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Na přední straně obálky: 
Podzimní náměstí Přemysla Otakara II.
Foto Lucie Šedová



Říjen Říjen
Už od září víme, že slova září a říjen pochá-
zejí ze stejného slovního základu, tedy ze 
staročeského slova řúje, říje. V tomto období 
dochází zejména u jelení zvěře k hledání 
partnerů, což bývá hlavně u jelenů ohlašo-
váno charakteristickým troubením. Z čeho 
ale pochází slovo říje?  Jako u většiny pra-
starých slov je to z tzv. onomatopoického 
(zvukomalebného) základu, kterým je tu 
stará indoevropská slabika ru. Už staroindic-
ké slovo rauti, ruvati bylo ekvivalentem čes-
kého slovesa řvát. Mnoho slov se základem 
ru (tedy ryčivým, vrčivým zvukovým zákla-
dem) je příbuzných ve většině indoevrop-
ských jazyků. A jsou tedy česká slova řvát 
(staročesky řuvati), rušit, ryčet, řičet, říhat, 
ržát, vrčet, mručet, bručet příbuzná například 
s latinským slovem rumor (hluk), německým 
Rummel (povyk, odtud je i český šrumec), 
francouzským bruit (hluk) i anglickým roar 
(řvát) a uproar (hluk). Slabika ru je jedním z 
nejlepších příkladů, na kterých si můžeme 
uvědomit původ řeči. Řeč vznikala nejprve 
používáním zvukových nápodob a zvuků 
z okolní přírody. A tedy zastrašující vrčivý 
zvuk, jaký vydávají šelmy při pocitu ohro-
žení, dostal se téměř do všech jazyků jako 
základ slov, které označují nepříjemný nebo 
nadměrný hluk. Vlastně ryk. Řev. Ruch.
V jiných slovanských jazycích ovšem není v 
říjnu po zvířecí říji ani památky. Polský pazd-
ziernik odkazuje k pazdeří (tedy ke sklizni 
lnu), ukrajinský žovteň k žloutnoucímu listí, 
chorvatský listopad svádí k smělému před-
pokladu, že v Chorvatsku padá listí dříve 
než u nás, lužický winowc zase k prokazatel-
nému tvrzení, že v Lužici zraje víno později 
než na jihu. Oč zajímavější jsou staré slovan-
ské názvy října než globalizovaná podoba 
october! Z ní lze jen do omrzení odvozovat, 
že october byl v pořadí nikoli desátý, ale 
osmý měsíc starého římského kalendáře 
počínaje březnem. A z ještě většího dáv-
nověku je možné připomenout kultovní 
poučku, že rudý říjen nebyl v říjnu, alébrž v 
listopadu. Ale o listopadu příště.
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Igor 

Olívie / Oliver 

Bohumil 

František 

Eliška 

Hanuš 

Justýna 

Věra 

Sára / Štefan 

Marina 

Andrej 
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Renáta 

Agáta 

Tereza 

Havel 

Hedvika 

Lukáš 

Michaela 

Vendelín 

Brigita 

Sabina 

Teodor 

Nina 

Beáta 

Erik 

Šarlota / Zoe 

Státní svátek 

Silvie 

Tadeáš 

Štěpánka
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Pátek
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Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota 

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota 

Neděle

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Lidová pranostika na říjen
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu 
prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny 
potrvají.
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V říjnové Vitrince zůstaneme v putování po zmizelých vysokomýtských památkách a zákoutích 
na náměstí Otmara Vaňorného, tedy na bývalém Kostelním náměstí, kde před hlavním vcho-
dem do chrámu sv. Vavřince, na místě dnešního gymnázia, stávala ještě v 19. století budova 
starého děkanství.

Podle A. V. Šembery bylo děkanství již v 
roce 1845 „stavením poněkud chatrným“. 
Šembera udává i dobu vzniku stavby,  rok 
1554, který byl prý uveden na železných 
vstupních dveřích. V letech 1683 – 1685 
bylo děkanství přestavěno. Po požáru v 
roce 1774 bylo pokryto mansardovou stře-
chou a barokně byla opravena i pilastrová 
fasáda.  
V děkanském archivu v zadním traktu stav-
by byl kdysi uložen Misál kostela pražského, 
tištěný v Norimberku již roku 1498 u Jiřího 

Stuchsa ze Sulcbachu. Tento vzácný prvotisk je dnes uložen v Regionálním muzeu ve Vyso-
kém Mýtě a patří mezi jeho nejcennější sbírkové exempláře. Také tu byly uloženy knihu křtů 
a oddavků, vedené již od roku 1609, a knihy pohřbů vedené od roku 1647. Byly tu i latinsky 
vedené pamětní knihy, které od r. 1843 doplňoval vysokomýtský kaplan Antonín Dvořák. 
V roce 1865 byla zbořena nízká zeď dvorku před děkanstvím, protože po zrušení hřbitovní-
ho plotu zasahovalo do jinak zcela prázdného prostranství. Aby byla zachována celistvost 
hradeb, zřídila obec děkanovi v parkánech obezděnou zahrádku. Ještě v roce 1868 byla 
opravována fasáda starého děkanství a v roce 1872 probíhala přestavba vnitřních prostor.  
Ale na podzim roku 1880 bylo děkanství zbouráno, aby uvolnilo místo budově gymnázia. 
Jeho poslední stav zachycuje kresba Josefa Šembery z roku 1854 a fotografie Ferdinanda 
Brožka pořízené kolem roku 1875. Společně s děkanstvím byly strženy další 4 menší domy 
čp. 88 Heleny Schauerové, čp. 89 Františka Haška, čp. 90 Aloise Horského a čp. 141 Jana 
Vojtíška, které tu byly postaveny po r. 1783, tzn. po zrušení městských hradeb na bývalém 
valu za děkanstvím. Roku 1879, když vzniklo nižší gymnázium, první třída (prima) byla umís-
těna v budově měšťanské (černé) školy, bylo ale jasné, že přibývajícím ročníkům bude třeba 
postavit novou budovu, která by zároveň sloužila potřebám vyššího gymnázia a chlapecké 
školy.  Město Vysoké Mýto vypsalo architektonickou soutěž, které se zúčastnili věhlasní ar-
chitekti Heller, Machytka, Sakař a Schmoranz. 13. listopadu 1880 bylo děkanství přestěho-
váno do upraveného nového děkanského tzv. Petrlovského domu pod zvonicí, který byl pro 
tento účel zakoupen od města, a staré děkanství bylo zbouráno. Stavět se začalo okamžitě 
poté. Během dvou následujících let postavil stavitel Josef Drahoš na místě starého děkan-
ství gymnázium podle vítězného projektu Saturnina Hellera. Nová budova byla otevřena 
v září roku 1882. Tím byl dotvořen pravidelný, z urbanistického hlediska jedinečný prostor 
Kostelního náměstí, který se v této podobě udržel prakticky dodnes.

Vitrinka 

Plán Kostelního náměstí z roku 1824: I. chrám sv. 
Vavřince, II. staré děkanství, III. Kaplanka, IV. kostnice, 
V. škola, VI. zvonice.
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Vitrinku připravila Zuzana Krchová.

Staré děkanství na fotografii Ferdinanda Brožka z poloviny 70. let 19. století. Foto archiv MGVM.

Zadní trakt budovy starého děkanství a děkanská zahrádka s altánem na bývalém parkáně. 
Foto Ferdinand Brožek kolem roku 1875, archiv MGVM.
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POLIČKA 

Královské věnné město Polička je nejjižněji položeným městem Českomoravského pomezí; 
současně je pokládáno i za jednu ze vstupních bran Žďárských vrchů a celé Českomoravské 
vysočiny. Leží v Pardubickém kraji v nadmořské výšce 555 metrů. Na jeho území žije 9 121 
obyvatel.
Město bylo podobně jako Vysoké Mýto 
založeno králem Přemyslem Otakarem 
II. Tehdy tu král dal zbudovat pevné 
palisádové hradby, o jejichž stejně 
mocnou, ale už kamennou přestavbu 
se v pozdější době zasloužil Karel IV. 
Mohly se chlubit devatenácti baštami 
a čtyřmi branami. Tento poličský stře-
dověký obranný systém se z velké části 
dožil dneška a patří k nejzachovalej-
ším v České republice. Jeho délka činí 
1 220 metrů. Zatímco se bašty až na 
jednu zachovaly všechny, čtyři městské 
brány i s barbakány a padacími mosty 
byly v 19. století zbořeny. Z původních 
forten se zachovala pouze jediná.  
Historické jádro města má elipsovitý 
půdorys a pravidelnou síť ulic vychá-
zející z lichoběžníkového Palackého 
náměstí. Původní dřevěné a hrázděné 
domy na náměstí a v jeho okolí lehly 
roku 1540 popelem. Nahradily je rene-
sanční kamenné měšťanské domy, po 
dalším požáru roku 1845 klasicistně 
upravené. Tuto podobu měšťanské architektury dodnes v historickém centru Poličky při-
pomínají tři desítky domů, představující jedinečný soubor. Ve středu Palackého náměstí 
stojí barokní radnice, postavená v letech 1739-44 na místě někdejší gotické stavby, z níž 
se dochovala hranolová věž zakončená dnes barokní helmicí. V severozápadním rohu se 
zachovala i unikátní radniční kaple sv. Františka Xaverského, prostupující dvě podlaží. Od 
roku 1994 je v prostorách radnice expozice Městského muzea a galerie. V její blízkosti se 
tyčí monumentální barokní morový sloup, který je vysoký 22 m a svými rozměry a kompo-
zicí nemá u nás konkurenci. Velmi významnou památkou města je i novogotický kostel sv. 
Jakuba, založený v letech 1853-65, který nalezneme na náměstí Bohuslava Martinů.

Cesty věnnými městy
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V prostoru mezi hlavní hradbou a parkánovou zdí vznikly na počátku 19. století domky 
městské chudiny, které byly strženy v souvislosti s obnovou hradeb. Část z nich byla obno-
vena v ulici Na Bídě. Kolem roku 1580 byl za městskými hradbami postaven hřbitovní kostel 
sv. Michala. Ke svatostánku patří i zvonice, v jejímž přízemí je vchod na hřbitov. V letech 
1770 - 1774 vznikla čtvercová barokní kostnice.  Za zmínku též stojí Městský naučný park, 
který přiléhá k východní straně Synského rybníka a v němž si můžeme prohlédnout přes 
100 druhů dřevin a různá umělecká díla. 

Město Polička je rodným městem světoznámého skladatele Bohuslava Martinů. V kostelní 
věži sv. Jakuba se nachází světnička, kterou koncem 19. století obývala rodina Ferdinanda 
Martinů. A právě v kostelní věži přišel na svět coby třetí dítě manželů Martinů syn Bohuslav. 
Výjimečné prostředí mělo určitě vliv na utváření skladatelovy osobnosti, ostatně i jeho 
maminka napsala ve svých pamětech, že chlapec vyrůstal odloučen od okolního světa. 
Do svých šesti let údajně vůbec neslezl dolů z věže. Do světničky Bohuslava Martinů, která 
je upravena do podoby, v jaké byla ve skladatelově mládí, vede 192 schodů. Vyplatí se je 
zdolat i kvůli krásnému výhledu na město. V roce 2009 bylo po velkorysé a architektonicky 
prestižní rekonstrukci v Poličce otevřeno také Centrum Bohuslava Martinů, a to v objektu 
bývalé školy, do které skladatel jako malý chlapec chodil. Centrum je součástí komplexu 
budov Muzea a galerie v Poličce a místem, soustřeďujícím nejen hudební, ale i všeobecně 
kulturní odkaz královského věnného města.

Rubriku připravuje Dagmar Sabolčiková.
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K říjnovému rozhovoru pozvala redakce Vysokomýtského zpravodaje 
ing. Luďka Rolečka, ředitele Integrované střední školy technické a 
vedoucího sportovního klubu kanoistiky ve Vysokém Mýtě.

Luděk Roleček se narodil roku 1951 na Vraclavi.  Vyučil se strojním zámeč-
níkem, úplné střední vzdělání získal v oboru strojírenství – montáž strojů 
a zařízení, vysokoškolské vzdělání pak na Dopravní fakultě Jana Pernera v  
Pardubicích, dále v rozšiřujícím studiu pro pedagogy na  PF Hradec Králové.  
Na  ČVUT Praha vystudoval obor specializace svařování. V ISŠT pracuje od 
roku 1983, nejprve jako mistr odborného výcviku a instruktor svařování. Od 
roku 1990 byl zástupcem ředitele pro odborný výcvik a  od 1. 1. 2000 působí 
jako ředitel školy.

