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Míšo, kdy jste s kanoistikou začala? 
MZ: V  šesté třídě mě mamka přihlásila 
do oddílu. Do té doby jsem střídala koně, 
plavání, trampolíny, vše mě dříve nebo poz-
ději přestalo bavit. Zpočátku jsem kanois-
tiku brala jako takové pohodové cákání. 
Když přišla divoká voda, mamka se začala 
trochu bát. I přesto jsem u kanoistiky do-
dnes a moc mě baví.  
 
Vaše představa o sportu, který se poz-
ději stane koníčkem se tedy naplnila… 
MZ: Neměla jsem žádnou představu. Z od-
dílu mi přišla nabídka, zda se nechci přidat, 
z rekreačního sportu postoupit výš a ucho-
pit kanoistiku víc vážně. Tehdy jsme takto 
na stejné metě stáli tři a v této sestavě jsme 
po krátké době absolvovali i závody. Ten-
krát to bylo ještě stále zlehka, tréninky byly 
jen jednou týdně. Na konci „žákovského ob-
dobí“ se mi začalo více dařit a v dorosten-
cích už jezdím kanoistiku na  úrovni 
reprezentace. 
 
Jak si Míšu v tomto období pamatujete 
jako trenér? 
LR: Míša byla od začátku nadstandardně 
cílevědomá a když něco dělala, dělala to 
poctivě. Od první chvíle jsem věřil, že se 
v ní skrývá velký potenciál. Z mého úhlu 
pohledu se jí dařilo od samého začátku, 
kdy začala na vodě jezdit a seznámila se 

se slalomovými i  sjezdovými loděmi. 
Úspěšná byla už jako žačka a to jí vydrželo 
až doteď. Mistrovství Evropy toho bylo dů-
kazem.   
 
Jaké disciplíny divoká voda nabízí? 
LR: Závodění máme rozděleno na  slalom 
a sjezd. Sjezd potom na další podkategorie, 
první je sprint a druhá dlouhý sjezd. Sprint 
trvá od 50 sekund do 90 sekund a jede se 
ve  dvou jízdách (kvalifikace a  finále). 
Dlouhý sjezd je závod, který je pro žáky do-
rostence nastaven na 4–6 km.  
 
Kam Míša zaměřuje svoji pozornost? 
LR: Míša jezdí všechny tři disciplíny kanois-
tiky na divoké vodě, slalom, sprint i dlouhý 
sjezd.  Slalom je komplikovaný, protože 
ve věku, ve kterém už je Míša, vyžaduje kaž-
dodenní trénink. Vzhledem k  tomu, že 
v okolí není žádný slalomový kanál, na kte-
rém bychom mohli pravidelně trénovat 
a Praha, Roudnice nad Labem nebo České 
Budějovice jsou daleko, je slalom nyní jen 
disciplínou doplňkovou. 
MZ: Jsem spíš vytrvalostní typ a v oblibě 
mám delší tratě. 
 
Míšo, jste studentkou střední školy. Jak 
se daří skloubit školu s náročnou trénin-
kovou přípravou a  jak vůbec vypadá váš 
běžný den? 
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rozhovor měsíce 

Nemá smysl se vzdávat
Čerstvá mistryně Evropy ve sjezdu na divoké vodě, studentka třetího ročníku České zahradnické akademie v Mělníku a rodačka z Vy-
sokého Mýta Michaela Anna Zedníčková (MZ) se řídí heslem: „Nemá smysl se vzdávat. Je potřeba do všeho dát maximum. Většinou se 
to odvděčí a povede se to.“ „Mistrovství Evropy toho bylo důkazem“, dodává Luděk Roleček (LR), předseda Klubu sportovní kanoistiky 
ve Vysokém Mýtě a trenér, který se tomuto poslání věnuje už dlouhých pět desetiletí. Oběma děkujeme za to, že přijali pozvánku 
k rozhovoru a podělili se tak o své myšlenky, pocity i plány do budoucna s našimi čtenáři.

Mám normální studentský den. Vstanu, na-
snídám se, do školy většinou běžím na po-
slední chvíli. Je, to bych asi neměla říkat 
(smích), průměrně do 15.30 se učím a od 16 
hodin trávím čas na loděnici a trénuji. Čas 
pro školu a pro sport je poměrně jasně roz-
dělen, stíhám v pohodě obojí.  
 
Jaké byly přípravy od začátku sezóny? 
MZ: Příprava byla zaměřena na vrchol se-
zóny, kterým bylo mistrovství Evropy. Sna-
žila jsem se odtrénovat to, co Luďa (Luděk 
Roleček – pozn. redakce) napíše. Byl to náš 
společný cíl. Jeho i můj. 
LR: Zpočátku jsme se zaměřili na to, aby si 
Míša vybojovala účast v  reprezentačním 
družstvu, protože to je záležitost několika 
kvalifikačních závodů v období od dubna 
do července, kde se vyjíždí pořadí pro re-
prezentaci. Tuto pozici si vyjela už v  loň-
ském roce, ale bylo potřeba ji potvrdit. 
Mohu říci, že splnila úkol a cíl na sto pro-
cent, protože vybojovala reprezentační tri-
kot a dostala zelenou ve dvou kategoriích. 
 
Finiš před odjezdem na  mistrovství 
nebyl jednoduchý… 
MZ: Týden před odjezdem do  Bosny jsem 
byla v Rakousku na soustředění, pak násle-
doval přejezd na  závody MČR dospělých 
a Český pohár na Lipno. Onemocněla jsem 
a byla mi nasazena antibiotika s doporuče-
ním k přerušení tréninku. Kvůli antibiotikům 
bylo zapotřebí získat na  závody povolení, 
a  nakonec jsem odjela do  Bosny s  tím, že 
formu nemám ideální, šance jsou nižší.   
LR: Mohu potvrdit, že Míša málem neodjela. 
Na Lipně jsem jí stáhnul ze závodu, odvezl ji 
do nemocnice, její zdravotní stav jsem poté 
samozřejmě konzultoval s  rodiči. Situace 
byla opravdu složitá. Po dobu antibiotické 
léčby Míša netrénovala, toto období se tý-
kalo i  prvních dvou dnů pobytu v  Bosně. 
Poté pomalu začala zátěž obnovovat.  
 
Jak probíhal samotný den D? 
MZ: Ráno jsem vstala, věděla jsem, že mě 
čeká nejdůležitější závod. Mám to tak, že se 
připravím a v den závodů se plně koncen-
truji, přijde takové to automatické flow, kdy 
si člověk nic nepřipustí, nevnímá a prostě 
jede, dojede do cíle a tam zjistí, zda se to 
povedlo nebo ne. 
  

Michaela Anna Zedníčková. Foto Pavla Kneblová     Luděk Roleček. Foto Aneta Vošahlíková



A nyní už opravdu k závodu samotném 
(Banja Luka v Bosně a Hercegovině) … 
LR: Družstvo juniorek ČR 3 x K1 startovalo 
ve  složení Zedníčková, Novosadová, Ret-
ková. Byl to dramatický závod, protože tam 
byla silná konkurence. Šest družstev bylo 
kvalitních. Naše děvčata se pohybovala 
na prvních mezičasech mezi druhým a tře-
tím místem. Zatímco však soupeřky pomalu 
odpadávaly, naše děvčata se zlepšovala. 
Věřil jsem jim, byl jsem na druhém mezičase, 
viděl jsem, že mají dobře našlápnuto. V zá-
věru děvčata bojovala statečně o  první 
místo s italským týmem. Italky jely také vý-
borně, takže vše zůstalo otevřené až do tře-
tího mezičasu, kde se časy vyrovnaly a odtud 
získaly Míša, Kristýna a  Anička náskok, se 
kterým se staly mistryněmi Evropy. Jako tre-
nér fandíte svým svěřencům a někdy jsme 
my trenéři nervóznější než závodníci. 
 
Míša si ale odvezla z mistrovství medailí 
víc… 
LR: Pokud se týká titulu mistryně Evropy, 
nebyla toto první medaile, kterou získala. 
Již předtím odjela závod ve sprintu, kdy si 
na  kajaku vyjela v  individuálním závodě 
účast v družstvu, tam společně děvčata zís-
kala medaili bronzovou. Druhou bronzovou 
medaili získala Míša na singlkánoi v dlou-
hém sjezdu. Celé ME bylo plné dřiny, zvratů, 
emocí, nádherných zážitků.  
 
Jak si můžeme představit tréninkový 
plán, který Míše připravujete a  který 
týden co týden s sebou „odváží“ do Měl-
níku? 
LR: V současné době se pohybujeme v roz-
mezí 6-9 tréninkových jednotek za týden. 
V sobotu a neděli jsme většinou na závo-
dech. Vzhledem k tomu, že Míša jezdí dvě 
kategorie, i když kajak má raději než sin-
glkanoi, je to pravdu náročné. Absolvovat 
dva dlouhé závody za sebou v maximální 
soustředěnosti a s vypětím všech sil vyža-
duje velkou a kvalitní přípravu a především 
cílevědomost. 
 
Jaký časový úsek si pod tréninkovou jed-
notkou můžeme představit? 
LR: Kapacita jedné tréninkové jednotky je 
kolem šedesáti minut. Ta tvoří základ. Další 
části jsou doplňkové a představují rehabili-
tační cvičení, protahovací cvičení, posilo-
vací jednotky, různé druhy běhu, v zimním 
období přípravu v  krytém bazénu, běh 
na běžkách a posilování v tělocvičně. Růz-
ným způsobem se vytváří mix aktivit. Tré-
nink je vlastně v každém období jiný. Záleží 
na jeho zaměření. Něco jiného je rychlost, 
něco jiného obratnost, síla, silová vytrva-
lost, důležitá je technika. Trénink musí být 
jasně definovaný, srozumitelný a zároveň 
rozmanitý. Ale takto, domnívám se, je to 
u všech druhů sportů. Letos budeme absol-
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vovat už jen přípravné závody a pak pře-
jdeme k přípravě na další sezonu.   
 
Většinu víkendů trávíte na vodě, tj. zcela 
odlišným způsobem než vaši vrstevníci. 
Jak tuto skutečnost vnímáte? 
MZ: Nemůžu říct, že by mi tento způsob ži-
vota nějakým způsobem ubližoval. Naopak. 
Spatřuji v tom výhodu. Stýkám se s lidmi, se 
kterými sdílím vášeň pro stejnou věc a trá-
vím s nimi i většinu volného času. Všechny 
nás to spojuje. Když mám víkend volný, 
jsem zase ráda, když ho strávím jiným způ-
sobem. Přes týden mám vždy možnost najít 
si čas, abych se viděla i  s  lidmi, kteří se 
v okruhu kanoistiky nepohybují.  
LR: S Míšou můžu jen souhlasit. U divoké 
vody je velmi dobrá parta. Výborný kolektiv, 
ve kterém je nám dobře. Parta nás drží po-
hromadě a je velkým tahounem, který po-
máhá v  našem snažení. Máme tam 
samozřejmě i celou řadu dalších velmi dob-
rých závodníků v různých věkových katego-
riích. Kanoistika ve Vysokém Mýtě nemá jen 
tradici, ale především budoucnost. Součástí 
nejsem jen já a  Míša, ale o  nejmenší se 
dobře stará Filip Krejza spolu s Jakubem Ši-
larem. I  díky jejich zásluhám jsou naše 
úspěchy tak velké a  jsme výkonnostně 
jeden z nejlepších oddílů v naší republice.  
 
Jmenujte tedy i další želízka v ohni… 
LR: Mezi nejúspěšnější závodníky patří 
Ondra Kvapil, Filip Syrový, Matěj Kotrba, 
Vašek Sedlák. Z těch nejmenších pak Ondra 
Jetmar, Jonáš Janko, z děvčat Anička Jasan-
ská a Nela Holubová, s nimiž na počátku ka-
riéry Míša vyjela medaili na  mistrovství 
juniorů na domácí půdě.   
MZ: Příští rok je možné čekat, že se další 
člen vysokomýtského oddílu probojuje 
do řad reprezentace. Z mého pohledu na to 
má Ondřej Kvapil dobře našlápnuto.  

Luděk Roleček (narozen 1951) 
Emeritní ředitel Integrované střední 
školy technické ve  Vysokém Mýtě. 
Ve funkci působil 18 let, předtím za-
stával funkci zástupce ředitele na téže 
škole. Kanoistice se aktivně věnuje od 
roku 1965, přičemž od roku 1972 pů-
sobí jako trenér. Má kvalifikaci mezi-
národního rozhodčího. Rozhodoval 
na  OH v  Atlantě, Aténách a  Sydney 
a  na  řadě MS ve  slalomu a  sjezdu. 
Je  místopředsedou Českého svazu 
kanoistiky sekce divoké vody. V roce 
2021 uveden do síně slávy Pardubické 
krajské organizace ČUS a  Orlického 
sportovního sdružení ČUS.    
Vychoval řadu úspěšných sportovců 
reprezentantů ČR, medailistů z  MS, 
ME, MSJ a MEJ, mistrů ČSSR, ČSR, ČR.  
Některá jména: Zdena Heroková, 
Broňa Blechová, Jiří a Jan Klementové, 
Jan Nádvorník, Josef Ptáček, Petr 
Kubů, Filip Krejza, Petr a Pavel Kutlvaš-
rové, Jiří Kubů, Ondřej Stodola, Jan Vy-
hnálek, Jan Janko, Jakub Šilar, Adam 
Klement, Matyáš Junek, Klára Paďou-
rová, Jan Jílek, Daniel Suchánek 

Michaela Zedníčková na Mistrovství Evropy juniorů a U23 v klasickém sjezdu a sprintu na divoké 
vodě v bosenské Banja Luce. Foto Aleš Berka 

Požádám o pár slov závěrem… 
LR: Jsem přesvědčen, že Míša ještě neřekla 
poslední slovo a nejlepší výsledky má te-
prve před sebou. 8. října vyhrála mezi-
národní Krumlovský vodácký maraton 
v kategorii juniorek, je skutečně ve výborné 
formě a domnívám se, že budeme svědky 
ještě celé řady jejích vynikajících výsledků.   
 
Hodně štěstí oběma i nadále.  

 
Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková 

 
 



Když se před třemi lety konala ve vysokomýt-
ské galerii výstava ke  čtyřicátinám Jakuba 
Vlčka, byl to smutný pohled – ohořelé torzo 
světce a několik polámaných sošek. Nic víc 
totiž z jeho tvorby nezbylo. Všechno, včetně 
školních kreseb, spolykaly plameny, které za-
chvátily jeho ateliér vybudovaný ve stodole 
statku na Vraclavi. Historický objekt koupil 
sochař roku 2004, šest let ho pod dohledem 
památkářů renovoval, než bylo možné se 
sem s ženou a prvorozeným synem přestě-
hovat. „Pocházím z  Českých Budějovic, kde 
jsem strávil třetinu svého života,“ říká Jakub 
Vlček. Ve  čtrnácti letech však své rodné 
město opustil a další třetinu dosavadního ži-
vota prožil v Praze, kam zamířil studovat: „Vy-
bral jsem si obor řezbářství a tvarování dřeva 
na Střední uměleckoprůmyslové škole a po ma-
turitě jsem se dostal na Akademii výtvarných 
umění do ateliéru figurálního sochařství k Janu 
Hendrychovi. Během studia jsem absolvoval 
roční stáž na Fakultě výtvarných umění VUT 
v Brně a pak ještě v italské Carraře. Kromě fi-
gury, kterou jsem chtěl dělat odjakživa, už když 
jsem jako malý kluk v první třídě začal chodit 
do keramického kroužku, jsem ještě na pražské 
AVU studoval rok architekturu. Myslím, že tyhle 
dva obory k sobě patří. Bez znalosti architek-
tury to nejde.“   
A právě skutečnost, že se chtěl profesně vě-
novat sochařství, přivedla Jakuba Vlčka 

na  Vraclav. Statek s  uzavřeným dvorem 
a  prostornou stodolou, která by byla 
ideálním místem pro ateliér, se mu zalíbil 
na první pohled. Trvalo léta, než bylo tvůrčí 
zázemí hotové. Prioritou bylo dokončit 
obytnou část domu pro rodinu, která se roz-
rostla o  další dva syny. Své práci se zpo-
čátku věnoval v  provizorních prostorách, 
než se začátkem dubna 2018 konečně na-
stěhoval do  vysněného velkého ateliéru. 
O tři týdny později však stodola vzplála a on 
o vše přišel. Oheň pohltil čtyři tisíce kreseb, 
desítky soch, repliky starožitného kostel-
ního nábytku, dva počítače, vypůjčený 
foťák, se kterým chtěl zrovna dokumento-
vat svoji tvorbu posledních let… Škoda jen 
na  uměleckých dílech byla odhadnuta 
na 1,7 milionu korun. A to se sčítají ceny jen 
za materiál. Celková škoda byla vyčíslena 
na 4,5 milionu. Příčinou požáru, který likvi-
dovalo osm hasičských jednotek, byla 
zřejmě vadná nabíječka. 
Jakub Vlček událost nikdy nepovažoval 
za tragédii, komentoval ji tehdy slovy: „Když 
si vezmu třeba Komenského, kterému zemřela 
žena, děti, spolu s  knihovnou mu shořely 
v polském Lešně i léta práce, tak to jsem do-
padl ještě skvěle. Každý má své trápení, nikdo 
nemá všechno… Marcus Aurelius před 
dvěma tisíci lety napsal, že život je jako vdech 
a výdech. Toto je zřejmě ten výdech, abych se 
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vitrínka

Vstal z popela jako Fénix

Městská galerie Vysoké Mýto si v letošním roce připomíná 65 let od svého založení. Při té příležitosti na stránkách zpravodaje před-
stavuje místní umělce, jejichž tvorbu zatím zná menší okruh diváků. Přesto anebo právě proto stojí za pozornost. Někteří výtvarné 
umění studovali, jiní jsou autodidakty. Jedni se teprve učí, druzí už mají co předat. Tentokrát jsme zamířili do ateliéru sochaře Jakuba 
Vlčka, který žije a tvoří na Vraclavi.

mohl zase nadechnout. Kdybychom se jen 
nadechovali, tak se udusíme.“  
Ateliér plný soch svědčí o tom, že se Jakub 
Vlček opravdu zhluboka nadechl. Na policích 
a  soklech jsou desítky portrétů – v  hlíně, 
sádře i bronzu. Některé se ještě budou do-
končovat, jiné už čekají, až si je klient pře-
vezme. Jako například bronzový Felix 
Slováček, kterého dostane věhlasný muzi-
kant příští rok jako dárek k osmdesátinám. 
„Setkání s ním bylo fajn, procházel se po ateli-
éru, hrál na saxofon a já ho při tom modeloval,“ 
vypráví umělec. Aby zachytil podobu dotyč-
ného, potřebuje s ním strávit alespoň nějaký 
čas. Někdy za ním jede  domů, jindy je to na-
opak. Dříve, než se s daným člověkem vidí 
osobně, vyhledá si o  něm informace, po-
slechne si třeba rozhovor, aby měl představu, 
jakým dojmem má hlava působit. Po osob-
ním setkání vznikne základ portrétu a pak 
trvá ještě asi měsíc, než ho sochař v ateliéru 
dokončí. „Teď mám zakázku na busty Franze 
Josefa I. a Pavola Hviezdoslava, s  těmi už se 
osobně nepotkám, budu muset podobu trefit 
jen podle fotografií,“ dodává Jakub Vlček. 
Nejvíc úsilí však nyní věnuje dokončení 
sochy nazvané Láska Víra Naděje. Žena 
v nadživotní velikosti držící v náruči nemoc-
ného bude stát před vinohradskou nemoc-
nicí. Odhalena má být příští rok 
u příležitosti oslav jejího 121. výročí zalo-
žení. Jakmile bude autor hotov se štuková-
ním, socha se rozřeže na  několik dílů 
a ve slévárně ji odlijí do bronzu. Je to velká 
zakázka, na  níž sochař pracuje přes dva 
roky. „Jako první vznikl model, potom nahá 
hliněná socha, kterou jsem dvakrát odlil 
do sádry. Na jedné jsem pak aranžoval látku 
a na druhé ji modeloval šaty,“ přibližuje ná-
ročný postup Jakub Vlček s tím, že neméně 
náročné je financování celého projektu.  
Kromě figur vytváří také plakety, tradiční 
kulaté do  ruky, ale je autorem například 
i čtvercové o rozměrech 69 x 69 centimetrů, 
která je umístěna ve dvoře Karolina jako při-
pomínka upálení Jana Palacha v roce 1969. 
Rovněž je podepsán pod pomníkem v Če-
lákovicích, který vznikl jako památka na loni 
odstraněný historický železniční most. 
Jakub Vlček doslova vstal z  popela jako 
bájný pták Fénix. Svými nápady i prací do-
kazuje nejen svůj talent, ale také sílu a od-
hodlání. 

