebo programy pro malé děti, občerstvit se bude možné hned ve dvou barech, jed-

Rozhovor měsíce
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nom v přízemí, jednom na balkoně. Od dubna by podobné a další aktivity měly prorůst celým 
domem. Vzniknou tu další dva bary, ve spolupráci s architektem Romanem Brychtou připravu-
jeme tři návrhy možné adaptace hlavního sálu. Já sám bych byl pro radikální řešení – celkovou 
rekonstrukci a vytvoření velkého reprezentativního prostoru. Ten Vysoké Mýto nemá – a myslím, 
že by si ho zasloužilo. Ovšem poměrně velkorysé investice by si zasloužil celý objekt Městského 
klubu. Forma pronájmů jednotlivých sálů se ukázala v minulosti jako devastující element. Dnes 
můžeme nabídnout v podstatě jen prázdné sály. V budoucnu ovšem budeme moci (alespoň v 
to věřím) nabídnout perfektní servis pro pořádání hudebních, tanečních, divadelních, filmových 
a jiných společenských aktivit. Novou podobu, doufám, dostane s budoucími nájemci i vinárna 
Lyra…

A co Šemberovo divadlo? Jaké změny čekají na filmové a divadelní diváky?
Šemberovo divadlo je velký a drahý prostor. Bohužel, do kina mnoho lidí nechodí. Přesto by 
mě ani v nejdivočejším snu nenapadlo, že by mělo skončit. Kvalitní kino, to je, cítím to, zřetelná 
společenská objednávka nejen od města, ale i od lidí. Z naší strany to chce lepší propagaci, 
lepší zvuk a technické a společenské zázemí. Aby nám lidi nejezdili za novinkami do multiplexů, 
ale řekli si: počkáme si čtrnáct dní a půjdeme v Mýtě – strávit hezký večer… Divadla se změny 
příliš nedotknou. To s problémem návštěvnosti naštěstí nezápasí. Chtěli bychom jen rozšířit a 
zkvalitnit nabídku. A dát prostor i alternativnímu divadlu – třeba jen na malé scéně v kinokavár-
ně. Do kinokavárny se přestěhuje i filmový klub. Doufám, že to bude už na jaře, až se koupí 
nová promítačka…

Pod záštitou bývalého M-Klubu byla po dlouhá léta některá dnešní občanská sdružení, 
jako jsou filmaři, malíři, fotografové, divadelníci, loutkoherci, zázemí tu mají i některé hu-
dební skupiny. Změní se něco pro ně?
Změní se jen jediné: všechno se úplně zprůhlední. Ten, kdo může vydělávat, například filmaři, 
ať filmují do aleluja, ale ať se z případného zisku podílí na nákladech provozu zařízení. Ten, kdo 
moc vydělat nemůže, třeba fotografové, může přijít a říct: nemůžeme platit tak vysoký nájem, ale 
můžeme udělat výstavu, pořídit fotodokumentaci, vést kurzy pro mladé… Hudební skupiny to 
samé: můžou klidně zadarmo zkoušet, ale potom by u nás mohly i zadarmo hrát. Jak jste řekl, 
jsem bývalý rocker. Hudba a jakékoliv další amatérské aktivity obrácené k veřejnosti mají u nás 
pochopitelně dveře otevřené. 

Budou v novém Městském klubu výprodeje koberců?
Nebudou. Ani prodeje vysavačů za 30 000 důvěřivým důchodcům. Pochopitelně se nechci vzdát 
případných komerčních aktivit, například možnosti pronájmů, třeba na kongres nebo firemní 
párty, ale vždy by to mělo mít úroveň. Naším cílem je dobrá kultura, společenský život, příjemné 
prostředí. Řeknu to jinak: bude možné k nám přijít a cítit vůni kávy, přičemž zisk z jejího prodeje 
půjde do naší kapsy – tedy k financování ztrátových aktivit. Nebude ovšem možné k nám přijít 
– a cítit vůni polyesterového koberce. Polyesterový koberec není můj šálek kávy…

Děkuju vám za rozhovor a přeju v novém angažmá v novém Městském klubu hodně zdaru.

Rozhovor vedl Pavel Chalupa
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Úplná znění usnesení rady č. 27/08 – 28/08 
jsou zveřejněna na internetové stránce 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah.

27. srpna rada města:
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích Prokopa Velikého, V Peklovcích, V 
Břízkách, Čapkovská a na náměstí Naděje 
na dobu určitou;
• vyhlásila v souladu s vyhláškou zastupitel-
stva města o provedení speciální ochranné 
deratizace na území města Vysokého Mýta 
termín speciální ochranné deratizace ve 
dnech 6. 10. – 10. 11. 2008; 
• souhlasila s přijetím finančního daru 
10 000 Kč od firmy Intergal Vrchovina, a. s. 
na ekologické účely;
• schválila udělení dotace města Vysoké 
Mýto společnosti Orion-Racing Team, s. r. o. 
Litomyšl ve výši 10 000 Kč na sportovní akci 
Extrem Moto Show pořádanou 2. 8. 2008 ve 
Vysokém Mýtě;
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Starmon, s. r. o. jako dodavatelem stavební 
akce Cyklostezka ve Vysokém Mýtě - Ke 
Šnakovu; 
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. jako dodavate-
lem stavební akce Regenerace panelového 
sídliště Družba – 3. etapa.

2. září rada města:
• schválila smlouvu č. 42810541 a dodatky 
ke smlouvě č. 1 a 2 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR 
a realizaci akce, na kterou je poskytována 
podpora z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj na realizaci projektu Integrovaný sys-
tém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města Upozorňujeme poplatníky, kteří využili mož-

nosti dané vyhláškou a zaplatili pouze první 
splátku místního poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních od-
padů, že druhá splátka poplatku je splatná 
nejpozději do 31. října.
Využijte možnosti místní poplatek uhradit 
dříve, a tím se vyhnout případným frontám. 
Druhou splátku můžete uhradit v hotovosti 
na MěÚ Vysoké Mýto u správce poplatku (2. 
patro, č. dveří 202, budova B. Smetany 92 
– na náměstí) v pondělí a středu 8.00 - 12.00 
hod. a 13.00 - 16.00 hod., v úterý a čtvrtek 
8.00 - 12.00 hod. nebo převodem na účet 
obce č. 51236611/0100, variabilní symbol 
je rodné číslo (musí být uvedeno správně, 
aby platba mohla být správně identifiková-
na a poplatek správně přiřazen k plátci). 
Pokud budete poplatek hradit bankovním 
převodem za více osob (např. domácnost), 
je třeba předložit seznam osob, za které je 
poplatek odváděn, na tiskopise „Oznámení 
společné platby poplatku“, který obdržíte 
u správce poplatku nebo je k dispozici ke 
stažení na internetových stránkách města 
www.vysoke-myto.cz, sekce formuláře, for-
muláře odboru finančního. Případné dotazy 
zodpoví pracovnice správy místních poplat-
ků – odboru finančního Městského úřadu 
Vysoké Mýto na telefonních číslech 
465 466 131 a 465 466 132.

Poplatek za odpad

SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ 
DERATIZACE

Ve dnech 6. 10. – 10. 11. proběhne na úze-
mí Vysokého Mýta speciální ochranná dera-
tizace k omezení výskytu obtížných hlodav-
ců. Žádáme majitele psů, aby byli v době 
deratizace  pozorní a nenechávali své psy 
bez dozoru volně pobíhat. Použité nástrahy 
jsou zdraví škodlivé a je nutno zabránit dě-
tem a domácím zvířatům v přístupu k nim. 
Při náhodném požití vyhledejte lékaře.

Odbor životního prostředí
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Financováno z prostředků Evropské unie, dotace a půjčky Státního fondu životního prostředí, 
dotace Pardubického kraje a z rozpočtu města Vysoké Mýto 
Investor: Město Vysoké Mýto
Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Dodavatel: Sdružení společností „Sdružení Vysoké Mýto“ - VCES, a. s., KUNST, spol. s r. o.
Dodavatel svozových prostředků: FARID COMERCIA s. r. o.
Spolupráce na přípravě a realizaci projektu: BIOPROFIT s. r. o.
Příprava projektu, příprava žádosti o dotaci Evropské unie v Operačním programu Infrastruktura 
pro životní prostředí, rozhodnutí o přidělení dotace: 2004 - 2005   
Termín zahájení pilotního projektu třídění a sběru bioodpadu: duben 2006
Termín výstavby fermentační stanice: 1. 4. 2007 – 31. 1. 2008 
Kolaudace stavby: 28. 8. 2008 

Slavnostní otevření fermentační stanice

19. září byla za účasti poslance Parlamentu České republiky Daniela Petrušky, starosty města 
Martina Krejzy, dalších hostů a zástupců dodavatele slavnostně otevřena fermentační stanice.

Foto: Aleš Felgr
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Celkové náklady projektu: 75 572 599 Kč (včetně pilotního projektu, projektu Svozové prostřed-
ky a nádoby na sběr bioodpadu)
Dotace z prostředků  Evropské unie: 48 606 000 Kč
Dotace SFŽP: 6 481 000 Kč
Dotace Pardubického kraje: 3 000 000 Kč
Půjčka SFŽP: 3 240 000 Kč

