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Pane architekte, od kdy působíte ve Vy-
sokém Mýtě? 
V roce 2016 vypsalo město Vysoké Mýto vý-
běrové řízení na městského zahradního ar-
chitekta. Do tohoto výběrového řízení jsem 
se přihlásil a měl jsem to štěstí, že jsem vy-
hrál. Jsem poradcem města v problematice 
týkající se městské zeleně. Nerozhoduji 
o  záležitostech, ale zástupci města je se 
mnou průběžně konzultují tak, aby se po-
stupovalo koncepčně a  jednotlivé kroky 
na sebe navazovaly. Předmětem konzultací 
je jak běžná údržba, tak i nové úpravy a vy-
tváření dalších vizí.  
 
Konzultace se ale nenesou v duchu vel-
kých investičních akcí… 
Ano. Jedná se o takové koncepční poraden-
ství, aby byly postupem času změny vidi-
telné. V  současné době lidé často ani 
nevnímají, že ve městě nenápadně přibý-
vají stromy, ale zcela jistě je zaznamenají 
v tom dobrém smyslu jejich děti a vnuci. Vý-
sledky práce nejsou vidět hned, dostaví se 
až s velkým časovým odstupem.  
 
Jak byste definoval vaše poslání? 
Jedná se o  nastavení koncepce rozvoje 
a péče o plochy zeleně ve městě. Vyjadřu-
jeme se také k dalším záměrům a investicím 
ze strany jak města, tak i developerů, kteří 
ve městě plánují záměr, který bude s veřej-
ným prostorem bezprostředně souviset. 

S externími investory se nám spolupráce již 
v rané fázi při plánování projektů osvědčila. 
Zkušenost z jiných měst mám spíše opač-
nou. Zástupci Vysokého Mýta přistupují 
k této věci zodpovědně a otázku zeleně řeší 
na  počátku každého projektu, který se 
na půdu úřadu dostane. 
 
S jakým cílem hledíte do budoucna? 
Snažíme se dělat věci tak, aby za 15, 30, 50 
let obstály. Těžko se věští do budoucna, dě-
láme vše proto, abychom eliminovali rizika. 
Jedním z  mých úkolů je připravit zeleň 
na dopady klimatických změn v budoucnu. 
Je otázka, jaké druhy dřevin vysazovat, 
který strom vybrat. Nelze vsadit jen 
na jednu kartu, výběr musí být pestrý. Pod-
kladem pro rozhodování je mimo jiné po-
učit se z  výzkumu, jak se dřevinám daří 
jinde. Spousty studií i naše zkušenosti bo-
hužel dospěly k závěru, že následkem kli-
matických změn v poslední době chřadnou 
ve městech některé druhy běžných druhů 
stromů, které zde přestávají mít podmínky 
ke zdárnému růstu.  
 
S tím souvisí i křehká otázka kolem ká-
cení…  
Kácení dřevin je obecně nepopulární. Dře-
viny nekácíme rádi. Dřevina je ale živý or-
ganismus s  ohraničenou délkou života. 
Když nastane situace, že začne ohrožovat 
okolí zejména ve  frekventovaných oblas-
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rozhovor měsíce

Zeleň si musíme si hýčkat
Městská zeleň, historie našich parků, kácení stromů i pohled na globální oteplování jsou témata, která zazní v rozhovoru měsíce 
s městským zahradním architektem Lukášem Šteflem. „Města se velmi živelně rozrůstají, jak do krajiny, tak se zahušťují dovnitř,“ říká 
Lukáš Štefl, který je odborným poradcem v oblasti městské zeleně ve Vysokém Mýtě a dlouhá léta úzce spolupracuje s vedením 
města, odborem životního prostředí i technickými službami, aby koncepce a péče o ní byla ucelená a smysluplná, neboť jak sám 
dodává: „Zeleň je důležitá, dotváří strukturu našich měst, má vliv na jejich obyvatelnost a svým působením ovlivňuje kvalitu našeho života. 
Nemůžeme na ni zapomínat.“ 

tech, je třeba zvážit její další setrvání již 
s mnohem vyšším důrazem. Vždy bereme 
v  úvahu, kdy má smysl dřevinu zachovat 
a kdy je to naopak nežádoucí.  
 
Kácení všeobecně vyvolává emoce... 
V této souvislosti dodávám, kácení je u ve-
řejnosti většinou spojené se znaménkem 
mínus. Primárně se snažíme stromy chránit, 
ale kácení k udržení i rozvoji zeleně patří. 
Musíme ale jasně definovat, proč kácíme. 
Stavět se negativně k jakémukoli kácení po-
strádá zdravý rozum.  
  
Co se vám vybaví, když se řekne slovo 
zeleň? 
Jsem rád, že tato otázka byla položena. 
Všichni známe ze školy frázi, že zeleň je dů-
ležitá, čistí vzduch, žijí v ní ptáci a brouci. 
Nemůžeme na ni zapomínat, musíme si ji 
hýčkat. Města se velmi živelně rozrůstají. 
Mění se jejich životní prostředí. Zeleň se tak 
stala předmětem bádání hlubšího rozsahu. 
Provádíme výzkumy, jak na lidi působí, jaký 
má vliv na  jejich zdraví. Zeleň má vliv 
na  přehřívání povrchů a  regulaci teploty 
vzduchu. Pracujeme s  veličinami, jakými 
jsou dlouhodobé sucho, zvyšování teploty. 
 
To je pádný důvod, proč zeleň dostává 
přidanou důležitost, kterou dlouhodobě 
neměla… 
Zeleň má přímý vliv na obyvatelnost našich 
měst, ať už z pohledu ovlivnění takových 
faktorů jako je teplota a čistota vzduchu či 
estetického hlediska. Kvalitní prostředí má 
vliv i na to, jak se lidé cítí a jak se chovají. 
  
Jak dalece ovlivňuje vaše plány a dopo-
ručení rozpočet města? 
Snažíme se nastavit režim péče, která je 
udržitelná. Ve spolupráci s vysokomýtskými 
technickými službami postupně zavádíme 
nové priority v kosení, péči o keře, použí-
vání jiných typů zeleně. Podkladem pro 
naše rozhodnutí jsou principy již vyzkou-
šené v jiných městech, jejichž aplikaci je 
Vysoké Mýto otevřené. Kde ušetříme na ko-
sení trávníků. Péče zabere mj. 70–80 pro-
cent z  celkového rozpočtu v  položce 
související s  touto oblastí, tam můžeme 
přidat na výsadbě nových stromů a jejich 
zavlažování. Časté kosení veškerých ploch 

Lukáš Štefl je od roku 2016 městským zahradním architektem. Foto archiv Lukáše Štefla



je finančně dlouhodobě neudržitelné v čes-
kých i evropských městech.  
 
Dostáváme se k  vysokomýtským par-
kům, které jsou vaší srdeční záležitostí… 
Historické parky jsou spojeny s  dávnou 
dobou i příběhy, kvůli kterým k nim tak rád 
vzhlížím. Vysoké Mýto, stejně jako jiná his-
torická města, mělo kolem sebe prstenec 
opevnění středověkých hradeb. Kolem hra-
deb se udržoval volný, různě široký pás, kde 
se nesmělo nic stavět ani vysazovat, aby pří-
padní útočníci byli viditelní. Teprve za ním 
vznikala další předměstí. Když hradby ztra-
tily funkci, postupně docházelo v  evrop-
ských městech k jejich bourání. 
 
Tomuto říkáte příběh první, jaký je ten 
druhý? 
Ve stejném období – dozvuk národního ob-
rození – kdy se dočítáme o průmyslové re-
voluci, rozvoji železnic, budování pivovarů, 
stavění cukrovarů apod. se lidé stěhují 
za  prací do  měst, kde vznikají kolonie 
domů, dělnické čtvrti a města se v tomto 
období začínají rozrůstat. Vznikají průmys-
lové areály, ve městech přibývá obyvatel. 
 
S příběhem prvním a druhým se propojí 
příběh třetí… 
Na konci 19. století se formuje pojem ve-
řejnost a společenský život. Vzniká Sokol, 
divadelní a ochotnické spolky, různá spor-
tovní sdružení… Měšťanský a veřejný život 
začíná mít velký rozmach. Lidé chodí do di-
vadel, mají velkou touhu se potkávat. Nové 
stavby a místa ke scházení, po kterých lidé 
intenzivně volali, se začaly budovat právě 
v prostorech po zbouraných hradbách. Ob-
rovskou rychlostí v  těchto místech rostla 
gymnázia, měšťanské školy, divadla, pe-
něžní ústavy. Kolem nich tu začaly vznikat 
promenádní parky, aby se zde lidé mohli 
setkávat. Mám k  tomuto období velkou 

úctu. Fotografie a pohlednice dokazují, jak 
velkou důležitost této aktivitě lidé přiklá-
dali. Hezky se oblékli a vyšli na místo určené 
ke společným setkáním. Tyto parky se staly 
dějištěm společenského života. 
 
A  nyní všechny tři příběhy aplikujme 
na Vysoké Mýto… 
Jungmannovy sady nebo Havlíčkovy sady 
jsou typickým promenádním parkem, 
který se vyznačuje dlouhými cestami le-
movanými stromy, vodními prvky, květi-
nami a altány. Lidé se tam zejména 
v neděli potkávali, hrála vojenská hudba, 
staly se centrem společenského života. 
Města, včetně Vysokého Mýta, měla velký 
zájem na tom, aby to tak bylo nastavené.  
 
Takto to fungovalo po celou dobu první 
republiky? 
Ano, ale po druhé světové se změnily po-
měry, v té době došlo k velké redukci, změ-
nila se vybavenost i úprava parků. Vysadily 
se jehličnany v  Akci Z  bez jakékoli kon-
cepce, došlo ke změně společenského oče-
kávání cíleně se s  někým potkat nebo 
ukázat.  
 
Jsme ve 21. století, jak vnímáte funkci 
vysokomýtských parků z pohledu měst-
ského zahradního architekta? 
Na vysokomýtské parky hledím s pokorou. 
Je totiž výjimečné, že taková koncepce 
parků vůbec ve  Vysokém Mýtě přibližně 
v  letech 1880–1910 vznikla. Ve  spoustě 
měst jsou na těchto místech navíc již dávno 
parkoviště nebo činžovní domy. Zde se 
jedná o unikát, který se dochoval i přes řadu 
nesourodých událostí, které se v předcho-
zích více než 100 letech udály. Díky tomu je 
střed Vysokého Mýta lemován prstencem 
parků dodnes. Je to cenný historický do-
klad, který se zde podařil uchovat a nemá 
v regionálním kontextu konkurenci. 
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 doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. 
(Narozen 1985 v Litomyšli) 
Od  roku 2016 působí na  pozici 
Zahradního architekta pro město 
Vysoké Mýto. Praktikující projektant 
v oboru zahradní a krajinářská tvorba. 
Spoluautor několika stovek úprav 
zeleně a  množství strategických 
dokumentů v  různých městech ČR. 
Jeho služby využívá či využívalo vedle 
Vysokého Mýta také město Úvaly 
u Prahy, Poděbrady, Moravská Třebová, 
Kopřivnice, Český Brod, Prostějov, 
Brno, Svitavy a mnohé další. 
Akademicky působí na Zahradnické 
fakultě Mendelovy univerzity, kde se 
specializuje na  hodnocení kvality 
městské zeleně a tvorby podkladů pro 
její správu. Odborně zaštiťuje studijní 
program Realizace a správa zeleně. Je 
spoluautorem několika knih o zeleni 
a desítek odborných článků či meto-
dik věnujících se její péči.

V čem spočívá obnova parků v současné 
době? 
Nemůžeme chtít, aby v roce 2023 byly z vy-
sokomýtských parků parky promenádní, 
očekávání se změnilo. Neděláme identic-
kou rekonstrukci, ale upozorňujeme na 
místa, kde město před 120 lety investovalo 
nemalé prostředky na  budování parků. 
Funkce parků se změnila. Nyní očekáváme 
v parku klid od ruchu města, rád si sednu 
na  lavičku pod stínem stromů, kde bude 
teplota o několik stupňů nižší než například 
na  blízkém autobusovém nádraží. Naším 
cílem je citlivě navázat na historii. Vrátit tam 
kvalitní materiál, vodní prvky, kvalitní cesty, 
lavičky... Redukovat chaotickou zeleň, oše-
třit perspektivní stromy. Vysadit nové 
stromy pro budoucí generace. Naším hlav-
ním úkolem je upozornit na  historickou 
hodnotu a minulost, ale přizpůsobit tuto 
část města současným potřebám. 
 
Poprosím vás o pár slov závěrem… 
Společně s  kolegy přistupujeme ve  všech 
městech k práci individuálně a v lokální sou-
vislosti.  Studujeme, jak se město postupně 
vyvíjelo, co je pro dané město specifické, 
protože podle toho také funguje, má svoji 
atmosféru, tradice, zvyky. Snažíme se zjistit 
vše důležité. Nic nelze provést násilím a bez 
určení vzájemných souvislostí. Ve Vysokém 
Mýtě pracuji rád a jsem přesvědčen, že něko-
lik let dosavadní spolupráce nám pomohlo 
i k navázání vzájemné důvěry, protože jen 
s ní se pak věci opravdu dějí.   
 
Pane docente, děkuji za rozhovor. 
 

Rozhovor vedla Dagmar Sekaninová

Havlíčkovy sady prošly celkovou úpravou. Foto Photostory Jitka



Z obrazů Gabriely Fajfrové čiší optimismus 
a radost ze života. A tentýž dojem máte také 
ve chvíli, kdy kliknete na její webové stránky, 
kde ona sama o sobě píše: „Obyčejná žena, 
milující život. Maminka. Velký milovník všeho 
živého. Součástí nekonečného barevného 
celku od  narození. S  velkým díky, vděčností 
a  láskou. Věčný optimista. Šťastná za každý 
den se svými blízkými. Šťastná, když ráno ote-
vřu oči. Šťastná, že mohu rozdávat radost 
svými obrazy. Šťastná, že jsem dostala dar 
z nebes v podobě mého tvoření. Šťastná, že 
jsem… S velikou pokorou děkuji Bohu, že mi 

dal možnost podělit se o to, 
co je mému srdci nejbližší.“ 
Gabriela Fajfrová pochází 
z Chocně, ale již patnáct 
let bydlí ve  Vysokém 
Mýtě. Její obrazy mohli 
místní naposledy vidět 
roku 2014 v  Galerii ve 
zvonici, kde vystavovala 
spolu s  Jaromírem Kros-
chem a  Janou Stiborik. 
Ovšem svou úplně první 
samostatnou výstavu 
měla již o devět let dříve. 
Roku 2013 zastupovala 
Vysoké Mýto na  salonu 
Královských věnných 
měst v Trutnově. 
Gabriela Fajfrová tvořila 

už od malička. „Obrazy jsou pro mě můj velký 
snový barevný svět,“ říká autorka. Při výběru 
střední školy se úplně nestrefila: „Vystudo-
vala jsem ekonomku a pracovala pak několik 
let v kanceláři, ale ta práce mě nenaplňovala.“ 
Nový obzor se před ní otevřel, když byla 
na mateřské dovolené s dcerkou a ve vol-
ném čase se věnovala své tvorbě. Právě 
kombinace – děti a výtvarné umění – jí dá-
vala smysl. Už tehdy bylo do jejího srdce 
zasazeno semínko, které však vzklíčilo 
a vyrostlo až po letech. Dnes se totiž Gab-
riela Fajfrová věnuje hlídání dětí. Není pro 
ně ovšem jenom obyčejná „teta“, která je za-
opatří v nepřítomnosti rodičů, děti s ní tráví 
aktivní čas, kdy mají příležitost vyzkoušet si 
různé výtvarné techniky a  objevit svůj 
tvůrčí potenciál. „Udělala jsem si kvůli této 
práci i zdravotnický kurz a konečně jsem se 
našla,“ dodává malířka, „nesmírně mě to na-
plňuje, děti jsou tak čisté duše, bezelstné 
a bezprostřední, je krása s nimi být.“ 
Člověk by si řekl, že má Gabriela Fajfrová 
nebývalé štěstí, když se může plně věnovat 
tomu, co je jí blízké. Ještě před pár lety jí ale 
nebylo vůbec co závidět. „V roce 2015 mě 
odstavilo vážné onemocnění. Trvalo pět let, 
než jsem se zase vrátila k normálnímu životu. 
Učila jsem se znovu psát, ale malovat mi 
nešlo. Byla jsem zoufalá, protože umění je můj 
život,“ popisuje, „všechno jsem překonala 
díky pevné vůli a víře v sebe jsem se uzdravila. 
Začala jsem téměř od začátku, ale nevzdala 
jsem se a ruce trénovala, abych mohla pokra-
čovat v tvorbě. Tím chci říci, že když člověk 
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vitrínka

Městská galerie Vysoké Mýto si v letošním roce připomíná 65 let od svého založení. Při té příležitosti na stránkách zpravodaje před-
stavila 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. Seriál ukončuje poslední povídání, tentokrát s ma-
lířkou Gabrielou Fajfrovou.

chce, tak dokáže zázraky.“ Po uzdravení hle-
dala nový smysl života a našla ho – kromě 
tvoření začala hlídat děti. 
Co se týče malování, inspiraci nachází přede-
vším ve svém nitru. Používá převážně akry-
lové barvy, miluje dlouhé dynamické tahy 
štětcem. Někdy si udělá skicu, ale většinou 
maluje na plátno hned bez jakékoliv před-
lohy. Její díla často vznikají z recyklovaných 
materiálů. Věnuje se převážně abstrakci a fi-
gurální tvorbě. „Nikdy jsem neměla žádné 
vzory ani idoly, má práce vychází přímo ze mě 
a jsem za to šťastná,“ říká Gabriela Fajfrová, 
„miluji umění a  kulturu v  jakékoliv podobě, 
často navštěvuji výstavy, je to můj život a ta-
kový můj soukromý svět, který mi dělá radost 
a dodává energii. Mám ráda tvorbu Michaela 
Rittsteina, je to malíř, kterého si vážím. Jeho 
obrazy jsou fantastické.“ 
Kromě ateliéru je také moc ráda v lese, který 
je jejím druhým domovem. Zklidní tam 
mysl a to jí při práci hodně pomáhá. Je po-
hodář, užívá si chvíle, kdy jí na klíně předou 
kočky a k tomu zní příjemná hudba. 
Gabriela Fajfrová opět naplno tvoří, aby se 
na podzim 2024, tedy deset let po poslední 
výstavě, opět představila Vysokomýtským 
v sále městské galerie. Kdo by nemohl do té 
doby vydržet, může zabrousit na její web 
www.fajfrova.cz. 

Iveta Danko,  
Městská galerie Vysoké Mýto

Gabriela Fajfrová ve svém ateliéru. Foto rodinný archiv

Silent Dreamer. Radost.

Malířčin svět: děti a umění



Ve druhé polovině 40. let byly výrobky vy-
sokomýtské karosárny Sodomka a posléze 
znárodněného podniku Karosa dodávány 
výhradně pro potřeby tuzemského trhu. 
Tato situace se začala měnit v roce 1950, 
kdy byl uskutečněný export prvních auto-
busů do  zahraničí. Šlo o  tehdy vyráběné 
vozy Škoda 706 RO pro Polsko a Rumunsko. 
Právě Polsko se stalo významným odběra-
telem – v roce 1952 do této země zamířilo 
200 autobusů, šlo o 2/3 všech zhotovených 
kusů. V polovině 50. let se z Vysokého Mýta 
vyvážely autobusy Škoda 706 RO do Číny, 
Egypta, KLDR, Rumunska, Sýrie, Turecka 
a Vietnamu. Do Bulharska byly dodávány 
s přívěsnými vleky typu Karosa B 40. 
V roce 1958 byla zahájena sériová výroba 
dnes již ikonických autobusů Škoda 706 
RTO. O rok dříve vznikl ve Vysokém Mýtě 
prototyp označený jako MEX, což byl ex-
portní autobus pro hromadnou dopravu 
osob v  zahraničních městech. Autobusy 
RTO se vyvážely především do socialistic-
kých zemí sdružených v RVHP. Své odby-
tiště si ovšem našly i  jinde, zejména 
ve státech tzv. třetího světa. Autobusy z Vy-
sokého Mýta nalezneme i v jiných světadí-
lech, v  Jižní Americe (Bolívie, Peru), Asii 
(Čína, Irák, Mongolsko, Spojené arabské 
emiráty) i  Africe (Egypt, Ghana, Guinea, 
Mali, Tunisko). Roční export se pravidelně 
pohyboval okolo 2/3 kompletní produkce 
autobusů. Interiér luxusní verze jednoho 
z dálkových autobusů z řady RTO navrhl de-
signér Otakar Diblík v Karose pro světovou 
výstavu Expo 58 v belgickém Bruselu. Vůz 
s maximálně prosklenou karoserií byl vyba-
ven rozhlasovým přijímačem, televizí, mag-
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Vysoké Mýto světové

S autobusy Karosa do celého světa

Poslední díl našeho seriálu Vysoké Mýto světové zakončíme s výrobky národního podniku Karosa.

