
11/2008



Na přední straně obálky:
Letecký pohled na Vysoké Mýto od jihovýchodu
Lokalita Mlýnský potok I, hřbitov, v pozadí část Limperka.
Na zadní straně obálky:
Diagonála silnice I/35, historické jádro města a hlavní závod společnosti Iveco.



Ing. JAROSLAV ŠENK
Ekonom, pedagog, bývalý vysokomýtský radní a zastupitel, 
člen České numismatické společnosti
* 29. 11. 1938

Narodil se před 70 lety v Novém Bydžově rodičům Karlu a Jiřině 
Šenkovým. Matka, rozená Francová, byla učitelkou a otec vyso-
kým bankovním úředníkem, zároveň ale i nestorem české numis-
matiky, patřil mezi zakládající členy České numismatické společ-
nosti. Jaroslav se narodil jako druhé dítě mezi sestrami Janou a 
Marií. V roce 1947 se rodina přestěhovala do Nového Boru v rámci 
osídlování pohraničí, ale ze zdravotních důvodů se definitivně usa-
dila v roce 1950 ve Vysokém Mýtě. I když základní školu ukončil 

Jaroslav Šenk s výborným prospěchem v roce 1953, nebyl z kádrových důvodů doporučen na 
střední školu ani do jednoročního učebního kurzu. Nastoupil proto na Odborné učiliště Karosa 
Vysoké Mýto, kde se učil v oboru strojní zámečník. Již po roce pro výborný prospěch přešel na 
místní Jedenáctiletou střední školu, kde v roce 1957 složil maturitní zkoušku. Ve stejném roce 
byl přijat na Vysokou školu ekonomickou v Praze ke studiu ekonomiky práce. Školu navštěvo-
val mj. s Tomášem Ježkem, pozdějším prvním ministrem pro správu národního majetku a jeho 
privatizaci, s nímž ho váže pevné přátelství dodnes. Rok před ukončením studia se oženil se 
Stanislavou Pinkasovou, s níž má dvě dcery, Miriam a Štěpánku. Promoval v roce 1962 a téměř 
současně byl povolán na základní vojenskou službu, kterou vykonával na letišti v Pardubicích. 
Po vojně nastoupil jako technický úředník a samostatný projektant do n. p. Karosa. V roce 1968 
změnil zaměstnání a dal se na pedagogickou dráhu, stal se vyučujícím ekonomických předmětů 
na Střední odborné škole pro pracující v České Třebové. Při práci si v Praze dálkově dokončil 
vysokoškolské pedagogické vzdělání. O 9 let později přestoupil na Střední průmyslovou školu 
stavební do Vysokého Mýta. V letech 1978 – 1990 působil jako externí učitel na místním gymná-
ziu, vyučoval ekonomii a organizaci a základy výroby a odborné přípravy. Roku 1992 zvítězil v 
konkurzu na místo ředitele Obchodní akademie v Chocni. Zde se zasloužil o další rozkvět školy. 
Preferoval důležitost jazykové vybavenosti studentů a zdůrazňoval nutnost rozvoje počítačové 
gramotnosti. Snažil se i o zvýšení počtu chlapců na škole, a to alespoň na polovinu, neboť byli 
pro ekonomickou praxi velice žádáni. V Chocni působil až do svého odhodu do důchodu v 
roce 1999. Ve Vysokém Mýtě se roku 1998 stal členem městského zastupitelstva a byl zvolen i 
do městské rady. V tomto volebním období navíc pracoval i jako předseda finanční komise. Po 
svém otci zdědil Jaroslav Šenk lásku k numismatice, které se ve svém volném čase věnoval celý 
život. Dnes je členem výboru okresní pobočky Numismatické společnosti České republiky v Ústí 
nad Orlicí. Přátelí se s předním českým medailérem, Lumírem Šindelářem. Ten prostřednictvím 
Jaroslava Šenka zhotovil mj. i medaili Přemysla Otakara II. pro město Vysoké Mýto. Před dvěma 
lety Jaroslav Šenk ovdověl. Díky své rodině, přátelům a známým překonal tuto těžkou životní 
chvíli a dál mezi nimi šíří optimismus a dobrou náladu. Řídí se heslem Johanna Wolfganga 
Goetheho: „Člověk má mít odvahu a začít každý den nový život.“ Rád se věnuje práci na vlastní 
zahrádce na Vinicích, cestuje, amatérsky fotografuje, ale ze všeho nejradši pečuje o svou rodi-
nu, hlavně vnoučata a pravnučku. K jeho 70. narozeninám mu přejeme vše nejlepší.

Medailon měsíce
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Dnešní zastavení nad vysokomýtskými socha-
mi a sousošími nás přivedlo do Jungmanových 
sadů k bývalému hřbitovnímu kostelu, zasvěce-
nému Nejsvětější Trojici, u kterého stojí barok-
ní socha sv. Jana Nepomuckého. Ta původně 
stávala při silnici do Luže směrem k Vanicím, 
na nové místo byla přenesena v první polovině 
minulého století.

Socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena 
neznámým umělcem z jemnozrnného světle-
šedého pískovce roku 1736 na popud manže-
lů Čapkových. Postava světce je zachycena v 
životní velikosti, stojí na vyšším hranolovém 
podstavci s několika zdobenými profilacemi a 
reliéfními hlavami andílků na čelní, levé a pravé 
straně. Vzadu na soklu je vytesáno: 

Léta 1736. dne 16. Máje
Svatý Jene k tvé Cti Chvále

Jindřich Čapek v mysli
Stálé

S Manželkou Rozálií
Obětují Statui

I na čelní straně podstavce pod hlavou andílka 
se nachází dnes již téměř nečitelný nápis: 

Svatý Jene Nepomucký
Chraň od časný a věčný hanby vždycky

Ochraňuj nás i naše budoucí
V tomto Sídle tebe věrně ctějící

Nad mohutným soklem na profilované římse 
stojí menší třístupňový soklík, na němž je umís-
těna samotná socha sv. Jana. Světcův pohybo-
vě vyvážený postoj, při němž váha těla spočívá 
na levé noze, je doplňován splývavým zobraze-
ním kanonického roucha. Přes hruď směrem k 
pravému rameni svírá v pravé ruce kříž s Kris-
tem. V levé ruce drží palmetu (palmový list jako 
symbol mučednictví a vítězství). Kolem hlavy, 
na níž je jako odznak kněžského úřadu posa-
zen biret, je zobrazena zlacená svatozář s pěti 
hvězdami. Hvězdy kolem hlavy jsou atribut mezi 
světci výjimečný, neboť s hvězdami kolem hlavy 

je jinak zobrazována pouze Panna Maria. U Jana se k nim váže legenda, podle níž vltavští rybáři 
našli v řece jeho tělo. Symbolizují i 5 ran Kristových, 5 písmen slova TACUI – mlčel jsem, ale i 5 
Janových ctností – zbožnost, pokoru, mlčenlivost, píli a dobročinnost. Celá plastika i se soklem 

Vitrinka 
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měří asi 4,20m. Pod podstavcem jsou osazeny v jedné řadě pískovcové stupně. Nákladem 
města Vysoké Mýto byla socha zrestaurována v roce 2002, došlo k náležitému očištění kamene, 
ale i k doplnění chybějících partií umělým kamenem.

Sv. Jan Nepomucký 
(kolem 1340 – 1393)
Patron právníků, lodníků, vorařů, mlynářů, vod a v neposlední řadě je-
den z českých zemských patronů, Jan Nepomucký, se narodil v osa-
dě Pomuk (dnes znám jako Nepomuk) na úpatí Zelené hory. Později 
pracoval v kanceláři pražského arcibiskupa, kde získal titul českého 
notáře. Roku 1380 se nechal vysvětit na kněze a zapsat na pražskou 
právnickou univerzitu. Studia ukončil v Padově obhájením doktorátu 
z církevního práva. Pražský arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval 
1389 svým generálním vikářem. Arcibiskup se dostal do konfliktu s 
českým králem Václavem IV. Vzájemné spory vyústily konfliktem o 
jmenování kladrubského opata v zatčení arcibiskupa i s jeho pomoc-
níky, mezi nimiž byl i Jan Nepomucký. Janu z Jenštejna se podařilo 

uprchnout, ale zbytek skupiny byl uvězněn a mučen. S křížem v rukou bývá zobrazován právě kvůli 
obzvláště surovému způsobu tortury, jemuž pravděpodobně podlehl. Život Jana z Pomuku skončil 
20. března 1393 svržením z Karlova mostu do Vltavy. Jako další možná příčina Janovy smrti se 
tradičně uvádí, že jako zpovědník královny Žofie nechtěl Václavu IV. vyzradit její zpovědní tajem-
ství. Tuto hypotézu dokládá iniciativa českého panovníka v mučírně, když sám pálil generálního 
vikáře pochodní do boku. Blahoslaven byl až roku 1721 a o osm let později prohlášen za sva-
tého. Sv. Jan Nepomucký je typickým barokním světcem, jehož kult se rozšířil po celém světě. 
Nejslavnější socha sv. Jana stojí na pražském Karlově mostě v místě, z něhož byl svržen. Vytvořil 
ji Jan Brokoff roku 1683. Ve Vysokém Mýtě se nachází další socha tohoto světce na morovém 
sloupu na náměstí a do roku 1976 bychom našli ještě jednu v kapli u bývalého Vísnerova mlýna, 
socha ani kaple však již, bohužel, neexistují.

Vitrinku připravila
Zuzana Krchová

3



S Evou Ropkovou, 
novou královnou českých věnných měst

Eva Ropková (1979) se narodila ve Vysokém Mýtě, je absol-
ventkou zdejší základní školy, Obchodní akademie v Chocni, 
První soukromé jazykové školy v Chrudimi (angličtina, němči-
na), dálkově studovala finanční management na univerzitě v 
Hradci Králové a nyní pokračuje na Vysoké škole ekonomické 
v Praze. Od roku 2003 je zaměstnána na sekretariátu staros-
ty Vysokého Mýta. 11. října tohoto roku se jako zástupkyně 
královského věnného města Vysoké Mýto stala v Trutnově po-
slední, devátou královnou českých věnných měst.

