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Na přední straně obálky:
Josef Hašek: 
Vysoké Mýto (pohled na Pražskou bránu z okna gymnázia),
akvarel, papír, 45 x 66 cm, nedat., počátek 60. let, sign. J. Hašek.
Městská galerie Vysoké Mýto.

Před sto lety, 27. listopadu 1907, 
se narodil Josef Hašek, malíř 
svou tvorbou významně spjatý 
s Vysokým Mýtem, jeden z těch, 
kteří stáli v roce 1957 u zrodu 
Městské galerie ve Vysokém 
Mýtě.



Narodil se před sto lety, 27. 11. 1907 v rodině 
chroustovického krejčího. Malířství studoval 
na pražské Akademii v ateliéru Otakara Ne-
jedlého v letech 1926-1931. Spolu s dalšími 
Nejedlého žáky procestoval během studií 
řadu zemí, nejdéle pobýval ve Francii, ve 30. 
letech pak i v Jugoslávii. Po škole začínal ve 
vlastním ateliéru v Praze jako malíř monumen-
tálních olejových krajin. Za války se ale vrátil 
do rodných Chroustovic, kde se usadil a od-
kud čerpal největší část své krajinné inspirace. 
Pozoruhodný městys a atmosféra bývalého 
hospodářského centra panství Thurn-Taxisů, 
tolik nepodobná atmosféře jiných českých vsí 
a měst, se stala hlavním tématem stovek jeho 
obrazů, po válce většinou prací na papíře – 
akvarelů a temper. Hašek však maloval i jinde: 
kolem Luže, Hlinska či Pardubic (kde žil na 
sklonku života a kde také zemřel), ale často i 
ve Vysokém Mýtě, ke kterému ho pojila řada 
výtvarných přátelství. On to byl, kdo stál spolu 
s Janem Juškou a dalšími u zrodu 

Městské galerie v roce 1957 a kdo zahajoval 
první Juškovu výstavu… On sám první samo-
statnou vysokomýtskou výstavu měl, už jako 
uznávaný malíř, v roce 1941 (v dnešní Výstav-
ní síni Jana Jušky), tamtéž pak i v letech 1945, 
1961, 1967 a 1979. Vedle krajin je známo i 
velké množství jeho aktů a alegorií mateřství, 
k nimž nalézal inspiraci u své ženy a dcery; 
hlavní motivickou dominantou jeho tvorby 
však zůstaly výjevy z krajiny jeho dětství, ro-
mantická zákoutí chroustovického parku, 
zimní a podzimní stromy vzpínající své větve k 
dramatické obloze, meandry řeky Novohrad-
ky protékající rodnou vsí... První samostatnou 
výstavu měl Hašek roku 1936 v Chocni, ná-
sledovalo mnoho dalších po celé zemi, první 
posmrtnou výstavou se pak stala ta roku 1967 
ve Vysokém Mýtě. Dílo Josefa Haška je ulože-
no především ve východočeských galeriích a 
soukromých sbírkách. Městská galerie ve Vy-
sokém Mýtě je majitelkou 13 jeho obrazů.

Malíř měsíce

JOSEF HAŠEK
* 27. 11. 1907 v Chroustovicích u Vysokého Mýta
† 20. 2. 1967 v Pardubicích
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Výročí stého narození Josefa Haška věnujeme i dnešní Vitrinku. Jde o výběr jeho prací na papíře, 
které jsou v majetku Městské galerie ve Vysokém Mýtě.

Vitrinka

Špejchar v Nových Hradech, 1964, akvarel, papír, 40 x 60 cm.

Ze zámeckého parku v Chroustovicích, 
1956, akvarel, papír, 50 x 55 cm.
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Zatiší, 1943, kvaš, papír, 38 x 24 cm.

Vitrinku připravuje Pavel Chalupa.
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Tento měsíc redakce Vysokomýtského zpravodaje 
požádala o rozhovor ředitelku Městské knihovny 
ve Vysokém Mýtě Ing. Dagmar Sabolčikovou.

Paní ředitelko, aktivity vaší instituce daleko 
překračují prosté půjčování knih: pořádáte 
besedy, výstavy, charitativní akce; ale přece 
jenom, začněme knihami: kolik knih v současné 
době Městská knihovna vlastní?
Máme kolem 70 000 publikací, nejen knih, ale 
i novin, časopisů, CD-romů, CD disků, magneto-
fonových kazet či zvukových knih pro nevidomé 
a slabozraké. Orientaci v tom všem nám i čtená-
řům usnadňuje počítačový systém. Je to velmi 
užitečné a výhodné, neboť čtenáři si mohou sami 
vyhledávat knihy přímo ze svých domovů, pro-
střednictvím internetu, a nespoléhat se na klasic-
ké katalogy, které mohou být pro někoho trochu 
nepřehledné…

Každoročně se vaše knihovna účastní celostátní akce Týden knihoven. Ta letošní se konala 
v týdnu od 1. do 7. 10. Jak  jste s jejím průběhem spokojena?
Týden knihoven probíhá proto, aby se knihovny prezentovaly nejširší veřejnosti. Je to týden, 
kdy nejenže v plné míře poskytujeme své služby, ale děláme i něco navíc. Tento ročník jsme 
z velké části věnovali dětem, ale i dospělí si jistě z naší nabídky vybrali. Letos měla největší 
úspěch interaktivní beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, kterou jsme pořádali 
pro děti z prvních ročníků základních škol. Tento ilustrátor je mimo jiné i autorem loga Městské 
knihovny. Některé akce, například výstavy, které začaly během Týdnu knihoven, ale stále ještě 
trvají; více k tomu na stránce Městské knihovny ve vašem Zpravodaji, ale i na našich stránkách 
www.knihovna.myto.cz.

Jaké knihy si lidé nejvíce půjčují?
Toto je poměrně těžká otázka. Nejjednodušším způsobem, jak na ni odpovědět, je asi poměr 
mezi výpůjčkami beletrie a naučné literatury, který se pohybuje okolo 55 procent ve prospěch 
beletrie. Uvědomujeme si, že jsme městskou knihovnou, nikoli školní, technickou či vědeckou, 
ale tento poměr, kdy se výpůjčky naučné literatury přibližují výpůjčkám z beletrie, nás těší.

A kdo chodí do knihovny nejčastěji?
Nejčastěji k nám chodí studenti a důchodci. Lidé v produktivním věku chodí o něco méně,  
zřejmě z časových důvodů.

A co děti? Když přijdu k vám na dětské oddělení, okamžitě je mi líto, že jsem už vyrostl…
Naše dětské království si hýčkáme. Na nedostatek dětských čtenářů si stěžovat nemůžeme, 
ale zároveň máme velikou radost z každé nové přihlášky. V dnešní době děti často raději sedí 
u počítače. Pokud se nám podaří podchytit jejich zájem o čtení už ve školním věku, je větší šan-
ce, že si ke knihám vybudují pozitivní vztah a stanou se z nich pravidelní čtenáři a návštěvníci 
knihoven. V průběhu roku pro ně pořádáme mnoho akcí, lekcí knihovnické výchovy, besed, 
soutěží a výstav. Příkladem toho byl i Týden knihoven.

Rozhovor měsíce
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Jakým způsobem obstaráváte knihy?
Knihy nakupujeme buď přímo v knihkupectví (naším partnerem je tradičně Kuncovo knihkupec-
tví na náměstí) nebo je objednáváme přímo v nakladatelstvích. Velká část knih je také pořizová-
na na základě smluv o spolupráci přímo od distributorů, kteří za námi s nabídkou knih dojíždějí.  
Ve všech případech, o kterých jsem se zmínila, je to samozřejmě s výhodnou slevou. I když 
nad námi náš zřizovatel, město Vysoké Mýto, drží ochrannou ruku a vychází nám všemožně 
(i finančně) vstříc, knih vychází čím dál tím víc. Nemůžeme proto vyhovět všem požadavkům, 
snažíme se ale, abychom uspokojili co nejvíce našich čtenářů.

Stále častěji pořádá vaše knihovna výstavy. Na jaké se mohou návštěvníci knihovny těšit 
v budoucnu?
Právě nyní probíhají v knihovně hned  3 výstavy najednou.  V oddělení pro dospělé čtenáře 
lze zhlédnout krajiny, abstrakce  a portréty Aleny Hájkové, ve vestibulu se návštěvník setká 
se zajímavými koncertními fotografiemi Lucie Šedové. Dětské oddělení nám pomohlo svými 
výtvarnými pracemi na téma Podzim zkrášlit občanské sdružení Berenika.  S Berenikou ostat-
ně rádi spolupracujeme v průběhu celého roku. S výstavami máme výbornou zkušenost. Po-
řádání výstav nám částečně pomáhá získávat nové čtenáře, protože mnoho  návštěvníků by 
k nám jinak třeba ani nedorazilo. Všechny zmíněné výstavy potrvají do 30. listopadu 2007. Od 
1. prosince zveme  na výstavu obrazů vysokomýtského výtvarníka Tomáše Diblíka a na výstavu  
„PF 2008“, která zakončí výtvarnou soutěž vyhlášenou naší knihovnou. Vítěznou  péefku pak 
Městská knihovna použije jako svou vlastní. 

Spolupracujete s jinými knihovnami?
Ano, spolupracujeme s nimi jednak v soustavném využívání meziknihovních výpůjčních služeb 
a kooperace probíhá i na bázi místní. Městská knihovna se stará kromě své pobočky v Domora-
dicích i o dalších 11 obecních knihoven v okolí. V průběhu roku připravujeme a zpracováváme 
výměnné soubory knih, které mezi jednotlivými obecními knihovnami kolují, aby jejich fond byl 
neustále aktualizován. Pořádáme pro knihovníky školení, pomáháme zejména metodicky. Té-
měř všechny takové knihovny jsou již připojeny k internetu a od nového roku budou mít  i vlastní 
internetové stránky.

Jak vlastně přesně funguje to, o čem jste mluvila, meziknihovní výpůjční služba?
Meziknihovní výpůjční služba je servis, který knihovny ze zákona poskytovat musí. Je to služba 
pro čtenáře, kteří v naší knihovně z nějakého důvodu nenaleznou požadovanou knihu či jiný 
dokument. Naším prostřednictvím se takto obrátí na knihovnu, která jej vlastní, a za paušální 
úhradu poštovného jej za několik dní obdrží. Tato služba je čím dál tím více využívána zejména 
studenty vysokých škol.

Jakou knihu v současné době čtete? A chodíte do knihovny?
V současné době mám na nočním stolku rozečtené 2 knihy. Knížku Marlo Morganové Poselství 
od protinožců a knížku Zdeňka Matějčka Psychologické eseje. A do knihovny pochopitelně 
chodím nejen do práce... 
 
Co byste si pro svou knihovnu přála?
Mým přáním je, aby knihovna nebyla jen místem, kde si může člověk půjčit knihu nebo kde se 
může připojit k internetu, ale aby byla zároveň místem, kde se může setkat s jinými lidmi, kde se 
bude spolu s ostatními cítit dobře…

Děkujeme vám za rozhovor.
 Redakce Vysokomýtského zpravodaje
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Úplná znění usnesení ZM č. 5/07 a RM č. 
28/07 – 32/07 jsou zveřejněna na interneto-
vé stránce města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah.

