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Na přední straně obálky:
Letecký pohled na část Litomyšlského a Pražského předměstí z jihovýchodu (2007).
Vpravo nám. T. G. Masaryka, horizontály ulic Prokopa Velikého a Žižkovy, lemující 
oblouk bývalých kasáren.

Pohled na vojenský objekt Sovětské armády v Žižkově ulici z jihovýchodu. 
Foto: Vaťa Andrle, 1990.



ZDENĚK ROSÁK
malíř a průmyslový designér, akademický sochař
* 10. února 1938

Narodil se před 70 lety v Prostějově, dětství ale pro-
žil v Ivanovicích na Hané. V 15 letech začal studovat 
automobilovou průmyslovku v Zábřehu na Moravě. 
Po jejím absolvování nastoupil do Karosy Vysoké 
Mýto, nejprve jako technik. Ve druhé polovině 60. let 
pak studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. K jeho profesorům tu patřili např. Josef Ma-
lejovský, později na katedře designu ve Zlíně prof. 
Zdeněk Kovář, Ing. arch. František Crhák, ak. soch. 
Gustav Hlávka a jiní. Po absolvování Umprum v roce 
1969 se vrátil do Karosy a působil tu jako průmys-
lový designér až do roku 1992. Pracoval především 
na návrzích karoserií autobusů i speciálních vozidel. 
Za dobu působení v Karose obdržel za svoje návrhy 

řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější byla Cena za vynikající průmyslový design pro autobus 
C – 734 a dále zlaté medaile z mnoha domácích i zahraničních veletrhů. Mimo práce pro Karosu 
došla uznání i jeho práce pro jiné firmy: získal např. ocenění Czech made za telefonní hovorny 
Telecomu  a ocenění Zlatá Mefa za kobaltový ozařovač zhoubných nádorů pro Teragam aj. 
V době své aktivní práce pro Karosu byl členem mnoha odborných a hodnotitelských komisí 
v rámci struktury čs. automobilových závodů. Vedle toho se věnoval i navrhování interiérů, do 
nichž často umisťoval své, převážně dřevěné plastiky. Několik takových plastik vytvořil i pro 
exteriéry budov a veřejná prostranství. Dnes je na (velmi aktivním) odpočinku, žije v Chocni, 
příležitostně vytváří návrhy pro výrobce autobusů SOR Libchavy, ale především maluje; kromě 
toho působí na částečný úvazek jako odborný učitel oboru Průmyslový design, grafický a tvaro-
vý design obalů na Střední škole uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí.
Rosákův vřelý vztah k Vysokému Mýtu je dán především tím, že přestože tu bydlel jenom krátce 
(v letech  1958 – 1963), pracoval tu vlastně po celý život. Z jeho realizací pro Vysoké Mýto je 
třeba připomenout např. měděný reliéf na Sportovní hale, interiér Finančního úřadu, interiér 
restaurace v hotelu Optimal, pro který vytvořil i 3 metry širokou monumentální dřevěnou alegorii 
Vysokého Mýta, a v neposlední řadě pak i jeho nejpopulárnější dílo, bronzovou sošku Kujeby 
(viz str. 6), která je každoročně udělována nositelům výročních cen města Vysoké Mýto. Jako 
malíř je Zdeněk Rosák v podstatě autodidakt, nicméně jeho sochařská a designérská (kreslíř-
ská) profesionální příprava mu jistě byla při formování jeho malířského stylu dobrým základem. 
Své náměty hledá především v krajině svého působení mezi Vysokým Mýtem a Chocní, ale i na 
blízké Vysočině. Zpočátku pracoval přímo v plenéru, a tady mu vyhovovala technika tempery 
a realističtější kolorit, v posledních letech však své náměty promýšlí a dotváří v ateliéru, kde 
své oleje nechává pouze vzdáleně inspirovat původním motivem. Tímto motivem jsou často 
vysokomýtské věže a střechy, ale i venkovské stodoly nebo vesnická zákoutí. S postupem let je 
patrná malířova snaha po dekompozici obrazu a jeho geometrizaci do čtvercových a trojúhelní-
kových struktur, která byla v nejposlednějším období završena úplnou tvarovou abstrakcí před-
lohy. Zdeněk Rosák mnohokrát vystavoval své obrazy na výstavách ve Vysokém Mýtě, Chocni, 
Litomyšli, Hradci Králové i v Praze. Pravidelně vystavuje i se Sdružením malířů Vysokomýtska 
(v rámci vysokomýtské výtvarné skupiny Triangl), jehož je současně členem i malířským rád-
cem. K jeho 70. narozeninám bude v sále Orlického muzea v choceňském zámku 9. února v 16 
hodin zahájena jeho výstava Obrazy a obrázky Zdeňka Rosáka. Potrvá do 2. března.

Medailon měsíce
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Vitrinka Zdeňka Rosáka

Zdeněk Rosák: Monumentální reliéf na Sportovní hale ve Vysokém Mýtě, 80. léta, tepaný měděný plech.

Zdeněk Rosák: Vysoké Mýto, 2000, olej, sololit.
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Úplná znění usnesení ZM č. 7/07 a RM č. 
41/07 – 1/08 jsou zveřejněna na interneto-
vých stránkách města www.vysoke-myto.cz. 
Předkládáme vám z nich následující výtah.

12. prosince 2007 zastupitelstvo města:
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
8/2007 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů na území města 
Vysoké Mýto, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem;
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
9/2007, kterou se mění vyhláška č. 10/2006, 
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství;
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 
10/2007, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpa-
dů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003, 
4/2004, 7/2005 a 8/2006;
 • schválilo pravidla rozpočtového provizo-
ria na rok 2008 a rozpočtový výhled sesta-
vený do roku 2011;
• schválilo poskytnutí dotace společnosti 
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o. 
na provoz fermentační stanice; 

• schválilo uzavření dodatku č. 1 smlouvy o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí ČR a realizaci akce, na kte-
rou je poskytována podpora z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, jejímž před-
mětem je poskytnutí podpory na realiza-
ci projektu „Integrovaný systém nakládání 
s bioodpady Vysoké Mýto“. 

11. prosince rada města:
• schválila přijetí neinvestiční dotace z roz-
počtu Pardubického kraje na financování 
osobní asistence pro MŠ Pod Smrkem 
Vysoké Mýto ve výši 30 000 Kč.

20. prosince rada města:
• schválila uzavření nájemní smlouvy na 
byty na nám. Naděje a v ulicích V Břízkách, 
Husova, Prokopa Velikého, Čapkovská 
a U Potoka na dobu určitou. 

8. ledna 2008 rada města:
• schválila ceník úkonů pečovatelské služ-
by dle předloženého návrhu;
• vzala na vědomí informaci o správních 
poplatcích za vydávání ověřeného výstupu 
z informačních systémů veřejné správy od 
1. 1. 2008.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

Informace z Městského úřadu
Z jednání zastupitelstva a rady města

Počátek nového roku bývá každoročně 
ve znamení veletrhů cestovního ruchu, 
které jsou jedním z nástrojů prezentace 
našeho města. Maraton veletrhů odstar-
toval 10. ledna na Regiontouru v Brně. 
V uplynulých letech Vysoké Mýto vy-
stavovalo v rámci stánku Pardubického 
kraje, avšak letos kraj zvolil jinou strate-
gii. Svůj stánek pojal komorně a nízko-
nákladově a prezentoval zde pouze ce-
lokrajské propagační materiály. Přesto 
Vysoké Mýto na veletrhu vystavovalo a 
jeho prezentace v rámci samostatného 
stánku Českomoravského pomezí byla 
významná. 

První prezentace Českomoravského pomezí
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Poprvé se zde města Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy a Moravská Třebová, sdružená v 
turistické oblasti Českomoravské pomezí, představila pod novým společným logem a s novými 
propagačními materiály. Tato prezentace je součástí společného projektu „Propagace oblasti 
Českomoravské pomezí“ financovaného z fondů Evropské unie. Na projekt ve výši 1 335 222 
Kč, který obsahuje mimo jiné vytvoření loga oblasti, výrobu uceleného balíčku propagačních 
materiálů včetně mapy, propagaci oblasti na veletrzích cestovního ruchu a vytvoření interneto-
vých stránek, přispěla 75 % ze Společného regionálního operačního programu Evropská unie 
a 15 % Pardubický kraj. Kromě společných propagačních materiálů přivezlo každé město na 
veletrh svoje tištěné skládačky, brožurky a další propagační předměty. 
Města Českomoravského pomezí mají svým návštěvníkům skutečně co nabídnout. Ať to jsou 
kulturní památky, muzea a galerie, rodné domy a působiště slavných osobností nebo kvalitní 
sportovní areály či zajímavosti. Návštěvníky veletrhu jsme rovněž lákali na rozmanitou nabídku 
kulturních akcí ve městech i na krásnou přírodu v okolí, vhodnou pro pěší turistiku i cykloturis-
tiku. 
Stánek Českomoravského pomezí slavnostně otevřeli starostové a místostarostové těchto 
pěti měst spolu se senátorem Václavem Koukalem. Do našeho stánku zavítal rovněž zástupce 
hejtmana Pardubického kraje Ivo Toman a další hosté. 
První prezentace Českomoravského pomezí na Regiontouru se vydařila. Nyní nás čekají veletr-
hy v Praze, Olomouci, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Ostravě. Věříme, že naše účast na 
veletrzích cestovního ruchu není zbytečná a že se nám podaří přilákat do naší oblasti co nejvíce 
návštěvníků.