Nejprve dovolte, abych vám poblahopřál jménem Vysokomýtského zpravodaje k  vítězství. 
Jste první zástupkyní Vysokého Mýta, které se to v devítileté historii soutěže podařilo. Co 
vás vlastně přimělo k účasti?
Abych pravdu řekla, nebylo to co, ale kdo. Konkrétně pan doktor Mlíka, žertem jsem mu říkala, 
že šest let kolem mě chodí, nechává mne škodolibě stárnout, a teď mě osloví. Ovšem on na to 
pohotově opáčil, že mě nenechal stárnout, ale uzrát jako víno… No, a už jsem byla kandidát-
kou…

A teď nelitujete?
Rozhodně ne, beru to jako životní zkušenost. Kromě toho některé holky, které jsem porazila, 
mají zkušenosti s modelingem, soutěžemi miss či jiným druhem veřejného vystupování, to mi 
stačí k tomu mít dobrý pocit z toho, že jsem to zvládla. Pro mne je život výzva, puzzle, které si 
skládáme před očima. A já chci žít tak, aby až jednou budu bilancovat, bylo na co vzpomínat, 
něco si znovu skládat… 

Vaše vítězství bylo podle kuloárních informací zcela suverénní, zdá se, že jednomyslné. 
Očividně jste velmi všestranná. Prozraďte mi, co vy vlastně všechno, kromě toho, že jste 
pravá ruka starosty Vysokého Mýta Martina Krejzy, děláte?
Jezdím na kole, v zimě na běžkách, chodím na koncerty, do divadla, čtu, píšu fejetony, cestuji, 
letos jsem jezdila na kole v Alpách, lezla po horách v Tatrách... Kromě toho ráda vařím. Občas 
také překonávám své limity: například bojuji se závratěmi v lanovém centru, s fobií z davů na 
punkovém festivalu, s netrpělivostí při cestování s Českými drahami, s introvertností na soutěži, 
jako byla tato…

Ale na soutěži jste excelovala i svými historickými vědomostmi, a dokonce jste zapůsobila 
i jako výborná herečka. To mi neříkejte, že jste divadlo hrála poprvé v životě…
Hrála. A nebylo to žádné velké divadlo, jenom taková scénka. Vymyslela jsem si divadelní skeč 
o tom, jak Magdalena Dobromila Rettigová vynalezla jednohubky. Měla jsem jasno v tom, že 
chci, aby má disciplína měla určitou vazbu na tuto soutěž. Ona byla královnou kuchařek, tak mi 
to připadalo tématicky vhodné. Kromě toho má i vazby k našemu kraji, neboť žila v Litomyšli.  
Sama bych to ale nezvládla, hodně mi v přípravě pomohli osvědčení vysokomýtští herci a mí 
přátelé Míša Kotrbová a manželé Valkovi. Bylo to sice náročné, ale neuvěřitelně jsme se u toho 
bavili. Ve skrytu duše jsme doufali, že by se snad mohli bavit i diváci. A zdá se, že scénka na-
konec slavila úspěch. 

Rozhovor měsíce
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Dovolte, abych pro čtenáře Vysokomýtského zpravodaje ocitoval z vaší dvouminutové jed-
noaktovy klíčovou pasáž:
M. D. Rettigová: Kdybychom na to neměly jen dvě minuty, mohla by být třeba pečeně na švestkách. 
Jsou jich teď plné sady. Vypeckuju švestky, místo pecek dám mandle a pak to celé obalím ve slanině. 
Nejdříve nakrájím cibulku. Osmahnu ji na sádle. Hezky do zlatova, to vždycky provoní celou kuchyni. 
Přidám pečeni, orestuji z obou stran a pak vložím švestky ve slanině. Ona ta slanina pustí šťávičku. Když 
se vypeče, tak to na té pečeni vytvoří krustičku, a aby toho sosu bylo víc, podleju to červeným vínem. 
A dám k tomu noky. Bramborový noky.... No nic. My máme jen dvě minuty, musíme si poradit iinak… 
Co třeba tohle?
 
Lojzička: No, ale je to takový malý. no. Tak jednou do huby.
 
M. D. Rettigová: Jednou do huby.... Lojzičko Ty jsi na to kápla! - Jednohubky! Budeme tomu říkat jed-
nohubky. Tak honem, vraž do toho špejli, ať to drží…

Co na vás při soutěži nejvíce zapůsobilo?
Určitě celková atmosféra té soutěže. Byl to obrovský zážitek, něco, co nezažíváte každý den. 
A pak esemesky od mého přítele, které mi posílal... V neposlední řadě to byl moderátor celé 
soutěže Petr Nárožný. Je to klidný a přátelský pán, se širokým rozhledem, dokonce si sám při-
pravoval všechny historické otázky pro první kolo soutěže, kterým byl kvíz z historie 14. století. 
Radil nám, jak se máme soustředit, a vůbec nás všechny uklidňoval. 

A jakou otázku vám v prvním kole položil?
Měla jsem vyjmenovat všechny manželky Karla IV. 

A věděla jste?
No to je přece základ!

O čem jste se bavili v zákulisí?
Překvapil mě už při generálce. Když se dozvěděl, že jsem z Vysokého Mýta, okamžitě zavedl řeč 
na Josefa Sodomku a jeho automobily. 

Novinové ohlasy o volbě královny často citovaly vaše závěrečné, velmi vtipné vystoupení, 
kdy jste měla říci, co byste ve Vysokém Mýtě zlepšila…
Ano, to byla nahrávka na smeč. Přišlo mi vtipné zmínit, že pracuji na úřadě, tudíž jsem podříze-
nou pana starosty, takže není lehké mít projev na téma, co bych chtěla změnit ve svém městě. 
Tím jsem mohla do svého projevu vnést hodně nadsázky a mohla navrhovat to, co jsem navr-
hovala: tedy například postavení Kaplického Národní knihovny vedle Bučkova kopce (protože 
jsou si svým tvarem velmi podobné), nebo uspořádání olympijských her nikoli v Praze, ale ve 
Vysokém Mýtě. Proč nevyužít největšího čtvercového náměstí v České republice k běžeckým 
disciplínám!? Proč konzervativně trvat na oválu!? Trochu jsem se bála, jestli to zabere, ale lidé 
se smáli a tleskali už v průběhu mého projevu. I náš starosta se smál…

Jak přijal vaše vítězství? Nebude teď mít strach, že mu vás přebere nějaký jiný starosta 
nebo nějaká nová životní výzva, o kterých jste mluvila na začátku?
Já doufám, že byl rád. Ale těžko říct, kam mě osud zavane. Jak říká Albert Einstein – „Nikdy 
nemyslím na budoucnost. Přijde i tak dost brzy.“ Nemám život naplánovaný na minuty. Nikdy 
nevíte, kdo a co vás potká a jakým způsobem vás to ovlivní. Následující rok bude jiný vlastně 
jen v tom, že budu oficiální královnou věnných měst, to znamená, že budu mít ve všech 9 krá-
lovských věnných městech nějaké společenské povinnosti. Jinak budu ale i nadále studovat, 
chodit do práce, dělat věci, které jsem dělala doposud. 

Děkuji vám za rozhovor a přeju v roli královny hodně dalších zážitků.
Rozhovor vedl Pavel Chalupa
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Úplná znění usnesení ZM č. 4/08 a RM č. 29/08 
– 32/08 jsou zveřejněna na internetové stránce 
města. Předkládáme vám z nich následující 
výtah:

17. září zastupitelstvo města:
• schválilo rozbor hospodaření města sestave-
ný k 30. 6. 2008;
• schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o poskyt-
nutí podpory ze Státního fondu životního pro-
středí ČR na realizaci projektu Integrovaný 
systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto, 
na který je poskytována dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj;
• schválilo půjčku z fondu Programu posky-
tování státních půjček na opravy, moderni-
zaci a rozšíření bytového fondu (v souladu s 
vyhláškou č. 4/99) na výměnu oken v bytových 
domech č. p. 447 - 453 v ulici V Peklovcích ve 
výši 2 500 000 Kč se splatností 5 let; 
• schválilo zadání změny č. 2 územního plánu 
města Vysoké Mýto; 
• schválilo smlouvu o poskytnutí dota-
ce na obnovu chrámu sv. Vavřince, a sice 
na restaurování vitráží, kamenného ostění 
na západním a přiléhajícím průčelí ve výši 
187 146 Kč; 
• schválilo Koncepci hospodaření s bytovým 
fondem v majetku města Vysoké Mýto - III. 
etapa;
• schválilo udělení dotace města Vysoké Mýto 
ve výši 2 500 000 Kč na činnost Městského 
klubu Vysoké Mýto, s. r. o.; 
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2008, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2003 
o místním poplatku ze vstupného ve znění 
vyhlášek 2/2004 a 9/2006; 
• souhlasí s podáním žádosti MAS Košumbersko 
a Vysokomýtsko o. p. s. o finanční podporu na 
realizaci strategického plánu LEADER MAS 
Košumbersko a Vysokomýtsko o. p. s.
9. září rada města:
• ve věci města Vysoké Mýto jako jediného 
společníka obchodní společnosti Městské lesy 
Vysoké Mýto s. r. o. vzala na vědomí zprávu 
z valné hromady společnosti Městské lesy 
Vysoké Mýto.
16. září rada města:
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo s firmou Starmon, s. r. o., Choceň, jako 
dodavatelem stavební akce Cyklostezka ve 
Vysokém Mýtě - Ke Šnakovu za nabídkovou 

Informace z Městského úřadu
Z jednání rady města

cenu 226 889 Kč včetně DPH; 
• schválila uzavření nájemních smluv na byty v 
ulicích V Břízkách, Prokopa Velikého, U Potoka 
a na náměstí Naděje na dobu určitou. 

23. září rada města:
• schválila neobsazení bytu v Čapkovské ul. 
171 ve Vysokém Mýtě (1+0) a ponechání 
tohoto bytu jako rezervy pro případné přidělení 
bytu v naléhavých případech způsobených 
živelnou pohromou nebo jiné neočekávané 
události, nebo v jiných zvláštních případech 
(viz Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnic-
tví města Vysokého Mýta č. B1/08, čl. V, odst. 
1, písm. c, d);
• schválila uzavření nájemních smluv na byty 
v ulicích V Břízkách, Čapkovská a Husova ve 
Vysokém Mýtě na dobu určitou; 
• vzala na vědomí dokončení architektonic-
ké studie Botanické zahrady ve Vysokém 
Mýtě Ing. Zdeňkem Sendlerem, Brno do 
11. 11. 2008;
• vzala na vědomí pokračování přípravy rea-
lizace projektu přístavby bazénu ve Vysokém 
Mýtě.

7. října rada města:
• jmenovala za město Vysoké Mýto jako zřizova-
tele škol členy školské rady: při Základní škole 
Vysoké Mýto, Jiráskova Helenu Kejzlarovou a 
Ing. Pavla Vacka; jako členku Školské rady při 
Základní škole Knířov Mgr. Boženu Rejlkovou.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

LETECKÉ POHLEDY NA VYSOKÉ 
MÝTO MAJÍ ÚSPĚCH
Letecké pohledy na Vysoké Mýto, které pravi-
delně přinášíme na obálkách Vysokomýtského 
zpravodaje, zaznamenávají takový úspěch, 
že Zpravodaj bývá rozebrán během několika 
prvních dní, tedy daleko dříve než v minulých 
letech. Atraktivita námětu přivedla redakci 
Vysokomýtského zpravodaje k myšlence, že 
nabídne svým čtenářům možnost získat celý 
soubor leteckých snímků ve vysokém rozliše-
ní ve formátu A4. Soubor, který obsáhne výběr 
publikovaných i dalších snímků z kompletu cel-
kem 160 fotografií, vyjde v prosinci roku 2008 
a čtenáři si ho budou moci zakoupit v IC MěÚ 
na náměstí, Městském klubu, Městské galerii a 
v Tiskárně G tisk.