12. září zastupitelstvo města:
• schválilo rozbor hospodaření sestavený k 
30. 6. 2007;
• schválilo přijetí úročené půjčky ze Státního 
fondu životního prostředí ČR ve výši 
3 240 440 Kč na financování akce „Integro-
vaný systém nakládání s bioodpady Vysoké 
Mýto;
• schválilo uzavření smlouvy 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“;
• schválilo pořízení změny č. 1 územního 
plánu Vysokého Mýta, schváleného zastupi-
telstvem 13. 12. 2006;
• schválilo roční členský příspěvek města 
Vysoké Mýto svazku obcí Českomoravské 
pomezí ve výši  20 000 Kč  a 2 Kč na 1 oby-
vatele;
• schválilo Zásady města Vysoké Mýto pro 
poskytování finanční dotace z rozpočtu 
města;
• schválilo Statut udílení Výročních cen města 
Vysoké Mýto;
• projednalo a schválilo majetkové záležitosti 
města.   

11. září rada města:
• schválila uzavření nájemní smlouvy na byty 
na nám. Přemysla Otakara II. a v ulicích  V 
Peklovcích, Prokopa Velikého a V Břízkách.

18. září  rada města:
• schválila udělení dotace ve výši 1 000 Kč na 
benefiční výstavu Vamberecká krajka, pořá-
danou firmou Vamberecká krajka CZ, s. r. o., 
Vamberk ve Vysokém Mýtě od 30. 11. 2007 
do 1. 1. 2008.

25. září rada města:
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
Aquavita, s. r. o., Dolní Újezd jako dodavate-
lem  akce Rekonstrukce kanalizace v areálu 
VaK a MěBP Vysoké Mýto;

• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou 
ELTODO dopravní systémy, s. r. o., Praha 
jako dodavatelem parkovacích automatů do 
městské památkové zóny;
• schválila uzavření smlouvy o dílo na pro-
vedení živičných krytů komunikací investič-
ní akce „Pozemkové úpravy  ke Šnakovu“ 
s firmou STRABAG, a. s., Rychnov nad 
Kněžnou. 

2. října rada města:
• souhlasila s realizací I. etapy zjednosměr-
nění ulic kolem historického centra města. 
Jedná se o ulice Vrchlického, Nerudovu, 
Andělskou a Karoliny Světlé;
• schválila uzavření nájemních smluv na 
byty na náměstí Naděje a v ulicích Prokopa 
Velikého, V Břízkách, Sv. Čecha, V Peklovcích, 
Husova a Čapkovská;
• schválila plán investičních akcí „Komunikace 
a chodníky v roce 2008“; 
• souhlasila s opravou části střechy na kry-
tém plaveckém bazénu;
• souhlasila s opravou cyklostezky na 
Choceň. 

9. října rada města:
• vzala na vědomí termín vybudování obou-
stranného obrubníku v ulici Prokopa Velikého 
v úseku od světelné křižovatky k železničnímu 
přejezdu;
• souhlasila s termínem přemístění sochy 
Aloise Jiráska před ZŠ Jiráskova, a to do 30. 6. 
2008;
• vzala na vědomí dva návrhy opravy prosto-
ru fontány v Havlíčkových sadech a uložila 
kulturní a stavební komisi tyto návrhy projed-
nat na svých jednáních;
• schválila přijetí finančního daru ve výši 
80 000 Kč od firmy Ecotex, s. r. o., Vysoké 
Mýto pro kulturní účely ve městě, konkrétně 
na činnost Městské galerie ve Vysokém Mýtě 
a oslavy 50. výročí jejího založení;
• schválila vyhlášení veřejné neanonymní 
soutěže na vytvoření jednotného vizuálního 
stylu města Vysoké Mýto a jmenovala sedmi-
člennou hodnotící komisi.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání zastupitelstva a rady města
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Vážení spoluobčané,
kulturní komise Rady města Vysoké Mýto vás upozorňuje, že do 10. ledna 2008 máte možnost 
předat na Městský úřad ve Vysokém Mýtě písemné nominace na udělení výročních cen za rok 
2007.

Výroční ceny se udělují v těchto oborech:

1.  Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci.
2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, 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, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a vydavatel-

skou činnost.
6. Za sportovní výkon.
7. Za organizaci sportovního podniku.
8. Za reprezentaci města a školy.
9. Za sponzorství společenských aktivit.
 
+ zvláštní cena „Za celoživotní činnost ve prospěch města Vysokého Mýta“, která nemusí být 
v daném roce udělena.

Z došlých návrhů na udělení výroční ceny rozhodne v průběhu února 2008 zastupitelstvo 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 Kujeby, diplom a finanční ohodnocení.
Cena za sponzorství, která je čestná, nebude dotována finančně, vítěz dostane sošku a di-
plom.

Výroční ceny za rok 2007
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DEN STROMŮ 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Den stromů se v ČR slavil poprvé v roce 
2000, kdy jej na 20. říjen vyhlásily brněnská  
Nadace Partnerství společně s Botanickou 
zahradou UK a Národním muzeem v Praze.
Od tohoto roku se slaví Den stromů také ve 
Vysokém Mýtě. Oslava spočívá ve výsadbě 
stromů, do které se zapojují všechny základ-
ní školy, mateřské školy, speciální škola, 
gymnázium. V letošním roce došlo k rozší-
ření zeleně v ul. Pražská, ul. Jeronýmova, v 
lokalitě u Penny Marketu a v sídlišti Družba. 
Od roku 2000, kdy byly ve Vysokém Mýtě 
vysazeny na oslavu svátku stromů první sa-
zenice, se tak počet nových stromů  zvýšil    
na úctyhodných  200 jedinců.
Ve Vysokém Mýtě  se stalo tradicí slavit Den 
stromů nejen výsadbou dřevin, ale také kon-
certem. V letošním roce přijala pozvání do 
Vysokého Mýta vokální skupina Yellow Sis-
ters.  Zaplněný sál  Základní umělecké školy  
tak  18. října rozezněla iluzionistická hudba, 
která posluchače přenesla od všedních sta-
rostí do cizích krajů, kde šumí moře a někdy 
i zafouká vítr  v korunách stromů… 
V rámci koncertu vysadila skupina Yellow 
Sisters u základní umělecké školy převislý 
jilm.

SERIÁL O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
 

Dalším materiálem, který lze 
dále recyklovat, jsou nápo-
jové kartony, nazývané také 

krabice od nápojů nebo tetrapaky.
Nápojové kartony mají dva způsoby zpra-
cování. 
1. V papírnách, kde se oddělí kvalitní papíro-
vá vlákna, která se použijí k další výrobě.
2. Na speciální lince, kde se rozdrtí celé 
nápojové kartony a drť se za tepla lisuje do 
desek, které se používají např. jako stavební 
izolace.

Nápojové kartony:
• Krabice od   - džusů
 - vína
 - mléka 
 - apod.

V našem městě se provádí sběr nápojových 
kartonů do speciálních oranžových pytlů.
Pytle lze vyzvednout v Technických služ-
bách, ve sběrných dvorech nebo v Infor-
mačním centru Městského úřadu na náměs-
tí. Plné pytle se odevzdávají ve sběrných 
dvorech.

Značky na  nápojových kartonech:

Odbor životního prostředí

C/PAP 81 84
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K VÝMĚNĚ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Řidičské průkazy vydané do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 
31. prosince 2007.

KDE A KDY SI MŮŽETE SVŮJ ŘP VYMĚNIT?
Městský úřad Vysoké Mýto, Jiráskova 179 (bývalý hotel Optimal), odbor dopravních a občan-
ských agend, III. poschodí, (tel. 465 466 154 a 465 466 158).
Pracovní doba: 
pondělí   8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
úterý       8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
středa      8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin
čtvrtek    8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin

CO JE TŘEBA PŘEDLOŽIT? 
Vyplněnou žádost a  jedno foto. (Případně vás vyfotíme přímo na úřadě). Výměna ŘP je osvo-
bozena od správních poplatků. Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla 20 dní.

UPOZORNĚNÍ 
Řízení s neplatným dokladem je přestupek, za který lze uložit sankci do 30 000Kč!!!

Odbor dopravních a občanských agend - VÝZVA

Dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vy-
daných do  31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, 
s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.

MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ ?

Do konce listopadu letošního roku bude provedena  změna dopravního značení spočívající ve  
zjednosměrnění Vrchlického ulice a části Försterovy ulice ve směru od Pražské brány. Jedno-
směrná úprava bude zatím končit před lípou u kostela sv. Vavřince.

Změna dopravního značení ve Vrchlického ulici a v části Försterovy ulice.

V obřadní síni Městského úřadu se uskutečnilo slavnostní přivítání dětí mezi občany 
Vysokého Mýta.

Eliška Bartáková, Peter Bielek, Jana Drdlová, Nikola Drahošová, 
Karina Dudová, Lukáš Dvořáček, Matouš Feko, Laura Ferková, 
Justýna Foglová, Sean Gaži, Robert Giňa, Sofia Alžběta Giňová, 
Ondřej Hejkrlík, Edita Horváthová, Lucie Hušáková,  Tadeáš 
Kalvach, Kristýna Kopecká,  Denisa Kubová, Marie Nováčková,  
Eliška Sováková,  Adéla Veselá, Natálie Vojáčková.

Slavnostní přivítání dětí mezi občany Vysokého Mýta.
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Pátek 16. 11. v 19.00   

HVĚZDNÝ  PRACH
Americký dobrodružný romantický film. Pří-
běh, který začíná pádem hvězdy, stvořila 
sama Fantazie. Hvězdný prach je adaptací 
stejnojmenného románu kultovního autora 
literatury fantasy Neila Gaimana.
127 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Neděle  18. 11. v 19.00
Pondělí 19. 11. v 19.00   

MEDVÍDEK
Nová česká hořká komedie scénáristy Pe-
tra Jarchovského, režiséra Jana Hřebejka 
a producenta Ondřeje Trojana.  Komedie o 
světě, ve kterém je ženský princip mocnější 
než mužský, měkké je mocnější než tvrdé a 
voda je mocnější než kámen…
98 min. Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Úterý 20. 11. v 19.00   

ZBOUCHNUTÁ
Inteligentní romantická komedie USA s řa-
dou nezapomenutelných momentů. Stačí 
jeden úlet a končí legrace.
129 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 21. 11. v 19.00   

SKANDÁL
Americké drama. Co se stalo, když Clifford 
Irving vydal v 70. letech zcela smyšlenou 
bio grafii světoznámého letce, režiséra a 
dobrodruha Howarda Hughese… V hlavní 
roli Richard Gere.
115 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Čtvrtek 1. 11. v 17.30   

HARRY  POTTER  
A  FÉNIXŮV  ŘÁD
Americký širokoúhlý rodinný film. Harry Pot-
ter se vrací do Bradavic, aby nastoupil do 
pátého ročníku školy čar a kouzel…
138 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč. 

Pátek 2. 11. v 19.00  

MŮJ  VŮDCE: Skutečně skutečná 
skutečnost o Adolfu Hitlerovi. 
Německá válečná tragikomedie. Scénáris-
ta a režisér Dani Levy v tomto snímku pojal 
postavu říšského kancléře netradičním způ-
sobem jako bizarní komickou figuru. Děj se 
odehrává během pěti posledních dnů roku 
1944 a na Nový rok 1945.
95 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 59 Kč.

Úterý 6. 11. v 19.00   

KDYŽ  SI  CHUCK  
BRAL  LARRYHO
Komedie USA na téma „přátelství mezi chla-
py“. I kamarádství by mělo mít své meze…
115 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 7. 11. v 19.00   

SIMPSONOVI  VE  FILMU
Americký animovaný film. Jeden z nejúspěš-
nějších televizních seriálů se dočkal prvního 
celovečerního filmového zpracování. Rodi-
na Simpsonových ze Springfieldu čelí glo-
bálním výzvám a Homer provede nejhorší 
věc svého života.
85 min. Mluveno česky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 14. 11. v 17.30   

RATATOUILLE
Americká animovaná rodinná komedie. 
Tvůrci z Pixaru přišli s novým hrdinou, který 
má na to, že je obyčejnou krysou, neobvyklý 
sen: chce se stát kuchařem! 
110 min. Mluveno česky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo (www.vysoke-myto.cz/kino)
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Pátek 23. 11. v 19.00   

GYMPL
Nová česká širokoúhlá hořká komedie. Re-
žisér Tomáš Vorel spojil tradiční studentskou 
komedii s fenoménem sprejerů. Vycházel 
přitom z knihy Graffiti Rules. Komedie o stu-
dentech, učitelích, rodičích a graffiti.
105 min. Mládeži přístupno. 
Vstupné 69 Kč.