Marie Lněničková, 
odbor vnitřních věcí MěÚ Vysoké Mýto

NEZAPOMEŇTE, 
že stále probíhá soutěž ve sběru nápojových kartonů (tetrapaků). Plné  
pytle sešlápnutých nápojových kartonů spolu s vyplněným soutěžním 
kupónem můžete odevzdat na sběrném dvoře v Průmyslové ulici. 
Soutěžní kupóny i oranžové pytle na tetrapaky si můžete vyzvednout 
ve sběrných dvorech, Technických službách a v Informačním centru 
Městského úřadu.

V červnu bude vylosováno deset výherců, kteří obdrží hodnotné ceny.  
Čím více plných oranžových pytlů odevzdáte, tím větší je vaše šance na výhru!

Odbor životního prostředí

Dovolujeme si upozornit na změnu výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2008. 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání a 
odstraňování komunálních odpadů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysoké 
Mýto č. 10/2007, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku  za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve zně-
ní vyhlášek č. 1/2002, 5/2003, 4/2004, 7/2005 a 8/2006. 
Sazba poplatku na rok 2008 pro každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, činí 
480 Kč a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indi-
viduální rekreaci, také 480 Kč  za jednu stavbu.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách po 240 Kč. Splatnost první splátky poplatku je nejpozději 
do 30. dubna 2008 a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října 2008. (Poplatek je možné 
uhradit k 30. dubnu 2008 v celkové výši.)

Změna výše poplatku za odpady
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ZPĚTNÝ ODBĚR
Pokud vám v domácnosti doslouží velké či malé elektrospotřebiče (pračky, ledničky, sporáky, 
vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, fény, holící strojky…), v dílně 
a na zahradě nářadí, nástroje (vrtačky, brusky, frézky, čerpadla, kompresory, sekačky, křovinoře-
zy…) odevzdejte je v kompletním stavu  na sběrný dvůr v Průmyslové ul. nebo při koupi nového 
elektrozařízení přímo v prodejně. Jedná se o tzv. zpětný odběr, jehož cílem je šetřit přírodu a 
přírodní zdroje. Tento zpětný odběr  zajišťuje společnost Elektrowin, která takto odevzdané elek-
trospotřebiče předává odborným firmám k dalšímu zpracování a využití.
V roce 2007 bylo na sběrném dvoře ve Vysokém Mýtě v Průmyslové ul. odevzdáno 571 ks 
lednic a naplněno 7 ks vaků s malými elektrospotřebiči. Děkujeme všem, kteří takto správně s 
vysloužilým elektrospotřebičem naložili.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
VE VYSOKÉM MÝTĚ
Již několikrát jsme vás ve Vysokomýtském 
zpravodaji informovali o komunitním plá-
nování sociálních služeb. S koncem roku 
2007 byla provedena poslední dotazníková 
šetření  v místních částech Vysokého Mýta 
(Brteč, Domoradice, Lhůta, Svařeň, Vanice a 
Knířov). O výsledcích všech dotazníkových 
šetření vás budeme informovat prostřednic-
tvím internetových stránek města Vysokého 
Mýta  a Vysokomýtského zpravodaje.
Pokud vás problematika komunitního plá-
nování sociálních služeb zajímá a máte pří-
padné další podněty, které by měly být za-
pracovány do komunitního plánu sociálních 
služeb, kontaktujte nás.
Ing. Iveta Fajglová, 777 755 276, 774 975 531
e-mail: iveta.fajglova@vysoke-myto.cz

Odbor sociálních  služeb

K 10. lednu se na Městském úřadu ve Vyso-
kém Mýtě sešlo celkem 88 návrhů do všech 
10 vyhlašovaných kategorií (vč. zvláštní 
ceny). Správnost zařazení a to, zda návrhy 
splňují podmínky statutu výročních cen, po-
soudí jednotlivé komise (kulturní, školská a 
pro mládež a tělovýchovu). Zastupitelstvo 
města pak rozhodne na svém jednání 20. 
února, kteří navržení se stanou laureáty vý-
ročních cen za uplynulý rok. 
Sošky Kujebů budou vítězům předány 
na tradičním slavnostním večeru v 
Šemberově divadle v pondělí 10. března. 
Slavnostní UDÍLENÍ VÝROČNÍCH CEN 
MĚSTA VYSOKÉ MÝTO ZA ROK 2007 
bude moderovat Aleš Cibulka, jako host 
vystoupí  Dobrý večer Kvintet.

Výroční ceny za rok 2007

Zdeněk Rosák:
Bronzová soška Kujeby.
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Čtvrtek 14. 2. v 19.00   

NA DRUHÉ STRANĚ
Psychologické drama. Melodramatický 
příběh o smrti a životě v kulisách součas-
ného Istanbulu. Film je druhým dílem za-
mýšlené trilogie německého režiséra Fatiha 
Akina Láska – Smrt – Ďábel. Po prvním, 
vele úspěšném dílu Proti zdi (hlavní cena v 
Berlíně 2004) přichází na řadu Smrt...
Širokoúhlý. 122 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Pátek 15. 2. v 19.00   

P. S. MILUJI TĚ
Romantická komedie USA. Holly je provdá-
na za svou životní lásku, když však Gerry 
zemře, ztratí chuť žít. Jediný člověk, který jí 
mohl pomoci, tu již není. Ale je tu něco, co 
pro ni nachystal před svou smrtí...
126  min. České titulky. Od 12 let. 
Vstupné 64 Kč.

Neděle 17. 2. v 17.30   

PAN VČELKA
Animovaná americká komedie. Nekoruno-
vaný král pohádek, studio Dream Works, se 
spojilo se slavným komikem Jerrym Seinfel-
dem a vytvořilo zábavný svět, ve kterém to 
hučí jako v úlu. Včela v čele...
86 min. Český dabing. Mládeži přístupno. 
Vstupné 64 Kč.

Středa 20. 2. v 17.30   

KOUZELNÁ  ROMANCE
Romantická komedie USA. Film o pohádko-
vé princezně, kterou zlá královna přemístí do 
současnosti, je spojením klasické pohádky 
s příběhem z moderního New Yorku.
Širokoúhlý. 108 min. Český dabing. 
Mládeži přístupno. Vstupné 64 Kč.

Středa 6. 2. v 19.00   

RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Vědeckofantastický horor  USA, Velké Britá-
nie a Německa. Nastal konec světa. Pokus-
ný T-virus byl vypuštěn do světa a proměnil 
obyvatelstvo v hordu potácejících se zom-
bie, které mají v oblibě maso.
Širokoúhlý. 90 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 69 Kč.

Čtvrtek 7. 2. v 17.30
Pátek 8. 2. v 17.30   

ZLATÝ KOMPAS
Americký rodinný dobrodružný film. Fantas-
tické dobrodružství, zasazené do světa, kde 
lidské duše nabírají podobu zvířat, mluvící 
medvědi vedou války a děti mizí neznámo 
kam.
Širokoúhlý. 113 min. Český dabing. 
Mládeži přístupno. Vstupné 69 Kč.

Úterý 12. 2. v 17.30   

ALVIN  A  CHIPMUNKOVÉ
Americký animovaný hudební film pro celou 
rodinu. Neobyčejné veverky, které nejen že 
umí mluvit, umí i výborně zpívat a dokonce 
si nechají natočit i desku. Chipmunkové pat-
ří mezi kultovní americké animované posta-
vičky.
87 min. Český dabing. Mládeži přístupno. 
Vstupné 59 Kč.

Středa 13. 2. v 19.00   

SÍLA  SRDCE
Americké drama. Příběh o události, která šo-
kovala celý svět. V Karáčí v roce 2002 zmizel 
novinář prestižního listu Wall Street Journal. 
Z osobní tragédie se stal strhující příběh...
Širokoúhlý. 107 min. České titulky. 
Od 15 let. Vstupné 59 Kč.

Kino
Kino Šemberovo divadlo

(www.vysoke-myto.cz/kino)
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JARNÍ  PRÁZDNINY  V KINĚ

Pondělí 11. 2. v 10.00   

SPLÁCHNUTEJ
Americká rodinná animovaná komedie. Pří-
běh se odehrává v ulicích britské metropole, 
ale i pod nimi. V  luxusní rezidenci hlavního 
hrdiny, domácího mazlíčka myšáka Roddy-
ho, se objeví kanálová krysa Sid a dostane 
zálusk na jeho místo.
85 min. Český dabing. Mládeži přístupno. 
Vstupné 35 Kč.

Úterý 12. 2. v 10.00   

SHREK  TŘETÍ
Třetí pokračování nejúspěšnější animované 
komedie USA. Krásní, mladí a zelení manže-
lé Shrekovi prožívají další, ještě vypečenější 
dobrodružství. 
93 min. Český dabing. Mládeži přístupno. 
Vstupné 35 Kč.

Středa 13. 2. v 10.00   

ROBINSONOVI
Animovaný rodinný film USA z produkce stu-
dia Walta Disneyho. Příběh geniálního kluka 
se zálibou v technických vychytávkách a s 
touhou najít rodinu... Zdá se vám ta vaše 
zvláštní? To ještě neznáte Robinsonovy!
109 min. Český dabing. 
Mládeži přístupno. Vstupné 35 Kč.

Čtvrtek 14. 2. v 10.00   

RATATOUILLE
Animovaná rodinná komedie. Tvůrci slavné-
ho studia Pixar přišli s novým hrdinou. Ten 
má na to, že je jen obyčejnou krysou, neob-
vyklý sen: chce se stát kuchařem! 
Širokoúhlý. 110 min. Český dabing. 
Mládeži přístupno. Vstupné 35 Kč.

Pátek 15. 2. v 10.00  

HARRY  POTTER  
A  FÉNIXŮV  ŘÁD
Harry Potter se vrací do Bradavic, aby na-
stoupil do pátého ročníku školy čar a kouzel. 
Připravuje mladé čaroděje na nebezpečnou 
bitvu, která brzy vypukne…
Širokoúhlý. 138 min. Český dabing. 
Mládeži přístupno. Vstupné  35 Kč.