  
Pane řediteli, škola, kde působíte, byla celou řadu let známa jako  odborné učiliště 
Karosy. Můžete nám krátce připomenout, jak šel čas a jak se proměňoval i název 
školy? 
Od roku 1950, kdy bylo zřízeno první učební středisko při n. p. Karosa, prošla škola celou 
řadou změn. Od 1. ledna 1954 přešlo učňovské středisko  na základě vládního rozhodnutí 
do systému státních pracovních záloh, aby se v roce 1957 vrátilo zpět k podniku Karosa. 
Současně došlo také ke změně názvu na Odborné učiliště n. p. Karosa. Školský zákon  z roku 
1960 zařadil školu mezi školy II. cyklu, které poskytovaly střední vzdělání. V návaznosti na 
tento zákon byla ve škole  od roku 1961 zřízena Střední škola pracujících, umožňující získání 
úplného středního vzdělání. Po několika změnách, v rámci kterých  se v řízení odborných 
škol vystřídalo ministerstvo průmyslu, ministerstvo hospodářství  a ministerstvo školství, 
došlo  v roce 1994 ke změně názvu na Integrovaná střední škola technická. Od roku 2001 
přešla zřizovatelská funkce na Pardubický kraj, současně došlo i k rozšíření výuky o některé 
nové obory a postupně k úplnému sloučení všech součástí školy. 
    
Jaké obory se na vaší škole vyučují a s jakým úspěchem se vám letos podařilo naplnit 
kapacitu v prvních ročnících?
V současné době se na naší škole vyučují 3 maturitní obory (strojírenství, strojírenská tech-
nická administrativa, mechanik strojů a zařízení), 6 tříletých učebních oborů (automecha-
nik, klempíř pro karoserie-karosář, lakýrník, čalouník, zámečník a nástrojař) a 1 nástavbový 
maturitní obor (provozní technika) pro  nejlepší  absolventy učebních oborů. Letos u nás 
studuje 521 žáků; do  prvního ročníku jsme  jich  přijali 148, čímž je naše kapacita využita 
na 100 %.

Vaši žáci patří již dlouhodobě mezi nejlepší v soutěžích odborných dovedností a 
vědomostí  nejen na regionální a  národní úrovni, ale velmi dobře si vedou i v soutě-
žích s mezinárodní účastí. Můžete  čtenářům tyto úspěchy přiblížit?
Nejúspěšnější jsou v tomto směru naši zámečníci a nástrojaři, kteří obsazují již tradičně 
první nebo druhé místo na národní úrovni. Také naši  svářeči si z mezinárodních  soutěží 
každoročně přivážejí v některé ze soutěžních kategorií jedno z prvních tří míst. V letošním 
roce nám udělali  radost i  automechanici, kteří zvítězili v regionálním kole tohoto oboru, 

Rozhovor měsíce
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když porazili své kolegy z automobilních škol v Ústí nad Orlicí a Holicích. Nejčerstvějším 
úspěchem je vítězství žáka naší školy v celostátním  kole oboru lakýrník. Všechny tyto úspě-
chy svědčí o velmi dobré úrovni přípravy žáků na naší škole.
 
Doba s sebou samozřejmě přináší inovace, nové technologie. Přiblížíte nám, jak se s 
nimi vyrovnáváte?
Prudké změny technologií představují vzhledem k nedostatku peněz, které do této oblasti 
od státu přicházejí, velký problém. Ten bychom bez pomoci sponzorů školy, kvalitní vlastní 
hospodářské činnosti a zpracováním vlastních projektů jen velmi obtížně řešili. Jsou to pře-
devším tyto zdroje, které nám umožňují výuku modernizovat. V posledním období jsme tak 
vybudovali například novou učebnu CNC strojů vybavenou kvalitními produkčními stroji,  
laboratoř hydrauliky, pneumatiky a měření, doplnili pracoviště klempířů o  moderní rovnací 
stolici s optickým měřením, zmodernizovali pracoviště automechaniků, lakýrníků a svařovny, 
obměnili hardware počítačových učeben. Všechny tyto prostory jsou špičkově vybaveny nej-
modernějším zařízením tak, aby splňovaly požadavky kladené na současnou výuku.
Investujeme však také do  stavebních úprav  školy. V posledním období to byla například 
rekonstrukce školní jídelny, rekonstrukce podlah pracovišť odborného výcviku, výměna 
oken dílen, nové oplocení školního areálu, stavba fotbalového hřiště s umělou trávou, 
vlastními silami jsme vystavěli i tenisový kurt...

Pro kvalitní praktickou část výuky je, předpokládám, nutná spolupráce s firmami, ve 
kterých se vaši studenti mohou uplatnit. Říkám to správně?
V první řadě bych zde vyzdvihl naši spolupráci s firmami  Iveco Czech Republic, Škoda 
Mladá Boleslav a THT Polička.  Kromě již zmiňované pomoci  finanční  jde zároveň o posky-
tování  pomůcek nebo materiálu pro zajištění kvalitní výuky. Mimo tří výše  jmenovaných 
firem je ale i celá řada dalších, se kterými máme velmi dobrou spolupráci. Samozřejmostí 
jsou také odborné praxe a stáže našich žáků v těchto firmách.

Spolupracujete i s jinými než výrobními partnery?
Ano. Dobrou spolupráci máme například s Úřadem práce v Ústí n. Orlicí, Hospodářskou 
komorou ČR a oborovými cechy. Velmi dobré kontakty máme rovněž s městem Vysoké 
Mýto, které podpořilo celou řadu našich projektů a aktivit. Ty nám dovolily zkvalitnit a 
zatraktivnit výuku.

Určitě je ve vašem zájmu podporovat  i mimoškolní aktivity žáků. V čem tato podpora spočívá? 
Žáci mají možnost zapojit se do řady zájmových kroužků, například modelářského, pro-
gramování CNC, informačních technologií, výtvarného,  ale také mohou využít kroužků 
sportovních: vodáckého, tenisového, fotbalového  a volejbalového. V areálu školy je několik 
sportovišť: již zmíněné hřiště na malou kopanou s umělou trávou třetí generace, tenisový 
kurt, hřiště na volejbal, posilovna a samozřejmě  tělocvična. Kromě našich žáků a studentů 
využívají tyto prostory i jiná zájmová sdružení a sportovní kluby.

Spolupracujete se školami podobného typu v zahraničí?
Ano. Máme bohatou spolupráci se školami v Německu, na Slovensku, v Polsku a Litvě.
Pořádáme pro žáky i výměnné pobyty zaměřené na realizaci společných projektů v těchto 
zemích, v některých případech  i odbornou praxi. Nejlepší žáci oboru získávají mezinárodně 
platný doklad o absolvovaném studiu, tzv. europas, který umožní lepší uplatnění na trhu 
práce v Evropě.
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Zmínil jste se o trhu práce v zahraničí. Jak se vaši žáci uplatňují na trhu tuzemském?
Naše škola vyučuje technické obory, o které je na trhu práce trvalý zájem. Každoročně se 
na nás obrací řada firem s požadavky na nové pracovníky. V podstatě se dá říci, že každý 
absolvent naší školy své uplatnění na trhu práce najde. Škola má výlučné postavení v tom, 
že vyučujeme i vzácné obory, jako je lakýrník a čalouník. V těchto oborech jako jediní v 
Pardubickém kraji. 

Vaše škola nabízí i širokou škálu služeb pro veřejnost. O jaké služby se jedná?
Jde především o  vzdělávací aktivity. Např. formou rekvalifikací nebo formou specific-
kých kurzů podle požadavků a zaměření zákazníků (např. kurzy svařování, ICT, obrábění 
atd.). V této oblasti máme velmi dobrou spolupráci s řadou firem a všemi úřady práce z 
Pardubického kraje. Na základě požadavků zaměstnavatelů jsme schopni  v poměrně  krát-
ké době reagovat a přizpůsobit naše vzdělávací programy. Dalším příkladem námi nabíze-
ných služeb směrem k veřejnosti je např. příprava vozidel a zajištění technické prohlídky, 
opravy čalouněného nábytku, lakýrnické a zámečnické práce, ale třeba i kompletní opravy 
karoserií osobních i užitkových vozidel.

Jste ředitelem školy, předsedou  sportovního klubu kanoistiky ve Vysokém Mýtě, 
místopředsedou Českého svazu kanoistiky na divokých vodách, předsedou Krajského 
svazu kanoistiky, mezinárodním rozhodčím v kanoistice… Jak je to vlastně s vaším 
volným časem? 
Někdy je  velice náročné tyto funkce skloubit dohromady, a tak nezbývá  čas na to ostatní. 
Nicméně kanoistika je natolik mojí srdeční záležitostí, že jí téměř všechen volný čas věnuji 
rád. Právě tomuto koníčku vděčím za to, že jsem měl možnost již v dobách, kdy to režim 
neumožňoval, procestovat, ať již jako závodník nebo jako rozhodčí, velkou část světa. A 
podaří-li  se dobrý výsledek, jako letošní umístění vysokomýtských kanoistů na mistrovství 
světa ve sjezdu na divoké vodě, kde získali bronzovou medaili, přináší to také pocit uspo-
kojení.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
na Integrované střední škole technické ve Vysokém Mýtě
21. 10. a 16. 12. 2009; 13. 1. a 10. 2. 2010.

20. 11. pořádá ISŠT také desátý jubilejní ročník 

AUTOSALONU
určeného nejširší veřejnosti.

www.isstvm.cz
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O vojenské historii v názvosloví ulic 
(mj. o ulicích Gen. Svatoně, Gen. Závady a 
Plk. Kohouta)

Vysoké Mýto bývalo vždy významným 
posádkovým městem. Až do 60. let 19. 
století se vojáci ubytovávali po místních 
měšťanských domech a hospodách, 
změnu přinesl až závěr 19. a počátek 20. 
století. V roce 1911 již město disponova-
lo 58 kasárenskými objekty, které samo 
zřídilo a z jejichž pronájmu mělo nemalý 
zisk.
V roce 1885 město u nádraží postavilo 
kasárny pro zeměbranecký pluk č. 12, v 
roce 1888 pro 98. pěší pluk podél silnice 
k Litomyšli. V letech 1897–1906 vznikly 
kasárny podél Lužecké silnice a rozsáhlý 
komplex pro 30. pěší pluk vznikl v pou-
hých dvou letech 1900–1901 v ulicích 
Žižkově a Prokopově. Posádková nemoc-
nice v Žižkově ulici byla dokončena v roce 
1913.
Komplex vojenských budov v Žižkově 
a Prokopově ulici nese na plánu města 
z roku 1936 jméno Kasárna plukovníka 
Berana, na památku velitele vysokomýt-
ského 30. pěšího pluku, který se vyzname-
nal v bojích na konci první světové války 
a následně v bojích o Slovensko v letech 
1918–1920. Dnes celý prostor známe jako 
Masarykovo náměstí, pojmenované tak 
po odchodu sovětských vojsk.
Po významných důstojnicích a osobnos-
tech vojenského odboje za druhé světo-
vé války byla pojmenována bývalá ulice 
Lužecká a část ulice Žižkovy. Lužecká ulice 
se dnes jmenuje ulice Gen. Svatoně, ulice 
Žižkova byla železniční tratí rozdělena na 
ulici Žižkovu a ulici gen. Závady (v 80. 
letech ještě Gen. ing. B. Závady).  
Josef Svatoň, rodák z nedaleké Dolní 
Rovně, se z první světové války vrátil do 
vlasti v hodnosti nadporučíka s osmi čes-

Víte že... koslovenskými a spojeneckými vyzname-
náními. V období první republiky půso-
bil u mnoha jednotek, až se nakonec 
v roce 1935 vrátil k jezdeckému pluku 
č. 9 do Vysokého Mýta. V roce 1936 se 
stal podplukovníkem jezdectva a za 
mobilizace roku 1938 byl jmenován veli-
telem vojenského praporu. Po okupaci 
Československa odešel do civilu a podílel 
se na organizování ozbrojeného odboje. 
Padl při přestřelce s gestapem 1. 11. 1944 
v Pasekách u Proseče. Posmrtně byl pový-
šen do hodnosti brigádního generála.
Dr. Ing. Bohuslav Závada se z bojišť první 
světové války vrátil v hodnosti poručí-
ka, roku 1919 byl povýšen na majora 
a roku 1920 na podplukovníka. V roce 
1928 se stal zástupcem velitele 30. pěšího 
pluku ve Vysokém Mýtě. Od roku 1935 
spolupracoval na projektech hraničního 
opevnění východních Čech a před válkou 
byl vrchním velitelem obranného pásma 
Orlických hor, od roku 1937 také velitelem 
vysokomýtské posádky. Již od počátku 
německé okupace začal spolu s majo-
rem Bohuslavem Kohoutem budovat 
vojenskou odbojovou organizaci Obrana 
národa. Oba byli zatčeni koncem roku 
1939. Po krutých výsleších v Pardubicích 
následovala věznění na mnoha místech 
Velkoněmecké Říše. Soudní proces s vyso-
komýtskými důstojníky proběhl v lednu 
1942 v Berlíně, poprava obou vedoucích 
činitelů vojenského odboje, Závady i 
Kohouta, proběhla 26. 8. 1942. Po válce 
byli posmrtně povýšeni. K uctění památky 
plukovníka Kohouta pojmenovalo Vysoké 
Mýto na konci 90. let 20. století jeho 
jménem jednu z ulic v nově budovaném 
sídlišti.  