Neděle 25. 11. v 19.00   

MÉ DRUHÉ JÁ
Širokoúhlý thriller USA. Jodie Fosterová v 
hlavní roli moderátorky newyorského rádia 
je brutálně napadena a řeší dilema, zda jí 
pomsta přinese pocit zadostiučinění, který 
hledá.
122 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 69 Kč.

Pátek 30. 11. v 19.00   

KRÁLOVSTVÍ
Širokoúhlý americký akční thriller, který pro-
dukoval mistr tohoto žánru Michael Mann.
Výchozí situace příběhu se volně inspirovala 
sebevražedným útokem proti civilním ame-
rickým základnám v Saúdské Arábii z roku 
2003.
109 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 59 Kč.

V prosinci 2007 uvidíte:
Saturno contro • Probuzení tmy • Poslední 
vlak • Gympl.

Čtvrtek 15. listopadu v 19.00 hodin 
v Šemberově divadle

ANNIE HALLOVÁ        
USA 1977, 93‘
Režie: WOODY ALLEN                                 
Scénář: Woody Allen, Marshall Brickman 
Kamera: Gordon Willis
Hudba: Jack Higgings, James Pilcher, Dan Sable
Hrají: 
Woody Allen (Alvy Singer), Diane Keatonová (An-
nie Hallová), Tony Roberts (Rob), Carol Kaneová 
(Allison), Paul Simon (Tony Lacey), Shelley Duval-
lová (Pam), Janet Margolinová (Robin), Colleen 
Dewhurstová (máma Hallová), Christopher Walken 
(Duane Hall), Donald Symington (táta Hall), Helen 
Ludlamová (babička Hallová) a další.

Tvorba Woodyho Allena natolik poznamenala 
světovou kinematografii, že jeho filmy prostě ne-
lze v programech filmových klubů opomenout. 
I proto jsme před dvěma roky uvedli komedii z 
jeho filmařských začátků, povídkový film Všech-
no, co jste kdy chtěli vědět o sexu… Konverzač-
ně pojatá komedie Annie Hallová má v tvorbě 
Woodyho Allena specifické místo už proto, že 
získala čtyři sošky Oscarů (nejlepší film, scénář, 
režii, ženský herecký výkon) a jednu nominaci 
na toto ocenění (mužský herecký výkon). Ze-
jména však proto, že vedle filmové pocty New 
Yorku resp. přímo Manhattanu ve stejnojmen-
ném snímku z roku 1979 a vedle pozoruhodně 
koncipovaného sci-fi Spáč z roku 1973 je tento 
film považován za jeden z Allenových nejlep-
ších. Je to pro jeho specifickou civilnost, úspor-
ný způsob filmové řeči, podtržený vynikajícími 
hereckými výkony hlavních představitelů, totiž 
Woodyho Allena a Diany Keatonové. Oba dva 
spolu asi pět let žili a část jejich partnerských 
zkušeností se pochopitelně dostala i do filmu. 
Divák má možnost přijmout vyzvání samotného 
tvůrce - být účasten příběhu neurotického Alvy 
Singera, který se rozhodl podělit se se svými 
problémy: co je a jak se pozná umění? co ještě 
je a co už není láska? je sex přirozenou součástí 
lidského života nebo je to jenom živočišný pud? 
co dává člověku náboženství a co mu naopak 
bere? Je nanejvýš příznačné, že film začíná i 
končí anekdotou, protože anekdoty vždycky ve 
zkratce postihnou to komické na našem jinak 
veskrze vážném životě. Woody Allen ve svých 
filmech také vypráví anekdoty a své filmy také 
jako anekdoty koncipuje. Přijďte se zasmát. 
Tentokrát je skutečně čemu…

Jan Schejbal

Filmový klub
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Čtvrtek 8. listopadu v 19.30
3. představení v předplatném

Městské divadlo Mladá Boleslav 

Marcel Pagnol:

MARIUS  A  FANNY
Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety 
v marseillském přístavu vznikla spojením 
dvou Pagnolových her - Malajský šíp a Fan-
ny. Něžný příběh dvou mladých Francouzů 
o romantické touze a jejím naplnění. Hra srší 
francouzským smyslem pro humor i poezii 
všedního dne. Je o lidech, kteří jsou srdeční 
a družní navenek, ale zdrženlivě plaší v pro-
jevu hlubšího citu.
Režie: Josef Kettner, překlad: Jindřich Ho-
řejší, hudba: Štěpán Žilka a Jaroslav Bayer.
Hrají: Filip Tomsa, Ladislav Mrkvička j. h., 
Žaneta Filipková j. h., Ota Jirák, Ivana No-
váčková, Petr Bucháček, Hugo Saez j. h. a 
Pavel Nedvěd.
Vstupné: 200, 190, 180 Kč.
Předprodej od 29. 10. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Čtvrtek 22. listopadu  v 19.30

SANATORIUM
Úspěšný zábavný pořad Karla Šípa a Jose-
fa Náhlovského a mladé zpěvačky Dagmar 
Zázvůrkové. Pokus obou protagonistů o ko-
morní muzikál z nemocničního prostředí.
Vztah lékař – pacient se tu probírá hned v 
několika rovinách. Vtipné dialogy otevírají 
prostor i určité dávce improvizace. Dagmar 
Zázvůrková se kromě zpěvu uplatňuje i he-
recky: v roli zdravotní sestry…
Vstupné: 220,  210,  200 Kč.
Předprodej od 1. 11. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Úterý 27. listopadu  v 19.30
4. představení v předplatném

Jiří Voskovec - Jan Werich - Jaroslav Ježek:

KAT  A  BLÁZEN
Slavná satirická komedie o deseti obrazech 
v podání Klicperova divadla Hradec Králo-
vé. Tato hudební komedie proslulé autorské 
trojice patří mezi jejich nejslavnější divadelní 
hry vůbec. Příběh blázna Melichara Mahule-
na, který bezděčně urazil císaře a byl za to 
odsouzen k trestu smrti, a jeho kata Gaspa-
ra Radůza, jenž má popravu vykonat. Vše 
se odehrává v  imaginárním Mexiku, které 
je právě dvacet let od slavné revoluce a naši 
hrdinové se nečekaně objevují na scéně… 
za doprovodu legendárních písní Jaroslava 
Ježka…
Režie, úprava a dramaturgie: Miroslav 
Oščatka.

Vstupné:  210, 200 a 190 Kč.
Předprodej od 13. 11. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

12



ve spolupráci s TRIANGL  –  Filmová  kronika, 
o. s. Vysoké Mýto uvádí
v neděli 4. listopadu v 19.30 hod.
v pondělí 5. listopadu v 19.30 hod
a v pondělí 12. listopadu v 19.30 hod. 
v Šemberově divadle rozvernou fantastickou 
komedii Zdeňka Culky

VENKOVŠTÍ PATRIOTI
Děj této komedie se odehrává kdesi v Če-
chách, ve vinařské oblasti, ale vše je zcela 
jinak, než jste u klasických divadelních her 
zvyklí. Hra je protkána několika krátkými filmy, 
které jsou natočeny v reálném prostředí…

Na jevišti Šemberova divadla uvidíte:
Karla FENIKA v roli Františka Stejskala, krát-
ce Fandy, Vladimíra MARTÍNKA v roli Josefa 
Machoně, řečeného Pepa, Vladislava  STEIN-
FELDA  v roli Mimozemšťana, Michaelu KOTR-
BOVOU v roli Andulky, Pepovy ženy, Václava 
DOLEŽALA v roli starosty obce Navrátila.

Na filmovém plátně dále uvidíte:
Antonína NECHALU, Marii JISKROVOU, Pe-
tra  STRÁNÍKA, Petru  VTÍPILOVOU, Viktora  
ČÁPA, Martina  KAŠPARA, Janu  ROPKOVOU, 
Ludmilu  CULKOVOU, Petra  KLOFANDU, 
Vratislava ČÁSLAVKU, Janu  NAVRÁTILO-
VOU, Josefa  MLÍKU, Marii ŠVADLENOVOU, 
Josefa  KYMRA, Richarda  MATOUŠKA a 
Zdeňka CULKU.
Režie: Zdeněk CULKA
Kamera a střih filmových šotů: Vladimír  PI-
DIMA
Scéna: Viktor ČÁP a Zdeněk CULKA
Kostýmy: Ludmila  CULKOVÁ  a Vlastimil  
BEZDIČKA

Divadelní spolek Šembera

uvádí pohádkovou komedii s Kašpárkem, 
Haničkou a vodníkem Švejnohou 

POHÁDKA  
O  VODNÍKOVĚ  HANIČCE
Neděle 25. listopadu 
ve 14.00 a 16.00 hod.

Napsal: Petr Slunečko
Režie: Jan Havel
Návrh a realizace scény: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Hudbu složil: Petr Stráník, hrají Petr Stráník 
a Miroslav Bezdíček
Světlo a zvuk: Milan Dostál a Martin Pra-
chař
Inspirace: Ludmila Vaňásková

Hraje soubor a loutky-marionety LD Srdíč-
ko: Viktor Čáp, Miroslav Bezdíček, Zdena 
Hanáková, Jan Havel, Václav Morávek, Jin-
dra Pokorná, Zdeněk Prachař, Petr Ryška, 
Petr Stráník, Milena Stráníková, Hanička 
Svatošová, Marie Švadlenová a Petra Vtípi-
lová.

Předprodej vstupenek od 19. listopadu v In-
formačním centru MěÚ Vysoké Mýto nebo 
přímo v loutkovém divadle v den představe-
ní 25. 11. od 13.30 hod.

Loutkové divadlo Srdíčko

Hudba: Petr KLOFANDA
Zvuk a technika: Petr KLOFANDA a Jan  HURÁK
Vstupné: 80 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
MěÚ od 15. října.

Zvláštní poděkování:
M-Klubu Vysoké Mýto, Aleši a Radce Holušo-
vým, Jiřímu a Heleně  Burešovým a Vratislavu 
Čáslavkovi. 

Představení vzniklo za podpory města Vyso-
ké Mýto.

www.divadelnispoleksembera.wz.cz
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M-Klub

Na školní rok  2007/2008  přijímáme přihláš-
ky do následujících kurzů: 

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA
Mírně pokročilí ....pondělí 17.45 – 19.15 hod.
Středně pokročilí .......středa 16 – 17.30 hod. 
Pokročilí .....................středa 17.30 – 19 hod. 
 
FRANCOUZŠTINA
Začátečníci ................. termín bude upřesněn
Mírně pokročilí .......... čtvrtek 17 – 18.30 hod. 
Pokročilí ...................pondělí 17.30 – 19 hod.

NĚMČINA
Začátečníci ........... čtvrtek 15.45 – 17.15 hod.
Mírně pokročilí .............úterý 17.30 – 19 hod. 

ANGLIČTINA  PRO  DĚTI  ve věku 3 - 10 let
Začátečníci ..............úterý 15.30 – 16.30 hod.
Mírně pokročilí ........úterý 16.30 – 17.30 hod.