V současné době se stále více do popředí dostává otázka využití obnovitelných zdrojů energie 
zahrnujících rovněž bioodpady a biomasu. Jedná se o materiály, které jsou produkovány při 
každodenní činnosti široké škály subjektů, jako je např. údržba veřejné zeleně, čištění odpad-
ních vod, veřejné stravování, výroba potravin i přímo v domácnostech. Nakládání s nimi většinou 
nevyužívá energetický potenciál, který se v nich skrývá ve formě výroby bioplynu. Odpady se 
tak odstraňují na skládkách, v kompostárnách, v kafileriích či spalovnách.
Myšlenka projektu bioplynové stanice Vysoké Mýto se začala rodit v roce 2004, inspirací pak 
byly obdobné systémy nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, zejména v Dánsku a Švéd-
sku. Základním cílem projektu je vytvořit ucelený systém nakládání s biologicky rozložitelnými 
odpady v regionu zahrnující řešení v komunální i soukromé sféře. Tzv. integrovaný systém na-
kládání s bioodpady tvoří sběr biologicky rozložitelných odpadů ve městě Vysoké Mýto, sběr a 
svoz bioodpadů od podnikatelských subjektů a jejich zpracování v bioplynové stanici.
Sběr biologicky rozložitelných odpadů od obyvatel města Vysoké Mýto, které tvoří např. odpady 
ze zahrádek, zbytky potravin apod., zahrnuje instalaci 379 ks speciálních sběrných nádob roz-
místěných v zástavbě rodinných domků i v panelové zástavbě. 
Dalším prvkem systému je sběr kuchyňských odpadů z restauračních zařízení. Ekologické od-
stranění těchto materiálů bylo nově regulováno v souvislosti s naším vstupem do Evropské 
unie a v tuto chvíli neexistují v regionu dostatečné kapacity. Do systému sběru budou zařazena 
školská zařízení, podnikové stravovny i restaurace. 
Integrovaný systém předpokládá rovněž sběr a svoz dalších biologicky rozložitelných odpadů 
produkovaných v regionu, jsou to např. odpady z pekáren, odpady z údržby veřejné zeleně, 
tuky, jateční odpad, apod.
Srdcem celého systému je bioplynová stanice s kapacitou cca 8 000 t odpadů za rok. Stanice 
je umístěna při ČOV Vysoké Mýto a umožňuje tak úzké propojení obou staveb a rovněž nabízí 
možnost zpracování odpadních kalů z čištění. Jedná se o zařízení, ve kterém je řízeným pro-
cesem za nepřístupu vzduchu z biologicky rozložitelných odpadů získán bioplyn, který je ná-
sledně spálen ve dvou kogeneračních jednotkách, každá o výkonu 160 kW. Tímto způsobem je 
získána elektrická energie a teplo. Elektrická energie je prodána do sítě za státem garantovanou 
výkupní cenu, teplo je využito v technologii, případné přebytky pak budou sloužit k vytápění 
objektů ČOV náhradou za starou uhelnou kotelnu. Součástí stanice jsou rovněž speciální drtící a 
hygienizační jednotky umožňující zdravotně nezávadné zpracování odpadů, celý technologický 
systém je pak umístěn v uzavřeném objektu vybaveném vzduchotechnikou s biofiltry odstraňu-
jícími zápach. Dalším výstupem z bioplynové stanice je pak fermentační zbytek, jehož využití se 
předpokládá k výrobě kompostu či přímo k hnojení pozemků.
Projekt integrovaného systému se od samého počátku setkal s poměrně širokou podporou. V 
roce 2005 byla zpracována žádost do Operačního programu Infrastruktura pro životní prostředí. 
Projekt uspěl a byla mu přiznána dotace z Evropské unie ve výši 75 % z uznatelných nákladů 
a dále 15 % podpora ze SFŽP. Tuto akci rovněž finančně podpořil Pardubický kraj. V roce 2006 
- 2007 proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby a svozových prostředků a v témže roce 
byla zahájena stavba fermentační stanice. Dokončena byla v lednu 2008 a následoval její zku-
šební provoz. 19. září 2008 byla slavnostně uvedena do plného provozu.

Tomáš Dvořáček, Stanislava Jetmarová, 
Veronika Richtrová, Lubomír Dostál, 

František Eliáš a Marie Lněničková
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EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ 
„ODPADY – A CO JÁ?!“
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního 
prostředí a Technické služby Vysoké Mýto 
vyhlašují na školní rok 2008 - 2009 celoroční 
soutěž „Odpady – a co já?!“
Soutěž je určena pro žáky mateřských, zá-
kladních a středních škol Mikroregionu Vy-
sokomýtsko.
Ten, kdo chce zažít poutavou výpravu do 
Zoologické zahrady Dvůr Králové s přeno-
cováním, a to vše místo školního vyučová-
ní, se další podrobnosti o soutěži dozví na 
www.vysoke-myto.cz (eko-radnice, ekolo-
gické aktuality).

Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto 
vás upozorňuje, že do 10. ledna 2009 máte
možnost předat na Městský úřad ve Vyso-
kém Mýtě písemné nominace na udělení
výročních cen za rok 2008.

Výroční ceny se udělují v těchto oborech:
1. Za hudbu, hudební dílo, významnou hu-

dební interpretaci.
2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprog-

ram, architekturu a stylovou rekonstrukci.
3. Za literární dílo včetně dramatického, 

dále za herecký výkon a režii.
4. Za organizaci kulturního podniku.
5. Za vědeckou a odbornou činnost, popu-

larizaci vědy, přednášky, publicistickou a 
vydavatelskou činnost.

6. Za sportovní výkon.
7. Za organizaci sportovního podniku.
8. Za reprezentaci města a školy.
9. Za sponzorství společenských aktivit.
+ zvláštní cena Za dlouhodobou činnost ve 
prospěch Vysokého Mýta“

Z došlých návrhů na udělení výroční ceny 
rozhodne v průběhu února 2009 zastupi-
telstvo města, komu a v jakém oboru bude 
cena udělena. Předávání cen je veřejné a je 
pojato jako významná společenská událost. 
Vítězové v kategorii 1 – 8 obdrží sošku Kuje-
by, diplom a finanční ohodnocení. Cena za 
sponzorství, která je čestná, nebude dotová-
na finančně, vítěz dostane sošku a diplom.

Výroční ceny za rok 2008

Královská věnná města v rámci svých spo-
lečných aktivit pořádají v sobotu 11. října v 
Trutnově soutěž o Královnu českých věn-
ných měst. Královské věnné město Trutnov 
je posledním v řadě devíti věnných měst, 
které tuto soutěž pořádá. Každé město vy-
sílá do soutěže svoji zástupkyni. Na soutě-
žící čekají čtyři disciplíny. Odborná porota 
vybere tu nejlepší, která se stane na jeden 
rok úřadující královnou. Naše město bude 
zastupovat Eva Ropková. Držme jí všichni 
palce.

Eva Ropková - zástupkyně Vysokého Mýta v 
soutěži o Královnu českých věnných měst.

Královna věnných měst
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Středa 1. 10. v 19.00   

AKTA X: CHCI UVĚŘIT
Americký sci-fi thriller. Agenti FBI Mulder a 
Scullyová ve své filmové premiéře vyrážejí 
za dalším případem, jehož vyšetřování nás 
zavede do světa paranormálních jevů. 
105 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 2. 10. v 19.00
Pátek 3. 10. v 19.00  

MUMIE: 
HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Dobrodružný film USA. Zlo se právě probu-
dilo. Mumie se vrací. Tentokráte ale opustila 
písečné duny a společně s olympioniky se 
vynořila v Číně. O to strašlivější by měla být. 
111 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Neděle 5. 10. v 17.30   

KUNG FU PANDA   
Americká animovaná rodinná komedie. Film 
spojuje žánr bojových filmů, čínskou mytolo-
gii a rodinnou pohádku o outsiderovi, který 
se naučí věřit sám v sebe. Titulním hrdinou 
je tlustý panda jménem Po. Pandamánie za-
číná! Připravte se na něco pandastického. 
92 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino) Středa 8. 10. v 19.00   

DOSTAŇTE AGENTA SMARTA
Akční komedie USA. Další film podle úspěš-
ného TV seriálu Mela Brookse a Bucka 
Henryho. Analytik supertajné špionážní or-
ganizace ŘÁD bojuje proti zločineckému 
syndikátu CHAOS, zachraňuje svět a užívá 
si to…
110 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 9. 10. v 19.00
Pátek 10. 10. v 19.00   

MÁJ
Nový český výpravný film režiséra a kame-
ramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejno-
jmenné básně Karla Hynka Máchy. Vrcholné 
dílo českého romantismu adaptoval autor 
filmu v epickém duchu. Láska, vášeň, ale i 
vina a trest.
76 min. Mluveno česky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 12. 10. v 19.00   

JAK UKRÁST NEVĚSTU
Romantická svatební komedie USA a Vel-
ké Británie. Hrdina filmu bojuje v roli první 
družičky o definitivní získání své dlouholeté 
kamarádky, která se rozhodla provdat za na-
prosto dokonalého ženicha.
102 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Středa 15. 10. v 19.00   
TEMNÝ RYTÍŘ
Americký akční film. Batmanův boj se 
zločinem je čím dál tím riskantnější. Temný 
hrdina se proto spojí s poručíkem Gordonem 
a právníkem Dentem, aby s jejich pomocí 
zbavil město nebezpečných zločineckých 
organizací.
152 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.
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Pátek 17. 10. v 19.00   

MAMMA MIA!
Muzikál Velké Británie. Největší filmová po-
hoda letošního léta. Idylický řecký ostrov, 
holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři 
potencionální otcové a nesmrtelná ABBA. 
108 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 23. 10. v 17.30
Pátek 24. 10. v 17.30   

VALL-I
Americký animovaný rodinný film. VALL-I je 
poslední robot na planetě Zemi, kterého lid-
stvo zanechalo, aby ji vyčistil. Trpí ale drob-
nou poruchou – vyvinula se z něj osobnost. 
Sní o tom, že v životě musí existovat víc než 
jen monotónní práce. A pak se setká s ro-
botkou jménem EVA… 
103 min. Širokoúhlý. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Středa 29. 10. v 17.30   

SEZNAMTE SE S DAVEM
Rodinná komedie USA. Joshovi je dvanáct 
a je vášnivým astronomem amatérem. Jed-
noho večera se objeví malý meteorit, který 
nakonec skončí v jeho akváriu mezi rybička-
mi… Ale to je jen začátek.
91 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 30. 10. v 19.00  

ZOHAN: 
KRYCÍ JMÉNO KADEŘNÍK
Americká akční komedie představuje 
špičkového izraelského bojovníka proti tero-
rismu, který předstírá vlastní smrt, aby si 
mohl splnit sen: stát se kadeřníkem v New 
Yorku. Uniknout vlastnímu osudu není tak 
snadné, jak si myslel.
113 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Pátek 31. 10. v 19.00   

KONEČNĚ SPOLU
Romantický snímek USA. Helen Huntová 
jako učitelka, které krachuje manželství a 
ona má pocit, že tak přišla o poslední šanci 
pořídit si vysněné dítě. Najde novou životní 
rovnováhu?
100 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

V listopadu uvidíte:
Hellboy 2: Zlatá armáda • Cesta do středu 
Země • Rudý baron • Star Wars: Klonové 
války • Tobruk • Nestyda • Rolling Stones.