Pátek  22. 2. v 19.00   

HITMAN
Francouzský akční thriller. Film je adaptací 
jedné z nejoblíbenějších počítačových her. 
Svět není bezpečným místem. Všude se kra-
de, zabíjí, vydírá, týrá. Hitman alias Agent 47 
byl stvořen jako nástroj pro zabíjení viníků.
Širokoúhlý. 92 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Neděle 24. 2. v 19.00   

TĚSNĚ  VEDLE
Komedie USA plná omylů. Nežeňte se do 
ženění. Jako Eddie: až na svatební cestě 
zjistil, že našel tu pravou. Dotyčná ale bohu-
žel nebyla jeho manželka.
Širokoúhlý. 115 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 59 Kč.

Středa 27. 2. v 19.00   

INLAND  EMPIRE
Poslední film Davida Lynche. Příběh o záha-
dě... ve vnitřním světě… zamilované ženy… 
Strhující detektivka od mistra oboru: nej-
avantgardnější, nejabstraktnější, nejnepro-
niknutelnější vize v celé jeho kariéře. Třího-
dinová noční můra...
172 min. České titulky. Od 15 let. 
Vstupné 64 Kč.   

Čtvrtek 28. 2. v 19.00
Pátek 29. 2. v 19.00   

JÁ, LEGENDA
Americký  vědeckofantastický horor. V apo-
kalyptickém, zcela vylidněném New Yorku 
bojuje poslední muž (Will Smith) proti hordě 
zmutovaných jedinců, kteří mají jediný cíl: 
zabíjet. On má ovšem také cíl: přežít. Nej-
navštěvovanější film současnosti.
Širokoúhlý. 110 min. České titulky. 
Od 12 let. Vstupné 69 Kč. 

V březnu uvidíte:
Chyťte doktora • Vetřelci vs Predátor 2 • 
Svatba na bitevním poli • Americký gang-
ster • Alvin a Chipmunkové • Lovci pokladů: 
Kniha tajemství • O život • Oko.
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boku Fidela Castra se stane legendárním 
Che Guevarou), zatímco devětadvacetiletý 
biochemik Alberto je katalyzátorem příběhu 
a prostředníkem při poznávání lidí, které na 
své pouti potkávají. Cestují na motocyklu 
(odsud název) a jejich cesta je směsí tou-
hy po dobrodružství,  po poznání i odrazem 
vnitřního neklidu pudově ženoucího oba 
mladé muže dál směrem k budoucnosti. 
Tradiční schéma tzv. road movie má mnoho 
podob a variací. Na Sallesově snímku bude-
me mít možnost obdivovat temperamentní 
podobu tohoto žánru, vidět kus světa a ke 
všemu cestovat ve společnosti Che Gueva-
ry! Takové pozvání se přece neodmítá!

Jan Schejbal

Felliniho filmem Sladký život začala 17. led-
na nová sezóna vysokomýtského Filmové-
ho klubu. Na rok 2008 jeho dramaturg Jan 
Schejbal připravil výběr 10 filmů jak ze zlaté-
ho fondu světové kinematografie, tak někte-
ré novinky alternativní filmové scény ze svě-
ta i z domova. Představení se konají vždy 
3. čtvrtek v měsíci a členství stojí jen 100 Kč.

INFORMACE O ČLENSTVÍ 
VE FILMOVÉM KLUBU
Prodej průkazek filmového klubu (100 Kč) za-
čal před prvním představením 17. ledna 2008 v 
18.30 ve vestibulu kina. Bude pokračovat před 
každým představením, případně i jindy po tele-
fonní dohodě: 774 101 185 (Monika Münste-
rová). Průkazky a další informace je možné 
získat po dohodě i od některého z členů vý-
boru Filmového klubu (předseda Jan Schej-
bal, 602 117 612, jan.schejbal@unet.cz). 
Pochopitelně je možné se zúčastnit jednot-
livých představení bez toho, aby bylo nutné 
si kupovat průkazku. Jednotlivé vstupné je 
ale vyšší (70 Kč), zatímco pro členy FK je to 
40 Kč. Průkazka se vám tedy určitě vyplatí!

Čtvrtek 21. února v 19.00 
v Šemberově divadle

MOTOCYKLOVÉ DENÍKY      
(DIARIOS DE MOTOCICLETA)        
Brazílie,  2004, 128‘ 
Režie: Walter Salles     
Scénář: Jose Rivera Ernesto Guevara, 
Alberto Granado
Kamera: Eric Gautier
Hudba: Gustavo Santaolalla
Hrají: Gael García Bernal (Jose Rivera Er-
nesto Guevara de la Serna), Rodrigo De La 
Serna (Alberto Granado), Mercedes Morá-
nová (Celia de la Serna), Jean Pierre Noher 
(Ernesto Guevara Lynch), Lucas Oro (Ro-
berto Guevara), Marina Glezerová (Celita 
Guevarová), Sofia Bertolottová (Ana Marína 
Guevarová), Franco Solazzi (Juan Martín 
Guevara) aj.

V roce 2005 jsme v programu vysokomýt-
ského filmového klubu uvedli film Hlavní nád-
raží, příběh malého chlapce a starší ženy, 
jímž se režisér Salles proslavil a etabloval 
jako uznávaný tvůrce. Z pochopitelných 
důvodů je proto každý jeho další film velmi 
očekávaný. 
Motocyklové deníky jsou literárním zázna-
mem cesty dvou mladých mužů po Jižní 
Americe v roce 1952; třiadvacetiletý student 
medicíny je mimo jiné opájen touhou bojo-
vat proti lepře (a později zamění tyto ideály 
za boj proti Baptistově režimu na Kubě a po 

Filmový klub
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FILMOVÝ KLUB VYSOKÉ MÝTO
PROGRAM NA ROK 2008 
Představení se konají v Šemberově divadle

17. ledna v 19.00 hodin  
SLADKÝ ŽIVOT
Režie Federico Fellini, Itálie 1960, 167 min.

21. února v 19.00 hodin  
MOTOCYKLOVÉ DENÍKY 
Režie Walter Salles, Argentina 2004, 126 
min.

20. března v 19.00 hodin 
OSTROV 
Režie Kim Ki-duk, Korea, 2000, 90 min.

17. dubna v 19.00 hodin 
NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ LINKOU 
Režie Alfred Hitchcock, USA, 1959, 136 min.

17. května v 19.00 hodin 
CARMEN 
Režie Carlos Saura, Španělsko, 1983, 102 min.

19. června v 19.00 hodin 
COMMITMENTS 
Režie Alan Parker, Velká Británie, 1991, 118 min.

18. září v 19.00 hodin 
TOYEN 
Režie Jan Němec, Česko, 2005, 63 min.

16. října v 19.00 hodin 
U KONCE S DECHEM 
Režie Jean-Luc Godard, Francie, 1960, 90 min.

20. listopadu v 19.00 hodin 
PŮLNOČNÍ KOVBOJ 
Režie John Schlesinger, USA, 1969, 113 min.

18. prosince v 19.00 hodin 
TAKING OFF 
Režie Miloš Forman USA, 1971, 93 min.

Pondělí 25. února  v 19.30
2. představení v předplatném

Pražská Divadelní společnost HÁTA Olgy Že-
lenské  uvádí komedii s detektivní zápletkou

Francis Offo

PRÁZDNINY  SNŮ
Francis Offo je jeden z nejúspěšnějších 
francouzských autorů. Jeho komedie Prázd-
niny snů je plná rafinovanosti a vtipu, ale i 
překvapivých zvratů. Jacgues Perthuis a 
jeho žena Dominique přijíždějí do vily na 
Azurovém pobřeží. Zdá se, že jejich dovo-
lenou nemůže nic nepředvídaného rušit. 
Nicméně během dvou hodin po příjezdu se 
na ně sesype tolik neuvěřitelných katastrof, 
že se jim o takových prázdninách určitě ani 
nezdálo...

Režie: Antonín Procházka.
Překlad: Jaromír Janeček.
Hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská,  Vladi-
slav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto Čekan/
Michal Jagelka,  Vladimír Čech/Zbyšek Pan-
tůček/Petr Pospíchal, Lucie Zedníčková/Jana 
Zenáhlíková,  Milena Dvorská/Jana Šulcová, 
Kristýna Jetenská/Hana Kusnjerová.

Vstupné:  220,  210,  200 Kč.
Předprodej od  12. 2. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto. 

Divadlo
Šemberovo divadlo
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Připravujeme:
Úterý 4. 3. v 19.30
Agentura Šaráda:

BLÁZINEC
Další zábavný pořad  Karla Šípa, Josefa Náh-
lovského a Dagmar Zázvůrkové.
Volné pokračování jejich „Sanatoria“. 
Vstupné: 230,  220,  210 Kč.
Předprodej od 18. 2. v Informačním centru 
MěÚ Vysoké Mýto.

Pondělí 11. února  v 19.30 v Šemberově 
divadle
Divadelní spolek ŠEMBERA, o. s. Vysoké 
Mýto uvádí v repríze velmi úspěšnou diva-
delní komedii Francise Vebera

BLBEC K VEČEŘI 

Hrají: Tomáš Valek, Marek Harvan, Petr Klo-
fanda, Michaela Kotrbová, Martina Štěpáno-
vá, Richard Matoušek a Vladimír Martinek.
Režie: Vladimír Martinek                
Scéna: Zdeněk Culka
Hudba: Petr Klofanda
Vstupné:  80 Kč 
Předprodej v Informačním centru Městské-
ho úřadu od 28. ledna.