ANGLIČTINA  PRO  SENIORY
začátečníci ..čtvrtek v dopoledních hodinách

Kurzy

VÝSTAVA 
PALIČKOVANÝCH KRAJEK
Zveme vás na výstavu paličkovaných 
krajek, kterou pořádá Klub vysokomýtských 
krajkářek pod vedením Ivy Vanžurové v 
malém sále M-Klubu.
Pondělí   3. 12.   14 – 17 hod.
Úterý      4. 12.  10 – 12,  14 – 17 hod.
Středa     5. 12.  10 – 12,  14 – 20 hod.
Čtvrtek  6. 12. 10 – 12,  14 – 20 hod.
Pátek   7. 12.  10 – 12,  14 – 17 hod.
Ve středu a ve čtvrtek od 17 do 20 hod. 
se můžete podívat, jak krajka vzniká.
Vstupné dobrovolné. 
Krásnou krajkou můžete udělat radost 
svým blízkým pod vánočním stromečkem.

Výstava
HUDEBNÍ KURZY
EL. KLÁVESOVÉ  NÁSTROJE
Výuka probíhá jednotlivě - každý pátek v od-
poledních hodinách.

KYTARA, ZOBCOVÁ FLÉTNA 
Výuka probíhá jednotlivě – v pondělí a úterý v 
odpoledních hodinách.

PŘÍPRAVA  NA  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY
na  konzervatoř z hudební teorie

VÝUKA  I  DOUČOVÁNÍ  
HUDEBNÍ  NAUKY

VÝUKA ZPĚVU  
MODERNÍHO  I  KLASICKÉHO
 
Přihlášky a bližší informace v kanceláři 
M-Klubu, tel. 465 420 420.

V neděli 18. listopadu od 13.30 hod. se 
koná ve společenském sále M-Klubu tradiční 
taneční odpoledne pro starší a střední gene-
raci. Hraje Rytmická skupina Vysoké Mýto.
Vstupné: 50 Kč.

Taneční odpoledne
Úterý 20. 11. v 18.00 hod. 

ČÍNA, TIBET, NEPÁL 2007
Filmový dokument ze studijní cesty manželů 
Košařových.
Malý sál M-Klubu. 

Beseda

na prosinec 2007:
 
Čtvrtek  6. 12.  v 19.30
VÁNOČNÍ  KONCERT  

JANKA LEDECKÉHO
s Nosticovým kvartetem
Vstupné: 250,  240 a 230 Kč, 
předprodej od 13. 11.

Připravujeme
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Půjčovní doba

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

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

Beseda:
15. listopadu v 18 hodin
ZE STŘECHY AFRIKY 
NA NEKONEČNÉ PLÁNĚ 
SERENGETI
Martin Kadavý a Tomáš Drahoš - projekce 
fotografií s povídáním o Tanzánii.  
Vstupné dobrovolné.

Soutěž
Městská knihovna vyhlásila soutěž pro děti 
a mládež s názvem 

PF 2008
Soutěžní práce libovolnou technikou můžete 
odevzdat nejpozději do 20. 11. v dětském 
oddělení. Výstava „PF 2008“ proběhne 
v prosinci a lednu ve vestibulu Městské 
knihovny. Vystaveny budou všechny práce, 
vítěznou PF 2008 pak Městská knihovna 
použije jako vlastní.

 

Městská knihovna Výstavy:
Vestibul Městské knihovny:
KONCERTNÍ FOTOGRAFIE 
LUCIE ŠEDOVÉ

Oddělení pro dospělé čtenáře:
VÝSTAVA OBRAZŮ
ALENA HÁJKOVÁ
portréty, abstrakce, krajiny

Oddělení pro dětské čtenáře:
PODZIM
Výtvarné práce občanského sdružení 
BERENIKA

Všechny výstavy potrvají do 30. 11. 2007.

Připravujeme:
Výstavu obrazů výtvarníka Tomáše Diblíka u 
příležitosti jeho 40. narozenin
Od 1. 12. 2007 do 15. 2. 2008

Novinky
Naučná literatura:
Jan Klíma: Mosambik 
Jiří Kuchař: Zjevení Matky Boží v Turzovce 
Stanislav Bártl: Ďáblova bible
 
Beletrie:
Ilona Maria Hilligesová: Volání Afriky
Jan Cimický: Pěšinky času
John Irving: Svobodu medvědům
Jiří Šulc: Dva proti Říši

Literatura pro děti a mládež:
Meg Cabotová: Princezna nad propastí
Marie Němcová: Škola fotografování pro 
kluky a holky
Michal Nesvadba: Michal maluje s tátou

Novinky – CD
Petr Bende: Život ve vteřinách.cz
Jarek Nohavica: Doma
Anna K.: Večernice

Městská knihovna 
ve Vysokém Mýtě,
tel . 465 420 769, 
knihovna@vysoke-myto.cz, 
www.knihovna.myto.cz
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Od 25. října do 25. listopadu se koná ve Výstavní síni Jana Jušky výstava k 50. výročí založení 
Městské galerie ve Vysokém Mýtě. Během celého roku 2007 probíhala v Městské galerii série 
výstav, které se ohlížely zpět do její minulosti. Od výstavy svého zakladatele Jana Jušky přes výs-
tavu nejvýznamnějšího malíře zdejšího kraje Jana Honsy až k chystané výstavě Václava Peřiny. 
K oslavám 50. výročí založení, které galerie oslavila 25. října, bylo ohlášeno překvapení: stalo se 
jím otevření výstavy pražského malíře

MICHALA BLAŽKA (1979)
který představuje své monumentální 
obrazy, jež jsou samy o sobě pře-
kvapivou podívanou a mohly by být 
oním slibovaným překvapením. Poin-
tou tohoto překvapení je ovšem fakt, 
že Michal Blažek je synovcem vyso-
komýtského malíře Václava Peřiny, 
jehož výstavu Městská galerie uvede 
hned vzápětí, od 5. prosince. Kurátor 
i malíř ujišťují, že jde o naprostou ná-
hodu, náhodu o to šťastnější, že po 
retrospektivních výstavách v rámci 
Roku Městské galerie je tato expozice 
mladého málo známého malíře velkou 
nadějí – nejen pro začínajícího malíře, 
ale i pro Městskou galerii, která touto 
výstavou uzavřela svou padesátiletou historii pohledem do budoucnosti…

Michal Blažek se narodil 13. 6. 1979 v Praze.  Vy-
studoval scénografii, v letech 1999-2001 byl zapsán ve 
scénografickém ateliéru prof. Alberta Pražáka na praž-
ské DAMU, od té doby se vedle příležitostné práce pro 
film a divadlo věnuje výhradně své malířské tvorbě. Sám 
sebe pokládá za autodidakta. V jeho pražském ateliéru 
vznikají monumentální olejové krajiny snového vzezření, 
které dosud představil na výstavách v Praze a francouz-
ském La Rochelle. Je členem alternativní výtvarné skupi-
ny Hurá (www.hura.cz), se kterou vystavuje i skupinově.

Michal Blažek: Obrazy. Výstava v Městské galerii ve Vy-
sokém Mýtě, Výstavní síň Jana Jušky, 
25. 10 – 25. 11., denně kromě pondělí 9-12, 13-17 hod.

Velký jmenovitý dík za spolupráci při přípravě výstavy a oslav 50. výročí založení Městské galerie ve Vysokém 
Mýtě patří společnosti ECOTEX, dlouholetému mecenáši Městské galerie a generálnímu partneru oslav 50. 
výročí založení MGVM, a dále hlavnímu partneru oslav, společnosti ALTERSTAV Vysoké Mýto, a dalšímu 
partneru, kterým je litomyšlská společnost LB Tech.

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
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O HRAČKÁCH, HRÁCH A HRANÍ
9. října – 25. listopadu 

Až do konce listopadu máte možnost nav-
štívit interaktivní výstavu zapůjčenou z Dět-
ského muzea v Brně. Hračky nejsou jen ve 
vitrínách, ale můžete si pohrát v kuchyňce, 
vyzkoušet vláčkodráhu pro nevidomé děti, 
zhoupnout se na houpačce nebo si třeba za-
hrát loutkové divadlo. K výstavě je připraven 
program s názvem Putování za Janečkem 
pro 1. stupeň ZŠ a pro mateřské školy, který 
vychází z rámcového vzdělávacího progra-
mu a využívá metod tvořivé dramatiky. Prog-
ram je v ceně vstupného a lze ho realizovat 
buď v muzeu nebo v prostorách školy.
Objednávky programu na: horakova@mu-
zeum.myto.cz, tel.: 465 422 850.

JAK SI HRAJÍ JINDE
17. listopadu  od 14.00 do 17.00

Zajímá vás, jak si 
hrají děti na jiných 
kontinentech? Přijďte 
si vyrobit indiánskou, 
africkou či eskymác-
kou hračku.

LADOVSKÉ VÁNOCE
3. –  31. prosince
Výstavní prostory muzea

Vánoční výstava inspirovaná obrázky malíře 
Josefa Lady doplněná hravými prvky.
Vernisáž v neděli 2. 12. ve 14.00 hod. 
Každý, kdo přinese živého kocoura Mikeše, 
bude moci vstoupit do pravé ladovské svět-
ničky!

VE STÍNU ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
2. listopadu v 18.00 hod. v budově ZŠ 
v Cerekvici nad Loučnou

Kdy se poprvé objevili 
lidé na území Cerekvi-
ce? Co mají gladiátoři 
společného s Cerek-
vicí? Mohly Cerekvicí 
táhnout římské legie?
Regionální muzeum ve 
Vysokém Mýtě, obec 
Cerekvice nad Louč-

nou a ZŠ Cerekvice nad Loučnou pořádají 
přednášku, na které budou prezentovány 
výsledky archeologického výzkumu v Ce-
rekvici nad Loučnou. 
Přednáší autor výzkumu PhDr. David Vích.

NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ 
POZNATKY NA VRACLAVSKU
Přednáška archeologa vysokomýtského 
muzea dr. Davida Vícha o výsledcích nejno-
vějších archeologických výzkumů na Vracla-
vi i v jejím okolí.
30. 11. v 18.00 hod.
Jídelna Kulturního domu Vraclav

Regionální muzeum
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Již po čtvrté se na sklonku listopadu vydá-
me prostřednictvím poutavých přednášek 
na daleké cesty za krásami přírody i obyva-
teli naší planety.
26. – 30. 11. v prostorách Regionálního mu-
zea ve Vysokém Mýtě, začátky přednášek v 
18.00 hod.
Jednotné vstupné na přednášku 25 Kč.

Pondělí  26. 11. 
Karel Wolf: 

SPLNĚNÝ SEN: 
ROČNÍ CESTA DO ASIE 
2005 – 2006
Výběr nejzajímavějších reportáží a postře-
hů z roční cesty Asií, která vedla ze severní 
Indie přes Nepál, Simkám, Bangladéš, Bar-
mu, Thajsko, Kambodžu, Laos, část Číny až 
do Malajsie, Bruneje a Singapuru. 

Úterý 27. 11. 
Zdeněk Horák: 

LOTYŠSKO 
„Prostřední dítě“ pobaltské rodiny má roz-
hodně co nabídnout svým návštěvníkům 
– bohatou historii, nádhernou a zachovalou 
přírodu i zajímavé lidi. Dlouhodobý zájem 
přednášejícího o Lotyšsko i jeho tři cesty do 
této země zajisté slibují poutavé vyprávění o 
tomto evropském státě.