11



Čtvrtek 16. října v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

U KONCE S DECHEM 
(A BOUT DE SOUFFLE)
Francie 1960, 87 min.
Režie: Jean–Luc Godard 
Scénář: Jean-Luc Godard 
a François Truffaut
Kamera: Raoul Coutard
Hudba: Martial Solal

Hrají: Jean-Paul Belmondo (Michel 
Poiccard), Jean Sebergová (Patricia Franchi-
niová), Daniel Boulanger (policejní inspek-
tor Vital), Jean-Pierre Melville (Parvulesco), 
Henri-Jacques Huet (Antonio Berrutti), Clau-
de Mansard (Claudius Mansard), Richard 
Balducci (Tolmatchoff), Roger Hanin (Cal 
Zombach), Jean-Luc Godard (udavač) aj.

Tak jako v každé historii existuje i v historii 
kinematografie několik děl, která se výraz-
nou měrou podílela na ovlivňování dalšího 
vývoje tohoto pořád ještě mladého umění. 
Jedno takové dílo vznikalo na sklonku pa-
desátých let ve Francii a stalo se jedním z 
manifestů tzv. francouzské nové vlny. Kritic-
ké statě na adresu poválečné filmové tvorby 
ve Francii z per mladých rebelů dostávaly 
prostor v měsíčníku Cahiers du Cinéma, vy-
cházejícím pod redakčním vedením André 
Bazina. Jména těchto nesmlouvavých kritiků 
François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude 
Chabrol, Eric Rohmer, Jacques Rivette se 
po dobu zhruba pěti let objevovala pod tvr-
dými recenzemi francouzských i zahranič-
ních filmů. Současně si nenechávali tito kriti-
ci ujít studijní představení bohatě zásobené 
pařížské filmotéky, kde společně obdivovali 
skvělé kinematografické počiny nedávné 
minulosti. S rostoucím sebevědomím a in-
tenzivním teoretickým vzděláváním se posi-
lovaly ambice ukázat ostatním, jak to vlastně 
se svými teoriemi publikovanými v kritických 
recenzích vlastně myslí, tedy natočit si film 
po svém. Vstříc jim vycházela technika, ne-
boť inovací kamer a ostatního technického 
zázemí (hardware – řečeno dnešní termino-
logií) se nabízela možnost točit na kontaktní 
zvuk, narůstala kvalita zvukového záznamu 
a využívání ruchů atd.

Filmový klub

I stalo se právě na sklonku padesátých let, 
že si z našetřeného kapitálu pořídili techniku 
a štáb a oslovili movité příznivce z řad čte-
nářů Cahiers du cinéma, aby se podíleli na 
výrobě jejich filmů jako producenti.
Jejich nástup mocně otřásl tehdejšími sto-
jatými vodami nejen francouzské, ale potaž-
mo i evropské kinematografie. Začala zlatá 
éra a filmy tvůrců francouzské nové vlny se 
staly jejím předvojem. Godardův víceméně 
tuctový příběh zloděje svou nekonvenčností 
natolik strhnul odbornou i laickou veřejnost, 
že se stal pro to vše milníkem. Zejména pro 
svůj zcela netradiční přístup tvůrce jakožto 
inovátora v hledání adekvátních výrazových 
prostředků k prohloubení zobrazeného děje. 
Ač příští rok uplyne neuvěřitelných padesát 
let od natočení tohoto filmu, zůstává dílem 
nebývale svěžím a neustále strhujícím. Přijď-
te se podívat, rozhodně je na co.

Jan Schejbal
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Pondělí 20. října v 19.30 
2. představení v předplatném
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram 
Patrick Ryan: 

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Dělat si z války legraci je ošemetná věc. An-
glický spisovatel Patrick Ryan vydal v roce 
1963 novelu Jak jsem vyhrál válku s podti-
tulem „Podle vyprávění poručíka Ernesta 
Goodbodyho zapsal Patrick Ryan“. Kniha se 
velmi rychle stala slavnou. Ernest má speci-
fické naivní myšlení. Každý nadřízený se ho 
snaží raději co nejdřív zbavit, aby mu neroz-
vrátil ostatní vojáky. Nepřipomíná vám to na-
šeho Švejka?
Hrají: Zbigniew Kalina, Jan Novák, Vladimír 
Mrva, Dalibor Gondík j. h., Otakar Brousek 
ml. j. h. a další.
Režie: Milan Schejbal.
Vstupné: 240, 220, 200 Kč.
Předprodej zbylých vstupenek od středy 
8. 10. v IC Městského úřadu Vysoké Mýto.

Středa 22. 10. v 19.30
VĚRA MARTINOVÁ & JAMIE MAR-
SHALL A LENKA SLAVÍKOVÁ
Věra Martinová na svém posledním CD Věřím 
svým snům spolupracovala s britským zpě-
vákem, písničkářem a kytaristou Jamie Mar-
shallem, který je autorem hudby k více než 
polovině písní a vystupuje na něm i jako inter-
pret. Na základě této spolupráce vznikl nový 
koncertní program, ve kterém Jamie Marshall 
vystupuje společně s Věrou Martinovou a kte-

Divadlo
Šemberovo divadlo

rý tvoří písničky z tohoto CD. Diváci nebudou 
ale samozřejmě ošizeni ani o jejich největší 
hity jako Až na vrcholky hor, Malý dům, Mý 
blues, Nebe, peklo, ráj a další.
Vstupné: 260, 250, 240 Kč.
Předprodej od středy 1. 10. v IC Městského 
úřadu Vysoké Mýto.
Koncert se koná v rámci Dne stromů. 

Připravujeme:

Středa 5. 11. v 19.30
PETROLEJOVÉ LAMPY 
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
(3. divadlo v předplatném, předprodej od 
čtvrtka 23. 10.)

Pondělí 10. 11. v 19.30 

POLITICKÝ KABARET 
ZUZANY BUBÍLKOVÉ
(předprodej od úterý 21. 10.)

Úterý 18. 11. v 19.30
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
(předprodej od čtvrtka 23. 10.)

Úterý 25. 11. v 19.30 

BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Východočeské divadlo Pardubice
(4. divadlo v předplatném, předprodej od 
čtvrtka 13. 11.)

Čtvrtek 11. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
(předprodej od čtvrtka 20. 11.)

Pondělí 15. 12. v 19.30
MILÁČEK
Městské divadlo Mladá Boleslav
(5. divadlo v předplatném, předprodej od 
úterý 2. 12.)
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Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto 
uvádí v neděli 26. října ve 14.00 a 16.00
pohádku

KAŠPÁREK 
V ZAČAROVANÉM LESE
Autorsky upravil: Jan Havel
Režie: Petr Ryška
Výprava: Karel Jiskra
Světla: Milan Dostál
Inspice: Marcela Vaňásková
Hrají loutky a soubor Loutkového divadla 
Srdíčko o. s.
Miroslav Bezdíček, Karel Fenik, Zdena Ha-
náková, Jan Havel, Lída Jarchovská, Patrik 
Macháček, Vašek Morávek, Ondřej Pavlíček, 
Jindra Pokorná, Zdeněk Prachař, Iveta Pra-
chařová, Milena Stráníková, Marie Švadle-
nová a Petra Vtípilová.

Loutková scéna Městského klubu, Litomyšl-
ská ul., Vysoké Mýto.
Vstupné: 30 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto od 20. 10. 
do 24. 10. nebo v divadle Srdíčko 26. 10. 
od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

Divadelní spolek Šembera vás opět zve na 
divadelní představení svého hosta. Ten-
tokráte jsme pozvali soubor takřka zpoza 
rohu, tedy Choceňský divadelní spolek Jirá-
sek TJ Sokol.
Historie ochotnického divadla v Chocni 
sahá až do počátku 19. století, kdy byly 
uváděny vánoční hry se zpěvy Útěk sv. Jo-
sefa do Egypta a O pastýřích, třech králích 
a Herodesovi, jejichž autorství se připisuje 
místnímu ševci. Od roku 1896 se Choceň 
pyšnila dvěma ochotnickými soubory, Ko-
llár a Tyl, které se v roce 1918 sjednotily v 
jeden. Nově vzniklý soubor začal používat 
název Jirásek, pod nímž vystupuje dodnes. 
Po znovuobnovení Sokola v roce 1990 se 
stal soubor jeho součástí, což zmiňuje i jako 
přízvisko ve svém názvu. Ze široké škály na-
studovaných inscenací lze namátkou vybrat 
hry Paní mincmistrová, Evžen Oněgin, Gau-
deamus Igitur, z nejnovějších pak Mamzelle 
Nitouche a Nejkrásnější válka. V roce 1999 
se o slovo přihlásila parta mladých divadel-
ních nadšenců a výrazně rozšířila divadelní 
soubor, který čítá na 70 členů. Zatímco star-
ší členové si drží svůj repertoárový standard, 
mladší generace pod režijním vedením Milo-
še Bezdíčka zkouší hry naprosto jiného cha-
rakteru. Po pohádce Král 3 333 uvedl soubor 
dramaticky náročnější inscenace Jedenácté 
přikázání, Poprask na laguně a Žebráckou 
operu, se kterou se úspěšně účastnil něko-
lika divadelních přehlídek. Paralelně vznikla 
parodie na slavnou novelu Pes Baskervillský 
A. C. Doyla. Premiéra hry pod názvem 
Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes 
s nádechem komedie, dramatu, hororu i 
mystiky autorů Jiřího Janků a Petra Svojtky 
se konala v Chocni 4. dubna tohoto roku. A 
právě s tímto představením se nám DS Ji-
rásek představí i u nás. Dle mého názoru je 
Prokletí rodu Baskervillů v podání souboru 
Jirásek velmi zdařilá divadelní inscenace, ve 
které není nouze o vtip, suchý holmesovský 
humor a zápletku s nečekaným rozuzlením. 
To vše je umocněno velmi dobrými herecký-
mi výkony divadelníků z Chocně a zdařilou 
režií. Přijďte se přesvědčit sami. 
     
   Petr Klofanda

Divadelní spolek Šembera Divadelní spolek ŠEMBERA Vysoké Mýto, o. s.
uvádí svého hosta
Divadelní soubor JIRÁSEK TJ Sokol Choceň 
v divadelní komedii Jiřího Janků a Petra 
Svojtky

PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ
aneb POZOR ZLÝ PES!
hrají: herci DS Jirásek
režie: Miloš Bezdíček

ŠEMBEROVO DIVADLO Vysoké Mýto
pondělí 13. října v 19.30 hod.

Vstupné: 60 Kč.
Předprodej v Informačním centru Městské-
ho úřadu Vysoké Mýto od 6. října.
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KURZY
Na nový školní rok 2008/2009 přijímáme při-
hlášky do následujících kurzů: 

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

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

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

- nový kurz: mažoretky
Od října pro dívky od 5 do 10 let. 

