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rozhovor měsíce

Z Mýta do Silicon Valley
Jiří Diblík a Ondřej Kopecký se probojovali do prestižního evropského žebříčku 30 Under 30 časopisu Forbes, který z tisíců nominací
vybral 30 nejlepších, mladších 30 let. „Naše technologie zachránila nejeden lidský život, a to mi dělá největší radost,“ říká Jirka, rodák
z Vysokého Mýta, historicky nejmladší podnikatel v České republice, který se svým podnikáním začal ve 12 letech. Jiří Diblík přijal,
krátce před odletem do USA, pozvání redakce k rozhovoru, který vám nyní nabízíme.

Jak byste Qusion čtenářům přiblížil?
Qusion je technologická laboratoř, která
na svět přináší inovace a vytváří primárně
softwarové produkty, které dosud nikdo
nepostavil. Propojujeme svět softwaru
a hardwaru, který se mění neuvěřitelně
rychle. Pomáháme společnostem inovovat
a adaptovat se na dnešní dobu.

Jiří Diblík (vlevo) z Vysokého Mýta a Ondřej Kopecký z Chocně patří mezi zhruba pět Čechů,
kteří byli v historii vybráni do prestižního evropského žebříčku 30 Under 30 časopisu Forbes.
Foto archiv Qusion
Jirko, jak a kde to vše vlastně začalo…
S podnikáním v technologiích jsem začal
ve svých 12 letech. Když mi bylo 16 let, využil jsem novelizace Občanského zákoníku,
nechal jsem se zplnoletnit, a jako historicky
nejmladší podnikatel v naší republice jsem
založil kreativní technologickou agenturu.
V té době jsem byl studentem vysokomýtského gymnázia a podnikání bylo nutné
skloubit se studiem na střední škole.
Jak se vám to dařilo?
Když se chce, lze v podstatě vše. Nejdůležitější je začít. Nedávalo mi smysl sedět v lavici a memorovat se spoustu informací,
které poté stejně nevyužiji. To, co se naučit
chci, se naučím online nebo praxí. Požádal
jsem o individuální plán a poslední ročníky
jsem chodil do školy psát jen písemky.
Našel jsem systém, jak zvládnout obojí,
a nakonec se obojí i dařilo. Na maturitu
jsem dorazil doslova na poslední chvíli, protože jsem celý svaťák strávil na robotické
soutěži v Medelínu v Kolumbii, kde se nám
s Ondřejem Kopeckým a Lukášem Daňkem
podařilo zvítězit. Svoji první úspěšnou aplikaci, kterou si stáhly statisíce lidí, jsem také
stihl vyvinout i prodat ještě na střední
škole.

Kam mířily vaše další kroky?
Další kroky byly velkou zkušeností a hledáním. Nastoupil jsem do nadnárodní technologické společnosti, kdy jsem pracoval
s nejlepšími lidmi v oblasti designu a vývoje
aplikací pro klienty v USA, firmy jako je Microsoft nebo Facebook. Kromě dalšího rozšíření obzorů je toto období pro mne velmi
cenné také proto, že se jedná o první a poslední případ, kde jsem pod někým pracoval.
Na moment jsem také zavítal na Univerzitu
Hradec Králové ke studiu aplikované informatiky, kde jsem po několika měsících skončil. Uvědomil jsem si, že je ztráta času učit se
technologie a znalosti, které nejsou v aktuální době příliš aplikovatelné.
Dál už tedy jen sám?
Vždy si dávám pozor na to, s kým pracuji.
Mým hlavním týmovým hráčem, spolupracovníkem, kolegou, spolužákem i kamarádem od dětství je Ondra Kopecký z Chocně,
se kterým jsme už byli dokonale sehraní. Založili jsme svoji značku Qusion. Ta se specializovala na krátké a intenzivní zkoumání
technologií a inovací ve firmách, výsledkem
čehož bylo navýšení její efektivity a tržeb.
Během dvou let jsme vyrostli a měli ve firmě
kolem sebe najednou 30 zaměstnanců.
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A dařilo se skvěle…
Když jsme o Qusionu začali uvažovat, bylo
od začátku jasné, že cílíme na trh zahraniční. Z tohoto úhlu pohledu pro nás bylo
přitažlivé Švýcarsko a Německo. Přestože
jsme věděli, jak těžké je usadit se právě tam,
nakonec tam zůstala i polovina našeho obratu. Měli jsme velké kanceláře v Praze i Curychu, kde jsme strávili mnoho svého času.
Rozvíjeli jsme a stavěli digitální produkty
na míru firmám jako AirBank, ČSOB, Nestlé.
Spolupracovali jsme i s významnými farmaceutickými firmami jako Novaratis či Roche
nebo královskou rodinou v Kuvajtu.
Filosofie Qusion si žije svým životem dál,
ale vaše pozornost má nyní jiný směr…
Svět a technologie se rychle vyvíjí a mění.
To máme stále na paměti. Soustředíme nyní
pozornost na novou aplikaci, kterou jsme
zpočátku stavěli jako “víkendový projekt”.
Spirála se roztočila natolik rychle, že jsme
byli postaveni před rozhodnutí, zda pokračovat, nebo se dál věnovat již jen novému
projektu. Rozhodli jsme se pro druhou variantu, zakázkovou činnost Qusionu jsme
ukončili strategickým “exitem” a prodali ji.
V tuto dobu jsme měli na stole již první investici do našeho startupu, která byla 1 mil.
eur. A bylo odstartováno.
Co bylo základem pro vývoj další úspěšné
aplikace?
Základem bylo to, co je krédem našeho
podnikání od začátku. Inovovat svět. Tvořit
něco nového a vystoupení z komfortní zajeté zóny a přizpůsobení se nové situaci
a stát se ještě silnějším.
Už nás nenapínejte, popište svůj velký
projekt konkrétně…
Poslední roky se zvyšuje počet lidí, kteří žijí
v duševní nepohodě, nebo se u nich nějaká
forma duševní nemoci už objevila. Inspirací
pro vývoj naší nové aplikace nám tedy byla