Iveta Danko, Městská galerie Vysoké Mýto

Jakub Vlček pracuje na soše v nadživotní velikosti, která bude příští rok instalována v Praze před 
vinohradskou nemocnicí. Foto Iveta Danko



Výroba automobilů, přesněji řečeno auto-
mobilových karosérií je ve  Vysokém Mýtě 
spojena s  firmou Carrosserie Sodomka. 
Ve 30. letech 20. století již Sodomkova karo-
sárna patřila mezi nejvýznamnější pro-
ducenty ve  svém oboru. Se vzrůstajícím 
významem a  prestiží se pojila pravděpo-
dobně snaha proniknout i  do  zahraničí 
a oslovit zákazníky v jiných zemích. Josef So-
domka mladší se i proto zúčastnil na sklonku 
30. let několika autosalonů a  soutěží ele-
gance v cizině. V roce 1938 získal cenu za vůz 
Aero 50 na  Soutěži elegance a  komfortu 
v Monte Carlo.  
Slibně nastartovaný průnik do ciziny ovšem 
přerušila válka. Celosvětový ozbrojený kon-
flikt nepřál zakázkové výrobě karoserií osob-
ních automobilů, přesto se některé výrobky 
do zahraničí dostaly. Konkrétně se jednalo 
o sanitní karoserie na podvozcích Škoda 256 
B pro armády satelitních států třetí říše, tedy 
pro Rumunsko, Chorvatsko, Maďarsko a Slo-
vensko.  

V  poválečném období nastal u  Sodomků 
další významný rozvoj výroby. A tehdy vznikl 
mimořádně zdařilý vůz s  moderní až nad-
časovou karoserií na podvozku Tatra 600 Ta-
traplán. Velmi pohledný kabriolet byl oceněn 
i  na  ženevském autosalonu v  roce 1949 
a zdálo se, že jeho výrobě nestojí nic v cestě. 
Komunistická strana však rozhodla, že auto-
mobil bude věnován J. V. Stalinovi k jeho 70. 
narozeninám. Stalin ale o auto neměl zájem 
a to skončilo v jednom ze skladů. Poté jej do-
stala k používání moskevská infekční klinika 
a posléze jakýsi inženýr Gradov jako přídavek 
ke  státnímu vyznamenání. Pan inženýr se 
v druhé polovině 60. let obrátil na kopřivnic-
kou Tatru, že by automobil vyměnil za nějaký 
novější. Po  mnohaleté korespondenci 
k tomu skutečně došlo. V roce 1976 tak Gra-
bov získal Tatru 603 a kopřivnické muzeum 
jedinečný Sodomkův tatraplán. 
Komunistický převrat v únoru 1948 zname-
nal znárodnění firmy Carrosserie Sodomka 
a její přejmenování na národní podnik Ka-
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Vysoké Mýto světové

Sodomkovy automobily ve světě 

V minulém dílu našeho seriálu Vysoké Mýto světové jsme si slíbili, že se podíváme na automobily vyrobené v našem městě, které se 
proslavily i v zahraničí. 

rosa. Majitel byl ovšem ponechán ve funkci 
ředitele a zatím se ještě mohl podílet na vý-
robě a vývoji nových karosérii. Po „vítězném“ 
únoru přišla také jedna velmi specifická 
zakázka – pancéřovaný vůz pro vládní 
funkcionáře označený jako Škoda VOS. 
Na jeho výrobě se podílelo mnoho podniků 
v  Československu a  vysokomýtské Karose 
připadl úkol konečné kompletace. Auto-
mobil nebyl určen jen pro domácí požadavky 
ústředních orgánů strany a státu. S jeho vý-
vozem se počítalo i do spřátelených socialis-
tických zemí. Nicméně protože celý projekt 
výroby vozů Škoda VOS byl veden v utaje-
ném režimu, nejsme dodnes schopni zjistit, 
kam všude byly automobily prodány. Z do-
stupných archivních materiálů víme, že ze 
série prvních 50 kusů bylo dodáno 20 vozů 
do Polska, 7 do Rumunska, 4 do Bulharska a 3 
do  Maďarska. Zajímavostí je, že v  Polsku 
došlo vlivem technické závady k havárii jed-
noho z vozů, ve kterém právě cestoval mini-
str obrany maršál Konstantin Rokossovsky.   
Dokladem vývozu pancéřovaných „vosáků“ 
jsou dodnes dochované automobily. Mimo 
Českou a  Slovenskou republiku najdeme 
jeden kus v Albánii, v Rumunsku a dokonce 
v daleké Číně. K celému příběhu dodejme, že 
v momentě, kdy v roce 1950 opouští brány 
Karosy první hotové automobily, je ředitel 
a původní majitel firmy Josef Sodomka za-
tčen a odvlečen do komunistických žalářů. 
Na závěr našeho povídání můžeme konsta-
tovat, že automobily s  karosérií Sodomka  
mají svůj druhý život a i v jeho rámci dobývají 
svět. Automobiloví veteráni z Vysokého Mýta 
se dostali k zahraničním majitelům, přičemž 
nejpůsobivější je zaoceánská cesta vozu 
Aero 50 Dynamik. Těchto speciálních a desig-
nově velmi ceněných automobilů se ve Vy-
sokém Mýtě vyrobilo na přelomu 30. a 40. let 
něco mezi 7 a 9 kusy. Dodnes se dochovaly 
pouze dva, přičemž jeden je ve sbírkách vy-
sokomýtského muzea a druhý se dostal ne-
známo jak do  USA. Zde byl dlouhá léta 
součástí prestižní sbírky Blackhawk Collec-
tion Dona Williamse. Ten se ovšem letos 
v srpnu rozhodl vůz prodat v aukci RM So-
theby’s v  městě Monterey. Automobil byl 
skutečně vydražen za úctyhodných 346 tisíc 
dolarů (v přepočtu asi 8,5 milionu korun). 
Stal se tak zatím nejdražším vozidlem české 
výroby vydraženým v RM Sotheby’s. Prven-
ství dosud patřilo Tatře 87, jejíž cena se vy-
šplhala na 302 tisíc dolarů.         Jiří Junek,  

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

Aero 50 Dynamik, donedávna patřící Donu Williamsovi v USA. Foto archiv RMVM

Tatra 600 Tatraplán s karosérií Sodomka věnovaný v roce 1949 J. V. Stalinovi. Foto archiv RMVM



Ve volbách do obecních zastupitelstev, které 
se konaly ve dnech 23. září a 24. září, občané 
ve Vysokém Mýtě zvolili 21 zastupitelů z 126 
kandidátů šesti volebních subjektů. V deseti 
volebních okrscích přišlo k volbám 40,40 % 
oprávněných voličů. Největší volební účast 
50,29 % byla ve volebním okrsku č. 7, nej-
menší 28,68 % byla ve volební okrsku č. 6. 
Voliči ve Vysokém Mýtě odevzdali celkem 
68 491 platných hlasů. Nestraníci obdrželi 
29,33 % všech platných hlasů proměněných 
v  6 mandátů. PATRIOTI pro VM získali 
19,35 % hlasů a 4 mandáty, Mejťáci 17,11 % 
hlasů a 4 mandáty, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, 
TOP 09) 16,78 % hlasů a 4 mandáty, Volba 
pro město 12,23 % hlasů a 2 mandáty, Ko-
munistická strana Čech a  Moravy 5,17 % 
hlasů a 1 mandát.  

Zastupitelstvo města se oproti minulému 
období z jedné třetiny obměnilo. Vedle 14 
zastupitelů, kteří v zastupitelstvu působili 
v  uplynulém volebním období a  byli 
znovu zvoleni, zasedne sedm nových za-
stupitelů, z toho čtyři nováčci a tři, kteří už 
tuto funkci v minulosti vykonávali.  
Zastupiteli města se stali František Jiraský, 
Jaroslav Bendl, Blanka Kysilková, Petr Klo-
fanda, Martin Koblížek a  Edita Lipavská 
za  Nestraníky, Stanislava Burešová, Jiří 
Junek, Jiří Plhák a Martin Krejza za SPOLU 
(ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Iva Vrátilová a Jiří 
Kovařík za Volbu pro město, Miroslav Hla-
vatý za Komunistickou stranu Čech a Mo-
ravy, Miloslav Soušek, Petr Motl, Jiří 
Vondráček a Lubomír Kellner za Mejťáky 
a  Jan Lipavský, Jiří Fišer, Roman Baťa 

a  Radka Lipertová za  PATRIOTI pro VM.  
„Děkuji všem občanům, kteří přišli k vol-
bám a dali najevo, že jim další rozvoj Vy-
sokého Mýta není lhostejný. Svým 
rozhodnutím tak přispěli ke složení nového 
zastupitelstva na následující čtyři roky. Sli-
buji, že budeme pracovat ve prospěch ce-
lého města, aby se v  něm dobře žilo 
a vzkvétalo,“ řekl starosta František Jiraský. 
Zastupitele čekají v tomto roce dvě důle-
žitá zasedání. V  listopadu budou mimo 
jiné volit předsedy a  členy finančního 
a kontrolního výboru a v prosinci projed-
nají rozpočet na rok 2023. 

 
Marie Lněničková, tisková mluvčí 

 
Došlo po uzávěrce.  
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Zastupitelé zvolili vedení města
Zastupitelé města zvolení v zářijových komunálních volbách složili na ustavujícím zasedání 19. října zastupitelský slib a zvolili nové 
vedení města. Starostou byl zvolen František Jiraský, místostarosty Martin Krejza a Jan Lipavský a radními Jaroslav Bendl, Jiří Fišer, 
Jiří Kovařík a Blanka Kysilková. „Děkuji za projevenou důvěru. Velmi si toho vážím. Chci být dobrým starostou i těm, kteří pro mě nehlaso-
vali,“ řekl František Jiraský po volbě starosty.   

Zastupitelé města první řada zleva doprava Radka Lipertová, Roman Baťa, Jaroslav Bendl, Iva Vrátilová, Jiří Kovařík, Jan Lipavský, František 
Jiraský, Martin Krejza, Blanka Kysilková, Lubomír Kellner a Edita Lipavská; druhá řada zprava doleva Miloslav Soušek, Jiří Vondráček, Petr Motl, 
Jiří Plhák, Miroslav Hlavatý, Petr Klofanda, Jiří Junek, Stanislava Burešová, Jiří Fišer a Martin Koblížek. Foto Radek Štěpán
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Jedná se o  průkazy, které byly vydány 
v  roce 2013 s  dobou platnosti na  10 let. 
Dále končí velké množství řidičských prů-
kazů s platností na 5 let, pokud osvědčuje 
i řidičské oprávnění udělené pro skupinu 
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E. Ři-
diči by si měli platnost svého řidičského 
průkazu pohlídat a dostatečně včas požá-
dat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám, 
jelikož se jedná o výměnu opravdu velkého 
množství dokladů.  
Výměnu lze provést již 3 měsíce před skon-
čením platnosti řidičského průkazu a  je 
zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového 
řidičského průkazu je 20 dní, o výměnu lze 
požádat také ve  zrychlené lhůtě do  pěti 
pracovních dnů. Za expresní vydání si však 

řidiči připlatí 700 Kč. 
K vydání nového řidičského průkazu stačí 
přijít s platným průkazem totožnosti, pří-
padně s doklady prokazující obvyklé byd-
liště a  stávajícím řidičským průkazem 
na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působ-
ností. Žádost o vydání řidičského průkazu 
vám bude vytištěna na přepážce.  
Řidiči si mohou ušetřit jednu návštěvu 
úřadu a  vše vyřídit pohodlně online a  to 
přes Portál občana, kam se lze přihlásit na-
příklad prostřednictvím mobilního klíče 
eGovernmentu, bankovní identity, eOb-
čanky nebo datové schránky. 

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru  
dopravních a správních agend

Výměna řidičských  
průkazů v příštím roce

Během příštího roku postupně vyprší platnost některých řidičských průkazů. 

Informace o zasedání   
zastupitelstva města

Město Vysoké Mýto informuje  
o konání zasedání  

Zastupitelstva  
města Vysokého Mýta  

svolaného starostou města 
Františkem Jiraským. 

Zasedání se uskuteční  
23. listopadu od 16.00 

v zasedací místnosti č. 167 
na Městském úřadě.  

Z jednání rady a zastupitelstva města 
 
Úplná znění usnesení rady města a zastupitelstva města jsou zveřejněna na internetových stránkách Vysokého Mýta. Předkládáme 
vám z nich následující výtah: 
 
14. září zastupitelstvo města: 
• schválilo poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 211 000 Kč pro Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

na projekt Zajištění potravinové obslužnosti v Domoradicích; 
• schválilo poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 50 000 Kč, 

který bude použit na spolufinancování projektu Náhrdelník zážitků z Českomoravského pomezí; 
• přijalo účelovou dotaci z rezervy Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 

2022 ve výši 200 000 Kč na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě; 
• schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s Římskokatolickou farností – děkanství Vysoké Mýto, jako příjemcem dotace na obnovu 

kulturní památky kostel sv. Vavřince, akce  Restaurování oltáře Nanebevzetí Panny Marie – restaurování dvou jehlanových 
relikviářů ve výši 126 000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ 2022 a 15 400 Kč povinný podíl města; 

• schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s vlastníky nemovitosti Janou Kroulíkovou, Radko Ptáčníkem a Jaroslavem Kučerou, jako 
příjemci dotace na obnovu kulturní památky měšťanský dům, č. p. 211, ul. Komenského, Vysoké Mýto, akce Obnova truhlářských 
prvků – oprava a výměna oken a dveří a další související práce – II. etapa ve výši 234 000 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ 2022 
a 130 000 Kč povinný podíl města. 

  
14. září rada města: 
• schválila poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč pro Václava Jirušku, Vysoké Mýto na projekt 50 let 

hudební skupiny PONNY EXPRES a vydání jejího CD; 
• schválila poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 20 000 Kč pro Up z. s. na projekt Propagace, produkční a tech-

nické zajištění benefičního festivalu Hudba pomáhá – oblast Vysoké Mýto; 
• schválila poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 15 000 Kč pro Klub kuželkářů Vysoké Mýto z. s. na projekt Po-

krytí nákladů za pronájem kuželny na zápasy, tréninky a za cestovné na venkovní zápasy A mužstva KK Vysokého Mýta v třetí kuželkářské 
lize. 

  
5. října rada města: 
• schválila podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu Technické služby Vysoké Mýto – Úspory vody v průmyslu v rámci 

1. výzvy MPO. 
Markéta Nádvorníková, odbor kanceláře starosty



Založeny byly v roce 1900 z iniciativy okra-
šlovací jednoty. „Havlíčkovy sady vznikaly 
v  době, kdy se začala formovat veřejnost 
a společenský život. Zeleň nabývala stále větší 
společenský význam a veřejné plochy zeleně 
se stávaly dějištěm společenského života, mís-
tem setkávání. „Ukázat se“ ve svátečních ša-
tech ostatním měšťanům či sousedům 
a pozdravit se s nimi bylo obvyklým nedělním 
programem. Tomuto účelu se podřizovala 
i podoba a vybavenost parků,“ řekl městský 
krajinářský architekt Lukáš Štefl. Stromořadí 
umocňovala promenádní parkové cesty, 

po  kterých se korzovalo. Květinami byla 
zdůrazněna místa k zastavení a pokochání. 
Vodní prvky byly umístěny v křížení cest. 
V parcích bylo množství laviček, objevovaly 
se také pavilony, altánky či besídky. 
„Návrh původní podoby Havlíčkových sadů je 
od Františka Josefa Thomayera, což byl vý-
značný prvorepublikový zahradní architekt, 
který se podílel na několika významných par-
cích v Praze, jako třeba Karlovo náměstí, za-
hrada u Strakovy akademie, kde je dnes sídlo 
úřadu vlády nebo zahrada Baťovy vily. Byl to 
velmi důležitý člověk přelomu 19. a 20. století. 
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Revitalizace Havlíčkových sadů
Havlíčkovy sady jsou součástí hradebního parkového prstence lemujícího historické centrum Vysokého Mýta. 

Dodnes hledám v archivu, jak se do Vysokého 
Mýta dostal. To, že projektoval podobu Ha-
vlíčkových sadů, jednak svědčí o  tom, jaké 
město muselo mít konexe, že ho sem dostalo, 
a také svědčí o významu a důležitosti tohoto 
místa,“ řekl Lukáš Štefl.    
Významnou proměnou prošly v uplynulých 
jedenácti letech postupně všechny hra-
dební parky. „Revitalizaci parků jsme začali 
v Jungmannových sadech podle návrhu ar-
chitekta Zdeňka Sendlera. Pak následovala 
botanická zahrada. Na podobě dalších parků 
se už podílel městský architekt Lukáš Štefl. 
V roce 2019 jsme revitalizovali park u náměstí 
Vaňorného a o rok později novou podobu do-
staly také Masarykovy sady. Havlíčkovy sady 
jsou posledním upraveným parkem v centru 
města,“ řekl místostarosta Martin Krejza. 
Díky citlivému přístupu zahradního archi-
tekta Lukáše Štefla se do parku vrátila část 
jeho původní podoby. „Kompletně se změnil 
povrch a  charakter cest. Pohybujeme se 
v  městské památkové zóně, proto v  parku 
byly použity kvalitní materiály a  mobiliář. 
V méně intenzivních částech je povrch mla-
tový. Obnovila se zeleň. Ošetřily se stromy, ně-
které stromy se musely pokácet a obnovil se 
květinový detail, který zde na začátku 20. sto-
letí také byl. A co je stěžejní, na původní místo 
se vrátil vodní prvek v podobě kašny s vodním 
střikem, která umocní autenticitu místa,“ řekl 
architekt Štefl. Revitalizace Havlíčkových 
sadů stála 19,3 milionů korun. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí 
 

Do Havlíčkových sadů se vrátil vodní prvek. Foto Radek Štěpán



Tentokrát připomínají osudy členů dvou vy-
sokomýtských židovských rodin. „Zvolili 
jsme dvě rodiny. V předchozích letech jsme 
kladli kameny zmizelých vždy jedné rodině. 
Letos to byla rodina Oty a Hermíny Vohryzko-
vých na Litomyšlském Předměstí. Jejich dům 
už dneska nestojí. Kameny zmizelých jsme 
proto pokládali k místu, kde pravděpodobně 
stával. Hermína a Max Vohryzkovi, matka se 
synem, oba dva přežili koncentrační tábory. 
Zemřeli v úctyhodném věku. Hermína Vohryz-
ková ve věku 96 let a je pohřbena v Pardubi-
cích na židovském hřbitově. Max Vohryzek byl 
vysokomýtský patriot, proto si přál být pohř-
ben ve Vysokém Mýtě na hřbitově. To přání se 
mu splnilo,“ řekla Soňa Krátká z regionálního 
muzea, která se osudy vysokomýtských 
židů dlouhodobě zabývá. 

Na akci byli také přítomni potomci rodiny 
Vohryzkových. Pravnučka Hermíny do-
konce zapůjčila regionálnímu muzeu věci 
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Kameny zmizelých pro dvě rodiny
V pátek 23. září proběhl ve Vysokém Mýtě již potřetí pietní akt kladení kamenů zmizelých, což jsou dlažební kostky s mosazným po-
vrchem vsazené do dlažby před posledním bydlištěm obětí holocaustu. 

z rodinné pozůstalosti. „Říkala jsem si, že je 
půjčíme Židovskému muzeu v Praze, ale když 
Soňa Krátká začala vyvíjet tyto aktivity, po-
chopila jsem, že ona je ten správný příjemce. 
Půjčili jsme do její péče knížku Hagada, což je 
sborník modliteb z roku 1909, šábesový ubrus 
krásně krumplovaný, a našla jsem také něco, 
co sama považuji za největší poklad a to je 
modlitební plášť mého pradědečka Maxe Vo-
hryzka, kterému se také říká talit nebo tales,“ 
řekla Markéta Rokytová. 
Dalším místem, kde byly kameny položeny, 
bylo vysokomýtské náměstí. „Položili jsme je 
před dům číslo popisné 185, který patřil Bertě 
a Hugovi Adlerovým. Ti v přízemí provozovali 
obchod s  textilem. Měli čtyři děti, tři syny 
a  jednu dceru. Dcera se stihla provdat 
a do koncentračního tábora nastoupila v Par-
dubicích již jako Gottliebová. Ani ona se 
z koncentračního tábora nevrátila a bohužel 
věznění v Terezíně a později v Osvětimi nepře-
žila ani matka Berta Adlerová a ani jeden z je-
jích synů Zdeněk, Karel a Jiří. Takže tady jsme 
pokládali čtyři kameny zmizelých čtyřem za-
vražděným osobám,“ řekla Soňa Krátká.     

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Nominace na ocenění města Vysokého Mýta 
Město Vysoké Mýto podporuje kulturní, 
společenský a sportovní život, proto každo-
ročně již od roku 1996 tradičně oceňuje vý-
znamné tvůrčí počiny v  oblasti kultury 
a mimořádné výkony na poli sportovním 
i zásluhy o rozvoj města a občanskou spo-
lečnost. 
Cena města Vysokého Mýta se uděluje ve 4 
kategoriích: Výroční cena za kulturu za vý-
znamné počiny na poli kulturním, Výroční 
cena za sport za významné počiny na poli 

sportovním, Výroční cena pro  studenta / 
žáka roku za výjimečnou studentskou nebo 
žákovskou práci, aktivitu či vynikající vý-
sledky a Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť 
významnou nebo dlouhodobou činnost 
ve prospěch města Vysokého Mýta, huma-
nitární čin, donátorství apod.  
Návrhy na udělení Ceny města Vysokého 
Mýta za rok 2022 lze podat již nyní, uzávěrka 
nominací je 15. ledna 2023. Informace týka-
jící se nominací včetně nominačního for-

muláře jsou zveřejněny na městských we-
bových stránkách www.vysoke-myto.cz v zá-
ložce Městský úřad. 
O udělení ocenění rozhodne v tajném hla-
sování zastupitelstvo města na svém úno-
rovém zasedání. Ceny města za  rok 2022 
budou předány 16.  března 2023 na  slav-
nostním večeru v Šemberově divadle. 