Přihlášky a bližší informace v kanceláři Měst-
ského klubu, tel. 465 420 420.

MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s. r. o.

PŮJČOVNÍ DOBA

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

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

Městská knihovna

Výstavy:
6. – 17. 10.
Čítárna dětského oddělení:

CODEX GIGAS
Ďáblova bible - Tajemství největší knihy 
světa. 
Vernisáž výstavy, která představí mj. doko-
nalou faksimili této slavné knihy, se koná 
6. října v 17.30 hodin. 
Výstava potrvá do 17. října v půjčovní dobu 
Městské knihovny. Mimořádně bude otev-
řeno i o víkendu 11. a 12. 10. od 9 do 
17 hodin. Za NK v Praze přislíbil účast na 
vernisáži výstavy Mgr. Vlastimil Ježek.

Výstava je pořádána za finanční podpory 
Pardubického kraje a města Vysoké Mýto. 
Za sponzorský příspěvek děkujeme také 
firmě Sahm s. r. o. Zálší.

ĎÁBLOVA BIBLE
CODEX GIGAS 
Na počátku 13. století 
bylo v Čechách vytvo-
řeno pozoruhodné lite-
rární dílo. Minulé věky 
jej právem pojmenova-
ly jako Ďáblova bible, 
Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas 
librorum. První zmínky o Ďáblově bibli 
pocházejí z roku 1295, ale předpokládá se, 
že rukopis je asi o půl století starší. Kodex 
vznikl v prostředí malého benediktinského 
kláštera v Chrasti – Podlažicích nejspíš 
kolem roku 1229. O jejím vzniku, autorovi 
či důvodu sepsání se však nedochovaly 
žádné doklady. Kniha o rozměrech 90 x 50 
cm a váze 75 kilogramů byla odvezena ze 
země švédskými vojáky za třicetileté války. 
A právě Vysoké Mýto je teprve třetím místem 
v Čechách, kde lze shlédnout putovní výsta-
vu umělecké kopie CG vyrobenou Národní 
knihovnou v Praze, která jako jediná vlastní 
reprodukční práva k ní.

Podrobné informace o Ďáblově bibli: 
http://www.kb.se/codex-gigas/cze/ nebo na 
stránkách Národní knihovny: 
http://www.nkp.cz

Ďáblova bible byla vystavena v galerii 
Klementinum (září 2007 - březen 2008)
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Vestibul Městské knihovny

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

Oddělení pro dospělé čtenáře:
VÝSTAVA OBRAZŮ 
PETRY DUDKOVÉ
Výstava trvá od 8. 9. do 30. 10.

Besedy pro základní školy:
3. a 13. října
...SE SPISOVATELKOU PETROU 
BRAUNOVOU O JEJÍ KNIZE

7. října
PhDr. Zdeněk Uhlíř: 

CODEX GIGAS 
A JEHO HISTORICKÝ VÝZNAM

Beseda pro veřejnost
14. října v 18 hodin
Arnošt Vašiček: 

TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIBLE
Vstupné 25 Kč

Spisovatel a cestovatel Arnošt Vašíček

KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU 
PRO DĚVČATA
každý týden ve středu od 14.30 do 16 
hodin pod vedením Květy Korečkové
- práce s bižuterií
-  háčkování, pletení, vyšívání
Závazné přihlášky a příspěvek 50 Kč/os. na 
nákup materiálu přijímáme v půjčovně pro 
dětské čtenáře.

NOVINKY NA ŘÍJEN

Naučná literatura:
Isabela Bradáčová: Požární bezpečnost 
domu
Paul Freedman: Jídlo
Stanislav Motl: Oběti a jejich vrazi
Lubomír Sazeček: Zajati v Angole
Oběti okupace
Ernest Volkman: Dějiny špionáže
Yann Arthus-Bertrand: 365 dní Země krásné 
neznámé 
Nick Johnstone: Amy Amy Amy

Beletrie:
Catherine Coulterová: Síla osudu
Romana Szalaiová: Tajná zahrada lásky
Scarlett Thomasová: Konec pana Y
Maxim E. Matkin: Mexická vlna
Radka Kvačková: Očima tchyně
Julia Francková: Polednice
Lenka Procházková: Slunce v úplňku
Petr Hartl: Obelháni, podvedeni 
a převychováni

Literatura pro děti a mládež:
Nancy Springerová: Případ lidumilné 
levačky
Lucy Hawkingová: Jirkův tajný klíč 
k vesmíru
Petra Braunová: Terezománie
Nick Arnold: Mizerná medicína
Lucy Danielsová: Opuštěná kobylka
Angie Sageová: Výprava za hrdinstvím

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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28. 9. – 28. 10.
JIŘÍ ŠLITR: TŘI V JEDNOM
Kresby 1958-1969

28. září byla ve Výstavní síni Jana Jušky zahájena výstava 
kreseb Jiřího Šlitra (1924 - 1969). Soubor, který nám byl 
zapůjčen díky vstřícnosti Šlitrovy rodiny, obsahuje na 300 
kreseb z jeho kreslířské pozůstalosti. Je svědectvím mj. i 
o tom, že vedle toho, že byl Jiří Šlitr geniálním hudebním 
skladatelem, fenomenálním pianistou a improvizátorem, 
skvělým hercem, autorem divadelních her a zpěvákem, 
byl současně i vynikajícím kreslířem. Málokdo, kdo stál v 
jeho okolí, ho nikdy neviděl se skicákem v ruce. Většinu z 
kreseb, které pořizoval s rychlostí zázračného dítěte, roz-
dával přátelům. Jisté je ale to, že jeho výtvarné dílo do-
sud stojí ve stínu jeho fenomenálního odkazu hudebního. 
Naše výstava to nechce, možná ani nemůže změnit. Jiří 
Šlitr byl nadán tak výrazně, že už za svého života byl tr-
nem v oku mnohým profesionálům ve všech oborech, kte-
rých se jako umělec dotkl. Byl ve všech směrech amatér. 
Hudbu ani kresbu nikdy nestudoval. Obviňovali ho proto 
z plagiátorství (jak jinak by mohl, říkali si oni zlí jazykové, 
dokázat to, co jiní nedokázali za celý život…). Pouhých 6 
let trvala jeho spolupráce s Jiřím Suchým v divadle Sema-
for, pouze o několik let víc jeho horečná výtvarná činnost 
(ta se datovala ve vlnách zhruba od Šlitrova účinkování na 
Expu v Bruselu roku 1958 a pak velmi intenzívně v roce 
1969, kdy byla v troskách spolupráce S+Š v divadle Se-
mafor). Zejména v této době vznikl úchvatný kreslířský 
odkaz, který patří k nejoriginálnějším výtvarným počinům 
českého umění 2. poloviny 20. století.

Jiří Šlitr: Tři v jednom. Kresby 1958 - 1969 
Výběr a katalog: Stanislav Fremunt. Výstavní koncept: Pavel Cha-
lupa. Asistentka: Zuzana Krchová. Spolupráce: Muzeum a galerie 
Orlických hor a Filmový klub Rychnov nad Kněžnou za finanční 
podpory Královéhradeckého kraje.
Městská galerie, Výstavní síň Jana Jušky, 
28. 9. – 28. 10. 2008, denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod. 

Jiří Šlitr jako výtvarník
Jiří Šlitr jako skladatel (s Jiřím Suchým)
Jiří Šlitr jako Ďábel z Vinohrad

Městská galerie

Městská galerie Vysoké Mýto, nám. Přemysla 
Otakara II. 24., 566 01 Vysoké Mýto, 

tel. 465 483 373, ředitel 606 796 599, 
fax 465 483 374, galerie@vysoke-myto.cz

www.mg.vmyto.cz
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21. srpna – 28. října 

BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ VRÁTKA
Rok 1968 a 20 let okupace v Pardubickém 
kraji.

V srpnu roku 1968 přestoupila vojska armád 
Varšavské smlouvy hranice ČSSR a jejich 
tanky zastavily reformní proces tzv. praž-
ského jara. Jednotlivé oddíly sovětské ar-
mády byly následně rozmístěny po českých 
městech. Lidé v Pardubickém kraji si urči-
tě vzpomenou na prostory v Klášterci nad 
Orlicí, Bohdanči, Květné, Vysokém Mýtě a 
mnoho jiných, obehnaných vysokými zdmi 
a ostnatým drátem. 
Cílem výstavy je představit veřejnosti na-
shromážděná svědectví, fotografie a doku-
mentaci, pokusit se odlišit skutečnost od le-
gend a také předložit názor a postoje druhé 
strany – ruských vojáků a důstojníků, kteří 
většinou slovo okupace dodnes odmítají.

 
14. září – 28. října 

VE ZNAMENÍ OSMIČEK
Roky s osmičkou na konci předznamenáva-
ly v průběhu 20. století osudové okamžiky 
tehdejšího Československa. Výstava nabízí 
možnost seznámit se s událostmi roku 1918, 
1938, 1948 a 1968 nejen v obecné, ale i re-
gionální rovině. Zároveň přiblíží i nepolitické 
dění v daných letech.
Ve spolupráci s muzeem ve Šlapanicích při-
blíží osmičkové roky i historickým komiksem, 
mnoha trojrozměrnými předměty, dobovými 
dokumenty, vyhláškami či fotografiemi. 

K výstavě nabízíme doprovodný program, 
který je určen pro 8. a 9. třídy ZŠ a střední 
školy. Podrobnější informace a objednávky 
programu na telefonním čísle: 465 422 850 
nebo na mailu: horakova@muzeum.myto.cz. 

14. - 16. října 
Seminář 
VODNÍ MLÝNY III/2008
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě v 
rámci svého cyklu se zaměřením na tradiční 
stavitelství pořádá již třetí seminář věnovaný 
tématice vodních mlýnů. 

Program:
První dva dny semináře zaplňují jednací 
bloky dělené do pěti částí na úvodní refe-
ráty, průzkumy území a dokumentace jed-
notlivých objektů, opravy a rekonstrukce, 
archeologické objevy a mlýny v pískov-
covém podloží. V rámci úvodních referátů 
zazní příspěvky k počátkům vodních mlýnů 
v českých zemích, o nových poznatcích k 
nejstarším dochovaným vodním mlýnům a 
k jejich projektové dokumentaci.  Do dru-
hého jednacího dne nově zařazujeme dílny 
související s tématikou vodních mlýnů (např. 
způsob dokumentace mlýnů, mlecí kameny 
nebo textil v mlýnském vybavení). Na třetí 
den připravujeme exkurzi do několika pozo-
ruhodných vodních mlýnů v okresech Ústí 
nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou.