uplynulá nestandartní doba, ale i naše
osobní zkušenost v této oblasti, kdy jsem já
i Ondra pocítili, že je nutné zaměřit pozornost na prevenci našeho duševního zdraví.
A protože jsme v té době na trhu odpovídající produkt sami nenalezli, rozhodli jsme
se spojit naše zkušenosti s experty a s jejich
pomocí začít tvořit platformu na komplexní
péči o duševní zdraví.
Aplikace VOS.health byla na světě. Jak
byste ji charakterizoval?
Je to komplexní platforma na péči o duševní rovnováhu. Jejím cílem je prevence
před nejběžnějšími psychickými poruchami, jako je deprese, úzkosti, poruchy
spánku nebo poruchy příjmu potravy. Je zároveň osobním pomocníkem a rádcem pro
ty, kteří už tyto problémy mají. Nabízí intervenční metody, “well-being” plány duševní
rovnováhy na míru vytvořené pomocí
uměle inteligence (AI). Aplikace také poskytuje chaty s psychology. Na vývoji spolupracujeme s experty v oblasti duševního zdraví
z Oxfordu, Masarykovy univerzity v Brně
a Univerzity Palackého v Olomouci, využíváme nejmodernější metody z oblasti kognitivně behaviorální terapie a umělé
inteligence. Na aplikaci spolupracuje tým
10 vývojářů a 15 psychologů.
Jak si její fungování můžeme představit
v praxi?
Mobilní aplikace pro iOS a Android umožňuje přístup k více něž desítce vědecky podloženým nástrojům psychologické pomoci.
Ve VOS lze rovněž neomezeně chatovat
s psychologickými poradci. Nabízí monitoring nálady, dechová cvičení, meditaci, online terapie či řízený deník. Na základě
těchto důležitých poznatků o sobě je možné
po vyhodnocení rozpoznat jindy nenápadně nastupující depresi, vyhoření apod.

S jakými daty aplikace pracuje?
Aplikace rovněž spojuje veškerá data z telefonu, tj. bere v úvahu, kdy a jak spíme, běháme, chodíme, trávíme čas na mobilu, ale
také jaké je počasí, biozátěž, kvalita ovzduší
apod... Tato data se vzájemně propojí a vyhodnotí. Výsledkem je personalizovaný
plán duševního zdraví vytvořený experty
z oblasti psychologie, který je vědecky podložen. Již brzy můžeme díky veliké datové
analýze včas predikovat duševní poruchy
a poskytnout vhodné intervence či propojit
se správným expertem.
Aplikace je úspěšná napříč všemi kontinenty…
Přestože je naše společnost teprve na začátku, podařilo se nám v raných fázích získat finanční investici ve výši 1,3 milionu eur.
Aplikaci si dnes, 20 měsíců od začátku,
stáhlo více než 1,3 mil. uživatelů, přičemž
200 000 z nich je aktivních každý týden. Je
možné ji využívat v devíti světových jazycích. Denně registrujeme kolem 5 000 nových uživatelů po celém světě. Primárně
cílíme na region DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko) a USA. Reagujeme i na situaci kolem nás a snažíme se pomoci
i v místech, kde je to nyní nejvíce potřeba.
Bezplatně jsme zpřístupnili prémiovou péči
o duševní zdraví a terapie pro všechny občany Ukrajiny a Ukrajince žijící v zahraničí,
včetně kompletního překladu. Takto jsme
pomohli k prémiovým psychologickým intervencím více než 100 000 lidem na Ukrajině a poskytli více než 1 500 bezplatných
online terapií.
Na závěr našeho povídání se dostáváme
k samotnému žebříčku Forbes 30 Under
30, který je obrovským uznáním vaší
práce. Zařadili jste se tak mezi pět Čechů,
jimž se tohoto ocenění doposud dostalo…