Letecké pohledy na Vysoké Mýto 
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Přivítání nových vysokomýtských občánků se uskutečnilo 4. a 11. října 
v obřadní síni Městského úřadu
Adam Abraham, Filip Buben, Natálie Dušková, Denis Famfulík, Sofie Anna Janecká, 
Jakub Jehlička, Rozálie Kazdová, Jan Klofanda, Ondřej Kopsa, Lukáš Martinec, Dita Matouš-
ková, Laura Novotná, David Petr, Veronika Petráňová, Vojtěch Prachař, Tomáš 
Přikryl, Matěj Schejbal, František Skipala, Václav Skipala, Tereza Stejskalová, 
Nikola Stráníková, Marie Šetétová, Adéla Štanglerová, Eliška Štrupová.

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

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

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

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

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

larizaci vědy, přednášky, publicistickou a 
vydavatelskou činnost.

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

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

Písemná nominace musí obsahovat jméno, 
adresu, souhlas navrhovaného, obor do 
kterého je nominován, důvod nominace, 
jméno a adresu navrhovatele.

Výroční ceny za rok 2008

Čtvrtek 6. 11. v 19.00   

HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
Americký akční film. Zachránit svět je pekel-
ná dřina. Hellboy, zbožňující dobré doutníky 
a ohnivou krásku Liz, bude znovu drtit zápo-
ráky a k tomu trousit jednu drsnou hlášku 
za druhou.
120 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Pátek 7. 11. v 17.30   

CESTA DO STŘEDU ZEMĚ
Tento nový dobrodružný velkofilm není pře-
pisem Verneovy knihy, přesto z ní však vel-
mi zásadně vychází. Ve středu Země je svět, 
popsaný Julesem Vernem – fantastická 
„země uvnitř Země“, zaplněná působivými 
přírodními jevy. Stejná planeta, jiný svět…
93 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 9. 11. v 19.00   

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

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)
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Úterý 11. 11. v 19.00   

RUDÝ BARON
Životopisný válečný film SRN popisuje vá-
lečná léta legendárního německého pilota z 
první světové války Manfreda von Richthofe-
na. Jeho největším vítězstvím byla láska.
129 min. Širokoúhlý. České titulky. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 12. 11. v 17.30
Čtvrtek 13. 11. v 17.30   

STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Americká animovaná sci-fi. Galaxií se šíří ni-
čivá vlna klonových válek a udatní rytíři řádu 
Jedi dělají všechno pro to, aby znovu nasto-
lili řád a mír.
98 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč.

Středa 19. 11. v 19.00   

TOBRUK
Válečné drama z produkce ČR/SR je dru-
hým celovečerním filmem režiséra a pro-
ducenta Václava Marhoula. Druhá světová 
válka, podzim roku 1941. Do Tobruku v 
severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. 
východního československého praporu. 
102 min. Širokoúhlý. 
Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Neděle 23. 11. v 19.00   

SIROTČINEC
Mexicko-španělský hororový thriller. Laura 
koupila sirotčinec, ve kterém strávila své 
dětství a chce ho znovu otevřít pro nemocné 
a invalidní děti. Dům je však protkán tolika 
záhadami…
105 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 64 Kč.

Pondělí 24. 11. v 19.00   

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

Středa 26. 11. v 19.00
Čtvrtek 27. 11. v 19.00   

NESTYDA
Nová česká komedie podle bestselleru Mi-
chala Viewegha Povídky o manželství a o 
sexu s Jiřím Macháčkem v hlavní roli. Oskar 
by měl být šťastný, ale začíná ztrácet hlavu. 
Je hnán strachem, že mu život utíká mezi 
prsty…
88 min. Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Pátek 28. 11. v 19.00   

ROLLING STONES
Hudební dokument Martina Scorseseho z 
koncertu legendární kapely vznikl během 
dvou dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre 
v New Yorku. V roli hostů vystoupí také kole-
gové z poprockové branže – Christina Aqui-
lera, Jack White či bluesman Buddy Guy.
108 min. České titulky. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 30. 11. v 19.00   

PAŘÍŽ
Francouzské drama režiséra Cédrica Kla-
pische. Mág evropského filmu opět přichází 
s jedinečným příběhem plným hereckých 
hvězd, mj. stále krásnější Juliette Binocheo-
vou. Příběh nemocného Pařížana, který se 
sám sebe ptá, jestli umře. 
130 min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

V prosinci uvidíte:
Děti noci • Quantum of Solace • Tropická 
bouře • Oko dravce • Kozí příběh – Pověsti 
staré Prahy • Vesmírní opičáci • Max 
Payne.
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Čtvrtek 20. listopadu v 19.00 
v Šemberově divadle

THE COMMITMENTS  
Velká Británie, 1991, 118 min.

Scénář: Roddy Doyle, Dick Clement , Ian La 
Frenais 
Kamera: Gale Tattersall
Hudba: Paul Bushnell
Režie: ALAN PARKER 
Hrají: Robert Arkins (Jimmy Rabbitte - ma-
nažer), Michael Aherne (Steve Clifford - pia-
nista), Angeline Ballová (Imelda Quirkeová 
- vokalistka), Maria Doyle Kennedyová (Na-
talie Murphyová - vokalistka), Dave Finne-
gan (Mickah Wallace - bubeník), Bronagh 
Gallagherová (Bernie McGloughlinová - vo-
kalistka), Felim Gormley (Dean Fay - saxofo-
nista), Glen Hansard (Outspan Foster - kyta-
rista), Dick Massey (Billy Mooney – původní 
bubeník), Johnny Murphy (Joey ‚The Lips‘ 
Fagan - trumpetista), Kenneth McCluskey 
(Derek Scully - basista), Andrew Strong 
(Deco Cuffe - zpěvák) a další.

Filmový klub Filmem Pink Floyd - The Wall na motivy dvoj-
alba známé rockové skupiny se v našem 
klubu před časem představil režisér Alan 
Parker, jehož tvorba se v devadesátých le-
tech objevovala i v české distribuci (Hořící 
Mississippi, Evita). Do širšího povědomí fil-
mových diváků se však dostal už v roce 1978 
díky svému strhujícímu dramatu Půlnoční 
expres, ve kterém se shodou náhod ocitne 
Američan, jakožto údajný pašerák drog, v 
tureckém vězení. Svým dalším hudebním fil-
mem (před adaptací floydovského dvojalba 
natočil film Sláva v roce 1979 jako hudební 
film z hereckého prostředí newyorské umě-
lecké školy) se dostaneme do severoirského 
Northsideru, kde se ve složitých společen-
ských podmínkách formuje nová hudební 
skupina. Parker si totiž už při četbě velmi po-
pulární knihy Roddyho Doyla řekl, že jestliže 
on se při četbě tak královsky baví, proč by 
podle knihy nemohl vzniknout film? A jak už 
to tak chodí, sehnat pro renomovaného re-
žiséra, jímž v té době už byl, peníze na další 
filmový projekt, nebyl problém, i vyhlásili v 
Dublinu (kam se z neklidného Severního Ir-
ska přenesli) konkurz na role hudebníků ve 
filmu podle Doylovy knihy. Přihlásilo se přes 
tři tisíce uchazečů, z nichž mnozí toho věru 
mnoho neuměli, avšak byli mezi nimi i ta-
koví, kterým film pomohl odstartovat vlastní 
hudební kariéru. Z vlastní zkušenosti mohu 
potvrdit, že jsou to muzikanti dobří jako An-
drew Strong, Maria Doyle Kennedyová či 
Bronagh Gallagherová, ba přímo skvělí, jako 
Glen Hansard, v době natáčení filmu zrovna 
formující základy své kapely The Frames. 
Úžasně nakažlivá atmosféra filmu se lehce 
přenáší mezi diváky a poskytuje více než 
pouhou zábavu a potěšení z muziky. Díky 
odlehčené formě je ve filmu dostatek humo-
ru a nakažlivé mladistvé energie živelných 
muzikantů. Třeba i kvůli tomu byl v roce 
2005 film zvolen nejlepším irským filmem 
všech dob. Na neobvyklý koncert a neokou-
kaného Glena zve srdečně

Jan Schejbal
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Středa 5. 11. v 19.30 
3. představení v předplatném
Klicperovo divadlo Hradec Králové 
Jaroslav Havlíček:

PETROLEJOVÉ LAMPY
Spisovatel Jaroslav Havlíček v románu 
Petrolejové lampy představuje rodnou Jilem-
nici na přelomu devatenáctého a dvacátého 
století. Se smyslem pro výrazný detail barvitě 
líčí časy, kdy stačilo „blikavé a mírné světlo 
petrolejek“. Jeho svět malého podhorského 
města je zabydlen ostře vykreslenými posta-
vami. Mezi nimi dominuje osud mladé ženy 
Štěpky Kiliánové. Nepoddajné, ale srdečné, 
ale přitom s vnitřní důstojností, hrdé, ale zra-
nitelné. Stejně jako jejímu okolí se nám může 
zdát chvílemi nesnesitelná a vzápětí okouzlu-
jící. Především však musíme ocenit její neutu-
chající energii, s jakou se přes všechny rány 
osudu snaží dosáhnout aspoň kousku štěstí. 
A to i v nešťastném manželství se svým brat-
rancem, zkrachovalým důstojníkem…
Dramatizace Martin Velíšek a Ivan Rajmont.
Režie Ivan Rajmont.
Vstupné: 240, 220, 200 Kč.
Předprodej zbylých vstupenek od 23. 10. v IC 
Městského úřadu.

Pondělí 10. 11. v 19.30 

POLITICKÝ KABARET 
ZUZANY BUBÍLKOVÉ 

A ERIKA BEZDÍČKA
Osobnost Zuzany Bubílkové a náplň pořadu 
není třeba představovat. Erik Bezdíček, sólis-
ta Divadla J. K. Tyla v Plzni, zpívá písničky, 
které vznikly ve spolupráci s autorskou dvo-
jicí Helena Němcová – text, klavírista Václav 
Vedral – autor hudby. Vznikají na základě 
aktuálních událostí a jsou zpívány živě s do-
provodem klavíru.
Vstupné: 210, 200, 190 Kč.
Předprodej od 21. 10. v Informačním centru 
Městského úřadu.