Regionální muzeum
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23. října v 18.00, přednášková místnost 
muzea

VZNIK ČSR
Přednáška z cyklu Rok 
osm
Přednáškový cyklus „Ve 
znamení osmiček“ věno-
vaný zásadním událos-
tem v Československu v 
letech končících osmič-
kou bude v říjnu pokra-
čovat přednáškou o vzni-

ku Československa v roce 1918. Přednášet 
bude prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc.

Zářijová přednáška Mnichovská zrada se 
vzhledem ke zdravotnímu stavu a vytíženos-
ti přednášejícího prof. Kvačka přesouvá na 
listopad. Přesný termín bude zveřejněn na 
webových stránkách muzea.

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

PŘEDMĚT MĚSÍCE ŘÍJNA

Sbírku Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 
nedávno obohatil soubor keramiky ze 13. stol., 
získaný archeologickým výzkumem zasypané 
studny na vraclavské návsi. Výzkum vyvolala 
stavba nové komunikace. Studna měla průměr 
cca 3,5 x 3,5 m (což je průměr na středověké 
poměry značný) a prozkoumána byla do hloub-
ky 2,8 m od úrovně stávajícího terénu, aniž se 
podařilo dosáhnout dna. Většina nálezů (kro-
mě keramiky ještě struska a zvířecí kosti) se 

nacházela ve svrchních 
partiích objektu a posky-
tuje nám údaje o způsobu 
zániku objektu. Studna 
byla delší dobu otevřena 
a postupně zanášena, což 
dokládá sled tenkých vrs-
tev zjištěných na řezu ob-
jektu. Nakonec z ní zůstala 
cca 80 cm hluboká jáma, 
která na návsi zjevně překážela, proto ji tehdej-
ší obyvatelé Vraclavi (v té době nově vzniklé vsi 
u zanikajícího či zaniklého hradiště) zasypali 
běžným odpadem.
V keramickém souboru vyniká fragment zdo-
bené hrncovité nádoby ze 13. stol., slepený z 
celkem 20 větších či menších zlomků, umož-
ňujících rekonstrukci celé nádoby. Výzdoba 
sestává z rytého žlábku obíhající celý obvod 
nádoby v prostoru plecí (tzv. rytá šroubovice) 
a ryté vlnice lemující okraj nádoby. Dvojitá řada 
vpichů pod hrdlem hrnce představuje doznívá-
ní starších výzdobných tradic z období mladší 
doby hradištní.

PhDr. David Vích, 
archeolog Regionálního muzea 

VÝZVA ČTENÁŘŮM 
Vážení čtenáři,
v souvislosti s chystanou výstavou Medvědí 
Vánoce si vám dovolujeme nabídnout možnost 
vystavit svého oblíbeného plyšového méďu. 
Pokud máte zájem, můžete ho přinést do mu-
zea od úterý do neděle, nejpozději do 23. lis-
topadu. Svého medvěda si, prosím, označte, 
abychom vám ho po skončení výstavy mohli 
vrátit. Děkujeme za spolupráci.

Barbora Horáková,
Regionální muzeum

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

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

20



Školy

ZAHÁJENÍ 
NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Pondělí 1. září - máme za sebou příjemný 
čas prázdnin a nyní zase do práce. Všichni 
pracovníci školy se poslední prázdninový tý-
den pustili do úklidu, příprav a zdobení tříd. 
Všem se povedlo vytvořit příjemné prostředí 
pro nadcházející školní rok. Největší pozor-
nost však byla věnována novým žákům. V le-
tošním školním roce jsme slavnostně přivítali 
nejenom nové prvňáky, ale i žáčky příprav-
ného ročníku. Tuto třídu letos otvíráme popr-
vé pro děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky a věříme, že splní 
svůj účel, tj. bezproblémové začlenění do 
vzdělávacího procesu a úspěšný start do 1. 
ročníku. Všechny nováčky i s rodiči nejprve 
přivítal pan ředitel Miroslav Miška, seznámil 
je s jednotlivými vyučujícími a poté společně 
zamířili do tříd. Noví prvňáčci i předškoláci 
usedli do lavic ve vyzdobených třídách, kde 
na ně ze všech koutů hleděly postavičky z 
pohádek a večerníčků, které s nimi budou 
putovat celým školním rokem. Každý žáček 
nalezl na lavici nejedno překvapení a dárek, 
který si hned první den odnášel domů. Také 
naši starší žáci 2. – 5. ročníku nebyli ošizeni 
o drobné dárky a pohádkovou atmosféru ve 
třídě, čekal na ně například Shrek, Kocour 
v botách, Nemo a ostatní oblíbené posta-
vičky, které budou rovněž jejich průvodci 
a kamarády po celý rok. Hned druhý den 
školní docházky vítali nové žáky také jejich 
starší kamarádi z 5. ročníků. Těšili se na své 
nové spolužáky a již v loňském roce si kaž-
dý, tehdy ještě čtvrťák, vyrobil drobný dárek 
s přáním úspěšného školního putování. Pá-
ťáci předali prvňáčkům nejen přáníčko, ale 
současně své mladší kamarády provedli po 
škole, aby je seznámili s prostředím školy. 
Společně si prošli učebny, tělocvičnu, jídel-
nu i zahradu, kde odpoledne v rámci školní 
družiny dováděli. Všem žákům 1. stupně, 
pedagogickým pracovníkům i provozním 
zaměstnancům přeji hodně pracovních 
úspěchů v novém školním roce.

 Milena Hunalová – zástupkyně ředitele

ZŠ JIRÁSKOVA Gymnázium Vysoké 
Mýto letošním ro-
kem završuje stotři-
cetiletou existenci 
vzdělávací instituce, 
která má jako svůj 
hlavní cíl připravo-
vat studenty na stu-
dia vysokých škol. 
Úspěšnost vysoko-

mýtských gymnazistů na půdě vysokých 
škol je potěšující i zavazující. Všem absol-
ventům, zvláště těm z letošního května, přeji 
úspěšné zahájení vysokoškolských studií. 
Po dobrých zkušenostech s tříděním odpa-
dů na gymnáziu jsme se rozhodli podpořit 
vlastní soutěž tříd v třídění odpadů: jedná 
se o sběr tetrapakových obalů. Vždy v pon-
dělí a ve čtvrtek mezi 7.45 a 8.00 mohou žáci 
školy přinést libovolné množství obalů, kte-
ré ukládáme do oranžových pytlů. V lednu a 
květnu vyhodnotíme tři nejlepší třídy podle 
počtu plných pytlů. Hlavním organizátorem 
akce je prof. Andrea Švecová. 
V termínu od 29. září do 24. října bude 
probíhat v aule gymnázia putovní výstava s 
názvem Neztratit víru v člověka ... Protek-
torát očima židovských dětí, kterou pořádá 
Vzdělávací a kulturní centrum Židovského 
muzea v Praze a Gymnázium Vysoké Mýto. 
Výstava bude od 2. 10. do 24. 10. vždy od 
15 do 17 hod. otevřena i veřejnosti. Hlavním 
organizátorem za gymnázium je prof. Alena 
Šalounová.
V průběhu října proběhnou na gymnáziu 
mimo jiné ještě dvě důležité akce. V úterý 
7. 10. budou mít žáci gymnázia i jejich pro-
fesoři možnost otestovat svoje IQ, cena 
testu je 190 Kč. V pátek 17. 10. proběhne 
školní kolo šachové soutěže, nejlepší ša-
chisté budou mít opět možnost reprezen-
tovat gymnázium v krajském kole. Budou-li 
úspěšní i v kraji, postoupí stejně jako loni do 
celostátního finále. Pod oběma akcemi je 
podepsána prof. Blanka Kysilková.
Přeji všem učitelům, žákům i jejich rodičům 
úspěšný start do nového školního roku.

Mgr. Martin Valášek, 
ředitel gymnázia Vysoké Mýto

GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO
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Dny otevřených dveří 
20. 10.; 24. 11.; 8. 12. 2008; 12. 1. 2009 
od 8 do 17 hodin.

Střední škola podnikání Vysoké Mýto 
nabízí
čtyřleté maturitní studium oboru PODNIKATEL.
Studium s ekonomicko - jazykovým zamě-
řením. 
Rodinný charakter školy - jen 4 třídy, indi-
viduální přístup, dělení tříd na malé studijní 
skupiny, stipendium za výsledky na základní 
škole, prospěchová a motivační stipendia, 
příprava na vysoké školy, vysoké procento 
studujících na vysoké škole, výborné uplat-
nění v praxi.
www.sspo.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKÁNÍ

DECHOVKA 
PŘIVEZLA Z NĚMECKA POHÁR
Dechový orchestr Základní umělecké ško-
ly Vysoké Mýto se stal ve dnech 5. - 7. září  
jedním ze 44 účastníků mezinárodního hu-
debního festivalu MUSIKANTENTREFFEN v 
německé Grimmě.
Letošní šestý ročník tohoto festivalu se konal 
zároveň s oslavami Dnů Saska, na kterou se 
sjelo do Grimmy desetitisíce návštěvníků. 
Zahraničních orchestrů bylo deset, dva z 
České republiky, čtyři z Maďarska, po jed-
nom z Francie, Srbska, Kanady a Brazílie. 
Naši muzikanti zažili velké překvapení i ná-
slednou radost, když byli při závěrečném 

Základní umělecká škola

ceremoniálu představeni jako vítězové hla-
sování o Cenu publika pro zahraniční de-
chový orchestr. 
Gratulujeme jim k tomuto úspěchu, zvláště 
kapelníkovi, panu učiteli Václavu Drobnému 
a vedoucímu klarinetů a dirigentovi, panu 
učiteli Jaroslavu Prudičovi. 

Víkend 10. - 12. 10. 
PODZIMNÍ VYSOČINOU 
– DAŇKOVICE
Na kolech i pěšky, na výlet i na houby. Pro 
rodiče s dětmi i další příznivce Mikáda.
Doprava vlastní. Program společný nebo 
individuální.