Z tohoto ocenění máme s Ondrou velkou
radost. Je pro nás velkou motivací do budoucna a důležitou zpětnou vazbou, že
naše práce dává smysl.
V čem se domníváte, že spočívá tajemství vašich dosavadních úspěchů?
Rodina mě vždy v realizaci mých nápadů
podporovala a cítil jsem v ní obrovské zázemí i důvěru. Od malička jsem stále něco
tvořil, až do 15 let jsem hrál vrcholově
ve Vysokém Mýtě tenis. Ten mi, myslím, pomohl zformovat osobnost k podnikání.
Na kurtu jsem sám a musím vyhrát, v podnikání je to stejné. Chceme být ti nejlepší.
Jsme největší platforma v Evropě na péči
o duševní zdraví. Naše technologie zachránila nejeden lidský život. To mi dělá obrovskou radost.
Požádám vás o pár slov závěrem…
Budovat své podnikání jsem začal v Mýtě.
V současné době bydlím v Praze, velkou
část života trávím na cestách, nebo v Silicon
Valley (San Francisco, USA). Strávil jsem
spoustu času ve Švýcarsku. Vysoké Mýto
mám ale stále nejraději. Až přijde čas, chtěl
bych se sem vrátit zpět. Je to ideální místo
pro rodinný život, protože zde mám zázemí,
zde je vlastně vše, co je k životu potřeba
v krátké vzdálenosti a na dosah.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková

Forbes 30 Under 30
Žebříček osobností mladších 30 let,
který každoročně vydává časopis Forbes. V Evropě se oceňuje 300 lidí v celkem deseti kategoriích.

Úspěšná aplikace VOS.health pomáhá
tisícům lidí po celém světě s péčí
o duševní zdraví. Foto archiv Qusion
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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 představuje místní umělce, jejichž tvorbu zatím zná menší okruh diváků. Přesto anebo právě proto stojí za pozornost. Někteří výtvarné
umění studovali, jiní jsou autodidakty. Jedni se teprve učí, druzí už mají co předat. Tentokrát představujeme renesančního člověka
– muzikanta, výtvarníka, pedagoga a divadelníka Jiřího Vedrala.

Alferiho „placáci“ hýří vtipem

Jiří Vedral, jeho psí Mona Lisa a „placáci“ v ateliéru. Foto Iveta Danko
Jiřího Vedrala znají Vysokomýtští jako muzikanta. Za pětatřicet let, co učí na zdejší
ZUŠce, prošly jeho kytarovou třídou stovky
dětí. Kromě toho, že hudbu vyučuje, rovněž
ji komponuje, k tomu skládá texty, koncertuje (nejbližší šansonový recitál s Markétou
Voříškovou Hapka si užijí posluchači 5. října
na Čečetkově statku ve Lhůtě). Jeho diskografie čítá už 14 desek – autorské, kompiláty i ty, na nichž vystupuje jako host. Každý
ví, že Jiří Vedral je kovaný hudebník, ale málokdo tuší, že s duší malíře.
„Malovat mě bavilo odjakživa, ale máma, uči-

telka klavíru, rozhodla, že budu chodit do hudebky,“ říká malíř, který se na své obrazy podepisuje Alferi. Kde k takovému jménu
přišel? „S nástupem internetu jsem zjistil, že
je v republice několik nositelů jména Jiří Vedral a někteří z nich se pohybují, stejně jako
já, v kulturním světě, jeden je divadelník, další
fotograf… Chtěl jsem se tedy nějak odlišit
a začal jsem trochu pátrat v rodinné historii.
Máma byla za svobodna Sionová, ale protože
její bratranec Zbyšek Sion je uznávaný malíř,
nechtěl jsem lacino přijít ke známému jménu,
notabene, když mě nikdo nezná,“ směje se