 Alena Korálová,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
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DAVID LUKÁŠ 1981 
Absolvoval ZUŠ ve Vysokém Mýtě, obor 
hra na housle. Dirigování začal studo-
vat na konzervatoři v Pardubicích u prof. 
Vlastislava Nováka. Po prvním ročníku 
přestoupil na státní konzervatoř v Praze 
do třídy prof. Hynka Farkače, u kterého 
úspěšně absolvoval v roce 2005. Během 
studií měl možnost pracovat také s prof. 
Miriam Němcovou a Miroslavem Košlerem. 
Po absolutoriu se dále soukromě zdoko-
naloval v dirigování u prof. Hynka Farkače. 
Souběžně se studiem dirigování studoval 
soukromě i skladbu. Techniku konzulto-
val během studií s Otomarem Kvěchem, 
Radkem Rejškem, Jiřím Pazourem a 
Zdeňkem Bergerem. V roce 2006 začal 
své skladby a skladatelskou techni-
ku konzultovat se Sylvií Bodorovou. Na 
počátku svého dirigentského působení 
spolupracoval především s amatérskými 
a poloprofesionálními orchestry (např. 
Litomyšlským symfonickým orchestrem). 
V poslední době navázal spolupráci s 
Talichovým komorním orchestrem a roku 
2009 byl jmenován hlavním dirigentem 
Bohemian Symphony Orchestra Prague. 
S tímto orchestrem natočil hudbu k nové-
mu českému filmu Tři sezóny v pekle a 
během letošního podzimu ho čeká něko-
lik koncertů s programem věnovaným W. 
A. Mozartovi.

Představujeme Vám...

Úplná znění usnesení RM č. 28/09 – 29/09 
jsou zveřejněna na internetových strán-
kách města. Předkládáme z nich následu-
jící výtah.

11. srpna rada města: 
• schválila přijetí dotace MK ČR z  Programu 
Kulturní aktivity na rok 2009 ve výši 
18 000 Kč na realizaci Národní přehlídky 
dětských dechových hudeb Čermákovo 
Vysoké Mýto 2009 konaného ve dnech 
22. - 24. 5.; 
• schválila smlouvu o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR v 
rámci Operačního programu Životní pro-
středí na realizaci akce Zateplení objek-
tu MŠ Kamarádi, Žerotínova 60, Vysoké 
Mýto;
• souhlasila s uzavřením dohody o spo-
lupráci mezi městem Vysokým Mýtem a 
paní Bc. Martou Zhořovou k zajištění spo-
lupráce na službách pro rodiny  s dětmi v 
rámci projektu Sanace rodiny na období 
od 3. 8. do 31. 12. 2009. 

 25. srpna rada města:
• měla námitky proti vydání povolení 
Ministerstva financí ČR k provozování 
loterie a jiné obdobné hry prostřednic-
tvím technického zařízení - neupřesně-
ného počtu videoloterijních terminálů 
v provozovně Herna Bar, Vysoké Mýto. 
Důvodem námitek je dlouhodobá snaha 
města snižovat počet herních zaříze-
ní včetně videoloterijních terminálů ve 
Vysokém Mýtě;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty v Husově ulici ve Vysokém Mýtě na 
dobu určitou;

Informace z Městského úřadu

Z jednání rady města
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• uložila provést realizaci rozšíření sběr-
ného dvora Průmyslová na pozemku 
p. č. 2548/1, p. č. 2548/3, p. č. 2549/1, p. 
č. 2549/1;
• schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo s firmou Agile spol. s r. o., Vysoké 
Mýto jako dodavatelem stavební akce 
Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, 
rekonstrukce ulice Sladkovského, úpra-
va autobusového nádraží, vybudování 
veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka 
Čecha, Sladkovského, A. V. Šembery a 
Vladislavova ve Vysokém Mýtě v celkové 
výši 6 614 243 Kč vč. DPH. 

Markéta Klementová, 
odbor kanceláře vedení města

OHLÉDNUTÍ ZA X. ROČNÍKEM 
MEZINÁRODNÍCH 
PARTNERSKÝCH DNŮ 

Letošním Mezinárodním partnerským 
dnům přálo nejen počasí, ale i mimo-
řádná přízeň publika. Vydařené odpoled-
ní koncerty na vysokomýtském náměstí 
zhlédly stovky návštěvníků. Snad největší 
pozornost přitáhl večerní koncert Dana 
Bárty & Illustratosphere. Koncert měl díky 
skvělému výkonu Dana Bárty a jeho kape-
ly a díky výbornému vnímavému publiku 
úžasnou atmosféru. Lepší tečku za X. roč-
níkem Mezinárodních partnerských dnů si 
nebylo možné přát.  
K úspěšné realizaci festivalu přispěly a 
naše poděkování zaslouží firmy Profistav 
Litomyšl, a. s., První litomyšlská stavební, 
a. s. ,  Olspol, s. r. o.,  Iveco Czech Republic, 
a. s., První vysokomýtská stavební, spol. s 
r. o.,  Izoreal, s. r. o., Vodovody a kanaliza-
ce Vysoké Mýto, s. r. o., BKN, s. r. o. a RM 
studio. 

Marie Lněničková,
odbor kanceláře vedení města

Mezinárodní partnerské dny

Foto Lucie Šedová
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Ekologicko-charitativní projekt 

SBÍREJTONER.CZ 
pomůže postiženým
Městský úřad Vysoké Mýto a Technické 
služby Vysoké Mýto se zapojily do eko-
logicko-charitativního projektu SBÍREJ-
TONER.CZ. Akce spočívá ve sbírání prázd-
ných tonerových kazet. Společnost Otto 
Office, která projekt pořádá, zdarma dodá 
a odveze boxy naplněné prázdnými tone-
ry. Veškerý výtěžek z jejich prodeje bude 
předán vybraným organizacím, pracujícím 
v oblasti sociálních služeb. V Pardubickém 
kraji to je denní stacionář Slunečnice, 
který je určen osobám s mentálním a 
kombinovaným postižením.
Pokud chcete pomoci, přineste prázd-
né tonery na sběrný dvůr, kde najdete 
speciální box, určený pro jejich shromaž-
ďování. Tonery do něj vkládejte opatrně, a 
to nejlépe v nějakém obalu, aby nedošlo k 
jejich poškození. 

OTEVŘELI JSME 
NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR
1. 8. byl ve Vysokém Mýtě otevřen nový 
sběrný dvůr, a to mezi ulicemi Kpt. Poplera 
a Tisovská. Po dobu rekonstrukce zbý-
vajících sběrných dvorů je jeho otevírací 
doba následující:

Pondělí 14 – 18

Úterý 14 – 18

Středa   8 – 12 | 14 – 18

Čtvrtek 14 – 18

Pátek 14 – 18

Sobota   8 – 12

Odbor životního prostředí

Po otevření zbývajících sběrných dvorů se 
bude otevírací doba měnit. Aktuální infor-
mace najdete vždy na www.tsvmyto.cz, 
v informačním centru města, na odboru 
životního prostředí, či přímo v Technických 
službách. O změnách budeme informovat 
i ve Vysokomýtském zpravodaji.
Vedoucím sběrného dvora se stal Ladislav 
Jonáš, který zodpovídá za provoz, bez-
pečnost a pořádek na sběrných dvorech. 
Všichni, kteří chtějí uložit odpad, jsou 
povinni se řídit jeho pokyny. Sběrný dvůr 
je monitorován kamerami ve dne i v noci. 
Objeví-li se před sběrným dvorem černá 
skládka, viník je natočen na záznam. Jeho 
přestupek pak řeší městská policie. 
Předkládání průkazů o trvalém pobytu je 
samozřejmostí. Obyvatelé Vysokého Mýta 
nadále za ukládání běžných odpadů do 
sběrných dvorů neplatí, neboť mají zapla-
cen tzv. poplatek za odpad. U majitelů 
nemovitostí bez trvalého pobytu vše vyře-
ší potvrzení o zaplacení poplatku za likvi-
daci komunálního odpadu. Občané jiných 
obcí a podnikatelé platí za uložení odpadu 
dle aktuálního ceníku, který je vyvěšen na 
místě a na stránkách Technických služeb 
www.tsvmyto.cz, v rubrice sběrné dvory 
– druhy odpadů. 
Na sběrný dvůr může občan přivézt maxi-
málně 200 kg odpadu denně. Z kapacit-
ních důvodů není možné likvidovat větší 
množství. Takový požadavek Technické 
služby vyřeší přistavením kontejneru a 
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připomínáme vám, že vyšla nová vyhláška 
Ministerstva dopravy a spojů č. 283/2009 
o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Pro motoristy z 
toho vyplývá, že od 15. 9. 2009 musí mít 
všichni reflexní vestu. Do tohoto data 
platila tato povinnost jen pro služební 
vozidla. 

Motoristé

Upozorňujeme poplatníky, kteří vyu-
žili možnosti dané vyhláškou a zaplatili 
pouze první splátku místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů, že druhá splát-
ka poplatku ve výši 240 Kč je splatná 
nejpozději do 31. října.
Využijte možnosti místní poplatek uhradit 
dříve, a tím se vyhnout případným fron-
tám. Druhou splátku můžete uhradit v 
hotovosti na MěÚ Vysoké Mýto u správce 
poplatku (2. patro, č. dveří 202, budova 
B. Smetany 92 – na náměstí), nebo pře-
vodem na účet obce č. 51236611/0100 
(variabilním symbolem je vaše rodné 
číslo). Pokud budete poplatek hradit ban-
kovním převodem za více osob (např. 
domácnost), je třeba předložit seznam 
osob, za které je poplatek odváděn na tis-
kopise „Oznámení společné platby poplat-
ku“, který obdržíte u správce poplatku 

POPLATKEK ZA ODPAD II.

odvezením přímo na skládku za poplatek.
Nově je zde zaveden i tzv. bleší trh. Za 
symbolickou cenu si zde můžete koupit 
věc, kterou jiný již nepotřebuje. 

Na setkání na našem moderním sběrném 
dvoře se s vámi těší pracovníci
Technických služeb Vysoké Mýto

nebo je k dispozici ke stažení na interne-
tových stránkách města www.vysoke-my-
to.cz, sekce formuláře, formuláře odboru 
finančního.
Případné dotazy zodpoví pracovnice sprá-
vy místních poplatků – odboru finančního 
Městského úřadu Vysoké Mýto na telefon-
ních číslech 465 466 131 a 465 466 132.

Ve dnech 5. 10. –  9. 11. proběhne na 
území Vysokého Mýta speciální ochranná 
deratizace k omezení výskytu obtížných 
hlodavců. 
Žádáme majitele psů, aby byli v době 
deratizace pozorní a nenechávali své psy 
bez dozoru volně pobíhat. Použité nástra-
hy jsou zdraví škodlivé a je nutno zabránit 
dětem a domácím zvířatům v přístupu 
k nim. Při náhodném požití vyhledejte 
lékaře.

Speciální ochranná deratizace
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Středa 7. 10. v 19.00 

VENI, VIDI, VICI
Česká komedie. Honza je devatenáctiletý 
kluk z Ústí nad Labem po uši zamilovaný 
do své přítelkyně studentky a fotografky 
Terezy. Honza, po tragické smrti svého 
otce - vášnivého golfisty, vyrůstá jenom 
s maminkou a malým bráškou Lukášem. 
Rodina se se smrtí otce těžce vyrovná-
vá, navíc se na ni řítí existenční problé-
my v podobě exekutorů vymáhajících 
pohledávky za lichvářskou půjčku na byt. 
Hrají: Filip Tomsa, Sandra Nováková, Jitka 
Kocurová, Václav Postránecký, Bohumil 
Klepl a další.
95 min. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 14. 10. v 19.00 

OPERACE DUNAJ
Česko-polská komedie. Operace Dunaj 
byl krycí název pro invazi vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa v srpnu 
1968. Mezi polskými tanky, které vyrazily 
osvobodit souseda údajně ohroženého 
kontrarevolucí, je i starý tank Beruška. 
Ten vyjede z kasáren jako poslední, bez-
nadějně zabloudí a k ránu zkolabuje v 
pohraničním českém zapadákově. Ale i 
takové překážky se dají zvládnout, když je 
dobře navařeno… Hrají: Maciej Stuhr, Jiří 
Menzel, Bolek Polívka, Jaroslav Dušek, Eva 
Holubová, Rudolf Hrušínský ml. a další.
104 min. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Ve vozidle současně již nemusí být výba-
va pro opravu poškozené pneumatiky 
umožňující nouzové dojetí. Toto ustano-
vení však platí pro vozidla kategorie M1  
(vozidla, která mají nejvýše osm míst k 
přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo 
víceúčelová vozidla) a N1 (vozidla pro pře-
pravu nákladu, jejichž největší přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg) uvedená 
do provozu před 15. září 2009 pouze 
se souhlasem výrobce nebo pro vozidla 
kategorie M1 a N1 stejného typu jako 
vozidla, která se uvádí na trh jako nová 
bez náhradního kola v souladu s touto 
vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně 
i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly 
kategorie M a N. 