Indonésie, Kolumbie nebo Pákistán. I když 
byla patrná snaha proniknout na západní 
trhy a vedla se obchodní jednání v řadě ka-
pitalistických zemí, tak v  období tzv. že-
lezné opony se to nikdy nepodařilo. Kromě 
mnoha výstav po celém světě měly tento 
trend zlomit propagační, obchodní a  se-
rvisní jízdy automobilů po Evropě organi-
zované Motokovem, tzv. Europatour. Ale 
ani ty nezaznamenaly v západních zemích 
výraznější úspěch. Do zahraničí byly vyvá-
ženy také další vývojové řady autobusů – 
typy Š 11 i 700. Trh se ale postupně menšil 
a počet zemí, kam zamířily, se stále snižoval. 
U autobusů Karosa Š 11 šlo zejména o Bul-
harsko, KLDR, Mongolsko, NDR, Polsko, Ru-
munsko, SSSR a Tunisko. „Sedmistovky“ se 
objevily v KLDR, Mongolsku, NDR, Polsku, 
Sovětském svazu, Spojených arabských 
emirátech či Vietnamu. Také se mnohem 
více vyrábělo pro tuzemský trh a na export 
byla určena výrazně menší poměrná část ze 
zhotovených kusů. 
Asi nejexotičtějším výrobkem, který vznikl 
z komponentů firmy Karosa, se stala mode-
lová řada UR 735. Autobusy se kompleto-
valy v  hlavním tchajwanském městě 
Tchaj-pej, kam se lodí dopravilo asi 40 pod-
vozků typových řad LC 735 a C 734, které 
byly zhotoveny od podzimu 1988 do ledna 
1989. Přímo na  místě byly za  asistence 
techniků z  Karosy podvozky, s  výjimkou 
prototypu, prodlužovány. Vlivem společen-
ských změn po listopadu 1989 se sice ote-
vřel také západní trh, ale výraznějšího 
úspěchu zde dosáhla Karosa až po spojení 
s firmou Renault o čtyři roky později. 

 
Martin Štěpán,  

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Autobusy všech čtyř základních typů vyráběných ve druhé polovině 20. století ve vysokomýtské 
Karose, zleva: Karosa B 731, Karosa ŠL 11, Škoda 706 RO a Škoda 706 RTO-LUX. Korejská lidově 
demokratická republika (KLDR) v říjnu 1984. Foto archiv RMVM

netofonem, ledničkou, dřezem i vařičem. 
Autobusy RTO vznikaly licenčně také v za-
hraničí, v polské firmě Jelczanské zavody 
Samochodove v  Jelczi. V  roce 1959 bylo 
v Polsku smontováno prvních 20 autobusů 
z dílů a podvozků dodaných z Českosloven-
ska. Sériová výroba se naplno rozběhla 
v roce 1960 a probíhala až do roku 1986. 
Stavbu karoserií si Jelcz postupně zajišťoval 
sám. Licenční produkce „erťáků“ probíhala 
také v letech 1967–1990 v Bulharsku, v bo-
tevgradském podniku Čavdar a při vývoji 
nové karoserie spolupracovala bulharská 
strana s konstruktéry z Karosy. 
Po sloučení s podnikem THZ k 1. lednu 1962 
byla pod značkou Karosa vyráběna také 
užitková vozidla. Exportovány byly v 60. 
letech zejména automobilové stříkačky, 
kropicí automobily nebo fekální vozy, a to 
do velmi vzdálených zemí jako jsou Indie, 

Autobus UR 735 v Tchaj-wanu. Foto archiv IVECO Czech Republic, a. s.
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Příjemné prožití vánočních svátků,  
klid, pohodu a mnoho úspěchů 
v novém roce přeje  
 
Město Vysoké Mýto 
a redakce zpravodaje

Foto Jaroslav Horák

Město Vysoké Mýto a komise pro občanské záležitosti srdečně zvou na  

Předvánoční setkání se seniory 
 
Čtvrtek 8. 12. od 14.30 do 18.00, společenský sál M-klubu 
Program:  
Vystoupení žáků ZŠ Knířov 
Beseda s představiteli města 
Dechová hudba Poličanka 



Důvodů pro změnu je hned několik. V po-
lovině roku 2018 došlo k rozvolnění místní 
příslušnosti, to znamená, že evidenci moto-
rových vozidel a agendu řidičských průkazů 
lze řešit na kterémkoli úřadu obce s rozšíře-
nou působností. „V souvislosti s tím vzrostla 
návštěvnost našeho městského úřadu, pro-
tože některé úřady mají objednávkové sy-
stémy, kde na  klienta vyjde termín třeba 
za dva až tři týdny, a tak se mnozí z nich raději 
vypraví do Vysokého Mýta, kde si třeba vystojí 
frontu, ale z 90 procent  si svoje záležitosti ten-
týž den vyřídí. Zvýšený zájem ovšem klade 
vyšší nároky na organizaci provozu,“ řekl ta-
jemník městského úřadu Jan Vlček. Dalším 
důvodem těchto úprav je také zlepšení bez-
bariérovosti a dostupnosti. 
Původně město uvažovalo o otevřeném 
klientském prostoru, ale s ohledem na bez-
pečnost citlivých informací i  s  ohledem 
na zkušenosti z covidové doby se rozhodlo 
jinak. „Na rozdíl od rekonstrukce přízemí bu-
dovy úřadu v  ulici B. Smetany se vstupem 
z náměstí, kde před osmi lety vznikl velký ote-

vřený prostor pro klientské centrum, kam se 
soustředily agendy jako podatelna, po-
kladna, ověřování, služby Czech Point a po-
dávání informací, jsme se v  případě 
dopravních agend rozhodli pro uzavřené 
kanceláře. Důvodem jsou opatření GDPR tý-
kající se nakládání s  citlivými a  osobními 
údaji a také covidová epidemie, která nás po-
učila, že je lepší mít jednotlivé kanceláře, které 
mohou být případně uzavírány a nevyřadí to 
z provozu celý prostor úřadu, takže agendy 
mohou dál fungovat. Myslíme si, že je to 
v dnešní době správné řešení,“ řekl starosta 
František Jiraský. 
V nových kancelářích se maximálně využije 
vybavení těch stávajících včetně přepážek, 
které byly vybudované v souvislosti s covi-
dovou epidemií. Bezbariérovost bude zaru-
čena jak z ulice Jiráskova, tak i od parkoviště 
u supermarketu Albert. 
K úpravám prostor by mělo dojít v příštím 
roce. Předpokládané náklady budou činit 
6 milionů korun.  

Marie Lněničková, tisková mluvčí
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Lepší dostupnost 
dopravních agend

V přízemí budovy městského úřadu v ulici Jiráskova se v příštím roce plánuje úprava 
prostor po bývalé restauraci a přemístění části odboru dopravních a správních agend. 
Z prvního patra se do čtyř nových kanceláří v přízemí přestěhuje evidence motoro-
vých vozidel a agenda řidičských průkazů.

 Z jednání rady a zastupitelstva města 
 
Úplná znění usnesení rady města a zastupitelstva jsou zveřejněna na internetových stránkách města. Předkládáme vám z nich ná-
sledující výtah: 
19. října zastupitelstvo města: 
• zvolilo Františka Jiraského do funkce starosty města Vysokého Mýta; 
• zvolilo Martina Krejzu do funkce místostarosty města Vysokého Mýta, a to jako uvolněného člena zastupitelstva města; 
• zvolilo Jana Lipavského do funkce místostarosty města Vysokého Mýta, a to jako neuvolněného člena zastupitelstva města; 
• zvolilo Jaroslava Bendla, Blanku Kysilkovou, Jiřího Fišera a Jiřího Kovaříka členy Rady města Vysokého Mýta; 
• zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou devítičlenné. 
 12. října rada města: 
• schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu Program EFEKT III z MPO na realizaci projektu Místní energetická koncepce 

města Vysokého Mýta. 
 26. října rada města: 
• schválila poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 49 000 Kč pro spolek Tělocvičné jednoty Sokol Vysoké Mýto 

na projekt Restaurátorské práce na dekorativních prvcích na objektu čp. 55 Tyršovo nám na rok 2022. 
 2. listopadu rada města: 
• zřídila jako své poradní orgány tyto komise rady města: 

komisi bytovou, komisi dopravní, komisi ekologickou, komisi kulturní, komisi majetkovou, komisi pro občanské záležitosti, komisi 
pro regeneraci památek, komisi pro menšiny a sociální záležitosti, komisi sportovní, komisi stavební, komisi výchovně vzdělávací; 

• jmenovala členy, předsedu a zapisovatele komisí rady města. 
Markéta Nádvorníková, odbor kanceláře starosty

Informace o zasedání   
zastupitelstva města

Město Vysoké Mýto informuje  
o konání zasedání  

Zastupitelstva města Vysokého Mýta  
svolaného starostou města  

Františkem Jiraským. 

Zasedání se uskuteční  
ve středu 14. prosince od 16.00  

v zasedací místnosti č. 167 
na Městském úřadě  
ve Vysokém Mýtě. 

Městský úřad přijímá do 15. ledna nomi-
nace na Cenu města Vysokého Mýta za rok 
2022. Ta se uděluje ve 4 kategoriích: Cena 
za kulturu, Cena za sport, Cena pro stu-
denta / žáka roku a Cena Přemysla Otakara 
II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou 
činnost ve prospěch města Vysokého Mýta. 
Nominace se podávají na formuláři, který je 
uveřejněn na www.vysoke-myto.cz. 

Nominace  
na Ceny města 



„Řadu úsporných opatření z hlediska hospo-
daření s  energiemi realizujeme už dlouho-
době,“ řekl starosta František Jiraský. Město 
s  úspornými opatřeními začalo po  roce 
2008 zateplováním budov v majetku města. 

Prošly jím například mateřské školy a další 
objekty. Pokračovalo se opravami veřej-
ného osvětlení, kde se směřovalo k úspo-
rám elektrické energie. Do  dvou kotelen 
Městského bytového podniku, které cen-
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Koncepční snížení spotřeby energií 
Město využije dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování městské energetické koncepce. Ta bude obsa-
hovat přehled konkrétních opatření včetně optimalizace spotřeby energií s ohledem na finanční náklady.

trálně zásobují teplem největší sídliště 
ve městě, byly pořízeny kogenerační jedno-
tky. V neposlední řadě autopark města, tam 
kde je to účelné, rozšířily elektromobily. „Sa-
mozřejmě se snažíme o provozní úspory v bu-
dovách města, ve  školách a  institucích, ale 
chybí mám souhrnný materiál, který by popsal 
strukturu spotřeby energií a kritické body, kde 
může docházet k  nehospodárným únikům 
energie,“ řekl starosta. A právě tento materiál 
by měl být v nejbližší době vytvořen. 
V první fázi bude zpracována analýza vý-
chozího stavu energetické situace, včetně 
popisu lokality, klimatických podmínek či 
stávající infrastruktury na  území města. 
Město k ní poskytne i data o spotřebě ener-
gií, která se dlouhodobě sleduje v jednotli-
vých městských budovách. 
Následně se zpracuje návrhová část. „Z ana-
lýzy by měl vzniknout návrh, který nám 
umožní pokračovat v  energetických úspo-
rách, a tam kde to bude účelné a technicky 
možné, bychom chtěli instalovat fotovol-
taické městské elektrárny, které by zásobovaly 
spotřebu objektu, na který nebo vedle kterého 
budou umístěny,“ řekl František Jiraský. 
V rámci této fáze budou navržena možná 
řešení zvlášť pro každou městskou budovu. 
Očekává se, že vznikne také návrh na vytvo-
ření systému energetického managementu. 
„Představoval bych si, že návrhová část bude 
obsahovat i energetický management města. 
To znamená, že bude definované, co a kde je 
důležité hlídat a jak to hlídat,“ dodal starosta. 
Závěrem bude vypracován energetický akční 
plán, který bude obsahovat návrh opti-
málního komplexního řešení. 
Nyní probíhá výběrové řízení na externího 
dodavatele a poté začne sběr a analýza dat. 
Předpokládané náklady na  vypracování 
městské energetické koncepce budou 
368 800 korun, z toho 70 procent pokryje 
dotace. Zbývajících 30 procent zaplatí 
město ze svého rozpočtu.  

 Marie Lněničková, tisková mluvčí

V minulosti byly pořízeny do dvou kotelen Městského bytového podniku kogenerační jednotky. 
Foto Radek Štěpán

Parkovací známky na rok 2023 již v prodeji
V klientském centru Městského úřadu 
ve Vysokém Mýtě v hlavní pokladně budou 
od 1. prosince v prodeji parkovací známky 
na rok 2023 v barvě červené a modré. 
Parkovné je třeba platit ve  vnitřní zóně 
města, na parkovišti u bazénu a parkovišti 

v ulici Pražská u budovy ředitelství Iveco 
Czech Republic, a. s. od pondělí do pátku 
od  6.00 do  18.00 a  v  sobotu od  6.00 
do 12.00. Známka platí na všech označe-
ných parkovištích s výjimkou parkovišť pro 
krátkodobá stání. 

Ceník parkovného pro rok 2023 zůstává 
stejný jako v roce 2022. Nařízení o parkov-
ném a ceník jsou zveřejněny na městských 
webových stránkách . 

Iva Vlková, odbor finanční 

Eletromobil. Foto Radek Štěpán



Stadion byl vybudován před šedesáti lety 
v  území ohraničeném řekou Loučnou, 
Mlýnským náhonem a rodinnou zástavbou. 
Prostorové omezení limituje případné 
rozšíření stadionu i  úpravu atletického 
oválu, aby splňoval požadavky na pořádání 
vyšších atletických soutěží.  Omezuje také 
rozšíření parkovacích míst. „Zvažovali jsme 
různé možnosti, kde v  lokalitě vybudovat 

parkoviště, ale vždy jsme narazili na  ne-
dostatek místa. V minulém roce se naskytla 
příležitost zakoupit nemovitost na rohu ulic 
Sportovní a  B. Korábové. Podařilo se nám 
nemovitost koupit a  na  části pozemku 
vyprojektovat parkoviště. V příštím roce ho 
plánujeme realizovat,“ řekl místostarosta 
Martin Krejza. 
Město plánuje, že část objektu v  příštím 

roce zbourá a  ve  vzniklém prostoru 
vybuduje parkoviště s  20 stáními, z  toho 
jedno bude určené pro hendikepované. 
Současně upraví přilehlou komunikaci. 
Náklady na vybudování parkoviště a úpra-
vu komunikace se předpokládají ve  výši 
4  milionů korun. Financovány budou 
z rozpočtu města.  

Marie Lněničková, tisková mluvčí 
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Plánované parkoviště u stadionu
Městský sportovní stadion je největším venkovním městským sportovištěm. Využívají ho především fotbalisté a atleti a sousední 
kurty slouží tenistům a volejbalistům. Sportoviště na stadionu používají také vysokomýtské základní a střední školy.

Vizualizace návrhu parkoviště ve Sportovní ulici. Autor LBNK architekti

Aplikace Lepší Mýto pomáhá odstranit závady
Již několik let získává město prostřednic-
tvím webové aplikace Lepší Mýto infor-
mace o závadách ve městě. „Aplikace Lepší 
Mýto umožňuje upozornit na  nedostatky 
v ulicích a ve veřejném prostoru města. Fun-
guje od roku 2016. Když jde někdo po městě 
a vidí závadu, například poškozenou dlaždici 
v  chodníku, výtluk ve  vozovce, vyvrácenou 
dopravní značku, neodklizený sníh nebo ne-
posypané náledí, tak může rychle a  jedno-
duše ze svého mobilního telefonu pomocí 
aplikace oznámit tuto skutečnost na radnici,“ 
řekl starosta František Jiraský. Podněty se 
prostřednictvím elektronické aplikace dos-
tanou k místostarostovi Janu Lipavskému, 

který následně řeší odstranění problému.  
Lepší Mýto je užitečným nástrojem k ná-
pravě nedostatků. „Děkujeme všem občanům, 
kteří přes Lepší Mýto posílají informace, za je-
jich všímavost a ochotu pomáhat. Přispívají 
tak ke zlepšení prostředí ve městě,“ řekl sta-
rosta.  
Někdy občané umísťují na  Lepší Mýto 
podněty týkající se větších záležitostí, jako 
je úprava dopravního režimu na komuni-
kacích nebo vybudování nového dětského 
hřiště. Podobné návrhy do  aplikace 
nepatří, protože se řeší v  jiném režimu. 
Vyžadují delší dobu na přípravu a finanční 
prostředky na realizaci. Proto je vhodnější 

takové podněty podávat na  radnici pro-
střednictvím e-mailové komunikace na ofi-
ciální adresu .  

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Aplikaci včetně 
návodu najdete 
na hlavní straně 
městských  
webových  
stránek. 



Příprava podkladů včetně vytvoření struk-
tury stránek probíhala v  jarních měsících 
a v létě se soutěžilo jejich zhotovení. „Do za-
dání webových stránek se nadefinovala bu-
doucí struktura webových stránek, pak se 

soutěžilo grafické a technické řešení. Nakonec 
jsme vybrali nejvýhodnější nabídku a nyní už 
je připravujeme. Předpokládáme, že bychom 
je mohli zprovoznit do konce února,“ řekl sta-
rosta František Jiraský. 
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Nové městské webové stránky
Vysoké Mýto získá v příštích měsících díky projektu mikroregionu Vysokomýtsko nové městské webové stránky.

Nové webové stránky budou mít zcela 
nový modernější design a zjednoduší se 
vyhledávání informací. Počítá se s  převo-
dem dat ze stávajících stránek a se zacho-
váním všech důležitých rubrik a aplikací, 
jako je například Lepší Mýto, kalendář akcí 
apod. Stejně jako nyní bude na  nových 
stránkách kladen velký důraz na zpravo-
dajství a aktuality. 
Mikroregion Vysokomýtsko získal z Evrop-
ských fondů a  státních prostředků čtyři 
a půl milionovou dotaci na zkvalitnění ko-
munikace s veřejností. Nové městské we-
bové stránky jsou jeho součástí. Další jsou 
elektronické úřední desky, které byly insta-
lovány koncem loňského roku, a pak ko-
munikační strategie, a  to jak města, tak 
i  mikroregionu. Na  dalších částech pro-
jektu, jimiž jsou webové stránky mikrore-
gionu, městysu České Heřmanice a  obcí 
Zálší a Svatý Jiří se rovněž pracuje. Kromě 
toho bude pro Vysoké Mýto pořízeno mo-
dernější hlasovací zařízení pro zastupitel-
stvo města. 
Nové webové stránky budou stát čtvrt mi-
lionu korun, z  toho 95 procent nákladů 
bude hrazeno z dotace. 

 
 Marie Lněničková, tisková mluvčí

Nové webové stránky doprovodí fotografie Jaroslava Horáka a Radka Štěpána. Foto Jaroslav 
Horák

Vánoční strom na náměstí Prodej vánočních 
stromků

Společnost Městské lesy Vysoké Mýto, spol. 
s r. o. bude prodávat vánoční stromky v so-
botu 10. prosince, 9.00 – 14.00 a v pondělí 
12. prosince, 9.00 – 16.00 na  obvyklém 
místě v prostoru tržnice na Masarykově ná-
městí, u supermarketu Albert, ve Vysokém 
Mýtě. V  nabídce budou smrky, borovice, 
a jedle.  

 Miroslav Krčil, Městské lesy Vysoké Mýto

Letošní vysokomýtský vánoční strom už 
zdobí náměstí Přemysla Otakara II. Na tra-
diční místo do trávníku v blízkosti Muzea 
českého karosářství ho zaměstnanci tech-
nických služeb osadili v pondělí 21. listo-
padu. S  převozem a  osazením stromu 
pomohly Městské lesy Vysoké Mýto.  