Malířská pohádka v podání Jiřího Vedrala a Jiřího Plháka. Foto Alžběta Ivančenková
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Jiří Vedral. Posléze v rodové linii narazil
na jméno Alferi, zjistil, že jeho prapředci
sem přišli z Itálie a měli blízko k umění: „Byl
mezi nimi architekt, ale také správce pivovaru
a cukrovaru, což se mi zalíbilo.“ A umělecký
pseudonym byl na světě.
S výtvarnou tvorbou Jiřího Vedrala se již veřejnost setkala, ovšem víceméně komorně.
V roce 2000 vystavoval v městské galerii
jako jeden z účastníků Salonu Odmítnutých. O jedenáct let později se v městské
knihovně konala výstava jeho fotografií
a za dva roky pak obrazů v Husově sboru.
Následovalo Moravské divadlo Olomouc,
kavárny Litomyšl a Hradec Králové. Do Vysokého Mýta se vrátil v únoru 2019, kdy
vystavoval spolu s prastrýcem Zbyškem
Sionem v městské galerii své grafiky. Soubory Křížová cesta (2020) a Pojednání o lidských proporcích (2022) vystavil ve své
soukromé galerii (Il)Legal sousedící s ateliérem, který si zřídil před čtyřmi lety, „do té
doby jsem celý život maloval doma v pracovně dva krát tři metry“. O letošních Velikonocích byla v Husově sboru instalována
stálá expozice Via Crucis – Odvaha k lásce.
Jiří Vedral má rád humor a lehký sarkasmus,
který nesmí v jeho obrazech chybět. „Když
to nemá vtip, nebaví mě to,“ dodává s tím, že
už jako kluk maloval komiksy. Jeho stylizované postavy v tlumených barvách se postupně zjednodušovaly a vybarvovaly.
Figury, které dominují jeho tvorbě, nazývá
„placáky“. Postrádají sice perspektivu, ale
hloubku přesto mají; ve zkratce vyjadřují
povahu, vlastnosti, vztahy, interakci…
Občas si autor odpočine u fantaskní snové
krajiny.
Hudba, malování a psané slovo se před
časem propojily v divadle. Spolu s kamarádem Jiřím Plhákem vymysleli humorné vánoční představení pro děti Rybářův štědrý
den, protože mělo úspěch, přidali ještě malířskou pohádku O ukradené tužce. Jiří Vedral k ní složil písničky a divadelní zpěvník,
který z nich vznikl, také ilustroval. Vyšel
před třemi lety jako Malířovy písničky pro
dobrou náladu.
Letos si k šedesátinám nadělil humornou
knihu o vážných tématech Pojednání o lidských proporcích a jiných důležitých věcech, kterou napsal, ilustroval a samonákladem vydal.
Iveta Danko, Městská galerie Vysoké Mýto

Vysoké Mýto světové
Koně, ryby a hezká auta – to vše proslavilo Vysoké Mýto nejen za hranicemi města, ale i za hranicemi naší republiky. V dnešním díle
seriálu Vysoké Mýto světové se zaměříme na koně a ryby a hezká auta si necháme do příštího čísla.

Poplerova účast v Liverpoolu
psáno mnohé. Naši
nejslavnější steeplechase Velkou pardubickou dokázal vyhrát
hned dvakrát. Popler
se ovšem účastnil i zahraničních závodů
a šířil slávu české dostihové školy v cizině.
V roce 1931 se jako
první Čechoslovák
postavil na start nejslavnějšího dostihového závodu Velké
národní v Liverpoolu.
Nebyla to ovšem jen
účast československá,
ale svým způsobem
i maďarská. Kůň,
Rudolf Popler se svým koněm Gyi Lovam! v Anglii v roce 1931.
na kterém Popler jel,
Foto archiv RMVM
totiž pocházel z Maďarska a měl i maďarské jméno Gyi Lovam!
O vysokomýtském rodákovi a dostihovém
Jméno, které mu dal první majitel kníže
jezdci kapitánu Rudolfu Poplerovi bylo na-

Kristián Hohenlohe-Öhringen, znamená
Běž koníčku! a je převzaté z básně Szülöföldemen (O mé domovině) maďarského romantického básníka Sándora Petöfiho
z roku 1848. V roce 1927 zakoupil Gyi Lovama! kapitán Rudolf Popler a tvrdohlavý
kůň pod jeho vedením začal sklízet jeden
úspěch za druhým a v roce 1930 zvítězil
ve Velké pardubické. Účast na Velké národní
v Liverpoolu ovšem nedopadla dobře, protože ji Popler s Gyi Lovamem! nedokázal
dokončit. Někteří čeští nacionalisticky ladění novináři absurdně přisuzovali tento
neúspěch na britských ostrovech koni, respektive jeho maďarskému původu!
Další, kdo šířil slávu českého jezdectví byl
František Ventura. Ten sice nebyl vysokomýtským rodákem (pocházel z nedaleké
Cerekvice), ale mnoho let strávil u vojska
v našem městě. Ventura se věnoval především parkuru a v něm také získal největší
úspěch – zlatou medaili na olympijských
hrách v Amsterdamu v roce 1928.