Divadlo
Šemberovo divadlo

Úterý 25. 11. v 19.30
4. představení v předplatném
Východočeské divadlo Pardubice
Paul Pörtner:

BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Bláznivé nůžky jsou detektivní crazy kome-
die. Hra nás zavede do kadeřnického salónu 
se svérázným a zábavným personálem. Při-
chází několik náhodných i stálých zákazníků. 
Najednou se o patro výš stane vražda a je-
dinými opravdu nestrannými pozorovateli a 
svědky jsou diváci. Jenom oni mohou usvěd-
čit vraha. Zdá se, že tato kombinace diva-
delních chutí má něco do sebe, protože pů-
vodní provedení Bláznivých nůžek v Bostonu 
se dočkalo dokonce zápisu do Guinessovy 
knihy rekordů, hraje se tam totiž s úspěchem 
už přes dvacet let. Na VIII. ročníku Grand 
Festivalu smíchu získaly Bláznivé nůžky titul 
Komedie roku 2007 a Ladislav Špiner byl v 
roli Tonyho oceněn za nejlepší mužský he-
recký výkon festivalu.
Režie: Petr Novotný j. h. 
Vstupné: 240, 220, 200 Kč.
Předprodej zbylých vstupenek od 13. 11. 
v Informačním centru Městského úřadu.

Připravujeme: 
Pondělí 15. 12. v 19.30
5. představení v předplatném
Městské divadlo Mladá Boleslav
Guy de Maupassant:

MILÁČEK
Předprodej od 2. 12.

uvádí
v neděli 30. listopadu ve 14.00 a v 16.00 
pohádkovou komedii

BRZY PŘIJDE MIKULÁŠ 
(i s Kašpárkem)

Napsal a zrežíroval: Jan Havel
Návrh a realizace scény: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Světla a zvuk: Milan Dostál
Inspice představení: Marcela Vaňásková 

Loutkové divadlo Srdíčko
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TANEČNÍ ODPOLEDNE
Neděle 2. listopadu ve 13.30 hod.
Neděle 30. listopadu ve 13.30 hod.
Taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci se v tomto měsíci uskuteční dvakrát 
ve společenském sále Městského klubu Vy-
soké Mýto.
Hraje tradičně Rytmická skupina Vysoké 
Mýto pod vedením Stanislava Hájka.
Vstupné: 60 Kč.

Kurzy
Na školní rok 2008/2009 přijímáme přihlášky 
do následujících kurzů: 

Jazykové: 
- angličtina, němčina, francouzština
Jedná se o celoroční odpolední kurzy urče-
né pro začátečníky i pokročilé. 
Výuka probíhá 1x týdně 2 vyučovací hodiny.
Den i hodina výuky byly stanoveny na infor-
mativní schůzce v průběhu září.

- angličtina pro děti ve věku 3 – 15 let
Kurz pořádá 1x týdně Jazyková a sportovní 
miniškola Choceň.

Hrají loutky–marionety a soubor Loutkového 
divadla Srdíčko o. s. Miroslav Bezdíček, Vik-
tor Čáp, Karel Fenik, Zdena Hanáková, Jan 
Havel, Lída Jarchovská, Václav Morávek, 
Ondřej Pavlíček, Jindra Pokorná, Milena 
Stráníková, Hana Svatošová, Marie Švadle-
nová a Petra Vtípilová.

Loutková scéna Městského klubu, Litomyšl-
ská ulice 72, Vysoké Mýto

Vstupné: 30 Kč.
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Městského úřadu Vysoké Mýto 
od 24. 11. do 28. 11. 
nebo v divadle Srdíčko 30. 11. od 13.30.

Úterý 18. 11. v 19.30
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Koncertní představení předního protagonis-
ty českého popu a legendy naší umělecké 
scény, ve kterém zazní vedle jeho ever-
greenů především z šedesátých a sedmde-
sátých let i některé nové baladické melodie 
z posledního alba Oči koní.
Vstupné: 280, 270, 260 Kč.
Předprodej od 23. 10. v Informačním centru 
Městského úřadu.

Připravujeme:

Čtvrtek 11. 12. v 19.30
VÁNOČNÍ KONCERT 
orchestru Václava Hybše, jeho sólistů a hostů
Předprodej od 20. 11.

Koncerty v Šemberově divadle

MĚSTSKÝ KLUB
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Paličkování krajek 
Určeno pro začátečníky i pokročilé.
Výuka 1x týdně v odpoledních hodinách.
 
Mažoretky (nový kurz)
Od října jsme otevřeli kurz mažoretek pro 
dívky od 5 do 10 let. Přihlášky a bližší infor-
mace v kanceláři Městského klubu, 
tel. 465 420 420.

Kurz tance a společenské výchovy pro 
mládež
termíny prodloužených: páteční kurz 
24. 10. 19.00 - 22.30 hod.
14. 11.  19.00 - 22.30 hod.
věneček 5. 12. 19.00 - 23.30 hod.
sobotní kurz  
25 .10. 18.00 - 21.30 hod.
15. 11.  18.00 - 21.30 hod.
věneček 6. 12.  18.00 - 22.30 hod.

Kurz tance pro manželské páry a přátelské 
dvojice 
Kurz bude probíhat od ledna do března 
2009 ve společenském sále Městského 
klubu, přihlášky přijímáme od začátku 
listopadu v kanceláři Městského klubu, 
tel. 465 420 420.

OTVÍRÁME KLUBOVOU SCÉNU 
NA MEJTĚ
MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto otvírá pro 
všechny, kdo se chtějí bavit, klubovou scénu 
v prostorách bývalého kinosálu. 
„Na Mejtě“, jak jsme klub nazvali, budeme 
pořádat koncerty, diskotéky, divadelní před-
stavení, čaje pro náctileté, karnevaly apod. 
Od příštího roku tu bude i kinokavárna. Zve-
me vás tímto do klubu Na Mejtě již od 4. lis-
topadu s pravidelným programem a těšíme 
se na vaši návštěvu. 

Dále vás zveme na naše nové webové strán-
ky, kde najdete podrobné informace o všech 
aktivitách Městského klubu i klubové scény 
Na Mejtě: www.mklub.cz.

Kontakt: MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s. r. o., 
Litomyšlská 71, 566 01 Vysoké Mýto,
tel.: 465 424 455, 465 424 457, 
e-mail: mklub@mklub.cz

Program klubu  Na Mejtě 
na listopad:

úterý 4. 11. v 18.00
W. A. F.,  ČESKÉ SRDCE,  RUFUS

pátek 7. 11. ve 21.00
DISKO – DJ Petr Fikejz  

sobota 8. 11. ve 20.00 
MIXED PICKLES, 
SUNSET BLVD., TAIPAN

neděle 9. 11. od 13.00 do 19.00
DISKO pro náctileté – DJ Petr Fikejz

úterý 11. 11. v 18.00
THE CHALLENGE, BANDZONE

Čtvrtek 13. 11. v 19.00 hod.
KONCERT STUDENTŮ 
SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ 
PARDUBICKÉ KONZERVATOŘE
Na programu: J. S. Bach, H. Wieniawskij, F. 
Mendelssohn Bartholdy, N. Paganini, J. Suk 
a další.
Vstupné: 50 Kč, mládež do 15 let  a důchod-
ci zdarma.

neděle 16. 11. od 13.00 do 19.00 
DISKO pro náctileté – DJ Petr Fikejz

úterý 18. 11. v 18.00
DISKO – DJ Petr Fikejz

pátek 21. 11. ve 21.00
DISKO – DJ Petr Fikejz

sobota 22. 11. ve 20.00 
TRIO DEJANEIRO, CHAMELEON

neděle 23. 11. od 13.00 do 19.00 
DISKO pro náctileté -  DJ Petr Fikejz

úterý 25. 11. v 18.00
JAZZIBABA, TAM  DAM  TUA  BAND

pátek 28. 11. ve 21.00
DISKO – DJ Petr Fikejz

sobota 29. 11. v 18.00
MORROW, STOLEN  LIVES, EXTINCTION 
CONFIDANCE
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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:
20. 11. v 18 hodin
Tomáš Černohous

EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Egyptské dobrodružství je spíše vyprávě-
ním o osobních zážitcích při putování, které 
Tomáš Černohous podnikl po Egyptě v 
minulém roce. Se sto dolary v kapse pro-
cestoval Káhiru, Luxor a Sinajský poloos-
trov, poznal Egypt takový, jaký cestující s 
cestovní kanceláří může jenom stěží poznat 
- bez pozlátek turistických resortů a plné 
penze. Cestoval šesti druhy dopravy, z toho 
jednou 800 km z Luxoru do Káhiry jako 
černý pasažér v nočním vlaku. Urazil cel-
kem 3 000 kilometrů. Součástí přednášky 
bude i demonstrace vodní dýmky i s její 
ochutnávkou.
Vstupné 25 Kč.

Městská knihovna 18. 11. a 20. 11. 
VESELÉ POHÁDKY 
Z LESA I ZAHRÁDKY
Představení pro MŠ.
Nastudovala MŠ Pod Smrkem a Berenika, o. s. 
dle stejnojmenné knihy Hany Ptáčníkové.

Výstavy
Oddělení pro dospělé čtenáře

ZUZANA TEISLEROVÁ (JOKEŠOVÁ)
OTEVŘENÍ PRAVÉ 
MOZKOVÉ HEMISFERY
Výstava obrazů 
potrvá od 1. 11. do 31. 1. 2009

Vestibul Městské knihovny

LUCIE ŠEDOVÁ
PORTRÉTY
Výstava fotografií potrvá do 30. 11.
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NOVINKY NA LISTOPAD

Naučná literatura:
Šula Jan: Co na Řípu ještě nevěděli, 4. díl
Petr Velfel: Rodinný dům podle představ
Alexandr Jakovlev: Rusko plné křížů
Zdeněk Petržela: Nové nápady pro starý 
papír
František Bártík: Tábor Vojna ve světle 
vzpomínek bývalých vězňů
Arnošt Vašíček: Vesmírné přízraky

Beletrie:
Vlasta Pittnerová: Ve svatební noci
David Baldacci: Sběratelé
Jan Cimický: Hodiny v mlze
Joanne Harrisová: Krysařovy střevíce
Magda Váňová: Past

Literatura pro děti a mládež:
Petra Klabouchová: Upíří kronika
Brian Selznick: Velký objev Huga Cabreta
Robert Muchamore: Vězení
Michaela Burdová: Poselství jednorožců

CD:
Ewa Farna: Ticho
Lešek Semelka – Pop galerie
Mňága & Žďorp: Na stanici polární 
B.S.P. : Michal Pavlíček for Kamil Střihavka
Foo Fichters: Echoes. Silence, Patience & 
Grace
Ivanka Devátá: Co číhá za humny

Zvukové knihy:
Dan Brown: Andělé a démoni
C. S. Lewis: Letopisy Narnie
Vladimír Hulpach: Rytíři krále Artuše
Ljuba Skořepová: O zvířatech a lidech a 
malých zázracích
Peter Mayle: Rok v Provenci
Jan Tomšíček: K Viktoriiným vodopádům

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

DOBRODRUŽSTVÍ NA HRADĚ 
ANEB VÝSTAVA HLAVOLAMŮ
2. –  23. listopadu 
Interaktivní výstava, na které se zabaví celá 
rodina. V kulisách hradních rozvalin na ná-
vštěvníky čekají zajímavé prostorové hlavo-
lamy, hry a hádanky. Skvělá příležitost, jak si 
hravým způsobem procvičit paměť, postřeh, 
logické myšlení a kombinační schopnosti. 