 
Marie Lněničková, tisková mluvčí

Položení stolpersteinů tzv. kamenů zmizelých pro Adlerovy a Vohryzkovy. Foto Vanda Grof, 
sbírka RMVM



Prezentován bude na městských webových 
stránkách www.vysoke-myto.cz a v ledno-

vém čísle Vysokomýtského zpravodaje. 
Akce určené nejširší veřejnosti budeme 
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Město Vysoké Mýto připravuje tradiční kalendárium kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v příštím 
roce ve Vysokém Mýtě. 

prezentovat také na  portále www.vy-
chodni-cechy.info, v rámci svazků obcí mi-
kroregion Vysokomýtsko, Královská věnná 
města a Českomoravské pomezí. 
Prosíme proto pořadatele, aby do 30. 11. za-
sílali informace o  akcích připravovaných 
na rok 2023 Michaele Kotrbové, e-mail: mi-
chaela.kotrbova@vysoke-myto.cz. Do  ka-
lendária stačí uvést název akce, místo a čas 
konání, krátký popis a webové stránky.  
Organizátory akcí současně žádáme, aby 
průběžně během celého roku včas posílali 
aktuální pozvánky s  podrobnějším popi-
sem akcí a fotografie Marii Lněničkové, e-
mail: marie.lnenickova@vysoke-myto.cz. Je 
to důležité zejména u příjemců dotací, ať již 
programových nebo individuálních, kteří 
na svoji činnost či projekt dostávají finanční 
prostředky od města Vysokého Mýta. Tato 
povinnost vyplývá přímo ze smlouvy o po-
skytnutí dotace (čl. III, bod 1., písm. h).  
Svoje akce můžete sami prezentovat i přes 
www.mapakci.cz.  

Michaela Kotrbová,  
odbor školství, kultury a sportu

Přehled kulturních, sportovních  
a společenských akcí na rok 2023

 Městské slavnosti 2022. Foto Lukáš Rufer

Beseda se seniory 
 
Město Vysoké Mýto a komise pro občanské 
záležitosti si vás dovolují pozvat na tradiční 
Besedu se seniory, která se uskuteční 
ve čtvrtek 8. prosince od 14.30 do 18.00 
ve  společenském sále M-klubu ve Vyso-
kém Mýtě.  
Součástí programu bude vystoupení žáků 
ZŠ Knířov, beseda s  představiteli města 
a na závěr zahraje k tanci a poslechu de-
chová hudba Poličanka.  

Kalendář s kresbami  
Marka Simona 
 
Vysoké Mýto vydává již třetí nástěnný ka-
lendář s kresleným humorem vysokomýt-
ského kreslíře Marka Simona. Své náměty 
autor čerpá ze života města, a tak jistě ni-
koho nepřekvapí, že se v kalendáři na rok 
2023 objeví třeba kresba s  tématem do-
pravy. Nový kalendář bude od prosince 
v prodeji v Turistickém informačním centru. 

  Marie Lněničková, tisková mluvčí

Novinky ze Sportcentra

Sportcentrum obměnilo částečně interiér a tradiční nabídku aktivit obohatilo o několik 
novinek, jako je sledování zápasů v OKTAGONU a pizza občerstvení. Více informací 
naleznete na facebookové stránce Sportcentrum Vysoké Mýto a na webu 
www.sportcentrum-vm.cz. Foto Jan Dvořák



Konkrétně v roce 2021, za který obdrželo 
toto ocenění, bylo ve Vysokém Mýtě vypro-
dukováno 128,9 kg na jednoho obyvatele. 
Úroveň třídění komunálních odpadů 
ve městě ve sledovaném roce dosáhla 47 %. 
Město bylo současně oceněno Odpadovým 
Oskarem jako příklad dobré praxe. „Ocenění 
je pro nás významným povzbuzením a moti-

vací k dalšímu snižování množství směsného 
odpadu. Děkuji obyvatelům města, kteří po-
chopili, že třídit je třeba, za jejich zodpovědný 
přístup a spolupráci,“ řekl starosta František 
Jiraský. 
Odpadový Oskar je soutěž, jejímž cílem je 
popularizovat obce a  města, která pro-
dukují méně než 150 kg směsných komu-

nálních odpadů na  jednoho obyvatele 
a rok. Pořádá ji spolek Arnika, který upozor-
ňuje na potřebu zodpovědného nakládání 
s odpady a zároveň se snaží obce motivovat 
ke snižování množství směsného odpadu.  

 Marie Lněničková, tisková mluvčí 

11

informace z městského úřadu

Odpadový Oskar pro Vysoké Mýto 
Vysoké Mýto obdrželo již poosmé v řadě Odpadového Oskara Pardubického kraje v kategorii měst nad 5 000 obyvatel. Jako jediné 
město v Pardubickém kraji se od prvního ročníku v této kategorii umísťuje pod hranicí 150 kg směsného odpadu na jednoho oby-
vatele a rok. 

Kvalitní hnojivo z městské kompostárny na Drábech.  Foto Jindřich Svatoš

Šance pro dlužníky potrvá do 30. listopadu
Milostivé léto II je šance, jak se zbavit někte-
rých exekucí tím, že dlužník zaplatí původní 
dluh navýšený o administrativní poplatek. 
Pak mu budou odpuštěny veškeré sankce, 
úroky z prodlení a další náklady. Dluh, který 
exekutor vymáhá, se díky tomu může vý-
razně snížit. 
Dlužníci mají jedinečnou a současně i po-
slední šanci na úhradu svých dluhů bez vy-
sokých poplatků. Pokud se budou řídit 
pokyny, nebudou muset platit vysoké 
úroky a penále. To všechno jim státní firmy 
a  veřejné instituce odpustí, tedy pokud 
do 30. 11. uhradí celou svoji zbývající jistinu 
dluhu, tedy původní dluh bez úroků, penále 
apod., a k tomu zaplatí poplatek  1 815 Kč 
exekutorovi, což je zpravidla výrazně méně 
než původní vymáhaná částka. 
Milostivé léto II se vztahuje na exekuce za-
hájené před 28. 10. 2021 kvůli dluhům u: 

• státu, samospráv, měst, úřadů, 
• státních fondů a příspěvkových organizací, 

veřejných škol, 
• městských, státních a  polostátních firem 

(např. ČEZ, České dráhy či dopravní pod-
niky), 

• zdravotních pojišťoven, státních nemocnic, 
• Českého rozhlasu či České televize. 
 
Jak postupovat? 
Doporučeným dopisem případně mailem 
nebo osobně sdělte exekutorovi, že využi-
jete Milostivého léta II. Požádejte u  kon-
krétní exekuce o  vyčíslení dlužné jistiny 
a sdělení čísla účtu, na který peníze poslat. 
Vzor dopisu najdete na  webových strán-
kách https://milostiveleto.cz/. 
Do 30. 11. 2022 zaplaťte svoji dlužnou jis-
tinu a částku 1 815 Kč na účet exekutora. 
Do poznámky uveďte např. „Úhrada jistiny 

– Milostivé léto, vaše jméno a  příjmení“. 
POZOR – zbývající dlužnou částku musíte 
uhradit celou, částečná úhrada na odpuš-
tění poplatků nestačí! 
Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení 
vašeho dluhu doporučeným dopisem 
a kopii si uschovejte. 
Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým 
potvrdí splacení vašich dluhů. Tím vám 
bude prominutá platba za ostatní poplatky 
a dluh je zaplacený. 
 
Potřebujete se na  něco zeptat nebo 
pomoc? 
Na  dluhové lince 770 600  800 (po-pá od 
9.00 do  17.00), kterou provozuje Člověk 
v tísni, vám rádi poradí. Můžete také napsat 
na jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz. Bližší in-
formace najdete také na https://milostive-
leto.cz/.                             Zdroj www.mpsv.cz 

Technické služby již osmým rokem pro-
dukují na  městské kompostárně na  Drá-
bech kvalitní kompost, který získal pod 
značkou Vysokomýtský humáč certifikát 
uznaného hnojiva. O jeho kvalitách se již 
přesvědčilo velké množství pěstitelů a za-
hrádkářů.  
Vysokomýtský humáč je k dispozici po celý 
rok, nejvíce se prodává na podzim a na jaře. 
„Nyní je ten správný čas zakoupit hnojivo 
ve vysokomýtské kompostárně a zapravit ho 
do  půdy. Pokud má někdo zájem o  větší 
množství kompostu, může zavolat do kom-
postárny a domluvit se s obsluhou o jeho na-
ložení nakladačem. Přejeme pěstitelům 
s naším humáčem bohatou úrodu v příštím 
roce,“ řekla Ivana Pokorná z technických slu-
žeb.  

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Vysokomýtský humáč na každou zahradu 



Nepropásněte jedinečnou příležitost na-
hlédnout klíčovou dírkou do pánské šatny 
herců. Zažijete spontánní atmosféru pro-
pojení herců a diváků s trochou kolegiální 
škodolibosti. Vždyť někteří z  herců spolu 
hrají již desítky let a prožili společně velkou 
část hereckého života. To vše se odráží 
na vzájemných „přihrávkách“ i nekompro-
misních „smečích“. 
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, 
Jan Jiráň, Martin Janouš, Petr Hojer. 
Režie: Martin Dejdar. 
Doprodej zbývajících vstupenek probíhá v in-

focentrech ve  Vysokém Mýtě, Litomyšli, 
Chocni a také online www.mklub.cz/tickets. 
Změna termínu, titulu a obsazení vyhrazena.
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véemko, divadlo, infocentrum

Tajemství pánské šatny
Kolektivní improvizace herců, úspěšné písničky, řeči, atrakce, nápady a to vše v režii 
Martina Dejdara.

II. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V PŘEDPLATNÉM 
Pondělí 28. 11. v 19.00,  
Šemberovo divadlo 
Herci Studia Ypsilon: 
PÁNSKÁ ŠATNA  
ANEB MUŠKETÝŘI V MEXIKU

Copak se asi děje v pánské šatně herců Studia Ypsilon? Foto archiv divadla

Italští pstruzi z Ungeltu
Italská komedie o obavách, kterým lze čelit 
jen s  humorem… Dopis konečně nalezl 
svého adresáta. Změnil život automechani-
kovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny. 
Hrají: Pavel Liška, Jaromír Dulava, Alena Mi-
hulová. Režie: Jakub Šmíd. 
Cena vstupenek je 560, 540, 520 Kč. Předpro-
dej v  infocentrech ve  Vysokém Mýtě, Lito-
myšli, Chocni a online www.mklub.cz/tickets. 
Změna termínu, titulu a obsazení vyhrazena.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
MIMO PŘEDPLATNÉ 
Úterý 15. 11. v 19.00,  
Šemberovo divadlo 
Divadlo Ungelt – Edoardo Erba: 
PSTRUZI

Art Foto: 
To nejlepší 
 
Fotografie, jimiž se letos prezentovali čle-
nové vysokomýtského uskupení Art Foto 
v soutěži fotoklubů, jsou celý měsíc vysta-
veny ve vstupní hale infocentra. V klání umě-
leckých fotografů nazvané Mapový okruh 
Vysočina každoročně soupeří 18 fotoklubů. 
Každý z nich vybere maximálně 15 snímků, 
které pokládá za nejlepší. Zhruba tři stovky 
fotografií pak celý rok putují od jednoho 
města k druhému a všude se soutěžní fotky 
bodují. Vyhlášení se koná vždy v září. Letos 
skončili Vysokomýtští na 11. místě. Zdejší fo-
toklub existuje bezmála 120 let. 

Betlémy patří 
k adventu 
 
Výstava betlémů v Turistickém informačním 
centru Vysoké Mýto patří k adventu. S jeho 
začátkem tedy opět navodíme vánoční 
atmosféru díky originálním dílům zapůjče-
ným tentokrát z  třebechovického muzea 
betlémů. Svatou rodinu uvidíme vyřezanou 
ze dřeva, ale také scenérii složenou z pa-
píru, miniaturně ztvárněnou ve džbánku či 
ve zvonečku. Soubor betlémů doplní ob-
razy se zimní tematikou ze sbírek vysoko-
mýtské městské galerie.

Fotografie Davida Nováka pojmenovaná 
Tam a zpět.

Do 21. 11., infocentrum 
ART FOTO 
Výstava fotografií.

25. 11. – 29. 1., infocentrum 
BETLÉMY 
Výstava betlémů z  třebechovického 
muzea.



Členové kapely se seznámili na konzer-
vatoři  v   anglickém  Leedsu.  Zpěvačka 
Dominika Hašková, dcera hokejového 
brankáře  Dominika Haška, v  Česku vešla 
ve známost díky účasti v soutěži Česko Slo-
vensko má talent 2010. V roce 2019 kapela 
vydala debutový singl Let Me Follow a roku 
2020 přesídlila do Prahy. 
Kapela vytváří unikátní spojení elektropopu 
a  skandinávského popu s  moderní pro-
dukcí a  chytlavými melodiemi. We  Are 
Domi charakterizují také energická živá vy-
stoupení a elektrizující atmosféra. Kapela je 
vítězem národního kola a reprezentantem 
ČR v Eurovizi 2022, kde postoupila do finále.
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We Are Domi
We Are Domi je česko-norské elektro-popové trio kolem Dominiky Haškové, vzniklé 
ve Velké Británii, v současnosti působící v České republice. 

Úterý 1. 11. v 15.00 
Šárka Bezvodová: 
HYPNÓZA A JEJÍ LÉČEBNÉ UPLATNĚNÍ 
Přednáška je zaměřena na postavení hyp-
nózy jako psychoterapeutické metody. 
Upozorňuje na to, že hypnóza je ještě stále 
opředena řadou mýtů, která omezují plné 
využití všech možností hypnoterapie. Před-
nášející dává nahlédnout do své praxe a při-
náší dvě kazuistiky. S  první, zaměřenou 
na odvykání kouření, vás seznámí přímo 
klientka osobně, obsahem druhé kazuistiky 
je hypnoterapie fobie z létání. 
 
Úterý 15. 11. v 15.00 
Michaela Makulová: 
AROMATERAPIE A EMOCE 
Vůně mají schopnost přenést nás na oka-
mžik v naší mysli k záhonu růží babičky, le-
vandulovému políčku, do kterého jsme se 
zamilovali na dovolené u moře nebo na ob-
líbenou procházku do lesa mezi borovice, 
smrky a jedle. Jejich působení na naši psy-
chickou pohodu je nejen účinné, ale také 
nesmírně příjemné. Vždyť vůně samy 

o sobě v nás podporují pocity radosti, štěstí 
a dobré nálady, pomáhají odhodit starosti 
běžného dne a lépe odpočívat. Přijďte zažít 
působení aromaterapie na vlastní kůži, od-
nesete si tipy k použití vůní u vás doma. 
 
Úterý 29. 11. v 15.00 
Daniel Petlák: 
PRAMEN ŽIVOTA 
Tam někde vyvěrá, v hloubi naší duše, čistý 
pramen řeky života, avšak zastřen pavuči-
nami zapomnění a džunglí vlastních emoč-
ních stigmat. Pro jeho znovuobjevení je 
třeba odvahy vkročit do stínu, postavit si 
pevnou loď, nasednout na  ni a  jet 
po proudu vstříc nekonečnému dobrodruž-
ství. Cestou vyčistit balvany nacházející se 
v řece, uvolnit tak plynulý tok, zamezit boč-
ním odtokům vody zpevněním koryta, pro-
sekat se džunglí vzrostlou na  bolesti 
a konečně odkrýt čistý zdroj pramene ži-
vota, čistý pocit nekonečné lásky. 

 M-klub 
 
Pátek 4. 11. od 20.00, M-klub 
PALEŤÁCI VS. OLIVY 
Hokej na divadle, divadlo v hokeji! Im-
provizační utkání dvou týmů v diva-
delních improvizacích na  divácká 
témata. 
Výběr zápasových kategorií určuje ne-
ústupný rozhodčí. Diváci rozhodují, 
kdo lépe improvizoval a který tým si 
zaslouží bod. Při vstupu do sálu dosta-
nete papuči a dvoubarevnou hlaso-
vací kartu. Jejich použití vám bude 
vysvětleno moderátorem.  
Délka: 100-120 min / 8-12 herců / živý 
hudební doprovod 
 
Sobota 12. 11. od 20.00, M-klub 
DOGA 
Karvinská hardcorová kapela

Sobota 19.11. od 19.00, M-klub 
HONZA KŘÍŽEK / THE DEEP SIX / 
PERUN 
Rockový večírek tří nabušených kapel.  
Vstupné: symbolických 100  Kč (pouze 
na místě) 
 
Sobota 26. 11. od 21.00, M-klub 
BOCIAN / DISCO 
Party s Bocianem v M-klubu. 
 
Vstupenky na  akce v  M-klubu v  před-
prodeji v IC Vysoké Mýto, Litomyšl, Po-
lička a online na: www.mklub.cz 
 
Taneční odpoledne 
Taneční odpoledne se uskuteční 
ve  13.30 ve  společenském sále M-
klubu v neděli 20. listopadu. K tanci 
a poslechu zahraje opět hudební sku-
pina Sunday Tea pod vedením Jaro-
slava Prudiče. Následující termín je 11. 
prosince.  
Vstupné: 60 Kč

Univerzita volného času

Pátek 11. 11. od 20.00, M-klub 
WE ARE DOMI - koncert 

Přednášky se konají na klubové scéně v M-
klubu. Vstupné je 80 Kč. 



Čtvrtek 3. 11. od 19.00 
TROJUHELNÍK SMUTKU  
(Drama / komedie) Model a influencerka 
jsou pozváni na luxusní výletní plavbu, kde 
jim dělá společnost vybraná smetánka. Ne-
čekaná událost zamíchá kartami a chara-
ktery cestujících se ukáží v pravém světle… 
Režie: Ruben Östlund. Hrají: Harris Dickin-
son, Charlbi Dean, Zlatko Burić, Woody Har-
relson aj. 
149 min. S českými titulky. Od 12 let. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 
Pátek 4. 11. od 19.00 
ĎÁBLOVA KOŘIST  
(Horor / thriller) Sestra Ann je pětadvaceti-
letá dívka, která oddaně věří, že provádění 
exorcismu je jejím posláním.  
Režie: Daniel Stamm. Hrají: Virginia Madsen, 
Nicholas Ralph, Colin Salmon, Ben Cross 
93 min. S českými titulky. Od 15 let. 
Vstupné 130 Kč. 
 

 
 
Sobota 5. 11. od 19.00 
PSH NEKONEČNÝ PŘÍBĚH  
(Dokumentární) Film představuje českou 
hudební legendu Peneři strýčka Homeboye 
neboli PSH. Nejznámější čeští rappeři se 
v překvapivě otevřeném a osobním doku-
mentu. 
Režie: Štěpán Vodrážka. Hrají: Michal 
„Orion“ Opletal, Vladimir 518, Mike Trafik 
70 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 120 Kč. 
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Listopad ve znamení hrdinů
Tak by se dalo charakterizovat, co vás čeká v listopadu v kině. Budou to komiksoví hrdinové v pokračování Black Pantera, hudební 
v úžasném dokumentu o kapele PSH, pohádkoví ve druhém díle Princezny zakleté v čase nebo třeba političtí v dokumentu o Mi-
chaelovi Kocábovi. A mnoho dalších skvělých filmů. Těšíme se na vás v Šemberově divadle.

ODPOLEDNÍ KINO 

Čtvrtek 10. 11. od 16.00 
STŘÍDAVKA  
(Komedie) Když se ze tří rodin stane jedna 
velká, bude potřebovat pořádný plán. Plán, 
jak přežít současné i  minulé partnery, 
všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo 
ne. Život si ale většinou dělá, co chce... a co 
nečekáte. 
Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Jitka Čvančarová, 
Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva Ho-
lubová aj. 
90 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 80 Kč. 
 

 
 
Čtvrtek 10. 11. od 19.00 
IL BOEMO  
(Hudební / historický / životopisný) Histo-
rický velkofilm je inspirovaný skutečným 
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších 
hudebních skladatelů druhé poloviny 18. 
století – Josefa Myslivečka.  
Režie: Petr Václav. Hrají: Vojtěch Dyk, Bar-
bara Ronchi, Lana Vlady, Lino Musella, Phi-
lippe Jaroussky aj. 
140 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 110 Kč. 
 

 
 
Sobota 12. 11. od 19.00 
Pátek 18. 11. od 19.00 
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 
(Akční / dobrodružný / sci-fi) Boj o ochranu 
Wakandy před zasahujícími světovými 
mocnostmi poté, co se rozšířily zprávy 

o smrti krále T’Chally. Hrdinové se musí spo-
jit a s pomocí Nakii a Everetta Rosse vytvořit 
nový svět pro království Wakanda. 
Režie: Ryan Coogler. Hrají: Letitia Wright, Lu-
pita Nyongo, Winston Duke, Angela Bassett, 
Danai Gurira, Martin Freeman aj. 
161 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 140 Kč. 
 