Středa 15. 10. od 16.00 hodin
Workshop 

LAMPIÓNY
Odpoledne strávené ruční výrobou krás-
ných lampiónů, které si mohou přijít vyrobit 
nejen děti, které se zúčastní následujícího 
Večera světel. 
Cena 20 Kč, Flash klub DDM Mikádo

Pátek 17. 10. od 20.00 hodin
UŽ JSME DOMA
Koncert známé teplické kapely. Hudba UJD 
je již od počátků punkově přímočará, při-
tom však velmi rafinovaně propracovaná po 
kompoziční i textové stránce. Živá vystoupe-
ní navíc oplývají nespoutanou energií.
Vlezné: 50 Kč, Flash klub DDM Mikádo

Čtvrtek 23. 10. od 18.00 hodin
ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA 
Rozjímání s Františkem Radvanem na téma 
sexualita, energie a láska.
Vstupné 50 Kč, Flash klub DDM Mikádo.

Čtvrtek 23. 10. od 18.00 hodin
VEČER SVĚTEL
Program – náměstí Přemysla Otakara II., 
kde proběhne i ohňostroj.
Přijďte ukázat lampión, který jste si vyrobili 
doma či týden předem na workshopu.

DDM Mikádo

VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto pořádá 
7. října od 19.30 v Šemberově divadle 

PODZIMNÍ KONCERT
Účinkují Komorní sólisté České filharmonie, 
program ze skladeb W. A. Mozarta, G. F. 
Händla, A. Dvořáka a T. Albinoni.
Vstupné: 120, 100, 80, 60 Kč
Předprodej vstupenek ve VOŠS a SŠ stavební Vy-
soké Mýto, tel.: 465 420 314 a v IC Vysoké Mýto 
od 23. září. 

Sponzoři koncertu: Mados MT Lupenice, M-Silnice 
Chrudim, Profistav Litomyšl, SSŽ a. s. Hradec Krá-
lové, Urban Technik Libchavy.

VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
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27. – 29. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
VE VRANICÍCH
Tři dny her a soutěží v krásném prostředí 
Toulovcových maštalí.
Cena 550 Kč.
Přihlášky a platby přijímáme do 15.10. v 
kanceláři DDM Mikádo.

Pondělí 27. 10. 
PODZIMKY VE FLASH KLUBU
Klub otevřen od 10.00 – 18.00 hodin
Zdarma internet, stolní fotbálek, stolní tenis, 
boulderingová stěna a další aktivity po do-
hodě. 

Středa 29. 10.  od 10.00 hodin 

TURNAJ 
VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
Utvořte dvojici a přijďte vyhrát nějakou zají-
mavou cenu. Startovné 10 Kč na osobu. 
Ve večerních hodinách vystoupí mladá vy-
sokomýtská perspektivní hudební formace 
W.A.F. 

DENNÍ CENTRUM – STACIONÁŘ 
BERENIKA
Denní centrum - stacionář BERENIKA 
zařazuje pro své klienty kromě aktivit, které 
mají rozvíjet pracovní a sociální dovednosti i 
aktivity společenské a sportovní. Účastníme 
se kulturních akcí pořádaných např. v 
knihovně, v muzeu i na náměstí ve Vysokém 
Mýtě. 
6. září jsme s radostí přijali pozvání na 
Zahradní koncert pořádaný Domem dětí a 
mládeže Mikádo. Tento koncert  uspořádali 
pracovníci  se záměrem propojit světy handi-
capovaných mladých lidí a lidí bez handi-
capu. Pořadatelům a všem účastníkům 
chceme tímto poděkovat za úžasný večer, 
který jsme společně v Mikádu strávili a který 
splnil svůj cíl.
V minulých letech jsme i my sami uspořádali 
pohádková a vzdělávací představení pro děti 
z mateřských škol a 1. ročník florbalového 
turnaje Berenika cup, kterého se společně s 
námi zúčastnili studenti ze středních škol z 
Vysokého Mýta a Litomyšle. 
Ve čtvrtek 18. 9. proběhl námi organizovaný 
1. ročník Atletického šestiboje pro handi-
capované mladé lidi z Pardubického kraje.
Naše pozvání přijalo celkem 60 závodníků 
ze 6 organizací poskytujících sociální služby 
nebo základní vzdělávání osobám s těžkým 
tělesným nebo mentálním postižením. 
Patřil mezi ně: Stacionář Človíček z Ústí 
nad Orlicí, Dům pod Kuňkou z Pardubic, 
Základní škola a Praktická škola Svítání z 
Pardubic, Denní centrum Svítání z Pardubic, 
Speciální základní škola z Vysokého Mýta.  
I přes nepřízeň počasí  proběhlo atletické 
klání velmi úspěšně.
Závodníci soutěžili v běhu na 50 m, na 200 m 
a ve smíšené štafetě (2 ženy a 2 muži) na 
400 m, v hodu a ve skoku do dálky. Osoby 
upoutané na invalidní vozík soutěžily ve 
sprintu na 50 m  a ve speciální disciplíně 
Boccie.
Celkovým vítězem s největším počtem zís-
kaných medailí se stalo Denní centrum – 
stacionář BERENIKA. Nejlepšími jednotlivci 
se stali Martin Mareš (Stacionář Človíček 
Ústí nad Orlicí) s 2 zlatými, 1 stříbrnou a 
1 bronzovou medailí,  Karel Řehák a Lu-
cie Popilková (Dc Berenika) a Jaroslava 
Čermáková (Stacionář Človíček Ústí nad 
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Orlicí) s 2 zlatými 1 stříbrnou medailí, Kamila 
Dlouhá s 1 zlatou, 1 stříbrnou a 1 bronzo-
vou, medailí. 
Při organizaci šestiboje nám pomohli stu-
denti z Vyšší odborné školy a střední školy 
stavební, kterým bychom chtěli touto cestou 
ještě jednou poděkovat.

EMKO
Emkovo 
filmové středeční navečír:

15. 10. 
RÁJ HNED TEĎ 
Snímek palestinského filmaře působícího v Ni-
zozemsku přináší alespoň zčásti odpověď na 
palčivou otázku, kdo jsou sebevražední aten-
tátníci a jaké mají motivy. Kamarádi z dětství 
Said a Khaled žijí v Nábulusu a pracují v auto-
dílně. Jednoho večera jim oznámí, že byli vy-
bráni jako mučedníci k provedení atentátu v Tel 
Avivu. Mladíci úkol přijmou jako samozřejmost. 
Stráví poslední noc s rodinami, které se nesmě-
jí nic dovědět. Ráno podstoupí ve štábu přísluš-
né rituály a dostanou se přes drátěný plot na 
izraelské území. Akce se však nečekaně zhatí a 
oni mají ještě čas zvažovat svůj úkol. Důležitou 
roli v tom hraje dívka Suha, která dlouho žila v 
cizině a která tvrdí, že existují i jiné cesty k řeše-
ní obtížné situace Palestinců, než jsou vraždy 
nevinných lidí. Drama se odehrává v průběhu 
necelých dvou dnů a tvůrce je za obtížných 
podmínek natáčel na autentických místech. 
Filmaři se snaží o objektivitu i o jednoduchý 
realismus. O to zřetelněji vystupuje na povrch 
tragické dilema rozdělené země i lidí.

29. 10. 
NEVIDITELNÉ DĚTI 
Sedm dětí, sedm zemí, sedm krutých a bo-
lestných příběhů dětství. Sedm střípků přibli-
žujících životy těch nejmenších, které ještě ani 
nezačaly a už jsou poznamenány nelítostnou 
realitou okolního světa. Osm režisérů zvučných 
jmen se rozhodlo pokusit se to změnit. Natočili 
portréty dětského zoufalství a beznaděje, aby 
poukázali na tragickou situaci dětí v nejrůzněj-
ších koutech světa. Všichni tito lidé vložili svůj 
talent do služeb UNICEF a Světového potra-
vinového programu při OSN, aby zalarmovali 
světové povědomí a pomohli vybudovat lepší 
budoucnost pro trpící děti. Čisté zisky z filmu 
budou věnovány právě těmto dvěma organiza-
cím a použity na humanitární projekty pomoci 
dětem. Poselství tohoto mimořádného filmové-
ho díla je prosté a přesto tak významné: Neza-
vírejme oči před bolestmi tohoto světa, protože 
je v naší moci to změnit.

Začátek vždy od 17 hodin. 
ZADARMO!

Každou středu pravidelná výtvarná dílna 
pod vedením Evy Olivové.

Přednášky i diskuse na téma:
MUŽSKÁ A ŽENSKÁ OBŘÍZKA 
14. 10. od 16.00

DROGY
21. 10. od 16.00

Klub otevřen: 
Pondělí: 13.00 - 15.00 (doučování, konzultace)
Úterý:  14.00 - 18.00
Středa:  14.00 - 18.00
Čtvrtek:  14.00 - 18.00
Pátek:  12.00 - 15.00 (doučování, konzultace)

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál bývalé 
VOŠ Stavební, směr Vraclav).
Na Vaši návštěvu se těší Maruška, Martina a 
Bára.
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MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV, 
566 01 Vysoké Mýto pořádá 
ve středu 1. 10.
VÝLET DO ZOO 
Dvůr Králové n. L.
Doprava autobusem z Vysokého Mýta 
v 9.00 z autobusového nádraží, 
návrat do 17 hod. - uvezeme i kočárky.
Vstupné si hradí každý sám, ale vstupenky 
koupíme hromadně, skupina má slevu 10 %. 
Cena (bez slevy): plné vstupné 150 Kč, 
děti 3 - 5 let 35 Kč, děti do 2 let zdarma.  

Cena za dopravu:   
Členové sdružení - 110 Kč.
Ostatní - 160 Kč.
Děti do 6 let a kočárky zdarma.

Informace v provozní době centra:
Pondělí - DDM Mikádo 9 - 12 hod.
Středa - MŠ Pod Smrkem 14 - 17 hod.
Přihlášky e-mailem: kujebacek@seznam.cz
nebo telefonicky: 776 703 420. 

Pravidelná setkání:
v pondělí od 9 do 12 hodin v herně DDM Mi-
kádo, Choceňská 19 a ve středu od 14 do 17 
hodin v MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397
Tel. 776 703 420, 
e-mail: kujebacek@seznam.cz

Přednáška 
PhDr. Lidmily Pekařové

KDY ZAČÍNÁ VÝCHOVA? 
KDO SMÍ TRESTAT?
V pondělí 3. listopadu od 16.30 v zasedací 
místnosti Městského úřadu.
Cena: 50 Kč za osobu nebo manželský pár, 
členové sdružení zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na adrese:
kujebacek@seznam.cz

Centrum pro rodinu KUJEBÁČEK Skauti

POSTAVME ŠKOLU V AFRICE!
14. - 16. 10. 
Celostátní sbírku „Postavme školu v Africe“ 
organizuje Junák - svaz skautů a skautek 
ČR společně s Člověkem v tísni již pět let. 
Cílem sbírky je každoročně získat finanční 
prostředky na stavbu základních škol v Etio-
pii. Od prvního ročníku sbírky bylo postave-
no již 7 škol pro celkem 1560 dětí.