MEDVĚDÍ VÁNOCE 
30. listopadu – 31. prosince 
Snad každý měl někdy svého plyšového 
medvídka. I když je tato hračka poměrně 
mladá – vznikla teprve na konci 19. století, 
získala si mnoho příznivců, obdivovatelů a 
sběratelů po celém světě.

V době adventní a vánoční můžete v našem 
muzeu potkat velmi pestrou medvědí směs. 

Regionální muzeum
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Expozice se naplní nejrůznějšími druhy a 
typy plyšových medvědů, a pokud budete 
chtít, můžete vystavit i toho svého nejob-
líbenějšího. Stačí, když ho přinesete do 
pokladny muzea, nejpozději do 23. listo-
padu. Vystavení medvědi obdrží čestné ob-
čanství Republiky Medvídkov. 

VÁNOCE NA VRACLAVI
Výstava betlémů v budově lázní
Každý adventní víkend, počínaje 29. listopa-
dem, můžete navštívit tradiční výstavu betlé-
mů v Barokním areálu na Vraclavi. 

 

Otevřeno o víkendech:
29. 11. a 30. 12., 6. a 7. 12., 13. a 14. 12., 
20. a 21. 12. 
9.00-12.00,13.30-17.00 

Přednášky v Regionálním muzeu
MNICHOVSKÁ ZRADA
Přednáška z cyklu Rok osm
3. prosince v 18.00, 
přednášková místnost muzea 
Přednáškový cyklus Ve znamení osmiček, 
věnovaný zásadním událostem v Česko-
slovensku v letech končících osmičkou, 
bude v listopadu pokračovat přednáškou 
o Mnichovském diktátu v roce 1938. Před-

nášet bude známý 
a neúnavný popula-
rizátor historie, prof. 
Robert Kvaček, jeden 
z největších českých 
odborníků na mezivá-
lečné období a dobu 
2. světové války.

24. - 28. listopadu, přednášková místnost 
muzea začátky přednášek v 18.00, vstup-
né 25 Kč.
Věnováno stému výročí narození choceň-
ského cestovatele po Africe Ladislava 
Kořínka-Broma.

Ladislav Kořínek - Brom 
* 16. dubna 1908 (Choceň) – � 21. ledna 1969
„...jeden z nejzasvěcenějších odborníků 
na Afriku. Z každé cesty na černý kontinent 
přiveze něco nového a neznámého. Jeho 
dokumentární dílo ho umisťuje mezi přední 
velké mezinárodní spisovatele.“

Ernest Hemingway o L. Kořínkovi

Po studiích vyšší hospodářské školy v Chru-
dimi a pražské konzervatoře přivedl mno-
hostranný talent choceňského rodáka L. 
Kořínka brzy k filmu. V české kinematogra-
fii pak působil až do konce druhé světové 
války v různých oborech, nejvíce vynikl jako 
režisér. Jeho filmy byly nestejné úrovně, 
ale přinejmenším čtyři z nich - Harmonika, 
Vyděrač, Tulák Macoun a Skalní plemeno 
- patří k umělecky hodnotné části národní 
produkce. Na sklonku války začal psát s 
Františkem Kožíkem scénář filmu o Africe 
s názvem Ve spárech džungle. V roce 1948 
emigroval a pokusil se realizovat tento scé-
nář, na němž mu velmi záleželo, ve Francii a 
Švýcarsku. Práce na filmu však musely být 
pro nedostatek finančních prostředků zasta-
veny. Po tomto velkém zklamání rozpustil 

V. ROČNÍK CESTOVATELSKÉHO 
FESTIVALU OKOLO SVĚTA

Ladislav Kořínek - Brom
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svůj štáb a s kamerou se rozjel do Afriky 
sám. V letech 1952 - 1962 zde natočil velké 
množství materiálu, z něhož vytvořil několik 
vysoce oceňovaných dokumentárních filmů. 
V Paříži napsal 10 knih z afrického prostře-
dí, které byly přeloženy do řady světových 
jazyků. V Africe prodělal vzpouru Mau-Mau 
- nacionalistické hnutí Kikujů v Keni, které 
v roce 1952 vyvolalo povstání proti bílým 
farmářům a britské koloniální vládě a bylo 
potlačeno až v roce 1956. Plavil se po řece 
Zambezi po stopách skotského lékaře, mi-
sionáře a cestovatele Davida Livingstona 
k Viktoriiným vodopádům; zrekonstruoval 
všechny cesty objevitele centrální Afriky 
- angloamerického novináře a cestovatele 
Henryho Mortona Stanleye, jehož knihy byly 
přeloženy i do češtiny. Z těchto cest nato-
čil pro francouzskou televizi barevný seriál 
Africká odysea, který mohli sledovat i diváci 
v USA, Kanadě a Japonsku. Kniha Africká 
odysea vyšla v roce 1972 i v Českosloven-
sku.  Kořínkovými přáteli byly literární hvěz-
dy jako Ernest Hemingway, s nímž se sblížil 
po jeho leteckém neštěstí v Africe, Erskine 
Caldwell, básník Prévert a mnoho dalších. 
Znalec Afriky si získal četné přátele i mezi 
africkými politiky své doby. Ladislav Koří-
nek-Brom zem řel náhle uprostřed tvůrčí prá-
ce na cestě z Montrealu do New Yorku 21. 
ledna 1969. Sestrou Ladislava Kořínka byla 
významná česká autorka dětské literatury 
Milena Lukešová, která zemřela v červenci 
letošního roku v rodné Chocni.

Pondělí 24. 11.
Petr Horký

MALEDIVY
Vyprávění o zemi, která je nejplošším a nej-
níže položeným státem světa (žádné místo 
neleží více než 2,5 m nad hladinou oceánu) 
a také o potápění v průzračných vodách In-
dického oceánu.

Úterý 25. 11. 
Petr Kaleta

MALAWI – MOSAMBIK – MALAWI 
23 dnů strávených ve dvou státech východní 
Afriky. 23 dnů zajímavých zážitků. Navštivte 
spolu s Petrem Kaletou Malawi, rozkládající 

se na březích stejnojmenného jezera, a Mo-
sambik, který má (více než symbolicky) ve 
svém státním znaku motyku a kalašnikov.

Středa 26. 11.
AFRICKÝ VEČER K POCTĚ LADISLAVA 
KOŘÍNKA-BROMA
Hynek Adámek

ETIOPŠTÍ PASTEVCI 
- NA ROZHRANÍ CIVILIZACÍ 
Tsamajové - pastevecký kmen na jihu Etio-
pie se snaží uchovat si svoji identitu a své 
zvyky, což se jim i přes silný tlak státu zatím 
daří. Otázka je jak dlouho.
RNDr. Hynek Adámek (*1962)
Účastník  české expedice Živá Afrika do 
rovníkové a západní Afriky v roce 1994. 
Spoluautor stejnojmenné publikace (1996 - 
společně s J. Hanzelkou a M. Zikmundem). 

Mosambické ženy

Etiopie - Tsamijové

Program festivalu
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Josefa a Viléma II. Na povrchu jsou vyryta 
jména důstojníků 5. eskadrony dragounské-
ho pluku (č. 14, posádkou z Brandýsa nad 
Labem, na frontě stál v jednom svazu s mýt-
ským plukem) a 1. a 2. eskadrony mýtského 
hulánského zeměbraneckého pluku. Jeho 
velitelem byl podplukovník Ludwig svobod. 
pán Lauer – Ursini von Blagay. Mezi vyrytý-
mi jmény jsou některá známá ve Vysokém 
Mýtě – Ladislav Zbořil (tenkrát ještě rytmis-
tr), zvěrolékař Josef Veselý a poručík Josef 
Rainberg.

O původu poháru nevíme nic bližšího. Jako 
válečná upomínka byl přepravován s plukem 
v opatrovnictví proviantního důstojníka. Na-
posled to byl praporčík Koloman Breslmayr, 
po skončení války při opouštění jižní fronty 
předal pohár Janu Merglovi s prosbou, aby 
jej odevzdal u kádru 2. hulánského pluku ve 
Vysokém Mýtě. Kádr však po říjnu 1918 již 
neexistoval, Jan Mergl uchoval památku u 
sebe a roku 1951 ji předal vysokomýtskému 
muzeu.

Zdeněk Horák, 
kurátor sbírky trofejí a sportovních předmětů

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

V roce 2000 mu vyšla knížka Čas je dar 
Afriky – Etiopie (společně s Pavlem Mikešem) 
a v roce 2003 vydal s Jakubem Havlem knihu 
Island - soulad  protikladů.
- Promítání filmu L. Kořínka Doktor Livings-
   tone, že ano – česká premiéra.
- Africké rytmy – vystoupení hudebníků 
   z černého kontinentu

Čtvrtek 27. 11.
Barbora Literová

DIVOČINA JMÉNEM 
CAMARGUE
Na rozloze 140 000 hektarů naplavené země 
v deltě řeky Rhony se nachází národní park, 
plný přírodních kanálů, ostrovů, lagun, lesů. 
Právě zde, v jižní Francii, kde se řeka Rho-
na vlévá do Středozemního moře, najdeme 
jedno z poslední míst pro útočiště černých 
býků, polodivokých bílých koní a narůžově-
lých plameňáků.

Pátek 28. 11.
Martin Loew

BAJKAL 
– KLENOT V SRDCI SIBIŘE
Martin Loew navštívil modrou perlu Sibiře již 
devětkrát, a proto ve své přednášce sezná-
mí posluchače nejenom s plavbou přes nej-
hlubší jezero světa, ale zavede je i do města 
Irkutsk, na ostrov Olchon či do buddhistic-
kého kláštera u burjatského Ulan Ude.

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

Předmět měsíce:
VÁLEČNÝ UPOMÍNKOVÝ POHÁR
Upomínkový pohár na válečná léta 1914 
– 1915 je památkou po 2. hulánském pluku 
ve Vysokém Mýtě. Pohár je vysoustruhován 
z oceli, uvnitř pozlacen. Je ozdoben po-
zlaceným pásem s profily císařů Františka 
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16. 11. – 19. 12. 
JIŘÍ ZEJFART
V neděli 16. listopadu bude ve Výstavní síni Jana Jušky v Měst-
ské galerii Vysoké Mýto slavnostní vernisáží zahájena výstava 
malíře, grafika, řezbáře a evangelického duchovního Jiřího Zej-
farta. Akce se koná u příležitosti umělcova významného životní-
ho jubilea, oslavy 80. narozenin.
 