Představení uvádíme za podpory města 
Vysoké Mýto a IVECO Czech Republic, a. s.
www.divadelnispoleksembera.wz.cz

Divadelní spolek Šembera

Loutkové divadlo Srdíčko uvádí 
v neděli 24. února ve 14.00 a 16.00 hod.
rozmarnou loutkovou pohádku o Jeníčkovi 
a Mařence, mlsné ježibabě a hodném ježi-
dědečkovi

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Napsal: Petr Slunečko
Režie: Jan Havel
Scéna: Viktor Čáp
Výprava: Karel Jiskra
Světlo a zvuk: Milan Dostál

Hraje loutkoherecký soubor a loutky-mario-
nety Loutkového divadla Srdíčko:

Viktor Čáp, Miroslav Bezdíček, Milan Do-
stál, Karel Fenik, Jan Havel, Zdena Haná-
ková, Karel Jiskra, Václav Morávek, Jindra 
Pokorná, Martin Prachař, Zdeněk Prachař, 
Petr Ryška, Petr Stráník, Milena Stráníková, 
Hana Svatošová, Marie Švadlenová, Marce-
la Vaňásková, Aneta Vondráčková a Petra 
Vtípilová.

Předprodej vstupenek od 18. 2. do 22. 2. v 
Informačním centru MěÚ Vysoké Mýto nebo 
přímo v divadle Srdíčko v den představení 
24. 2. od 13.30.

Loutkové divadlo Srdíčko
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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

Výstavy: 
Oddělení pro dospělé čtenáře

VÝSTAVA OBRAZŮ 
VYSOKOMÝTSKÉHO 
VÝTVARNÍKA
TOMÁŠE DIBLÍKA
u příležitosti jeho 40. narozenin.
Výstava potrvá do 15. února.

Městská knihovna Vestibul Městské knihovny

PICHLAVÁ KRÁSA
Fotografie RNDr. Václava Šedy
Výstava potrvá do 15. února.

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ 
žáků vysokomýtského gymnázia
Výstava potrvá od 18. 2. do 31. 3.

Oddělení pro dětské čtenáře

KRESLENÍ S POHÁDKOU
Výstava výtvarných prací žáků 2. B ZŠ 
Jiráskova.
Potrvá do 31. 3. 

KROUŽEK DOVEDNÝCH RUKOU 
PRO DĚVČATA
Začínáme už 5. března …

...a pokračujeme pak každou další středu 
v sudém týdnu od 14.30 do 16 hodin pod 
vedením Květy Korečkové
- práce s bižuterií
-  háčkování, pletení, vyšívání.
Závazné přihlášky a příspěvek 50 Kč/os. na 
nákup  materiálu přijímáme v půjčovně pro 
dětské čtenáře.
Za sponzorský příspěvek děkujeme panu 
Tomáši Diblíkovi.
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NOVINKY 

Naučná literatura:
Jan Klíma: Dějiny Portugalska
Augustin Andrle: Města a obce 
Vysokomýtska
Jan Šula: Co na Řípu ještě nevěděli 3
Slávka Poberová: Intriky na českém trůnu 
Toulavá kamera 5 
Marcus Fairs: Design 21. století
Kyle Cline: Čínská masáž pro kojence a děti
Marek Eben: Na plovárně 3

Beletrie:
Nora Robertsová: Síla ohně
Michal Viewegh: Krátké pohádky pro 
unavené rodiče
James Patterson: Ve zlomku vteřiny
Jeffery Deaver: Vrahem může být kdokoliv
Joyce Carol Oatesová: Stýskání po mámě
Vlastimil Vondruška: Vládcové ostatků
Petra Lázničková: Pod kůží
Jiří Slavíček: Kemp Žebrákov

Literatura pro děti a mládež:
Pavel Šrut: Pohádky brášky Králíka
Lenka Lanczová: Letní něžnosti
Zdeněk Jecelín: Blíženci z ledové pouště
Magdalena Valášková: Bababook
Bornova čítanka
Alena Ježková: Příběhy českých knížat a 
králů

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

M-Klub

Taneční odpoledne pro starší a střední ge-
neraci se uskuteční v neděli 24. února od 
13.30 hod. ve společenském sále M-Klubu. 
K tanci hraje Rytmická skupina Stanislava 
Hájka.
Vstupné:  50 Kč.

Taneční odpoledne

M-KLUB VYSOKÉ MÝTO
kulturní a vzdělávací zařízení

nabízí volné místo

ÚDRŽBÁŘ – DOMOVNÍK
Požadavky: vyučen v oboru 

– nejlépe elektro, 
org. schopnosti,

 flexibilita, 
řid. oprávnění sk. B, 

nárazová práce večer a o víkendech.

Nabízíme: Finanční ohodnocení podle NV 
č. 564/2006 Sb., 

zaměstnanecké výhody pracovníka 
kulturního zařízení.

Nástup do zaměstnání možný 
1. března 2008.

Přihlášky spolu s profesním životopisem 
přijímá do 22. února 

Dr. Josef Mlíka – ředitel M-Klubu.

Informace: tel. 465 424 457, 465 420 420, 
mklub@mklub.cz,

M-Klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71
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JOSEF REKTOR (1877 – 1953): NÁVRAT ZAPOMENUTÉHO
Městská galerie Vysoké Mýto, Výstavní síň Jana Jušky, 10. 2. - 9. 3. 
Vernisáž v neděli 10. 2. v 10.00 ve Výstavní síni Jana Jušky. Kurátor: Pavel Chalupa. Otevřeno 
denně kromě pondělí 9 – 12, 13 – 17 hod.

V neděli 10. února 2008 zažijí návštěv-
níci vysokomýtské Městské galerie 
výtvarné překvapení, podobné tomu, 
které jsem prožil před několika měsíci. 
Přirovnal bych to k pocitu archeologa, 
který právě objevil neznámé město. Tak 
jsem se cítil, když jsem jako první člověk 
po 60 letech vstoupil do ateliéru Josefa 
Rektora (1877 – 1953). Vše zůstalo ne-
dotčeno. Poslední umělcova výstava se 
konala v Praze roku 1944. Byla válka, 
prodalo se málo... Malíř vše uložil zpět 
do ateliéru a otočil klíčem... Byl nemoc-
ný, nijak zvlášť ceněný, trpěl depresemi; 
několik let po skončení války zemřel... Osud náhod tomu chtěl, že se obsah té velké místnosti 
zachoval v nedotčeném stavu. Na tři sta obrazů a na pět set kreseb mimořádné kvality tvoří v 
historii českého výtvarného umění zcela nepopsanou kapitolu; takový nález celého díla v napro-
sté úplnosti je zcela ojedinělý a dává možnost nejen kurátorům výstavy, ale i veřejným institu-
cím, galeristům a obchodníkům s obrazy pracovat se zcela neznámým jménem vysoké kvality.
Josef Rektor patří do kategorie tvůrců, kteří se vymykali své generaci zejména sklonem k neu-
stálému experimentování. Na Akademii začínal jako sochař u Myslbeka, poté přeběhl k Broží-
kovi a Schweigerovi (na Akademii absolvoval roku 1904), což by jej předurčovalo k figuralismu. 
Figuralistou se však nestal. Táhlo ho to ke krajinomalbě. Mařákova speciálka však roku 1900 
zanikla, k mařákovcům jej ale tak jako tak řadit nelze. Jako sochař měl zcela mimořádný smysl 
pro trojrozměrný prostor, což na jeho kresbách a plátnech vytváří pozoruhodný iluzívní panora-
matický efekt. Vzhledem k tomu, že i postavy, pokud se objeví na jeho kresbách a olejích, jsou 
v pohybu, stáváme se na Rektorových dílech svědky okamžitého dění v kulisách krajiny, jako 
na divadle. Zejména tato tendence k nervozitě času a místa jej vzdaluje od idylické mařákovské 
tradice české krajinomalby a přibližuje ho k expresionistickým tendencím, které spatřujeme v 
krajinářském díle solitérů, jako byl např. Josef Váchal.. Na jeho pracích jsme svědky ojediněle 
konzistentní snahy o nalézání principu malířství nikoli ve formě, jako to dělali skoro celé minulé 
století modernisté, ale v obsahu malování. To Rektora řadí nejen k expresionistům své doby, ale i 
k průkopníkům netendenční malby, kterou jsme schopni ocenit až nyní, v době postmoderní... 
Jsem rád, že máme jako první galerie možnost představit Zapomenutého – vrátit ho na cestu za 
uznáním a slávě -  po tolika nešťastných letech... Zvu vás do Městské galerie i za něj.

Pavel Chalupa

Josef Rektor se narodil 11. října 1877 ve Veliši u Jičína. Nejprve studoval řezbářství na Státní odborné škole 
v Chrudimi, poté sochařství na pražské Akademii u prof. Myslbeka. Akademi však dokončil ve figurálním 
ateliéru profesorů Hynaise a Schweigera roku 1904. Často pobýval v Německu, později si zařídil sochařský, 
malířský a dekoratérský ateliér v Praze ve Vězeňské ulicí (spolu s kolegou sochařem a malířem Josefem 
Vichrou). Často se na svých krajinářských výpravách vracel do rodných východních Čech; maloval hlavně v 
Krkonoších a Podkrkonoší, ale i v okolí Pardubic a Hradce Králové. Zemřel 5. 10. 1953 v Praze.

Městská galerie
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10. 2. – 9. 3.
JOSEF REKTOR (1877-1953) 
Dílo zapomenutého východočeského expresionisty... Naposledy bylo vystaveno roku 1944... 
Pak se za ním zavřela voda... Až loňského prosince, kdy se celá pozůstalost objevila v zamče-
ném ateliéru...

23. 3. – 18. 4.
JINDŘICH ŠMÉGR (1928)
Výstava k 80. narozeninám sloupnického krajináře a hlavy krajinářského odboru vysokomýtské-
ho výtvarného sdružení Triangl. Členové spolku pravidelně vystavují  v Městské galerii skupino-
vě, letos má ale šéf narozeniny...