Středa 28. 11. 
Richard Jaroněk: 

TIGER SHARK - hyena moří
Slideshow z ‚tygří‘ vesnice Umkomaas v Již-
ní Africe. Potápěč a fotograf divoké přírody 
popisuje svoji práci následovně: Tygří žralok 
je druhým největším zabijákem a jeho apetit 
potvrzuje jeho přezdívka hyena moří. Tento 
likvidátor všeho zraněného, nemocného,  
umírajícího či mrtvého má přímo v popisu 
práce likvidovat. Má práce spočívá navnadit 
žraloky a jakmile je jich okolo 30 - 50 skočit 
mezi ně. Nejde o exhibici, jde pouze o dů-
kaz, že i takoví lovci nezabíjejí bezdůvodně. 
I takový dokonalý predátor je velmi opatrný 
a dříve než se vůbec přiblíží, dlouho testuje 

svého protivníka. Situace začíná vrcholit jak-
mile začnou fungovat jako sehraná smečka.
Součástí přednášky bude křest knihy R. Ja-
roňka Tiger shark – hyena moří a projekce 
dvou filmů Tiger Shark - Relax don´t do it! 
a Stopaři.

Čtvrtek 29. 11. 
Martin Loew:  

HAVAJ
Peklo i ráj uprostřed Tichého oceánu.
Palmové pláže a azurové moře, ale také 
hory, tropické pralesy a aktivní sopky. Z Ho-
nolulu kolem Oahu, dále na ostrov Hawaii za 
nejčinnější sopkou světa i na „nejvyšší“ horu 
na Zemi a nakonec na poklidný Kauai k nej-
deštivějšímu místu planety. Martin Loew se 
nás také pokusí přesvědčit, že cesta na Ha-
vaj není tak nedostupná a finančně náročná, 
jak by se při pohledu na mapu zdálo.

Pátek 30. 11. 
Bude upřesněno na internetových strán-
kách muzea.
Změna programu vyhrazena!

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL 
OKOLO SVĚTA
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ODPOVĚĎ NA DOTAZY SBORU 
PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Prostřednictvím Městského úřadu obdrželo 
Regionální muzeum v  září dotazy od Sboru 
pro občanské záležitosti, týkající se historie 
města. Na některé z nich nyní předkládáme 
odpověď:

1) Existuje Bílá kniha 14. – 15. století? 
 Kniha bílá úzká je 

uložena ve Státním 
okresním archivu v 
Ústí nad Orlicí, ale 
fond, ve kterém se 

nachází, není veřejnosti přístupný. Tato 
kniha vysoká 31 cm a široká 11,2 cm 
obsahuje registra Vysokomýtska z let 
1423 - 1464. Jedná se o unikátní měst-
skou knihu, jednu z nejstarších svého 
druhu v České republice, ve které je 
podrobně popsán život Vysokého Mýta 
a okolí v 15. století. Je také důležitým 
obecným pramenem hospodářských a 
společenských dějin města ve středo-
věku. V roce 1969 byla v Orlickém mu-
zeu v Chocni vydána o Knize bílé úzké 
publikace (autory byli Radovan Dvořák 
a František Hyksa).

2)  Kam se dostaly pamětní desky z domů: 
 vedle Dubánků byla deska Hermene-

gilda Jirečka; v proluce naproti p. 
Holušovi (vinárna) byla deska K. 
Havlíčka Borovského; deska kata 
Mydláře – dům u Tichých…

 Pamětní deska Hermenegilda Jirečka 
je v současné době uložena v depozi-
táři Regionálního muzea ve Vysokém 
Mýtě. Na domě č. p. 178 v Tůmově ulici 
se dříve nacházel reliéf s vyobrazením 
Karla Havlíčka Borovského.  Když byla 
tato budova zbořena, zanikl tím i výše 
zmíněný reliéf. O osudu dalších desek 
nám není nic známo a  doporučujeme 
se obrátit na Městský úřad nebo přímo 
na majitele domů.

PROJEKT 1968
Děkujeme všem občanům, kteří nám zaslali 
vyplněné dotazníky nebo své vzpomínky na 
události ze srpna 1968 a následný pobyt so-
větské armády ve Vysokém Mýtě.
Již na počátku našeho projektu se nám tak 
podařilo získat nesmírně zajímavé informa-
ce i jiný dokumentační materiál. Za skuteč-
ně raritní a ojedinělý snímek, považujeme 
ten, který nám zapůjčil Luděk Hejhal. Jeho 
otec na něm zachytil událost, která se stala 
v počátcích okupace a při níž na železničním 
přejezdu u staré zastávky (dnes restaurace 
U Brežněva) narazil polský obrněný trans-
portér do právě projíždějícího vlaku. Při ne-
hodě naštěstí neutrpěl nikdo vážná zranění 
a hned po události začal po Vysokém Mýtě 
kolovat následující vtip: „Víte, kdo může za 
srážku na přejezdu? Strojvedoucí lokomoti-
vy. Netroubil  polsky!“

Převrácený polský obrněný transportér.

Za další poskytnuté informace, fotografie či 
letáky předem děkujeme.

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

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

Od 12. 9. 2007 platí nové názvy základních škol ve Vysokém Mýtě:

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického
adresa: Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova 
adresa: Litomyšlské Předměstí, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 
adresa: Vysoké Mýto – Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto

Názvy mateřských škol zůstávají stejné:
Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto
adresa: Pražské Předměstí, Slunečná 220, 566 01 Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto
adresa: Litomyšlské Předměstí, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto
adresa: Litomyšlské Předměstí, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto
adresa: Litomyšlské Předměstí, Štefánikova 397, 566 01 Vysoké Mýto

Názvy základních a mateřských škol ve Vysokém Mýtě

NAŠE PATNÁCTILETÁ SPOLUPRÁCE
Konec minulého i začátek nového školního roku probíhal ve Speciální základní škole Vysoké 
Mýto v duchu spolupráce se školou Paula Zimmermanna v Korbachu. V březnu se naši žáci – 
fotbalisté se svými učiteli a trenéry v jednom vydali na fotbalový turnaj speciálních škol v Hesen-
sku. Jako hosté se sice přímo nezúčastnili soutěže, ale fotbálek si zahráli a pomáhali s organiza-
cí zápasů. V zápětí, na rozhraní března a dubna, přijeli naši němečtí kamarádi k nám. Navštívili 
Prahu, společně jsme zavítali do ZOO Praha, provedli jsme je po našem městě a vyřádili jsme 

se v tělocvičně, v ostatních pros-
torách školy i u plných stolů, 
které jsme prostřeli v přízemí 
budovy. Abychom naši patnác-
tiletou spolupráci stvrdili, přijeli 
němečtí kolegové k nám na 
oslavy 700 let ustanovení Vyso-
kého Mýta královským věnným 
městem. V rámci těchto krás-
ných oslav jsme byli přijati pa-
nem starostou, místostarostou, 
paní tajemnicí a několika rad-
ními obou měst na vysokomýt-
ské radnici, kde jsme podepsali 
dvoujazyčnou smlouvu o další 
spolupráci, výměně zkušeností 

Speciální základní škola Vysoké Mýto
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a dalších aktivitách. Jsme velice vděční a pyšní, že si naši představitelé našli v těch náročných 
dnech čas a připravili nám velmi důstojné podmínky pro podepsání této smlouvy. Zatím pos-
lední setkání se uskutečnilo ve dnech 6. – 9. září. Díky velké vstřícnosti města Vysoké Mýto 
se vydali čtyři pedagogové z naší školy na školní slavnost partnerské Spezial Schule, která se 
konala u příležitosti 15 let spolupráce s rodiči žáků. Slavnost byla velkolepá a dala nám opět 
mnoho inspirace a nápadů do další práce. Kromě slavnosti jsme se účastnili jednoho obyčej-
ného vyučovacího dne, takže jsme mohli opět porovnat práci s handicapovanými dětmi. Jsme 
velice rádi, že už nemusíme pouze závistivě hledět na vybavení a možnosti německé školy, ale 
že můžeme hrdě říci, že jsme na tom obdobně. Tíží nás téměř stejné problémy a těší nás stejné 
věci. Velice si vážíme přístupu vysokomýtských představitelů k našim starostem i radostem a 
děkujeme jim za podporu.

Vedení Speciální základní školy Vysoké Mýto

TÝDEN SPORTU VE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE VYSOKÉ MÝTO
V týdnu od 8. do 12. října 
se v naší škole uskutečnila 
akce, která měla přispět k 
většímu sblížení pedago-
gů, žáků a jejich rodičů.  
Autorka projektu Týden 
sportu, učitelka Lucie Jan-
díková, pečlivě vybrala 
vhodné sporty a promys-
lela program na čtyři od-
poledne. Všem rodičům 
jsme rozeslali pozvánky a 
vyhlásili sportovní disciplí-
ny. Každý den se sporto-
valo ve dvou disciplínách. 
V pondělí se hrála přeha-
zovaná a stolní tenis, v 
úterý nohejbal a šipky, ve 
středu pétanque a florbal a 
ve čtvrtek se běžel štafetový běh. Žáci vytvořili svá družstva velmi rychle, aktivně se zapojili i 
pedagogové, rodiče jsme získávali obtížněji… Nakonec se sportování zúčastnila více než po-
lovina rodičů dětí ze ZŠ speciální, několik zástupců rodičů ze ZŠ praktické. Velice si vážíme, že 
mezi nás přišli a snažili se podpořit náš záměr. Chybějící rodiče doplnili ve družstvech učitelé 
a žáci, takže turnaj proběhl podle plánu. Největší překvapení nám připravil tým sestavený z pe-
dagogických asistentek a uklízeček, který hrdinně nastoupil k florbalovým utkáním. Asistentky 
a uklízečky vynikly především svým nadšením a vlastnoručně vyrobenými dresy a vnesly do 
turnaje hodně legrace. Dále je pravda, že poslední, mimosoutěžní disciplína – opékání vuřtů 
na školní zahradě - nám všem šla nejlépe. Soutěžící si odnášeli diplomy, drobné odměny po-
skytnuté našimi sponzory – firmami Iveco, Tomil, Kadeřnictví p. Beránková a Kotelna Litomyšl, 
kterým velice děkujeme.
Škoda, že se rodiče nezúčastnili ve větším počtu a neviděli, s jakou radostí si program užívají 
jejich děti.  Poděkování patří Pardubickému kraji za finanční příspěvek a všem, kteří přispěli k 
pěkné atmosféře a pomohli při realizaci Týdne sportu.
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SETKÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY S BUDOUCÍMI ŠKOLÁKY
S blížícími se vánočními svátky chystáme na začátek prosince tradiční setkání našich žáků s 
dětmi všech vysokomýtských mateřských škol. Stejně jako v předchozích letech přivítáme naši 
návštěvu vánoční výzdobou a vánočním stromečkem, který spatří děti hned při vstupu do budo-
vy školy. Děti z mateřských škol zasednou alespoň na chvíli společně se svými staršími kama-
rády – školáky do lavic, kde budou smět společně tvořit, vyrábět, stříhat, lepit, kreslit či malovat. 
Všichni si jistě také společně zazpíváme vánoční písně a koledy. Celé setkání probíhá vždy v 
duchu blížících se Vánoc, proto nesmí chybět ani drobné dárečky, které každý žáček mateřské 
školy najde pod naším stromečkem. Díky sponzorskému daru firmy Nopek bude na každého 
budoucího školáčka čekat  i malé sladké překvapení. Kromě tohoto předvánočního setkání zve-
me jednotlivé třídy  předškoláků  do prvních ročníků, aby se přišly podívat přímo na vyučování. 
Školáčci z MŠ  tam mohou sledovat výuku a uvidí, co jejich kamarádi již umí. 

Těšíme se na naše další společné setkání!