Diplomaté i agenti tajných služeb u Loučné
Loučná u Vysokého Mýta byla a je vyhlášeným pstruhovým revírem. Na lov pstruhů
sem jezdila celá řada vzácných návštěv,
a to i těch zahraničních. Už z meziválečného období máme zprávy o rybářích z jiných zemí. Například poslední červnovou
neděli roku 1938 přijela v šesti autech početná skupina Angličanů. Občané ostrovního království se vykoupali na Tyršově
plovárně, zarybařili si v Loučné a jak informoval místní tisk: „ve Vysokém Mýtě se jim
velmi líbilo a přijedou prý zase“. Nepřijeli,
protože brzy došlo k okupaci Čech a Moravy a posléze k vypuknutí války. Ovšem
když se přehnalo šestileté válečné běsnění,
břehy Loučné byly doslova obsypány náruživými rybáři. A mezi nimi bychom nalezli
i cizozemce a ne ledasjaké! Tak například
v letech 1946 a 1947 tu několikrát rybařil
americký velvyslanec Laurence Steinhardt.
Při své první návštěvě 18. května 1946 strávil rybolovem celé odpoledne v okolí Vajmarova mlýna. Na jeho návštěvě bylo milé,
že velvyslanec nezamířil po rybolovu hned
zpátky do Prahy, ale s Vysokomýtskými strávil slavnostní večer v restauraci u Tejnorů.
Zde mimo jiné pronesl tato slova, která bohužel nemůžeme označit za prorocká:

Laurence Steinhardt, americký velvyslanec
v Československu v letech 1945–1948.
Zdroj Wikipedie
„Během tří let bude v republice skvělá demokracie. Bude svoboda slova, každý bude respektovat práva sousedova, lidé budou
šťastní.“
Velvyslanci se muselo v Mýtě líbit a rybolov
vyhlášených pstruhů pravděpodobně doporučil americkému vicekonsulovi (a hlavnímu zpravodajskému důstojníkovi USA
v Československu) Spenceru Laird Taggartovi. Ten si se svojí chotí zajel zarybařit
na Loučnou ještě před tím, než byla ukončena rybářská sezona na konci srpna. I jeho
5

návštěva byla dvoudenní, a ještě před
svým odjezdem z Vysokého Mýta navštívil
Sodomkovu karosárnu a v doprovodu továrníka si prohlédl všechna oddělení výroby.
To nebylo z diplomatických kruhů vše. Byli
tu i spojenci z druhé strany. Při Suvorových
oslavách pořádaných 5. července 1946 přijel do Mýta zástupce sovětského velvyslance Čebotarev. V jeho doprovodu se
objevil vojenský atašé a rezident hlavní
rozvědné správy SSSR v Československu
plk. Alexandr Fedorovič Sizov a plukovník
Jefimov. Sizov s Jefimovem po ceremoniálu zašli na pstruhy, byť nevíme, s jakým
úspěchem.
Trochu symbolicky již nestihla ve vysokomýtských vodách zalovit třetí vítězná velmoc. V září 1946 žádal britský diplomat
a tajný vedoucí britské výzvědné služby SIS
v Československu Harold Gibson o povolení přijet si zachytat pstruhy. Bylo to s lítostí zamítnuto, protože již byla doba
hájení. Je to škoda, dnes by se Vysoké Mýto
mohlo chlubit tím, že jejich pstruhy chytali
agenti třech nejdůležitějších poválečných
mocností.
Jiří Junek,
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

informace z městského úřadu

Na prahu nového školního roku
Všichni žáci školou povinní se vrátili 1. září do školních lavic. Zvláště pro prvňáčky to byl mimořádný den. Slavnostní chvíli si nenechali
ujít jejich nejbližší, rodiče, sourozenci a prarodiče, kteří je do školy doprovodili, ale i zástupci města.

střešních oken. Zároveň u této budovy bylo revitalizováno hřiště, na kterém je nově umělá
tráva,“ řekl vedoucí odboru rozvoje města
Ondřej Halama. „Sloužit bude dětem nejenom pro tělesnou výchovu, ale i odpolední
činnost ve školní družině,“ řekla ředitelka Základní školy Javornického Jana Vavřinová.
Na této škole vznikly také nové učebny výpočetní techniky a cvičná kuchyňka.