Tvorba Jiřího Zejfarta  se opírá především o nábožen-
skou  tématiku. Ilustroval celou řadu náboženských tex-
tů, podílel se na výzdobě mnoha kostelů, a to jak prace-
mi malířskými a grafickými, tak i zručně provedenými díly 
řezbářskými. Pro svou další tvorbu nacházel námět především 
v rozmanitých krajinách Karlovarska a Vysokomýtska, v mís-

tech svého dětství, mládí a duchovního působení. Ve Vysokém Mýtě působil jako farář Čes-
kobratrské církve evangelické v letech 1981 – 1997, během této doby vytvořil velké množství 
kreseb, akvarelů a linorytů, na kterých neokázalými, jednoduchými a pokornými tahy a stejně 
tak jemnými barvami zachytil naše město a jeho okolí. Mnoho jeho prací zdobí stěny vysokomýt-
ských domácností. Jiří Zejfart své dvacetileté dílo několikrát samostatně prezentoval v tehdejším 
Okresním muzeu, ale i na několika výstavách v Městské galerii. Vystavoval i na salonech Malířů 
Vysokomýtska (tedy se svými vysokomýtskými přáteli ze sdružení Triangl).

 

Jiří Zejfart: Obrazy. 
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní 
síň Jana Jušky, 16. 11. – 19. 12.
denně kromě pondělí, 9-12, 13-17 hod. 
Vernisáž v neděli 16. listopadu 
v 10.30 hodin.
Pěvecké vystoupení: Filip Dvorský.

Městská galerie

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

www.mg.vmyto.cz

Jiří Zejfart: Západ
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Školy

PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK 
NA ZŠ JIRÁSKOVA
„V letošním školním roce otevřela základní 
škola poprvé přípravný ročník. Možná se lec-
kdo zeptá, co to je a k čemu? Ještě v květnu 
jsme se ptali i my. Dnes, kdy naše děti na-
vštěvují tuto třídu, již známe celkem přesně 
odpověď. Přípravný ročník je pro děti, které 
nesplňují nástup do školy, buď pro svůj věk 
(jsou tzv. podzimní) nebo pro odklad školní 
docházky. Všechny tyto děti musely projít 
pedagogicko - psychologickou poradnou, 
která ve většině případů nedoporučila další 
docházku do MŠ, ale právě tento přípravný 
ročník. Žáčci této třídy potřebují více rozvíjet 
určité dovednosti, které jim usnadní nástup 
do 1. třídy. V tomto ročníku 0. A je pouhých 
14 žáků, což dává smysl této práci s dětmi, 
kde má paní učitelka na všechny dostatek 
prostoru a času. Třída je vybavena lavicemi, 
ve kterých děti sedí po jednom, aby měly 
dostatek místa a hrací plochu, která je dost 
veliká pro jejich aktivity. Mají k dispozici 
mnoho různých pomůcek a her rozvíjejících 
jejich dovednosti, logické myšlení, vyjadřo-
vací schopnosti apod.
A co na to naše děti? Víme, že jsou nadše-
né a spokojené. Do školy chodí rády a těší 
se, protože paní učitelka stále vymýšlí něco 
nového a zajímavého. Během dopoledne 
střídají různé činnosti ve třídě s pobytem 
venku na čerstvém vzduchu. Škola disponu-
je hřištěm, zahradou, tělocvičnou, děti také 
navštěvují plavecký výcvik. Všichni mají za-
jištěný oběd ve školní jídelně, kde se učí zá-
sadám správného stolování. V odpoledních 
hodinách děti navštěvují školní družinu, kde 
jsou již společně se svými kamarády prvňá-
ky. Tím vším provází naše děti třídní učitelka 
a vychovatelka, které díky svým zkušenos-
tem vědí, jak na ně. 
Již po prvním měsíci školního roku jsme 
mohli říci, že „nultý“ ročník byl pro naše děti 
tou nejlepší volbou. Jejich každodenní nad-
šení je dostatečnou odměnou pro nás i pro 
paní učitelku, která měla odvahu a zájem 
pustit se do tohoto jedinečného projektu.“

ZŠ JIRÁSKOVA

„Otevření přípravného ročníku jsem uvítala 
z několika důvodů. Je to výborná příprava 
na školu. Dcera se bez problémů zadapto-
vala ve školním prostředí a v novém kolek-
tivu, zlepšily se její vyjadřovací schopnosti, 
dovednosti ve výtvarné výchově, naučila se 
podle pokynů plnit zadané úkoly a je mno-
hem samostatnější. Současně jsem velice 
ocenila možnost docházky do školní druži-
ny a společné stravování ve školní jídelně. 
Zatím jsem s náplní vyučovacího programu 
spokojená a doporučila bych ho rodičům i 
jejich dětem.“

„Na konci minulého školního roku, po na-
bídnutí možnosti zapojit syna do tohoto pro-
jektu, jsme váhali, zda-li je syn dostatečně 
vyzrálý a připravený na takovouto změnu. 
Nakonec jsme dali na doporučení zkuše-
ných pedagogů a syna přihlásili. Byl to krok 
správným směrem! Za dobu fungování to-
hoto ročníku (2 měsíce) musíme s úlevou 
konstatovat, že jsme udělali dobře. Individu-
ální přístup v tomto počtu žáků je opravdu 
znatelný a paní učitelce se zcela zjevně daří 
děti zaujmout a pracovat s nimi. Myslíme si, 
že jsme synovi pomohli, aby mohl bez pro-
blémů vstoupit do prvního ročníku již připra-
vený a sžitý s prostředím. Honzík sám je ve 
škole moc spokojený, neustále nás zásobí 
novými poznatky, básničkami, výtvory a 
jeho největší problém (vydržet chvíli v klidu 
a udržet pozornost) se ubírá správným smě-
rem, alespoň doma to na nás tak působí. Je 
na něm zřejmé, že je správně veden a mo-
tivován. Takže za nás rodiče můžeme zatím 
říci jen – díky.“

 Rodiče žáků přípravné třídy
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2 500 BĚŽCŮ 
VE STO ŠTAFETÁCH 
ZÁTOPKOVÝCH ŠTAFET 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
 ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto pořádá běžeckou 
soutěž Zátopkovy štafety pravidelně od roku 
1997. Štafety mají 25 běžců a účastní se jich 
vysokomýtské základní a střední školy a 
učiliště. Nejvíce štafet, 13 s 325 běžci, bylo 
na startu v roce 2003. Letos se zúčastnilo 8 
štafet, tedy 200 běžců. V Zátopkově pětce 
byla první ZŠ Javornického, druhá ZŠ Jirás-
kova. V Zátopkově desítce (žáci do 15 let) 
zvítězila také ZŠ Javornického, druhá byla 
ZŠ Jiráskova a třetí Gymnázium Vysoké 
Mýto. V kategorii středních škol zvítězila 
SŠ obchodu a služeb Choceň, druhé bylo 
Gymnázium, třetí ISŠ technická Vysoké 
Mýto. Od roku 1997 závodilo na vyso-
komýtském stadionu v této soutěži 100 
štafet s 2 500 běžci. Pravidelně se soutěže 
účastní obě vysokomýtské základní školy, 
SŠ obchodu a služeb Choceň a ISŠ tech-
nická Vysoké Mýto. Gymnázium Vysoké 
Mýto a Základní škola Speciální nechybí 
také téměř na žádném startu. A jaká je bi-
lance naší pořadatelské školy? 9x jsme 
zvítězili (4x první stupeň, 5x druhý stupeň). 
Nejrychlejšími běžci naší školy se stali Klára 
Vtípilová (2 000, 400 m 1:08,20) a Michal 
Krátký (2007, 400 m 0:55,40). Nejrychlejším 
pedagogem je Mgr. Michal Bartoš (2004, 
400 m 0:56,77).
A naši letošní vítězové? 
Tibor Pagáč (Gymnázium Vysoké Mýto) 
běžel 400 m za 0:54,40. Z pořadatelské 
školy nejrychleji běžel žák 9. třídy Miloš Zer-
zán (0:57,95 ) z dívek žákyně 7. třídy Daniela 
Nováková (1:11,62). Na závěr bychom chtěli 
poděkovat všem vysokomýtským učitelům 
tělesné výchovy, kteří připravují žáky pro tuto 
soutěž a vždy vytváří na stadionu příjemnou 
sportovní atmosféru.

Ředitelství Gymnázia Vy-
soké Mýto si vás dovoluje 
pozvat na 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 
Pátek 28. listopadu
od 9 do 17 hod. 

Návštěvníci si mohou prohlédnout školu 
a získat další informace o studiu. 
 
Telefonické informace: 465 424 342, 
465 424 233
E-mail: reditel@gvmyto.cz
 
Další termín Dne otevřených dveří: 
středa 11. února 2009 od 14 do 17 hod.
Pro žáky vyššího gymnázia 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: 61 Kč/den.

Ve čtvrtek 4. prosince se v Šemberově di-
vadle v 16.00 hod. uskuteční 

AKADEMIE ŽÁKŮ GYMNÁZIA 
VYSOKÉ MÝTO 
Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost.

GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO

Základní umělecká škola zve na kompono-
vaný pořad 

POD STŘECHAMI PAŘÍŽE
Zpěv a recitace EVA KRIZ, klavírní dopro-
vod MILAN DVOŘÁK. 
V úterý 18. listopadu v 19.30 v koncertním 
sále školy, vstupné 80 Kč.

Základní umělecká škola
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Úterý 11. 11. od 15.30
DRAKIÁDA
15.30 – 16.00 hodin prezentace
16.00 hodin start závodu na hřišti v sídlišti 
Družba.
Startovné 20 Kč (za draka).

Víkend 8. a 9. 11. 
WORKSHOP BUBNY 
DDM Mikádo, cena 450 Kč.
Hlásit se můžete již nyní v kanceláři DDM 
Mikádo.

Čtvrtek 20. 11. od 19.00 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
Výroba šály nebo šátku pod vedením lektor-
ky Moniky Jakoubkové.
Hlaste se co nejdříve, počet míst je omezen.
DDM Mikádo.

Sobota 29. 11. od 9.00 do 15.00 

WORKSHOP KERAMIKA 
Téma: Jedině čas odměřuje všem stejně.
Výroba hodin dle vlastní fantazie.
Pokračování dílny bude v sobotu 13. 12. 
Cena za oba dny: 350 Kč (bez strojku do 
hodin), 550 Kč (se strojkem do hodin).
Dílna proběhne při minimálním počtu 8 lidí. 
Hlaste se v DDM do 26. 11. 

DDM Mikádo

Středa 12. 11. od 18.30 

CURSO DE LENGUA ESPAŇOLA 
Kurz španělštiny pro lehoučce pokročilé 
dos pělé.
První schůzka - domluva kdy, co a jak. 
Doba trvání kurzu: do konce ledna.
Flash klub, cena 450 Kč.