ZŠ Jiráskova

Ve dnech 1. – 5. 10. proběhl druhý ročník cyklisticko – turistického kurzu. Zúčastnilo se ho 33 
žáků z 8. ročníků ZŠ Javornického. Místem pobytu byl tábor J. A. Komenského v Bělči nad Orli-
cí. Během kurzu se žáci účastnili pohybových a vědomostních činností, zdokonalovali se v práci 
s mapou a buzolou. Dále proběhly ekologické aktivity: čištění lesa a rybníka, sběr vzorků vody 
a půdy a jejich následný rozbor v hodinách chemie. Během celodenního výletu na kolech jsme 
navštívili Bědovickou oboru s bílými daňky a rezervaci U Houkvice.  Kurz mj. přispěl i ke zlepšení 
fyzické kondice našich učitelů a žáků (najeto 170 km). Cílem všech bylo představit cyklistiku 
jako vhodné využití volného času. 

ZŠ Javornického
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 Náš nový školní vzdělávací program Tvořivý Knířováček  jsme tvořili na míru pro práci s dětmi 
v pěti třídách 1. stupně 1. – 5. ročníku a jednom oddělení školní družiny. Klademe v něm důraz 
na individuální přístup k dětem v ideálním počtu žáků ve třídě (16 až 18). Rovněž  vycházíme 
ze specifických  možností naší školy, a proto jsme v našem vzdělávacím programu  využili 

výuky cizích jazyků (anglický a německý)  již od 1. ročníku. V práci s výpočetní a komunikační 
technikou využívají děti od 1. ročníku již 13 počítačů. Podnětné přírodní prostředí školy umož-
ňuje také sportovní činnosti dětí, nejen v rámci tělesné výchovy, zájmového kroužku, ale také v 
rámci školní družiny. Zavádíme více skupinové a projektové vyučování, kterým vedeme žáky k 
týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. K dalšímu rozvíjení 
všeobecných znalostí jsou žáci motivováni celoroční poznávací soutěží O bystrého Knířováka. 
Školní vzdělávací program naší školní družiny je specifický program, který jsme vytvořily podle 
potřeb dětí. Náš program je rozdělen do měsíčních bloků, které nesou tématický název. K těmto 
účelům využíváme především knířovský les, přilehlé louky a velkou zahradu naší školy. Nejob-
líbenějším se stal právě knířovský les. Děti zde staví domečky z klacíků, zahrádky pro skřítky, 
pozorují změny v přírodě, rozlišují stromy, učí se, jak se chovat v lese... Kromě hlavní činnosti 
probíhají v naší školní družině tyto zájmové kroužky: hra na zobcovou flétnu, keramika, anglický 
a německý jazyk, kroužek výpočetní techniky a sportovní hry. Základním metodou naší družiny 
je hra a zážitek z ní. Doufáme, že se nám s novým školním vzdělávacím programem bude práce 
dařit a děti v naší škole budou, jako vždy v minulosti, rády. 

Pedagogický kolektiv ZŠ Knířov

ZŠ Knířov

Střední škola podnikání  Vysoké Mýto, s. r. o.,
čtyřleté maturitní studium s ekonomicko - jazykovým  zaměřením
vás zve na

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
v pondělí  19.  listopadu 
a v pondělí 3. prosince 
vždy od 8.00 do 17.00 hodin

Informace o studiu naleznete na
www.sspo.cz

Střední škola podnikání
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STUDIUM NA GYMNÁZIU VYSOKÉ MÝTO
Ve školním roce 2008 – 2009 bude otevřena

1 třída čtyřletého studia
1 třída osmiletého studia

Dovolujeme si vás pozvat na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční v pátek 30. listopadu  od 9 do 17 hod. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout školu a obdržet podrobné in-
formace o studiu na gymnáziu.

Telefonické informace: 465 424 342, 465 424 233
E-mail: reditel@gvmyto.cz , Internet: www.gvmyto.cz

Druhý termín Dne otevřených dveří bude 
ve středu 6. února 2008 odpoledne.

Pro žáky vyššího a čtyřletého studia nabízíme prostřednictvím Domova mládeže možnost 
ubytování a celodenního stravování.
Adresa: Domov mládeže a školní jídelna, gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, 
tel.: 465 421 777
Cena ubytování: 900 Kč/měsíc, třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Cena 
celodenní stravy: 56 Kč/den.

GYMNÁZIUM  VYSOKÉ  MÝTO vás dále zve na následující akce:

MERCI, EDITH!
Pátek 23. listopadu  v 19.00 hod., koncertní sál ZUŠ

Účinkují:  Eva Kriz-Lifková – zpěv
 Rudolf Pellar – herec, šansoniér, překladatel
 Milan Dvořák – klavír 
Vstupné: 100 Kč.
Předprodej: od 12. listopadu v kanceláři gymnázia vždy od 8 do 12 hod., případně po tele-
fonické domluvě (465 424 342 gymnázium) individuálně.

12. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE UČITELŮ K 17. LISTOPADU
Gymnázium Vysoké Mýto pořádá volejbalový turnaj učitelů,  konaný při příležitosti výročí 17. 
listopadu. Dopoledne 16. listopadu se nejprve utkají proti sobě jednotlivé ročníky a odpoledne 
se koná turnaj kantorů vysokomýtských škol. Turnaj se může uskutečnit i díky tomu, že SŠ 
obchodu a služeb Choceň – pobočka Vysoké Mýto a ZŠ Jiráskova k tomuto účelu zapůjčí své 
tělocvičny, za což jim patří velký dík. I letos se těšíme na početnou účast a vrcholné sportovní 
zážitky.  

Za pořadatele Mgr. Dana Mořkovská

DEN PLNÝ ŠACHU    
Čtvrtek 11. 10. byl na vysokomýtském gymnáziu celý věnován královské hře. 
5. ročník soutěže jednotlivců v šachu byl organizován pro studenty gymnázia také jako výběr 
nejlepších hráčů pro reprezentaci školy v dalších šachových soutěžích. V minulých letech se 
naše družstva stala přeborníky okresu i kraje a nejlepší umístění šachisté dosáhli v minulém 
školním roce – 6. místo na Mistrovství ČR. I když byl očekáván velký zájem o turnaj, téměř 
50 soutěžících ve školním poháru je počet téměř nevídaný. Také proto se turnaj odehrál ve 

Gymnázium Vysoké Mýto
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ČERTOVÁNÍ
4. 12. – v 17.30 hodin v úterý  na zahradě 
Mikáda.
Vstup: 20 Kč.

Nabízíme malé občerstvení, ďábelské topin-
ky a horké nápoje.
Čerti si zase vymysleli nějakou lumpárnu... 
Přijďte se podívat, jak to letos všechno skon-
čí.

V MIKÁDU JE OTEVŘEN 
KLUB S ČAJOVNOU!
Vchod je z Jungmannových sadů,
otevřeno je od 14.00 do 19.30 každé úterý, 
středu a čtvrtek, každý měsíc akce na růz-
né druhy čajů, čeká vás skvělý čaj, stolní 
fotbálek, hudba, časopisy, internet – vstup 
volný!
Přijďte se pobavit, realizovat vlastní nápady, 
stáhnout si poštu anebo jen tak posedět s 
kamarády!
Soutěž o název klubu!

6. 11. - 11. 12.

KURZ
VAŘENÍ JE HRA  
Lektory budou Michal Veselý a Soňa Boš-
tíková. Ti vás úsměvnou formou provedou 
světem kulinaření a specialit, připraví na 
každou lekci zajímavé menu a zároveň po-
radí, co dělat když... Kurz je určen začáteč-
níkům i pokročilejším gurmánům. Přihlášky 
a platby přijímáme do 5. 11.
Od 6. 11. do 11. 12. a v době od 18.30 
do 21.30 hodin v Mikádu - místo konání: 
Mikádo. 
Cena: 900 Kč (v ceně je vše, i suroviny pro 
přípravu pokrmů).

DRAKIÁDA
8. 11.  na hřišti u sídliště Družba
Od 15.30 – 16.00 registrace účastníků, 
20 Kč na draka
Od 16.00 do 17.00 hodin – lety
17.00 hodin vyhodnocení nejkrásnějšího 
draka, nejlépe létajícího draka…

Předvánoční dílna

KORÁLKOVÁNÍ
28. 11. ve středu v 17 hod. (předpokládaný 
konec v 19 hod.)
Cena 120 Kč (v ceně je zahrnuto vše).
Vyrobte si šperky a dárky na Vánoce!
Dílnu, na kterou je nutno se předem přihlá-
sit, povede Barbora Sedláčková.
   

DDM Mikádo

dvou kategoriích: nižší gymnázium (NG) a vyšší gymnázium (VG). Všechny partie se hrály s 
šachovými hodinami, což byla pro rekreační šachisty zajímavá zkušenost. 
Po slavnostním vyhlášení výsledků byl celý „den nad šachovnicemi“ ukončen exhibiční partií 
ředitele školy Mgr. Martina Valáška s absolutní vítězkou.

Děkujeme Mgr. M. Sabolovi za odbornou i materiální pomoc.

Celkové výsledky
NG:
1. Marek Kosek
2. Kristýna Sabolová
3. Lukáš Lachman

VG:
1. Gabriela Sabolová
2. Ondřej Švarc
3. Tomáš Ondrej
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Děti a rodiče, znáte EMKO?
17. 9. byl slavnostně otevřen nízkoprahový klub volnočasových aktivit pro děti a mládež 
s názvem EMKO. Přestože veškeré přípravné práce k zajištění činnosti zařízení probíhaly již 
od června tohoto roku, první návštěvník překročil práh klubu poprvé dne 18. 9.  Provoz je nyní 
v začátcích, a proto je omezen na každé úterý a středu od 14.00 do 18.00 hod. Postupně 
počítáme s rozšířením aktivit po celý pracovní týden. Samotnou činnost klubu zajišťují Eva 
Olivová, DiS a Tomáš Šípek, DiS. 
Od otevření klubu uplynulo jen několik týdnů a jeho prostory navštívilo již okolo 30 uživatelů. 
K dispozici mají  například stolní fotbal, hudební aparaturu, klávesy, badminton, kolečkové 
brusle, míčové hry, potřeby na výtvarnou výchovu, přístup k internetu zdarma atd.
Hlavním iniciátorem vzniku tohoto zařízení je město Vysoké Mýto a poskytovatelem služby je 
o. s. SKP-CENTRUM Pardubice. Svůj název EMKO našlo v jednom jediném písmeni a to v „M“ 
(ze slova mladý). Jednotlivé  aktivity klubu může navštěvovat každý mladý člověk ve věku od 
6 do 26 let. Vstup není vázán žádnými poplatky, registracemi a není ani podmíněn bydlištěm ve 
Vysokém Mýtě. 
EMKO  působí  v prostorách bývalých učeben SOŠ a VOŠ stavební v Průmyslové ulici ve 
Vysokém Mýtě (směr po staré silnici na Zámrsk). Od firmy Johur je  cesta značena poutači.   

Zajištění současného provozu podporuje finančními prostředky město Vysoké 
Mýto, Pardubický kraj a Ministerstvo vnitra. 

Připravované aktivity  klubu v nejbližší době:
23.10. od 16.00 hodin proběhne v klubu 

TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Pro tři nejlepší týmy jsou připraveny zajímavé ceny.

Pro základní školy je vyhlášena výtvarná, fotografická a literární soutěž na téma 

MOJE MĚSTO
Technika prací je libovolná. Soutěž je inspirována 700. výročím věnných měst. Ve dnech  od 3. 
do 14. prosince 2007 budou jednotlivá díla vystavena a za pomoci veřejnosti budou vybrána 
ta nejvyvedenější. Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v průběhu týdne po ukončení 
výstavy. 