Neděle 13. 11. od 16.00 
PRINC MAMÁNEK  
(Pohádka) Ludvík je princ už poněkud pře-
rostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho, 
do ženění se nežene a většinu života se po-
flakuje po přepychovém zámku a přilehlých 
oborách. Moudrý král Radomil mu proto 
připraví nečekaný dárek. 
Režie: Jan Budař. Hrají: Jan Budař, Ondřej 
Vetchý, Martin Huba, Jana Nagyová, Vero-
nika Khek Kubařová aj. 
100 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 



Neděle 13. 11. od 19.00 
HRANICE LÁSKY  
(Drama) Hana začíná cítit, že se její vztah  
pohybuje v  příliš zajetých kolejích. Roz-
hodne se ho tedy osvěžit a začne sdílet své 
erotické představy a tajné sny. Od vyprá-
vění je pak už jen krůček k činům.  
Režie: Tomasz Wiński. Hrají: Hana Vagne-
rová, Eliška Křenková, Martin Hofmann, 
Lenka Krobotová, Hynek Čermák aj. 
95 min. V českém znění. Od 15 let. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 
Čtvrtek 17. 11. od 19.00 
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU  
(Komedie / drama) Tři kamarádky, tři osudy. 
Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá 
Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled 
na život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější 
pouto, které nic nemůže přetrhnout… 
Režie: Miloslav Šmídmajer. Hrají: Hana Vag-
nerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Zlata 
Adamovská, Daniela Kolářová aj. 
94 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 130 Kč. 
  
Sobota 19. 11. od 19.00 
Neděle 27. 11. od 19.00 
GRAND PRIX  
(Komedie / drama / road movie) Příběh 
dvou bratranců Romana a  Emila, jejichž 
snem je dostat se na závody Formule 1.  

Režie: Jan Prušinovský. Hrají: Kryštof Hádek, 
Robin Ferro, Štěpán Kozub, Anna Kamení-
ková, Miroslav Donutil aj. 
107 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 130 Kč. 
 

 
 
Neděle 20. 11. od 16.00 
Neděle 27. 11. od 16.00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2  
(Pohádka / fantasy / komedie) Mladá alchy-
mistka Amélie dokáže částečně ovlivňovat 
tok času a tak se stane, že Amélie ze součas-
nosti se setká s Amélií z minulosti, která ji 
od té chvíle provází na každém kroku… 
Režie: Petr Kubík. Hrají: Eliška Křenková, Na-
talia Germani, Marek Lambora, Simona 
Zmrzlá, Vojtěch Kotek aj. 
135 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 130 Kč. 
 

 
 
Neděle 20. 11. od 19.00 
MENU  
(Komedie / horor / thriller) Mladý pár ces-
tuje do jedné z nejexkluzivnějších destinací 
za jedinečným kulinářským zážitkem. Šéf-
kuchař však připraví ingredienci, která bude 
mít pro oba překvapivý výsledek. 
Režie: Mark Mylod. Hrají: Anya Taylor-Joy, 
Ralph Fiennes, Nicholas Hoult, John Legu-
izamo aj. 
108 min. S českými titulky. Od 12 let. 
Vstupné 130 Kč. 
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 PROJEKCE DOKUMENTU  

A PŘEDNÁŠKA 
Pátek 25. 11. od 19.00 
MICHAEL KOCÁB  
– ROCKER VERSUS POLITIK  
(Dokumentární) Projekce bude do-
plněna přednáškou Martina Krejzy 
a Jiřího Junka o odsunu Sovětské ar-
mády z Vysokého Mýta v roce 1990, 
na kterém se aktivně podílel Michael 
Kocáb. 
Dokument Olgy Sommerové předsta-
vuje životní etapy Michaela Kocába 
od klíčových momentů dětství, mládí, 
dospělosti až ke zralému věku. Portrét 
umělce a politika, který místo očeká-
vatelné „nekompromisní zuřivosti“ 
starého rockera nabízí životní optimis-
mus doprovázený sympatickou poko-
rou k úspěchům a sebeironické reflexi 
vlastního chybování a omylů.  
Režie: Olga Sommerová. Hrají: Mi-
chael Kocáb, Zuzana Čaputová, Vilém 
Čok, Michal Horáček, Jiří Hrubeš aj. 
102 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 130 Kč.  

Sobota 26. 11. od 19.00 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
(Komedie) Originální snímek plný nečeka-
ných situací, emocí, dojemných chvil, ale 
i zábavy odkrývá rodinné vztahy filmových 
hrdinů v podání českých hereckých hvězd.  
Režie: Irena Pavlásková. Hrají: Karel Roden, 
Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, 
Jana Plodková, Hynek Čermák aj. 
118 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 140 Kč.
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Listopad v knihovně
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě v listopadu pro své čtenáře připravila kromě ob-
vyklé výpůjční služby i několik zajímavých akcí v podobě přednášky z cyklu Zdraví 
začíná v hlavě, besedy s oblíbenou herečkou Jitkou Smutnou a se spisovatelem Janem 
Štifterem. Těšit se můžete i na nové výstavy v oddělení pro dospělé čtenáře a ve ves-
tibulu knihovny.

Úterý 22. 11. od 17.00,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
BESEDA SE SPISOVATELEM  
JANEM ŠTIFTEREM 
Autor knih Café Groll nebo Sběratel sněhu 
bude vyprávět nejen o své nové románové 
kronice Paví hody, odehrávající se převážně 
v nedalekém Horním Jelení. 
Novinář narozený v Českých Budějovicích, 
s nimiž spojuje svá díla, vystudoval kulturní 
dějiny v Pardubicích. Působil v Mladé frontě 
DNES, Lidových novinách a pracoval také 
jako šéfredaktor týdeníku MF Sedmička. 
V současné době vede jihočeský měsíčník 
Barbar. Za román Sběratel sněhu získal řadu 
ocenění, včetně Ceny čtenářů České knihy. 
Vedle prózy se věnuje odborným textům 
především z oblasti nejjižnějších Čech. V Tr-
hových Svinech organizuje literární festival 
Svinenské čtení. 

Úterý 8. 11. od 16.00,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
Marie Klíglová:  
SÍLA MYŠLENKY 
První přednáška z  cyklu Zdraví začíná 
v  hlavě. Přednáška navazuje na  úvodní 
autorské čtení, které proběhlo v městské 
knihovně v říjnu. Besedou nás provede lek-
torka osobního rozvoje Marie Klíglová, 
autorka knihy Odvaha žít jinak. Mezi jiným 
nám ukáže, jak správně nastavit svou mysl. 
Další přednášky se konají vždy každé druhé 
úterý v měsíci. Ta následující, 13. 12., bude 
na téma Znamení zvěrokruhu v nás. 
Vstupné: dobrovolné 
 
Úterý 15. 11. od 15.30,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
BESEDA S HEREČKOU JITKOU SMUTNOU 
Městská knihovna zve na  přátelské poví-
dání o životě, divadle a seriálech se známou 
televizní a divadelní herečkou Jitkou Smut-
nou. Dozvíte se více o  lidech a  místech, 
které ji v životě a profesi ovlivnili. 
Jitka Smutná chtěla být původně novinář-
kou, ale nakonec zvítězilo divadlo. Její první 
angažmá bylo ve Východočeském divadle 
Pardubice. Poté strávila čtrnáct let ve Stát-
ním divadle v Ostravě a zdejší angažmá jí 
přineslo spoustu krásných rolí. V té době 
také rozvíjela další ze svých talentů – psala 
poezii, skládala písně a vystupovala s nimi. 
Na společných koncertech si zazpívala na-
příklad s Jarkem Nohavicou. V roce 1990 se 
vrátila do Prahy a stala se členkou činohry 
Národního divadla a  v  roce 2006 přešla 
do  Městských divadel pražských. V  sou-
časné době hostuje na  jevištích dalších 
pražských scén a také koncertuje.  
Vstupné: 220 Kč; rezervace míst na  tele-
fonu: 778 724 360 

1. 11. – 30. 11., výstava ve vestibulu 
KLÁRA SMOLÍKOVÁ:  
NEČTU! POSLOUCHÁM 
První knihou o fenoménu audioknih a po-
slechu hlasité četby je publikace Nečtu! 
Poslouchám s podtitulem Průvodce bá-
ječným světem audioknih. Jako výstava 
se představí v městské knihovně formou 
komiksových plakátů, které nakreslila 
Kačka Illnerová, ilustrátorka knihy. 
 
1. 11. – 30. 11.,  
výstava v oddělení pro dětské čtenáře 
STOLETÍ JAROSLAVA FOGLARA 
Výstava o  životě známého spisovatele 
a osobnosti českého skautingu u příleži-
tosti 115. výročí jeho narození. Obsahuje 
ukázky tvorby, dobové fotografie, vý-
ňatky z deníků a mnoho dalších zajíma-
vých dokumentů.

 

Knižní novinky 
 
Naučná literatura: 
Helle Heckmann: Pět zlatých klíčů 
Pavel Baroch: Mengeleho dvojče 
Jean-Francois Braunstein:  
Filosofie, která přišla o rozum 
Jiří Kamen: Bůh je z Brna 
Markéta Lukášková:  
Co vás v dějáku nenaučili 
Elžbieta Isakiewicz:  
Peklo zachráněných 
Vendula Hingarová:  
Poslání na sever 
Kevin Prenger:  
Soudce z Osvětimi 
 
Beletrie: 
Michaela Prachařová:  
Nezbejvá než psát 
Michael Třeštík: Hodně starej jaguár 
Ruta Sepetys: Musím tě zradit 
Jiří Březina: Nalezení 
Wendy Dranfield: Pád do tmy 
Samuel Bjork: Vlk 
Vlastimil Vondruška: Anděl smrti 
Kerri Maher: Američanka v Paříži 
Roman Voosen: Červený pokoj 
Brandi Reeds:  
Den, kdy jsem zmizela 
Sara Nisha Adams:  
Knihovna malých zázraků 
Susan Wiggs: Vůně medu 
 
Literatura  
pro děti a mládež: 
Jana Burešová:  
Čertovské pohádky o bylinkách 
Maja Säfström: Ilustrovaný atlas 
 legračních faktů o mláďatech 
Richard Bergman: Kouzelný klíč 
Roman Staša:  
Matla - Kuchařka pro děti 
Daisy Bell: Vánoční překvapení 
Christelle Chatel: Vlk a lev 
Vera Brosgol: Buď připravena 
Anna Herzog: Maminka čeká miminko 
Lenka Rožnovská:  
Pohádky od Ježíška 
Richard Irvine:  
S dětmi v přírodě 
 
CD novinky: 
Danuta Chlupová: Jizva 
Jan Štifter: Sběratel Sněhu 
Jenny Colgan:  
Báječný krámek s čokoládou 
Vlastimil Vondruška:  
Královražda na Křivoklátě 
Juraj Červenák: Ohnivé znamení 
Alexandre Dumas:  
Hrabě Monte Christo



Albína Kašparová, jak je zapsána v matrice, 
se narodila roku 1901. Její otec, gymnaziální 
profesor, získal o  čtyři roky později místo 
v Praze a rodina se přestěhovala do hlav-
ního města. Nicméně vazby na Vysoké Mýto 
přetrvávaly ještě dlouhá léta. Jan Kašpar se 
přátelil s kolegou Otmarem Vaňorným, je-
jich dcery byly vrstevnice. Každé léto sem 
Kašparovi přijížděli na letní byt. V kontaktu 
se svým rodným městem zůstávala malířka 
i v dospělosti. Důkazem toho je její kresba 
Zdeňky Vaňorné ze 30. let, kterou má ve své 
sbírce regionální muzeum. 
Autorka, která své obrazy celý život signo-
vala jako Běla Kašparová, byla jednou z prv-
ních žen, které vystudovaly Akademii 
výtvarných umění, což jim bylo do roku 1918 
zapovězeno. Učila pak kreslení na gymnáziu 
ve Frýdku-Místku a při tom malovala a vysta-
vovala. Prezentovala se na kolektivních vý-
stavách i samostatně. Roku 1930 měla svoji 
autorskou výstavu v Paříži. V těchto letech se 
tam seznámila s  Josefem Šímou, který 
ve Francii dlouhodobě pobýval. Vzpomín-
kou na  jejich přátelství je portrét, který jí 
známý umělec věnoval. Cena této kresby 

přesáhla v  nedávné aukci částku jednoho 
milionu korun. Běla Kašparová se pohybo-
vala v uměleckých kruzích, jezdila malovat 
do  Jugoslávie s  Toyen a  Jindřichem Štyr-
ským. Ten byl jejím spolužákem z akademie, 
kde se mimo jiné potkala i s Františkem Ti-
chým či Františkem Muzikou. 
Před válkou se Běla Kašparová provdala 
za Ladislava Riegera, vnuka známého poli-
tika. Manželé se usadili v Praze, kde se jim 
narodila jediná dcera Běla. Během války 
bylo výstavních příležitostí poskrovnu a ani 
v 50. letech se situace nezlepšila. Autorčino 
jméno se pak objevovalo spíše ve spojení 
s  novinovou ilustrací či propagačním vý-
tvarnictvím. 
Nyní po 120 letech se Běla Kašparová opět 
vrací do svého rodiště. Obrazy na výstavu 
jsou zapůjčené převážně ze soukromých 
sbírek.             Iveta Danko, kurátorka MG

17

véemko, galerie

Holubice, obraz Běly Riegrové Kašparové ze sbírek Městské galerie Vysoké Mýto, jímž začalo 
pátrání po zapomenuté rodačce. Foto archiv MGVM

11. 11. – 15. 1., výstavní sál galerie 
VELKÝ NÁVRAT BĚLY KAŠPAROVÉ 
Výstava obrazů.

Návrat Běly Kašparové 
Výstava nazvaná Velký návrat Běly Kašparové je poctou vysokomýtské rodačce, na níž 
se již téměř zapomnělo. Malířka, jedna z prvních žen, která absolvovala Akademii vý-
tvarných umění v Praze, vystavovala nejen v tuzemsku, ale také v Paříži. Přátelila se 
se známými umělci, jakými byli například Toyen a Jindřich Štyrský. Po její smrti v roce 
1967 se již neuskutečnila žádná její autorská výstava. Nadcházející událost lze tedy 
směle označit za její velký návrat. Vernisáž se koná v pátek 11. listopadu, zazní během 
ní šansony i poezie.

Ozvěny Paříže 
 
Šansony se rozezní v galerii mezi obrazy Běly 
Kašparové Riegrové. Vysokomýtská rodačka 
vystavovala ve  30. letech v  Paříži, proto 
právě v rámci této výstavy hudba, která ne-
odmyslitelně patří k Francii. Šansony zazpívá 
Markéta Voříšková Hapka a  doprovodí ji 
kytarista Jiří Vedral. Uslyšíte převážně 
české skladby, především z pera Markétina 
otce Petra Hapky, ale také původní francouz-
ské, přetextované... Vstupné je dobrovolné.

Středa 16. 11. v 19.30, sál galerie 
OZVĚNY PAŘÍŽE 
Koncert Markéty Voříškové Hapka  
a Jiřího Vedrala. 

Francouzské verše  
doprovodí marimba 
 
Podzimní sezonu komorních koncertů v ga-
lerii, která nese podtitul Inspirováno poezií, 
zakončí vystoupení Cécile Boiffin. Fran-
couzská hudebnice hraje na tympány v Ko-
morní filharmonii Pardubice a  je sólovou 
i komorní hráčkou na marimbu. V Česku žije 
již bezmála 30 let. Během koncertu mezi 
obrazy přednese autorské verše ve  své 
rodné řeči. Cécile Boiffin studovala hudbu 
v  Paříži a  v  německém Freiburgu. Stejně 
jako v Německu se stala i v Čechách oblíbe-
nou spolupracovnicí skladatelů a premiéro-
vala komorní a sólové skladby současných 
autorů. Jako marimbistka v duu s pianem 
koncertovala ve  Vysokém Mýtě již před 
čtyřmi lety. Posluchači byli rozměrným dře-
věným nástrojem, který je téměř neznámý, 
uchváceni, proto se opětovně objevuje jako 
host Kruhu přátel hudby. 

Čtvrtek 24. 11. v 19.30, sál galerie 
KOMORNÍ KONCERT

Autorská poezie 
mýtských básníků 
 
Autorský večer poezie a hudby je prvním ve-
řejným počinem vysokomýtského uskupení 
Šlápoty. Poslechnout si verše objevených 
básníků můžete v sále městské galerie mezi 
obrazy Běly Riegrové Kašparové, znovuobje-
vené malířky, která pocházela z  Vysokého 
Mýta. Básníci vzkazují: „S sebou – čisté boty 
a hladnou duši.“ Vstupné je dobrovolné.

Pátek 2. 12. v 19.30, sál galerie 
ŠLÁPOTY 
Večer poezie.



Za  téměř dvacet let trvání festivalu přijeli 
do Vysokého Mýta mnozí cestovatelé a ob-
razně jsme navštívili všechny kontinenty 
a na nich turisticky významné destinace i ty 
nejzapadlejší kouty mimo civilizaci. Téměř 
stovka přednášejících s sebou vždy do Vyso-
kého Mýta přivezla skutečný závan velkého 
světa. Ivan Orel nás vzal na  plavbu kolem 
světa na replice Magallanesovy plachetnice, 

Richard Jaroněk mezi žraloky u břehů jižní 
Afriky, s Pavlínou Brzákovou jsme poznávali 
kulturu sibiřských Evenků, s  Josefem For-
mánkem a prsatým mužem prošli daleký Si-
berut…a tak bychom mohli pokračovat. 
Doba ovšem pokročila. Vznikly nové, mno-
hem větší a profesionální festivaly, kterým 
lze jen stěží konkurovat. Cestování se rov-
něž stalo podstatně dostupnějším a  jaksi 
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Okolo světa se Štěpánem Rakem
Od roku 2004 se zájemci o cestování a daleké kraje scházeli vždy poslední týden v listopadu ve vysokomýtském muzeu na malém 
cestovatelském festivalu Okolo světa. Po osmnácti ročnících se organizátoři rozhodli festival ukončit. Symbolickou tečku za mnoha-
letým putováním učiní koncert známého českého kytaristy Štěpána Raka.

Muzeum se rozloučí s cestovatelským festivalem koncertem Štěpána Raka. Foto archiv muzea

Pátek 25. 11. od 17.30,  
Muzeum českého karosářství 
S KYTAROU OKOLO SVĚTA 
Koncert Štěpána Raka.

Západní Afrika - dobrodružství až za hranu

Úterý 22. 11. od 18.00,  
Šemberův dům 
ZÁPADNÍ AFRIKA  
– DOBRODRUŽSTVÍ AŽ NA HRANU 
Přednáší Tomáš Potštejnský.

Nezapomenutelná cesta po západní Africe. Foto archiv RMVM

Přijďte si poslechnout přednášku o tom, jak 
se tři kluci z východních Čech vypravili po-
znávat opravdový svět do západní Afriky 

a  neměli tušení, co je tam čeká. A  číhala 
na ně skutečná dobrodružství a velké ne-
snáze. Vše se zkomplikovalo, když jeden 

z  kamarádů ležel v  horečkách s  malárií 
a druhý jel sám do Monrovie na ambasádu 
zajišťovat další cestovní doklady. Zbývající 
člen výpravy se pak v  noci snažil sehnat 
jídlo a  pitnou vodu, při tom byl oloupen 
o  mobil, načež začala honička na  motor-
kách jak z agenta 007… když k tomu při-
počteme rvačku s  pohraničníky, vychází 
nám pořádná porce až neuvěřitelných zá-
žitků. Měsíční cesta přes Sierru Leone, Libé-
rii, Pobřeží Slonoviny a Ghanu byla vskutku 
náročná, nezapomenutelná a  hlavně se 
šťastným koncem. 

méně vzácným. Televize a internet jsou za-
hlceny nepřeberným množstvím pořadů 
a  reportáží popisujících vzdálené země 
a mnohá dobrodružství lidí, kteří se vydali 
do  dálek. To jsou jen některé z  důvodů, 
proč malý cestovatelský festival Okolo 
světa ve Vysokém Mýtě končí. Ovšem ne-
znamená to, že se cestopisné přednášky již 
v  muzeu organizovat nebudou. Jen jich 
bude možná o něco méně a budou roz-
vrženy do celého roku. 
Jako poděkování všem milovníkům cesto-
vaní za předchozí osmnáctiletou přízeň při-
pravilo muzeum koncert Štěpána Raka, 
který díky své bravurní hře na kytaru navští-
vil hezkou řádku zemí. V nich našel mnohé 
hudební inspirace, které zakomponoval 
do svých skladeb. Celé pásmo je provázeno 
slovem Štěpána Raka o  jeho zážitcích 
na cestách světem s kytarou v ruce. 
Koncert se uskuteční v netradičním pro-
středí Muzea českého karosářství…konec 
konců, cestovaní a auta spolu také souvisí.  



V  jejím rámci připravili muzejníci několik 
tvořivých dílen s tematikou různých řeme-
sel. První z  nich proběhne 15. listopadu 
a bude zaměřena na řezbářství. Po celý den 
bude přítomen zkušený řezbář Jan Rejman. 