27. 4. – 25. 5. 
JEAN EFFEL (1908 – 1983)
Ke 100. výročí narození proslulého francouzského kreslíře a karikaturisty, tvůrce „Stvoření svě-
ta“. Městská galerie v evropské premiéře představuje originální kresby této emblematické po-
stavy česko-francouzských výtvarných dějin. 

1. 6. – 6. 7. 
Zdeněk Miler: 
KRTEK A AUTÍČKO 
Výstava pro děti v rámci 2. ročníku automobilového festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto. Před-
staveny budou originální kresby Zdeňka Milera k filmové i knižní podobě jeho slavného seriálu 
– a budou zavěšeny proklatě nízko!

20. 6. – 14. 9.
CHRISTOS TSIMBOURLAS - JANA KREJZOVÁ
Výstava v Galerii ve Zvonici představí dvojici keramiků, kteří ve své práci navazují na starobylé 
vzory: athénský keramik na antické techniky, vysokomýtská keramička na techniky předhisto-
rické... Výstava se koná v rámci Mezinárodních partnerských dní.

28. 9. – 31. 10.
JIŘÍ ŠLITR (1924 – 1969)
Na geniálním skladateli a protagonistovi divadla Semafor je pozoruhodné, že byl hudební sa-
mouk – a dotáhl to, alespoň na poli zábavné hudby, dál než všichni čeští profesionálové dohro-
mady. Ve fixové kresbě na tom byl ovšem podobně...

16. 11. –  19. 12.
JIŘÍ ZEJFART (1928)
Výstava k 80. narozeninám grafika a kreslíře Jiřího Zejfarta, který ve Vysokém Mýtě působil 
nejen jako výtvarník, ale také jako farář evangelické církve; po jeho odchodu z Mýta do rodné 
Uhříněvsi se tu ale na něj nezapomnělo...

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

VÝSTAVNÍ PROGRAM MĚSTSKÉ GALERIE NA ROK 2008
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UKAŽ, CO UMÍŠ!
13. ledna – 2. března 
Výstava, kterou pů-
vodně vytvořilo Regio-
nální muzeum v Jičíně 
pod záštitou českého 
výboru UNICEF. 
Exponáty nejsou oby-
čejnými hračkami či 
stavebnicemi, ale i 
objekty, které mohou 
inspirovat k mnoha 
přístupům – od pouhého prohlížení, přes 
hraní, až k výrobě vlastního artefaktu. Pro tu 
poslední činnost jsme ve výstavní prostoře 
připravili dílnu, kde si každý může vyrobit, 
inspirován výstavou, vlastní předmět. 
Všechny vystavené předměty jsou zapůjče-
né ze sbírek Národního technického muzea 
v Praze.
Pro svou hračku či objekt u nás najde inspi-
raci dítě každého věku, ale i dítě tělesně či 
psychicky handicapované, proto rádi přiví-
táme návštěvníky ze škol či ústavů pro tyto 
děti a nabídneme jim možnost nabytí urči-
tých zkušeností právě prostřednictvím naší 
výstavy.

NEJMENŠÍ V EVROPĚ

Baskové 
7. února v 18.00
Poslední z cyklu před-
nášek o malých ev-
ropských národech, 
věnovaná tentokrát 
kontroverzním Bas-
kům. Dozvíte se, jak žijí obyčejní Baskové, 
jestli se skutečně ztotožňují s organizací 
ETA a mnoho dalších zajímavostí.
Přednášejícím bude Mgr. Tomáš Buchtele, 
člen Česko-baskické společnosti.

VE ZNAMENÍ OSMIČEK
Přednáškový cyklus věnovaný zásadním 
událostem v Československu v letech kon-
čících osmičkou.  V únoru začínáme, jak 
jinak, neblahými únorovými událostmi roku 
1948, v březnu se budeme věnovat tzv. Čes-
koslovenskému jaru, které vyvrcholilo oku-
pací Československa v srpnu 1968. Na tyto 
přednášky naváží v září a říjnu další dvě: 
v září to bude o Mnichovské dohodě ze září 
1938, říjnová pak o vzniku Československa 
v říjnu roku 1918.

Vítězný únor
21. února v 18.00  
Přednáší plk. Ing. Adolf 
Rázek z Ústavu doku-
mentace a vyšetřování 
zločinů komunismu.

Okupace Československa 
v roce 1968
27. března v 18.00 
Přednáší doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., 
ředitel Historického ústavu FHS Univerzity 
Hradec Králové.

Regionální muzeum

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

Otevřeno: 
út – pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
so – ne 9.00 – 12.00, 13.30 – 17.00
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VÁŽENÉ SOUDRUŽKY, VÁŽENÍ SOUDRUZI,

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 
nositel Řádu práce, vás u příležitosti 
60. výročí Vítězného února srdečně zve na

POSLEDNÍ
MUZEJNÍ 

PLES
Začátek ve 20.00 hod. v bývalém M-Klubu, nyní Závodním klubu pracujících. 

   K poslechu i tanci hraje ZATRESTBAND, moderuje Jiřina Švorcová.

Soutěž O rudou hvězdu v recitaci sovětských a budovatelských básní
Divadelní představení souboru Vicena: „Byl únor v Čechách“

Spartakiádní vystoupení mladších dorostenek
Bohatá tombola (hlavní cena Klement Gottwald)

O půlnoci zdravice sovětských delegátů

Dále z programu:
Vrátí se Klement Gottwald z Hradu? • O partyzánský samopal – překážkový běh sálem 

Rychlokurz ruštiny • Výuka společného jednacího potlesku • Hádání sovětských výrazů 
Bude ples rozehnán Veřejnou bezpečností? • Dojde k zatýkání protistátních živlů? 

Zůstanou Lidové milice pouze v pohotovosti?

Vstupenka s místenkou 150 Kčs, 
vstupenka bez místenky 120 Kčs.

Předprodej vstupenek v pokladně Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě od 5. února.

Každý, kdo u vstupu někoho udá, dostane dárek. 
Návštěvník, který předloží vlastní průkazku SSM nebo KSČ z let 1948 – 1989, obdrží poukaz 

na 0,02 litru stoličné vodky; stejně budou odměněni ti, kteří přijdou v dobovém oblečení.

tentokrát ve stylu 50. let 
a dalších desetiletí radostného 

budování socialismu v naší vlasti
22. ÚNORA 2008 
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ZIMNÍ KARNEVAL
Celé odpoledne plné her, soutěží a tance 
moderovaly dvě tučňačky. Tučňačkám byly 
k ruce lední medvědice (starší žákyně). Přes-
tože letošní zima je na sníh skoupá, všichni 
si užili sněhu v podobě koulí a ledových ker 
(z papíru a polystyrenu). Hrál se i hokej a 
stavěli se sněhuláci. V rytmu hudby se na 
parketu vlnila a  pohybovala nejen nejrůzněj-
ší zvířata, ale i pohádkové bytosti a rodiče. 
I oni byli vtaženi do víru karnevalového ve-
selí, tančení  i soutěžení. Vyhladovělí a žíz-
niví se pak po severské anabázi mohli ob-
čerstvit párkem v rohlíku, sladkostí či extra 
silným drinkem. Hojná účast (300 lidí!) byla 
rovněž povzbuzením pro všechny organizá-
tory i do příštího roku. Již dnes se těšíme 
na  příští zimní karneval, který se uskuteční 
18. 1. 2009.

Školy
ZŠ Jiráskova Gymnázium ve 

Vysokém Mýtě 
zahájilo rok 2008 
velmi příjemným 
Maturitním ple-
sem. Touto cestou 
chci poděkovat 
maturantům ze 
4.A a 4.B za krás-
ný a reprezen-

tativní večer a třídním profesorům Petru 
Morávkovi a Rudolfu Šimkovi za spolupráci s 
nimi. Děkuji i všem vzácným hostům za to, 
že přijali mé pozvání. Samozřejmě dík patří i 
RNDr. Pavlu Koubovi, který organizačně ce-
lou akci excelentně zvládl. Velkou pochvalu 
si zaslouží i moderátoři celé akce, studenti 
3.B Tereza Karásková a Ondřej Faltys. Takže 
díky všem!

Mgr. Martin Valášek, 
ředitel gymnázia

Dovolujeme si vás pozvat na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve středu 6. února od 14 do 17 hodin  v 
budově gymnázia.

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 informace: www.gvmyto.cz

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 po-
koje s vlastním sociálním zařízením.
Cena celodenní stravy: 56 Kč/den.

Gymnázium Vysoké Mýto
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Město Vysoké Mýto a Gymnázium Vysoké 
Mýto vás zvou na open turnaj 

MISTR VYSOKÉHO MÝTA 
V SUDOKU
6. 2., Gymnázium Vysoké Mýto, 
14.00 – 18.00 hodin
Přijďte kdokoli a kdykoli, budete vítáni!
Další informace na www.gvmyto.cz

• SUDOKU je logický číselný rébus, při kterém 
se umísťují čísla do zadaného obrazce.

• Každý soutěžící obdrží list se zadaným ré-
busem, který po vyřešení odevzdá.

• Řeší se na čas, ve třech obtížnostech a 
čtyřech věkových kategoriích.

• Pro nejlepší jsou připraveny věcné ceny 
drobné i větší, kdo zvládne nejlépe TOP 
kategorii (všechny tři obtížnosti sudoku v 
nejlepším čase), může se těšit například na 
MP3  nebo DVD přehrávač. 

• Všichni účastníci získají certifikát úspěšnosti.
• Vyhodnocení a předání cen nejlepším 

proběhne ve čtvrtek 7. února od 17 hodin v 
aule gymnázia.

Jak luštit sudoku: Každý řádek, sloupec a každý 
čtverec (3x3 políčka) musí obsahovat všechna 
čísla od jedničky do devítky.