Pro bližší informace týkající se klubu EMKO  můžete kontaktovat  sl. Evu Olivovou, DiS – SKP
-CENTRUM, o. s., tel.: 774 658 597, e-mail: freeklub@skp-centrum.cz. nebo p. Tomáše Saláška 
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Vysoké Mýto, tel.: 465 466 225, 
e-mail: tomas.salasek@vysoke-myto.cz.

26



STŘEDISKO LEJSEK 
VYSOKÉ MÝTO

Rosničky první 
ve fotografické soutěži
Světlušky z oddílu Rosniček ze skautského 
střediska Lejsek se 12. - 14. 10. zúčastni-
ly celostátní umělecké soutěže světlušek, 
žabiček a vlčat Zažíháme světýlko 2007 
v Mostě a v kategorii fotografie obsadily 
1. místo. Na letošní ročník se do Mostu sjelo 
70 dětí ze skautských oddílů z celé České 
republiky, aby zde soutěžily ve třech hlav-
ních kategoriích: literární, výtvarné a foto-
grafické.

SKAUTSKÁ MŠE
Na polovinu listopadu připravujeme skaut-
skou mši, která se bude konat k 100. výročí 
založení světového skautského hnutí.

Junák - svaz skautů a skautek

V Galerii Kateřina byla 15. října zahájena výs-
tava fotografií mladé autorky Kristýny Dvořá-
kové. Jedná o série 3 až 4 snímků přírody, 
zachycené v rozmezí jednoho roku. Autorka 
se na svých fotografiích snaží zachytit atmo-
sféru okamžiku, ukázat, jak může být příro-
da různorodá, v každém případě jedinečná! 
V poslední době si fotografka oblíbila makro  
fotografii, ráda zaznamenává drobné detaily 
rostlin. Ač většinou používá digitální fotoa-
parát, ke klasickému se ráda vrací. Výstava 
bude ukončena v pátek 2. listopadu, na její 
prohlídku i na předvánoční nákup dárků vás 
srdečně zve
  

Ilona Korálová

Galerie Kateřina

venkovský ateliér výtvarnice Jany Krejzové u 
Růžového paloučku

10. 11.  
MUZIKOTERAPEUTICKÝ 
WORKSHOP 
S JANOU VLACHOVOU 
A ZDEŇKEM MELICHAREM
Ukázky muzikoterapie aktivní i pasivní for-
mou, relaxační techniky a práce s tibetskou 
mísou, ukázka hry na různé nástroje přírod-
ního ladění a základy techniky bubnování na 
africký buben džembe. 
Lektoři: Jana Vlachová a Zdeněk Melichar  
(muzikoterapeuti Speciální školy Svítání 
Pardubice).

16. – 18. 11.
PLETENÍ Z PEDIGU I PROUTÍ 
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s 
pletením z africké liány – pedigu i vrbového 
proutí. Plést budeme bez formy, tedy z vol-
né ruky, a budeme hledat a snažit se udržet 
svůj nalezený tvar. Dílna je určena všem, 
kteří propadli tomuto prastarému řemeslu, a 
také těm, kteří by jej rádi vyzkoušeli. A to i 
dětem od 10 let. 
Lektorka: Zuzana Kovaříková z košíkářských 
dílen Bohnické léčebny v Praze.

24. – 25. 11.  
PLETENÍ  Z PROUTÍ
Výtvarně – pracovní dílna seznamující s ple-
tením z vrbového proutí.  Plést budeme ovál-
ný nebo kulatý koš s obloukovým uchem 
nebo dvěma kroucenými po  stranách. 
Lektor:  Martin Schwarzer (školní  rok  2002 
- 2003   strávil  jako  dobrovolník v Pennine  
Camphill Community v Anglii, kde pracoval 
v košíkářské dílně Terryho Wilkinsona, lektor 
košíkářských víkendových kurzů v brněn-
ských Lužánkách a Lipce).

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ JÓGY 
každý čtvrtek v 18.15 v tanečním sále ZUŠ.

Hliněná dílna Újezdec

Více informací na www.raku.cz, 
tel. Alice Veitová 776 199 904.
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Česká křesťanská akademie, 
místní skupina ve Vysokém Mýtě vás zve na 
přednášky

Václav Vích

VENEZUELA A PERU
Promítání fotografií z cest po Latinské Americe
8. 11. v 18.00 v sále ZUŠ ve Vysokém Mýtě.
Vstupné dobrovolné.

Historik prof. Petr Čornej

KUTNOHORSKÝ  
NÁBOŽENSKÝ  MÍR
20. 11. v 18.00 v sále ZUŠ ve Vysokém 
Mýtě.
Vstupné dobrovolné.

Římskokatolická farnost
zve na představení divadla jednoho herce  
T. S. Eliot

VRAŽDA V KATEDRÁLE
Dramatická báseň o posledních dnech To-
máše Becketa.
Účinkuje Miloslav Částek.
Pátek 7. 12. v 17.30 hod., kostel sv. Vavřince.

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické ve Vysokém Mýtě 
vás zve
ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hod. v sále na 
faře na

SBOROVOU  BESEDU
jejímž hostem bude farář Miloš Vašina.

Dále zve v  neděli 2. prosince od 9 h. na

BOHOSLUŽBY 
S DUCHOVNÍ HUDBOU
v kostele.
Účinkuje pěvecký sbor L´Asenzio z Prahy.

Církve Sbor Bratrské jednoty baptistů 
ve Vysokém Mýtě
pořádá kurz

ANGLIČTINY
pro mírně až středně pokročilé.

Rodilá mluvčí povede skupinovou konverza-
ci na téma biblických příběhů. V sudá úterý 
od 18.00 do 19.30 hod. (13. a 27.  listo-
pad, 11. prosinec atd.).
Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém 
Mýtě, Pražská 72/II – klubovna v 1. patře.
Vzhledem k omezenému počtu si rezervujte 
místo předem.
e-mail: z.spilko@tiscali.cz 
nebo 607 989 415 - SMS.
Kurzovné dobrovolné.

KLUB MAMINEK
vás srdečně zve na pravidelná setkání ma-
minek s dětmi.

7. 11.  

RUČNÍ PRÁCE
Batikování - nutné přinést si s sebou bílá, 
vypraná a vyžehlená trička.

14. 11. 
DOSTAVENÍČKO U ČAJE
Možnost být spolu a popovídat si.

21. 11. 
PREVENCE INFEKČNÍCH 
ONEMOCNĚNÍ
Povídání s Mgr. Janou Pacasovou.

28. 11.
DOSTAVENÍČKO U ČAJE
Možnost být spolu a popovídat si.

Setkáváme se pravidelně každou středu v 9.00 
hod. v prvním patře Sboru Bratrské jednoty 
baptistů ve Vysokém Mýtě, Pražská 72/II. 

Jste srdečně zváni vy i vaše děti. Pro děti je 
zde klubovna, kde si mohou hrát.
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26 949,50 Kč pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně přinesla deset měsíců trvající 
sbírka mezi občany našeho města.

Od 12. prosince loňského roku 
byla v Lékárně U Zvonice umís-
těna kasička Nadace pro trans-
plantaci kostní dřeně, do které 
se podařilo vybrat zatím nej-
vyšší částku v historii pořádání 
těchto sbírek v našem městě. 
Částka 26 949,50 Kč mnohoná-
sobně předčila nejen odhady 
pořadatelů sbírky, ale i výnosy z 
minulých ročníků. Jsme rádi, že 
se díky těmto příspěvkům opět 
podaří rozšířit budovaný regis-
tr kostní dřeně a zvýší se tak 
šance nemocných na nalezení 
vhodného dárce kostní dřeně.

Děkujeme nejen dárcům, ale i hlavnímu iniciátorovi sbírky Petru Hořejšímu a také zástupcům 
města Vysoké Mýto za podporu této sbírky.

Kolektiv Šedovy lékárny

Sbírka

pořádá 16. 11. od 8 do 16 hodin 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Návštěvníci mohou vidět prostory domu, život v domě i výrobky uživatelů našich služeb. Připra-
vena bude i malá prodejní výstava. Prohlídky bude doplňovat výklad. V 8.15 se mohou zájemci 
zúčastnit ranního cvičení, v 8.30 společného zpěvu. V 9 hodin začíná pravidelná bohosluž-
ba. Přímo na místě zájemci od sociálních pracovnic domu získají informace o poskytovaných 
sociá l ních službách, o způsobu podávání a vyřizování žádostí, o tom, komu jsou služby určeny, 
a další informace o domě, případně i o dalších službách a aktivitách, které Naděje v celé České 
republice již 17 let poskytuje. 

Těšíme se na všechny, kteří by Dům pokojného stáří Naděje rádi navštívili.

Kontakt: 
Dům pokojného stáří Naděje, náměstí Naděje 731, 566 01 Vysoké Mýto 
tel.: 465 424 825,  e-mail: vysoke.myto@nadeje.cz

Dům pokojného stáří Naděje
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AABC
Alergie a Asthma Bronchiale Centrum 
Centrum pro alergie a asthma bronchiale (AABC) bylo založeno v Litomyšli před deseti lety. 
Tato aktivita vyšla z potřeby informací u občanů s průduškovým astmatem i dalšími alergickými 
i nealergickými nemocemi dýchacích cest. Projekt je organizován jako mimopracovní aktivita 
pracovníků oddělení alergologie a klinické imunologie v Litomyšli za pomoci Nadačního fondu 
pro pomoc nemocným dětem a Nemocnice v Litomyšli. Cílem AABC je zajistit všem potřebným 
v Litomyšli a okolí zdroj vědecky podložených poznatků, týkajících se jejich nemoci a s ní spo-
jených problémů. Je třeba pomoci laikům odlišit módní a komerční informace od těch, které 
jsou prokázané lékařskou vědou. Také vzájemné rozhovory pacientů mezi sebou i se svými 
lékaři a sestrami přináší  mnoho zajímavého i podnětného pro obě strany. Zastaralé vztahy mezi 
lékařem a pacientem (lékař „přikazuje“, pacient to pasivně přijímá)  neumožňuje správné řešení 
všech problémů, které vyplývají z onemocnění. Tyto staré modely se proto nahrazují vztahem, 
který je možno označit jako partnerství nemocného a zdravotníka. 
Během několika společných setkání v každém roce, kterých se často zúčastňují špičkoví odbor-
níci z  celé ČR,  se zabýváme zejména těmito otázkami:
-  Prevence. Jak předcházet alergickým projevů a průduškovému astmatu.
- Prevence ještě před příchodem dítěte na svět a v časných obdobích jeho života.
- Jak správně léčit alergie, astma a opakované infekce dýchacích cest. 
- Jak zavčas zabránit zhoršení astmatu do nenapravitelné podoby.
- Správná životospráva lidí s alergickými stavy.
- Racionální výživa.
- Co má vědět alergik před vstupem do manželství.
-  Problémy alergiků, spojené s cestami do ciziny. Přímořská léčba. Dětské rekreační a léčebné 

pobyty.
- Klimatická a lázeňská léčba. Rehabilitace. Léčba hudbou.
- Alternativní způsoby léčby – homeopatie, léčitelé a pod.
- Jak pečovat o zdravou mysl.
- Farmakoterapie – léčba léky. Inhalační aplikace léků. 
- Péče o životní prostředí alergika. Jak odstraňovat alergeny a další škodliviny ze svého okolí.
- Atopický ekzém a kožní nemoci.
- Pylová alergie.
- Nové trendy v léčbě alergií.