V Základní škole Javornického a Základní škole Knířov pozdravil prvňáčky starosta František Jiraský, který dětem popřál, aby se jim ve škole dařilo a chodily do ní rády. Foto Marie Lněničková
Do prvních tříd vysokomýtských základních
škol letos nastoupilo 155 dětí. V Základní
škole Jiráskova přivítali 70 žáků tří prvních
tříd. V Základní škole Javornického svoji
školní docházku zahájilo 64 prvňáčků rovněž ve třech třídách. Do první třídy v Základní škole Knířov nastoupilo 13 dětí.
Speciální základní škola a praktická škola
Vysoké Mýto přivítala 5 prvňáčků a 3 nové
žáky Základní škola a Praktická škola Svítání.

Čas letních prázdnin se ve školských zařízeních tradičně využil na rekonstrukce
a úpravy. Dokončila se vestavba v podkroví
základní umělecké školy, která současně vyřešila havarijní stav střechy a krovu na dolních budovách školy a rozšířila prostory pro
výuku. „V základní umělecké škole nově
vznikly učebny pro literárně dramatický obor
i hudební obor. Na druhém stupni Základní
školy Javornického jsme provedli výměnu

Hřiště u Základní školy Javornického v Jungmannových sadech.
Foto Ondřej Halama

„V Základní škole Jiráskova na druhém stupni
jsme provedli druhou etapu rekonstrukce
elektřiny. Větší investice byla v Mateřské škole
Slunečná, kde jsme opravili hospodářský pavilon. Je tam kompletně zrekonstruovaná kuchyň včetně nového vybavení. V této škole
proběhla na druhém pavilonu rekonstrukce
elektroinstalace a zároveň i výměna vodoinstalace,“ dodal vedoucí odboru rozvoje
města Ondřej Halama. Celkem bylo proinvestováno ve školních areálech více než 32
milionů korun.
Marie Lněničková, tisková mluvčí

Nově opravená kuchyně v Mateřské škole Slunečná.
Foto Ondřej Halama
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Plastika připomíná první utkání
Historicky první veřejné utkání v košíkové v českých zemích sehráli studenti místního gymnázia pod vedením učitele Jaroslava
Karáska v roce 1897. Nevšední umělecké dílo sochaře Pavla Hoška odhalené 20. září na budově místního gymnázia bude tuto událost
trvale připomínat.

„Pro mě je to neskutečné štěstí, protože to byl
vždycky můj sen. Konečně budou všichni
vidět a můžou si i přečíst, kde se hrál první
basketbal v českých zemích a možná i v Rakousku-Uhersku,“ řekl při odhalení plastiky
Jiří Ropek, bývalý hráč, trenér a činovník BK
Vysoké Mýto 1897. Ten před rokem přišel
za vedením města s nápadem vytvořit trvalou připomínku této události.
Vítězný návrh sochaře Pavla Hoška vybrala
odborná komise v soutěži o umělecké

dílo. „Bronzový objekt evokuje basketbalový
koš se síťovinou. Text síťoviny je čitelný seshora dolů obcházením dokola. Uvědomuji si
zde určité fyzické úsilí nutné k úspěšnému přečtení textu. Beru to jako součást hry a zapojení pozorovatele,“ uvedl autor plastiky Pavel
Hošek.
Marie Lněničková, tisková mluvčí
Plastika basketbalového koše na budově
gymnázia. Foto Ivan Hudeček

Osamělý měsíc našel svoje místo na slunci
„Po dohodě s autorkou díla Klárou Klose jsme
pro betonovou plastiku Osamělého měsíce
z Havlíčkových sadů vybrali nové místo. Usadili jsme ji do parku před Centrum sociálních
služeb vedle nového parku v území bývalých
kasáren,“ dodal místostarosta.
V rámci revitalizace Havlíčkových sadů,
které jsou součástí prstence zeleně kolem
historického jádra Vysokého Mýta, došlo
k obměně ústředního prvku. „Plastiku Osamělého měsíce od sochařky Kláry Klose nahradí nová bronzová fontána,“ řekl
místostarosta Martin Krejza. Návrat vodního prvku byl inspirován původním promenádním parkem založeným v roce 1900.
Marie Lněničková, tisková mluvčí
Plastika Osamělý měsíc se přesunula z Havlíčkových sadů před Centrum sociálních služeb.
Foto Marie Lněničková