Kino Šemberovo divadlo

Pátek 2. 10. v 19.00 

JMÉNEM KRÁLE
České historické drama. Píše se 13. století. 
Království českému a moravskému vládne 
Přemysl Otakar II. Na zásnuby, které mají 
usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z 
Vartemberka, vysílá král svého zástupce 
v severních Čechách, správce královské-
ho Bezdězu, Oldřicha z Chlumu (Karel 
Roden). Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Klára 
Issová, Jan Kanyza, David Prachař, Lukáš 
Vaculík, Markéta Hrubešová a další.
77 min. Vstupné 69 Kč.

(www.vysoke-myto.cz/kino)Kino
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Pondělí 19. 10. v 17.30

VALLI
Americká animovaná sci-fi komedie stu-
dia Pixar. VALL-I (Víceúčelově Automatický 
Likvidační Lisovač - Imunizátor) je posled-
ní robot na planetě Zemi, kterého tu lid-
stvo zanechalo, aby ji vyčistil. Balí veškerý 
odpad do úhledných kostek. Po sedmi 
stech letech ale trpí jistou drobnou poru-
chou - vyvinula se u něj osobnost. Je pří-
šerně zvědavý, ale také trochu osamělý…
95 min. Vstupné 59 Kč.

Čtvrtek 22. 10. v 17.30

DOBA LEDOVÁ 3 
 ÚSVIT DINOSAURŮ
Americký animovaný film. Hrdinové z pro-
středí pod bodem mrazu se vracejí, aby 
zažili další neuvěřitelné dobrodružství. 
Zavede je do ohromného podzemního 
světa dinosaurů. Je to barevná krajina 
plná nebezpečí, ohromných tvorů a rost-
lin pojídajících mamuty!
94 min. Vstupné 64 Kč. 
 

Pondělí 26. 10. v 19.00
Úterý 27. 10. v 19.00

MUŽI V ŘÍJI
Česká veselohra. Příběh se odehrává v 
malé jihomoravské vesnici Mouřínov, v 
níž končí silnice. Obyvatelé touží stát se 
obcí „průjezdní“, a protože je mezi nimi 
přeborník ve vábení jelenů, vynaloží velké 
úsilí, aby se v obci konalo mistrovství 
Evropy v této ojedinělé, avšak zajíma-
vé disciplíně… Režie: Robert Sedláček. 
Hrají: Jaromír Hanzlík, Jaroslav Plesl, Pavel 
Zedníček, Jiří Lábus, Martin Huba, Martin 
Trnavský a další.
119 min. Přístupný. Vstupné 64 Kč.

V listopadu uvidíte:  
T. M. A • Noc oživlých mrtvol 3D • Hodinu 
nevíš • Kněžna Libuše
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Čtvrtek 15. 10. v 19.00
v Šemberově divadle

SLEČNY Z VLČÍ 
(Panny z Wilka)
Polsko 1979, 111 min.

Režie: Andrzej Wajda                               
Scénář: Jarosław Iwaszkiewicz, Zbigniew 
Kaminski 
Kamera: Edward Klosinski
Hudba: Karol Szymanowski
Hrají: Daniel Olbrychski (Viktor Ruben), 
Anna Seniuková (Julča), Maja Komorowská 
(Jola), Stanislawa Celinská (Žofka), 
Krystyna Zachwatowiczová (Kazka), 
Christine Pascalová (Týnka), Zbigniew 
Zapasiewicz (Manžel Julči), Jarosław 
Iwaszkiewicz (sebe sama) aj.

Filmový klub
Po úspěchu filmů Popel a démant, Kanály, 
Popely, Všechno na prodej či Krajina po 
bitvě se uznávaný režisér Andrzej Wajda 
pustil do adaptace novely tehdy ještě 
žijícího klasika polské literatury Jarosława 
Iwaszkiewicze a natočil film Březový háj. 
K poctě milovaného literáta připravil 
potom k jeho pětaosmdesátým narozeni-
nám další adaptaci spisovatelovy novely 
Slečny z Vlčí a vzdal mu tak okázalý hold. 
Wajdova tvorba představovala vysokou 
kvalitu filmařského řemesla a současně si 
v sobě nesla neustále silný emoční náboj 
z období tzv. kinematografie morálního 
neklidu. Wajdovi hrdinové a hrdinky jsou 
povětšinou zasaženi jakousi posedlostí 
naplnit život více, než jim to osud umož-
ňuje. Nejinak je tomu i v případě hlavní 
postavy Iwaskiewiczovy novely, zasazené 
do idylického období dvacátých let na 
polský venkov.
Příběh hledání předválečné romantiky a 
lásek bezstarostného mládí je vystaven 
kruté konfrontaci se skutečností. Ideály a 
představy mládí střídá jiná, méně příjem-
ná realita obrazu ženských charakterů. 
Hořké poznání, že není možné posunout 
vzpomínky do reálného života ani vstou-
pit dvakrát do téže řeky, je pro Viktora 
znamením a pohnutkou, že vzpomínky 
je dobré uchovávat s pokorou a úctou k 
jejich hodnotě. Jsme-li schopni vykouzlit 
onu dávnou atmosféru doby minulé, má 
to být pro nás to cenné, co nám minulost 
pro náš současný život předává a odka-
zuje. Na sice marné, leč k uzoufání krásné 
pokusy oživit minulost ve vzpomínkách 
a vrátit čas zpátky vás do podzimního 
večera zve

Jan Schejbal
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Úterý 6. 10. v 19.30, Šemberovo divadlo
Claude Confortès: 

MARATÓN 
Divadlo Bez zábradlí
1. představení v předplatném

Režie: Radek Balaš. 
Hrají: Bohumil Klepl, Adrian Jastraban, Fi-
lip Čapka.  
Maratón jako metafora lidského života. 
Hořkosměšný příběh tří maratónských 
běžců různých sportovních i lidských kvalit. 
Bláznivý rej čísel, situací, monologů a písní. 
Tuto hru napsal sice Francouz, ale rozumí jí 
dobře diváci po celém světě už přes třicet 
let. Všude se totiž najdou lidé ambiciózní, 
snaživí, tak trochu stále ublížení i ti, kteří to 
všechno již vzdali. Co všechno? No přece 
maratón života, v němž přece není ani tak 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!

Předprodej vstupenek na toto představení 
není, zbylé vstupenky zakoupíte přímo v 
Šemberově divadle 6. října. 
Vstupné: 240, 260 a 280 Kč.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Úterý 20. 10. v 19.30, Šemberovo divadlo
Jiří Just: 

ZÁMĚNA 

aneb, kde jsi včera byl a s kým
Divadelní agentura Svobodová
2. představení v předplatném

Režie: Ladislav Smoček. 
Hrají: Mario Kubec, Hanka Čížková, Martin 
Sochor, Světlala Nálepková alt. Jitka Asterová.
Lehce lechtivá komedie pro čtyři herce z 
pera známého Jiřího Justa a v režii Ladi-
slava Smočka je zárukou výborné zábavy. 
Mravný a šťastně ženatý muž si může o 
nemravnostech s jinými ženami nechat jen 
snít. Ženy v jeho snech se chovají výhradně 
podle jeho představ, zatímco ve skuteč-
ném životě…

Předprodej zbylých vstupenek v Informač-
ním centru Městského úřadu Vysoké Mýto 
od 7. října. Vstupné 230, 250 a 270 Kč.

Připravujeme na listopad: 

Úterý 17. 11. v 19.30, Šemberovo divadlo
Robert Anderson: 

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE 
VODA 

Agentura HARLEKÝN s. r. o.
3. představení v předplatném
Režie: Pavel Háša. Hrají: P. Nárožný, K. Fi-
alová, L. Švormová, V. Vydra, J. Ptáčník, D. 
Morávková/E. Janoušková.
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pro mimořádný zájem OPAKUJEME příběh ze středověku o jednom dělu z Yberlandu a 
zmoudření Eidamských v revuální komedii 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, čtvrtek  8. října v 19. 30
Vstupné 90  Kč. Předprodej v Informačním centru městského úřadu od 1. října.

Představení vzniklo za podpory města Vysoké Mýto a Iveco Czech Republic, a. s.

Divadelní spolek Šembera
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Úterý 13. 10. v 19.30, Šemberovo divadlo

IVAN MLÁDEK & BANJO BAND
Legendární hity Ivana Mládka v podání 
Banjo Bandu (trampské, vodácké, kaváren-
ské, politické a jiné povalečské písně, anek-
doty, scénky, parodie na TV pořady...). 

Koncerty

Účinkují: Ivan Mládek, Jan Mrázek, Ivo 
Pešák, Vítězslav Marek, Milan Pitkin, Lenka 
Šindelářová, Zdeněk Kalhous, Lenka 
Plačková, Libuše Roubychová.
Předprodej vstupenek v Informačním cent-
ru MěÚ Vysoké Mýto od 22. 9. 
Vstupné 300, 320, 340 Kč.

Připravujeme: 
12. 1. v 19.30, Šemberovo divadlo

MARIE ROTTROVÁ 
SE SKUPINOU NEŘEŽ

Neděle 25. října ve 14.00 a 16.00, 
Loutková scéna M-klubu 
Srdíčko uvádí pro nejmenší, malé, větší 
i velké diváky rozmarnou pohádkovou 
komedii o hloupém a smutném vlkovi a 
nebojácné Karkulce-Barborce, nerozhod-
ném myslivci a zamilované babičce 

ČERVENÁ KARKULKA
Napsal Petr Slunečko. Hudbu složil 
a hraje Petr Stráník. V režii Jana Havla. 
Scéna Viktor Čáp, výprava Karel Jiskra, 
světla a zvuk Milan Dostál a inspice 
Marcela Vaňásková. Hrají a zpívají loutky 
- marionety a soubor loutkového divadla 
Srdíčko.

Předprodej vstupenek v Informačním cen-
tru Městského úřadu Vysoké Mýto od 19. 
do 23. října nebo přímo v divadle Srdíčko 
25. 10. od 13.30 hodin, Litomyšlská ul. 72. 
Vstupné: 30 Kč.

Loutkové divadlo Srdíčko
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M-klub

Klubové kino
Téma měsíce: 
Stanley Kubrick

Středa 14. 10. a pátek 16. 10. v 19.00

MECHANICKÝ POMERANČ 
(Clockwork Orange, Velká Británie, 1971)
Psychologické sci-fi geniálního Stanleyho 
Kubricka. Filmová klasika z roku 1971. Film 
byl v zemi svého vzniku, tedy v Británii, 
pro svou dobovou skandálnost několik let 
zakázán.
Vstupné 30 Kč.

Středa 28. 10. a sobota 31. 10. v 19.00

OSVÍCENÍ 
(The Shining, Velká Británie, 1980)
Kubrickův horor s Jackem Nicholsonem v 
hlavní roli bývá mnohými kritiky i diváky 
označovám za nejděsivější film všech dob. 
Vstupné 30 Kč.

Neděle 4. a 25. 10 v 15.00

KARLÍK 
A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
USA, 2005
Film Tima Burtona pro děti podle klasické 
fantasy Roalda Dahla. 
Vstupné 30 Kč.

Koncerty

Klubová scéna M-klubu
Sobota 3. 10. ve 20.00

SKA´N´DAAL + HÁRO
Ska’n‘daal (ska-reggae, Hradec Králové) a 
Háro (alternative, Pustá Kamenice). Koncert 
dvou mladých progresivních kapel. 
Vstupné 70 Kč.
 

Pátek 9. 10. ve 20.00 

VYHOUKANÁ SOWA + 4P
Domácí kapela 4P (rock-funk, Vysoké Mýto) 
v čele s Martinem Gregorem vystoupí se 
známou rockovou kapelou Vyhoukaná 
sowa (rock, Hradec Králové). 
Vstupné 50 Kč.

Sobota 10. 10. ve 20.00

BIGBOŠ 2009
Soutěž kapel Confidance (death-metal, 
Brandýs nad Orlicí), Hypnotic face (trash-
-metal, Svitavy) a Radio Jerevan (hard-
core-metal, Potštejn). Metalové kapely z 
východních Čech se utkají v soutěži Bigboš 
2009. 
Vstupné 40 Kč.

Sobota 17. 10. ve 20.00, klubová scéna 
M-klubu

YVONNE SANCHEZ TRIO 
Exotická diva s kubánsko-polskými kořeny 
a pilíř pražské jazzové scény, to je Yvonne 
Sanchez. Její sametový hlas, rytmy jazzu, 
latiny a blues a výjimečná nepodbízivá 
hudba zazní na klubové scéně vyso-
komýtského M-klubu. Dále zahraje kapela 
Do větru ze Svitav.
Vstupné: 120 Kč.