Středa 19. 11. od 16.00
DANCE PAD 
soutěž aneb Kdo se hýbe nezlobí
Flash klub DDM Mikádo.
Vytančete si zajímavé ceny. Dance pad je 
taneční podložka napojená na počítač. Sta-
čí pouze sledovat šipky na monitoru a ve 
správném okamžiku je zmáčknout na vaší 
taneční podložce.

Trénovat na tuto akci můžete ve Flash klu-
bu každé úterý a středu od 12.30 do 18.00 
hodin.

Pátek 21. 11. od 20.00
CHAMELEÓN
Koncert jazzrockové kapely z Moravské Tře-
bové.
Flash klub, vlezné 50 Kč.

Čtvrtek 27. 11. od 18.00
ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA
Druhý díl rozjímání s Františkem Radvanem 
na téma sexualita, energie a láska.
Vstupné 50 Kč, Flash klub DDM Mikádo.

Připravujeme na prosinec:
• Čertování
• Koncert DÉMOPHOBIE
• Pokračování workshopu KERAMIKA
• FIMO dílna
• Rozjímání u čaje s hlasem ticha
• Turnaj ve stolním fotbálku

FLASH KLUB MIKÁDA

EMKO
Emkovo filmové 
středeční navečír:
 
12. 11. 
CANDY 
Australské drama, 108 minut
Režie: Neil Armfield
Krásná mladá malířka Candy (Abbie Cornisho-
vá) prožívá své první vášnivé vzplanutí s příleži-
tostným básníkem Danem (Heath Ledger). Je-
jich láska je opojná a oba se snaží jen o to, aby 
byly společné zážitky stále intenzivnější a oni se 
mohli plně oddat rozkoši. Nespoutanost, po níž 
touží, nakonec najdou v heroinu. Spolu budou 
neporazitelní. Zanedlouho se však ocitnou v si-
tuaci, kdy už nemají co dát do zastavárny, proto 
začne Candy vydělávat peníze prostitucí...
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19. 11. 
KLASS 
Estonsko, 2007, 99 minut
Režie a scénář: Ilmar Raag; 
Hrají: Vallo Kirs (Kaspar), Pärt Uusberg (Jo-
osep), Lauri Pedaja (Anders), Paula Solva-
ková (Thea)

Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže ne-
určené estonské střední školy. Introvertní Joo-
sep se stal terčem nejapných her svých spo-
lužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. 
Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v 
tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé 
svědectví o ponižování lidské důstojnosti. 

  

Začátek vždy od 17.00. ZADARMO

Každou středu pravidelná výtvarná dílna pod 
vedením Evy Olivové.

Přednášky a diskuse na téma:

PRAHA A ZAJÍMAVOSTI O NÍ 
V KOSTCE
20. 11. od 16.00

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

Přednáška
PhDr. Lidmily Pekařové

KDY ZAČÍNÁ VÝCHOVA? 
KDO SMÍ TRESTAT?
v pondělí 3. listopadu od 16.30 hod.
v zasedací místnosti zastupitelstva na MěÚ 
Vysoké Mýto. Vstupné dobrovolné.
Kontakt: kujebacek@seznam.cz.

BESEDA   
o zdraví, zdravém životním stylu a o mož-
nostech léčby civilizačních chorob pomocí 
přírodní čínské medicíny. V rámci centra v 
DDM Mikádo, 
v pondělí 10. 11. od 10.00 hod.

PREZENTACE
Bavlněné plínky POPOLINI - zdraví bez che-
mie. V rámci centra v DDM Mikádo, 
v pondělí 24. 11. od 9.30 do 12 hod.

JAK SE ŽIJE 
V MATEŘSKÝCH CENTRECH
Putovní výstava mateřských a rodinných cen-
ter Pardubického kraje.
V Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě, 
od 4. do 16. 11.

Centrum pro rodinu KUJEBÁČEK

SEKTY A SEKTÁŘSTVÍ
26. 11. od 16.00
Klub otevřen: 
Pondělí:  13.00 - 15.00 (doučování, konzultace)
Úterý:  14.00 - 18.00
Středa:  14.00 - 18.00
Čtvrtek:  14.00 - 18.00
Pátek:  12.00 - 15.00 (doučování, konzultace)

Najdete nás v Průmyslové ul. 168 (areál bývalé 
VOŠ stavební, směr Vraclav).
Na vaši návštěvu se těší Maruška, Marťa a Bára 
(tel. 774 658 597).
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PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI 
3-6 LET
Vždy v pátek od 16.30, nový kurz začíná 
14. 11.

SAUNOVÁNÍ DĚTÍ 
OD JEDNOHO ROKU
Vždy ve středu od 8.30 do 11.30.
Oba kurzy probíhají celoročně, v prostorách 
vysokomýtského bazénu a sauny.

PŘÍPRAVA NA PLAVÁNÍ 
KOJENCŮ OD NAROZENÍ 
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Instruktorka dochází do rodiny a kromě pla-
vání nabízí poradenství v oblasti péče o dítě.

Všechny kurzy vedou zkušené dětské sestry 
a instruktorky plavání.
Bližší informace na tel. 605 146 642, p. Dostá-
lová, mail: andrea.dost@seznam.cz

Ádéčko o. s.

Církve

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

Z nabídky:
• Blanka Pirnosová: Kardinál Vlk odpovídá 

na otázky hledajících a pochybujících
• Watts Greg: Dělník na vinici - portrét 

papeže Benedikta XVI.
• Maria Di Lorenzo: Matka Tereza - zář 

lásky
• Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě
• Jiří Grygar: Věda a víra – jednota, boj 

protikladů nebo lhostejnost?
• Marek Orko Vácha: Návrat ke stromu 

života: Evoluce a křesťanství

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

Česká křesťanská akademie
vás zve na přednášky
P. Jana Rybáře SJ

BUDOUCNOST KŘESŤANSTVÍ
v pátek 14. 11. v 18.00 hodin v sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.

etnografa dr. Radima Urbánka

LIDOVÉ STAVITELSTVÍ 
NA  VYSOKOMÝTSKU
v pondělí 24. 11. 2008 v 18.00 v sále ZUŠ

KONCERT VLADIMÍRA MERTY
ve čtvrtek 4. 12. 2008 v 19.30 v Barbaru

INTERAKTIVNÍ HLINĚNÁ DÍLNA 
ZAHRADNÍ PLASTIKA
14. - 17. 11. 
Dílna je určena nejen pro účastníky předcho-
zích dílen, ale jsou vítáni všichni, koho toto 
téma zaujme a kdo má již nějaké předchozí 
zkušenosti s keramikou. Výpal bude prove-
den v elektrické peci. Kurz je akreditován 
MŠMT a všichni účastníci obdrží potvrzení o 
účasti. Lektorka: Jana Krejzová.

PLETENÍ Z PROUTÍ 
21. – 22. 11. 
Výtvarně - pracovní dílna seznamující s plete-
ním z vrbového proutí. Dílna je určena všem, 
kteří by se rádi seznámili s tímto prastarým 
řemeslem, ale i těm, kteří již kouzlu košíkaře-
ní propadli. Lektor: Martin Schwarzer.

PLETENÍ PEDIGOVÝCH 
DROBNOSTÍ 
6. 12. 
Řemeslná dílna, při které budeme plést vá-
noční ozdobičky, hvězdičky, zvonečky, rybič-
ky. Materiál pedigu použijeme v jeho přírodní 
barevnosti, ale vytvoříme si i vlastní barevné 
kombinace. Lektorka: Pavla Mudruňková.

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

Pravidelná cvičení jógy každý čtvrtek 
v 19.00 hodin v tanečním sále ZUŠ.

Hliněná dílna Újezdec
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Čajovna Čajka
zve na pravidelná úterní setkání, vždy od 17 
hodin se zajímavými tématy o zdraví, čínské 
medicíně aj. 
a na středeční přednášky:  
5. 11. 
přednáška Pavla Poloka

LÉČENÍ ŽIVOTA 
od 18 hodin 

12. 11. 
povídání o bylinách 

BYLINKOVÉ ČAJE
s ing. Jarmilou Chladovou 
od 18 hodin

19. 11. 
přednáška Ivety Woodové 

ČARODĚJNICTVÍ A MAGIE
od 18 hodin

Vstupnými na tyto akce jsou čaje z naší 
nabídky.
Bližší informace: Štěpánka Valková, 
tel. 603 774 521.

Vychází závěrečný, čtvrtý díl knihy 

CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI
Ve druhé polovině října vyšel v nakladatelství 
Oftis čtvrtý díl knihy Jana Šuly, učitele ZŠ Ji-
ráskova ve Vysokém Mýtě, pod názvem Co 
na Řípu ještě nevěděli aneb od Josefa II. k 
T. G. Masarykovi. Kniha volně navazuje na 
předchozí tři díly, které v posledních třech le-
tech vyšly v nakladatelství Oftis a setkaly se 
s velice příznivým čtenářským ohlasem. Pře-
dešlé díly mapovaly naše dějiny od příchodu 
Slovanů na naše území po začátek samostat-
né vlády Josefa II.
Čtvrtý díl pokračuje podobným stylem v lí-
čení našich dějin od roku 1780 až do roku 
1918 - po vznik samostatné Československé 
republiky. Zachycuje tedy éru vlády Josefa 
II., průběh českého národního obrození, od-
raz napoleonských válek v našich dějinách, 
události revolučního roku 1848, pád rakous-
kého absolutismu, vývoj české společnosti v 
2. polovině 19. století. Kniha končí událostmi 
1. světové války a následným vznikem Čes-
koslovenské republiky.

Kniha

Autor ve dvaceti kapitolách čtivou, nenásil-
nou, populární formou představuje nejvý-
raznější osobnosti a dějinné události tohoto 
období české historie. Spolu se zlínským 
kreslířem a ilustrátorem Radkem Steskou se 
snaží přiblížit je s určitým nadhledem i laska-
vým humorem. Každá z kapitol je doplněna 
originálními ilustracemi ve formě kresleného 
vtipu.
Kniha je určena čtenářům všech věkových 
kategorií bez rozdílu vzdělání. Neklade si 
jakékoli vědecké či odborné ambice, chce 
pouze nenuceným, odlehčeným způsobem 
přispět k popularizaci našich dějin.
Kniha Co na Řípu ještě nevěděli vychází v 
době 90. výročí vzniku Československa, a je 
tak tomuto kulatému výročí bezprostředně 
věnována. Zájemci si ji mohou ve Vysokém 
Mýtě zakoupit již tradičně ihned po vydání v 
Kuncově a Faltysově knihkupectví.