Na  náměstí to tentokrát neměl daleko. 
Vyrostl v Hradecké ulici na soukromém po-
zemku rodiny Němečkovy, která ho daro-
vala, aby zkrášlil vysokomýtské Vánoce. 
Strom je 25 let starý a  měří přibližně 12 
metrů. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí 

Foto Marie Lněničková a Jan Vlček



Původní půdorys je považován za ukázku 
vyspělého urbanismu poloviny 13. století. 
Mimo městskou památkovou zónu jsou 
ve  Vysokém Mýtě památkově chráněny 
další budovy a objekty. 
Pokud vlastníte památkově chráněnou ne-
movitost, nebo nemovitost v  památkové 
zóně, či v jejím ochranném pásmu, je po-
třeba již při záměru její obnovy kontaktovat 
pracovníka památkové péče na Městském 
úřadě Vysoké Mýto a konzultovat s ním po-

stup. V  každém případě před zahájením 
prací je nezbytné mít k záměru vydané zá-
vazné stanovisko (rozhodnutí) státní pa-
mátkové péče. Formulář žádosti o vydání 
závazného stanoviska najdete na  měst-
ských webových stránkách www.vysoke-
myto.cz v  záložce Městský úřad mezi 
formuláři odboru stavebního úřadu 
a územního plánování. Zahájením obnovy 
nemovitosti bez závazného stanoviska 
byste porušili zákon č. 20/1987 Sb. o státní 
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Podpora a pravidla obnovy památek
Historické centrum Vysokého Mýta je chráněnou městskou památkovou zónou díky zachovanému velkorysému půdorysu původního 
města s centrálním čtvercovým náměstím, pravoúhlou sítí ulic a zbytky hradebního systému.  

památkové péči, dopustili se přestupku 
proti tomuto zákonu a vystavili se riziku po-
kuty. V závazném stanovisku úřad stanoví 
základní podmínky, za  kterých lze tyto 
práce připravovat a provést a během reali-
zace bude dohlížet na provádění prací.   
Vlastníci památkově chráněných budov 
v městské památkové zóně mají možnost 
na  jejich obnovu požádat město Vysoké 
Mýto o příspěvek z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón. Ministerstvo 
kultury zřizuje ještě další dotační tituly. 
Na obnovu památek přispívá rovněž Pardu-
bický kraj. Město Vysoké Mýto podporuje 
obnovu všech budov v městské památkové 
zóně prostřednictvím Fondu památkové 
péče města Vysokého Mýta. Z fondu lze čer-
pat také příspěvek na  úhradu nákladů 
na označení provozovny v městské památ-
kové zóně.  
Na  Městském úřadě Vysoké Mýto lze zá-
měry konzultovat s  Lubošem Karmínem, 
vedoucím odboru stavebního úřadu 
a územního plánování, tel. 465 466 161, či 
e-mailem lubos.karmin@vysoke-myto.cz. 
a Janou Sommrovou, tel. 465 466 169, e-
mail jana.sommrova@vysoke-myto.cz.  
Informace o možnostech čerpání příspěvku 
z Fondu památkové péče města Vysokého 
Mýta poskytne Ondřej Halama, vedoucí od-
boru rozvoje města, tel. 465 466 149, e-mail 
ondrej.halama@vysoke-myto.cz. 

Luboš Karmín, vedoucí odboru stavebního 
úřadu a územního plánování

Centrum Vysokého Mýta je chráněnou památkovou zónou. Foto Jaroslav Horák

Nástěnný kalendář s kresbami Marka Simona 
Město Vysoké Mýto vydalo nástěnný kalen-
dář na  rok 2023 s  humornými kresbami 
Marka Simona. V prodeji je ve vysokomýt-
ském Turistickém informačním centru.  
Spolupráce Vysokého Mýta s Markem Simo-
nem se datuje od roku 2017, kdy vytvořil 
první kresby do  městského kalendáře 
na následující rok. Po něm následoval ka-
lendář na rok 2020. Kalendář na rok 2023 je 
tedy již třetí v pořadí. „Kresby se Marku Simo-
novi opět povedly. Oceňujeme, že vtipně do-
káže zachytit zdejší témata, kterým určitě 
porozumí i ti, kdo nejsou místní,“ řekl starosta 
František Jiraský.   

Marie Lněničková, tisková mluvčí



Mezitím intenzívně pokračují přípravy 
stavby navazujících úseků dálnice, aby 
doba, která uplyne do jejich otevření, byla 
co nejkratší. Na kontrolním dnu ke stavbě 
dálnice 8. listopadu zástupci Ředitelství sil-

nic a dálnic ČR a projekčních firem informo-
vali představitele Vysokého Mýta a obcí 
ležících na trase dálnice o tom, co se od po-
sledního setkání událo a jak pokročila pří-
prava jednotlivých úseků. Bez problémů 
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Dálnice se blíží k Vysokému Mýtu
Ve čtvrtek 22. prosince proběhne slavnostní zprovoznění bezmála patnáctikilometrového úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova. 
Dálnice se tak přiblíží na dohled k Vysokému Mýtu. 

pokračují výkupy pozemků a připravují se 
výběrová řízení na zhotovitele stavby.  
Součástí úseku dálnice z  Ostrova k Vyso-
kému Mýtu je půlkilometrový tunel s dvoji-
tým tubusem skrz vrch Homole, který byl 
vyčleněn jako samostatná stavba. Firma, 
která ho bude stavět, se soutěží zvlášť, aby 
se v případě zpoždění mohl úsek zprovo-
znit i bez tunelu. Pokud by taková situace 
nastala, pak by se tunel dočasně objížděl 
po stávající silnici I/17.  
V trase dalších úseků dálnice kolem Vyso-
kého Mýta směrem k Litomyšli se už na za-
čátku roku objeví stavební stroje, které 
budou skrývat vrchní části půdy. Po nich 
nastoupí archeologové, kteří se při vý-
zkumu zaměří především na území, kde se 
předpokládají zbytky historických osídlení. 
Očekává se, že v terénu by měli být hotovi 
koncem příštího roku.   
Ředitelství silnic a dálnic bude v následu-
jícím roce vybírat zhotovitele. Zahájení 
stavby dvou úseků dálnice z Ostrova kolem 
Vysokého Mýta do  Džbánova se předpo-
kládá na  přelomu roku 2023/2024, úsek 
Džbánov – Litomyšl přibližně o rok později. 
Průběh a stav příprav stavby dálnice bude, 
tak jako dosud, průběžně upřesňován 
a konzultován s městem a dotčenými ob-
cemi, aby se doladily detaily, jako budou 
případná dopravní omezení, pohyb sta-
vební techniky navážející materiál apod. 
S poskytovanými informacemi a spoluprací 
jsou zástupci obcí a měst spokojeni. „Oce-
ňuji dosavadní přístup pardubického pra-
coviště Ředitelství silnic a  dálnic, jeho 
komunikaci a vstřícnost k našim připomín-
kám a návrhům. Jsem rád, že tak dobře fun-
guje,“ řekl starosta František Jiraský.  
Informace o přípravě stavby jednotlivých 
úseků dálnice budou průběžně zveřejňo-
vány ve Vysokomýtském zpravodaji i na 
nových městských webových stránkách 
www.vysoke-myto.cz.  

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Datové schránky budou povinné pro živnostníky  
a nepodnikající právnické osoby
Od 1. ledna 2023 na základě změny zákona 
automaticky získají datovou schránku 
všichni živnostníci a  nepodnikající práv-
nické osoby. Pokud patříte do jedné ze jme-
nované skupiny a dosud datovou schránku 

nemáte, přístupové údaje obdržíte dopo-
ručeným dopisem během měsíce ledna, 
února nebo března 2023. Datovou 
schránku si také můžete založit sami již 
nyní. Více informací o datových schránkách 

naleznete na webové stránce www.chcida-
tovku.cz a o přihlášení do datových schránek 
na www.mojedatovaschranka.cz. Informace 
poskytuje také infolinka 954 200 200.     

Zdroj Ministerstvo vnitra ČR

Vizualizace úseku dálnice Ostrov - Vysoké Mýto. Foto archiv ŘSD

Sjezd z nového úseku dálnice Časy – Ostrov. Foto archiv ŘSD



Tématem soutěže se stal strom. „I v  roce 
2022 jsme se zaměřili na  podporu tech-
nického a  environmentálního rozvoje naší 
nejmenší vysokomýtské generace. Krásné 
výtvory na  téma Strom fantazie vytvořené 
dětmi z pěti mateřských škol zkrášlily vestibul 
budovy generálního ředitelství a staly se tak 
naší každodenní součástí. Velkým osvěžením 
našeho pracovního prostředí jsou nejen pes-
trobarevná díla, ale i malí návštěvníci, kteří si 
přicházejí prohlédnout les vytvořený ze všech 

dodaných výrobků,“ řekla ředitelka lidských 
zdrojů Iva Bursová. 
Děti mohly tvořit strom zcela podle své fan-
tazie. Podmínkou bylo pouze použití re-
cyklovaných materiálů. „K výrobě stromu 
jsme použili různý materiál – alobal z víček 
od jogurtu, přeložky od vajíček, zbytky látek, 
tvrdý papír, igelit. Děti z každé školky vytvořily 
svůj strom fantazie a výsledek byl naprosto 
úžasný. Při tvoření děti zapojily nejen svou 
fantazii, šikovné ručičky, seznámily se s ma-
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Pestrobarevné stromy fantazie
Vysokomýtské mateřské školy a miniškolka Všeználek se při příležitosti Dne stromů zapojily do environmentální soutěže pro děti, 
kterou vyhlásila společnost Iveco Czech Republic, a. s. 

teriálem, který do přírody opravdu nepatří, 
ale hlavně při výrobě stromu jsme měli mož-
nost zamyslet se, a říct si o tom, jak je potřeba 
chránit naše okolí pro nás a všechny lidičky 
do budoucna, aby naše Země byla stále tak 
krásná,“ řekla Stanislava Burešová, ředitelka 
mateřské školy Slunečná. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Vysokomýtské mateřské školy se zapojily do environmentální soutěže. Foto archiv Iveco Czech 
Republic

Světla lampionů se rozzářila ve Lhůtě
Podzimní večer v pátek 29. října ve Lhůtě 
u Vysokého Mýta prozářilo množství pes-
trobarevných světel lampionů. A  nejen 
u dětského hřiště, kde organizátoři této již 
několik let oblíbené akce účastníky uvítali. 
Pro malé odvážlivce byla připravena trasa 
celou obcí se soutěžními úkoly na tajem-
ných stanovištích. Každý z  úkolů z  dílny 
Hany Kusé byl nejen výtvarně zdařilý, ale 
i  přiměřeně obtížný, a  tak v  závěru 
na  všechny soutěžící čekala i  sladká 
odměna. Děkujeme všem za účast. 

Osadní výbor Lhůta 
 

Lampionový průvod ve  Lhůtě. Foto archiv 
Osadní výbor Lhůta
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Ve středu 7. prosince v podvečer se v centru 
města potkáme s  anděli, ochutnáme vá-
nočku, zahřejeme výborným čajem. Tento 
čas nám zpříjemní tóny, o které se postarají 
žáci ze Základní školy Jiráskova. Poté si spo-
lečně s dětmi z místní základní umělecké 
školy zazpíváme některé z oblíbených čes-
kých koled. Budeme se veselit a  při tom 
můžeme udělat i dobrý skutek… 
Rádi bychom společnými silami přispěli 
ke  zlepšení situace lidí, kteří se dostali 
do hmotné nouze. Ne úplně každý si dobu 
adventu a Vánoc užije bezstarostně. Právě 
v tuto chvíli má kdokoli z nás možnost je 
podpořit. Plánujeme zrealizovat potravino-
vou sbírku, jejíž výtěžek bude směřován 
do regionální potravinové banky, která po-
skytuje služby na  území Pardubického 
kraje. Advent a Vánoce otevírají srdce všem, 

proto pokud chcete předat trvanlivé věci 
pro méně šťastné lidi, můžete je přinést již 
v den, kdy budeme na náměstí zpívat ko-
ledy.  Od  7. 12. do  9. 12.  (včetně) bude 
možné přinést do Turistického informač-
ního centra trvanlivé potraviny. Všechny 
vaše dárky se dostanou například k opuště-
ným seniorům, k matkám samoživitelkám, 
k lidem v azylových domech a k dalším oso-
bám, které se ocitly v těžké životní situaci. 
 
Kam získané věci poputují? 
Potravinová banka Pardubice, z.s. podává 
pomocnou ruku lidem v nesnázích. Právě 
s tímto spolkem jsme se zkontaktovali a do-
mluvili se, že darované potraviny převezme 
a  přerozdělí mezi potřebné v  našem re-
gionu. Předsedkyně organizace Blanka 
Vopařilová vysvětluje:  „Cílem potravinové 
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véemko, infocentrum

Zpívejme a pomáhejme...
Přijměte pozvání na 12. ročník akce Česko zpívá koledy. Přijďte si společně zazpívat a užít adventní pohodu na vysokomýtské náměstí.

banky je především získávání a shromažďo-
vání potravinářských a drogistických výrobků 
od výrobců, obchodníků a dalších dárců. Zís-
kané výrobky jsou dále rozdělovány těm, kteří 
se ocitli v sociální nouzi. Banka přímo nepra-
cuje s klientem, ale zásoby předává sociálním 
službám na území Pardubického kraje. Tyto 
organizace garantují předávání potravin po-
třebným a další sociální práci, která s tím úzce 
souvisí. Ve Vysokém Mýtě k těmto organiza-
cím patří SKP Centrum a odbor sociálních věcí 
při městském úřadu“. 
 
Které potraviny pomáhají nejvíce? 
Nejvíce pomáhají základní trvanlivé potra-
viny a drogerie. Těchto produktů je v potra-
vinové bance stále nedostatek. Jedná se 
například o  konzervy, dětské výživy, in-
stantní polévky, luštěniny, rýži, těstoviny či 
základní a dětskou drogerii. 
Přijďte si s námi zazpívat a podpořit po-
travinovou sbírku. I malý dárek může být 
velkou pomocí… 

Martina Skálová, infocentrum

Zpívání koled se po čase vrací na vysokomýtské náměstí. Foto Lukáš Rufer

Výstava betlémů v Turistickém informačním 
centru Vysoké Mýto se v době adventu stala 
již tradicí. V těchto dnech proto opět mů-

žete okusit vánoční atmosféru. Prohlédnout 
si můžete originály zapůjčené z třebecho-
vického muzea betlémů. Svatou rodinu uvi-
díme vyřezanou ze dřeva, ale také scenérii 
složenou z papíru, miniaturně ztvárněnou 
ve  džbánku či ve  zvonečku. Soubor bet-
lémů doplní obrazy se zimní tematikou ze 
sbírek vysokomýtské městské galerie.

25. 11. – 29. 1., infocentrum 
BETLÉMY 
Výstava betlémů doplněna obrazy ze 
sbírek MGVM.

Pojďme spolu do Betléma… Berenika v oknech 
Nezapomeňte se zastavit u oken infocentra, 
která jsou vyzdobena výrobky s  vánoční 
a zimní tematikou. Výstavku pro radost ko-
lemjdoucích vytvořili klienti Bereniky, kteří 
nám touto cestou posílají přání příjemné 
vánoční pohody.                    Martina Skálová

Středa 7. 12. v 17.30,  
náměstí Přemysla Otakara II. 
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
Zpívání koled spojené s  potravinou 
sbírkou 
Sběrné místo pro darované potra-
viny: Turistické informační centrum 
Vysoké Mýto 
Středa 7. 12. 8.30 –18.30 
Čtvrtek 8. 12. 8.30 –17.00 
Pátek  9. 12. 8.30 –17.00



Už název Taková normální rodinka band 
naznačuje, že kapela je složena zejména 
z  rodinných příslušníků. Kudy vedla 
cesta k jejímu založení?  
S Edou, mým synem, jsme si vyšli na večeři 
a jediná volná místa byla u stolu rozjařených 
vysokomýtských muzikantů. Takže bylo 
jasné, na jaké téma se konverzace ponese. 
Adam, náš bubeník, nakousl téma, o kterém 
jsem si myslel, že už se mě týkat nebude 
a mám jej definitivně za sebou – tedy zalo-
žení kapely. Obsazení hrajících členů bylo 
jasné. Mimo Adama a Edy připadal v úvahu 
jen Jaromír a jeho sličná dcera Sára. 
 
Můžete nám detailně představit obsa-
zení v jakém TNR  band vystupuje? 
Když to vezmu věkově… Jaromír Štolba – 
zpěv – kamarád Eduarda Příhody st. a spo-
luzakladatel legendárních Chlapů z práce 
s.r.o., Eduard Příhoda – kytara – dlouholetý 
kamarád Jaromíra Štolby, Adam Čuřík – bicí 
– zapadající hvězda pěvecké soutěže Hlas, 
multiinstrumentalista a  součást  několika 
dalších projektů, Sára Štolbová – saxofon, 
zpěv – dcera Jaromíra Štolby a  bývalá 
členka mnoha hudebních souborů. A po-
sledním členem je nositel mých genetic-
kých informací Eduard Příhoda jr. - basová 
kytara - benjamínek kapely a vládce všech 
nízkých tónů, rovněž smyčcových. V sou-
časné době také působí v litomyšlském or-
chestru, kde sedí v  cellech, a  skupině 
Greenwich. Pozorní čtenáři si zajisté všimli, 

že Adam do rodinných svazků nezapadá. 
Abychom doplnili rodinnou provázanost 
všech členů, Adama jsme adoptovali. Tím 
jsme naplnili podstatu sice genderově ne-
vyvážené, zato funkční rodiny. 
 
V čem je dobré mít v kapele dívku a jak 
Sára zvládá mužskou přesilu? 
Je mnoho kladů, proč je dobré v kapele mít 
i dívku. Především je to otázka vkusu, který 
mají ženy daleko více vyvinutý, a tak krom 
bravurně zvládnutých saxofonových sól má 
plné ruce práce s kultivací neopracovaného 
materiálu v  podobě svých spoluhráčů. 
A není už pravdou, že je jediná členka an-
sámblu. Máme další dvě posily z řad něž-
ného pohlaví. Lucku a Lucku. Ta první nám 
pomáhá s texty a ta druhá se stará o chod 
a expanzi našeho podniku.  
 
S Jaromírem Štolbou vás pojí dlouholeté 
působení ve skupině Chlapi z práce s.r.o. 
Jak se dělal bigbeat v  devadesátkách 
a jak v roce 2022? 
Když jsme začínali, nedělali jsme nic cíleně 
s  jasným záměrem. Šlo nám především 
o naši zábavu, nijak zvlášť jsme se nenechali 
spoutat rytmem, harmonií, vše šlo z  nás. 
Občas se sice stalo, že jsme zašli za hranice 
jakési normálnosti, ale tak to prostě bylo. 
Právě to nám tehdy zajistilo jakousi „popu-
laritu“ a  vystřelilo nás to hodně vysoko 
s  prakticky nulovou snahou dosáhnout 
úspěch nebo mít ambici být úspěšní. Tehdy 
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Taková normální rodinka band
Kytarista Eduard Příhoda představuje v rozhovoru novou vysokomýtskou punk-rockovou kapelu s názvem Taková normální rodinka 
band.

jsme zkrátka začínali tam, kde jiní už končili, 
a tak to děláme i teď.  
 
Jak to u vás vypadá se skládáním písní, 
kdo je největším tahounem?  
Velký zlom v tvorbě nastal až poté, co jsme 
se i my nakazili hudební teorií a formou. Vše 
je tedy společné dílo založené na demokra-
tických principech a samozřejmě vládnoucí 
ruce.  
 
Složili jste hymnu pro 1. FC Nejzbach 
Vysoké Mýto. Skladba je to melodická 
s  chytlavým refrénem. Jaká je zpětná 
vazba veřejnosti?  
Tato hymna je dílo, pod které se tučným 
písmem podepsal především Jaromír. Srd-
cař a mnohaletý příznivec Nejzbachu, který 
je s  klubem spojený coby jejich masér 
a zdravotník. Ohlasy jsou kladné a samo-
zřejmě nás to velmi těší. 
 
Jaké máte plány a cíle do budoucna? 
V  plánu je dodělání kompletního reper-
toáru, se kterým se chystáme příští rok ob-
šťastnit co nejvíce možných kulturních 
podniků. Čeká nás hodně studiové práce 
a chystáme se co nejdříve vypustit do světa 
naše dva klipy, kdy jeden je v realizaci Voj-
těcha Štěpánka ze Studia Družba a  jeho 
ztvárnění bude animované, druhý si vzal 
na svá bedra Daniel Bek. K tomu jsou ve fázi 
příprav další projekty. 
 
17. prosince budete koncertovat v  M-
klubu společně s kapelou Volant. Na co 
se mají posluchači těšit? 
Bude to zaručeně hezký večer hodný před-
vánoční poklidné atmosféry, plný dobré 
muziky, provoněný skořicí a chutí vanilko-
vých rohlíčků. Přesto si netroufám říct, že 
akce bude vhodná pro ortodoxní puritány.  
 

Za rozhovor děkuje Vojtěch Sedláček,  
dramaturg M-klubu

Nová domácí kapela Taková normální rodinka band. Foto archiv TNR band

Sobota 17. 12. od 20.00, M-klub 
VOLANT / TAKOVÁ NORMÁLNÍ  
RODINKA BAND 
Punk - rockový večírek v M-klubu s le-
gendární pardubickou skupinou Vo-
lant a novou domácí kapelou Taková 
normální rodinka band.  
Vstupné: v předprodeji 170 Kč / 200 Kč 
na místě



Vynikající zpěvačka a  autorka Kateřina 
Marie Tichá vydala loni na podzim své de-
butové album Sami. To bylo nadšeně při-
jato nejen odbornou veřejností, ale 
především samotnými posluchači. Čerstvá 
držitelka hudební ceny Anděl v kategorii 
Objev roku oznámila další zásadní novinku 
ve  své umělecké dráze. Potvrdila začátek 
spolupráce s  legendární frýdeckomístec-
kou kapelou Bandjeez, která dlouhodobě 
provázela předčasně zesnulého Davida 
Stypku a aktuálně dokončila práci na jeho 
posledním albu Dýchej. „Je to pro mě velká 
čest. Každý interpret sní o tom mít podporu 
tak výjimečných hudebníků, jako jsou Band-
jeez. Známe se s kluky pět let. Ale až teď přišly 
společné jamy, setkání a hraní ve zkušebně. 
Potvrdilo se to, co jsme všichni věděli. Pohy-
bujeme se jako lidi i jako muzikanti na stejné 
lodi. S Bandjeez jsme se spřátelili už během 

turné s kapelou Jelen. Tam kapela Bandjeez 
před lety s  Davidem Stypkou vyrazila jako 
předkapela. Od té doby jsme toho jako muzi-
kanti i přátelé zažili spoustu. Když mi kluci na-
bídli spolupráci, bylo to pro mě  úplně jasné 
rozhodnutí,” zaznělo od  Kateřiny Marie 
Tiché. Kapela ve  složení Matěj Drabina 
(bicí), Pavel Sotoniak (klávesy), Maro Zeman 
(basová kytara), Matouš Rovenský (kytara) 
a Kateřina Marie Tichá (zpěv).
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Objev roku v M-klubu 
Kateřina Marie Tichá získala cenu Anděl a s kapelou Bandjeez přijíždí do M-klubu. 

Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez. Foto Kamil Klekar

Sobota 10. 12. od 20.00, M-klub 
KATEŘINA MARIE TICHÁ  
& BANDJEEZ 
Vstupenky v IC Vysoké Mýto, Choceň,  
Litomyšl a online na: www.mklub.cz  
Vstupné: v předprodeji 290 Kč / 350 Kč 
na místě

 M-klub 
 
Neděle 25. 12. od 21.00 
ŠTĚPÁNSKÁ DISCO 
Tradiční disco na  dvou sálech M-
klubu. DJ Petr a Martin Fikejs a Morris. 
Vstupenky v IC Vysoké Mýto, Choceň, Li-
tomyšl a online na www.mklub.cz  
Vstupné: v předprodeji 150 Kč / 180 Kč 
na místě  
 
Taneční odpoledne 
Poslední taneční odpoledne v tomto 
roce se uskuteční ve 13.30 ve spole-
čenském sále M-klubu  v  neděli 11. 
prosince. K tanci a poslechu zahraje 
opět hudební skupina Sunday Tea 
pod vedením Jaroslava Prudiče.  
Vstupné: 60 Kč 
 

Šemberovo  
divadlo 
 
III. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
V PŘEDPLATNÉM 
Úterý 20. 12. v 19.00 
Divadlo Kampa – L. Nikolajevič Tolstoj: 
ANNA KARENINA 
Vášnivý příběh o  niterné podstatě 
lásky. Světově proslulý román inspiro-
val k tvorbě dramatizace, ve které se 
odvíjejí dva hlavní proudy příběhu. 
První příběh je příběhem vášnivé ale 
sebezničující lásky, jejíž tragické vy-
ústění klade otázku: „Proč?” V druhém 
se před námi odvíjí milostné tápání, 
jehož pravdivost a čistota vede k napl-
nění a štěstí. 
Hrají: Pavla Drtinová, Agáta Dušková, 
Petr Herold, Pavel Kryl, Marek Menšík. 
Režie a dramatizace: Iveta Dušková. 
  
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
MIMO PŘEDPLATNÉ 
Úterý 17. 1. v 19.00 
Divadlo Kalich – Guillaume Mélanie: 
LADY OSKAR 
Modernizovaná verze komedie, která 
posloužila jako předloha ke  kultov-
nímu filmu s  Louisem de Funèsem, 
dává tentokrát velkou hereckou příle-
žitost v hlavní roli ženě.  
Hrají: Jana Paulová, Ladislav Hampl, 
David Suchařípa, Denisa Pfauserová/ 
Leontina Hromádková, Jan Kříž, Ven-
dula Fialová, Marie Křížová/ Pavla Do-
stálová... Režie: Jana Paulová. 
Vstupenky: 560, 540, 520 Kč 
 
Prodej vstupenek na divadelní předsta-
vení v infocentrech ve Vysokém Mýtě, 
Litomyšli, Chocni a online. Změna ter-
mínu, titulu a obsazení vyhrazena. 

Snad někdo přijde 
Michal Horák a Voxel – sympaťáci, kterým 
pro jejich vtipné songy a nakažlivou energii 
ležel u nohou už nejeden kulturák. A co te-
prve když jedou v kombu? Ano, vážení! Dva 
populární písničkáři, dvě doprovodné ka-

pely a  halda songů, z  nichž řadu znáte 
z YouTube a už tak teď sami moc dobře víte, 
že tohle bude pořádně veselá jízda. Šest 
měst, šest výjimečných koncertů. Úsměvy 
od ucha k uchu a protančené střevíce zaru-
čeny. Tak snad někdo přijde… 
 

Sobota 3. 12. od 20.00, M-klub 
SNAD NĚKDO PŘIJDE TOUR 2 
Koncert Michala Horáka + Voxel  
& spol. 
Vstupenky v IC Vysoké Mýto, Choceň,  
Litomyšl a online na: www.mklub.cz  
Vstupné: v předprodeji 390 Kč / 450 Kč 
na místě
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Čtvrtek 1. 12. od 19.00 
OBĚŤ  
(Drama) Irina je svobodná matka z Ukrajiny 
žijící na  českém maloměstě. Jejího syna 
Igora kdosi surově zbil a hlavním podezře-
lým z útoku jsou místní Romové. Irina se 
rozhodne bojovat za spravedlnost a její boj 
mobilizuje celou společnost… 
Režie: Michal Blaško. Hrají: Vita Smačeljuk, 
Gleb Kuchuk, Alena Mihulová, Igor Chmela  
92 min. V českém znění. Od 15 let. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 
Pátek 2. 12. od 19.00 
Pátek 16. 12. od 19.00 
Středa 28. 12. 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. 
 

 
 
Sobota 3. 12. 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 

Konec roku ve velkém stylu
V prosinci dostanete pořádnou filmovou nálož. Čeká vás nový Avatar, česká hvězdně obsazená komedie Vánoční příběh, autobio-
grafický snímek Stevena Spielberga Fabelmanovi, nová česká pohádka Největší dar nebo pokračování Kocoura v botách s podtitulem 
Poslední přání. Určitě zkuste i drama Oběť nebo A pak přišla láska… se skvělou Pavlou Tomicovou. A pro nejodvážnější bude i Kino 
naslepo. Těšíme se na vás v Šemberově divadle.

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 aj. 
161 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 140 Kč. 
 
Neděle 4. 12. od 16.00 
DIVNOSVĚT  
(Animovaný / akční / rodinný) Průzkum-
nická rodina Cladových se snaží proletět 
skrz neprobádaný a především divný svět. 
Doprovází je barvitá posádka obří vzducho-
lodi, rošťácký tvor přezdívaný Flek a třínohý 
pes. 
103 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 130 Kč / dětské 110 Kč. 
 

 
 
Neděle 4. 12. 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 120 Kč.  
 
Čtvrtek 8. 12. od 19.00 
Čtvrtek 15. 12. od 19.00 
A PAK PŘIŠLA LÁSKA…  
(Drama / komedie) Kristýna zoufale hledá 
lásku a štěstí. Rozhodne se proto odjet s dce-
rou na ozdravný víkend za kartářkou. Přijde 
na konci uzdravování konečně i láska? 
Režie: Šimon Holý. Hrají: Pavla Tomicová, 
Sara Venclovská, Tereza Hofová aj. 
87 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 120 Kč. 

Pátek 9. 12. od 19.00 
KINO NASLEPO  
aneb trochu adrenalinu v kině vol. 3 
Chcete zažít něco nového? Nebaví vás roz-
hodovat nebo si vybírat? Tak pojďte na kino 
naslepo. Prostě přijdete do kina a uvidíte, 
co se před vámi bude na plátně dít. Vstupné 
zaplatíte po filmu do kasičky podle toho, jak 
se vám film líbil, takže nic neriskujete a mů-
žete kdykoliv odejít. 
Od 15 let. Vstupné dobrovolné. 
  
Sobota 10. 12. od 19.00 
Neděle 18. 12. od 19.00 
FABELMANOVI  
(Drama) Mladý muž Sammy Fabelman, 
který vyrůstá v  Arizoně po  2. světové 
válce, objeví zdrcující rodinné tajemství 
a zkoumá, jak mu síla filmů může pomoci 
poznat pravdu. 
Režie: Steven Spielberg. Hrají: Michelle Wil-
liams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel La-
Belle, Jeannie Berlin aj. 
151 min. S  českými titulky. Od  12 let. 
Vstupné 130 Kč. 
 
Neděle 11. 12. od 16.00 
Pátek 30. 12. od 16.00 
NEJVĚTŠÍ DAR  
(Pohádka) Jak to dopadne, když se bohové 
začnou plést do života lidem a lidé do ži-
vota bohům?  
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Režie: Daria Hrubá, Marta Santovjáková 
Gerlíková. Hrají: Boleslav Polívka, Anna Po-
lívková, Chantal Poullain aj. 
93 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 
Neděle 11. 12. od 19.00 
KDYŽ PROMLUVILA  
(Drama) Reportérky z New York Times řeší  
příběh, který stál u zrodu kampaně #MeToo 
a  prolomil desítky let trvající mlčení 
ohledně sexuálního násilí v Hollywoodu. 
Režie: Maria Schrader. Hrají: Carey Mulligan, 
Zoe Kazan, Wesley Holloway, Tom Pelphrey, 
Samantha Morton aj. 
135 min. S českými titulky. Od 15 let. 
Vstupné 140 Kč. 
 
ODPOLEDNÍ KINO   
Čtvrtek 15. 12. od 16.00 
BUKO 
(Komedie / drama) Jarmila se po  ztrátě 
muže ocitne na životní křižovatce, kde se 
musí rozhodnout, zda zbytek života už jen 
trpělivě “přečká”, nebo se vzepře a vrhne se 
do dobrodružství s nejistým koncem… 
Režie: Alice Nellis. Hrají: Anna Cónová, Petra 
Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová, Mar-
tha Issová aj. 
112 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 80 Kč. 
 

Sobota 17. 12. od 19.00 (v českém znění) 
Čtvrtek 22. 12. od 19.00 (v českém znění) 
Čtvrtek 29. 12. od 19.00 (s českými  
titulky) 
AVATAR: THE WAY OF WATER  
(Akční / dobrodružný / sci-si) James Came-
ron vrátí diváky zpět do nádherného světa 
Pandory ve velkolepém a strhujícím dobro-
družství plném akce. Po více jak deseti le-
tech se znovu setkáváme s  Jackem Sully, 
Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, 
aby se udrželi v bezpečí a naživu. 
Režie: James Cameron. Hrají: Sam Wor-
thington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, 
Stephen Lang, Kate Winslet aj. 
190 min. Od 12 let. Vstupné 150 Kč. 
 
Neděle 18. 12. od 16.00 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE:  
JAK TO CELÉ ZAČALO  
(Animovaný / rodinný) Oblíbená postavička 
poprvé ožívá v původní ilustraci Sempého 
v animovaném filmu pro celou rodinu.  
82 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 120 Kč / dětské 80 Kč. 
 

 
 
Čtvrtek 22. 12. od 16.00 
Pátek 23. 12. od 16.00 
Čtvrtek 29. 12. od 16.00 
KOCOUR V BOTÁCH – POSLEDNÍ PŘÁNÍ  
(Animovaný / dobrodružný / rodinný) Ko-
cour v  botách zjišťuje, že jeho vášeň pro 
dobrodružství si vybrala svou daň: už přišel 
o osm ze svých devíti životů. A tak se vy-
dává na výpravu za bájným Posledním přá-
ním, aby svých devět životů zase obnovil. 
101 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 140 Kč / dětské 120 Kč. 
 
Pátek 23. 12. od 19.00 
Úterý 27. 12. od 19.00 
ŠÍLENÁ NOC  
(Akční / thriller / komedie) Příběh jednoho 
večera, který se nečekaně zvrtnul. Štědrý 
večer, pro partu zločinců ideální čas na pře-
padení nechutně bohaté rodiny a  pro-
větrání jejího sejfu. Ve  svém plánu však 
nepočítali s  velmi nepravděpodobným 
vousatým hrdinou…  
Režie: Tommy Wirkola. Hrají: David Harbour, 
John Leguizamo, Beverly DAngelo, Cam Gi-
gandet aj. 
111 min. S českými titulky. Od 15 let. 
Vstupné 140 Kč. 

Úterý 27. 12. od 16.00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2  
(Pohádka / fantasy / komedie) Mladá alchy-
mistka Amélie dokáže ovlivňovat tok času 
a tak se stane, že Amélie ze současnosti se 
setká s  Amélií z  minulosti, která ji od  té 
chvíle provází na každém kroku… 
Režie: Petr Kubík. Hrají: Eliška Křenková, 
Marek Lambora, Vojtěch Kotek aj. 
134 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 
Středa 28. 12. od 16.00 
WEBSTEROVI VE FILMU  
(Animovaný / rodinný) Humorné i laskavé 
příběhy  se věnují každodenním dětským 
radostem i trápením a ukazují, že nejpev-
nější síť je rodina. 
Hrají: Ivana Korolová, Adam Mišík, Jiří 
Lábus, Ivana Chýlková 
65 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 120 Kč / dětské 80 Kč. 
 

 
 
Pátek 30. 12. 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 120 Kč. 
 

 
 



Úterý 6. 12. od 16.00,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
Jan Klíma:  
AFRIKA V POSLEDNÍCH DVOU KNIHÁCH  
Beseda o vzdálených končinách a jejich in-
spiraci. V  knize  Afrika ve  vichru svo-
body (2021) se Jan Klíma věnoval dějinám 
africké dekolonizace. V knize Nad Angolou 
zataženo (2022) shrnul své zážitky z půso-
bení v zemi, kde naději na mír po dlouhých 
bojích přerušila opět občanská válka. Zku-
šený afrikanista a autor mnoha knih i článků 
zasvěcených „černému kontinentu“ připo-
mene oblast, na kterou bychom neměli za-
pomínat. 
Docent Jan Klíma, vysokomýtský rodák, je 
přední český odborník na dějiny Portugal-
ska, dějiny portugalsky mluvících zemí, dě-
jiny Afriky a Latinské Ameriky. 
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Advent v knihovně
Městská knihovna ve Vysokém Mýtě pro své návštěvníky připravila bohatý program 
i v čase nadcházejících Vánoc.

 

Knižní novinky 
 
Naučná literatura: 
Jan Klíma:  
Nad Angolou zataženo 
Jiří Nádoba: Máme na víc 
Lucie Kutrová:  
151 dní Pacifickou  
hřebenovkou 
Lukáš Vavrečka:  
Nečtu! Poslouchám 
Martin Úbl: Stezka Českem 
 
Beletrie: 
Michaela Duffková: Zápisník absti-
nentky 
Halina Pawlowská: Užívej života 
Jana Poncarová: Herečka 
Petra Langová: S duší lvice 
František Niedl:  
Plavba do nenávratna 
Nicholas Sparks: Přání 
Anna Bolavá: Vypravěč 
Eduardo Strauch Urioste: 
Z ticha 
Johan Theorin: Hlasy kostí 
Lars Kepler: Pavouk 
Josef Klíma: Smrt s odkladem 
Dominik Dán: Tajemný závoj 
Paula Brackston:  
Tajemství čokoládovny 
 
Literatura pro děti a mládež: 
Tilda Kelly:  
Zachráněný tučňáček 
Enne Koens:  
Jsem Vincent a nebojím se 
Klára Smolíková:  
Morčata v akci 
 
CD novinky 
Marta Kubišová  
a bratři Ebenové:  
Adventní písně a koledy 
Robert Bryndza: Smrtící tajnosti

                  odd. pro       odd. pro 
                  dospělé        dětské čtenáře 
24. 12.      zavřeno         zavřeno 
25. 12.      zavřeno         zavřeno 
26. 12.      zavřeno         zavřeno 
27. 12.      7 – 15             13 – 17 
28. 12.      8 – 18            8 – 12 
29. 12.      zavřeno         zavřeno 
30. 12.      zavřeno         zavřeno

Vánoční provozní 
doba knihovny

Úterý 13. 12. od 16.00,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
Marie Klíglová:  
ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU V NÁS 
Druhá přednáška z  cyklu Zdraví začíná 
v  hlavě. Tentokrát nás lektorka osobního 
rozvoje a  autorka knihy Odvaha žít jinak 
Marie Klíglová seznámí s vlivem zvěrokruhu 
na náš život. Další přednášky se konají vždy 
každé druhé úterý v měsíci. Ta následující, 
10.1., bude na téma Odpuštění. 
Vstupné: dobrovolné 

Pátek 16. 12. od 14.00 do 16.00,  
oddělení pro dětské čtenáře 
ADVENTNÍ TVOŘENÍ 
Vánoční dílna pro děti, rodiče, babičky i dě-
dečky. 
Pokud rádi tvoříte, přijďte do knihovny, kde 
si můžete vyrobit drobný dárek nebo vá-
noční dekoraci. Akce je zdarma. 
 
1. 12. – 28. 2., výstava ve vestibulu 
VÁNOCE A ZIMA 
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Dobříkov. 
Tato malotřídní základní škola vyniká svojí 
téměř rodinnou atmosférou, kde se mladší 
žáci učí od  starších a  naopak. Děti jsou 
zvyklé spolupracovat, ale pracují i  samo-
statně. Výuku jim zpestřuje velké množství 
projektů a aktivit, na  jejichž tvorbě a pří-
pravě se mnohdy samy podílejí. Téměř sou-
částí školy je i  nádherná příroda, kterou 
často využívají jako venkovní učebnu. 
Klademe důraz na kvalitní připravenost dětí 
na další vzdělávání, používáme inovativní 
metody ve  spojitosti s  tradičními, stejně 
jako vyvažujeme používání formativního 
slovního hodnocení známkováním. Malý 
počet dětí umožňuje osobní, individuální 
přístup a tím nás to spolu víc baví, cítíme se 
dobře a budeme mít jednou na co vzpomí-
nat.  
Na to, jak se učíme, spolupracujeme, tvo-
říme, hrajeme si v  družině, bruslíme, sla-
víme advent, přespáváme ve  škole, 
pomáháme druhým, cestujeme, objevu-
jeme a bádáme (a spoustu dalšího) se mů-
žete podívat na našem Facebooku ZŠ a MŠ 
Dobříkov nebo na stránkách www.zsdobri-
kov.cz. 

Za ZŠ Dobříkov Michala Štěpánová



Autorský večer poezie a hudby je prvním 
veřejným počinem uskupení Šlápoty, které 
režijně vedou Irena Truhlářová a  Filip Ja-
nouch. Malou ochutnávku již okusili náv-
štěvníci vernisáže výstavy Velký návrat Běly 
Kašparové v Městské galerii Vysoké Mýto. 
Právě tam básníci premiérově vystoupí se 
svým komponovaným pořadem 2. prosince 
od 19.30 hodin. Těm, kdo se chystají přijít, 
vzkazují: „S sebou – čisté boty a  hladnou 
duši.“ 

Kromě veršů se můžete nechat inspirovat 
i něhou obrazů Běly Kašparové. Vysokomýt-
ská rodačka, která měla ve 30. letech 20 sto-
letí před sebou slibnou kariéru, když 
debutovala výstavou v Paříži a pokračovala 
v renomovaných pražských galeriích Aven-
tinum, u Feigla či v Mánesu, se po druhé 
světové válce kvůli politické situaci, která 
nepřála uměleckým individualitám, vytrá-
cela nejen z  výtvarné scény, ale rovněž 
z  paměti lidí. Ještě před pár měsíci bylo 
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Galerijní objev: malířka i básníci
Nově otevřenou výstavu Velký návrat Běly Kašparové doprovází několik kulturních zastavení. Dlouhými ovacemi ocenili posluchači 
šansonový večer i komorní koncert francouzsky recitující marimbistky. První prosincový pátek zazní mezi obrazy znovuobjevené 
malířky verše objevených vysokomýtských básníků.

povědomí o její existenci mezi Vysokomýt-
skými nulové a cílem výstavy je to změnit. 
Díky vnučce a synovci, které se podařilo ga-
leristům kontaktovat, se na  světlo světa 
zase po  desetiletích dostaly novinové 
články především z meziválečného období, 
pozvánky na výstavy i katalogy k nim, foto-
grafie z expozic i z rodinného alba. Vznikl 
tak soupis výstav, na nichž se autorka pre-
zentovala, doplněný o recenze v dobovém 
tisku. Z tištěných materiálů i vzpomínek pa-
mětníků se během dvou let podařilo po-
skládat obrázek o životě malířky, která byla 
jednou z  prvních absolventek Akademie 
výtvarných umění a  přátelila se s  věhlas-
nými umělci, jakými byli  Jindřich Štyrský, 
Toyen či Josef Šíma, který ji dokonce při 
setkání v Paříži roku 1926 portrétoval. Běla 
Kašparová se nyní, 121 let od svého naro-
zení a 60 let od poslední autorské výstavy, 
vrací zpět. 