Klubová scéna
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Sobota 24. 10. ve 20.00

BIGBOŠ 2009
Další soutěžní večer bude ve stylu rocku, 
funku a blues. Vystoupí kapely Krajda 
blues (Polička), Melmac Space Orchestra 
(Letohrad), Rufus (Litomyšl). 
Vstupné 40 Kč.

PROJEKT „ROCK PRO MLADÉ“ 
Od září v M-klubu ve Vysokém Mýtě 
probíhá projekt „Ro(c)k pro mladé“ 
podpořený Nadací Vodafone ČR. 
Iniciátorem projektu je NO PASIVO o.s. 
Hlavní myšlenkou „Ro(c)ku pro mladé“ 
je podpořit mladé kreativní lidi, dát jim 
finance a prostory pro jejich činnost. Pro 
tyto aktivity byl získán grant od Nadace 
Vodafone ČR ve výši 120 000 Kč, 
který pokryje většinu nákladů na pro-
jekt. Významným partnerem „Ro(c)ku 
pro mladé“ je samotný Městský klub 
Vysoké Mýto, který projekt podporuje jak 
finančně, tak i co se hlavní myšlenky týče. 
A co „Ro(c)k pro mladé“ přináší? NO 
PASIVO usiluje především o rozvinutí 
předchozích aktivit sdružení a dále pak 
o doplnění chybějících příležitostí pro 
mladé kreativní lidi z okruhu Vysokého 
Mýta. „Ro(c)k pro mladé“ například 

přináší otevření hudební zkušebny pro 
veřejnost. To je jedna z příležitostí, která 
v širokém okolí chyběla. Několik hudeb-
ních skupin již tuto nabídku velmi uvítalo. 
13. září proběhlo v M-klubu slavnostní 
otevření herny deskových her Griffin, 
která bude dále fungovat jako pravidelné 
místo pro setkání hráčů deskových her. 
Dále v M-klubu vzniká klubové kino, 
jehož slavnostní otevření proběhlo 19. 
září, kdy byl na klubové scéně promítnut 
oscarový dokument Woodstock.  Hned 
26. září proběhl první koncert soutěže 
kapel – „Bigboš 2009“, kde vystoupily 
kapely Matthew´s workshop a Pomalu 
plující. Další kola soutěže se uskuteční 
každý měsíc až do dubna 2010. A na závěr 
„Ro(c)k pro mladé“ připravuje ve spolu-
práci s filmaři Gleyan II - festival amatér-
ských filmů, který proběhne na podzim.
Velký dík by NO PASIVO o. s. chtělo 
vyjádřit především řediteli Městského 
klubu Vysoké Mýto Zdeňku Pohorskému, 
a to za velmi vstřícný přístup k celému 
projektu. Dále pak Romanu Málkovi za 
významnou pomoc při tvoření projektu a 
v neposlední řadě Nadaci Vodafone ČR za 
finanční podporu. 

Vojtěch Sedláček,
předseda NO PASIVO o. s.

Přijímáme přihlášky do nových kurzů: 

KICKBOX 
Děti ve věku 6 -12 let, cena kurzu na celý 
rok činí 600 Kč.

KURZ SEBEPOZNÁNÍ 
s manželi Polokovými
V podzimním kurzu je kapacita naplněna, 
ale již teď se můžete v kanceláři M-klubu 
přihlásit na kurz, který bude probíhat od 
ledna 2010 (tel. 465 420 420).

Kurzy

Yvonne Sanchez
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Neděle 11. 10. ve 13.30, M-klub

HELIGONKA S JIŘÍM HAMPLEM

Co Čech, to muzikant – stále platí o 
Jiřím Hamplovi
Veřejnost z Vysokého Mýta a okolí bude 
mít jedinečnou příležitost poslechnout si 
a setkat se s jedním z nejlepších českých 
heligonkářů – Jirkou Hamplem z Dubicka  
u Zábřehu na Moravě, nositelem mnoha 
národních i mezinárodních ocenění ze 
soutěží a festivalů zabývajících se hrou na 
tento folklorní nástroj.  Kdo si myslí, že na 
heligonku je snadné zahrát, ten se saku-
lentsky mýlí. Hra je komplikována tím, 
že tah a tlak měchu vyznívá na jednom 
knoflíku (klávesy heligonka nemá) jinak. 
Je to podobné jako u foukací harmoniky, 
jen s tím rozdílem, že je třeba správné-
ho prstokladu. Jirka nehraje pouze na 
heligonku, nýbrž také na klávesovou a 
knoflíkovou chromatiku. Tím se řadí mezi 
univerzální harmonikáře. Jeho hlavním 
nástrojem je ale přece jen heligonka, na 
kterou dosahuje naprosto vynikající úrov-
ně. To, že je schopen ke hře zároveň zazpí-
vat, jeho hudební hodnotu ještě zvyšuje. 
Jeho hlas rozhodně nepatří ke školeným. 
Publikum však reaguje na jeho vystoupe-
ní velmi pozitivně.  Je známo, že si upravu-
je a vyrábí harmoniky tak, aby odpovídaly 
jeho představám. Milovníci heligonky na 
Vysokomýtsku se tedy mají na co těšit.

Petr Šimáček,
Městský klub Vysoké Mýto

CVIČENÍ PRO SENIORY
Pod vedením Marty Klementové.
Cvičí se jednou týdně vždy ve čtvrtek. 
Ženy 9.00 - 10.10 hod.
Muži  10.30 - 11.40 hod.

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
Kurz bude otevřen 15. 10., další lekce 
proběhnou 29. 10., 5. 11., 3. 12., 10. 12. 
a závěrečná lekce 17. 12. Vždy od 19.00 
do 21.30.
Těší se na vás mistři Falhaurovi. Přihlásit se 
můžete v kanceláři M-klubu Vysoké Mýto 
nebo na tel. 465 420 420.
Kurzovné: 1 500 Kč za pár.

SALSA
Výuka latinskoamerického tance začíná 
5. 11. na klubové scéně M-klubu
a bude probíhat každý čtvrtek od 20.00 
do 21.30.
Kurz je určen pro ty, kteří chtějí:
- zlepšit svou pohybovou dovednost
- naučit se vnímat latinskoamerické rytmy
- pro jednotlivce, taneční páry, manželské 
páry. 

Úroveň: začínající a mírně pokročilí.
Cena: 900 Kč za osobu.
Přihlášky: 465 420 420.
e-mail: martina.skalova@mklub.cz.
Vyučuje: Lanto Ravonjison s partnerkou.

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V neděli 25. října od 13.30 hod. se ve 
společenském sále M-klubu uskuteční 
další taneční odpoledne pro starší 
a střední generaci. K tanci a posle-
chu tradičně hraje Rytmická skupina 
Stanislava Hájka. Další taneční odpoledne 
proběhnou 15. 11. a 6. 12.
Vstupné: 60 Kč. 
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Městská knihovna

POZOR  změna půjčovní doby
Vážení čtenáři, prodloužili jsme pro vás 
dobu, po kterou můžete využít našich slu-
žeb:

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

Týden vysokomýtské 
městské knihovny

Úterý 6. 10. v 18.00

SETKÁNÍ 
SE SPISOVATELEM 
MILANEM DUŠKEM 
A PATRICIÍ 
HOLEČKOVOU
Akce je pořádána ve spolupráci s 
Východočeským střediskem Obce spiso-
vatelů v Pardubicích a oblastní skupinou 
Orlicko.
Součástí setkání bude i vylosování mini-
málně tří účastníků, kteří obdrží některou 
z knih, jež věnuje vydavatelství Oftis v Ústí 
nad Orlicí.
Vstupné dobrovolné.

Středa 7. 10. 

BESEDA SE SPISOVATELKOU 
PETROU BRAUNOVOU
Pořad pro školy v dopoledních hodinách.

Úterý 13. 10.
POJĎTE SE MNOU DO POHÁDKY 

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Pohádkář Jan Havel a jeho Divadélko jed-
noho herce.
Pořad pro mateřské a základní školy v 
dopoledních hodinách.

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 spo-
lečně s Junákem, svazem skautů a skautek 
ČR. Z výtěžku uplynulých pěti ročníků 
sbírky bylo v Etiopii postaveno již sedm 
základních škol.

Obě výstavy potrvají do 31. října.

V průběhu celého října bude ve výše uve-
denou půjčovní dobu v prostorách pro 

dospělé 

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH

Připravujeme:
7. 11. - 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… 
přihlášky na www.umim-kreslit.cz.
Více informací na tel. 777 754 272.

NOVINKY NA ŘÍJEN

Naučná literatura:
Radomír Měšťan: Modernizace bydlení
Hana Primusová: Sto nejvýznamnějších 
knih světové historie
Radim Uzel: Intimní slasti a strasti
Vladimír Liška: Staroměstská poprava 
českých pánů a měšťanů
Robert T. Kiyosaki: Bohatý bratr bohatá 
sestra
Ilustrovaná encyklopedie odívání
Gilian Dyeová: Paličkovaná krajka pro 
začátečníky
Luděk Štěpán: Silnice v Pardubickém kraji

Beletrie:
Lindsey Davisová: Mrtvola v lázni
Halina Pawlowská: Když sob se ženou 
snídá
Stephanie Kleinová: Byla jsem Kulička
Jan Bauer: Číše jedu pro krále
Stephenie Meyerová: Hostitel
John Grisham: Odvolání
Jan Cimický: Usměvavý Buddha
Ed McBain: Velký šéf
Michael Peinkofer: Přísaha orků

Literatura pro děti a mládež:
Lucie Lomová: Zlaté české pohádky
Henriette Wichová: Jezdecký klub v ohrožení
Vince Crossová: Egyptská princezna
Patricia Hollová: Jaká známe povolání
Tomáš a pomocník Henry

Městská knihovna Vysoké Mýto,
Litomyšlská 70
tel. 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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11. 9. – 9. 10., Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hod.

10. SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH 
MĚST. MLÁDÍ VPŘED!
Už jen do pátku 9. října bude v Městské galerii 
otevřena výstava výtvarníků devíti královských 
věnných měst. Historicky první salon králov-
ských věnnýh měst se konal ve Vysokém Mýtě v 
roce 2000, nyní se sem po devíti letech vrátil, aby 
dal příležitost především mladým výtvarníkům 
a výtvarnicím. Mládí vpřed! Celkem v Městské 
galerii a v budově bývalého soudu na náměstí 
vystavuje 15 umělců, a to Šárka a Jakub Vlčkovi 
a Petra Dudková za Vysoké Mýto, Milli Janatková, 
Zuzana Hokešová, Čeněk Hlavatý a Jaroslav 
Ježek za Mělník, Kateřina Soudková a Markéta 
Korečková za Chrudim, Martina Gonšenicová 
za Nový Bydžov, Pavla Pavlíčková za Poličku, 
Pavlína Škávová za Trutnov, Jana Bitnerová za 
Hradec Králové, Veronika Resslová za Jaroměř a 
nejmladší účastnice Salonu Rozárka Kirschová 
zastupuje Dvůr Králové nad Labem.

18. 10. – 6. 11., Výstavní síň Jana Jušky, denně kromě pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hod.

IV. SALON MALÍŘŮ VYSOKOMÝTSKA
Městská galerie uvede v neděli 18. října skupi-
novou výstavu výtvarníků sdružení Triangl. Klub 
malířů Vysokomýtska zahájil svou činnost již na 
počátku 60. let jako volné sdružení výtvarní-
ků spojených se zdejším krajem. Dnes je klub 
součástí občanského sdružení TRIANGL, který 
pod střechou vysokomýtského M-klubu sdružu-
je výtvarné umělce, fotografy a filmaře z celého 
regionu.  Na  4. salonu malířů Vysokomýtska svá 
díla představí Josef Bartoň, Naďa Cermanová, 
Josef Hrdina, Jaroslava Jílková, František 
Kotouček, Jaromír Krosch, Jindřich Rejnart, 
Zdeněk Rosák, Miroslav Sotona, Jaroslav Šimek, 
Jindřich Šmöger, Iva Vanžurová a Jiří Zejfart.

Výstava bude otevřena vernisáží v neděli 18. října výjimečně v 10.30 ve Výstavní síni Jana 
Jušky a potrvá do pátku 6. listopadu. Hudební vystoupení: Jan a Otakar Klímovi.

Městská galerie

Nepojmenovaný objekt (150 x 150 cm) 
Veroniky Resslové z Jaroměře při vstupu 
do alternativních prostor Městské galerie 
v budově bývalého soudu při 10. salonu 
královských věnných měst.
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Regionální muzeum

Výstavy
20. 9. – 22. 11., výstavní prostory 
Regionálního muzea

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, jejímž 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 nového 
způsobu boje. Zbraně, vozová hradba i 
dobové archeologické nálezy z východ-
ních Čech budou v prostorách muzea k 
vidění do konce listopadu.