 PROČ ETIOPIE:
• Etiopie je jednou z nejchudších a nejví-
ce zalidněných zemí na světě, ale zároveň 
je zemí s obrovskou mírou negramotnosti. 
Podle údajů Světové banky z roku 2001 do-
sahuje negramotnost v této zemi 60 %, za-
tímco průměr v zemích subsaharské Afriky 
je 38 %.
• Do školy může v Etiopii chodit pouze po-
lovina všech místních dětí. A to i přesto, že 
se ve třídách během jednoho školního dne 
vystřídají i 2 či 3 směny žáků. Počet žáků ve
třídě je jen výjimečně nižší než 50 (výjimkou 
není ani 90, na venkově až 150 žáků ve tří-
dě).
• Člověk v tísni má v Etiopii stálou misi, vy-
budované zázemí, několik lokálních expertů 
(včetně stavebních inženýrů), platnou regis-
traci a další nutné předpoklady k realizaci 
projektů.

Středisko Lejsek, oddíl Rosniček vás zve na 
doprovodný program sbírky ve Vysokém 
Mýtě:

- výstava fotografií z Etiopie
- čajovna, ochutnávky afrických specialit
- etiopská Fair trade káva
- promítání krátkých filmů o Africe

Vše se uskuteční 15. - 16. 10. ve skautských 
klubovnách u Zvonice. Více na plakátcích. 
Podrobné informace o sbírce naleznete na 
www.skolavafrice.cz. 

DMS AFRIKA na 87777, 
číslo účtu 222 444 555/0300 u ČSOB.
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Církve
Neděle 19. 10. v 9.30 hodin

SLAVNOSTNÍ 
ZNOVUVYSVĚCENÍ VARHAN 
A KOLAUDAČNÍ KONCERT
v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě.

Hlavní celbrant mons. Josef Kajnek, světící 
biskup královéhradecký.
Účinkují: sbor Musica da Chiesa a profesor 
Václav Uhlíř – varhany.
                                 

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

Z nabídky:
• Jan Sokol: Nebát se a nekrást
•  Max Kašparů: Malý kompas víry
•  Marie Svatošová: Až k prolití krve
•  Tomáš Halík: Noc zpovědníka
• Marek Orko Vácha: Šestá cesta: 
 O havranech, o liliích a o mnohem 

vzácnější cestě
• Zdeněk Čížkovský: V Africe mi říkali 

Sípho

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

Česká křesťanská akademie
Vás zve na 

PŘEDNÁŠKU A BESEDU
S PŘÍRODOVĚDCEM 
DR. VÁCLAVEM VĚTVIČKOU

Čtvrtek 16. října v 18.30 hodin
v sále ZUŠ.

venkovský ateliér výtvarnice 
Jany Krejzové u Růžového paloučku

3. – 5. 10. a výpal 8. – 9. 11. 
Interaktivní hliněná dílna 
INSPIRACE RAKU
Raku jako keramická technologie je tech-
nologií neobvyklou až magickou. Její výpal 
umožňuje tvůrci prožít výpal přímo a stát se 
tak elementem, který ve spojení s nepředví-
datelností ovlivňuje výsledný vzhled díla. Díl-
na je akreditována MŠMT a každý účastník 
dostane osvědčení o jejím absolvování. Lek-
torka: Jana Krejzová

10. – 12. 10. 
PLETENÍ Z PEDIGU
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s ple-
tením z africké liány – pedigu. Vyzkoušíme 
pletení bez formy, tedy z volné ruky, bude-
me hledat a snažit se udržet nalezený tvar. 
Materiál pedigu použijeme v jeho přírodní 
barevnosti, ale vytvoříme si i vlastní barevné 
kombinace. Dílna je určena všem zájemcům, 
kteří by rádi prohloubili své zkušenosti anebo 
by se rádi seznámili s jeho základy. 
Lektorka: Pavla Mudruňková 

17. – 19. 10. a výpal 1. – 2. 11. 
Interaktivní hliněná dílna 
INSPIRACE RAKU
Raku – „možnost být přitom“. Dílna je akre-
ditována MŠMT a každý účastník dostane 
osvědčení o jejím absolvování. Lektorka: 
Jana Krejzová, www.raku.cz
 
14. - 17. 11. 
Interaktivní hliněná dílna 
ZAHRADNÍ PLASTIKA
Dílna je určena nejen pro účastníky předcho-
zích dílen, ale jsou vítáni všichni, koho toto 
téma zaujme a kdo má již nějaké předchozí 
zkušenosti s keramikou. Výpal bude prove-
den v elektrické peci. Kurz je akreditován 
MŠMT a všichni účastníci obdrží potvrzení o 
účasti. Lektorka: Jana Krejzová

Pravidelná cvičení jógy 
každý čtvrtek v 18.15 v tanečním sále ZUŠ.

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

Hliněná dílna Újezdec
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15. 10. POMŮŽETE ŽÍT VE TMĚ
Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pas-
telka letos pořádá Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých. Ve více než 
dvě stě padesáti městech se tak znovu 
objeví dobrovolníci v bíločerných trikách a 
budou prodávat originální bílou pastelku. 
Výtěžek sbírky bude použit na speciální 
výukové programy pro zrakově postižené. 
Záštitu nad akcí převzala paní hraběnka 
Mathilda Nostitzová.
Patnáctý říjen je od roku 1964, pod náz-
vem Den bílé hole, mezinárodním svát-
kem zrakově postižených lidí. Podle údajů 
Světové zdravotnické organizace žije na 
celém světě asi 180 milionů lidí s vážným 
zrakovým postižením, z toho více než 40 
milionů nevidomých.
Člověk, který přišel o svůj zrak, je více či 
méně odkázán na solidaritu ostatních. 
Právě tento den je příležitostí rozhlédnout 
se kolem sebe a projevit účast s nevidomý-
mi. Téměř každý z nás si někdy na vlastní 
kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při 

Nadace Ligy proti rakovině
Liga proti rakovině Praha a agentury Arca-
dia a Via Facti uspořádají ve Vysokém Mýtě 
dvoudenní prezentační akci věnovanou pre-
venci rakoviny. Součástí akce bude putovní 
expozice kreseb, obrazů a fotografií

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ 
STRŮJCEM

Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí 
(u supermarketu Albert) 
6. 10. od 12 do 20 hod.
Od 14 hodin vystoupí žáci vysokomýtských 
základních škol. 
7. 10. od 9 do 17 hod.
Od 10 hodin vystoupí žáci vysokomýtských 
základních škol. 

Pro návštěvníky bude připraveno odborné 
zdravotní poradenství a ve vyšetřovně bude 
možné změřit hladinu cholesterolu, krevní 
tlak… 

Organizace nevidomých 
a slabozrakých

pohybu poslepu – třeba když na schodech 
náhle zhaslo světlo nebo při hře „na sle-
pou bábu“. Žijí však mezi námi lidé, kteří 
se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. 
I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne 
pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle 
a soustředění také jistou dávku speciálních 
dovedností.
Cílem projektu je pomoci nevidomým a 
slabozrakým k maximální samostatnosti a 
navrácení zpět do běžného života, např. for-
mou výuky prostorové orientace a samostat-
ného pohybu, výuky čtení a psaní Braillova 
bodového písma, doporučením vhodných 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 
a nácviku práce s nimi.
SONS a obecně prospěšné společnosti 
Tyfloservis a TyfloCentra spolupracují na 
poskytování komplexní škály služeb pro 
zrakově postižené na celém území České re-
publiky. Jejich služby zahrnují výuku speciál-
ních dovedností nezbytných pro zrakově 
postižené, průvodcovské a předčitatelské 
služby, poradenské služby, nácvik ovládání 
speciálně upravených počítačů a elek-
tronických pomůcek. Dalšími projekty re-
alizovanými těmito společnostmi jsou pod-
pora zaměstnanosti zrakově postižených, 
komentované kino, výcvik vodicích psů, 
odstraňování architektonických bariér (např. 
zvukové značení přechodů, tramvají, metra 
nebo speciální dlažba) a také celá škála 
volnočasových a sportovních aktivit.

Jak podpořit Bílou pastelku?
• zakoupením bílé pastelky od dobrovolníků 
 v ulicích měst 15. října 2008
• kdykoli přispěním do kasiček v podobě 
 černého vodicího psa v obchodech
• zasláním dárcovské SMS zprávy v hodnotě 
 30 Kč ve formátu DMS PASTELKA 
 na číslo 87777
• převodem na účet 19-99663399/0800

Děkujeme za vaši podporu.

Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR
Krakovská 21, 110 00 Praha 1, 
tel.: 221 462 462, sons@sons.cz

www.bilapastelka.cz
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11. 10.  
BĚH DO KNÍŘOVSKÉHO 
KOPCE
A KUJEBÁCKÝ PEDÁL
prezentace od 13 do 14 hod.
Pořadatelé Sokol Džbánov a klub Cyklo Bendl 
srdečně zvou všechny sportovce na tradiční 
Knířovské závody.
Pro všechny účastníky je připraveno pohoště-
ní, pro nejlepší medaile a pěkné ceny. Letos 
jsou vypsány i speciální kategorie, na své si 
přijdou děti i jejich rodiče!
Přijďte tedy pokořit nejprudší kopec v okolí a 
trochu potrápit svoje svaly.
Těšíme se na Vás, žádné startovné chtít ne-
budeme!

Sport
4. 10. v 18.00 hod. 
v Chocni na Baráčnické rychtě:

HUDBA POMÁHÁ
HUDBA PRO MICHALKU
Vystoupí kapely: 
DĚDOVY BLECHY
BAREVNÝ NÁTĚR
ZNOUZECTNOST.
Vstupné 50 Kč.
Jako doprovodný program pro vás připravu-
jeme prezentace o životě handicapovaných, 
čajovnu, vegetariánskou i nevegetariánskou 
kuchyni, točené pivo, točenou kofolu atd. 
Více o projektu se dozvíte na stránkách www.
hudbapomaha.cz.