Sudoku pro středně pokročilé:

5 2

9 8 5 2

1 3 9

4 7

6 1 8 9

5 1

4 3 6

1 8 6 2

7 8

1 2 8 7 3 4 9 6 5

5 4 7 1 9 6 3 8 2

3 9 6 5 8 2 4 1 7

4 6 5 3 1 8 7 2 9

7 8 9 4 2 5 1 3 6

2 3 1 9 6 7 5 4 8

6 7 3 2 5 1 8 9 4

8 1 4 6 7 9 2 5 3

9 5 2 8 4 3 6 7 1

Řešení sudoku
pro začátečníky 

z minulého čísla:

STUDENTI VYSOKOMÝTSKÉHO 
GYMNÁZIA
NEJLEPŠÍMI ŠACHISTY V KRAJI
Ve středu 9. 1. vybojovalo družstvo nižšího 
gymnázia ve složení Marek Kosek (kvarta), 
Kristýna Sabolová (sekunda), Marek Tomeš 
(tercie), Matěj Sháněl (sekunda) a Lukáš 
Lachman (kvarta) opět vítězství v krajském 
přeboru družstev škol v šachu. Gymnazisté 
nastupovali k prvním kolům jako favorité a 
ještě před posledními zápasy si zajistili do-
statečný náskok, který zaručoval vítězství. 
Po úspěšných letech starších šachistů tak 
i jejich nástupci, svěřenci Mariana Sabola, 
získali již počtvrté pro gymnázium šanci bo-
jovat v republikovém finále.

Mgr. Blanka Kysilková

NÁVŠTĚVA 
NĚMECKÝCH STUDENTŮ 

Ve středu 20. února přijede studenty prvního 
ročníku gymnázia navštívit skupina deseti 
žáků Realschule z německého města Her-
meskeil. Tato návštěva bude vyvrcholením 
šestiměsíční spolupráce obou škol na pro-
jektu „Vánoční tradice v různých zemích“, 
který studenti realizovali prostřednictvím 
internetového portálu eTwinning (= elektro-
nické partnerství škol v Evropě). Na tomto 
projektu spolupracovalo celkem osm škol z 
různých evropských zemí (Španělsko, Por-
tugalsko, Rumunsko aj.), nicméně německá 
škola a vysokomýtské gymnázium odvedly 
největší kus práce, jak se sami můžete pře-
svědčit na http://twinspace.etwinning.net/
launcher.cfm?lang=en&cid=17768.  
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Na pětidenní návštěvu německých studentů 
se velmi těšíme a detailně plánujeme pro-
gram tak, aby byl co nejzajímavější. Kromě 
návštěvy školy a seznámení s Vysokým 
Mýtem počítáme např. s prohlídkou Třebe-
chovického muzea betlémů, se zastávkou 
v Hradci Králové a s výletem do Prahy. Tak 
jako během práce na projektu bude naším 
komunikačním jazykem angličtina. Věříme, 
že si ji během pěti dnů strávených spolu po-
řádně procvičíme. 

PhDr. Miroslava Borovcová

KURZ PATCHWORKU 
od 5.  2. do 25.  3.
Každé úterý od 19 do 21 hodin.
Cena: 650 Kč.

Kurz pro studenty 6. - 9. tříd:

KURZ ANGLIČTINY 
od 4. 2. do konce května
Každé pondělí od 15 do 16 hodin.
Cena: 400 Kč.

Přihlášky:
tel.: 465 424 314, 731 108 510
e-mail: ddm.mikado@tiscali.cz
www.ddm-mikado.cz
Všechny kurzy se hradí předem.

BOULDERING PRO VEŘEJNOST  
Lezení na boulderingové stěně 
Každou středu od 15 do 19 hodin v klubu 
Mikáda.
Cena: 20 Kč/hod.
Možnost zapůjčení lezeckých bot 10 Kč.
Určeno dospělým, dětem s doprovodem ro-
dičů a majitelům průkazu ČHS.
Informace: Mikádo 465 424 314, 731 108 510.

11.  2.  - 15. 2. 
JARNÍ PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Pro školáky i rodiče s dětmi.
Užijte si od pondělí do pátku jarní prázdni-
ny na svahu. Ubytování na chatě Bublačka 
- Pastviny. 
Cena: 1 750 Kč.

Čtvrtek 7. 2. v 17.30 hod. v klubu Mikáda

ROZJÍMÁNÍ U ČAJE 
S HLASEM TICHA
Druhé povídání s Františkem Radvanem na 
téma partnerství.
Vstupné: 40 Kč.

V pátek 1. 2. (pololetní prázdniny)
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU 
A LEZENÍ NA BOULDERINGOVÉ STĚNĚ
Na stěně začínáme v 9.00.
Turnaj startuje v 10.00.
Startovné: 10 Kč.

Kurzy pro dospělé:
KURZ SALSY 
od 1. 2. do 18.  4.
Každý pátek od 20 hodin - 2 vyučovací hodiny. 
Cena: 900 Kč.
Určeno pro jednotlivce i páry.

KURZ KERAMIKY 
od 4. 2. do 14.  4. 
Každé pondělí od 19 do 21.30 hodin.
Cena: 1 350 Kč/začátečníci, 
        1 500 Kč/pokročilí.

DDM Mikádo

5. a 6. 2. v 18 hodin 
v koncertním sále školy

POLOLETNÍ 
ŽÁKOVSKÉ KONCERTY 

26. 2. 
OKRESNÍ KOLO 
SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ 
VE HŘE NA KLAVÍR 
Soutěžit se bude od 9.00 hod.

ZUŠ
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15. 3. v klubu Mikáda 
od 9.30 do 18.00 hodin!
TURNAJ OSADNÍKŮ Z KATANU
Hrát se bude základní verze Osadníků z Ka-
tanu do 10 bodů dle pravidel obsažených v 
českém vydání originální hry s upřesněními, 
která budou hráči předána oproti přihlášce 
a zaplacení startovného. Hrát se budou čty-
ři partie ve čtyřech hráčích. Účast v turnaji 
předpokládá znalost pravidel, není tedy ur-
čen pro začátečníky.
Věková hranice: 10 - 17 let.
Občerstvení zajištěno. Startovné 50 Kč.
Přihlášky předem: hrát může pouze 20 hráčů! 

LIDSKÝ STOLNÍ FOTBÁLEK
Sobota 1. 3. od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ 
Jiráskova (1. stupeň u Penny marketu).
Startovné za tým (6 hráčů): 1 800 Kč.
Na turnaj je nutné se přihlásit jako komplet-
ní tým. Lidský stolní fotbálek je obdobou 
stolního fotbalu, který znáte z restaurací. 
Pro hráče je připraveno fotbalové hřiště s 
pohyblivými rourami, u kterých jsou hráči 
připevněni a můžou se pohybovat pouze do 
stran. Maximální počet hráčů v poli je 12.

EMKO

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - 
EMKO, o. s. SKP-Centrum Pardubice za spolu-
práce města Vysoké Mýto uvádí

EMKOVO FILMOVÉ STŘEDEČNÍ 
NAVEČÍR

Středa 13. 2. v 17.30
MONTY PYTHON: NESKUTEČNÉ 
HISTORKY
Režie Terry Jones, Velká Británie, 1976
Co vlastně jsou Neskutečné historky? Je to 
film o neskutečných historkách lidí jako jste 
vy: studenta nespokojeného se svou školou; 
majora britské armády, který se snaží utéct 
z koncentračního tábora. Prostě parodie na 
vás a na různé druhy filmů, na které chodíte. 
Jenom jeden druh filmů ten film neparoduje. 
Monty Pythony!

Středa 27. 2. v 17.30                                        

POJĎ BLÍŽ, CUKRÁTKO 
(ČESKO-JIHOAFRICKÉ SNY)
Pavel Koutecký, ČR, 2005, 59 minut
Již několik let spolupracuje deset českých a 
jihoafrických umělců na unikátním divadelním 
projektu. Téma jejich představení se zabývá 
jednou z nejintimnějších oblastí jejich životů: 
vlastních snů. Obsesivní sny, nesplněné touhy, 
noční můry se staly základem, na kterém 
se mohli setkat tvůrci velmi odlišných kultur. 
Vzniklo představení plné výtvarných obrazů, 
humoru, podivností a absurdit. Film sleduje 
nejen jeho přípravu, ale i cesty, které zavedou 
černé Jihoafričany až do malých českých a 
moravských měst a bílé Čechy do černošských 
townshipů, kam se bílí dosud bojí vstoupit. 
Téměř hudební film se dívá na pokus o propo-
jení kultur s nadsázkou a vtipem.
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PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ 
VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro děti a mládež                                  
od 16 do 18 hodin.

Na vaši návštěvu se těší Tomík 
kontaktní pracovník NZDM - EMKO. 
Kontakt: 774 658 597
e-mail: eva.olivova@skp-centrum.cz,  
tomas.sipek@skp-centrum.cz   
Najdete nás v Průmyslové ul. 168, areál bývalé 
VOŠ technické... směr Vraclav.

PODĚKOVÁNÍ
Skautské středisko Lejsek Vysoké Mýto dě-
kuje panu Josefu Novákovi, Tolstého 455, 
Vysoké Mýto, za provedené instalatérské 
práce ve skautské klubovně u Zvonice. Tyto 
práce byly provedeny velmi kvalitně a bez 
nároku na odměnu (včetně materiálu!). Díky 
za podporu skautské činnosti!  

Modré oko-Monika Jetmarová

Skauti

Církve

Přednášky
Pondělí 18. 2. v 18 hodin v sále ZUŠ

JEZUITÉ  V  ČECHÁCH  PŘED  
ZRUŠENÍM JEZUITSKÉHO 
ŘÁDU
Přednáší Petr Kolář SJ.
Vstupné dobrovolné.