Ten si s příchozími rád popovídá o svém ře-
mesle a předvede něco ze svého umu. Zruč-
nější a  odvážnější zájemci dostanou 
polínko, nůž a dlátko a pod vedením Jana 
Rejmana budou moci vyzkoušet základní 
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Řezbářská dílna s Janem Rejmanem
Ve výstavních prostorách Šemberova domu pokračuje výstava Bejvávalo dobře aneb jak se co dělávalo. 

postupy vyřezávání. Aby byla atmosféra do-
konalá, provoní výstavu bylinkový čaj 
a melta s možností jejich ochutnávky.  
Na tvořivé dílně jsou srdečně vítány i školy, 
jen je nutné učinit rezervaci předem na te-
lefonním čísle 465 461 952 nebo na e-mailu 
pokladna@muzeum-myto.cz. 
Také v následujících měsících proběhnou 
další setkání. V prosinci budou hned dvě 
a první se zaměří na výrobu slaměných oša-
tek a druhé na zhotovení figurek kašírova-
ného betlému. V lednu se setkáme u draní 
peří a výroby peroutek a v únoru při domácí 
zabíjačce.  
K výstavě Bejvávalo je připravena i komen-
tovaná prohlídka, která je naplánována 
na čtvrtek 10. 11. od 16 hodin. 

Nositel tradice Pardubického kraje Jan Rejman. Foto archiv Národní muzeum v přírodě – Mu-
zeum v přírodě Vysočina 

Úterý 15. 11. od 9.00 do 16.00, 
Šemberův dům 
TVOŘIVÁ DÍLNA 
Řezbářství s Janem Rejmanem. 
 
Čtvrtek 10. 11. od 16.00,  
Šemberův dům 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  
VÝSTAVY BEJVÁVALO

Věnná města českých královen
Ve  středu 19. října byla na  konferenci 
v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
představena nová publikace Věnná města 
českých královen. Kolektiv autorů pod vede-
ním renomovaných historiků Evy Semota-
nové a Josefa Žemličky se v knize zabývá 
fenoménem královských věnných měst od 
počátku formování této instituce ve 14. sto-
letí až do současnosti. Problematika je roz-
dělena do  jedenácti časově či tematicky 
ohraničených kapitol, ve  kterých samo-
zřejmě nechybí i četné zmínky o Vysokém 
Mýtě. V  bohatém obrazovém doprovodu 
čtenář narazí i na reprodukci kresby Josefa 
Šembery ze sbírek Regionálního muzea 
ve Vysokém Mýtě. Knihu lze zakoupit na e-
shopu Historického ústavu AV ČR nebo si ji 
můžete přijít prolistovat do  badatelny 
muzea. Zájemci se mohou těšit na  před-
nášku autorů publikace, která se uskuteční 
na začátku roku 2023 v prostorách vysoko-
mýtského muzea. Termín bude upřesněn 
v následujících číslech zpravodaje. 

Jiří Junek

V nově vydané publikaci Historického ústavu 
AV ČR se čtenáři dozví i zajímavosti o našem 
městě. 

 Pokračující výstavy 
  
Do 19. 2., Šemberův dům 
BEJVÁVALO DOBŘE  
ANEB JAK SE CO DĚLÁVALO 
Dříve běžná řemesla a  vybrané čin-
nosti našich předků. Výstava bez kla-
sických muzejních vitrín umožní 
příchozím nasát tu správnou atmo-
sféru dob minulých a s jistou dávkou 
opatrnosti se dotknout i vystavených 
exponátů. 
 
Do 31. 3.,  
Muzeum českého karosářství  
AUTOMOBIL VČERA A DNES 
Jednotlivé díly automobilu od auto-
mobilové karoserie a jejich srovnání 
minulost – současnost.  
  
Otevřeno celoročně, Šemberův dům 
VYSOKÉ MÝTO SVĚTOVÉ 
Stálá  expozice  věnovaná  historii 
Vysokého Mýta od jeho založení až 
po bouřlivé události 20. století.  



Téma jsme otevřeli návštěvou zahradnictví, 
kde děti vybraly a zakoupily novou jabloň 
do školní zahrady. Při společném dopoledni 
s rodiči jablůňku přivítaly pásmem tanečků, 
her a písní vztahujících se k tématu jabloň. 

Proběhlo losování o jméno jablůňky a vy-
hrál nápad rodiny Ellenky. Jabloň dostala 
jméno Křížalka. Děti rodiče pohostily moš-
tem, který donesly z exkurze v domácí moš-
tárně a jablečným závinem, na který jablka 
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Projekt Stromy jsou jako my
Enviromentální aktivity v podzimním období jsme zaměřili na prožitkové učení, v kterém si děti měly možnost uvědomit podobnost 
změn života lidí a růstu stromů. 

vlastnoručně nastrouhaly. Proběhlo také 
společné výtvarné tvoření dětí a  rodičů 
k tématu Jablíčko. Doprovodnou aktivitou 
projektu Stromy jsou jako my byla výroba 
stromů z  odpadních materiálů, kde děti 
společně s  pedagogy vytvořili strom Ra-
dosti a  úsměvů, strom Poznání dobrého 
a zlého a strom Služby a vděčnosti. Součástí 
výroby modelů stromů bylo řešení otázek 
cirkulární ekonomiky a ochrany životního 
prostředí. Děti si vyzkoušely výrobu ručního 
papíru, z kterého vytvořily malé dárky v po-
době stromu pro školní pouliční obchůdek 
skřítka Smrčkovníčka a rozdaly je obyvate-
lům našeho města u  příležitosti Dne 
stromů. Podobnost růstu stromu a člověka 
děti ztvárnily výtvarně v  práci Strom na-
šeho života, kdy malovaly členy své rodiny 
do  koruny stromu a  vytvořily tak rodo-
kmen. Oslava Dne stromů vyvrcholila zasa-
zením nového smrku a jablůňky na školní 
zahradě a pozváním rodičů do dětské re-
staurace U Smrčku na dobroty, které děti 
připravily a naservírovaly. Téma Stromy jsou 
jako my propojilo aktivity ekologie a pro-
sociální činnosti. Přineslo radost dětem i ro-
dičům a také přání naučit se od stromů žít 
s hlavou v nebi a nohama na zemi. 

Edita Lipavská, MŠ Pod Smrkem

V zahradě MŠ Pod Smrkem roste malá jabloň, děti se o ni starají a pojmenovaly ji Křížalka. Foto 
archiv školy

Poslední pirátská výprava
Nový školní rok jsme zahájili dopolední 
hrou na zahradě, kde si děti pohrály spo-
lečně s Ferdou a jeho kamarády.  
Vyzkoušely si slalom mezi květinami, sklá-
daly rozstříhané obrázky, procvičily se 
v barvách, hledaly mravence v trávě a zdo-
bily Ferdovu mašli. Děti měly radost z oma-
lovánky a drobné sladkosti, kterou je Ferda 
odměnil za splnění všech úkolů. Na vysoko-
mýtském autodromu jsme se zúčastnili pro-
jektu – Jedu poprvé. Děti se dozvěděly 

mnoho zajímavých a užitečných informací, 
jízdou na koloběžkách a autíčkách se na-
učily, jak se pohybovat na silnici a reagovat 
na  semafory a  dopravní značky. Dětem 
se  jízda po „skutečné silnici“ velice líbila. 
Na  konci září jsme se rozloučili s  létem 
na odpolední akci pro rodiče a děti nazvané 
Poslední pirátská výprava. Děti si vyrobily 
barevnou lodičku, se kterou se vydaly 
na  dobrodružnou plavbu, vyzkoušely si 
zručnost lovení rybiček, prolézaly podmoř-

ským tunelem, plaváním pod ry-
bářskými sítěmi a  chůzí přes 
kameny se dostaly k pirátské lodi, 
na kterou uvázaly pravý námoř-
nický uzel. Děti byly z plavby nad-
šené. Po zakotvení lodi v přístavu 
dostali všichni piráti medaili 
a omalovánku. 

Kolektiv MŠ Kamarádi 
 

Děti z MŠ Kamarádi si vyzkoušely 
dopravní hřiště na vysokomýtském 
autodromu. Foto archiv školy

Na zámek  
do Litomyšle 
 
Jaké by to asi bylo být princeznou, kterou si 
vybere císař za ženu, a bydlet na zámku? 
Mít své vlastní zámecké divadlo a  jezdit 
do svých sálů na koni? Po stopách Františka 
Josefa I. jsme se vydali v komnatách zámku 
v Litomyšli. Prošli jsme se po arkádách a vy-
zkoušeli si zámecké stolování. Proběhli jsme 
se zámeckými i  klášterními zahradami 
a všichni jsme si výlet náramně užili. 

Kolektiv MŠ Slunečná



Pěšky do školy – jedná se o celorepublikový 
projekt, jehož hlavním cílem je zvýšit počet 
dětí, které se budou pravidelně dopravovat 
do školy pěšky, na kole nebo využijí hro-
madné dopravy. Čím méně aut přijede až 
před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam 
bude. Tento projekt s sebou přináší i další 
výhodu – zapojí rodiče. Rodiče se svými 
dětmi absolvují cestu do školy a mají tak 
šanci strávit spolu více času, povídat si 
během cesty, všímat si a řešit dopravní 
situace  (správná  chůze  po  chodníku, 
přecházení po  přechodu, přecházení po 
světelném přechodu, správné chování 
v hromadných dopravních prostředcích aj.). 

Žáci za  každý „nachozený“ den získávali 
body, které si zakreslili do předtištěné ta-
bulky. V průběhu týdne si tedy mohli své 
výsledky kontrolovat a porovnávat s ostat-
ními. Mnoho našich žáků to motivovalo 
k získání co nejvyššího počtu nachozených 
bodů. Všichni žáci tento úkol plnili svědo-
mitě, a proto si zasloužili velkou pochvalu 
a drobné odměny. 
Projekt hodnotíme úspěšně, podařilo se 
nám snížit počet projíždějících a parkujících 
vozidel v okolí školy. Velké díky patří rodi-
čům za jejich spolupráci. 
Ukliďme svět, ukliďme Česko – znělo heslo 
naší školou již poněkolikáté. I  v  letošním 
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Do školy – jedině po svých 
V září jsme se zúčastnili mnoha akcí, mezi které patří Pěšky do školy a Ukliďme Česko. Podzim je navíc obdobím pouštění draků, 
proto jsme i letos uspořádali drakiádu.

školním roce jsme se přidali k tisícům dob-
rovolníků, kteří vyrazili uklidit Česko. My 
jsme se rozhodli uklidit okolí naší školy. 
Místo úklidu jsme si předem domluvili 
s Technickými službami Vysoké Mýto, kte-
rým patří velký dík za spolupráci. Od orga-
nizátorů akce jsme dostali potřebné 
vybavení, rukavice, pytle a za slunečného 
počasí jsme vyrazili sbírat odpadky. Na do-
polední cestě jsme našli také rarity, jako na-
příklad blatník od auta, velké množství 
plechovek a mixér. Děti si celou akci užily 
a zároveň ulehčily přírodě od nepořádku 
v okolí školy. 
Drakiáda – také letos jsme si ve škole užili 
dračí stezku zakončenou pouštěním draků. 
Dokonce i  počasí nám přálo, takže celé 
dračí dopoledne bylo moc fajn. Děti si do-
nesly vlastního draka nebo využily třídního 
draka. Všichni poctivě plnili úkoly na dračí 
stezce. Za každý splněný úkol si orazítkovali 
kartičku, kterou v  cíli odevzdali. Našim 
cílem bylo hřiště za  hřbitovem. Sice moc 
nefoukalo, ale naši dráčci přesto krásně po-
letovali. Děti také mohly využít přilehlé la-
vičky, kde se nasvačily. Mohly si také pohrát 
na prolézačkách a houpačkách. Na konci 
jsme si rozdali sladkou odměnu, kterou pro 
tuto akci připravila praktická škola dvou-
letá. Tímto bych jim chtěla moc poděkovat 
a pochválit, protože dráčci z lineckého těsta 
se jim moc povedli. 

Karolína Osinková, Bára Jílková a Yvona  
Jetmarová, Speciální ZŠ a praktická ZŠ

Jdeme dělat svět hezčí… Foto archiv školy 

Houbařská soutěž  
Jako každý podzim se na 1. stupni uskuteč-
nila houbařská soutěž. Letošní ročník byl 
na houbovou nadílku velmi bohatý. Na 
soutěžící děti čekal nelehký úkol. „Králi 
houbařů“ se stali: Viktorka Milotová (3.B), 
Maty Dvořák (4.C), Jiří Barcal a Zdenda Što-
sek (5.A).      Michaela Drdlová, ZŠ Jiráskova

Salcburk a horské výhledy 
Vybraní žáci 8. a 9. tříd ZŠ Jiráskova se na za-
čátku října vydali do Rakouska. Cílem bylo 
Mozartovo město Salcburk se svými čet-
nými náměstíčky, zahradami a kavárnami. 
Další den byla na  programu prohlídka 

vodní elektrárny v  Kaprunu, speciální la-
novky a úchvatné výhledy z přehrady Mo-
oserboden. Všechny nadchla také síla 
a velikost Krimmelských vodopádů. Nechy-
běla ani Grossglocknerská vysokohorská sil-
nice s výhledy na ledovec a nejvyšší horu 
Rakouska – Grossglockner. Cesta nás za-
vedla také do  oblíbeného lázeňského 
města Zell am See. Cestou zpět do České re-
publiky si žáci prošli Lichtenštejnskou sou-
těsku a  pokochali se krásnou přírodou. 
Posledním bodem programu byla pro-
hlídka hradu Hohenwerfen. Pokud vás naše 
trasa zaujala a necháte se inspirovat k cestě 
do  sousedního Rakouska, přejeme vám 
stejně pohádkové počasí, jako měli naši 
žáci. 

 Tereza Dejdarová, ZŠ Jiráskova



Při aktivitách školní družiny děti pohltilo hou-
baření. Sbíraly houby známé i  neznámé 
a s pomocí mobilní aplikace poznávaly, o jaký 
úlovek se jedná. Své domněnky poté porov-
návaly i s knižním vydáním velkého houbař-
ského atlasu. Výsledkem snažení byla 
výstava více než 30 druhů hub. Další týden 
děti poznávaly podzimní plody stromů 
a keřů, které postupně zpracovávaly a celou 
školu tak provoněl štrúdl, podzimní koláčky, 
šípkový čaj a jablečný mošt. V rámci akce 72 
hodin – ruku na  to se týmy žáků zaměřily 
na  úklid okolí školy a  výsadbu okrasných 
keřů před školou. Na  začátku měsíce října, 
v rámci Týdne knihovny, navštívily děti z první 

a druhé třídy Městskou knihovnu ve Vysokém 
Mýtě, kde pro ně byla připravena beseda se 
spisovatelkou Markétou Harasimovou a diva-
delní pohádka. Starší žáci se vydali na exkurzi 
do  Národního muzea spojenou s  prohlíd-
kou  Prahy. Všichni žáci si ve  škole 
vyzkoušeli bubnování v kruhu. Při naučném 
programu o dravcích jsme se dozvěděli zají-
mavosti ze života těchto opeřenců. Konec 
měsíce patřil oblíbenému Halloweenu, kdy 
děti poznávaly anglickou tradici díky projek-
tovým dnům. Letos jsme mohli opět uspořá-
dat podzimní tvořivé dílny pro širokou 
veřejnost, kdy účastníci zažili školu tak trochu 
v jiném světle.              Kolektiv ZŠ Knířov
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Pestré podzimní dny
Každý slunečný podzimní den jsme si v naší škole naplno užívali. 

V rámci akce 72 hodin žáci uklízeli okolí knířovské školy. Foto archiv školy

Družina v sobotu?  
Družinové děti ze ZŠ Jiráskova vyrazily 
na „plavbu“ plnou dobrodružství. Malí piráti 
během cesty museli plnit obtížné úkoly, 
které měly otestovat jejich odvahu, fyzičku 
a pirátské myšlení. Lovili zlato z vody po-
mocí háku, vyzkoušeli si sílu při přetahování 
lana. Na „ostrově Choceň” museli vyřešit za-
peklitou pirátskou šifru, která je dovedla 
k pokladu. Po složení zkoušek byli pasováni 
na  piráty. Nechyběla odměna v  podobě 
pásky přes oko, šátku, medaile, „jizvy” 
a  v  pokladu našli zlaté mince, diamanty 
a něco na zub.   Školní družina, ZŠ Jiráskova

Den v gala  
V pátek 23. září se na ZŠ Javornického po-
prvé uskutečnil den ve  společenském 
oděvu. Ve  slavnostním oblečení dorazili 
nejen žáci, ale i  učitelé, zapojili se téměř 
všichni. Akce probíhala pod záštitou škol-
ního parlamentu, který každý měsíc vyhlásí 
jednu výzvu v  rámci celoroční hry Deset 
klíčů Javorky. Na měsíc říjen byla napláno-
vaná sbírka pro Záchranou stanici Pasíčka. 

Anna Pávková, ZŠ Javornického

Adaptační kurzy   
Žáci šestých tříd ze ZŠ Javornického se 
zúčastnili adaptačních kurzů v Ekocentru 
Pasíčka. Dozvěděli se mnoho zajímavých 
informací o záchraně zvířat z volné přírody. 
Zároveň děti předaly sbírku uspořádanou 
naší školou. Pod vedením pracovníků 
OSPOD Vysoké Mýto a svých učitelů prožily 
zajímavé dva dny s  Go technikami. Tyto 
techniky pomohly upevnit třídní kolektivy 
a začlenit nově příchozí žáky. 

Třídní učitelky 6. tříd, ZŠ Javornického

Erasmus+ na ZŠ Javornického
V tomto roce se ZŠ Javornického zapojila 
do  vzdělávacího programu Erasmus + 
a  získala finanční podporu z  prostředků 
Evropské unie na další vzdělávání svých 
zaměstnanců. Díky tomu se mohli tři peda-
gogové zúčastnit intenzivních jazykově-
metodických kurzů v Irsku a v Itálii. Václav 
Drbal vyjel za studiem angličtiny a nabytí 
metodických dovedností do Dublinu. Mar-
cela Boštíková absolvovala kurz se zaměře-
ním na výuku anglického jazyka pro žáky 
2.  stupně ve Florencii. Vlasta Kubová si 

vybrala kurz v  Dublinu, specializovaný 
na kreativní metody výuky angličtiny pro 
žáky 1. stupně. Tyto čtrnáctidenní pobyty 
byly absolvovány převážně během letních 
prázdnin. Účast na kurzech v zahraničí pro 
ně znamenala cenný kontakt s živým jazy-
kem, kulturou cílové země a  navázání 
nových přátelství se zahraničními učiteli. 
Své zkušenosti, získané materiály a nápady 
pro práci s žáky předali svým kolegům. 

Vlasta Kubová, ZŠ Javornického

Poznávání Máchova kraje
Žáci 8.C a 9.C ZŠ Jiráskova podnikli s učite-
lem Šulou a učitelkou Tefrovou dvoudenní 
exkurzi. Cílem byla hora Říp s jednou z na-
šich nejstarších dochovaných rotund. Po-
kračovalo se do  Mělníka, kde si žáci 
prohlédli nádvoří zámku. Druhý den ráno 
všichni vyrazili do  Malé pevnosti Terezín 

s  objednanou prohlídkou. Další zastávka 
byla v Litoměřicích žáci. Zde si žáci prošli 
známé Máchovy schody, dále také Má-
chovo rodiště a  krásné náměstí. Potom 
všichni nasedli do autobusu a jelo se domů.  

S. Janecká, T. Dianová, ZŠ Jiráskova
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Svou účastí na projektu jsem chtěla prolomit 
jakýsi ostych v komunikaci v angličtině, který 
vychází především z obavy, že dělám chyby 
v gramatice a nemám dostatečnou slovní zá-
sobu. V tomto ohledu byl vliv kurzu na mě 
pozitivní, protože všichni účastníci měli 
stejný problém, a  přesto jsme si společně 
ověřili, že na každé úrovni znalosti jazyka je 
možno se domluvit a předat si osobní zkuše-
nosti jak o svém oboru, tak o životě vůbec. 
Přestože hudba promlouvá jazykem, který 
nepotřebuje slova a je svým způsobem pro 
posluchače srozumitelná všude na světě, ze 
své mnohaleté zkušenosti vím, jak je důle-
žité mladé hudebníky připravit na  život 
nejen z hlediska jejich hudebních znalostí 
a nástrojových dovedností. V dnešní době 
mají mladí muzikanti možnost hrát v mezi-
národních hudebních uskupeních, anebo 
tam prezentovat hudbu vlastní a angličtina 
je jazykem, kterým se domluví téměř všude 
na světě. Je potřeba rozumět pokynům di-
rigenta či umět si zařídit osobní věci spo-
jené s pobytem v zahraničí a v neposlední 

řadě se moci pobavit se svými spoluhráči 
nebo kamarády. Je tedy velmi praktické na-
učit děti nenásilně během výuky nejen an-
glickou hudební terminologii, ale i slovíčka, 
jejichž znalost se hodí během pobytu v za-
hraničí všeobecně. 
Malta je krásný ostrov se středomořským 
podnebím, kde se v  historii vystřídalo 
mnoho kultur a možná také proto je velmi 
přívětivá vůči všem svým návštěvníkům. 
Jsem ráda, že jsem ji mohla navštívit. 

Helena Vedralová, ZUŠ 
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Srozumitelná hudba
Ve dnech 22. 8. – 3. 9. jsem měla možnost se zúčastnit jazykového kurzu na Maltě 
ve městě Sliema, kde jsem denně chodila do školy a zlepšovala svou znalost anglič-
tiny.