Poradenské středisko
Informace o službách poskytovaných
Poradenským střediskem Českého klubu 
nedoslýchavých HELP v Ústí nad Orlicí

Středisko je zřízeno Českým klubem nedo-
slýchavých HELP Plzeň (ČKNH Plzeň), kde 
je vedení ČKNH a kde na Krajském úřadě 
Plzeňského kraje zaregistrovali následující 
sociální služby:

1. Sociální poradenství
2. Sociálně akviziční služby pro seniory 
 a osoby se zdravotním postižením

Poslání:
Posláním střediska je umožnit lidem se slu-
chovým handicapem začlenění do normál-
ního běžného života a zamezit izolaci a vy-
loučení ze společenského života.

Pro koho je služba určena:
Pro osoby z ústeckoorlického regionu, bez 
ohledu na věk, kteří mají sluchové problémy 
a potřebují poradit jaké možnosti mají, co se 
týká naslouchátek, a nebo jaké kompenzač-
ní pomůcky pro jejich postižení jsme schop-
ni jim poskytnout.
Cíle:
- zabránit vyloučení ze společenského živo-

ta
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- pomoci osobám se sluchovým handica-
pem zůstat součásti přirozeného domácí-
ho prostředí 

- poskytnout informace ze sociální oblasti.
Hlavní principy služeb:
- flexibilita - jde o služby, které okamžitě 

reagují na potřeby klienta (např. drobné 
opravy) 

- bezplatné poradenství v sociální oblasti 
(hlavně příspěvky na jednotlivé komp. po-
můcky) 

- kontakty na zařízení poskytující odbornou 
pomoc

- zachování důstojnosti člověka (klientům 
netykáme, při oslovování používáme titul)

- volíme individuální přístup
- respektujeme zachování mlčenlivosti
- respekt a úcta ke klientovi.

Terénní služby:
- jsou poskytovány na požádání klienta za 

úhradu cestovních nákladů
- součástí služeb je rovněž možnost provádě-

ní drobných oprav a čištění naslouchadel 
- dále výměna a opravy koncovek naslou-

chadel
- obstarání baterií do naslouchadel
- opravy a čištění baterie jsou prováděny za 

úhradu.

Poznámka:
Při poradenském středisku funguje klub ne-
doslýchavých, jehož členové získávají bate-
rie do naslouchadel se slevou a 2x ročně se 
pro členy pořádá členská schůze na Měst-
ském úřadě Ústí nad Orlicí, kde jsou sezna-
mováni se všemi novinkami v oblasti naslou-
chadel a kompenzačních pomůcek. V rámci 
schůze vystupují pozvaní hosté např. MUDr. 
Hájek z ORL nemocnice Ústí nad Orlicí nebo 
sestra p. Černá, která dělá audiogramy. Na 
schůze mohou i nečlenové. 

Služba pro veřejnost bude pro zájemce po-
skytována na MěÚ Vysoké Mýto, Jiráskova 
čp. 179, 1. poschodí, odbor soc. věcí od 
1. 12. 2008, každé první úterý v měsíci od 
9 - 12 hod.
Kontakt:
Poradenské středisko ČKNH Ústí n.Orl.
Jiřina Jarešová, Vladimír Král 
Ul. Čs. armády 284
562 01 Ústí nad Orlicí
Tel. 465 526 911

JAKÉ MOHOU BÝT TRIKY 
PŘI POSKYTOVÁNÍ PŮJČEK
Nejdůležitější podmínky nemusí být ve smlou-
vě, ale ve smluvních podmínkách – žádejte i 
smluvní podmínky. 
Smlouva a smluvní podmínky jsou psány 
drobným písmem nebo obsahují cizí slova 
– nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. 
Poskytovatelé půjček vám nechtějí pomoci, 
ale vaše půjčka jim přinese zisk – vždy se 
dozvíte výhody, kdežto nevýhody vám budou 
buď zatajeny, nebo budou ve světle výhod 
představeny jako okrajové. 
Poskytnutí půjčky je vázáno na povolení k in-
kasu nebo k podepsání nevyplněného šeku 
– za žádnou cenu nic takového nepodepisuj-
te. Poskytovatel půjčky tak bude moci vždy 
zasáhnout do vašich financí. 
Výše úroku ani RPSN (roční procentuelní saz-
ba nákladů) nejsou nejdůležitějšími ukazateli 
pro porovnání půjčky. Udělejte si vlastní vý-
zkum a sdělte, jakou částku si chcete půjčit, 
na kolik měsíců jste ochotni se zadlužit a jakou 
měsíční splátku můžete splácet. Dále se ptejte 
na všechny platby a úhrady spojené s půjčkou, 
jako je např. povinné pojištění, vedení účtu aj. 
Všechny platby pak sečtěte a porovnejte. 
Pokud reklama uvádí, že úrok nebo RPSN je 
např. od 6 %, jedná se o podmínky, které uvá-
dí banka, ale tyto podmínky nemusí být vhod-
né pro vás (např. splacení úvěru do 3 měsíců, 
výše měsíčních splátek aj.). 
Smluvní pokuty za zpožděné platby mohou 
být nepřiměřeně vysoké – zjistěte si výši po-
kut, nikdy nevíte, co se může stát. 
Někteří poskytovatelé půjček při zpožděné 
platbě žádají okamžité uhrazení celé půjč-
ky, jejíž nesplacení může být vázáno vyššími 
úroky – nenechávejte nic náhodě a dbejte na 
včasné úhrady půjček. 
Někteří poskytovatelé půjček požadují úhradu 
první a poslední splátky v jiný den než je den 
pravidelné splátky. Zjistěte si všechny termíny 
plateb, abyste předešli zbytečným (zúroče-
ným) pokutám za pozdní platby. 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: 465 520 520
e-mail: poradna@orlicko.cz

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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POKOŘENÝ KOPEC
V sobotu 11. října se více než šedesát přízniv-
ců sportu sešlo v Knířově, aby na kole anebo 
pouze s pomocí vlastních nohou zdolali jeden 
z nejprudších kopců v okolí. Konal se zde to-
tiž již 23. ročník závodu Běh do knířovského 
kopce spolu s jubilejním 10. ročníkem Kuje-
báckého pedálu. 
Závodníci byli rozděleni do kategorií podle 
věku a pohlaví a na své si přišli také ti nejmen-
ší, pro které byla připravena kategorie mami-
nek (tatínků) s kočárky. Za krásného podzim-
ního počasí jsme byli svědky mnoha kvalitních 
sportovních výkonů a vzájemných soubojů na 
závodní trati, ale hlavně radosti a spokojenosti 
všech, kteří se rozhodli kopec zdolat. 
Po absolvování trati všemi závodníky proběh-
lo vyhlášení nejlepších, kteří byli na stupních 
vítězů odměněni medailí, diplomem, věcnými 
cenami a nezbytným potleskem. S úplným 
závěrem pak přišla na řadu tradiční tombola, 
kde mohl vyhrát cenu i ten, komu nebylo do-
přáno ve sportovním zápolení. Úplný přehled 
výsledků naleznete na webových stránkách 
města Vysokého Mýta v sekci sport.
 Za pořadatele akce, Sokol Džbánov a Cyklo-
sport Bendl Vysoké Mýto, bychom chtěli touto 
cestou poděkovat všem zúčastněným závod-
níkům  – zpravidla dětem a jejich rodičům – a 
všem, kteří se na přípravě a průběhu závodů 
podíleli, za neopakovatelnou, takřka rodinnou 
atmosféru, kterou se jim podařilo vytvořit.
 Je potřeba také vyzdvihnout jména sponzorů, 
bez kterých by se tato akce neobešla. Jsou 
to: Cyklosport Bendl Vysoké Mýto, Čimbora 
servis s. r. o. Vysoké Mýto, časopis o běhání 
– RUN a Marty. Za významnou podporu také 
děkujeme Městskému klubu Vysoké Mýto a 
Obecnímu úřadu Džbánov.
Příští rok se těšíme na shledanou!

 Pořadatelé

Sport Bazén

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

12.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

12.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.00 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.00 - 17.00    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

13.00    •    18.00

12.00 - 16.00    •    17.00 - 21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    18.00 - 21.00

12.30 - 16.30    •    19.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00

11.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00

11.00    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00

12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00

12.30 - 16.00    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00

13.00    •    17.00
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VYKLIĎ ZÁSUVKU, 
SKLEP I PŮDU!

13. 11. - 14. 11.  
přines do školy jakýkoliv 
elektrospotřebič, který přestal sloužit. Ode-
vzdej ho do připraveného vaku ve vestibulu 
školy.

Vysloužilý spotřebič rozeberou specializova-
né firmy na jednotlivé díly, vytřídí je a znovu 
využijí jako surovinu. Recyklace vysloužilých 
elektrozařízení nestojí město žádné peníze.
Pokud tento spotřebič vyhodíš do popelni-
ce, skončí na skládce komunálního odpadu 
zahrabán na věky věků. Nikdo z něj nevytě-
ží drahé kovy a ještě za uložení  zaplatíme 
skládkovné.

OTVÍRACÍ DOBA 
SBĚRNÝCH DVORŮ 
Zimní čas

 ul. Gen. Svatoně Průmyslová ul.

PO  13.00 -17.00

ÚT 13.00 - 17.00  

ST  9.00 - 12.00

ST  13.00 - 17.00

ČT  13.00 - 17.00

PÁ 13.00 - 17.00  

SO  8.00 - 12.00

Technické služby Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí přijme

lékaře/ku
vedoucího fyzioterapeuta/ku 

fyzioterapeuty
Nabízíme velmi dobré platové podmínky, možnost dalšího 

vzdělávání, byt k dispozici.

Kontakt:  tel.: 465 544 206 
e-mail: kutnarova@rehabilitacniustav.cz

www.rehabilitacniustav.cz

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

přenechte druhým.

Podnikatelům – osobám 
samostatně výdělečně činným

a ostatním organizacím nabízím:
• vedení daňové evidence a účetnictví

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

• DPH

• zastupování na finančním úřadu

Telefon: 606 569 256

Zářivka vyhozená do komunálního odpadu ohro-
žuje životní prostředí.
Při jejím odevzdání na sběrné místo je díky recyk-
laci více než 90% získaných surovin dále využito.
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• Přijmeme prodejce do kuchyňského stu-
dia ve Vysokém Mýtě. 
Požadavky: příjemné vystupování a komuni-
kativnost. Dobré platové podmínky. 
Tel.: 608 242 093.

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

• plocha 30 – 60 m2

• zajistíme kompletní právní servis
• nabídneme možnosti financování
• možnost směny za váš stávající menší nebo větší byt, dům, chalupu…

INVESTICE BEZ RIZIKA 
PRODEJ BYTŮ VE VYSOKÉM MÝTĚ

tel.: 603 213 444 (nejsme real. kanc.)

• Koupím militarie SSSR
oblečení a vybavení sovětské armády, 
zašlete SMS s číslem, zavolám. 
Tel. 724 935 769.

Řádková inzerce
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