Pátek 29. 2. v 18 hod. v sále ZUŠ 

ČÍNA, JAK JI NEZNÁME
Přednáší Ing. Jaroslav Soušek.
Vstupné dobrovolné.

Česká křesťanská akademie

PODĚKOVÁNÍ
Výtěžek z předvánoční charitativní akce Me-
dovina pod vánočním stromem byl ve výši 
9 000  Kč poskytnut náhradní rodině dětí 
Chytilových. Pořadatelé společně s paní 
Hlaváčovou děkují za vaši pomoc.

KLUB  MAMINEK 
vás srdečně zve na pravidelná setkání:

6. 2.  
Velký úkol
Je na mateřské dovolené čas na něco, co 
má velkou hodnotu?

20. 2. 
Ruční práce
Malování na sklo. Můžete si přinést své 
vlastní skleněné nádobky.

27. 2.
Děti v záři obrazovky
Jaký vliv má televize na naše děti? Dokáže-
me obrazovku krotit?

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. 2. v 19 hodin v Šemberově divadle

TAJEMSTVÍ POUŠTĚ  
Diashow barev, tvarů, světla a slunce.
Cesta napříč severoamerickými pouštěmi 
a polopouštěmi.

Rakouská dvojice, manželé Kateřina Mota-
niová a Miloš Motani, se již řadu let věnu-
je fotografování. Jejich tvorba je zaměřená 
na detailní vystižení různých podob, forem, 
tvarů a barev přírody. Fotografie překvapí 
nejen vysokou technickou kvalitou, ale hlav-
ně svojí atmosférou, zachycující pomíjivé 
okamžiky hry světla a stínů, které příroda 
nabízí. Tematicky se dvojice zaměřuje pře-
devším na oblasti pouští a polopouští. Svou 
diashow prezentují jak v České republice, 
tak i v zahraničí. Díky nejmodernější digitální 
technice se vydáte na cestu společně s nimi. 
Diashow vás zavede na jihozápad USA. Fo-
tografie ze známých i odlehlých částí Kali-
fornie, Nového Mexika, Arizony a Utahu jsou 
doprovázeny tamní indiánskou hudbou a 
českým komentářem Kateřiny Motaniové.

Tato přednáška byla oceněna cenou 
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda na 
prosiměřickém festivalu Cesty 2006.
www.motani.eu

Předprodej vstupenek: Informační centrum 
Městského úřadu Vysoké Mýto, 
tel.: 465 466 112 od 4. února nebo v Šembe-
rově divadle půl hodiny před představením.

Přednáška

Od 7. února  bude nově otevřen kurz orien-
tálního tance pro začátečnice i v dopoled-
ních hodinách. 
Tento kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek 
od 9.30 - 11.00 hod. ve Fitness style Lucie 
(pouze v sudé týdny). 
Informace na: 721 124 087. 
Těší se Lenka Zahrádková.

Orientální tance s Lenkou

venkovský ateliér výtvarnice 
Jany Krejzové u Růžového paloučku

7. -  9. 3. a  5.  - 6. 4. 
INTERAKTIVNÍ  HLINĚNÁ DÍLNA
Ústředním tématem je plastika s námětem 
kočky. Dílna je určena hlavně účastníkům  
předchozích dílen, ale jsou vítáni všichni, 
koho  toto téma zaujme a kdo má již nějaké 
předchozí zkušenosti s keramikou. Kurz je 
akreditován MŠMT a všichni účastníci obdr-
ží potvrzení o účasti. 

28. – 30. 3.  a  26. – 27. 4. 
HLINĚNÁ DÍLNA 
- INSPIRACE RAKU
Tato magická technologie si zasluhuje po-
zornost všech obdivovatelů keramiky. Účast-
níky čeká nejméně 30 hodin intenzivní  prá-
ce s  lektorkou v klidném a tichém prostředí 
venkovského ateliéru. Dílna je akreditována 
MŠMT a každý účastník dostane osvědčení 
o jejím absolvování.

Lektorka:  Jana Krejzová výtvarnice a kera-
mička zabývající se netradičními keramický-
mi postupy  (raku, výpaly otevřeným ohněm, 
v jámě, milíři).
www.raku.cz
 

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

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

Hliněná dílna Újezdec
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TRESTNÁ ČINNOST PÁCHANÁ 
NA STARŠÍCH OBČANECH 

Převážnou část současné kriminality, téměř 
80 procent, představuje majetková trestná 
činnost. Nejsledovanějšími z této oblasti 
jsou krádeže vloupáním, které ve struktuře 
výskytu dominují a také veřejnost nejvíce 
bezprostředně ohrožují. Není tajemstvím, 
že výrazně roste agresivita pachatelů, že 
stále větší množství této trestné činnosti je 
pácháno organizovanými, kvalitně materiálně 
vybavenými a policejních postupů znalými 
skupinami pachatelů, mnohdy i se zahraniční 
účastí. Z tohoto pohledu se pak trestná činnost 
páchaná na starších lidech jeví zdánlivě jen 
jako okrajová. Při bližším zkoumání tomu tak 
ale není.
Prvním důvodem je četnost. V rámci teritoria 
Východočeské policejní správy (11 okresů) 
bylo v roce 2007 spácháno mnoho de-
sítek těchto případů. V samotném Vysokém 
Mýtě jich bylo oznámeno celkem 8. Podle 
druhu záminky a podle situace se buď jed-
ná o podvod, kdy pachatelé starším lidem 
něco slíbí, vyberou určitý poplatek a vystaví 
falešné potvrzení či fakturu. Nebo se jedná o 
krádež, kdy po odvedení pozornosti dochází 
v bytě poškozeného ke krádeži peněz. Místo 
uložení peněz v drtivé většině pachatelům 
ukáží sami poškození, aniž by něco tušili. 
Dochází i k loupežím, kdy pachatelé při 
krádeži využijí své fyzické a početní převahy, 
poškozeného spoutají apod. Ojediněle byly 
zaznamenány případy, kdy poškozený začal 
klást odpor a během krádeže byl usmrcen. 
Druhým důvodem je skutečnost, že pacha-
telé si vybírají jako oběť osoby vyššího 
věku. Předpokládají, že takováto osoba má 
mnohdy omezenou tělesnou pohyblivost, 
zhoršené smyslové vnímání, horší paměť, 
zhoršenou orientaci v prostoru a čase, je 
důvěřivá a dá na první dojem. Tyto případy v 
souvislosti s tím, že starší lidé jsou mnohdy 
připraveni o celoživotní úspory, jsou dle mého 
názoru vysoce společensky nebezpečné. 
Z předchozích řádků vyplývá i fakt, že 
objasňování této kriminality je velice obtížné. 
Poškození si vzhledem k svému věku mnohdy 
nepamatují skutečnosti, které by mohly vést 
k objasnění případu. Pro policisty jsou běžné 
situace, kdy lidé nejsou schopni poskytnout 
ani základní popis pachatelů, nebo je v 
případě dopadení poznat. 

Policie ČR Starší lidé také daleko intenzivněji pociťují 
obavy z pomsty ze strany dopadených 
pachatelů. Dalším alarmujícím faktem je 
skutečnost, že tuto trestnou činnost páchají 
téměř výhradně organizované skupiny z 
celého území ČR i ze zahraničí. Členové těchto 
skupin mají mezi sebou navzájem rozdělené 
úkoly. Někteří provedou navázání kontaktu, 
další vstoupí do bytu, odvádějí pozornost a 
umožní ostatním pachatelům např.  provedení 
krádeže, jiní jsou připraveni v motorovém vo-
zidle mimo vizuální kontakt atd. Tito pachatelé 
vypadají velmi slušně, důvěryhodně, disponují 
drahými auty apod. 
Přes velkou obtížnost objasňování této krimi-
nality Policie ČR v minulých letech zazname-
nala několik významných úspěchů. Např. v 
roce 2006 byla dopadena po delším sledování 
organizovaná skupina pachatelů, které bylo 
na celém území ČR prokázáno 70 případů s 
celkovou škodou přes 7 000 000 Kč. Jednalo 
se o občany ČR, Slovenska, Polska i USA. 
Hlavní organizátor řídil tuto trestnou činnost z 
území Polské republiky. Jeho finta spočívala 
v tom, že po telefonu kontaktoval starší 
ženu, představil se jako vnuk nebo synovec 
a pod záminkou nákupu vozidla od ní žádal 
finanční hotovost (v jednom případě dostal i 
750 000 Kč). Následně opětovně kontaktoval 
poškozenou s tím, že za sebe pro dohodnu-
tou částku posílá jinou osobu, zpravidla určil 
heslo pro předání peněz apod. Po zásahu 
české policie proti této skupině bylo zjišťěno, 
že uvedená trestná činnost byla páchána tou-
to skupinou nebo jejími odnožemi i na území 
Polska, Slovenska, Rakouska, Německa a 
Belgie. Policie těchto států při následném 
vyšetřování využívala zkušenosti a postupy 
české policie. 
Přesto, že v poslední době jsou starší občané 
Policií ČR i médii před touto činností va-
rováni, je velmi překvapivé, jak často k ní 
nadále dochází. Cílem tohoto článku je 
nejen na tuto kriminalitu upozornit, ale také 
zdůraznit, že této trestné činnosti (oproti jiné) 
je většinou možné úspěšně zabránit. Někdy 
skutečně stačí mít oči otevřené. Nebýt příliš 
důvěřivý, dostupnými prostředky si informace 
sdělené cizími osobami ihned ověřovat, nebo 
dodržovat základní pravidlo, tedy nikoho 
cizího do bytu v žádném případě nepouštět. 
Také je na místě při prvním podezření 
ihned bez obav informovat policii. V několika 
případech se po včasném oznámení podařilo 
pachatele zadržet. 
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Na závěr ještě několik způsobů podvodného 
jednání, na které je třeba si dát pozor: jedná 
se o doručení údajného přeplatku za elektřinu 
nebo plyn; vyplacení nějaké výhry, sociálního 
příspěvku nebo odškodnění za válečné na-
sazení; prodej různého druhu zboží (hrnce, 
deky, elektrospotřebiče apod.) za výhodné 
ceny; vydávání se za zdravotnický personál, 
policisty, příbuzné nebo různé řemeslníky; 
zprostředkování činnosti pro další rodinné 
příslušníky, např. oprava vozidla pro syna, 
vnuka apod.; nákup peří; předstírání nevol-
nosti, těhotenství, potřeby WC; vydávání se 
za oběti dopravní nehody, podávání zprávy o 
příbuzných v nemocnici; přislíbení provedení 
různých prací, např. výměna oken, oprava 
střechy apod. 
Osobně přeji všem starším spoluobčanům, 
aby se jim ve Vysokém Mýtě spokojeně žilo 
a nikdy se s takovýmto zavrženíhodným jed-
náním nesetkali. Ale pokud se s ním setkají, 
aby byli ostražití a v případě nouze neváhali 
požádat o pomoc policii.   
  