Iveta Danko, kurátorka MG

Mladí básníci vystoupili při vernisáži výstavy Velký návrat Běly Kašparové.  
Foto Tereza Jiroušková

Pátek 2. 12. v 19.30, sál galerie 
ŠLÁPOTY 
Večer poezie. 
Vstupné: dobrovolné 
  
Do 15. 1., sál galerie 
VELKÝ NÁVRAT BĚLY KAŠPAROVÉ 
Výstava obrazů.

Umělecká sbírka se rozrostla o 146 obrazů
Čtyři obrazy letos zakoupila a dalších 142 
dostala darem Městská galerie Vysoké 
Mýto.  V letošním roce se tedy sbírka roz-
rostla o 146 uměleckých děl. 
Za 50 tisíc korun, které má galerie k dispo-
zici na akvizice, byla pořízena panoramata 
města od vysokomýtských malířů Václava 
Prágra a Aloise Srnského, která viděli náv-
štěvníci podzimní výstavy Meet Mýto. Sou-
částí aktuální výstavy je nově koupený 
portrét od Běly Kašparové. Posledním auto-
rem, který obohatil sbírku, je Jan Šplíchal, 
významný regionální umělec, který tvořil 
ve Sloupnici. 
Mezi darovanými obrazy je početně nej-
významnější obsáhlý soubor 137 děl Cti-
rada Doubka, tisovského malíře, jemuž 
galerie uspořádala na jaře autorskou vý-
stavu k 85. narozeninám. Převažují kra-

zákoutí Vysokého Mýta věnovali místní 
autoři Jan Pokorný a Tomáš Diblík. Dále 
na seznamu darovaných děl figurují Jan 
Juška, Václav Peřina a Václav Voráček. 
Kromě rozšiřování sbírky je nedílnou 
součástí práce galeristů rovněž péče o ni. 
Díky dotaci města Vysoké Mýto ve výši 
30 tisíc korun a Pardubického kraje, který 
v letošním roce přispěl částkou 35 tisíc 
korun, bylo tento rok zrestaurováno osm 
obrazů.  
Celkem čtrnáct obrazů restaurovaných 
v posledních dvou letech bylo vystaveno 
na  výstavě Meet Mýto v  září a  v  říjnu. 
Navíc mají návštěvníci galerie možnost 
vidět opravenou malbu Běly Kašparové 
s názvem Holubice právě v těchto dnech. 
 

Iveta Danko, kurátorka MG

Vysoké Mýto od Vanic zachytil na svém ob-
raze Alois Srnský i s volským spřežením. Foto 
archiv MGVM

jinné motivy nejčastěji malované tempe-
rou či pastelem. Své akvarely zachycující 
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Armádní Karosy míří zpět do Mýta
K odběratelům autobusů Karosa patřila i československá a česká armáda. Současná Armáda České republiky nyní některé Karosy 
řady 700 po letech služby vyřazuje z provozu.

Toho využilo vysokomýtské muzeum a za-
žádalo o bezplatný převod dvou autobusů 
do  svých sbírek. Armáda tomuto poža-
davku vyhověla a zástupci muzea si 9. listo-
padu jeli do  Kostelce nad Labem převzít 
autobus Karosa C 734 a Karosa LC 735. Pro-
tože autobusy byly odhlášeny z evidence 
vozidel, musel jejich odvoz proběhnout 
prostřednictvím odtahové služby, a  tak 
mnozí řidiči na dálnici D11 mohli spatřit po-
měrně zajímavou přepravní kolonu. 
Autobusy budou sloužit k výstavním úče-
lům v připravovaném Technickém muzeu 
Pardubického kraje. Zatímco C 734 se po-
nechá ve stavu, v jakém je, u Karosy LC 735 
se plánuje provést podélný řez, aby se 
budoucím návštěvníkům přiblížilo mate-
riálové složení vozu i princip funkce jedno-
tlivých dílů. 

Jiří Junek
Autobusy Karosa přepravované z armádních skladů v Kostelci nad Labem do muzea ve Vyso-
kém Mýtě. Foto archiv RMVM

 Sobota 17. 12. od 17.00,  
kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi 
VÁNOČNÍ KONCERT VE VRACLAVI 
Po  dvou letech covidové pauzy se 
vysokomýtské muzeum opět vrací 
k  tradičnímu vánočnímu koncertu 
v Barokním areálu ve Vraclavi. Koncert 
je mimo jiné poděkováním všem ná-
vštěvníkům a podporovatelům muzea 
za jejich celoroční přízeň. Letos v kos-
tele sv. Mikuláše vystoupí hudební 
skupina Muziga v čele s Helenou Ve-
dralovou. Pečlivě vybrané lidové 
skladby navodí tu správnou atmo-
sféru k  vánočnímu i  zimnímu rozjí-
mání. Po  skončení koncertu bude 
následovat společné zpívání koled 
před kostelem a pro zahřátí je pocho-
pitelně připraven punč a horký čaj.

Jak si vyrobit ošatku 

Úterý 13. 12. od 16.00,  
Šemberův dům 
TVOŘIVÁ DÍLNA  
S LENKOU KMOŠKOVOU 
Výroba ošatek. Nutná rezervace 
  
Čtvrtek 8. 12. od 16.00,  
Šemberův dům 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  
VÝSTAVY BEJVÁVALO DOBŘE

Tvořivé dílny k výstavě Bejvávalo dobře po-
kračují. I na měsíc prosinec připravilo mu-
zeum doprovodný program se zaměřením 
na stará řemesla. 
Po  listopadové řezbářské dílně s Mirosla-
vem Rejmanem se na  návštěvníky těší 
13. prosince Lenka Kmošková. Ta seznámí 
zájemce s  výrobou slaměných ošatek 
a po teoretické přípravě se přikročí k jejich 
samotnému zhotovení. Kdo se tedy na 

dílnu přihlásí a bude dostatečně šikovný, 
odnese si domů vlastní ošatku. Lenka 
Kmošková se zkoumáním postupu výroby 
ošatek věnovala dlouhodobě a za své zna-
losti a  rukodělné umění byla navržena 
na titul Nositel tradice Pardubického kraje. 
Je to velmi šikovná dáma, je známá i vlast-
ním pěstováním lnu a ovládá techniku jeho 
zpracování i tkaní. 
Kapacita workshopu je omezená, a proto je 
nutné se zaregistrovat předem na emailové 
adrese muzeum@muzeum-myto.cz 
V prosinci rovněž proběhne další komento-
vaná prohlídka výstavy Bejvávalo dobře 
aneb jak se co dělávalo, která v muzeu po-
trvá až do 19. února. Autorka výstavy Soňa 
Krátká vás blíže seznámí s  vystavenými 
předměty a  některými pozapomenutými 
výrobními postupy.



Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě má 
ve svých sbírkách historický Smutkův bet-
lém, který byl vytvořen technikou tzv. kaší-
rování. Jedná se o pracovní postup, kdy se 
figurky vytváří tvarováním a lepením z pa-
pírových kousků. 
Nyní jsme se rozhodli, že stejnou technikou 
vytvoříme originální muzejní betlém a na 
spolupráci při jeho vzniku vyzýváme 

všechny zájemce z řad občanů i veřejných 
institucí. Společné dílo bude vyráběno 
v úterý 20. prosince. Dopolední část je vy-
hrazena pro školy (prosíme o registraci pře-
dem) a odpolední od 13.30 patří veřejnosti. 
A  jak bude samotná dílna probíhat? Nej-
prve se společně podíváme na  slavnou 
předlohu – Smutkův betlém. Pak každý žák, 
student či jiný návštěvník obdrží směs z pa-
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Vyrobte společně muzejní betlém!
Pojďte s námi vytvořit první vysokomýtský muzejní kašírovaný betlém. 

píru, lepidla a textilu a podle předlohy, či 
vlastní fantazie začne tvořit buď postavičku 
darovníka, přihlížejícího, nebo figurku zví-
řete. Takto vzniklý betlém bude každý rok 
v čase vánočním vystavován a zároveň do-
plňován. 
Těšíme se na  všechny pomocníky. Vstup 
do muzea je pro tvůrce betlému zdarma.

Postavička darovníka ze Smutkova betlému. Foto archiv RMVM

Úterý 20. 12., Šemberův dům 
VYROBTE S NÁMI MUZEJNÍ BETLÉM 
9.00 – 12.00 pro školy  
(nutná rezervace) 
13.30 – 17.00 pro veřejnost

Výzva: staré regionální recepty
Blíží se vánoční svátky, a tak více než ob-
vykle hlavně ženy sahají pro kuchařskou 
knihu, aby našly své tradiční a oblíbené re-
cepty. Nás během následujícího roku 
budou zajímat staré ručně psané regionální 
kuchařské knihy s recepty vašich babiček, 
prababiček či maminek. Knihy psané 
na konci 19. a v první polovině 20. století. 
V takových knihách se vyskytuje mnoho re-
ceptů na  zapomenuté pokrmy někdy až 
s legračními názvy. Kdo ví, co to byly vojtě-
chy, Klimešův chléb nebo fil či kodo? Dříve 
tradiční recepty se vytratily i se svými názvy. 
Možné je, že se stejnému pokrmu či cukroví 

také říkalo v  různých oblastech odlišně. 
Naším cílem bude takové recepty hledat 
a porovnávat. A nejen to. Budeme je zkou-
šet znovuoživit a představit na výstavě s ná-
zvem Sladké mámení. A  třeba vydat 
do  roka místní vysokomýtskou kuchařku 
s recepty a fotografiemi. Máte-li tedy doma 
staré ručně psané knihy, budeme moc 
vděční za jejich zapůjčení k prostudování. 
Na  oplátku se s  vámi podělíme o  recept 
na sladkost, která se jmenovala truhlářské 
třísky. 
Kontakt: kratka@muzeum-myto.cz 

Soňa Krátká

Smutkův betlém 
zpřístupněn 
 
Také v letošním roce se opět v prosinci (od 
10. – 31. 12.) dočasně zpřístupní veřejnosti 
Smutkův kašírovaný betlém. 
Betlém o rozměrech 130 x 140 cm je dílem 
rodiny vysokomýtského jircháře Smutka 
a vznikl v 1. polovině 19. století. V roce 1914 
proběhla jeho oprava, pro kterou byly 
mimo jiné použity kulisy z loutkového di-
vadla. Do vysokomýtského muzea byl zís-
kán v  roce 1965. Vedle 27 postav zde 
najdeme i 61 ovcí, 4 velbloudy a 1 psa.

Vše nejlepší v novém roce 2023  
přeje Regionální muzeum  
ve Vysokém Mýtě



Uspořádali jsme ve školce aktivitu „Den pro 
Pavlíka“ a na návštěvu pozvali nevidomého 
chlapce Pavla Diblíka, který je varhaníkem 
v kostele svatého Vavřince. Děti měly mož-
nost sledovat jak běžné aktivity, jako je 
oblékání, přezouvání, konzumace jídla, 
přecházení vozovky, které pro ně samotné 

nepředstavují žádné zvláštní úsilí, jsou pro 
Pavla se zrakovým postižením náročné. 
Pavel Diblík za  dětmi přijel v  doprovodu 
svého vodícího psa Bruna. Společně s dětmi 
posvačil a připravil pro ně koncert, při němž 
jim zazpíval a  zahrál na  klavír i  housle. 
Potom si zazpívaly děti s Pavlíkem několik 
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Podpora prosociálních dovedností
Za účelem rozvoje empatie, přijetí odlišnosti a prohloubení zájmu o druhého jsme využili Mezinárodní den nevidomých připadající 
na 13. listopad. 

písní a pokládaly mu otázky o životě nevi-
domých lidí. Na zahradě si děti mohly vy-
zkoušet v  doprovodu Pavla a  Bruna 
smyslové hry a se zavázanýma očima hle-
daly předměty nebo procházely vymeze-
nou dráhu. Také hledaly Bruna podle 
sluchu, protože cinkání jeho zvonků 
na obojku je dobře směrovalo, i když přes 
šátek neviděly. Pavlík s Brunem se s dětmi 
vydal na procházku v okolí MŠ a zde bylo 
možné sledovat spolupráci nevidomého 
člověka s  bílou hůlkou a  vodícího psa. 
Všichni obdivovali, jak velkou a věrnou opo-
rou Bruno svému pánovi je. Po společném 
obědě se děti uložily k spánku a Pavlík jim 
na flétnu zahrál několik ukolébavek. Potom 
jsme se všichni rozloučili s poděkováním 
za  vzájemné obohacení a  pěkné chvíle, 
na které budeme dlouho vzpomínat v re-
spektu a úctě k lidem s vadou zraku, kteří 
statečně a  radostně kráčí životem jako 
Pavel Diblík. 

Edita Lipavská, MŠ Pod Smrkem

Nevidomý varhaník Pavel Diblík byl na návštěvě v MŠ Pod Smrkem. Foto archiv školy 

Stromy jsou náš život Dýňová cesta  
Děti si s učitelkami v jednotlivých třídách vy-
tvořily z dýní dýňová strašidla. Společně pak 
dýněmi ozdobily místečko na  zahradě. 
A protože jsme velká školka a máme celkem 
devět tříd, strašidýlek, a  nejen dýňových, 
bylo opravdu hodně. Ve středu 2. 11. akce 
vyvrcholila večerní stezkou. Nasvícená stra-
šidýlka a  cesta naší zahradou zpříjemnila 
jeden krásný podvečer pro děti a jejich ro-
diče. Na závěr cesty na děti čekaly dvě čaro-
dějnice s  odměnami, které děti dostaly 
za odvahu. Druhý den pak děti měly mož-
nost si cestu projít ve dne, kdy vše vypadalo 
úplně  jinak.  Dýňová  cesta  se  všem  moc 
líbila, některé děti se na večer důkladně při-
pravily - převlékly se za strašidla, čaroděj-
nice, na cestu si svítily lampionem. A úplně 
nejlepší bylo to, že si ji děti pomohly připra-
vit samy.                      Kolektiv MŠ Slunečná

Měsíc říjen byl v naší školce ve znamení Me-
zinárodního dne stromů. Zapojili jsme se 
do  soutěže, kterou vyhlásila firma Iveco 
Czech Republic, a.s., v jejímž rámci jsme 
s dětmi vytvořili Pohádkový strom. V naší 
školce děti zhlédly pohádku Ze života 
stromů, dozvěděly se mnoho zajímavých 
informací z přírody a zazpívaly si pěkné pís-
ničky. Měsíc říjen jsme zakončili projekto-
vým dnem s názvem Den stromů, na který 
jsme pozvali kamarády z MŠ Pod Smrkem, 
aby si s  námi užili zábavné dopoledne 

na  naší zahradě. Děti z  MŠ Pod Smrkem 
nám přinesly malý smrček v  květináči, 
o který budeme přes zimu pečovat a na jaře 
ho společně zasadíme na zahradě. V rámci 
tohoto dne děti vytvořily nádherné stromy 
z přírodnin, které nám ozdobily celý dvůr. 
Tento měsíc byl pro nás velice přínosný, do-
zvěděli jsme se mnoho nových a zajíma-
vých informací o  stromech, o  přírodě 
a ekologii. Jak řekl Theodor Künkele: „Les 
žije lépe bez člověka, ale lidstvo žije hůř bez 
lesa.“                                Kolektiv MŠ Kamarádi

O stromech jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Foto archiv školy



Ano, právě na tento festival Vojtěch Sedlá-
ček dokáže nalákat bubeníky, na které mů-
žeme po většinu roku koukat maximálně 
na YouTube nebo Instagramu. Jak se mohli 
mezi taková jména, ptáte-li se, dostat naši 

žáci? V minulém školním roce probíhala ce-
lostátní soutěž ZUŠek ve  hře na  bicí ná-
stroje. Dva naši žáci – Tadeáš Vrátil a Ondřej 
Nešpor uspěli v celostátním kole, které se 
konalo 6. května v  ZUŠ Holice. Jejich 
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Hráli jsme na Bubenickém festivalu 
Pro “ne-bubeníky“ může jít jen o další akci pořádanou v místním M-klubu. Pro zasvěcené jde o místo zaslíbené, plné hluku, paliček, 
bubnů, činelů a hlavně možností vidět a slyšet to nejlepší z české, slovenské a světové bubenické scény.

1. místo ve III. kategorii a 3. místo v VI. kate-
gorii udělalo na vysokomýtské pořadatele 
tak veliký dojem, že se jim rozhodli věnovat 
společně s absolutním vítězem soutěže Ště-
pánem Kolačným 45 minut programu 
na této prestižní akci. Každý, kdo do Mýta 
na festival jezdí pravidelně, ve skrytu duše 
doufá, že by mohl jednou také stanout 
za bicí soupravou přímo na pódiu. Tato pří-
ležitost je pro nás bubeníky vzpomínkou 
na  celý život. Zhruba dva měsíce příprav 
utekly jako voda a najednou byl konec října. 
„Kluci, nacvičeno máme?“ - „Ano.“, „Zabale-
nou soupravu máte?“  - „Ano.“, „Sluchátka 
a odposlech? Písničky připravený?“ - „Ano!“, 
„Máme tedy všechno, kluci?“  - „ANO!“ Při-
znám se, že jsem z výkonu kluků byl asi víc 
nervózní než oni. Minimálně to tak vypa-
dalo. Ale nebyl k tomu vůbec žádný důvod. 
Vše fungovalo, jak mělo, výkony obou míst-
ních borců sklidily velký potlesk a uznání 
a  bylo hotovo! O  pár hodin později se 
na  stejném místě představil skvělý ně-
mecký hráč Jost Nickel a po nabité tombole 
se ve vedlejším sále, již po druhé v historii 
festivalu, rozezněly bubny pod paličkami 
americké superstar Chrise Collemana.  

Tomáš Novák, ZUŠ

Na Bubenickém festivalu jsme byli ve společnosti velkých bubenických hvězd. Foto Lukáš Rufer

Dne 11. listopadu pár minut před pátou ho-
dinou se Šemberovo divadlo plní diváky. 
Ve foyer se rozlévá víno a ve vzduchu pa-
nuje příjemná nálada se špetkou napětí. 
Nikdo netuší, co ho dnes na  jevišti čeká. 
Studenti ze tří malých evropských měst – 
Caldas das Taipas, Mo i  Rana a Vysokého 
Mýta – nervózně postávají v zákulisí. Hledají 
zbytky své energie po náročném týdnu pl-
ného seznamování, poznávání a umění.  

Inscenace o kladech a záporech jedné ge-
nerace napříč Evropou ukončila druhou 
mobilitu projektu E+ EU_UpskillingPeople. 
Během týdne studenti tří zemí obsadili 
novou učebnu divadla v podkroví ZUŠ Vy-
soké Mýto, kde se věnovali tvorbě insce-
nace na  témata vymyšlená během 
portugalské mobility. Tvorbu doplnila řada 
poznávacích aktivit a zážitků.  

Žáci Literárně-dramatického oboru ZUŠ

 Akce ZUŠ 
 
Čtvrtek 1. 12. v 17.00,  
strom na parkovišti ZUŠ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
ZUŠ - vánoční koledy a písně zahrají 
a zazpívají  žáci ZUŠ Vysoké Mýto.   
 
Čtvrtek 15. 12. v 17.00,  
kostel Čs. církve evangelické 
ADVENTNÍ KONCERT - účinkuje dět-
ský pěvecký sbor Rubínek ZUŠ. 
 
Neděle 18. 12. v 16.00,  
kostel sv. Vavřince 
ADVENTNÍ KONCERT - vystoupení 
dětského pěveckého sboru Rubínek, 
symfonického orchestru Harmonia 
Iuvenis a tanečního oboru. 
 
Středa 21. 12. v 17.00,  
koncertní sál ZUŠ 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Vystoupení žáků vysokomýtské zá-
kladní umělecké školy.

Nevšední divadlo v nevšední den

Divadelní představení žáků tří evropských zemí ukončilo portugalskou návštěvu. Foto archiv ZUŠ



V neděli 9. října odjelo 48 žáků 7., 8. a 9. roč-
níku na  sedmidenní poznávací zájezd 
do Anglie. Vyzkoušeli si, jak žije anglická ro-
dina a během celého pobytu si procvičovali 
svoje jazykové znalosti. Výletů bylo mnoho, 
nejvíce se líbily monumentální útesy Seven 
sisters, Stratford nad Avonou – rodiště Wil-
liama Shakespeara a také motýlí farma. Ne-
chyběla návštěva Londýna, kdy za  2 dny 
žáci stihli zhlédnout London Eye, Tower 
of London, Tower bridge, Greenwichskou 
observatoř, lodě Cutty Sark a HMS Belfast, 
Trafalgar square, Piccadily Circus, Leicester 
square. Zájezd se moc vydařil a všichni se 
vrátili plni zážitků.  
Nežili jsme ale jen výletováním, zapojili 
jsme se i do různých soutěží: Jáchym Vos-
mek vzorně reprezentoval školu v krajském 
kole Logické olympiády v Pardubicích a ob-
sadil ve své kategorii výborné 8. místo.  
Pro velký zájem se opět konala soutěž v pi-

škvorkách. První místa ve třech kategoriích 
obsadili: Samuel Jan Sabolčik, Mikuláš Filip 
a Taras Roljuk. Žáci druhého stupně postou-
pili do oblastního kola, kde ve velké konku-
renci dosáhli na  krásné druhé (Matěj 
Kotrba, Jakub Vyhnálek a  Taras Roljuk) 
a čtvrté místo (Mikuláš Filip, Ladislav Gaži 
a  Štěpán Vosmek). Oba týmy postupují 
do krajského kola.  
Okrskové kolo ve florbale chlapců se konalo 
za účasti 6 týmů z různých škol, včetně na-
šich žáků. Ti se po několika výhrách utkali 
o první místo s Gymnáziem Ústí nad Orlicí. 
Oba týmy bojovaly statečně. Padl jediný ví-
tězný gól, který dal náš Jakub Pokorný. Flor-
balisté tak postoupili do  okresního kola, 
které se bude konat v Brandýse nad Orlicí.  
To ale nebylo vše, žáci 4. a 5. ročníku se s nad-
šením proti sobě postavili při olympiádě 
ve vyjmenovaných slovech. Nejlépe se s nimi 
popasovala žákyně 5. D Tereza Křížková.  