Účast na jednotlivých akcích je dobrovolná a bezplatná. Základním motivem je předat účast-
níkům takové  informace, které není možné pro jejich objem sdělovat každému pacientovi jed-
notlivě. Moderní léčba nemocí v rozvinutém světě je na takovýchto metodách závislá. Výlučná 
terapie léky bez doprovodných opatření je dnes již nevyhovující a často i nebezpečná. 

prim. MUDr. Jiří Novák,
dětské oddělení NL

Nemocnice Litomyšl
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TÝDEN 
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
V rámci již III. ročníku Týdne vzdělávání 
dospělých, který pořádá Krajský úřad Par-
dubického kraje. se v prostorách Úřadu 
práce v Ústí nad Orlicí dne 6. listopadu  
od 13.30 do 16.30 hodin uskuteční Den 
rekvalifikace. Pro zájemce budou zveřejněny 
informace o možnosti rekvalifikace, nabídky 
kurzů a poradenství k dané problematice. 
Informační a poradenské středisko vám po-
skytne informace o možnostech celoživotní-
ho vzdělávání  ve vzdělávacích zařízeních, 
ale i o možnostech studia na středních, 
vyšších odborných a vysokých školách. 
Zájemci o výše uvedené aktivity budou mít 
možnost individuální konzultace s odborný-
mi pracovníky úřadu práce. Dovolujeme si 
vás také upozornit, že se dne 5. 12. pořádá 
na SOŠ technických oborů v České Třebo-
vé Přehlídka pracovních a vzdělávacích 
příležitostí. Podrobné informace budou 
zveřejněny v tomto periodiku příští měsíc.

Úřad práce v Ústí nad Orlicí

ORIENTÁLNÍ TANEC
Seminář s profesionální lektorkou orien-
tálního tance Sahar proběhne 25. 11. od 
13.00 do 16.00 v tělocvičně ISŠT ve Vyso-
kém Mýtě. Registrace a informace na tel. č. 
721 124 087 – Lenka Zahrádková. Profil lek-
torky naleznete na www.sahar.cz

Sport

Jednota Orel Vysoké Mýto oddíl stolního 
tenisu žáků
pořádá 17. 11. 
OTEVŘENÝ PŘEBOR ŽÁKŮ 
VYSOKÉHO MÝTA 
Prezentace od 7.45 do 8.15 hod.
Přebor je vyhlášen pro kategorie starších, 
mladších a nejmladších žáků a žákyň. Vítě-
zové obdrží medaile a věcné ceny. Nejlepší 
v kategorii mladších a starších žáků postou-
pí na okresní přebor v Ústí nad Orlicí.

Orel

Jednota Orel Vysoké Mýto zve dále srdeč-

ně na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU 
v neděli 9. 12. v 15.00 hod.

Těšíme se na vás.

V sobotu 10. listopadu 
se v hale bývalého vodohospodářského uči-
liště na Vraclavské ulici uskuteční již 

8. ROČNÍK VŘSR 
neboli volejbalového říjnového 
smíšeného rivalingu. 
Jedná se o volejbalový turnaj smíšených 
družstev. V družstvu musí být minimálně 2 
ženy. Turnaj organizuje smíšené volejbalové 
družstvo Krajníci za pomoci místních firem.

Volejbal

USTAVEN  KLUB LETCŮ - VETERÁNŮ 
Vysoké Mýto – Choceň o. s.
V letošním roce byl pro značný zájem bý-
valých sportovních i profesionálních pilotů, 
kteří létali na letištích ve Vysokém Mýtě a 
Chocni, oficiálně ustaven a zaregistrován 
výše uvedený klub. Řada jeho členů se již 
v předchozích letech podílela na mapování 
historie létání v našem regionu a jeho propa-
gace (např. výstavou v Regionálním muzeu 
ve Vysokém Mýtě nebo v Orlickém muzeu 
v Chocni) od dob, kdy na dnešním letišti, 
dříve vojenském execíráku v Mýtě přistál 
Ing. Kašpar. Dále to pak bylo zpracování  
publikace Naše křídla, kterou vydalo Regio-
nální muzeum ve Vysokém Mýtě v loňském 
roce. Činnost Klubu letců v letošním roce, 
krom poskytování informací o leteckém dění 
v regionu, byla korunována dvěma většími 
akcemi. V květnu  exkurzí do choceňské 
firmy Schempp-Hirt, kde technik Ota Vavřín 
podrobně vysvětlil všem účastníkům vý-
robu moderních typů kluzáků Discus cs a 
duo i dílů pro ultralehká motorová letadla. 
Další akcí, která se uskutečnila v sobotu 
22. 9., byla návštěva Leteckého muzea ve 
Kbelích, kde technický vedoucí muzea pan 
Khol účastníky seznámil s úpravami, které 
muzeum prodělává, i s možností dopátrat 
se osudů některých letounů v depozitáři 
umístěném v prostorách vojenského muzea 

Klub letců – veteránů
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v Lešanech. Dostatek času na podrobnou pro-
hlídku i diskuse u jednotlivých typů i moderních 
vojenských letounů s odborným výkladem člena 
klubu Milana Dufka, který jako vojenský pilot létal 
na všech typech u nás provozovaných proudo-
vých stíhaček až po MIG 21, všechny plně uspo-
kojil. Pětičlenné předsednictvo klubu vedené Ing. 
Josefem Syrovým bude na listopadové schůzce 
připravovat program klubu na příští rok, se sna-
hou uspokojit téměř padesátičlenný kolektiv bý-
valých pilotů, kteří jsou v klubu registrováni. 

J. Lejsek, jednatel klubu

ČESKÝ ROZHLAS PARDUBICE  - ROZHLAS PRO PARDUBICKÝ KRAJ

Chcete mít přehled o dění ve svém kraji a ve svém okolí? 
Zajímáte se o dění kolem sebe? 
Pak Vám zcela jistě padne do noty vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Český rozhlas Par-
dubice  - veřejnoprávní stanice vysílající pro celý Pardubický kraj - je všude tam, kde se děje 
něco důležitého a významného. Jednoduše řečeno vysílá z celého kraje pro celý Pardubický 
kraj. Díky síti zpravodajů mapuje život a dění i v nejzapadlejší vísce. O aktualitách v okrese 
Ústí nad Orlicí, tedy i v okolí Vysokého Mýta a České Třebové, informuje Jiří Flídr. Ze Svitavska 
a okolí Moravské Třebové se nezaměnitelným způsobem pravidelně hlásí Viera Pavlasová. 
Chrudimsko mapuje nová posila rozhlasového týmu Pepa Kopecký. Český rozhlas Pardubice 
lze naladit v celém Pardubickém kraji na frekvenci 104,7 FM. Na Ústeckoorlicku můžete vysílání 
ČRo Pardubice poslouchat na frekvenci 98,6 FM, na Svitavsku na frekvenci 102,4 FM a v okolí 
Pardubic ještě na 101,0 FM. 
Český rozhlas Pardubice Vám kromě aktuálního zpravodajství z celého kraje nabízí také 
aktuá lní publicistiku, bleskové informace ze sportu, pohodové písničky a soutěže o skvělé ceny. 
Sportovní fandové mohou získat kompletní přehled o sportovním dění nejen v Pardubickém 
kraji každé pondělí mezi 17. – 18. hodinou v magazínu Sportovní region. Zajímáte se o zdraví a 
zdravý životní styl? Právě pro Vás je určena rozhlasová Apatyka každou středu po 10. hodině. 
Máte zahradu, chatu či chalupu? Patříte mezi pěstitele a chovatele? Máte zajímavého koníčka? 
Pak zkuste načerpat rady a informace v HOBBY magazínu každou neděli od 13ti hodin. Rádi 
vaříte a jíte? Sháníte rady do kuchyně nebo máte sami zajímavý recept? Pak vařte společně s 
námi každý všední den v 9.25 a v pátek navíc ještě po 11. hodině. 
Jednoduše řečeno má Český rozhlas Pardubice pro každého něco. Kompletní přehled o pro-
gramu najdete na www.rozhlas.cz/pardubice. Tak neváhejte a nalaďte si Český rozhlas Pardu-
bice na frekvenci 104,7 FM pro celý Pardubický kraj, 98,6 FM pro Ústeckoorlicko, 101,0 FM pro 
Pardubicko a 102,4FM  pro Svitavsko – a i vy budete mít svůj region jako na dlani!

98,6 FM • 102,4 FM • 101,0 FM
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Prodlužování
a zhušťování vlasů,

módní pramínky,
copánky.

Kadeřnictví Alena Beránková, 
tel.: 465 420 439

HLEDÁME KONTROLORY 
DISTRIBUCE 

REKLAMNÍCH LETÁKŮ

Pracovní nasazení 1x týdně.
Vhodné pro uchazeče všech věkových 

kategorií.

V případe zájmu kontaktujte: 
Ing. František Marhefka

č. tel. 724 705 854

Hledáme 
2 spolupracovníky 
ve Vašem regionu!

Požadujeme: 
SŠ, spolehlivost, 
zodpovědnost

Nabízíme: 
nadprůměr. ohodnocení, 

firemní výhody, 
po zapracování 

služební automobil

Tel.: 739 320 228
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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

náměstí Přemysla Otakara II. 205, 566 01 Vysoké Mýto
465 420 901

Bělidla 1061, 570 01 Litomyšl
465 653 841
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AGENTURA OK PLUS – �eská T�ebová
Seminá�e podzim – zima 2007 

7. – 9. listopadu Dan� 2008 - Dan� z p�íjm� – Ing. Ji�í Klíma
                                DPH – Ing. Ivana Langerová 

          Správa daní a poplatk� – JUDr. Nad�žda Vrbková 
21. listopadu         Vzory písemností, smluv a dohod podle nového Zákoníku práce

          JUDr. Ladislav Jouza – MPSV Praha, spoluautor zákoníku práce
27. listopadu          Nemocenské pojišt�ní v roce 2007 a zm�ny v roce 2008

                Ji�ina Frá�ová – vedoucí odboru sociálního pojišt�ní MSSZ Brno
29. listopadu          Firemní auta z pohledu ú�etnictví a daní v roce 2007
                                 Kv�toslava Novotná – ú�etní a da�ová poradkyn� Brno
6. prosince Novela zákona o daních z p�íjm� pro rok 2008 

              Ing. Ji�í Klíma – da�ový poradce, �len p�edstavenstva Sdružení ú�etních a da�ových poradc� v Brn�
17. prosince           Ro�ní ú�etní záv�rka 2007
                                 Kv�toslava Novotná – ú�etní a da�ová poradkyn� Brno 
17. ledna 2008 Zda�ování mezd a plat� 2007/2008 – ro�ní zú�tování za rok 2007

          Ing. Iva Rindová – Finan�ní �editelství Hradec Králové 

      Kontakt: Agentura OK plus, Staré nám�stí 47, 560 02 �eská T�ebová
Informace: Tel., fax 465 533 289, www.danovy-por.cz 

Oslavy 700 let královského věnného města
Ohlédnutí za ...
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Oslavy 700 let královského věnného města
Ohlédnutí za ...

Foto: Lucie Šedová

36



Vysokomýtský zpravodaj. Měsíčník. Vydává město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto, 
IČO 00279773. Řídí redakční rada. Šéfredaktor dr. Josef Mlíka. Editor dr. Pavel Chalupa. Sekretariát 
redakce Petra Klasovitá. Redakce M-Klub, Litomyšlská 71, 566 01 Vysoké Mýto, tel. 465 420 408, 739 063 823, 
e-mail petra.klasovita@mklub.cz. Příspěvky je možné zaslat do 15. dne každého měsíce na adresu 
redakce. Grafický návrh obálky Oldřich Jiskra. Foto na obálce Městská galerie Vysoké Mýto. Grafická úprava 
a tisk G tisk Vysoké Mýto. Náklad 3 000 výtisků. Registrováno MKČR pod značkou E 15609. Distribuce zdarma 
na odběrních místech. Uzávěrka příštího čísla 15. listopadu 2007. Neprodejné.