Doprovodné akce k výstavě Ktož jsú 
boží bojovníci

Přednášky
Čtvrtek 8. 10. v 18.00, přednášková míst-
nost muzea

CESTA ČESKÉ REFORMACE
Přednáší Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. 
Přednáška předního odborníka na dějiny 
utrakvismu představí nový pohled na zdro-

je a východiska husitství, navíc poukáže 
na nové možnosti interpretace archivních 
pramenů a celkový stav historického bádá-
ní této části české historie.  

Čtvrtek 22. 10. v 18.00, přednášková 
místnost muzea

TAJEMSTVÍ ČESKÝCH KRONIK
Přednáší Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 
Monografie Tajemství českých kronik se 
setkala koncem 80. let 20. století se znač-
ným čtenářským úspěchem. Hodnocení 
osobnosti krále Václava IV., smyšlený a 
skutečný příběh bitvy na Vítkově či doby-
tí Sionu a poprava Jana Roháče z Dubé 
– to vše ústy předního českého histori-
ka a rektora Literární akademie Josefa 
Škvoreckého.

Neděle 22. 11. ve 14.00, prostory 
Regionálního muzea

HUSITSKÝ DEN – derniera výstavy 
Představení výzbroje a výstroje husitských 
válečníků včetně bojových ukázek v podá-
ní šermířského historického klubu.

Program pro školy:

ŽILI, BYLI HUSITÉ
Interaktivní program pro II. stupeň ZŠ.
Na základě historických faktů si přiblížíme 
zábavnou formou svět husitských vojsk, 
životní styl na počátku 15. století či nejzná-
mější osobnosti husitského hnutí.

HUSITSTVÍ  MÝTY A FAKTA
Výukový program pro střední školy.
Prostřednictvím výstavy Ktož jsú boží bojo-
vníci si připomeneme zásadní momen-
ty husitského hnutí. Od husitské mysti-
ky přes Husovy předchůdce až k prvním 
vojenským událostem v Českém království. 
Nezapomeneme na význam husitství v 
rámci evropského kontextu. Do programu 
jsou zakomponovány interaktivní prvky.
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Výstava 
8. 10. – 8. 11., přednášková místnost 
muzea

SLAVNÉ VILY
PARDUBICKÉHO KRAJE
Putovní výstava o jedinečné tváři moderní 
architektury v obrazech, fotografiích, plá-
nech a v příbězích o architektech, staveb-
nících, stavitelích…
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. 10. v 17 
hodin.

Připravujeme na listopad: 

Výstavu fotografií a dobových dokumentů 

LISTOPAD 89 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Máte-li doma nějaké fotografie, filmové 
záběry nebo dokumenty z listopadu 89 
ve Vysokém Mýtě, nabídněte je prosím na 
tuto výstavu.

VI. ročník cestovatelského festivalu 

OKOLO SVĚTA 
(letos je věnován cestovateli po Orientu A. 
Musilovi)

Předmět měsíce

PRYSKA
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 
vlastní  obsáhlou sbírku předmětů ze skla 
o 450 kusech. Mezi nejstarší exponáty lido-
vého malovaného skla patří tzv. prysky, 
skleněné láhve hranatého tvaru na kořalku 

(rosolku) z 18. století.  Sloužily jako dárky 
ke svatbám, zásnubám, křtinám či jiným 
významným událostem. Láhev většinou 
bývala z čirého skla se zkosenými rohy, 
zakulacujícími se směrem k hrdlu, které 
někdy bylo zakončeno kovovou objímkou. 
Vyráběly se technologií foukaného skla do 
lisované formy. Většina z nich je bohatě 
ornamentálně zdobena barevným emai-
lem. 
Prysku ze sbírek našeho muzea zdobí na 
přední straně obrázek chlapce s holí a 
vysokou čepicí, který podává květinu dívce 
v kroji. Na opačné straně je emailem vyve-
den žertovný nápis: „Můj milý Jakube jak 
bude tak bude vrká holub na dubě že já 
Tvoja nebude“. Boky láhve vysoké 21,5 cm 
jsou malovány jednoduchým květinovým 
ornamentem.

Alena Korálová

Jan Kotěra: vila Viléma Charváta ve Vysokém 
Mýtě (Rokycanova 247), 1909 - 1910.

Převzato z knihy Slavné vily Pardubického kraje, 
vydal Foibos, Praha 2009. Kniha je k dostání 
na výstavě nebo v Kuncově knihkupectví ve 
Vysokém Mýtě.
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Vyhlášení ankety o nejpopulárnější 
pohádkovou bytost seriálu Arabela
V době trvání výstavy o krásné princezně 
Arabele byla jedním z doprovodných pro-
gramů i anketa o nejoblíbenější postavu 
seriálu. Pořadí v anketě je následující a pro 
mnohé nebude vůbec překvapivé.

1. místo: princezna Arabela
2. místo: černokněžník Vigo
3. místo: čaroděj II. kategorie Rumburak

Vylosovaní účastníci ankety se mohou těšit 
na drobné ceny:
Štěpánka Dostálová, Vysoké Mýto
Radka Neumannová, Náchod
Martin Staněk, Humpolec

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

Speciální základní škola

ZÁŽITKOVÝ KURZ SPECIÁLNÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE 
VRANICÍCH
7. - 10. září se čtrnáct žáků naší školy spolu 
se dvěma kantory zúčastnilo již pátého 
zážitkového kurzu v krásném prostředí 
přírodní rezervace Toulovcovy maštale. 
Ubytování bylo zajištěno v turistické uby-
tovně TJ Jiskry Litomyšl ve Vranicích, kde 
jsme byli jako každý rok velmi spokoje-
ni. Během našeho pobytu jsme si zahráli 
spoustu krásných her v přírodě. Prošli jsme 
nejbližší turistické stezky a poznávali krásy 
zdejší přírody, zejména pak Toulovcových 
maštalí a Pivnické rokle. Během pobytu 
žáci nachodili přibližně 45 km. Hry a pohyb 
v přírodě měly u dětí velkou odezvu, např. 
velmi zajímavý byl průlez Pivnickou roklí, 
kde děti při pohybu v náročném terénu 

Školy
ZŠ Knířov

BAREVNÁ ŠKOLA
1. září jsme se všichni sešli v nově barev-
ných třídách naší školy. Každá učebna má 
svou barvu i název, ale i Mořský svět a 
Madagaskar tvoří barevné prostředí školy. 
Také barvy podzimu nás motivují pro 
další činnost, jako je soutěž v pouštění 
originálního draka – Drakiáda nebo tvor-
ba strašidelné masky, která vyvrcholí na 
Halloweena. Velmi oblíbené cestování svě-
tem do Austrálie, Číny, Jižní Ameriky bude 
jistě také cestovatelsky barevné. Většina 
školních a družinových činností probíhá na 
školní zahradě a v blízkém lese, kde čerpá-
me zkušenosti a inspiraci z přírody. Proto se 
všichni těšíme nejen do barevné školy, ale i 
na barevný podzim.

Kolektiv ZŠ Knířov
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plnily různé úkoly. Hry a úkoly čekaly na 
děti také na ubytovně ve Vranicích. Žáci 
měli možnost vyzkoušet si v rámci tvoři-
vých večerů různé dovednosti např. práci 
řezbáře. Celý zážitkový kurz nesl název 
„Cesta Egyptem“. Žáci se seznámili se 
základními údaji o Egyptě, získané zna-
losti pak mohli využít v různých soutěžích. 
Program byl uplatněn směrem k výchově 
problémových a sociálně hendikepova-
ných žáků naší školy, ke zvyšování sociá-
lní kompetence a k nabídce volnočaso-
vých aktivit. Dojmy ze zážitkového kurzu 
dodnes nevyprchaly a my pevně věříme, 
že utužené vztahy ve třídním kolektivu se 
odrazí i na vztazích v celé škole. Využijeme 
toho v naší další práci. Cíl našeho projektu, 
tj. nabídnout žákům aktivity, které ze svých 
sociálně slabých rodin znají minimálně, byl 
splněn.
Velké poděkování patří Pardubickému kraji 
za jeho finanční pomoc, bez které bychom 
jen stěží mohli tento pobyt uskutečnit, 
děkujeme.

Zdeněk Jiřena a Lucie Šimonová,
Speciální základní škola Vysoké Mýto

Gymnázium

NÁVRAT OTMAROVA OKA
Tradičně úspěšná soutěž Gymnázia Vysoké 
Mýto určená mladým fotografům zahajuje 
další, již třetí ročník svého trvání. Letos se 
poprvé otvírá pro všechny žáky i studenty 
vysokomýtských škol. Minulý školní rok bylo 
Otmarovo oko korunováno prázdninovou 
výstavou v Regionálním muzeu, kde byly 
předány ceny vítězům a vystaveny jejich 
úspěšné fotografie. Nyní se soutěž věnuje 
třem tématům nazvaným jednoduše, ale 
jasně: 1) Modrá 2) Červená 3) Bílá. 
Pokud své digitální fotografie ve for-
mátu JPG zašlete na na e-mailovou adresu 
foto@gvmyto.cz a uvedete zvolené téma, 
své jméno, příjmení, třídu a název školy, 
máte šanci na vítězství. Od každého téma-
tu můžete zaslat maximálně 3 soutěžní 
fotografie, minimální požadovaná velikost 
fotografií je 1600 x 1200 pixelů, maximální 
velikost souboru může být 2 MB. Podrobná 
pravidla naleznete na webových stránkách 
gymnázia www.gvmyto.cz.

V každém tématu budou hlasováním poro-
ty vyhodnoceny nejlepší fotografie, které 
budou uveřejněny v internetové galerii a 
předvedeny v příležitostné expozici muzea 
uměnímilovné vysokomýtské veřejnos-
ti. Fotograf, který obdrží v průběhu roku 
nejvíce bodů, se stane vítězem soutěže 
Otmarovo oko 2009/2010.

Mgr. Petr Morávek a ing. František Paseka, 
organizátoři soutěže
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední škola podnikání ve Vysoké 
Mýtě vás zve na den otevřených dveří, 
který se uskuteční v pondělí 19. října 

od 8 do 17 hodin. Představíme vám mj. 
nový vzdělávací program Ekonomika a 
podnikání se zaměřením na cizí jazyky a 
právo, který se na škole nově vyučuje od 
1. 9. 2009. Další informace naleznete na 
www.sspo.cz.

SŠPo Vysoké Mýto

Přemýšlíte, pro jakou střední školu se rozhodnout? 
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 7. 10. a 8. 10.  na SOŠ a 
SOU technických oborů na Skalce v České 
Třebové. Ve středu 7. 10. můžete pře-
hlídku navštívit od 12 do 17 hodin, ve 
čtvrtek 8. 10. od 8 do 17 hodin. Přítomní 
zástupci škol vám poskytnou informace o 
možnostech studia, prohlédnete si studij-
ní materiály, seznámíte se s výrobky škol. 
Některé z výrobků si můžete také zakoupit. 
Na přehlídce se prezentují  školy  nejen  
našeho okresu, ale i z okresů  Pardubice, 
Hradec  Králové, Jeseník a dalších. Odborní 
pracovníci odboru poradenství Úřadu 
práce v Ústí nad Orlicí vám poskytnou 
informace o možnostech studia v celé ČR a 
další doplňkové služby.

Střední odborné školy a učiliště

11. září proběhl v Šemberově divadle 
slavnostní koncert pořádaný v rámci oslav 
130. výročí založení gymnázia, na kterém 
zazněla díla Wolfganga Amadea Mozarta 
- Koncert pro klavír a orchestr A dur a slavná 

ZUŠ

Missa de Requiem. Úroveň jejich provedení 
byla vysoká a všichni, kdo byli tohoto poči-
nu svědky, odcházeli s hlubokým zážitkem. 
Velkou radostí a pýchou naší ZUŠ je, že 
dva hlavní protagonisté tohoto úspěšného 
večera, dirigent David Lukáš a klavírní 
virtuos Vlastimil Jurčík jsou absolventy 
naší školy. Děkujeme za krásný zážitek a 
přejeme mnoho úspěchů v jejich hudební 
kariéře.  

Pondělí 12. 10. v 18.00, Šemberovo diva-
dlo

SLUNCE, MĚSÍC, VÍTR
ZUŠ Vysoké Mýto vás srdečně zve na reprí-
zu úspěšného tanečního představení.
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DDM Mikádo

Pátek 2. 10. ve 20.00, 
Flash klub DDM Mikádo

KONCERT PRO NÁROČNÉ
Vystoupí kapely Say Why? (Fastcore / 
Pardubice), Veto (Hardcore-crust / Nový 
Jičín) a Sheeva Yoga  (Power/alternative-
-fastcore / Ostrava)  + překvapení.
Vlezné 60 Kč.
 