V říjnu se naše škola zapojila do sbírky pro 
Záchrannou stanici Pasíčka. Vybrala se 
spousta užitečných věcí, hlavně potravin 
pro zvířata. 
Pondělí 24. října proběhlo v duchu Hallo-
weenu. Tento den se žáci oblékli do děsi-
vých kostýmů, třídy si strašidelně vyzdobili 
a výuka byla tematická.  
Novou kuchyňku již plně využívají žáci 8. 
ročníku k nácviku vaření. Zkusit si v ní udě-
lat zdravou svačinku a popovídat si o zdra-
vých potravinách přišli na začátku listopadu 
i naši nejmenší – prvňáčci. Kromě ochut-
návky a povídání se jim také moc líbila vý-
roba krásného ubrousku. 
A na co se můžeme těšit v prosinci? Školní 
parlament chystá pro žáky turnaj v desko-
vých hrách a  soutěž tříd Poznej slavnou 
osobnost.  

Marta Faltysová, ZŠ Javornického
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Pestrý podzim na javorce
Říjen a začátek listopadu byl na zážitky i zkušenosti pro žáky ZŠ Javornického opravdu pestrý.

Exkurze do Anglie. Foto archiv školy

V  průběhu  měsíce října na  Speciální zá-
kladní škole a praktické škole ve Vysokém 
Mýtě proběhl projekt Den stromů. Spo-
lečně jsme navštívili Zahradu na Hartech. 
Vlakem jsme dorazili do Džbánova a odtud 
za  krásného slunného počasí  došli 
do areálu Zahrady na Hartech, kde jsme si 
poslechli přednášku o  významu a  užitku 
stromů a zblízka prohlédli chovaná zvířata. 
Děti se především dozvěděly, že stromy 
mají své nezaměnitelné místo na  zemi – 
snižují erozi a z atmosféry čerpají oxid uhli-
čitý. Zároveň poskytují domov mnoha zví-
řatům i rostlinám. Dávají nám dřevo, života- 

dárný kyslík, ale také své úžasné plody. 
Další dny se pak každá třída projektu 
zúčastnila vlastním, vždy velmi originálním 
způsobem. Někteří vyrazili do přírody a vní-
mali stromy zpoza fotoaparátu, jiní vytvořili 
model listnatého a jehličnatého stromu, ně-
kteří se zaměřili na život v korunách stromu 
a  pod jejich kůrou. Další se zabývali pro-
měnou stromu od jara do zimy. Vytvořila se 
výstavka s plody a listy stromů. Vyrábělo se 
pexeso, keramická mandala, kniha o stro-
mech, zhlédli jsme několik pořadů a stromy 
jsme kreslili nejrůznějšími technikami. 

Jana Nemčovská, Speciální ZŠ a praktická

Speciální den stromů Soutěže  
v angličtině 
 
Na druhém stupni ZŠ Jiráskova proběhlo 
školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 
Ze 6. a 7. tříd se nejlépe umístili Daniel Fi-
kejz, Ester Popilková, Nela Nováková a  Da-
niel Baier. Z  8. a  9. tříd pak nejvíce bodů 
získaly Aneta Krejčí, Adriana Paďourová 
a Radka Zajícová. První/ prvního z každé ka-
tegorie čeká okresní kolo v Ústí nad Orlicí. 
Znalost angličtiny prověřovala také soutěž 
Agyslingua, v níž byli nejúspěšnější Eliška 
Vašatová a Ondřej Adámek.  

Tereza Dejdarová, ZŠ Jiráskova



První a třetí třída se vydala do regionálního 
muzea na novou výstavu Bejvávalo dobře 
aneb jak se co dělávalo. Žáci se seznámili 
s mnoha již zapomenutými a opomíjenými 
řemesly. Zvídavé děti zaujaly nástroje po-
třebné při práci na poli, senosečích a vče-
lařství ve své historické podobě. Prvňáčci 
ještě mohli vyzkoušet řezbářské řemeslo 
v tvořivé dílně s panem Rejmanem. Práce 
s lipovým dřevem se jim velmi líbila, ale naši 
krásnou lípu před školou by na vyřezávání 
nikdy nepokáceli. Na závěr výstavy děti za-
vítaly do venkovské světnice se svým pů-
vodním vybavením. 
Po historickém okénku jsme si užili moderní 
technologie. Do Knířova dorazil EDUbus – 
mobilní polytechnická laboratoř se vzdě-
lávacím programem pro žáky i  učitele. 
V dílnách žáci pracovali s robotickými po-
můckami. Třeťáci, kteří dobře ovládají pro-
gramovatelnou včelku BeeBot, se seznámili 
s  novým robotem VEX 123. Vyzkoušeli 
gradované úlohy s překážkami nebo pro-
gramování s  podmínkou. Žáci čtvrtého 

a pátého ročníku, kteří programování a ro-
botiku poznávají i v hodinách informatiky, 
se zúčastnili vzdělávacího bloku s  Lego 
SPIKE Essential. Stavebnici propojili s table-
tem, připojili motor a senzor barev. Progra-
movali pohyb závory a  světelné mřížky. 
Všichni žáci si netradiční program užili. Díky 
tomu, že máme v naší škole k dispozici sady 
Lega, mohou pokračovat v  rozšiřování 
svých dovedností každý den i v rámci školní 
družiny. Odpolední vzdělávaní v Edubusu 
patřilo učitelskému sboru. 
Na konci měsíce jsme mohli uspořádat náš 
tradiční vánoční jarmark s bohatou nabíd-
kou žákovských výrobků, adventních deko-
rací i věnečků. Na adventní období se v naší 
škole velmi těšíme, jelikož si školu parádně 
vyzdobíme. Nejmenší děti ozdobí náš 
školní stromeček a velmi oblíbené je oteví-
rání třídních adventních kalendářů. Krás-
ným začátkem tohoto období je zpívaní 
vánočních koled na  Adventním kujebác-
kém jarmarku.            Kolektiv ZŠ Knířov
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Od pluhu až k robotu
Listopad byl pestrý nejenom svou podzimní přírodou, ale také náplní školních dní.

Do Knířova dorazil EDUbus. Foto archiv školy 

 Čtvrtek 15. 12., ZŠ Javornického 
VÁNOČNÍ JARMARK NA  JAVORCE 
Po dvouleté pauze se bude opět 
konat oblíbený Vánoční jarmark, který 
je určen všem zájemcům z řad široké 
veřejnosti. Dopoledne je určeno škol-
kám, odpoledne od 13 do 17 hodin 
patří veřejnosti. Přijďte si prohlédnout 
a  zakoupit vánočně laděné výrobky 
žáků naší školy. 

Vánoční čas je spojen s nejrůznějšími cha-
ritativními projekty, do nichž jsou zapojeni 
i naši žáci. 15. 12. se uskuteční vánoční be-
sídka pro rodiče, jejíž výtěžek bude věno-
ván Naději – Domu pokojného stáří. Dalším 
projektem je Červená stužka. Je zaměřena 
na podporu boje proti HIV a AIDS. Sbírka 
probíhá u příležitosti Světového dne boje 
proti této nemoci (1. 12.). Symbolem je pro-
dej červené stužky. Výtěžek ze sbírky slouží 
k prevenci AIDS, na bezplatné a anonymní 
testování, na osvětu a provoz celého azylo-
vého Domu světla a provoz HIV testovacích 
center. Třídě, která se sbírky účastní, je na-
bídnuta bezplatná beseda v Domě světla 
s HIV pozitivním lektorem. 
Předvánoční čas na  druhém stupni bude 
po několikaleté odmlce opět zakončen vá-
nočním koncertem v  kostele svatého Va-
vřince. O  program se postarají žáci 
hudebního semináře, varhany rozezní Jan 
Fajfr a překvapení si přichystají i ukrajinští 
žáci.                 Tereza Dejdarová, ZŠ Jiráskova 
 

Předvánoční čas 

Jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila 
mezinárodního projektu Záložka do  knihy 
spojuje školy, jenž je určen základním školám 
a osmiletým gymnáziím a který při příležitosti 
Mezinárodního měsíce školních knihoven vy-
hlásila Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Ná-
rodný inštitút vzdelávania a  mládeže 
v Bratislavě. Jedná se již o 13. ročník a jeho le-
tošním tématem je Můj literární příběh čeká 
na Tvoje přečtení. Cílem tohoto projektu je 
navázání kontaktů mezi českými a  sloven-

skými základními školami a osmiletými gym-
názii a podpora čtenářství prostřednictvím 
výměny záložek do knih. Žáci vytvoří záložku 
do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární 
téma česko-slovenského projektu, a vymění 
si ji s partnerskou školou ze Slovenské repu-
bliky. Výměnu záložek mohou školy využít 
k navázání spolupráce, kontaktů nebo na po-
znávání jazyka, literatury, historie, kultury, re-
gionálních zvyků či života žáků ze Slovenské 
republiky a  zároveň i  jako průřezové téma 

do  Školního vzdělávacího programu nebo 
jako součást školního projektu. 
Na základě naší přihlášky nám byla přidě-
lena Základní škola Fraňa Krála Žarnovica, 
se kterou jsme si vyměnili cca 30 vlastno-
ručně vyrobených záložek a několik dalších 
upomínkových předmětů. Výměnu záložek 
chceme v budoucnu využít k navázání spo-
lupráce s uvedenou školou a k poznávání 
života žáků ze Slovenské republiky. 

 Iveta Doležalová, ZŠ Jiráskova 

Záložka do knihy spojuje školy i jejich žáky



Matematická soutěž pod záštitou MATFYZ 
Univerzity Karlovy (zkráceně MASO) se 
uskutečnila ve středu 9. listopadu na sedmi 
místech po celé republice. 
Celkem 253 týmů (přibližně 1000 žáků) se 
utkalo v celostátní soutěži nejen v počet-
ních dovednostech, ale také v logice, eko-
nomice a  dalších dovednostech. Tým 
Morávci, ve  složení Jindřich Morávek, 
Šimon Liška a  Martin Šimek, i  přestože 
oproti ostatním týmům měl o  jednoho 
účastníka méně, dokázal, že nadšení, zápal 
pro věc a skvělá spolupráce vedou k úspě-
chu. V rámci skupiny na Malostranském ná-

městí se umístili na prvním místě a celore-
publikově, po vyhodnocení všech týmů ze 
všech měst, obsadili krásné druhé místo. 
Soutěž MASO je jedna z velmi zajímavých 
a neobvyklých soutěží v matematice, kde 
úspěch nezaručuje počet vyřešených úloh, 
ale navíc je třeba umět koordinovat sku-
pinu, umět logicky uvažovat a strategicky 
myslet, protože vyřešené úlohy poskytnou 
pouze „kredity“ do celé hry. 
Studenti jsou z úspěchu velmi nadšeni a už 
se těší na jarní kolo této soutěže.  

Miroslav Beránek, gymnázium
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Matematika vítězí
Tým vysokomýtských gymnazistů se umístil na druhém místě v celostátní matema-
tické soutěži MASO

Morávci obsadili na matematické soutěži druhé místo. Foto archiv školy

V  pátek 5. listopadu se v  Šemberově di-
vadle ve Vysokém Mýtě uskutečnilo „Slav-
nostní setkání stavařů.“ Akci pořádala VOŠS 
a SŠS ve Vysokém Mýtě za podpory města. 
V  úvodu byly představeny plány školy 
a  prezentována realizace učebny KVIS. 
Dále se posluchači dozvěděli o možnosti 
získání prospěchového stipendia, na který 
opětovně přispěla firma MDS Solution 
a předala zástupcům studentské rady fi-
nanční šek. Poté se studentům představil 
jeden z ambasadorů Mezinárodní ceny vé-
vody z Edinburghu, který přítomné sezná-
mil s pro- gramem Dofe. Ten má podpořit 
komplexní rozvoj schopností a dovedností 
mladých lidí skrze dlouhodobé a  pravi-
delné aktivity. Hlavním bodem setkání 

bylo vyhlášení výsledků fotosoutěže – In-
ženýrská stavba 2022. Soutěž probíhala 
ve dvou kategoriích: fyzická fotografie a di-
gitální fotografie. O vítězi kategorie digi-
tální fotografie rozhodla široká veřejnost 
v rámci hlasování na sociálních sítích. Zví-
tězil student Šimon Sojka s fotografií Že-
lezniční most. Pořadí v kategorii fyzických 
fotografií určila odborná porota. Jako nej-
lepší zvolila fotografii autorky Kateřiny Ku-
náškové. O hudební doprovod se postarala 
skupina Junior Band ZUŠ Vysoké Mýto. 

Eliška Hašková  
a Tereza Škodová Jandáčková, SŠ stavební 

 
Vítězná fotografie Šimona Sojky.  
Foto archiv školy

Přípravné kurzy 
V dubnu 2023 bude na Gymnáziu Vysoké 
Mýto probíhat přijímací řízení ke studiu os-
miletého a čtyřletého gymnázia. Přijímací 
řízení bude formou testů, které budou ab-
solvovat všichni uchazeči. Pro zájemce o 
studium jsme proto připravili přípravné 
kurzy k přijímacím zkouškám. 
V rámci jedenácti setkání projdeme se žáky 
pátých i  devátých tříd vybrané kapitoly 
z matematiky a českého jazyka. Seznámíme 
žáky s typy úloh, které jsou součástí testů, 
ukážeme strategii řešení úloh a vysvětlíme 
způsoby zapisování odpovědí na jednotlivé 
otázky. V  průběhu přípravy si zájemci 
mohou vyzkoušet kompletní přijímací testy 
nanečisto. Kurzy budou probíhat od polo-
viny ledna 2023. 
Více informací najdete na webu školy 
www.gvmyto.cz a na dni otevřených dveří.

Pátek 2. 12. od 9.00 do 17.00,  
gymnázium 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Zveme uchazeče o studium, jejich ro-
diče a další příznivce gymnázia.

Slavnostní setkání stavařů a fotosoutěž



My jsme měli možnost s nimi ochutnat kou-
sek Mexika, od  Mexico City až po  daleký 
a  pustý Kalifornský poloostrov. Projekce 
byla naplněna napínavými a neobvyklými 
cestovatelskými příběhy. 
Prožili jsme s nimi napětí na mayských py-
ramidách v Palenque, kde na vlastní kůži 
okusili nejistotu při čekání na  předpově-
zený „konec“ světa, 21. 12. 2012, který se ale 
naštěstí nekonal. Při dalším putování jsme 
spatřili nádherné tyrkysové vodopády, 
stromy obalené miliony oranžových motýlů 
monarchů, veselost tanečnic v pestrobarev-
ných šatech, avšak při pohledu na mumifi-
kovaná těla v muzeu mumií se nám zatajil 
dech. 

Hlavním cílem tohoto mexického putování 
bylo setkání s velrybami. Manželé Motani 
měli štěstí, keporkaci se k lodi přiblížili ve-
lice blízko, co by kamenem dohodil. Díky 
podvodním přístrojům si poslechli krásné 
velrybí písně, skoro jako z  jiného světa. 
Závěr jejich putování byl na Kalifornském 
poloostrově. 
Po soutěžení o suvenýry z cest jsme se s di-
vokým Mexikem rozloučili při živém posle-
chu hry na obří mušli, kterou nám bravurně 
předvedla sama cestovatelka. Bylo krásné 
oživit na  chvíli všední den putováním 
po tak vzdálených a neobyčejných místech. 

Sarah Gironi, SŠ podnikání

V úterý 8. listopadu uspořádala Střední 
škola podnikání 2. školní veletrh fiktivních 
firem, kterého se zúčastnili žáci třetího roč-
níku, respektive fiktivní firmy Cake Pops, 
s. r. o. a Shout4, s. r. o. Vlastní průběh vele-
trhu přispěl mimo jiné „zaměstnancům“ 
obou firem k  tomu, aby získali potřebné 
zkušenosti a posílili své obchodní doved-
nosti, jež mohli uplatnit na regionálním ve-
letrhu fiktivních firem, který se uskutečnil 
ve středu 23. listopadu v prostorách M-klubu. 

Žáci ostatních ročníků měli možnost se se-
známit s činností jednotlivých firem a hla-
sovat pro tu, která je zaujala nejvíce. 
Nejsympatičtější firmou se stala firma 
Shout4, s. r. o., která se zabývá udržitelnou 
módou, z pohledu odborných dovedností 
byla nejlepší firmou porotou zvolena firma 
Cake Pops, s.  r. o., zabývající se nákupem 
a prodejem dortových lízátek. 

Nikola Eliášová, SŠ podnikání
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Velrybí dobrodružství 
Říjen byl pro naše žáky prošpikovaný zážitky, jedním z nich byla návštěva manželů 
Miloše a Kateřiny Motani. Ti cestují po celém světě a sbírají různorodé zkušenosti, 
o které se prostřednictvím fotograficko-filmových projekcí dělí se širokou veřejností. 

Školní veletrh fiktivních firem

2. ročník školního veletrhu fiktivních firem. Foto archiv školy

Pondělí 5. 12. od 14.00 do 18.00,  
SŠ podnikání 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Čeká vás prohlídka školy, domova a jí-
delny a  také prezentace činnosti 
školní fiktivní firmy Shout4, s.  r.  o., 
která si cestu světem podnikání razí 
sloganem „Řekni to módou“. Přichys-
tány jsou také informace o přijímacím 
řízení, přípravných kurzech k  přijí-
mačkám, dále pak také informace 
o samotných studijních oborech i jed-
notlivých předmětech odborného 
zaměření naší školy. 

Jitka Chládková, SŠ podnikání

Autosalon 2022 
 
V pátek 11. listopadu se konal v  areálu 
Střední školy technické Vysoké Mýto tra-
diční Autosalon. Těšil se velké návštěvnosti 
z  řad odborné veřejnosti, žáků všech 
stupňů škol ve Vysokém Mýtě i okolí a po-
četných přátel školy. Autosalon byl spojen 
s dnem otevřených dveří. Další dny otevře-
ných dveří jsou: 2. 12., 3. 12., 9. 12., 16. 12., 
13. 1., 14. 1., 11. 2. a 25. 2. 