Vzpomínkové
setkání

Z jednání rady města
Úplná znění usnesení rady města č. 16/2022 a 17/2022 jsou zveřejněna na internetových stránkách města. Předkládáme vám z nich následující výtah:
17. srpna rada města:
- souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 94 050 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického,
příspěvkovou organizaci v rámci projektu Obědy pro děti;
- souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 110 656 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu Obědy pro děti;
- schválila poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 15 000 Kč pro
SK Donocykl z. s. na projekt Kujebike 2022.
Markéta Nádvorníková, odbor kanceláře starosty
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Město Vysoké Mýto srdečně zve na vzpomínkové setkání u mohyly třicátého pěšího
pluku u příležitosti 104. výročí vzniku republiky. Pietní akt se uskuteční v pátek 28.
října ve 14.00 v Jungmannových sadech
ve Vysokém Mýtě.
Program:
• projevy starosty Vysokého Mýta, plk. gšt.
Petra Holého, ředitele Krajského vojenského
ředitelství Pardubice a Jiřího Junka, ředitele Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
• hudební doprovod dechová sekce Základní
umělecké školy Vysoké Mýto
• vystoupení žáků Základní školy Javornického

informace z městského úřadu

Slavnosti bavily všechny generace
Vysokomýtské Městské slavnosti letos opět spojily několik akcí. Jako první odstartoval studentský festival, který vyvrcholil v pátek
9. září barevným průvodem v centru města a bohatým hudebním programem v Amfiteátru M-klubu.

Zahajovací koncert Městských slavností. Foto Lukáš Rufer
V pátek dopoledne patřilo náměstí Přemysla
Otakara II. akci Pojď si s námi hrát, kterou připravila pro žáky mateřských a základních
škol i pro širokou veřejnost vysokomýtská
pobočka školy Svítání.
V průběhu odpoledne se otevřely dveře
nově zrekonstruovaného hospodářského
pavilonu v Mateřské škole Slunečná a návštěvníky přilákaly vůně do nové kuchyně.
Základní umělecká škola je pozvala vzhůru
za uměním do nových podkrovních učeben, kde si mohli vychutnat koncerty a vystoupení žáků hudebního i dramatického
oboru.
Vrcholem dne byl slavnostní koncert Litomyšlského symfonického orchestru, který
otevřel zrekonstruované Šemberovo divadlo. Příležitost prohlédnout si zrenovované prostory měli nejen návštěvníci
koncertu, ale v sobotu během dne otevřených dveří také ostatní veřejnost. Stejně tak

bylo možné vystoupat do obnovené Pražské věže.
V sobotu 10. září se hlavní část programu
odehrávala na náměstí Přemysla Otakara II.
Program zahájil tradiční Kujebácký jarmark.
Dopoledne zpříjemnila polská skupina Jolly
Roger.
Slavnostního zahájení se na pódiu zúčastnili také zástupci partnerských měst. „Městské slavnosti jsou příležitostí k setkávání
s přáteli. Jsem rád, že představitelé našich
partnerských měst jsou zde s námi,“ řekl úvodem starosta František Jiraský. Návštěvníky
pozdravila téměř kompletní sestava. Chyběli pouze hosté z německého Korbachu.
Zástupci partnerských měst poté přijali pozvání na slavnostní projížďku po městě
autobusem Karosa 706 RTO LUX z roku
1969, který teprve nedávno pořídilo zdejší
regionální muzeum.
Odpolední program zahájila slovenská zpě-

Vystoupení žáků v ZUŠ. Foto archiv města Vysoké Mýto

vačka Katarína Knechtová. Poté následoval
průřez regionální hudební scénou.
Na podiu se vystřídaly kapely The Excited,
The Deep Six hard, Taipan a Timudej. Závěr
večera patřil kapele Čechomor.
Městská galerie, která si v rámci letošních
Městských slavnosti připomněla 65. výročí
svého založení, uspořádala v sobotu a v neděli celou řadu zajímavých akcí. Zahájila výstavy Meet Mýto a Pocta zakladateli města
a při vernisážích pokřtila dvě nové knihy.
Další pestrý program připravila nejen v prostorách výstavní síně, ale i ve sklepení pod
Turistickým informačním centrem, v Galerii
ve zvonici a také v uličkách a zákoutích historického centra města.
Sobota a neděle patřily také vysokomýtským památkám a muzeím zdarma otevřeným v rámci populárních Dnů evropského
kulturního dědictví.
Marie Lněničková, tisková mluvčí

Návštěva z partnerských měst. Foto Lukáš Rufer
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Šemberovo divadlo v plné kráse
Zahajovacím koncertem Městských slavností byla veřejnosti představena právě ukončená poslední etapa opravy interiéru Šemberova
divadla. Litomyšlský symfonický orchestr si pod vedením Davida Lukáše pro posluchače připravil koncert sestavený ze slavných filmových melodií. Zdařilou rekonstrukci návštěvníci obdivovali již po svém příchodu.