 
Akce ZUŠ 
 
Pondělí–pátek 7. - 11. 11., ZUŠ 
MOBILITA ERASMUS+ 
Místní ZUŠ hostitelskou školou při 
programu Erasmus+. 
 
Pátek 25. 11. v 17.00,  
koncertní sál ZUŠ 
KONCERT K 100. VÝROČÍ  
ILJI HURNÍKA 
Žáci ZUŠ interpretují skladby českého 
skladatele, pedagoga a spisovatele Ilji 
Hurníka k 100. výročí od jeho narození. 
 
Sobota 26. 11. v 16.00,  
náměstí Přemysla Otakara II. 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Žáci ZUŠ zahrají a zazpívají vánoční 
koledy a písně. 
 
Úterý 29. 11. v 18.00,  
YouTube a Facebook ZUŠ 
STREAM KONCERT 
V  rámci několika workshopů týkají-
cích se audiovizuálních technologií, 
které budeme v listopadu realizovat 
ve spolupráci s režisérem a produkč-
ním Jakubem Pláškem, si naši žáci vy-
zkouší své nasbírané dovednosti při 
realizaci streamovaného koncertu 
z učebny literárně-dramatického oboru. 
 
Čtvrtek 1. 12. v 17.00,  
strom na parkovišti ZUŠ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO  
STROMU ZUŠ 
Žáci ZUŠ zahrají a zazpívají vánoční 
koledy a písně. 

Nekrmte popelnice 
 
Žáci ZŠ Javornického zpracovali projekt 
s názvem Nekrmte popelnice a přihlásili se 
s ním do soutěže Zelený ParDoubek 2022. 
Letošním tématem soutěže bylo plýtvání 
s  potravinami. Se svojí prací získali hned 
dvě ocenění. Ceny budou využity na  od-
borný program pro všechny žáky 7. ročníku 
v Ekocentru Stolístek. 

Marcela Mertelíková, ZŠ Javornického 

Dobrodružství s Erasmus Days
Vůbec nemusíte odjíždět za  hranice ČR. 
Stačí slavit Erasmus Days v den, kdy část 
studentů odjela do Anglie a ta druhá část 
do Španělska. Mini tým, který tu zbyl, nás 
velmi reprezentativně zastupoval na kon-
certě 13. října v koncertním sále školy. Mladí 
a talentovaní houslisté, pozounisté, klarine-
tistka i příčné flétnistky. Náš malý koncertní 
večírek zakončil žesťový soubor. Dámy 
a pánové, účinkující, pedagogové, rodiče, 
milí posluchači, děkuji vám za milé hudební 
setkání.                                  Iva Vrátilová, ZUŠ

Nové hřiště a cvičná kuchyňka
Díky podpoře města došlo během léta 
a měsíce září k výměně střešních oken v bu-
dově 2. stupně ZŠ Javornického. Kompletní 
renovace se dočkalo i hřiště, které je hojně 
využíváno celou školou a družinou. Využili 
jsme také příspěvek ze šablon a nový kabát 
dostala i cvičná kuchyňka, která je využí-
vána při hodinách pracovních činností. Žáci 
se tak budou moci učit vařit v  moderní, 
krásné kuchyni. 

Kolektiv ZŠ Javornického



První den jsme navštívili malebné poklidné 
městečko Lucern, které leží v samém středu 
Švýcarska. Zde jsme se prošli po význam-
ném dřevěném mostě a poté navštívili Do-
pravní muzeum. Bylo zde skoro vše, od 
letadel přes motorky až po vlaky. Poté nás 
svým kouzlem doslova uchvátila přilehlá 

čokoládovna Lindt, plná jen té nejlepší čo-
kolády. Večer jsme dojeli do  města Saas-
Grund, kde jsme se ubytovali. 
Druhý den jsme se vydali na patnáctikilo-
metrovou túru do  údolí Saastal. Nejprve 
jsme vyjeli lanovkou na Kreuzboden a pak 
se dali na cestu k horské chatě Berghotel Al-
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Výprava němčinářů ve Švýcarsku
Ve dnech 25. až 30. září se uskutečnila výprava němčinářů do jedné z nejoblíbenějších německy mluvících zemí, kterou je Švýcarsko. 
Zde jsme strávili úžasných pět dní plných zábavy a pestrých zážitků

magelleralp. Výhledy z této cesty si mnozí 
z nás budou pamatovat ještě velmi dlouho. 
Ani následující den jsme nezaháleli a vydali 
se vstříc novým zážitkům. Vzhledem 
k tomu, že nám počasí nepřálo, se stalo ten-
tokrát naším cílem  Olympijské muzeum 
v Lausanne. Zde jsme se dozvěděli celou 
řadu informací o  spoustě významných 
osobností a o olympijských plánech do bu-
doucna. Odpoledne jsme navštívili čokolá-
dovnu Cailler. Součástí prohlídky byla 
na konci i ochutnávka jednotlivých druhů 
čokolády. 
Čtvrtý den jsme se vypravili navštívit part-
nerské gymnázium v Brigu a poslední den 
jsme se vydali do městečka Zermatt. Sem 
se nesmí jezdit ani autem ani autobusem, 
a  tak jsme na  toto místo dojeli vlakem. 
Na  nedalekou dominantu této oblasti – 
horu Matterhorn jsme se bohužel nedostali, 
ale místní kostel a romantické uličky Zer-
mattu nám to bohatě vynahradily. Po této 
návštěvě jsme se vypravili na  zpáteční 
cestu, která byla poněkud náročná a zdlou-
havá. To ale nepokazilo úžasný dojem z celé 
výpravy.          Aneta Dvořáková, gymnázium

Švýcarská výprava. Foto archiv školy

V rámci programu Erasmus+ KA122-SCH-
1A38773C  jsme u nás od 15. do 22. září při-
vítali italské studenty, kteří již v  loňském 
školním roce u sebe v Itálii hostili naše stu-
denty. Ti si mohli procvičit cizí jazyky, ať už 
angličtinu nebo španělštinu, které se Ita-
lové také učí, ale též se seznámit s jejich kul-
turou.  
Den po příjezdu jsme naše italské přátele 
slavnostně přivítali v aule, kde po krátkém 
proslovu ředitelky a  učitelky Kouřímové 
sbor dobrovolníků zazpíval dvě písničky 
na uvítanou. Zpívalo se česky i italsky. Ná-
sledovala prohlídka školy a účast na někte-
rých vyučovacích hodinách.  
Po víkendu, který strávili Italové v českých 
rodinách, se za  doprovodu několika stu-
dentů a učitelů vydali na dvoudenní výlet 
za hranice České republiky. V pondělí si spo-
lečně prohlédli především historickou 
Vídeň a v úterý zavítali i do hlavního města 
Slovenska – Bratislavy. 
Ve  středu se za  doprovodu 3. A  vydali 
na procházku po Pardubicích, kde byl pro 

studenty připraven zábavný program v po-
době plnění různých úkolů. Po  návratu 
do Vysokého Mýta byla uspořádána rozluč-
ková párty s bohatým programem. 
Poslední den se konal výlet do  nedale-
kých  Nových Hradů, ve  kterých navštívili 
nejen rokokový zámek, ale i jeho zahrady. 
Po vydatném obědě, kdy Italové ochutnali 
typická česká jídla, jako je třeba svíčková, se 
vydali na závěrečnou túru po Toulovcových 
maštalích. Následovalo loučení, které pro 
většinu nebylo úplně snadné z důvodu na-
vázání přátelství. 
Chtěli bychom poděkovat všem rodinám, 
které naše italské přátele přivítaly s otevře-
nou  náručí  a  po  celý  týden  jim  poskytly 
zázemí. Bez nich by se tento program usku-
tečnit nemohl. Zároveň bychom chtěli po-
děkovat všem studentům za  to, že s  přá- 
telstvím přijali naše kamarády z ciziny, před-
stavili jim českou kulturu a  snažili se, aby 
návštěva naší republiky, ale hlavně naší školy 
byla pro Italy nezapomenutelným zážitkem.   

Pavlína Navrátilová, 3. A, gymnázium

Návštěva z italského Istituto 
Balbo Casale Monferato

 
Středa 16. 11. v 17.00, Husův sbor 
KONCERT GYMNÁZIA 
k Mezinárodnímu dni studentstva 
a Dni boje za svobodu a demokracii 
 
Účinkují: Jakub Jedlinský & Pavel Fis-
cher 
Tato energická dvojice překračuje 
s lehkostí hranice hudebních žánrů 
a  přináší strhující spojení world 
music, klasické hudby a jazzu. V jedi-
nečných barvách zvuku houslí 
a akordeonu uslyšíte vlivy balkánské, 
židovské, irské, skotské, romské 
i mnohé další. Oba instrumentalisty 
svedlo dohromady společné půso-
bení v  uskupení Bardolino music 
(crossover – lidová a etno hudba, kla-
sická hudba). Vedle Bardolina je mů-
žete znát z působení ve Škampově 
kvartetu či Escualo Quintetu (tango 
nuevo) a v řadě spoluprací s dalšími 
významnými hudebníky, jako je Iva 
Bittová, Dagmar Pecková, Kathryn 
Stott či Jethro Tull. 



Proběhla truhlářská soutěž Skill 2022. 
Za naši školu se jí zúčastnili studenti ze třídy 
2. ITZ Kristina Hájková a  Jakub Šalomon. 
V konkurenci ostatních škol byla jejich po-
zice neotřesitelná, i přestože jsou na rozdíl 
od ostatních soutěžících žáky teprve 2. roč-
níku. Jejich úspěch je také úspěchem všech 
pedagogů, kteří se podílejí na jejich vzdě-
lávání. Moc gratulujeme a  děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy. 
Ve středu 21. září navštívili naši školu a zá-
roveň soutěž Řemeslo / SKILL žáci 9. ročníků 
vysokomýtských základních škol. Žáci měli 
možnost netradiční formou poznat obory, 
které se u  nás vyučují. Prostřednictvím 
sedmi soutěžních disciplín si vyzkoušeli jak 
učební obory, tak obory maturitní. Na ná-
městí skládali odpadní potrubí jako instala-
téři a jako truhláři otestovali svoji zručnost 
při zatloukání hřebíků na čas. Ve škole pak 
dostali kvíz z  dopravních staveb, skládali 
puzzle na téma vodohospodářských staveb 
a viděli praktickou ukázku u vodního žlabu. 
Pozemní stavitelství poznali z  pohledu 
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Na stavebce se soutěžilo o sto šest
Co se dělo v uplynulém měsíci nejen na půdě Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě?

práce s grafickým projekčním softwarem, 
při předmětu deskriptivní geometrie stavěli 
model stavby podle zadaného půdorysu 
a nárysu a v geodézii si vyzkoušeli hledat 
místo v parku před školou pomocí GPS. 
V úterý 27. září k nám zavítalo 20 žáků zá-
kladních škol, kteří mezi sebou chtěli pomě-
řit síly v počítačové hře League of Legends. 
Dva týmy přijely ze Základní školy Hrochův 
Týnec a další dva ze Základní školy Holu-
bova Holice. První místo si domů odvezli 
žáci Základní školy Hrochův Týnec, kteří si 
říkali „Kanci“. 
A co nás čeká dál? V rámci oslav 125 let výročí 
založení školy bychom vás chtěli všechny sr-
dečně pozvat na koncert klavíristy Jana Ji-
raského a  Graffova kvarteta, které patří 
mezi přední české soubory a navazuje na bo-
hatou interpretační tradici české kvartetní 
školy. Přijďte do Šemberova divadla 22. lis-
topadu od 19.30 a vychutnejte si skladby 
J. S. Bacha, B. Smetany a W. A. Mozarta.                            

Eliška Hašková  
a Tereza Škodová Jandáčková, SŠ stavební 

Sobota 19. 11. od 8.00 do 12.00 
a středa 23. 11. od 9.00 do 14.00, 
SŠ podnikání 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Kromě prohlídky školy a prezentace 
činnosti školní fiktivní firmy vám po-
skytneme informace o přijímacím ří-
zení, studijních oborech i jednotlivých 
předmětech odborného zaměření 
naší školy.

Kristina Hájková a Jakub Šalomon stavební 
školu skvěle reprezentovali v  truhlářské 
soutěži Řemeslo/Skill. Foto archiv školy

Žáci druhého a třetího ročníku měli možnost 
zúčastnit se přednášky, během které jim byly 
poskytnuty informace o studijních a pracov-
ních možnostech ve Spojených státech ame-
rických.  Education USA,  spadající pod 
americké ministerstvo zahraničí, se touto 
cestou snaží zprostředkovat co nejpřesnější 
informace a zároveň je doplnit o osobní zku-
šenosti přednášejících. Kromě samotného 

setkání s žáky nabízejí Education USA a je-
jich ambasadoři výraznou podporu během 
náročnějšího administrativního procesu. 
Samozřejmostí je i pomoc se sháněním fi-
nančních prostředků. Vedle dotazů a závě-
rečné diskuze žáci, kteří projevili předběžný 
zájem, nadále zůstávají v kontaktu s předná-
šející, jež zajišťuje výše uvedenou podporu. 

 Jakub Klement, SŠ podnikání

Vzdělávání a práce v USA

I v letošním školním roce nabízíme přípravné 
kurzy k  přijímacím zkouškám na  střední 
školu z matematiky a z českého jazyka, a to 
od ledna až do dubna 2022. Během kurzů si 
můžete zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky 

nanečisto. Přihlášku na kurzy si můžete stáh-
nout na  www.sspo.cz nebo vyzvednout 
v kanceláři školy. Více informací a podmínek 
naleznete během listopadu na  stránkách 
školy.           Ladislav Štěpán, SŠ podnikání

Kurzy k přijímacím zkouškám

Letos již po osmé! 
 
Střední škola podnikání Vysoké Mýto si vás 
dovoluje pozvat na prezentaci žákovských 
fiktivních firem středních škol. Veletrh pro-
běhne ve středu 23. 11. od 10 do 13 hodin 
v M-klubu. V tento den pořádá škola také den 
otevřených dveří, a to od 9 do 14 hodin. Čeká 
vás prohlídka školy, seznámení se s atraktiv-
ními studijními obory a mnoho dalšího. 

Jitka Chládková, SŠ podnikání 
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Mikádo 
 
1. - 6. 11., Jungmannovy sady 
BUBÁKOVÁ STEZKA 
Stezka v Jungmannových sadech pro děti. 
V  pátek 4. 11. odpoledne Halloweenská 
dílna v Mikádu.  

Úterý 8. 11. od 17.00 
KERAMICKÁ DÍLNA 
3D vánoční ozdoby 
Informace: eva@svc-mikado.cz,  
tel. 777 473 198. Přihlášky do 7. 11.  
na: www.mojemikado.cz/akce 
Cena: 250 Kč / sada 4 ozdob 
 
Pondělí 21. 11.,  
9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00 
ADVENTNÍ VĚNCE 
Zveme vás na tvoření adventního věnce. 
S sebou svíčky, své oblíbené dekorace a vá-
noční náladu. Slámový základ na  věnec, 
zeleň a přírodní drobnosti k dispozici. 
Informace: sona@svc-mikado.cz,  
tel. 777 473 198. Cena: 100 Kč 
  
Čtvrtek 24. 11. 
EKO VĚNCE 
Výroba z čistých, netoxických, udržitelných 
materiálů. Lektor: Veronika Flídrová 
Informace: zuzana@svc-mikado.cz, 
tel. 777 473 189. Přihlášky do 21. 11.  
na: www.mojemikado.cz/akce. Cena: 150 Kč 
  
Pátek 25. 11. od 14.00 do 19.00 
MALOVÁNÍ KERAMIKY S BOSORKOU 
Otevřená keramická dílna pro veřejnost 
s Lucií Fulíkovou z Bosorky. Přijďte tvořit vy 
i vaše děti vánoční dárek pro vaše blízké, 

který budou denně používat. Namalujte si 
vytočenou keramiku – hrnky, misky, konvice, 
vánoční ozdoby, zvonečky, aroma lampy... 
Za použití barevných engob, které se nagla-
zují transparentní glazurou a vypálí. 
Možnost vyzvednutí v sobotu 26. 11.  
na Kujebáckém jarmarku na náměstí. 
Informace: eva@svc.mikado.cz,  
tel. 777 743 198  
Cena: od 100 Kč a výše dle výrobku  
(platba na místě), bez registrace 
  
Úterý 8. 12. od 17.00 do 21.00 
DÍLNA SE SOŇOU 
Dřevěný strom 
Informace: sona@svc-mikado.cz  
tel. 604 193 030. Přihlášky do 5. 12. na: 
www.mojemikado.cz/akce. Cena: 400 Kč 
 
 

MC Tykadlo 
 
Čtvrtek 10. 11. od 15.00 do 18.00 
ODPOLEDNÍ OTEVŘENÁ HERNA 
Stavte se s dětmi vyřádit na opičí dráze, sko-
čit do bazénku s kuličkami, vyzkoušet akti-
vity na procvičení jemné motoriky nebo jen 
pohrát s jinými hračkami. 
Cena: 50 Kč / + sourozenec 30 Kč 
 
Čtvrtek 24. 11. od 16.00 
PRVNÍ ADVENTNÍ DÍLNA  
Mozaika z luštěnin a semínek 
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi.  
Cena: 120  Kč. Přihlásit na  dílnu se můžete 
do  22. 11. na  e-mail  eva@mikado-svc.cz, 
nebo na tel. 739 084 971. 
Zároveň bude probíhat Otevřená herna pro 
rodiče s dětmi od 15.00 – 18.00 za 50 Kč/ + 
sourozenec 30 Kč. Další termíny Adventních 
dílen – 1. 12., 8. 12. a 15. 12. 
 
Pátek 25. 11. od 9.30 
KURZ ŠITÍ S TERKOU 
Tepláčky 
Máte doma šicí stroj a  nevíte jak na  to? 
Nebo si to jen chcete vyzkoušet? Kurz šití 
pro maminky s  možností hlídání dětí 
v herně. Za pomoci zkušené lektorky si uši-
jete tepláčky pro své dítě a odnesete si střih. 
Co s sebou a více informací na www.mc-ty-
kadlo.cz. Lektor: Tereza Poláková 
Přihlášky do 23. 11. na eva@mikado-svc.cz, 
nebo na tel. 739 084 971. 
Cena: 300 Kč (cena nezahrnuje materiál) 
 
Každý sudý čtvrtek od 13.00 do 17.00 
PORADNA PSYCHOMOTORICKÉHO  
VÝVOJE PRO DĚTI DO 1 ROKU 
Nácvik manipulace s  dítětem, informace 
o  dovednostech, které by mělo miminko 
postupně zvládnout. Jak motivovat k aktiv-
nímu pohybu a stimulovat kojence k po-
stupnému rozvoji důležitých dovedností 

správným způsobem. Nutné se předem ob-
jednat na tel. čísle 739 084 971. 
Lektor: Eva Fliger. Cena: 300 Kč / 45 minut 
 
Každé pondělí a středa od 9.00 do 12.00 
OTEVŘENÁ HERNA 
Dopoledne v herně s doprovodným půlho-
dinovým programem od 10.00 do 10.30 za-
měřeným na výtvarné aktivity, procvičení 
jemné a  hrubé motoriky, pohyb, říkanky 
a písničky. Vedoucí: Helena Dlouhá a An-
drea Nováková. Cena: 50 Kč   
 

Každý pátek od 9.00 do 12.00 
MIMITYKADLO 
Otevřená herna pro děti s rodiči do 1 roku. 
Vedoucí: Tereza Poláková. Cena: 50 Kč 
 
Úterý a čtvrtky od 9.00 do 12.00 
TYKADÝLKO 
Příprava na  mateřskou školu pro děti od 
2 let se zkušeným pedagogem. 
Lektorka: Anna Bušková 
Cena: 400 Kč/ 3 hodiny (možno i  nárazově 
1 hodina / 200 Kč) 

 
Každé úterý od v 17.30 do 19.30 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ S PŘEDPORODNÍ 
PŘÍPRAVOU 
60 minut cvičení + 60 minut předporodní 
přípravy po dobu 12 týdnů. Cena: 2 800 Kč 
 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ od 17.30 do 18.30 
60 minut cvičení po dobu 10 týdnů. 
Cena: 1 500 Kč 
 
PŘEDPORODNÍ  PŘÍPRAVA  
od 18.30 do 19.30 
60 minut po dobu 12 týdnů/ cena: 1.800,- 
Odborná lektorka: Veronika Pokorná 
Info: eva@mikado-svc.cz, 777 473 198 
Přihlášky na www.mojemikado.cz – akce 
  
Více informací podá Eva Fliger na  tel. 
777 473 198 a na e-mailu: mctykadlo@ddm-
mikado.cz
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1. 11. – 30. 11., výlohy Divadeliéru 
TAJUPLNÁ PŘÍRODA 
Srdečně vás zveme na výstavu Zuzany Melc-
kenbeeck Vysoké Tajuplná příroda ve výlo-
hách Divadeliéru, která bude zahájena 
vernisáží 1. listopadu v 17.00 před výlo-
hami Divadeliéru. Vystavovatelka bydlí ne-
daleko Vysokého Mýta v Rabouni, věnuje se 
výrobě uměleckých šperků s  polodraho-
kamy, malování obrazů, tvoří velkoformá-
tové mozaiky a další. Vystavovala jak v České 
republice, tak v zahraničí (např. Belgie). 
V  současné době spolupracuje na  realizaci 
zušlechťování a zkrášlování pivovaru ve Vyso-
kém Mýtě. Zuzana Melckenbeeck Vysoká rov-
něž ilustrovala knihu Ivy Poláčkové Šolcové 
Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života.