Kolektiv Střední školy technické
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Mikádo  
 
Čtvrtek 8. 12. od 17.30 do 20.30, Mikádo 
DÍLNA SE SOŇOU - Dřevěný strom 
Informace: sona@svc-mikado.cz,  
tel. 604 193 030. Přihlášky do 5. 12. na: 
www.mojemikado.cz/akce. Cena: 450 Kč 
  
Pondělí 12. 12. od 16.30, Mikádo 
DIGI DĚTI – děti a technologie 
Beseda plná praktických rad a informací pro 
rodiče především školních a předškolních 
dětí. Jak k technologiím přistupovat, jaký 
vliv má zacházení s technologiemi na vývoj 
dětí…  Lektor: Jan Kršňák 
Vstupné: 150 Kč, možnost hlídání dětí během 
přednášky 
 
Připravujeme na leden: 
Středa 4., 11., 18. a 25. 1. 
VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI 
Kurz lyžování pro pokročilé lyžaře 6-12 let. 
Lektor: Filip Krejza 
Přihlášky do 2. 1. na: www.mojemikado.cz – 
akce. Informace: filip@svc-mikado.cz,  
tel. 777 473 190. Cena za 4 lekce: 1 000 Kč 
  
 

Tykadlo 
 
Čtvrtek 1. 12. od 16.00 
DRUHÁ ADVENTNÍ DÍLNA 
Krabicová mánie – Mikuláš, čert a anděl 
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. 
Zároveň bude probíhat OTEVŘENÁ HERNA 
pro rodiče s dětmi od 15.00 do 18.00 za 50 
Kč/ + sourozenec 30 Kč. 
Přihlášky do 1. 12. na: eva@mikado-svc.cz, 
tel. 739 084 971. Cena: 120 Kč 
 
Čtvrtek 8. 12. od 16.00 
TŘETÍ ADVENTNÍ DÍLNA 
Papírová mánie – 3D vánoční stromeček 
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Zároveň 
bude probíhat OTEVŘENÁ HERNA pro ro-
diče s dětmi od 15.00 – 18.00 hodin za 50 
Kč/ + sourozenec 30 Kč 
Přihlášky do 7. 12. na: eva@mikado-svc.cz, 
tel. 739 084 971. Cena: 120 Kč 
 
Čtvrtek 15. 12. od 16.00 
ČTVRTÁ ADVENTNÍ DÍLNA  
Korálková mánie – vánoční ozdoby 
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Zároveň 
bude probíhat OTEVŘENÁ HERNA pro ro-
diče s dětmi od 15.00 – 18.00 hodin za 50 
Kč/ + sourozenec 30 Kč 
Přihlášky do 14. 12. na: eva@mikado-svc.cz, 
tel. 739 084 971. Cena: 120 Kč 
 
Více informací o pravidelných otevřených her-
nách a kurzech pro maminky s dětmi či tě-
hotné podá Eva Fliger na  tel. 777  473  198 
a  na  e-mailu: mctykadlo@ddm-mikado.cz, 
nebo na stránkách: mc-tykadlo.cz 

Divadeliér 
 
Pátek 2. 12. od 18.00, Divadeliér 
Buchty a loutky: 
ANDĚLÍČEK TONÍČEK 
Divadelní představení pro děti. 
Přijďte se se svými dětmi příjemně vánočně 
naladit na  loutkové představení jednoho 
z nejlepších loutkových divadel v České re-
publice i ve světě. 
Vstupné: dobrovolné 
 
Čtvrtek 15. 12. v 17.15, výlohy Divadeliéru 
DRAMATICKÉ VÁNOCE  
aneb ve výlohách jeviště, na chodníku 
hlediště 
Dětské divadelní vánoční představení sku-
pin Dr. ZDIV (= Dramaťáku z Divadeliéru), 
kteří vás skrze stínové divadlo a hru světla 
vtáhnou do  vánoční atmosféry plné spl-
něných přání, pohody, klidu a  naděje, že 
láska je silnější než nenávist. 
Uvidíte tři divadelní kusy – Přání (scénář: 
A.  Pellarová),  Zrození v  šesti obrazech 
(texty: Natálie Tomášková, Tereza Moráv-
ková, Veronika Severová, Klára Benešová, 
Jana Drdlová, Anna Klofandová) a  Láska 
jako zachránkyně  (scénář: A.  Pellarová). 
Zahrají: všichni účastníci Dr. ZDIV. 
 

16. 12.  – 5. 1., výlohy Divadeliéru 
VÝSTAVA VÝTVÁRNÝCH PRACÍ  
ŽÁKŮ ZŠ JIRÁSKOVA 
Nezaměřovali jsme se na konkrétní téma, 
ale snažili jsme se o větší množství výtvar-
ných aktivit propojených s  výtvarnými 
činnostmi či akcemi. Každé dítě tvoří origi-
nálním způsobem a výtvarná práce je mož-
nost sebevyjádření se i  jinou formou než 
slovní, a  navíc rozvíjí fantazii a  kreativitu 
dětí. Důležitou součástí výtvarných činností 
je i motivace. A největší motivací pro děti je 
představit své práce ostatním a mít mož-
nost vystavovat vedle dalších výtvarných 
umělců.            M. Drdlová a R. Bartalošová 
 
Pátek 23. 12. od 16.00 do 17.00,  
centrum města 
LET ANDĚLŮ 
Oblečte s  námi andělská roucha, rozžeh-
něte lucerny a  poleťte s  námi otevřít vá-
noční příběh, který na  Zemi přiletěl 
na křídlech andělů. Centrem města proletí 

nad našimi hlavami osvětlené loutky an-
dělů, které můžete potkat na  náměstí či 
v blízkém okolí. Anděla jistě potkáte v nad-
životní velikosti v Andělské uličce, kde bude 
připraveno i malé překvapení. Každopádně 
všichni se v 17 hodin sletíme ke kostelu sva-
tého Vavřince a zakončíme náš let společ-
nou foto. Těšíme se na  všechny anděle, 
neboť vánoční příběh otvírají andělé. Hale-
luja!

Filmová projekce 
 
Sobota 7. 1. od 20.00, Šemberovo divadlo 
DOPROVÁZENÍ 
Srdečně zveme na předpremiéru absolvent-
ského filmu scénáristy a  režiséra Vojtěcha 
Konečného, studujícího na pražské FAMU. 
Téměř celý film se natáčel v režisérově rod-
ném Vysokém Mýtě a ve filmu se představili 
místní neherci. Hlavní role ztvárnili známí 
herci Veronika Jeníková, Petr Kostka, Hana 
Frejková a Simona Postlerová. Program: Rů-
žička ve  tmě (režie V. Konečný, 11 minut), 
Doprovázení (režie V. Konečný, 28 minut) 
Vstup zdarma

Beseda 
 
Čtvrtek 15. 12. od 16.30 do 18.00,  
Komenského 92, Pražské Předměstí,  
Vysoké Mýto (AK Vaňková) 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ 
na  téma  Rodičovská odpovědnost  aneb 
rozvodem/rozchodem starosti nekončí, ale 
začínají - rodičovský plán jako pomůcka pro 
nastavení pravidel péče o nezletilé děti.  
Beseda s Evou Vaňkovou, zapsanou mediá-
torkou a ředitelkou ESI o.p.s. a jejími hosty. 
Účast potvrďte na: info@esi-cz.eu nebo SMS 
na 602 109 890 
Vstupné: 50 Kč  



Vánoční a adventní koncerty: 
Neděle 4. 12. od 16.00, Husův sbor ve Vy-
sokém Mýtě, J. J. Ryba – Česká mše vánoční 
Sobota 10. 12. od 19.00, kulturní dům Fa-
brika ve  Svitavách, J. J. Ryba – Česká 
mše vánoční 
Neděle 11. 12. od 16.00, kostel sv. Václava 
v Cerekvici nad Loučnou 
Středa 14. 12. od 18.00, kostel Českobra-

trské církve evangelické ve Vysokém Mýtě 
Neděle18. 12. od 16.00, kostel sv. Miku-
láše v Dolní Dobrouči 
Čtvrtek 22. 12. od 18.00, piaristický chrám 
Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, J. J. Ryba – 
Česká mše vánoční 
Sobota 7. 1. od 14.00, kostel Nanebevzetí 
panny Marie v  Neratově, Česká mše  vá-
noční 
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Otakar koncertuje
Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto vás srdečně zve na vánoční a adventní koncerty 
ve Vysokém Mýtě i okolí.

Otakar zahajuje koncertní vánoční tour. Foto archiv sboru

Mikulášská družina na náměstí

 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.

Koncert 
 
Pondělí 26. 12. od 17.00,  
Šemberovo divadlo 
POPROCKOVÉ VÁNOCE  
Také letošní Vánoce si můžete zpříjemnit 
návštěvou tradičního koncertu s  názvem 
Poprockové Vánoce – Ke  slávě Tvé, kde 
uslyšíte současné křesťanské písně. Pokud 
zavítáte do Šemberova divadla, určitě ne-
uslyšíte klasické vánoční písně a koledy, ale 
připravte se jak na tvrdší kytarové rify, tak 
i na jemné melodické vokály v podání vy-
sokomýtské hudební skupiny NAAM a je-
jích hostů. Těmi budou letos brněnská 
spisovatelka Hana Pinknerová a smyčcové 
duo se zpěvačkou Danou Pechánkovou 
z  Hradce Králové. A  jako vždy se můžete 
těšit na popovídání u kávy a cukroví.              

Ladislav Štěpán

Tříkrálová sbírka 
 
Na začátku ledna proběhne 23. ročník Tří-
králové sbírky pořádané Charitou ČR. Její 
výtěžek je určen především na  podporu 
charitních služeb v našem regionu. Termín 
koledování v  Královéhradecké diecézi je 
stanoven na 1. – 15. ledna.  
Bližší informace o  TS a  k  činnosti Oblastní 
charity naleznete na: www.uo.charita.cz 

Markéta DrmotováDlouholetá tradice znovu ožívá. Foto Petra Trpkošová

Mikulášská družina sestoupí v  pondělí 
5. prosince v 16.00 na vysokomýtské ná-
městí, aby potěšila děti i jejich rodiče. Pak 
se Mikuláš a  andělé v  kočáře doprováze-

ným čertovským spřežením s  Luciferem 
a pekelnou čeládkou vydají od Hejhalovy 
cukrárny na jízdu po Vysokém Mýtě. 



Alena a Luboš Novotní pořídili pro svou ro-
dinu před lety řadovku s klasickou dispozicí: 
v přízemí obývák, koupelna a garáž, v patře 
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Hudba pomáhá
Polička, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto - čtveřice měst, kterou v letošním roce 
navštíví Hudba pomáhá. Dobrovolnická skupina přátel každý rok vybere jednu han-
dicapovanou rodinu ze sousedství. Se svým orchestrem připraví šňůru koncertů 
ve městech, kde žijí a každou korunu ze vstupného věnují na konkrétní kompenzační 
pomůcku či terapii. Osmileté Elišce Novotné z  Pardubic letos přebudují garáž 
na vlastní bezbariérový pokojík. 

s točitým schodištěm pak ložnice a dětské 
pokoje. Ke dvěma bratrům se však o pár let 
později narodila ještě dcerka Eliška – mladá 
slečna, která k životu potřebuje vozík a ne-
ustálou péči. Patro se schodištěm se tak 
stalo nepřekonatelnou překážkou. Osmiletá 
Eliška, které lékaři diagnostikovali ojedinělé 
onemocnění CDKL5, tráví prakticky celý do-
mácí život v obýváku na pohovce. A to chce 
festival změnit. Za výtěžek proto přebuduje 
Novotným garáž na pokoj s rehabilitačními 
pomůckami, herním koutkem a pořádnou 
postelí. Předprodej vstupenek probíhá 
na webu hudbapomaha.cz, v informačních 
centrech v místech konání.  Na pokojík míří 
100 % ceny vstupenky. Koncerty probíhají 
v  následujících termínech: 3. 12. Polička, 
Tylův dům; 10. 12. Litomyšl, Smetanův dům; 
17. 12. Ústí nad Orlicí, Roškotovo divadlo; 
25. 12. Vysoké Mýto, Šemberovo divadlo.   

Magdaléna Rožková

Rekordní  
deskohraní 
 
V listopadu proběhlo další víkendové des-
kohraní, které opět zvedlo laťku v návštěv-
nosti. Celkem se sešlo 110 hráčů ze všech 
koutů naší malé země. Mimo klasických her, 
kterých máme v klubu více než 2 500, se 
hrála i novinka Conquest. U nás se v této 
hře budou konat celorepublikové turnaje. 
A jaké máme nejbližší plány? 
 
27. – 28. 12., Klub Fénix, Husova 146 
8. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DESKOHRANÍ 
Přijďte si navzájem ochutnat cukroví a za-
hrát si hru, která třeba přistála pod vaším 
stromečkem. 
6. 1. – 8. 1. VÍKENDOVÉ DESKOHRANÍ 
Do té doby také určitě dorazí spousta novi-
nek, takže si je zde budete moci vyzkoušet. 

Michal Miler

Ples v Berenice  
Letos jsme již po čtvrté pořádali společen-
skou akci ples Berenika. Naši klienti pozvali 
klienty podobných zařízení z Pardubického 
kraje na společné plesové odpoledne plné 
tance, přátelství, radosti a bohaté tomboly. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, díky 
kterým se mohl ples, kterého se zúčastnilo 
téměř sto tanečníků, včetně skvělých pra-
covníků a rodičů, uskutečnit. Finančně nás 
dotací podpořilo město Vysoké Mýto, pro-
story a DJ zajistil M-klub. Velké díky také 
patří všem sponzorům z  Vysokého Mýta 
a Chocně, kteří nám darovali ceny do tom-
boly.                 Petra ŘehákováByli jste na  Sodomkově Vysokém Mýtě 

a  navštívili AUTOBUS.proMejto? Pak jste 
možná spolutvůrci vyplněné mapy. Ptali 
jsme se vás, kde se ve  městě jak cítíte 
a podle toho jsme do ní lepili barevné pun-
tíky. Označili jsme místa, kde se vám líbí (ze-

leně), na co jste hrdí (žlutě), kde se vám ne-
líbí (oranžově) a za co se v Mýtě stydíte (čer-
veně). 
Obdobnou pocitovou mapu jsme vytvořili 
již v roce 2014. Letošní verze se od ní příliš 
neliší: 
V  Mýtě jsou místa, na  která hrdí nejsme. 
Jsou hlavně na okrajích města – nákupní 
areály, okolí průmyslových a technických 
ploch a  okolí tzv. vyloučených lokalit. 
Za prostory sídlišť se přímo nestydíme, ale 
moc se nám tu nelíbí. Podobně je na tom 
mnoho míst podél hlavní silnice. 
Oproti tomu však přímo milujeme centrum 
města – náměstí a  přilehlé středověké 
uličky, některé z parků. Dál od centra je to 
hřbitov s okolím, a přece jen jsou příjemná 
místa i ve zmíněných sídlištích. Velice oblí-
bený je tzv. chodníček včetně jeho cílových 
oblastí – Vinic a rybníka Chobotu. A zapo-
menout nesmíme na naši jedinečnou plo-
várnu. Cítíte Vysoké Mýto také tak? 
Pokud byste chtěli vědět víc nebo k podob-
ným  průzkumům přispět, sledujte nás 
na www.promejto.cz nebo www.facebook.co
m/promejto. Těšíme se na  vás na  některé 
z našich příštích akcí.             SPOLEK.proMejto

Pocitová MAPA .proMejto

Pocitová mapa spolku. proMejto. Foto archiv 
spolku

Advent s Berenikou  
Klienti i  pracovníci Bereniky vytvořili ad-
ventní a vánoční výrobky, které si můžete 
zakoupit v kavárně Berenika. Doufáme, že 
si u  nás každý vybere výrobek, který vás 
bude těšit po dobu adventu a Vánoc.  

Petra Řeháková

Foto Ivan Krejza



Takovéto otázky nás mohou znepokojovat 
a přinášet nám neklid a nejistotu. Jistoty, 
které jsme měli, se stávají najednou nejis-
tými. Ti, kteří mají věci rádi přesně napláno-
vané, musí své plány velmi rychle měnit, 
a to ze dne na den. Musíme konstatovat, že 
věci samozřejmé a ustálené se stávají pro-
měnnými. 
Avšak tato doba nás může také obohatit 
a pomoci nám, abychom se zaměřili na to, 
co je opravdu důležité. Svou budoucnost 
totiž neznáme nikdo. Křesťané ale znají 
toho, kdo ji dobře zná a zná i nás, zná naše 
srdce, zná naše touhy, zná naše bolesti i ra-
dosti. On ví, jak nejlépe náš život plánovat 
a organizovat. 

Sám si to prožil. V době jeho narození byly 
přeplněné, a  tedy pro něho prakticky za-
vřené, všechny hotely a ubytovací zařízení. 
Musel jako novorozenec utíkat před Hero-
dem z Betléma do Egypta. Nebyl jako cizi-
nec zbaven sociálních kontaktů, bez 
možnosti telefonovat širší rodině? 
Internetové obchody neexistovaly, a proto 
se rozhodl nás všechny už před dvěma tisíci 
lety obdarovávat osobně. Z celého svého ži-
vota učinil dar, který nám nabízí. On nám 
dává své dary jinak než lidé, kteří se nám 
snaží udělat radost. Ježíš se rozhodl, že 
bude s námi osobně, přebývá v našich srd-
cích. To je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, 
lásky a pomoci. Není s námi jako ten, kdo 

nás na chvíli navštíví a projeví svůj soucit, 
nabídne pomoc, a pak se vrátí domů ... Ježíš 
s námi spojil svůj život naprosto a navždy. 
Všechno, co prožíváme, prožívá s námi. Ro-
zumí nám. Vždyť jsou to naše starosti, trá-
pení, naše nemoci a bolesti, které na sebe 
vzal. Využijme proto tuto dobu a  buďme 
s tím, kterému na nás záleží. 
Chtěl bych vás pozvat 24. prosince na půl-
noční mši sv. ve Vysokém Mýtě. Přeji vám 
o Vánocích i do nového roku pokoj a lásku 
betlémského dítěte, přinášejícího radost 
do každé rodiny, do každého srdce.  

 
Stanislav Tomšíček,  

farář Římskokatolické církve - děkanství VM
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Láska a radost do každého srdce
Žijeme v době, kdy si klademe otázky: Má smysl si něco plánovat? Jak to bude s Vánocemi? Co nás čeká v nejbližší budoucnosti? 
Zvládnu nastalou situaci? 

Přehled vánočních bohoslužeb a akcí
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
4. 12. od 17.00, římskokatolická fara  
ADVENTNÍ EKUMENICKÁ  
BOHOSLUŽBA SLOVA 
 
24. 12. od 14.00 do 15.00,  
kostel Nejsvětější Trojice 
ŽIVÝ BETLÉM 
Přijďte se poklonit „Ježíškovi“ do „bet-
lémské stáje“ v kostele Nejsvětější Tro-
jice. Poslechneme si vánoční koledy a 
budete si moci odnést betlémské světlo. 
  
JESLIČKY 
V kostele sv. Vavřince bude možné nav-
štívit v  sobotu 24. 12. 15.00–16.00., 
v neděli 25. 12., v pondělí 26. 12., na 
Nový rok 14.00–16.00 a v sobotu 31. 12. 
16.00–16.30. Vždy půl hodinu před mší 
sv. dle pořadu bohoslužeb.  
  
V  prosinci se budou každou středu 
v 6.10 a v sobotu 17. 12. v 7.00 konat 
v  chrámu sv. Vavřince  rorátní mše 
sv. s lucernami. 
  
Program vánočních bohoslužeb: 
24. 12. – ŠTĚDRÝ DEN 
16.00  –  dětská mše sv. v  kostele 
na Vraclavi 
20.30 – mše sv. kostele v Knířově 
22.00 – mše sv. v kostele v Zámrsku 
24.00 – půlnoční mše sv. v kostele sv. 
Vavřince ve VM 

25. 12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
  9.30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM 
11.00 – mše sv. v kostele na Vraclavi  
14.30 – mše sv. v kostele na Knířově  
26. 12. – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 
  9.30 – mše sv. v kostele sv. Vavřince ve VM 
11.00 – mše sv. v kostele ve Slatině 
 
CÍRKEV BRATRSKÁ 
17. 12. - VÁNOČNÍ KLUB LEGÁČEK  
Pro děti od 6 do 12 let od 15.00 v budově 
Církve bratrské, Brandlova 1 
25. 12. od 10.00 - bohoslužba na Boží hod 
vánoční  
1. 1. od 10.00 - novoroční bohoslužba 
 
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
14. 12. od  18.00 – koncert pěveckého 
sboru Otakar 
15. 12. od 17.00 – koncert dětského pě-
veckého sboru Rubínek 
 
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ 
7. 12. od 18.00, suterén Husova sboru 
VESMÍR JE JEN JEDEN 
Beseda o kontemplativním vědomí. 
 
21. 12. od 11.00, nám. Přemysla Otakara II.  
MEDOVINA POD VÁNOČNÍM STROMEM 
Tradiční benefiční akce – výtěžek bude po-
užit pro Bereniku. 
 
Vánoční bohoslužby: 
24. 12., 22.00 - Štědrovečerní bohoslužba 
v Husově sboru společně s Českobratrskou 

církví evangelickou, 24.00 - Půlnoční 
bohoslužba v  kostele Všech svatých 
v Dobříkově 
25. 12., 9.00 – bohoslužba na Hod boží 
vánoční v Husově sboru, 13.30 – bohos-
lužba v kostele Všech svatých v Dobří-
kově 
26. 12., 9.00 – bohoslužba na  svátek 
mučedníka Štěpána v  Husově sboru, 
15.00 – v Chocni 
1. 1., 10.00 – Bohoslužba na Nový rok 
v Husově sboru, 13.00 – v  kostele Všech 
svatých Dobříkově 
  
 

Pokojné Vánoce 
 
Co si představíte pod tím, když vám 
někdo popřeje pokojné Vánoce? Vý-
znam slova POKOJ vychází z  hebrej-
ského SHALOM, které hojně používal 
Ježíš Kristus, když se setkával s  lidmi, 
protože on sám je nositelem pokoje. 
Člověk přející vám pokoj tím říká: ať jste 
šťastní, zdraví, úspěšní, zabezpečení, 
přeje vám dlouhý život, harmonii 
ve vztazích, odpočinek, hmotný blaho-
byt, prostě plno  všeho dobrého 
ve  vašem životě. A  toto vše, a  ještě 
k tomu setkání s tím, kdo je nositelem 
tohoto pokoje, vám do života přejeme 
i my Církev živého Boha, Vysoké Mýto. 