Letos zavádíme pojem „minimální vstup-
né“, čímž je myšleno, že budeme velmi rádi, 
když podpoříte naše koncerty i vyšší částkou 
a podpoříte tak benefiční záměr celé akce. 
Budeme vám za to velmi vděční! 

Za pořadatele festivalu
Vojta Sedláček

Neděle 5.10., 15.00 a 19.00 hod., 
Sokolovna, Jungmannova 137, Choceň
Leoš Šimánek uvádí
velkoplošnou panoramatickou live-diashow
se sedmi projektory

HAVAJSKÉ OSTROVY
Letní a zimní putování za přírodními divy Ti-
chomoří.
Předprodej: Sokolovna, Jungmannova 137, 
tel. 465 471 898.
Více na: www.leossimanek.cz

Z OKOLÍ

POWERJÓGA
Dynamický styl cvičení pozic jógy, který vás 
uvolní, protáhne a posílí. Pravidelné cvičení 
powerjógy formuje postavu, zvyšuje oheb-
nost a vyrovnává svalové disbalance. Přijďte 
si zacvičit i vy do Fitness Style Lucie.
ÚT 18.00 - 19.00, ČT 18.30 - 19.30

JÓGA PRO TĚHOTNÉ
Systém jógy pro těhotné A. Smékalové zaru-
čuje zachování svalových skupin v průběhu 
těhotenství, naučí relaxovat a pracovat s de-
chem. Hodina je určena nejen pro budoucí 
maminky, ale i pro ty, kteří se chtějí příjemně 
protáhnout.
ÚT 17 – 18, začínáme 7. října
Na společně strávené chvilky ve Fitness Style 
Lucie se těší Renáta Kopecká. Rezervace a 
bližší info: 777 062 694, rkopecka@email.cz.
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Fitness Style LucieBazén
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12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

Velká cena Vysokého Mýta - závody

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    17.00

13.00    •    17.00

10.00    •    21.00

13.00    •    18.00

10.00 - 18.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

Prosíme občany, aby spadaná jablka ani 
další bioodpad nevhazovali do popelových 
nádob na komunální odpad. K ukládání to-
hoto odpadu slouží bionádoby, kontej nery 
na sběrných dvorech a každé pondělí je 
přistaven kontejner na spojce mezi ulicí Ti-
sovskou a Kpt. Poplera od 15.00 do 17.00 
hod. 
Vytříděný bioodpad nekončí na skládce, ale 
je využit k dalšímu zpracování. 

V poslední době se množí případy odkládání 
odpadu mimo určená místa, především k 
barevným kontejnerům na tříděný odpad. 
Tato stanoviště kontejnerů mají sloužit pouze 
na odkládání vytříděných složek odpadu 
– papír, sklo, plast – do kontejnerů, nikoliv 
mimo tyto kontejnery. V okolí kontejnerů je 
odkládán objemnější odpad - krabice, sklo 
v krabicích, tabulové sklo, ale i směsný 
komunální odpad v pytlích apod., který 
znečišťuje veřejné prostranství. Tím dochází 
k porušování vyhlášky města o nakládání s 
komunálním odpadem, za které může být 
uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Technické služby
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Prosíme občany, aby udržovali čistotu na 
stanovištích kontejnerů na tříděný odpad a 
odpady neukládali mimo tyto nádoby, ale 
využili sběrných dvorů v Průmyslové ulici 
nebo v ul. Gen. Svatoně.

OTVÍRACÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
Letní čas

 ul. Gen. Svatoně Průmyslová ul.

PO  14.00 -18.00

ÚT 14.00 - 18.00  

ST  9.00 - 12.00

ST  14.00 - 18.00

ČT  14.00 - 18.00

PÁ 14.00 - 18.00  

SO  9.00 - 12.00

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE 
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Vzdělávání dospělých 
Vážení spoluobčané,
v rámci Dnů vzdělávání dospělých Pardu-
bického kraje jsme pro vás v úterý 7. 10. na 
Úřadu práce v Ústí nad Orlicí připravili Den 
otevřených dveří. Od 13.30 do 17 hodin 
vám budou k dispozici odborní pracovníci 
všech odborů úřadu práce. Poskytneme 
vám informace o rekvalifikačních kurzech, 
o všech typech studia (střední, nástavbové, 
vysokoškolské, prezentační, kombinované, 
dálkové a distanční). Odborní pracovníci 
odboru zprostředkování, trhu práce, kon-
trolního a právního a odboru státní sociální 
podpory vám také zodpoví vaše dotazy a 
poskytnou relevantní informace.

Rozmístění odborných pracovníků během 
Dne otevřených dveří:
Přízemí úřadu práce:
IPS: informace o všech typech a formách 
studia.
Velká zasedací místnost: odborní pracovníci 
ITP.
1. patro úřadu práce
Odbor zprostředkování: 
zprostředkování zaměstnání, podpora v 
nezaměstnanosti.
Odbor trhu práce: 
volná místa, informace EURES.
2. patro úřadu práce
Oddělní rekvalifikací: 
informace o rekvalifikačních kurzech.
Oddělení speciálního poradenství: 
pracovní rehabilitace, individuální poraden-
ství.
Malá zasedací místnost: odbor státní so-
ciální podpory
3. patro úřadu práce
Odbor kontrolní a právní.

Těšíme se na vaši návštěvu 
za kolektiv spolupracovníků Úřadu práce v 
Ústí nad Orlicí

Ing. Jindřich Hruška,
ředitel

INFORMACE
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Vážení rodiče, milí žáci.
Přemýšlíte, pro jakou střední školu se roz-
hodnout? Váháte, jakou školu nebo učiliště 
si vybrat? Nevíte, jaké možnosti studia vám 
střední školy nabízí? Na tyto otázky a celou 
řadu dalších vám dá odpověď 
PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ODBORNÝCH 
ŠKOL A UČILIŠŤ
která se koná 8. - 9. 10. v pěkném 
prostřední SOŠ a SOU technických oborů 
na Skalce v České Třebové. Ve středu 
8. 10. můžete přehlídku navštívit od 12 do 
17 hodin, ve čtvrtek 9. 10. od 8 do 17 hodin. 
Přítomní zástupci škol vám poskytnou in-
formace o možnostech studia, prohlédnete 
si studijní dokumenty škol, seznámíte se s 
výrobky. Některé z výrobků si můžete také 
zakoupit. Na přehlídce se prezentují školy 
nejen našeho okresu, ale i z okresů Pardu-
bice, Hradec Králové, Jeseník a dalších. Od-
borní pracovníci odboru poradenství Úřadu 
práce v Ústí nad Orlicí vám poskytnou infor-
mace o možnostech studia v celé ČR a další 
doplňkové služby (testování žáků apod.).

Prezentace škol Inzerce

Výroba zeleniny 
Šnakov u Vysokého Mýta nabízí 

KROUHANÉ ZELÍ
od 29. září do konce října.

Pondělí - pátek od 7 - 12, 12.30 - 15.30

Soboty 11., 18., a 25. 10. od 7 – 11 hod.

Můžete si zakoupit: kapustu, kořenovou 
zeleninu, mák, cibuli, brambory na 

uskladnění atd.
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Hledáme ke koupi 
byty, rodinné domy, zemědělské usedlosti

nebo chalupy
ve Vysokém Mýtě, Chocni a okolí. 

Cena dohodou. 

Nabídněte na tel.: 736 770 600.
www.max-rk.cz

REALITNÍ KANCELÁŘ MAX NABÍZÍ:

Byt v OV 3+kk ve Vysokém Mýtě
Nová protihluk. okna, kuch. linka, internet, nové rozvody elektro, zahrádka.
Výměra: 62 m2+2 sklepy, balkón, k nastěhování ihned.  

Cena: 1 540 000 Kč

Byt v OV 3+kk Šnakov u Vysokého Mýta
Po částečné rekonstrukci, kuch. linka v ceně, internet, zahrádka, 2 sklepy. Nízké náklady, 
k nastěhování ihned. Výměra: 72 m2. 

Cena: 810 000 Kč.

Družst. byt 1+1/balkón - Vysoké Mýto
K dispozici dle dohody i zařízení a spotřebiče. Plast. okna. Členský vklad 200 tis. Kč, převod 
do OV do 8 let. Volné ihned. Při rychlém jednání sleva. Výměra 30 m2.  

Cena 590 000 Kč.

Velký RD Tržek u Litomyšle
Přízemí: 2+1, WC, koupelna, v patře 2+1, WC, koupelna, garáž pro 2 vozy, podsklepení, 
230 V, ob. voda, kanalizace, kotel na dřevoplyn. Výhodná poloha, krásné přírodní prostředí. 

Cena 2 395 000 Kč 

Volejte: 739 670 731• www.max-rk.cz
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PŮJČOVNA
ČISTÍCÍCH STROJŮ
• na koberce a čalounění
• speciální stroj na čalounění automobilů

PROFI “MAŠINY” KÄRCHER

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

Čistírna oděvů, Vysoké Mýto
telefon: 465 424 138

KOUPÍM MILITARIE

SSSR
oblečení a vybavení 
sovětské armády, 

zašlete SMS s číslem, zavolám. 
tel. 724 935 769

Zahradnictví 
Strapina Vysoké Mýto

nabízí od 13. 10. do 31. 10. 
krouhané zelí, cibuli na uskladnění, 

hrnkové chryzantémy, macešky

Prodej: pondělí – pátek 
od 13.00 do 17.00 hod.

sobota od 9.00 do 11.00 hod.

Zahradnictví Strapina, Choceňská 97/III, 
Vysoké Mýto, tel. 465 424 848

100.000 
za 

1.670/měs. 

rychle a všem!!!
Telefon: 777 943 808
              604 250 450
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ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen

Radost
z nákupu

www.elkovalenta-prodejny.cz

Vysoké Mýto, nám. P. O. II. 22
Tel.: 465 635 764

ZDARMAZDARMA
30 km

do 20 k kgg
nad
Rozvoz zboží

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

Přijďte se podívat, 
nabízíme Vám:

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

NOVÁ
prodejna

ve Vysokém
Mýtě
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Mezinárodní partnerské dny
Ohlédnutí za ...

Koncert Lenky Filipové

Zapálení papírové pece v rámci workshopu Jany Krejzové
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Mezinárodní partnerské dny
Ohlédnutí za ...

Koncert skupiny Mixed Pickles

Křest nového CD Big Bandu ZUŠ Vysoké Mýto

Foto: Aleš Felgr
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