Církve 
 
Českobratská církev evangelická 

Neděle 27. 11. v 9.00,  
kostel ČBCE, Javornického 49 
1. ADVENTNÍ NEDĚLE 
Slavnostní bohoslužba při zahájení ad-
ventu, jejíž součástí bude vystoupení tria 
příčných fléten (Anna Salášková, Markéta 
Pešková a Denisa Müllerová) pod vedením 
Lady Polcarové. 
 

Církev československá husitská  

a Česká křesťanská akademie 

Neděle 27. 11. od 17.00,  
suterén Husova sboru 
SETKÁNÍ S BÁSNĚMI 
Setkání s  básněmi   Jana Skácela  „v barvě 
staré plástve medu“. Zhudebněnou poezii 
zahraje, zazpívá a vybrané texty přečte Pa-
trik Vlček a mnozí další interpreti. Akce se 
koná ke 100. výročí básníkova narození. 

 Loutkové 
divadlo Srdíčko 
 
Neděle 4. 12. ve 14.00 a 16.00 
BRZY PŘIJDE MIKULÁŠ 
Pohádka se živým Mikulášem a nadíl-
kou. 
Režie: Marie Švadlenová, scéna: Viktor 
Čáp, světla a zvuk: Milan Dostál, 
výprava: Martin Prachař, inspice: Ka-
mila Pavlíčková, hrají: loutky a herci 
loutkového divadla. 
Předprodej vstupenek v  infocentru 
ve Vysokém Mýtě, nebo hodinu 
před představením.

Listopad v Divadeliéru
I tento měsíc Divadeliér připravil pestrý program v podobě výstavy v prostorných vý-
lohách domu s čp. 8 v Pražské ulici, literárního večera s Davidem Molnárem a dětského 
divadelního představení z repertoáru výjimečného českého loutkového divadla. 

Čtvrtek 10. 11. v 19.00, Divadeliér 
LITERÁRNÍ VEČER  
S DAVIDEM MOLNÁREM 
Večer plný literární tvorby Davida Molnára, 
o němž literární kritici v Lidových novinách 
napsali: „Postbukowská poetika mu slouží 
jako prostor pro šaškování s jazykem, ale i pro 
intimní vhledy a krásnou ornamentiku. Vážná 
literatura je Molnárem vystavěna v chytlavém 
brakovém nálevu – bez toho, aby ztratila své 
ostré hrany a smysl pro humor.“ 
David Molnár pochází z Hradce Králové, vy-
studoval televizní režii, uplatňoval ji v rea-

lity show, pracoval v  cirkusu, divadle 
a v mnoha dalších přechodných zaměstná-
ních. Hodně času strávil četbou svých lite-
rárních vzorů: Bukowského, Henryho 
Millera, Kerouaca a dalších. 
Po přesídlení do Prahy se prohloubily jeho 
sklony k  bohémě, potulce a  městskému 
poustevnictví, o kterých vypráví bez větších 
fabulací i jeho tvorba. Své básně publikoval 
David Molnár na českém literárně-komunit-
ním serveru pismak.cz pod pseudonymem 
vindal drámo, kde sklidily úspěch mezi laiky 
i kritickou obcí. Následovala řada básnic-
kých čtení, otištění tvorby v literárním ča-
sopise Host a Revolver Revue i portrét od 
Jiřího X. Doležala v týdeníku Reflex. 
Vstupné: dobrovolné 
 
Pátek 2. 12. od 18.00, Divadeliér 
ANDĚLÍČEK TONÍČEK 
Divadelní představení pro děti 
Jedno z nejlepších českých loutkářských di-
vadel Buchty a loutky zahraje v Divadeliéru 
vánoční pohádku pro děti. 
Co všechno se může stát malému andělíč-
kovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle 
zvěstovat narození Ježíška? Musí cestou 
dávat pozor na dráty vysokého napětí, le-
tadla, a hlavně na čerta. A když se malý To-

níček tak trochu ztratí, tak je to opravdu 
dobrodružství. Naštěstí poradí tři králové 
a zářící kometa ukáže cestu z nesnází. 
Loutkové divadlo Buchty a loutky svým ne-
obvyklým způsobem tvorby vytvářejí uni-
kátní divadelní poetiku. Klasické tituly 
i  vlastní autorskou tvorbu zpracovávají 
s nadhledem a nezaměnitelným humorem, 
s osobitým důrazem na výtvarnou stránku, 
komponovanou hudbu a živou zvukovou 
stopu (kombinace starých i nových loutek, 
harampádí, hraček a nejnovějších techno-
logií). Vstupné: dobrovolné 
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O darech a darování 
Občanské sdružení  Berenika zve všechny své příznivce do kavárny Coffee Club 
Berenika (Centrum sociálních služeb v ulici Plk. Kohouta) na další cyklus výstav klientů 
Bereniky.  

Minulou výstavu jsme věnovali klientce, 
která vystavovala své fotografie. Současná 
výstava nese název O darech a darování a je 
věnována Ivetě Zahradníkové. Iveta miluje 
procházky v přírodě a nechá se jí inspirovat 
ve svém tvoření. Ráda šije, háčkuje, aran-
žuje. Svými výrobky s  láskou obdarovává 
své blízké a také se zapojuje do charitativ-
ních projektů, např. do akce Upleť čtverec. 
Z uháčkovaných čtverců od Ivetky vznik-
nou deky, do  kterých se zachumlají ne-
mocné a opuštěné děti v Jižní Africe. Iveta 
také velmi ráda peče. Svými dorty vždy po-
těší své blízké a kamarády na těle i na duši. 
Se svým receptem na nepečený letní dort 
se úspěšně zúčastnila soutěže, kterou vy-
hlásila Městská knihovna ve Vysokém Mýtě 
o originální letní recept.  Pečené i nepečené 
dobroty od Ivetky můžete ochutnat v ka-
várně Berenika, kde pracuje. 

Petra Řeháková, Berenika – Vysoké Mýto 

V oblíbené kavárně Berenika vystavuje své vý-
tvory Iveta Zahradníková. Foto archiv Bere-
nika – VM, o. p. s.

Parádní deskoherní víkendovka
O víkendu 7. - 9. října proběhlo další Víken-
dové deskohraní, které k nám do Vysokého 
Mýta přivábilo 85 hráčů z celé republiky. 
Škoda jen, že zájemců o deskové hry z Vy-
sokého Mýta je stále málo. Neváhají k nám 
však dojet hráči z Prahy, Brna, Plzně a dal-
ších koutů naší krásné vlasti. 
Tento víkend byl zařazen do Albi Game Day 
Tour, kde si hráči mohli vyzkoušet hry, které 
bude vydavatelství Albi teprve vydávat 
v  průběhu dvou let. Tato akce proběhne 

pouze na  deseti místech celé republiky, 
proto nás potěšilo, že jsme byli vybráni jako 
jedni z nich. U nás se navíc konala dva dny. 
Toto privilegium dostal ještě jeden klub 
v celé ČR, takže je vidět, že si nás jako klubu 
Albi velice cení. 
Dalším lákadlem, které již bude vždy sou-
částí našich víkendových akcí, byl work-
shop v malování figurek. Zde se ukázalo, 
kdo má šikovné ruce a cit pro malování de-
tailů na  postavičkách. Každý si figurku 
mohl koupit a doma si ji vystavit na čestné 
místo. 
Milovníci wargame si zabojovali s nádherně 
malovanými armádami ve  hře Conquest, 
která se také stává stálicí na  našich víken-
dech. Jedná se o strategický boj dvou fantasy 
armád. Takže pokud si myslíte, že jste nejlepší 
stratég z širokého, dalekého okolí, stavte se 
za  námi na  další Víkendové deskohraní, 
které proběhne od 11. do 13. listopadu. 
Ať je vám osm nebo osmdesát, rádi si s vámi 
nějakou hru zahrajeme. A je z čeho vybírat. 
Máme v herně víc jak 2500 her. 

Michal Miler

Český červený kříž 
 
Pondělí 21. 11. od 9.00 do 17.00, budova 
Penzionu 124/II u  autobusového nádraží 
(vchod od gymnázia) 
SBÍRKA OŠACENÍ V RÁMCI  
HUMANITÁRNÍ POMOCI 
Do humanitární sbírky bereme: čisté oša-
cení, ručníky, utěrky a nepoškozenou obuv. 
Telefon: 736 441 598, 721 250 626

Do 27. 11.,  kavárna Berenika 
O DARECH A DAROVÁNÍ 
Výstava výrobků Ivety Zahradníkové.

Přednáška 
 
Neděle 6. 11. v 18.00, Šemberovo divadlo 
KRÁLOVSTVÍ MUSTANG 
Přednáška Petra Nováka o jedné z nejzají-
mavější části Nepálu Království Mustang, 
doprovázené digitální projekcí fotografií 
a filmu. 
Vstupné: dobrovolné

Beseda 
 
Čtvrtek 10. 11. od 16.30 do 18.00,  
Rokycanova 114 (1. patro, Studio Sunyé – 
bývalá AK Vaňková) 
Evropský institut pro smír, mediaci a roz-
hodčí řízení, o. p. s. vás zve na    
ČAJ O PÁTÉ 
na téma Rozvod/rozchod?! A co dál? Aneb 
rozvodem/rozchodem starosti nekončí, ale 
začínají – rodičovský plán jako pomůcka 
pro nastavení pravidel péče  o  nezletilé 
děti… 
Beseda s Evou Vaňkovou, zapsanou medi-
átorkou a ředitelkou ESI o.p.s. a jejími hosty. 
Účast potvrďte na  e-mailu:  info@esi-cz.eu 
nebo SMS na tel.: 602 109 890, Vstupné: 50 Kč  



Každý pořadatel jednotlivého závodu má 
vlastní tratě, které se plavou. Některé zá-
vody jsou jednodenní, některé se plavou 
ve dvou dnech. Rozmezí délky tratí je od 
jednoho kilometru až po  maratonských 

dvacet kilometrů. Prvním závodem Čes-
kého poháru (ČP) bylo Mistrovství České re-
publiky masters pořádané naším oddílem. 
Následovalo Zimní Mistrovství ČR žactva, 
kadetů, dorostu a dospělých v Praze-Podolí. 
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Český pohár v dálkovém plavání
Český pohár v dálkovém plavání pro sezonu roku 2022 se skládal ze 17 závodů. 

Poté se již závody přesunuly na otevřenou 
vodu a to konkrétně na Velký Bolevický ryb-
ník poblíž Plzně. Dále to byly rybníky 
Špinka, Tovačov, Sečská přehrada, Brněnská 
přehrada, Račice-veslařský kanál, Lipno, 
České Budějovice (soutok Vltavy, Malše), Li-
bochovice (Ohře), Kolín (Labe), Pastviny 
a Mělice. 
Plavci z PKVM byli k vidění na 14 jednotli-
vých závodech. Pravidelně plavecký klub 
Vysoké Mýto reprezentovala čtveřice 
plavců, kteří dotáhli svými výsledky Pla-
vecký klub Vysoké Mýto na krásné 8. místo 
v  celkovém bodování Českého poháru 
mezi kluby se ziskem 3981,7 bodů. Do to-
hoto bodování byli započítání plavci ze 72 
klubů. Ještě výrazně lepších výsledků do-
sáhli v hodnocení jednotlivců. 
Winkler Tomáš (2008)  - 5. místo kadeti, 1. 
místo ročník 2008 
Brýdlová Nikola (2004) - 2. místo starší do-
rostenky, 8. místo absolutně 
Mašková Justýna (2005) - 1. místo mladší 
dorostenky, 3. místo absolutně 
Pospíšilová Zuzana (2006) - 3. místo 
mladší dorostenky, 5. místo absolutně 

Trenéři Plaveckého klubu VM

Vysokomýtští účastníci Českého poháru v dálkovém plavání. Foto archiv klubu

Skvělý vstup do nové sezóny

Svůj první divizní zápas v nové sezóně za-
hájil vysokomýtský Orel proti nováčkovi 
soutěže TJ Sokol Sudslava, která vloni vy-
hrála krajský přebor. 
Úvodní zápas v novém roce jsme se museli 
obejít bez naší jedničky Tomáše Křepelky. 
Naopak do svého prvního zápasu v dresu 
Vysokého Mýta zasáhla nová posila Matěj 
Stránský a vedl si na jedničku. Již od úvod-
ních 4 her bylo patrné, kdo je na stolech fa-
voritem. Stránský s Fišerem rozebrali bratry 
Dostálky 3:0 a Dvořák s Hýblem rozhodli až 

v pátém setu, kde otočili stav z 3:6 na 11:6. 
Úvodní kolo singlu vyznělo lépe pro do-
mácí, když Fišer v krásném a dlouhém zá-
pasu doslova přetlačil mladého obranáře 
Kovaříčka. Dále bodoval Dvořák se Strán-
ským. Pouze Hýbl prohrál s jedničkou hostů 
Vojtou Syrovým. Za stavu 5:1 hosté snížili, 
když Hýbl prohrál s Kovaříčkem a Jarda Do-
stálek porazil Dvořáka. Další body na svou 
stranu přidávalo již pouze Vysoké Mýto. Ko-
nečný stav 10:3 je skvělým startem do se-
zóny.   Martin Dvořák, TJ Orel 

TJ Sokol  
Sobota 5. 11., 3. 12., 7. 1. 
v 10.00, sokolovna  
CVIČENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ 
S VNOUČATY  
TJ Sokol Vysoké Mýto pořádá sobotní 
cvičení pro babičky a dědečky s vnou-
čaty. Určeno pro předškolkový, škol-
kový a mladší školní věk dětí. Těšíme 
se na každého.

Orli proti Sudslavě zabodovali. Foto Martin Dvořák



Ani letos se naši závodníci rozhodně neztra-
tili. Na 37kilometrové trati dokázal mezi do-
spělými, po dramatickém průběhu závodu, 
obhájit vítězství Daniel Suchánek, který 
na singlkánoi soupeřil s táborským Matě-
jem Vaňkem o nejvyšší příčku až do cílové 
rovinky. Na stupních vítězů ho ještě doplnil 
oddílový kolega Jakub Šilar, který vybojoval 
bronz. Suverénní vítězství přidala mezi ju-
niorkami na kajaku Michaela Zedníčková, 
která druhé Italce Martě Cecconi nadělila 
přesně 3 minuty. Dobře se vedlo i Matěji 
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Čtyři medaile z Krumlova do Mýta
Druhou říjnovou sobotu se na jihu Čech konal 20. ročník Krumlovského vodáckého maratonu, který tradičně dává předzvěst blížícímu 
se konci závodní sezony. Na akci s početnou mezinárodní účastí startovalo 681 lodí a mezi nimi nechyběla ani výprava sportovců 
z SKK Vysoké Mýto.

Kotrbovi a Václavu Sedlákovi, kteří si svou 
premiéru na nejdelší distanci odbyli na de-
blkanoi, a přestože jsou věkem ještě junioři, 
dojeli třetí mezi muži. Další závodník, který 
se neztratil, byl Jáchym Vosmek. Ten si tak-
tickou jízdou dojel pro solidní osmé místo 
mezi juniory na  singlkanoi. Své zástupce 
jsme měli i mezi kajakáři. Junior Ondřej Kva-
pil pro tento závod na  chvíli přesedlal 
do kajaku a bylo z toho 12. místo. Na 17. 
místě dojel ve stejné kategorii Filip Syrový 
a na 29. místě Jakub Sedlák. Mezi dospě-

lými kajakáři skončil ještě na 19. místě Filip 
Krejza. 
Součástí maratonu byla i zkrácená jedenác-
tikilometrová trať pro žáky do 15 let. Zde 
skončil na slušném 23. místě stále se zlep-
šující Ondřej Jetmar a na 28. místě Václav 
Voříšek. 
Teď už naše závodníky čekají poslední zá-
vody na rozloučenou v Brně, poté několik 
podzimních tréninků a postupný přechod 
na zimní přípravu. 

Jakub Šilar, Luděk Roleček

Momentka z Krumlovského vodáckého maratonu. Foto Aleš Berka

Stará garda jede stále na vítězné vlně
Sláva, tak jsme se dočkali dalšího basketba-
lového turnaje starých pánů. Po dlouhých 
938 dnech jsme začali hrát i v naší věkové 
kategorii. 
Turnaj se uskutečnil poslední zářijovou so-
botu v hale SOU v Košicích. Zúčastnily se 
všechny pozvané týmy, konkrétně z Košic, 
Rožňavy, Vyškova a Vysokého Mýta. 
Vysokomýtské družstvo postupně zvítězilo 
28:16 nad týmem Košic, dále se před naším 
basketbalovým uměním sklonilo družstvo 
z Rožňavy a to v poměru 35:33. Ani proti-
hráči z  Vyškova nenašli správný recept 
na  naši pestrou hru, odešli z  palubovky 
s porážkou v poměru 46:22. 
Na základě výše uvedených výsledků hráči 
vysokomýtské Staré gardy první pocovi-

dový ročník mezinárodního turnaje vyhráli. 
Na druhém místě se umístil tým pořádají-
cích Košic, třetí místo si odvezla Rožňava 
a těsně pod stupni vítězů skončili hráči Vy-
škova.  
Ve všech třech utkáních byl náš přístup pří-
kladný, bojovný a  vždy soustředěný 
na vlastní výkon. Díky rozkládání sil rovnou 
měrou na všechny hráče bylo odměnou po-
měrně jasné turnajové vítězství. 
Velké  poděkování patří nejenom hráčům 
zúčastněných družstev, kvalitním rozhod-
čím, ale i týmu pořadatelů, kteří se postarali 
o bezproblémový průběh turnaje a veškerý 
komfort během našeho pobytu v krásném 
městě na východě Slovenska.  

Jan Houžvička, BSGVM 1897
Vítězná stará garda na basketbalovém tur-
naji v Košicích. Foto archiv BK 1897



Semináře se zúčastnilo více jak 60 karatistů 
z České republiky, Slovinska a Německa. 
Vysokomýtský oddíl reprezentovali Martin 
Čipera  (II. Dan),  František Starý  (I. Dan), 
David Mikeš (I. Dan), Václav Doubravský 
(I. Dan); Kateřina Kučerová (1. kyu), Ondřej 
Málek (2. kyu),  Barbora Trtíková  (3. kyu) 
a Michaela Jílková (5. kyu). 
Trénovalo se třífázově. Ranní trénink začínal 
v 6.30, trval přibližně 90 minut a byl zamě-
řen na kondici a správnou koordinaci těla 
při napínání do  úderů, točení ramen 
a boků, správného využívání švihu celého 
těla a  nejen samotné ruky při úderech 
a nohy v kopech. Následoval běh na pláž 
a ranní plavání v moři. Poté byl čas na sní-
dani a relaxaci. Dopolední trénink začínal 

v 11 hodin a končil po dvou náročných ho-
dinách. Hlavní náplní druhého tréninku 
byla sebeobrana. Procvičili jsme si sebe-
obranné akce při držení, strkání a škrcení 
útočníkem, včetně následných protiakcí 
k  znehybnění útočníka. Odpolední 
trénink začínal v 16 hodin a trval také dvě 
hodiny. Procvičovali jsme sparingovým 
způsobem obranu proti útokům z ranního 
tréninku s  následným provedením proti-
akcí. Závěrečnou fázi odpoledního tréninku 
bylo vždy procvičování a zlepšování forem 
(katy). Po odpoledním tréninku následoval 
běh na pobřeží a plavání v moři. Chvíle mezi 
tréninky byly vyplněny regenerací orga-
nismu, aktivním odpočinkem a  plaváním 
v moři. 

31

sport

Karatisté na Evropském poháru
Konec září byl pro všechny moderní karatisty velkým svátkem. Na Chorvatském ostrově Veli Lošinj se konal mezinárodní týdenní se-
minář asociace Moderního sportovního karate (EMESKAI) pod vedením zakladatele metodiky MSKA Rudolfa Jakhela.

Ve čtvrtek před svítáním jsme se přesunuli 
na pobřeží v zátoce Čikat, kde proběh test 
přerážení kamenů. Čtvrteční odpoledne bylo 
slavnostní. Proběhla ceremonie promování 
nových mistrů karate. Z vysokomýtského od-
dílu byla promována na první Dan Kateřina 
Kučerová. Třetí Dan získal vedoucí oddílu 
Martin Čipera. 
Několikadenní trénink vyvrcholil Evrop-
ským pohárem EMESKAI Adria Cup 2022, 
kde jsme si mohli porovnat své formy a ově-
řit si tak technické a bojové schopnosti i se 
zahraničními karatisty, se kterými si v Če-
chách nemůžeme své „síly“ poměřit. 
 