kpt. Bc. Vladimír Flídr,
vrchní komisař 

služba kriminální policie a vyšetřování
Správa Východočeského kraje 

Hradec Králové

Sport

Oddíl Moderního sportovního karate 
TJ Sokol Vysoké Mýto     
pořádá 

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Pátek 1. 2., 16.00-17.00
Pondělí 4. 2., 18.00-19.00 
v Sokolovně ve Vysokém Mýtě. 
Pro děvčata a chlapce od 13 let.
Další informace najdete na 
www.mska.cz/vysokemyto.

Karate

6. – 12. 7. 
POBYT A POHYB 
Pro rodiče a děti v rekreačním středisku Na-
děje u Svratky.  Nabízíme plnou penzi, dopo-
lední a večerní program pro všechny věko-
vé skupiny, výlety do okolí vlastním autem, 
spaní v  chatkách nebo budově, možnost 
návštěv druhého rodiče, který by nemohl 
být celý čas s námi... Doprava vlastní.
Cena:
Pro dospělé: 2 500 Kč
Pro děti do 14 let: 2 000 Kč
Pro děti do 3 let:1 200 Kč

Kontakt:
Monika Jakoubková, tel.: 605 069 500 
mail: monikjakoub@seznam.cz
Iva Kučná, tel: 739 109 332 (17 – 21 hod.)

Sokol

oddíl kopané
pořádá tradiční

SPORTOVNÍ 
PLES
v M-Klubu 
ve Vysokém Mýtě

v sobotu 23. února od 20 hodin.
K tanci hraje: Albatros.
 
Předtančení. Bohatá tombola. Občerstvení 
zajištěno. Vstupné obvyklé. 

Vstupenky lze zamluvit a zakoupit od 21. 1. 
ve sklenářství u Ševčíků u p. Brychtové  ve 
Vysokém  Mýtě  - tel: 465 422 062.

Sportovní  klub Vysoké Mýto
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LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD 
ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Neděle 3. 2. 
Odjezd: 7.30 hod. od Šemberova divadla 
(návrat asi v 17.30 hod.)
Cena: členové klubu a jejich nevýdělečně 
činné děti – 120 Kč, ostatní – 160 Kč.
Cena zahrnuje dopravu a cereální občerst-
vení od firmy Nový věk.
Cesta do běžeckého areálu v Novém Městě 
na Moravě, odkud přes Medlov, Fryšavu a 
Devět skal přejezd do Svratky. Celková dél-
ka této nejkratší trasy je asi 25 km.
Odjezd z náměstí ve Svratce je v 16.15 
hod.
Přihlášky: ústně v prodejně Donocykl Vys.
Mýto současně se zaplacením jízdného. 
Předběžné přihlášky též na www.sk.donocykl.cz.
Doporučené mapy: ShoCart č. 3 nebo edice 
KČT č. 48. Akce se koná na vlastní nebez-
pečí zúčastněných. Při nenaplnění minimál-
ního počtu 35 účastníků se zájezd ruší a vy-
brané jízdné bude vráceno. Po zaplacení se 
přihláška stává závaznou.

LYŽAŘSKÝ PŘEJEZD 
ORLICKÝCH HOR
Sobota 16. 2. 
Odjezd: 7.30 hod. od Šemberova divadla 
(návrat asi v 17.30 hod.)
Cena: členové klubu SK Donocykl a jejich 
děti do 15 let – 110 Kč, ostatní – 150 Kč.
Trasa: Sedlo Přední Vrch – Hanička (5,5) 
– Mezivršíí (12) – Pěticestí (15,5) – Jelenka 
(24)  a dále dvěma směry Luisino údolí (29) 
– Deštné (30,5)
nebo - Velká Deštná (25,5) – Šerlich (28,5) 
– Polomské sedlo (32) – Sedloňovský černý 
kříž (33,5) – Deštné (40).

Možnosti nástupu na hřeben:
1. sedlo Přední Vrch, 2. Hanička
Odjezd zpět v 16.30 hod. z parkoviště u vle-
ku Marta II.
Přihlášky: v prodejně Donocykl Vysoké 
Mýto do 11. února současně se zaplacením 
jízdného. Předběžné přihlášky též na tel. 

Donocykl 465 420 366 nebo na www.sk.donocykl.cz.
Při nenaplnění minimálního počtu 35 účast-
níků se zájezd ruší a vybrané jízdné bude 
vráceno. Po zaplacení se přihláška stává 
závaznou.

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.

Pá
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

10.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00
13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30    •    21.00

12.30 - 14.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 17.00    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00

10.00 - 15.30    •    18.00 - 21.00
10.00    •    21.00

10.00 - 18.00    •    19.00 - 21.00
10.00 - 17.00    •    19.00 - 21.00
10.00 - 16.30    •    18.00 - 21.00

13.00    •    18.00
13.00    •    17.00
19.00    •    21.00
17.00    •    21.00
20.00    •    21.00

11.00 - 12.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00

ZÁVODY - ZAVŘENO
13.00    •    17.00

12.30 - 15.30    •    18.00 - 21.00
12.30    •    21.00

12.30 - 15.30    •    19.00 - 21.00
11.00 - 12.30    •    19.00 - 21.00
12.30 - 16.30    •    18.00 - 21.00
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TŘIĎTE SPRÁVNĚ!

Upozorňujeme občany, že kompostejner s 
bioodpadem, který je špatně vytříděn, musí 
být po kontrole TS a odboru životního pro-
středí označen oranžovou samolepkou. Ob-
sah takto označené nádoby je vyvezen  spo-
lu s komunálním odpadem na skládku. Tím 
se celý proces třídění zcela znehodnotí.
V některých nádobách na bioodpad ve Vy-
sokém Mýtě nalézají Technické služby pra-
videlně komunální odpad. Jedná se o kom-
postejnery na sídlišti Družba, především 
nádoby umístěné před domy v ulicích Ležá-
ků 670 – 674, Větrná 675 – 678 a  Prokopa 
Velikého 715 – 718. Ten, kdo do kompostej-
nerů ukládá komunální odpad, znevažuje 
úsilí ostatních. 

Prosíme, třiďte správně! Děkujeme.

Technické služby

Ing. Petra Kubová
Jiráskova 1211, Choceň

Nabízí vedení:

daňové evidence
účetnictví

mzdové agendy

Mobil:

777 291 320

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

Akciová makléřská společnost 
SMS finanční poradenství 
vyhlašuje pro novou kancelář v Pardubicích 
výběrové řízení na pozici: 
vedoucí kanceláře, finanční poradce, 
hypoteční specialista.
Plat: 30 000 - 35 000 Kč,
Tel.: 605 863 642, 
email: Pardubice@sms-as.eu
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přijme řidiče, řidičky 
autobusu
pro oblast 

Litomyšl, Vysoké Mýto,
Brandýs nad Orlicí.

regionální autobusový dopravce
se sídlem v Rychnově n. Kněžnou

Nabízíme:
• dobré platové ohodnocení
• firemní bonusy
• plánovanou práci 
 v turnusových službách
• dojíždějícím příspěvek 
 na dopravu
Uchazečům zajistíme získání řidičského 
oprávnění; možný i částečný úvazek.

kontakt: tel: 494 533 737
 e-mail: info@audis.cz
 www.audis.cz

8.2.2008
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
HERNY A KREATIVNÍHO CENTRA
MAGNETHROU
v Kubíčkově vile naproti ZUŠ v Chocni.

- stavebnice Geomag 
 a další kreativní hračky
- internet
- hračky pro miminka
- dárky

Otevírací hodiny:
Út - Pá 9.00–18.00 hod
So - Ne 9.00–17.00 hod

Tel.: 608 254 731
www.magnethrou.cz L E P Š Í  S P O J E N Í

®

Informace Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě k podávání daňových přiznání k dani z příjmů 
za rok 2007.

Vzhledem k blížícímu se termínu pro podání daňových přiznání na daních z příjmů za zdaňovací 
období roku 2007, tj. 31. března 2008, bychom vás chtěli informovat o rozsahu úřední doby 
našeho úřadu.

Úřední doba: od 25. března do 31. března 2008  
Podatelna po všechny pracovní dny  8.00 – 18.00 hodin
Pokladna pondělí a středy 8.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 hodin
                úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 11.30 a 13.00 – 15.30 hodin   
Možnost konzultací u jednotlivých správců v rozsahu otevírací doby podatelny.

Tiskopisy daňových přiznání k daním z příjmů včetně pokynů k jejich vyplnění a daňové  složen-
ky pro zaplacení jsou k dispozici na podatelně finančního úřadu. 

Finanční úřad ve Vysokém Mýtě

28