Neděle 11. 10., 18.00 – 21.00, 
Flash klub DDM Mikádo

AFRICKÉ BUBNY
Dagmar a Vráťa Kratochvílovi.
Vstupné 180 Kč.

Středa 21. 10. v 16.00, DDM Mikádo

VÝTVARNÁ DÍLNA 
 VÝROBA LAMPIONU
Kurz vede Eva Olivová.
Vstupné  30 Kč.

Sobota 24. 10., 14.00 – 20.00, 
horní herna DDM Mikádo

DOTEKY PRAVDY 
- prožitkový seminář
Vede Pavel Boštík.
Další informace na plakátech. 
Cena: 300 Kč.  

Úterý 27. 10. v 18.00, 
náměstí Přemysla Otakara II.

VEČER SVĚTEL   LETÍCÍ PŘÁNÍ

28. – 30. října 

PODZIMNÍ   PRÁZDNINY  
VE  VRANICÍCH
Vranice u Nových Hradů, školáci s rodiči i 
bez,  vhodné i pro rodiny s malými dětmi.
550 Kč/osoba – ubytování, stravování, 
doprava.

CELOROČNÍ KURZ  RUŠTINY  
(70 hodin)       
…pro začátečníky i pokročilé…
Profesionální lektorka Mgr. Tamara 
Soukupová (rodilá mluvčí).
Cena: 1 650 Kč.

Kurz ANGLIČTINY       
…pro dospělé i studenty…
- s certifikátem Oxford quality school
- všeobecná angličtina
- obchodní angličtina
- příprava k maturitě
- příprava na certifikáty
- odborná angličtina
- skupinová i individuální výuka
Cena: 3 000 Kč.

DDM Mikádo vyhlašuje druhé kolo 
přihlášek do zájmových kroužků:
- Volejbal
- Basketbal
- Netradiční sportovní hry
- Sportovní lezení
- Florbal
- Dračí doupě
- Klub deskových her
- Labužník
- Praktická dívka
- Šachy
- Domácí kutil
- Klubíčko

Přihlášky a informace získáte buď osobně v 
kanceláři DDM Mikádo, Choceňská 190/III. 
566 01  Vysoké Mýto nebo na www.ddm-
-mikado.cz, helena@ddm-mikado.cz, 
lada@ddm-mikado.cz, eva@ddm-mikado.
cz, tomas@ddm-mikado.cz, 
gabina@ddm-mikado.cz,
tel.: 731 108 510, 465 424 314
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Ádéčko

SAUNA PRO DĚTI 
OD JEDNOHO ROKU 
Vždy ve středu v dopoledních hodinách v 
prostorách sauny vysokomýtského bazénu.
Začínáme 7. 10. Přihlášky a bližší informace: 
Andrea Dostálová, tel. 605 146 642, e-mail 
andrea.dost@seznam.cz.

Emkovo filmové navečír:
Čtvrtek 15. 10. v 15.00, zdarma 

DR. DOLITTLE 4   
Komedie USA, 2008.
Snem Mayi Dolittlové je dostat se na 
ve terinární školu, a jít v otcových stopách. 
I přes to, že dokáže mluvit se zvířaty, 
posuzovací komise není z jejího výkonu 
příliš nadšená. Pomoci jí může jen dobré 
doporučení. A příležitost se naskytne: 
kontaktuje ji sám prezident Spojených 
států, aby mu pomohla vyléčit jeho fenku 
Daisy…

Čtvrtek 29. 10. v 15.00, zdarma

NÁŠ VŮDCE  
Německé drama, 101 min, 2008. 
Režie: Dennis Gansel 
Německo. Současnost. Učitel gymná-
zia Rainer Wenger se rozhodne během 
jednotýdenního projektu na téma 
„Státní zřízení“ vyzkoušet se studenty 
experimentálně počátek diktatury. Už 
třetí den začínají studenti ty, kteří smýšlejí 
jinak, odstraňovat…

EMKO

Přednáška a diskuse:
21. 10. v 15.30

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY  
Pod vedením praktikantek Terky a Marti.

Klub je otevřen: 
Pondělí: 13.00 – 16.00 klub PC KURZ
Úterý: 13.00 – 17.00 klub
Středa:  13.00 – 18.00 klub
Čtvrtek:  14.00 – 18.00 klub
Pátek: 12.00 – 15.00 konzultace

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

Přednáška:
Středa 21. 10. 19.00, dům u Žižků

OSLABENÁ IMUNITA
Detoxikace organismu jako řešení časté 
nemocnosti dospělých a dětí.
Přednáší Mgr. Simona Chalupová. 
Účast na přednášce si je třeba rezervovat 
předem.

Příroda pro zdraví. 
Detoxikace organismu podle MUDr. Josefa 
Jonáše. Bachova květová terapie. 
Mgr. Simona Chalupová, Foerstrova 155 
(v domě U Žižků)
e-mail prirodaprozdravi@seznam.cz, 
tel. 723 781 675.

Pomoc při alergii, astmatu, ekzému,
akné, chronických infekcích, oslabené
imunitě, gynekologických obtížích, 
únavovém syndromu, psychických 
obtížích aj.

Konzultace zdarma a bez objednání každé 
pondělí 9.00-12.00 hod. a ve středu 16.00
-17.00 hod. 
Jindy pouze po objednání.

Příroda pro zdraví
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Centrum pro rodinu Kujebáček

Sídlo: MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/IV, 
566 01  Vysoké Mýto

PRAVIDELNÁ  PONDĚLNÍ ČINNOST 
v DDM Mikádo:
9.00 Herna
9.30 Cvičení s říkankami – rodiče s dětmi
10.00 Zpívání – pro každé dítě opravdový 
hudební nástroj
10.30 Výtvarná dílna – pro děti i rodiče
12.00 Ukončení

STŘEDEČNÍ  AKCE v MŠ Pod Smrkem:
7. 10. POHÁDKA 
Jak žížala Mejťanda ke třídění odpadu přišla
15.00 Herna
15.30 Pohádka
16.30 „Město pro děti“ beseda se zástupci 
obce o ekologii a uzavření projektu
17.00 Herna
18.00 Ukončení

14. 10. BESEDA S LUCIÍ 
o postavě, jídle, hubnutí, zdraví a všem, co 
zajímá každou ženskou …
15.00 Herna
16.00 Výtvarná dílna pro rodiče a děti
17.00 Beseda s Lucií z Fitness Style Lucie
18.00 Ukončení

21. 10.  TVOŘENÍ Z FIMO HMOTY
15.00 Herna
16.00 – 18.00 Výtvarná dílna pro rodiče (hlí-
dání zdarma zajištěno)

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

Vstup: 20 Kč pro členy, 30 Kč pro ostatní a 
pro celou rodinu po celou dobu pobytu v 
centru. 

Více na www.kujebacek.cz
Tel. 776 703 420, e-mail: info@kujebacek.cz

Sobota 3. října  ve 14.00 hod. na 
Podrážku u rybníčka (cesta bude značena 
fáborky).
Chcete vidět Davida a Goliáše aneb 
netradiční

POHÁDKOVÝ LES
Zveme vás na procházku lesem, zábavné 
soutěže a opékání buřtů.
Občerstvení na místě zajištěno.

Církev Bratrská Vysoké Mýto

Úterý 13. 10. v  17.00, velký sál bapti-
stické církve, 1. patro, Pražská 72 (vedle 
věžáku)
 

JAZZ BAND SOZO  (Kalifornie)
ve složení:
Brad Kaenel – klavír
Mike Levitsky – bicí
Ben Gonzalez – saxofon
Susan Collins –  trombon
Eric Kelley – bass trombon

Tato americká jazzová hudební skupina 
se specializuje na soudobou jazzovou 
hudbu. Jejich repertoár rovněž obsahuje 
i některá originální díla.

Středa 14. 10. v 17.00
velký sál baptistické církve, 1. patro, Pražská 72

V rámci jejich návštěvy proběhnou i work-
shopy:  možnost zahrát si spolu s jednot-
livými hudebníky, popřípadě se od nich 
něco naučit.

Zahradní párty: čtvrtek 15. 10. v  17.00 
sraz před vlakovým nádražím nebo přímo 
na místě.
Adresa: Surmovi, Pod nádražím 333, VM, 
kontakt: 733 347 543
Vstupné dobrovolné.

Sbor Bratrské jednoty baptistů
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FARNÍ KNIHOVNA
Na faře římskokatolické církve ve Vysokém 
Mýtě (u kostela sv. Vavřince).

PŮJČOVNÍ DOBA:
Neděle: po dopolední mši svaté 9.30 – 
10.00 hod., v případě zájmu i déle.
Středa: 19.00 – 21.00 hod.

Z nabídky:
Jean-Marie Lustiger: Tajemství eucharistie 
– Mše svatá
Kolektiv autorů: Máš před sebou všechny 
mé cesty
František Šauer: Jízdenka do nebe a vstu-
penka do ráje
Josef Holan: Poutník chlumecký
Bohuslav Čížek: Hudební nástroje
Marek Vácha: Místo, na němž stojíš, je pos-
vátná země

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

Římskokatolická farnost

Neděle 4. 10. v 16.00, Husův sbor 

SLAVNOSTNÍ KONCERT KE 
ZNOVUOTEVŘENÍ HUSOVA 
SBORU
Účinkuje smíšený pěvecký sbor Malikchor 
Chrudim, Missa Brevis Zdeňka Lukáše a 
další.

Církev Československá husitská

Dovoluji si vás pozvat na ezoterické 
přednášky,  které se budou zabý vat  
vesmírnými zákony,  jež jsou  nadřazeny 
zákonům pozemským. Byly tu již tisíce let 
před námi a budou platné i po nás. Záleží 
na každém z  nás, zda  se jimi bude řídit a 
dokáže jich využít.

CESTA KE ŠTĚSTÍ
jak jsem tyto přednášky nazval, nás 
seznámí s jednotlivými zákony a odhalí 
jejich trvalý význam pro  běh našeho 
života a jejich praktické uplatňování. 
Na příkladech si ukážeme, proč se nám 
někdy nedaří tak, jak bychom chtěli. Jak 
situaci můžeme změnit. Jak si uchovat, či 
zlepšit své zdraví. Kde tkví příčiny našich 
nemocí. Mojí snahou bude aktivně zapo-
jit i účastníky přednášek. Nacházíme se 
v důležitém období pro další vývoj lid-
stva a planety Země. Záleží jen na nás, 
zda využijeme nebo promarníme šanci 
na evoluční vzestup duchovního vědomí 
lidstva.

Na vaši účast se těší  
Petr Fiala

Středa 21. 10. v 18.00,  čajovna Čajka 
(naproti bazénu)

CESTA KE ŠTĚSTÍ  1. ČÁST
Vesmírné zákony
Proč se nám něco v životě nedaří a jak to 
změnit. Proč jsme nemocní.
Přednášku vede Petr Fiala.
Vstupné dobrovolné.

Připravujeme na listopad: 

Středa 11. 11. v 18.00 

KONCERT IVETY NOVOTNÉ 
A JEJÍCH PŘÁTEL
Akustické kytary.

Čajovna Čajka
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venkovský ateliér výtvarnice Jany Krejzové 
u Růžového paloučku

9. - 11. 10. a  7. - 8. 11.

INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
INSPIRACE RAKU 
Úvodní kurz. Čajové misky.
Raku jako keramická technologie je 
technologií neobvyklou až magickou a 
zasluhuje pozornost všech obdivovatelů 
keramiky. Dílna je akreditována MŠMT a 
každý účastník dostane osvědčení o jejím 
absolvování.
Lektorka: Jana Krejzová.

13. – 17. 11. 

INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA  
INSPIRACE RAKU
Čajové konvice
Dílna je určena příznivcům keramiky 
raku, kteří mají předchozí zkušenosti z 
úvodního kurzu. Během dílny  vytvoříme 
několik ručně modelovaných konviček s 
hliněnými či nehliněnými oušky. Kurz je 
akreditován MŠMT. 
Lektorka:  Jana Krejzová.

20. – 22. 11. 

PLETENÍ  Z PROUTÍ 
Víkendová výtvarně – pracovní dílna sez-
namující s pletením z vrbového proutí. 
Dílna je určena všem, kteří by se rádi 
seznámili s tímto prastarým řemeslem. 
Lektor:  Martin Schwarzer.

Pravidelná cvičení jógy od října v tanečním 
sále ZUŠ – termín bude upřesněn. 

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

Hliněná dílna Újezdec

Kam v Českomoravském pomezí 

Litomyšl
26. 10. v 19.30 hod., Evropské školicí 
centrum

STESK KAVÁRENSKÉHO 
POVALEČE VE VÍDNI
Druhá část literárně dramatického a 
hudebního večera Radovana Lipuse 
a hostů z Národního divadla moravsko-
slezského.

Do 31. 10., út-ne 9-12 a 13-17, Rodný 
byt Bedřicha Smetany 

KRESBY BEDŘICHA SMETANY
Výstava v rodném bytě B. Smetany 
představí skladatele B. Smetanu coby 
kreslíře.