Inka Surmová 
 



Ocenění Nejlepší junior obdržel půlkař 
Jakub Dudycha, který suverénně zvítězil 
na osmistovce na mistrovství Evropy atletů 
mladších osmnácti let v Jeruzalémě. Stu-
dent gymnázia z Vysokého Mýta, vedený 
trenérem Lukášem Dejdarem, vylepšil 
na půlce české dorostenecké rekordy v hale 
i  venku. Časem 1:48,58 ze Zlaté tretry se 
kvalifikoval i na juniorský světový šam-
pionát do Cali, kde doběhl až do semifinále. 
Jakub Dudycha má za sebou vynikající se-

zónu. Stal se juniorským mistrem Evropy 
v běhu na 800 metrů, dvakrát překonal ná-
rodní rekord, postoupil do  semifinále 
mistrovství světa juniorů, vybojoval několik 
mistrovských titulů a medailí na mistrovství 
České republiky mládeže a dokázal se svými 
výkony prosadit i v kategorii dospělých. 
V rozhovoru pro portál Jsem atlet měl z ví-
tězství v anketě a z ocenění Junior roku 2022 
radost, ale již se chce soustředit na přípravu 
a  další cíle v  budoucnu, zejména na 
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Nejlepší český atletický junior
Slavnostní vyhlášení tradiční ankety Atlet roku 2022, které se konalo 5. listopadu v Praze, bylo svátečním večerem i pro vysokomýtský 
atletický klub. 

mistrovství Evropy juniorů. V příštím roce ho 
totiž čeká juniorský šampionát starého kon-
tinentu, kde bude chtít na svou výkonnost 
minimálně navázat. Jaký by chtěl běžet čas 
však sdělovat nechce, ale bude pracovat 
na dalším zlepšení svých výkonů. 
Navázat na tak skvělou sezónu určitě nebude 
snadné, ale jsme rádi, že i ve velmi skrom-
ných podmínkách bez zimního zázemí se 
zatím daří Jakubovi výkonnostně růst. 
Vysokomýtská atletika se mimo výkonů Ja-
kuba Dudychy v roce 2022 může pochlubit 
i dalšími výsledky: titulem mistryně ČR v ka-
tegorii juniorek ve skoku vysokém Justýny 
Brýdlové, která se také prosadila až do re-
prezentace ČR, bronzovými medailisty 
z mistrovství ČR mládeže Nelou Rouhovou 
(skok daleký) a  Pavlem Formánkem (pře-
spolní běh), 4. místem na mistrovství ČR 
dospělých štafety 4x100 metrů ženy, finálo-
vými umístěními na mistrovství ČR žactva 
Alžběty Anny Podzimkové (5. na 60 metrů). 
V soutěžích družstev pak ženy vyhrály 2. ná-
rodní ligu a vysokomýtské přípravky jasně 
ovládly krajskou soutěž, jak mezi chlapci, 
tak i mezi děvčaty. 
Titul Junior roku 2022 pro Jakuba Dudychu 
tak krásně doplnil tento úžasný atletický rok 
ve Vysokém Mýtě. 

Lukáš Dejdar, AC Vysoké Mýto,  
Marie Lněničková 

Nejlepším českým atletickým juniorem se stal Jakub Dudycha. Foto Soňa Maléterová 

Historický úspěch Elišky Zemanové
„Neuvěřitelné se stalo skutečností,“ takto po-
slal do světa přes sociální sítě úspěch české 
kickboxerky trenér Martin Viktorin. Eliška 
Zemanová vybojovala zlatý hattrick 
na mistrovství světa juniorů pod světovou 
organizací WAKO v italském Jesolu.  
„Tento historický úspěch naší země a Elišky se 
zapíše do kickboxerské knihy rekordů,“ je nad-
šený reprezentační kouč. 
Kdo je Eliška Zemanová? Postavou a vzhle-
dem by mohla vkročit do modelingu, jenže 
ona se rozhodla pro bojové sporty. A v kick-
boxu dobývá svět, což v sobotu právě po-
tvrdila třetí zlatou medailí ze tří finálových 
soubojů v Itálii. 
Talent a dříč. Minulý rok šla do téměř pade-
sáti zápasů, doma i ve světě. Neprohrála. 
Česká reprezentantka například vybojovala 
na Mistrovství Evropy WAKO 2021 kadetů 
a  juniorů v  Černé Hoře tři zlaté medaile. 
V září loňského roku vyhrála titul v pěti dis-

ciplínách na mistrovství republiky. Opět vý-
jimečné. 
„Mám za  sebou už hodně zápasů, každý si 
užívám a těším se na další. Kickbox je sport, 
který miluji. Lhala bych, kdybych řekla, že 
nemám stres nebo trému, ale to patří k tomu,“ 
přiznala mladá sportovkyně, když na konci 
minulého roku poskytla rozhovor pro ka-
ocko.cz. 

Tři zlata? Skoro by se dalo říct tradice. 
„Na Světovém poháru v Maďarsku jsem vybo-
jovala také tři zlaté medaile v různých disci-
plínách, což byl velký úspěch, ale tři tituly z ME 
WAKO je můj největší dosavadní úspěch, který 
se už nikdy nemusí opakovat,“ připomněla 
Zemanová jeden z klíčových turnajů minu-
lého období. 
V říjnu 2022 posunula laťku ještě výše. Tři 
disciplíny, ve všech se dostala až do finále. 
A  tam pokaždé odešla jako vítězka. 
„Eliška kickbox miluje, je komplexní bojovnicí. 
Tím chci říct, že se umí přizpůsobit jakékoli 
disciplíně kickboxu, což dokazují i  její vý-
sledky. Nicméně pracovat a  učit se novým 
věcem nebo ladit formu je vždy potřeba 
u každého bojovníka, nejen u Elišky,“ připom-
něl její trenér Martin Viktorin před rokem. 
A  jak je vidět, rok se neflákali. Odměnou 
jsou tři zlata z MS! 

Libor Kalous, Zdroj www.kaocko.cz
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Po letní přípravě na děvčata z oddílu spor-
tovní gymnastiky čekala spousta tréninko-
vých hodin potřebných k tomu, aby mohla 
konkurovat závodnicím i z těch nejlepších 
klubů na  závodech v  celorepublikovém 
měřítku. První takové závody, pod názvem 

Říčanské hvězdičky, se konaly 25. září v Ří-
čanech u  Prahy. Nejlepší umístění se zde 
povedlo Klárce Tauchmanové, která v kate-
gorii roč. 2017 získala zlatou medaili. Anna 
Tauchmanová se v kategorii roč. 2014 umís-
tila na 14. místě. V kategorii 2012-2013 zá-
vodila Lada Marková, Sofie Mládková, Eliška 
Peterková a  s  nejlepším umístěním na  6. 
místě Kateřina Flídrová. V kategorii VSC zá-
vodila Ema Kobzová, Soňa Králová, Adéla 
Krejčíková, závodnice Nela Eliášová se 
umístila na pěkném 10. místě. 
O tři týdny později 16. října, po předvedení 
bezchybných výkonů, sestry Klára a Anna 
Tauchmanovy vybojovaly shodně stříbrné 
medaile ve  svých kategoriích na  závodě 
Klokánkova kapsa, kterou pořádal klub Bo-
hemians Praha. 
Mezitím se starší žákyně, juniorky a  ženy 
připravovaly na Mistroství České republiky 
v kategorii C, které se konalo 28.- 30. října 
v hale Věry Čáslavské v Černošicích u Prahy. 
Ani zde se vysokomýtské závodnice mezi 
celorepublikovou konkurencí neztratily. 
A to mezi ženami se na krásném 9. místě 
umístila Kristýna Beránková a na 30. místě 
Anna Svobodová. V juniorské kategorii ob-
sadila Eliška Daňková 53. místo. Ve starších 
žákyních, kterých závodilo celkem 67, ob-
sadila Nela Eliášová 38. místo, Adéla Krejčí-
ková 50. místo a Ema Kobzová 52. místo. 

Iveta Macháčková, TJ Sokol 

Podzim ve sportovní gymnastice Sokolský běh  
republiky 
 
Výročí vzniku republiky 28. října se rozhodli 
oslavit nejen sokolové, ale i nadšenci a vlas-
tenci Sokolským během republiky, který se 
konal krom Vysokého Mýta také na dalších 
53 místech ČR. Na pět desítek běžců, kteří 
si na startu nalepili na tvář českou a sokol-
skou vlajku, se vydalo na trať dlouhou 10,5 
nebo 1 km. Nejmladší tříletí závodníci bě-
želi v doprovodu rodičů. Někteří běžci zdo-
lali celou trasu se standartou v ruce. V cíli 
čekaly na závodníky originální medaile, 
na které byl připevněn náramek v barvách 
trikolóry. Nádherné podzimní počasí při-
spělo k tomu, že si sportovci běh užili a svá-
teční odpoledne strávili v pohybu. 

Iveta Macháčková, TJ Sokol 
 
+ fota – běh

Adéla Krejčíková, Ema Kobzová, Nela Eliášová 
na závodech v Říčanech. Foto archiv TJ Sokol 

Vánoční bazén a Sportcentrum
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN 
Neděle 4. 12. od 13.00 do 15.00 
ČERTOVSKÉ KOUPÁNÍ PRO DĚTI 
V tomto čase bude zvednuté dno polo-
viny bazénu na 80 cm pod hladinou. 
 
Sobota 17. 12. 
VÁNOČNÍ CENA VYSOKÉHO MÝTA 
Tradiční prosincové závody. Přijďte se 
podívat a podpořit všechny zúčastněné 
plavce. 
 
27. - 29. 12. od 13.00 do 15.00 
ZVEDNUTÉ DNO PRO NEJMENŠÍ 
V uvedeném čase bude pro nejmenší 
plavce zvednuté dno poloviny bazénu 
na 80 cm pod hladinou.  
 
DÁRKOVÉ POUKAZY 
Potěšte své blízké krásným dárkem pod 
stromeček a  zakupte naše dárkové 
poukazy v libovolné hodnotě. 

Vánoční provozní doba – bazén 
23. 12. 10.00 – 20.00 
24. 12. Zavřeno 
25. 12. Zavřeno 
26. 12. 10.00 – 20.00 
27. 12. 10.00 – 20.00  
28. 12. 10.00 – 20.00 
29. 12. 10.00 – 20.00  
30. 12. 10.00 – 20.00 
31. 12. 8.00 – 12.00  
1. 1. Zavřeno 
Vánoční provozní doba – sauna
23. 12. 13.00 – 20.00 Muži  
24. 12. Zavřeno  
25. 12. Zavřeno  
26. 12. 13.00 – 20.00 Společná  
27. 12. 13.00 – 20.00 Ženy  
28. 12. 13.00 – 20.00 Muži
29. 12. 13.00 – 20.00 Ženy
30. 12. 13.00 – 20.00 Muži
31. 12. Zavřeno  
1. 1. Zavřeno  

O vánočních svátcích bude kiosek ote-
vřen 28. – 30. 12. od  10.00 do  20.00. 
V ostatních dnech bude zavřeno. 
Otvírací doba bazénu: www.bazen-vm.cz 
 
SPORTCENTRUM 
Sledování zápasů: Mistrovství světa ve 
fotbale v Kataru (do 18.12.), zápas Kincl 
vs. Vémola (30. 12.). Sportcentrum je 
součástí Oktagon barů. 
 
Provozní doba - Sportcentrum 
23. 12. 14.00 – 20.00 
24. 12. Zavřeno 
25. 12. Zavřeno 
26. 12. Zavřeno  
27. 12. 14.00 – 22.00 
28. 12. 14.00 – 22.00 
29. 12. 14.00 – 22.00 
30. 12. 14.00 – 24.00 
31. 12. Zavřeno 
1. 1. Zavřeno 
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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: 

3. - 4. 12. MUDr. Radim Podgorný Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957 

10. - 11. 12. MUDr. Dana Polzerová Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087 

17. -18. 12. MUDr. Jana Ráčková Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127 

23. 12. MUDr. Jana Smrčková Choceň, Dolní 443 465 471 560 

24. 12. MUDr. Marcela Špátová Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128 

25. 12. MUDr. Jiří Štancl Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 465 530 247 

26. 12. MUDr. Jarmila Dostálová Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949 

27. 12. MUDr. Michal Teplý Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155 

28. 12. MDDr. Marek Tomeš Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155 

29. 12. MDDr. Monika Vaničková Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 465 534 555 

30. 12. MUDr. Michaela Vávrová Dolní Dobrouč 446 465 543 015 

31. 12. MUDr. Iva Voltnerová Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 734 100 171 

1. 1. MDDr. Kateřina Fadrná Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834

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

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 

Chcete být vidět? Inzerujte ve Vysokomýtském zpravodaji
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Podlahu  
Vám  

položíme 

Největší výběr na ploše 2 000 m2    

Vše skladem

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

-30%
Laminátová 
podlaha 
síla 8 mm, třída 32  
436 Kč 
299 Kč / m2
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            3. 12.        So          Snad někdo přijde tour 2 – Michal Horák a Voxel                       M-klub                                                                20.00 

            4. 12.        Ne         Koncert pěveckého sboru Otakar                                                  Kostel Husova sboru                                      16.00 

         10. 12.        So          Kateřina Marie Tichá & Bandjeez                                                    M-klub                                                                20.00 

         14. 12.        St           Koncert pěveckého sboru Otakar                                                  Kostel Českobratrské církve evangelické18.00 

         15. 12.        Čt          Adventní koncert ZUŠ – Rubínek                                                    Kostel Českobratrské církve evangelické17.00 

         17. 12.        So          Vánoční koncert ve Vraclavi – Muziga                                          Kostel sv. Mikuláše ve Vraclavi                    17.00 

         17. 12.        So          Volant & Taková normální rodinka band                                    M-klub                                                                20.00 

         18. 12.        Ne         Adventní koncert ZUŠ                                                                         Kostel sv. Vavřince                                           16.00 

         21. 12.        St           Vánoční koncert ZUŠ                                                                            Koncertní sál ZUŠ                                            17.00 

         25. 12.        Ne         Hudba pomáhá – Orchestr rodičů, dětí i učitelů                          Šemberovo divadlo                                        19.00 

         26. 12.        Po          Poprockové Vánoce                                                                              Šemberovo divadlo                                       17.00 

KONCERTY  

            1. 12.        Čt          Oběť                                                                                                             Šemberovo divadlo                                        19.00 

            2. 12.        Pá          Vánoční příběh                                                                                       Šemberovo divadlo                                        19.00 

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

            4. 12.        Ne         Divnosvět                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        16.00 

            4. 12.       Ne         Il Boemo                                                                                                    Šemberovo divadlo                                        19.00 

            8. 12.        Čt          A pak přišla láska…                                                                              Šemberovo divadlo                                        19.00 

            9. 12.        Pá          KINO NASLEPO aneb trochu adrenalinu v kině                        Šemberovo divadlo                                        19.00 

         10. 12.        So          Fabelmanovi                                                                                            Šemberovo divadlo                                        19.00 

         11. 12.        Ne         Největší dar                                                                                             Šemberovo divadlo                                        16.00 

         11. 12.        Ne         Když promluvila                                                                                    Šemberovo divadlo                                        19.00 

         15. 12.        Čt          Buko – odpolední kino                                                                          Šemberovo divadlo                                        16.00 

         15. 12.        Čt          A pak přišla láska…                                                                              Šemberovo divadlo                                        19.00 

         16. 12.        Pá          Vánoční příběh                                                                                       Šemberovo divadlo                                        19.00 

         17. 12.        So          Avatar: The Way of Water                                                                   Šemberovo divadlo                                        19.00 

         18. 12.        Ne         Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo                                         Šemberovo divadlo                                        16.00 

         18. 12.        Ne         Fabelmanovi                                                                                            Šemberovo divadlo                                        19.00 

         22. 12.        Čt          Kocour v botách: Poslední přání                                                    Šemberovo divadlo                                        16.00 

         22. 12.        Čt          Avatar: The Way of Water                                                                   Šemberovo divadlo                                        19.00 

         23. 12.        Pá          Kocour v botách: Poslední přání                                                    Šemberovo divadlo                                        16.00 

         23. 12.        Pá          Šílená noc                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        19.00 

         27. 12.        Út          Princezna zakletá v čase 2                                                                 Šemberovo divadlo                                        16.00 

         27. 12.        Út          Šílená noc                                                                                                  Šemberovo divadlo                                        19.00 

         28. 12.        St           Websterovi ve filmu                                                                             Šemberovo divadlo                                        16.00 

         28. 12.        St           Vánoční příběh                                                                                       Šemberovo divadlo                                        19.00 

         29. 12.        Čt          Kocour v botách: Poslední přání                                                    Šemberovo divadlo                                        16.00 

         29. 12.        Čt          Avatar: The Way of Water                                                                   Šemberovo divadlo                                        19.00 

         30. 12.       Pá          Největší dar                                                                                              Šemberovo divadlo                                        16.00 

         30. 12.       Pá          Grand Prix                                                                                                Šemberovo divadlo                                        19.00

KINO

            2. 12.        Pá          Andělíček Toníček – divadelní představení pro děti                  Divadeliér (Pražská 8)                                     18.00 

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

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

         15. 12.        Út          Dramatické Vánoce – představení skupin Divadeliéru         Divadeliér – výlohy (Pražská 8)                   17.15 

         20. 12.        Út          Anna Karenina                                                                                        Šemberovo divadlo                                        19.00 

DIVADLO 



40

kalendář akcí

            1. 12.        Čt          Druhá adventní dílna – krabicová mánie                                      Tykadlo                                                               16.00 
            1. 12.        Čt          Rozsvícení vánočního stromu ZUŠ                                                 Parkoviště u ZUŠ                                             17.00 
            2. 12.        Pá          Šlápoty – večer poezie                                                                         Městská galerie                                                19.30 
            3. 12.        So          Cvičení babiček a dědečků s vnoučaty                                         Sokolovna                                                          10.00 
            5. 12.        Po          Mikulášská družina na náměstí                                                       Nám. Přemysla Otakara II.                             16.00 
            6. 12.       Út          Afrika v posledních dvou knihách – přednáška                        Městská knihovna                                           16.00 
            7. 12.        St           ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY                                                                          Nám. Přemysla Otakara II.                             17.30 
            7. 12.        St           Vesmír je jen jeden – beseda                                                             Suterén Husova sboru                                   18.00 
            8. 12.        Čt          Předvánoční setkání se seniory                                                      M-klub                                                                14.30 
            8. 12.       Čt          Bejvávalo dobře – komentovaná prohlídka výstavy                  Šemberův dům                                                16.00 
            8. 12.        Čt          Třetí adventní dílna – papírová mánie                                           Tykadlo                                                               16.00 
            8. 12.        Čt          Dílna se Soňou – dřevěný strom                                                       Mikádo                                                               17.30 
         10. 12.        So          Prodej vánočních stromků                                                                U supermarketu Albert                                    9.00 
         11. 12.        Ne         Taneční odpoledne                                                                               M-klub                                                                13.30 
         12. 12.        Po          Prodej vánočních stromků                                                                U supermarketu Albert                                    9.00 
         12. 12.        Po          Digi děti – beseda                                                                                   Mikádo                                                               16.30 
         13. 12.        Út          Výroba ošatek – tvořivá dílna                                                            Šemberův dům                                                16.00 
         13. 12.        Út          Znamení zvěrokruhu v nás – přednáška                                       Městská knihovna                                           16.00 
         15. 12.        Čt          Čtvrtá adventní dílna – korálková mánie                                      Tykadlo                                                               16.00 
         15. 12.        Čt          Vánoční jarmark                                                                                     ZŠ Javornického                                              13.00 
         15. 12.        Čt          Beseda na téma rodičovská odpovědnost                                 Komenského 92                                               16.30 
         16. 12.        Pá          Adventní tvoření                                                                                    Městská knihovna                                           14.00 
         18. 12.       Ne         ZLATÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK                                                           Nám. Přemysla Otakara II.                               9.00 
         20. 12.        Út          Vyrobte si s námi muzejní betlém                                                  Šemberův dům                                                13.30 
         21. 12.        St           Medovina pod vánočním stromem                                               Nám. Přemysla Otakara II.                             11.00 
         23. 12.        Pá          Let andělů                                                                                                 Centrum města                                                16.00 
         24. 12.        So          Živý betlém                                                                                              Kostel Nejsvětější Trojice                              14.00 
         25. 12.        Ne         Štěpánská disco                                                                                     M-klub                                                                21.00 
         27. 12.        Út          Vánoční deskohraní (do 28. 12.)                                                       Husova 146                                                          9.00 
              1. 1.        Ne         NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ                                                                 Nám. Přemysla Otakara II.                             18.00

OSTATNÍ AKCE

    1. 12. – 28. 2.               Vánoce a zima – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Dobříkov    Městská knihovna 
10. 12. – 31. 12.               Smutkův betlém                                                                                     Šemberův dům 
   16. 12.  – 5. 1.              Výstava výtvarných prací žáků  ZŠ Jiráskova                            Výlohy Divadeliéru 
            Do 29. 1.               Betlémy                                                                                                      Turistické informační centrum 
            Do 15. 1.               Velký návrat Běly Kašparové                                                            Městská galerie 
            Do 29. 1.               Berenika v oknech staré radnice                                                     Turistické informační centrum – okna 
            Do 19. 2.               Bejvávalo dobře aneb jak se co dělávalo                                    Šemberův dům
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Foto na titulu: Vánoční atmosféru můžete nasát na Zlatém kujebáckém jarmarku. Foto Lukáš Rufer

Změna v programu vyhrazena. Pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky pořadatelů uvedených akcí.