Výsledky Evropského poháru EMESKAI 
Adria Cup 2022: 
Forma:  
Contra Set - Martin Čipera (3. místo)  
a Kateřina Kučerová (10. místo) 
Quinta Set – Ondřej Málek (4. místo) 
Quarta Set – Barbora Trtíková (7. místo) 
Tertia Set – Michaela Jílková (3. místo) 
Sportovní boj: 
MA – muži absolutní Ondřej Málek  
(7.-10. místo) 
FA – ženy absolutní Kateřina Kučerová  
(2. místo) a Barbora Trtíková (4. místo) 
FG – ženy zelené Michaela Jílková (2. místo) 
Při závěrečném předávání vyšších stupňů 
technické vyspělosti jsme se mohli radovat 
společně s  našimi vysokomýtskými kara-
tisty: Ondřej Málek obdržel 1. kyu (druhý 
hnědý pás), tím byl nominován mezi kandi-
dáty na mistrovský černý pás. Barbora Trtí-
ková obdržela 2. kyu  (první hnědý pás) 
a Michaela Jílková obdržela 4. kyu  (první 
modrý pás).      Martin Čipera, oddíl MSK VM

Vysokomýtský oddíl karatistů. Foto archiv MSK VM

Karatisté své bojové umění pravidelně předvádí na náměstí na červnovém Sportovním dni. Foto Marie Lněničková



Nebudu již opakovat to, co bylo o této akci 
oficiálně napsáno na městských interneto-
vých stránkách, ve  zpravodaji a  publiko-
váno ve video reportáži Radka Štěpána. Jde 
mi o to přiblížit názor basketbalisty a jed-
noho z řad přihlížejících. A také zdůraznit, 
kdo se z českého basketbalového prostředí 
této akce zúčastnil. 
V  první řadě je nutné uvést, že jde 
o opravdu významné prvenství, kterým se 
nemůže pochlubit žádné z měst v bývalém 
Rakousko-Uhersku, následně Českosloven-
sku a možná i v Evropě. Toho si jako Kuje-
báci važme a buďme na to právem pyšní. 
V září proběhl evropský basketbalový šam-
pionát, kdy se jedna z kvalifikačních skupin 
hrála v pražské O2 aréně. Díky účasti naší 
reprezentace byl tento turnaj výborně me-
dializován, a tak byla možnost sdělit i těm, 
kteří to snad nevěděli, jaký je basketbal 
současným fenoménem. Jaký obrovský kus 
cesty došel a kam se za století a čtvrt dostal 
z „nějakého“ zřejmě antukového hřišťátka 
blízko řeky Loučné do podoby z dvacátých 
let jedenadvacátého století. Co by na to asi 
řekli ti hoši a možná i děvčata, kteří tenkrát 
nový sport předvedli svým vrstevníkům, ka-
marádům, rodičům a příbuzným? Ti by asi 
koukali a  určitě těžko uvěřili, co to jejich 
tehdejší snažení mohlo v průběhu budou-
cích let způsobit. O tom všem se současný 
zájemce o tuto tematiku a sport mohl do-
číst na venkovních panelech, umístěných 

v  červnu letošního roku před městským 
úřadem v rámci oslav gymnazistů. 
Vlastní akce slavnostního odhalení byla pří-
jemnou událostí od úvodního slova sta-
rosty až po  symbolicky vstřelený koš 
Tomášem Vyoralem. Na  mě zapůsobily 
informace ze tří příspěvků. Ředitelky gym-
názia Blanky Kysilkové, která popsala osob-
nost Jaroslava Karáska a též citovala jeho 
slova tehdejší formou jazyka o  tom, jak 
důležitý je kolektivní sport pro mládež. 
Zajímavé vyprávění ředitele muzea Jiřího 
Junka, který upřesnil, kde se první utkání 
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sport

Památník basketbalu odhalen
Jako dlouholetý hráč vysokomýtského basketbalového týmu jsem velice rád, že se mi naskytla možnost zúčastnit se dne 20. září le-
tošního roku, u budovy místního gymnázia, slavnostního odhalení basketbalového památníku, který bude připomínat velice vý-
znamnou událost pro naše město. 

nejspíš odehrálo a také sdělil, jakým štěstím 
bylo, že informace o události, kterou letos 
slavíme a už navždy slavit budeme, mohla 
být nenávratně zapomenuta. A  nakonec 
příspěvek autora díla, sochaře Pavla Hoška, 
který vysvětlil, proč jeho dílo vypadá právě 
takto, že vše má svůj význam nejenom ryze 
basketbalový, ale také jakou symboliku 
a jaké nese poselství. 
Účast poměrně hojná na  to, že se jedná 
o  sport, který bohužel nepatřil a  nepatří 
v našem městě mezi ty nejvíce medializo-
vané a podporované. 
Závěrem bych se zmínil o přítomnosti dvou 
vzácných hostů z  basketbalového pro-
středí. Ti určitě dodali akci na větší důstoj-
nosti a  vážnosti. Tím prvním byl Michal 
Ježdík, bývalý dlouholetý ligový hráč, 
po  celou svou kariéru oddaný pražské 
Spartě, československý a český reprezen-
tant, trenér mládeže a dospělých, účastník 
stáží v americké NBA a v ACB lize ve Španěl-
sku, v současnosti též basketbalový funkci-
onář. Mnozí příznivci znají jeho obličej i hlas 
z basketbalových přenosů v České televizi, 
kde již řadu let působí jako expert a spolu-
komentátor. Z  jeho krátkého projevu za-
znělo mimo jiné, jak významná událost je 
to pro celý český basketbal. Je radost slyšet, 
že to není jen provinční snaha několika 
málo zdejších jedinců, ale získává i  celo-
státní význam. 
A druhým byl Tomáš Vyoral, současný člen 
širšího výběru České basketbalové repre-
zentace trenéra Ronena Ginzburga a dlou-
holetý ligový hráč, tvůrce hry, vynikající 
střelec z dlouhé vzdálenosti a vždy výrazná 
opora, nyní prvoligového týmu BK KVIS Par-
dubice. 
Za sebe bych chtěl nejprve upřímně podě-
kovat a vzpomenout s pohledem „směrem 
nahoru“ na všechny ty průkopníky z roku 
1897. Je i  jejich velkou zásluhou, že jsem 
měl to štěstí být po většinu svého života 
basketbalovým hráčem. Dík patří všem za-
interesovaným lidem, kteří se podíleli 
na  vzniku díla a  zachování vzpomínky 
na památné utkání nejenom nám součas-
níkům, ale hlavně příštím generacím. 
Osobně jsem přesvědčen o tom, že dílo so-
chaře Pavla Hoška a činnost celého organi-
začního týmu by měla být nejenom 
nominována, ale měla by být vážným kan-
didátem na udělení Výroční ceny Vysokého 
Mýta za mimořádný počin v oblasti sportu 
za rok 2022.              Jan Houžvička ml. 

Odhalení nevšedního uměleckého díla na budově gymnázia. Foto Petra Klasovitá

Plastika v detailu. Foto Petra Klasovitá
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informace

Pohotovost ve stomatologii 
V sobotu a v neděli od 8 do 11 hodin u stomatologů podle následujícího rozpisu. Střídají se zubní lékaři z části okresu Ústí nad Orlicí.  
Oblast Vysoké Mýto – Choceň – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí: 

5. - 6. 11. MUDr. Lucie Kumpoštová Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117 

12. - 13. 11. MDDr. Marek Tomeš Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155 

17. 11. MUDr. Blanka Martinková Choceň, Pernerova 1573 65 471 692 

19. - 20. 11. MUDr. Sylva Moučková Choceň, Dolní 253 720 699 489 

26. - 27. 11. MDDr. Hana Orošnjaková Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 465 530 247 

 

 

Krytý plavecký bazén

Aktuální informace naleznete na webové stránce: www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

12.30 – 15.00  17.30 – 21.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

13.30 – 15.00  18.30 – 21.00 

12.30 – 16.00  18.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 

11.00 – 20.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

12.30 – 15.00  17.30 – 21.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

13.30 – 15.00  18.30 – 21.00 

12.30 – 17.30  19.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 

11.00 – 20.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

12.30 – 15.00  17.30 – 21.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 

9.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 

11.00 – 20.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

12.30 – 15.00  18.30 – 21.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

13.30 – 15.00  18.30 – 21.00 

12.30 – 16.00  18.00 – 21.00 

ZÁVODY – krajský přebor 

11.00 – 20.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00 

12.30 – 15.00  17.30 – 21.00 

12.30 – 15.30  18.00 – 21.00

– 

6.00 – 8.00 

– 

– 

– 

– 

6.00 – 8.00 

– 

6.00 – 8.00 

– 

– 

– 

– 

6.00 – 8.00 

– 

6.00 – 8.00 

– 

– 

– 

– 

6.00 – 8.00 

– 

6.00 – 8.00 

– 

– 

– 

– 

6.00 – 8.00 

– 

6.00 – 8.00 

15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 

12.30 – 13.30   15.00 – 18.30 

– 

– 

– 

15.30 – 18.00 

15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 

12.30 – 13.30   15.00 – 18.30 

– 

– 

– 

15.30 – 18.00 

15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 

– 

– 

– 

– 

15.30 – 18.00 

15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 

12.30 – 13.30   15.00 – 18.30 

– 

– 

– 

15.30 – 18.00 

15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

ZAVŘENO 

ZAVŘENO 

13.00 – 21.00 společná 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

ZAVŘENO 

ZAVŘENO 

13.00 – 21.00 společná 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

13.00 – 20.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

ZAVŘENO 

ZAVŘENO 

13.00 – 21.00 společná 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

ZAVŘENO 

ZAVŘENO 

13.00 – 21.00 společná 

13.00 – 21.00 ženy 

13.00 – 21.00 muži 

BAZÉN 
(vše, vč. wellnessu) 

Kondiční plavání 
(pouze bazén)

Wellness centrum 
Samostatně (bez bazénu)

SAUNY 
(v suterénu)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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Út 
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Ne 

Po 

Út 

St 
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Pá 

So 

Ne 

Po 

Út 
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Pá 

So 
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Po 

Út 

St 

Dílčí změny možné. Otvírací doba plaveckého bazénu se může lišit, doporučujeme sledovat aktuální informace na: www.bazen-vm.cz
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Petr Menčík • Partyzánská 340 • 570 01 Litomyšl  
Vykoupím z pozůstalosti, půd a chalup starý dřevěný, plastový i kovový nábytek  
– ložnice, skříně, komody, křesla, židle atd. Dále mám zájem o vše starožitného  

charakteru – lustry, hodiny, hudební nástroje, hračky, obrazy, pivní lahve, betlémy,  
kočárky na děcka i na panenky, staré motocykly, vojenské a hasičské věci – helmy,  

uniformy atd., ze stodol trakaře, vědra, zemědělské stroje, soudky atd. 
Platba ihned v hotovosti, solidní jednání i ceny. 

Volejte 7 dní v týdnu, stačí i pouze prozvonit na tel. 604243579, nebo na WhatsApp. 
Psát je možno na e-mail: p.mencik@centrum.cz 

Předem děkuji za Vaše nabídky. 

STAROŽITNOSTI 
LITOMYŠL 

STAVBA AZ 
Provádíme veškeré stavební práce:  
obklady – dlažba, sádrokartony, podlahy, rekonstrukce 
bytových jader, elektroinstalace – včetně revize  
(pozáruční servis elektronářadí), instalatérské práce 
(voda – odpady), odvlhčení budov – injektážní  
metodou (bez narušení statiky), zateplování fasád,  
renovace uměleckých staveb a maleb, pergoly atd. 
 
Zajistíme: topenářské práce, vyřízení všech  
povolení, projektová dokumentace   
Více informací na telefonu: 604 626 556  
a na stránkách: www.stavbaaz.netstranky.cz 

Poskytuji PŘEDPORODNÍ kurzy, KONZULTACE, LAKTAČNÍ poradenství  
a JÓGU pro ženy OSOBNĚ i ONLINE.  

 
Více na webu: www.kporodususmevem.cz, tel. 732 290 920

PORODNÍ ASISTENTKA  
Mgr. Romana Cihlářová

Přijmeme údržbáře 
Více informací na: www.mklub.cz

Smyčkový 
koberec 
167,-/m2 

Podlahu  
Vám  

položíme 

Zbytkové  
koberce a PVC 

se slevou  
20 – 50 %

Největší výběr na ploše 2 000 m2    

Vše skladem

Vysoké Mýto, Dráby 898 (u Tesca) - tel: 724 783 385

Bytové PVC  
síla 2,8 mm 
199 Kč/m2

Vinylové  
a SPC podlahy

(lepené i click)  
- nová kolekce od  
362 Kč/m2

Interiérové 
dveře PORTA  
- za nejnižší 

ceny
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kalendář akcí

         11. 11.        Pá          We Are Domi                                                                                            M-klub                                                                20.00 

         12. 11.        So          Doga                                                                                                            M-klub                                                                20.00 

         16. 11.        St           Ozvěny Paříže – koncert M. Voříškové Hapka a J. Vedrala         Městská galerie                                                19.30 

         16. 11.        St           Koncert gymnázia – Jakub Jedlinský & Pavel Fischer                Husův sbor                                                        17.00 

         19. 11.        So          Honza Křížek / The Deep Six / Perun                                             M-klub                                                                19.00 

         22. 11.        Út          Koncert klavíristy Jana Jiraského a Graffova kvarteta         Šemberovo divadlo                                        19.30 

         24. 11.        Čt          Komorní koncert – vystoupení Cécile Boiffin                               Městská galerie                                                19.30 

         25. 11.        Pá          Koncert k 100. výročí Ilji Hurníka                                                   ZUŠ – koncertní sál                                         17.00 

         25. 11.        Pá          S kytarou Okolo světa – koncert Štěpána Raka                          Muzeum českého karosářství                      17.30 

         29. 11.        Út          Stream koncert ZUŠ                                                                              YouTube a Facebook ZUŠ                             18.00

KONCERTY

            3. 11.        Čt          Trojúhelník smutku                                                                              Šemberovo divadlo                                        19.00 

            4. 11.        Pá          Ďáblova kořist                                                                                         Šemberovo divadlo                                        19.00 

            5. 11.        So          PSH Nekonečný příběh                                                                       Šemberovo divadlo                                        19.00 

         10. 11.        Čt          Střídavka – odpolední kino                                                                 Šemberovo divadlo                                        16.00 

         10. 11.        Čt          Il Bomeo                                                                                                     Šemberovo divadlo                                        19.00 

         12. 11.        So          Black Panther: Wakanda nechť žije                                                Šemberovo divadlo                                        19.00 

         13. 11.        Ne         Princ Mamánek                                                                                       Šemberovo divadlo                                        16.00 

         13. 11.        Ne         Hranice lásky                                                                                           Šemberovo divadlo                                        19.00 

         17. 11.        Čt          Za vším hledej ženu                                                                              Šemberovo divadlo                                        19.00 

         18. 11.        So          Black Panther: Wakanda nechť žije                                                Šemberovo divadlo                                        19.00 

         19. 11.        So          Grand Prix                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        19.00 

         20. 11.        Ne         Princezna zakletá v čase 2                                                                 Šemberovo divadlo                                        16.00 

         20. 11.        Ne         Menu                                                                                                           Šemberovo divadlo                                        19.00 

         25. 11.        Pá          Michael Kocáb – rocker versus politik – přednáška a projekce dokumentu   Šemberovo divadlo         19.00 

         26. 11.        So          Vánoční příběh                                                                                       Šemberovo divadlo                                        19.00 

         27. 11.        Ne         Princezna zakletá v čase 2                                                                 Šemberovo divadlo                                        16.00 

         27. 11.        Ne         Grand Prix                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        19.00 

KINO

            4. 11.        Pá          Paleťáci vs. Olivy                                                                                    M-klub                                                                20.00 

         15. 11.        Út          Pstruzi                                                                                                         Šemberovo divadlo                                        19.00 

         28. 11.        Po          Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku                                      Šemberovo divadlo                                        19.00 

            2. 12.        Pá          Andělíček Toníček – loutkové představení pro děti                   Divadeliér                                                          18.00 

            4. 12.        Ne         Brzy přijde Mikuláš                                                                               Loutkové divadlo Srdíčko                             14.00 

            4. 12.        Ne         Brzy přijde Mikuláš                                                                               Loutkové divadlo Srdíčko                             16.00

DIVADLO

 1.  11. – 30. 11.               Klára Smolíková: Nečtu! Poslouchám                                           Městská knihovna - vestibul 

 1.  11. – 30. 11.               Století Jaroslava Foglara                                                                    Městská knihovna - oddělení pro dětské čtenáře 

 1.  11. – 30. 11.               Tajuplná příroda – výstava Zuzany Melckenbeeck Vysoké      Výlohy Divadeliéru, vernisáž 1. 11. v 17.00 

   11. 11. – 15. 1.               Velký návrat Běly Kašparové – výstava obrazů                          Městská galerie, vernisáž 11. 11. v 17.00 

  25. 11. – 29. 1.               Betlémy – výstava betlémů                                                                 Turistické informační centrum 

         Do 21. 11.               Art Foto – výstava fotografií                                                                Turistické informační centrum 

         Do 27. 11.               Iveta Zahradníková: O darech a darování                                   Kavárna Berenika 

            Do 19. 2.               Bejvávalo dobře                                                                                     Regionální muzeum – Šemberův dům

VÝSTAVY
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kalendář akcí

            1. 11.        Út          Hypnóza a její léčebné uplatnění – přednáška UVČ                M-klub                                                                15.00 

            1. 11.       Út          Bubáková stezka (do 6. 11.)                                                                Jungmannovy sady                                                    

            4. 11.        Pá          Halloweenská dílna                                                                              Mikádo                                                    odpoledne 

            5. 11.        So          Cvičení babiček a dědečků s vnoučaty                                         Sokolovna                                                          10.00 

            6. 11.        Ne         Království Mustang – přednáška                                                      Šemberovo divadlo                                        18.00 

            8. 11.        Út          Marie Klíglová: Síla myšlenky – přednáška                                 Městská knihovna                                           16.00 

            8. 11.        Út          Keramická dílna – tvorba 3D vánočních ozdob                           Mikádo                                                               17.00 

         10. 11.        Čt          Odpolední otevřená herna                                                                MC Tykadlo                                                        15.00 

         10. 11.        Čt          Komentovaná prohlídka výstavy Bejvávalo                              Šemberův dům                                                16.00 

         10. 11.        Čt          Čaj o páté – Rozvod/rozchod?! - beseda                                       Rokycanova 114                                              16.30 

         10. 11.        Čt          Literární večer s Davidem Molnárem                                            Divadeliér                                                          19.00 

         11. 11.       Pá          Deskoherní víkend (do 13. 11.)                                                         Husova 146                                                                   

         15. 11.       Út          Tvořivá dílna – řezbářství s Janem Rejmanem                             Šemberův dům                                                  9.00 

         15. 11.        Út          Aromaterapie a emoce – přednáška UVČ                                     M-klub                                                                15.00 

         15. 11.        Út          Beseda s herečkou Jitkou Smutnou                                              Městská knihovna                                           15.30 

         19. 11.        So          Den otevřených dveří                                                                          SŠ podnikání                                                       8.00 

         20. 11.        Ne         Taneční odpoledne                                                                               M-klub                                                                13.30 

         21. 11.        Po          Sbírka ošacení v rámci humanitární pomoci                             Budova Penzionu 124/II                                  9.00 

         21. 11.        Po          Adventní věnce – tvořivá dílna                                                          Mikádo                                                                  9.00 

         22. 11.        Út          Beseda se spisovatelem Janem Štifterem                                  Městská knihovna                                           17.00 

         22. 11.       Út          Západní Afrika – dobrodružství až na hranu – cestopisná přednáška    Šemberův dům                         18.00 

         23. 11.        St           Prezentace žákovských fiktivních firem středních škol        M-klub                                                                10.00 

         23. 11.        St           Den otevřených dveří                                                                          SŠ podnikání                                                       9.00 

VÝSTAVY

         24. 11.        Čt          První adventní dílna – mozaika z  luštěnin a semínek              MC Tykadlo                                                        16.00 

         25. 11.        Pá          Malování keramiky s Bosorkou                                                       Mikádo                                                               14.00 

         25. 11.        Pá          Kurz šití s Terkou                                                                                    MC Tykadlo                                                          9.30 

         26. 11.        So          DJ Bocian – diskotéka                                                                           M-klub                                                                21.00 

         26. 11.        So          Adventní Kujebácký jarmark                                                            Náměstí Přemysla Otakara II.                         9.00 

         26. 11.        So          ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU                                               Náměstí Přemysla Otakara II.                       16.00 

         27. 11.        Ne         Setkání s básněmi Jana Skácela                                                      Suterén Husova sboru                                   17.00 

         29. 11.        Út          Pramen života – přednáška UVČ                                                       M-klub                                                                15.00 

            1. 12.        Čt          Rozsvícení vánočního stromu ZUŠ                                                 Parkoviště ZUŠ                                                 17.00 

         24. 11.        Čt          Eko věnce – tvořivá dílna                                                                     Mikádo                                                                           
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Změna v programu vyhrazena. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky pořadatelů uvedených akcí.





Knihovna 
jako místo setkávání všech generací

Knihovny už dávno neslouží jen 
k půjčování a vracení knih.  
Postupem času se proměnily v místa 
s komunitním životem a vedle 
knihovních služeb nabízejí i služby 
informační a kulturně vzdělávací. 
Místem pro vzdělání, umění i zábavu 
pro všechny bez rozdílu věku je 
i Městská knihovna ve Vysokém Mýtě. 
 
• besedy a přednášky 
• autorská čtení 
• podpora čtenářství  
• univerzita třetího věku 
• vzdělávací akce pro širokou veřejnost  
• výstavy a vernisáže 
• komunitní setkávání 
 

Foto archiv knihovny