30. 10. ve 20.00 hod., Music Club 
Kotelna 

CHINASKI 
Koncert v rámci oslav 15 let povýšení 
kotelny na klub.

Svitavy
3. 10. v 19.00 hod., Fabrika 
Hudební kavárna: Elisabeth Lohninger 
Quartet (USA)
Koncert vynikající americké zpěvačky, 
známé spoluprací s W. Fischbacherem.

17. 10. od 19.00 hod., Fabrika

FAST FOOD ORCHESTRA
Koncert kapely, která se zformovala v 
letech 1994-96 a od r. 1998 začala aktivně 
vystupovat v klubech.

31. 10. od 20.00 hod., Fabrika
NO NAME
Koncert na stání – s novým CD  The best 
of …

Více informací na  www.kultura-svitavy.cz

Z okolí...
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Polička
21. 10. ve 20.00 hod., Divadelní klub

LUBOŠ POSPÍŠIL
Písničkářská středa – pravidelný pořad, ve 
kterém se každý měsíc představí jeden z 
našich předních písničkářů.

3. 10. – 8. 11., Centrum Bohuslava 
Martinů

KontAKTfoto
Putovní výstava České inspirace – výstava 
fotografií 12. ročníku dílny portrétu a 
aktu.

Moravská Třebová
 3. 10. v 9.30 hod., obec Biskupice

BISKUPICKÉ KALÉŠEK
Festival slivovice a závod historických 
kol od pálenice k pálenici. Košt slivovice. 
Vystoupí J. Rosák, večer ukončí A. Brichta. 

Více na www.biskupice.cz.

Městské muzeum

HOLZMEISTEROVA 
MIMOEVROPSKÁ SBÍRKA
Stálá expozice umění Indie,  Číny, 
Japonska. Nově je reinstalována část 
sbírky starého Egypta, jíž vévodí mumie 
egyptské princezny Hereret. 

Více na www.ksmt.cz.

Choceň

FESTIVAL HUDBA POMÁHÁ  
HUDBA PRO TOMA
3. 10. v 19.00 Rockový večer – kape-
ly Dědovy blechy, Barevný nátěr a 
Znouzectnost.

10. 10. v 19.00 Bandzone.cz, večer 
talentů - Xindl X, Dukla Vozovna a The Pooh
Vždy v 19.00. Kromě hudby uslyšíte 

přednášky o životě handicapovaných 
a budete moci zhlédnout dokument o 
Tomovi natočený filmaři Gleyan II.
Hudba pro Toma byla podpořena grantem 
Nadací Vodafone ČR, Pardubickým krajem 
a městem Choceň. Benefiční festival orga-
nizuje NO PASIVO o. s., Junák Choceň a 
kapela Dědovy blechy. 
Akce probíhají pod záštitou náměstka 
hejtmana Pardubického kraje Romana 
Línka. 

Veškeré informace o festivalu naleznete 
na webových stránkách 
www.hudbapomaha.cz . 

Vojtěch Sedláček,
vedoucí pořadatel festivalu Hudba pomáhá 

a předseda NO PASIVO o. s.

V sobotu 19. 9.  navštívila Kuncovo knihku-
pectví ve Vysokém Mýtě malířka, herečka 
a spisovatelka Iva Hüttnerová. Svým zají-
mavým vyprávěním nám všem zpříjemni-
la krásnou slunečnou sobotu. Děkujeme 
všem, kteří dobrovolným vstupným při-
spěli občanskému sdružení Berenika, 
jehož zástupci se besedy také zúčastnili.
                   

Kuncovo knihkupectví

Beseda s Ivou Hüttnerovou
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Sport

Oddíl stolního tenisu žáků Orel Vysoké 
Mýto zahájil novou sezónu soustředěním 
ve třetím prázdninovém týdnu.. Navázali 
jsme tréninky v posledním týdnu prázd-
nin a nyní už trénujeme pravidelně 3x 
týdně. Od poloviny do konce září jsou 
kvůli rekonstrukci střechy domluveny tré-
ninky ve stavební průmyslovce.
Soutěže jsme začali krajským bodovacím 
turnajem jednotlivců v Holicích 19. 9. a v 
dalším týdnu již začaly krajské a okresní 
soutěže družstev žáků v Chocni a v Řetové.  
Máme za sebou rovněž dva přípravné 
přátelské zápasy v Litomyšli a Stěžerech.
O aktivitách stolních tenistů Orla VM se 
můžete více dozvědět na internetových 
adresách 
www.orel-vm-pinec.estranky.cz a na 
www.orel-zaci-vm.estranky.cz. Výsledky 
našich družstev pak naleznete na www.
pinec.info
Od října začneme v rekonstruované tělo-
cvičně s tréninkem neregistrovaných.
Pokud mají vaše děti ročníků 2000–2001 
zájem, mohou se přihlásit na některém 
z našich říjnových tréninků v úterý a v 
pátek od 16.00 do 17.00 hod. v Orlovně. 
Oddílový příspěvek činí 90 Kč na pololetí.

Za oddíl stolního tenisu žáků 
Pavel Hájek

Orel
CYKLISTICKÝ PARTYZÁN 2009
Cykloklub Bendl spolu s Obchodní aka-
demií Choceň za podpory Pardubického 
kraje uspořádaly druhý díl Školních cyk-
listických přeborů pro žáky základních 
škol z Vysokého Mýta, Chocně a okolí pod 
názvem Cyklistický partyzán. Výsledky a 
fotografie z vyhlášení vítězů naleznete na 
http://cykloklub-bendl.webnode.cz/
cyklisticky-partyzan/

Cyklistika

24. ROČNÍK BĚHU 
DO KNÍŘOVSKÉHO KOPCE 
A 11. ROČNÍK KUJEBÁCKÉHO 
PEDÁLU

12. září bylo v Knířově ve znamení zdo-
lávání jednoho z nejprudších kopců v 
okolí. Na trati dlouhé 550 m si každý mohl 
vyzkoušet své běžecké či cyklistické mož-
nosti a na své si přišli také malí závodníci, 
pro které byla připravena krátká trať, kte-
rou mohli zdolat na tříkolce či odrážedle. 
Kompletní přehled výsledků, ale i fotogra-
fie ze závodů naleznete na 
http://cykloklub-bendl.webnode.cz/beh/

SEMINÁŘ ORIENTÁLNÍHO  TANCE
s lektorkou Sahar. 
Seminář se bude konat 31. 10. od 16.00 
do 19.00 hod. ve Fitness style Lucie. 
Tančit se bude arabský pop. Informace 
a přihlášky u Lenky Kubíkové, tel: 
721 124 087 nebo e-mail: Kubikova.
lenka7@seznam.cz.

Fitness style Lucie
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Ohlédnutí

POZORUHODNÝ HUDEBNÍ ZÁŽITEK 
U příležitosti 130. výročí založení vyso-
komýtského gymnázia zavítal 11. září do 
Šemberova divadla Bohemian Symphony 
Orchestra Prague, aby se svým dirigen-
tem Davidem Lukášem a letohradským 
smíšeným pěveckým sborem Familia 
Cantorum důstojným způsobem připo-
menul výročí tohoto úctyhodného ústa-
vu. Již teď nutno zdůraznit, že se onen 
záměr oboustranně navýsost vydařil.
Znám Davida od sedmi let. Aby bylo 
jasno – od jeho sedmi let. Do mého 
kantorského a muzikantského života se 
vloudil ovšem o něco málo později, když 
jsem se na druhém stupni základní školy 
stal jeho třídním učitelem. Jeho hudební 
směřování jsem pozorně sledoval i v 
Litomyšlském symfonickém orchestru, 
kde několik let hrával na postu houslí. 
Již tenkrát mi bylo známo, že píše své 
první skladbičky a skladby, již tehdy jsem 
věděl o tom, že sní o dráze profesionální-
ho dirigenta. 

Když pak začal na konzervatoři v Pardubicích a později v Praze dirigentské řemeslo stu-
dovat, ztratil se mi z dohledu. Na chviličku se vynořil v roce 2001, když coby hostující diri-
gent stanul před Litomyšlským symfonickým orchestrem, aby s ním provedl svoji skladbu 
– Rapsodii pro orchestr. Už tenkrát nesměle naznačil své možnosti. Občas jsme se potom 
náhodně potkávali, občas spolu prohodili slovíčko, až přišel zmíněný pátek 11. září. Ten 
večer se vysokomýtskému publiku představil mladý dirigent, který přesvědčil o svém talen-
tu i nesporných kvalitách.
Zpět ke koncertu samotnému. V jeho úvodní části zazněl Koncert pro klavír a orchestr A 
dur Wolfganga Amadea Mozarta. O autorovi samotném povídat netřeba. Pojďme raději 
pochválit sólistu. Klavírní part s jistotou, noblesou a pravou mozartovskou elegancí před-
nesl Vlastimil Jurčík. I on náleží k těm nejzdařilejším produktům vysokomýtské Základní 
umělecké školy, i on přesvědčivě dokázal svou šikovnost a jedinečnou muzikálnost.  Vlasta 
vystavěl svého Mozarta s naprostou samozřejmostí. Hravost, lehkost a jiskřivost první a 
zejména závěrečné rondové věty kontrastovaly – tak jak to má být – se zádumčivostí a snad 
i jakousi utajovanou bolestí věty druhé. Orchestr se při doprovodu sólisty vyznamenával, 
celkový dojem vyzněl nadmíru příjemně, decentně a vyrovnaně. Citlivému uchu nevadila 
proto ani občasná drobná upísknutí v dechové sekci.

Výročí vysokomýtského gymnázia

Vlastimil Jurčík
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Druhá půle koncertu znamenala opravdový 
vrchol. Přesvědčivý orchestr (dechová sekce 
tentokrát bez jediné chybičky, vynikající 
trombóny), výborný letohradský sbor posí-
lený o několik mohykánů z místního Otakara 
(škoda, že byl až příliš utopený v hloubce 
jeviště), znamenití sólisté a dokonale připra-
vený dirigent nabídli publiku nefalšovaný 
zážitek. Mozartovo Requiem se vždy ukazuje 
jako spolehlivý barometr kvality všech účin-
kujících. Dirigent z muzikantů i zpěváků v 
tom nejlepším slova smyslu vyždímal vše, 
co k této monumentální skladbě neodmys-
litelně patří – vědomí pomíjivosti lidské-
ho života, pochyby o sobě samých, naději, 
víru, ale i upřímnou bázeň z toho, co bude 
potom, majestátní odevzdání se do rukou 
Boží Prozřetelnosti.
Opravdové mrazení jsem pocítil v samot-
ném závěru. V posledním akordu, jenž ve 
většině verzí graduje do mohutného for-
tissima, zavelel dirigent k pravému opaku. 
Dlouze, táhle se ztrácel v nekonečném 
decrescendu. Účinek byl dokonalý. Snad i tímto způsobem chtěl dirigent naznačit zákonité 
směřování každého z nás k fyzickému zániku a pak snad kamsi na věčnost... 
Co dodat na závěr? Sluší se poděkovat všem účinkujícím, Davidovi a Vlastovi popřát navíc 
mnoho zdaru v dalším hudebním počínání. Myslím, že se o jejich muzikantskou budouc-
nost bát nemusíme. Oni už zřejmě dobře vědí, jak s ní naložit.  

 Jan Šula

David Lukáš

Foto Lucie Šedová
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Inzerce

PRONAJMU BYT 2+1 
ul. Českých Bratří, Vysoké Mýto 
Od října, i dlouhodobě. 
Telefon: 737 375 038

Řádková ZAHRADNICTVÍ STRAPINA
Vysoké Mýto

nabízí od 12. 10. do 31. 10. 2009

KROUHANÉ ZELÍ

Dále nabízíme: CIBULI NA USKLADNĚNÍ
HRNKOVÉ CHRYZANTÉMY, MACEŠKY

PROMETHEUS
Tůmova 120/IV | Vysoké Mýto (na pěší zóně)

Nabízí dušičkové zboží:
• široký výběr všech druhů svíček 
 již od 3 Kč
• 15 druhů dušičkových věnečků
•  chryzantémy od 8 Kč
•  hřbitovní vázy, květináče, truhlíky
•  dárkové předměty

Otevírací doba:              (tel. 606 633 492)
pondělí - pátek  8.00 - 17.00 hod.
sobota  8.30 - 11.00 hod.

Nabízí dušičkové zboží:
• široký výběr všech druhů svíček 
 již od 3 Kč
• 15 druhů dušičkových věnečků
•  chryzantémy od 8 Kč
•  hřbitovní vázy, květináče, truhlíky
•  dárkové předměty

Zde je
 m

ísto

i p
ro vaši re

klamu.

prodej: pondělí až pátek od 13 do 17 hod.
sobota od 9 do 11 hod.

informace na tel. 465 424 848

Zahradnictví Strapina
Choceňská 97/III, Vysoké Mýto
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