Po hlavním sále, který dostal novou podobu v předloňském roce, se letos zcela
proměnilo foyer, sociální zařízení a zázemí
pro účinkující. „Doufám, že tady vzniklo divadlo, kam budou lidi nejen z Vysokého Mýta
rádi chodit a jezdit. Snažila jsem se vyjít přímo
z podstaty domu, z jeho charakteru, z jeho architektury. Ctít krásné detaily, které tady byly
z doby dřívější. Dát divadlu novou současnou
tvář. Prostě jednadvacáté století, ale s úctou
a poctou historii. Říkáme, že šikovných architektů je spousta, ale stejně tak je důležité, jaký
je investor. Kam vás pustí, co chápe, co vnímá
a jak vám věří. Spolupráce s městem Vysokým

Mýtem byla excelentní. Za to jsem velmi
vděčná a chtěla bych to zdůraznit,“ řekla architektka a designérka Helena Dařbujánová, kterou město k zásadní obnově
interiéru Šemberova divadla přizvalo.
Šemberovo divadlo začalo sloužit svému
účelu v roce 1925. Od té doby prošlo několika rekonstrukcemi, naposledy v polovině
90. let. V minulých letech byla v divadle postupně modernizována technika a v posledních dvou etapách i jeho interiér.
Závěrečná etapa město stála 23,7 milionů
korun.
Marie Lněničková, tisková mluvčí,
zdroj videoreportáž, foto Petra Šplíchalová
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V Luční ulici vznikne sportoviště
V minulém roce získalo město do svého vlastnictví pozemek se sportovním hřištěm, který byl dosud součástí 2,5 hektaru rozsáhlého
školského areálu Pardubického kraje v ulici Kpt. Poplera. Areál kromě předaného pozemku zahrnuje historickou školní budovu z počátku 20. století, přístavbu ze 70. let a množství různých garáží a dílen. Ty zůstávají ve vlastnictví Pardubického kraje, který je využije
pro potřeby stavební školy a regionálního muzea.

Vizualizace návrhu sportovního areálu, autor vizualizace Viktor Drobný, Sportovní projekty, s. r. o.
Sportovní areál v majetku města se rozšíří
o další sportoviště. „Plánujeme rekonstrukci
stávajícího sportovního hřiště doplněného
o technologii pro ledovou plochu, dále běžeckou dráhu a in-line dráhu a skatepark. Současně vyřešíme také parkovací plochy, nový
vstup do sportovního areálu, zázemí pro

údržbu a sociální zařízení,“ řekl místostarosta
Martin Krejza. To by v budoucnu mohlo
sloužit i pro nedaleké sportovní hřiště za rybárnou.
Víceúčelové hřiště by se podle návrhu mělo
rozšířit o běžeckou rovinku pro běhy na 50
a 60 metrů, in-line dráhu pro začínající brus-

laře, betonový skatepark s bazénem a plochu pro parkour. Součástí této roviny bude
i umístění objektu zázemí pro údržbu a objektu technického zázemí pro umístění mobilní ledové plochy na ploše víceúčelového
hřiště.
Na hlavní sportovní část areálu bude navazovat severním směrem rekreačně sportovní část rozvolněná do parkové úpravy
využívající převýšení terénu a vzrostlou stávající zeleň.
Pojícím prvkem této části s částí sportovní
bude běžecký fitness okruh o celkové délce
400 metrů s umělým povrchem, který bude
kopírovat svažitost pozemku a poskytne tak
běžcům specifický zážitek při běhu z kopce
i výběhu zpět na nejvyšší úroveň areálu.
Na tuto pomyslnou linku budou navěšeny
zbývající volnočasové prvky areálu jako
dětské hřiště se svahovou nerezovou klouzačkou a plocha pro workout.
Severovýchodní hranice areálu s vysokými
stromy a Mlýnským potokem vybízí k relaxaci a odpočinku, a proto zde bude umístěna mlatová stezka se spoustou laviček
s otevřeným výhledem na vodní plochu
a do zeleně. Závěrečným bodem přechodu
od sportovních částí areálu k relaxaci a odpočinku bude nové dřevěné molo sahající
na břeh Mlýnského potoka.
Marie Lněničková, tisková mluvčí

Město podporuje projekt technického muzea
Představitelé města a Regionálního muzea
ve Vysokém Mýtě se dohodli na budoucí
spolupráci v rámci projektu Technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém
Mýtě, které by mělo vzniknout v areálu bývalé zemědělské školy v ulici Kpt. Poplera.
„S Pardubickým krajem jsme se před časem
dohodli a část areálu, konkrétně pozemek
s hřištěm za školou, jsme převedli na město.
Chceme tam vybudovat poměrně rozsáhlé
sportoviště,“ řekl starosta František Jiraský.
Větší část areálu si Pardubický kraj ponechal pro stavební školu a regionální muzeum.
Část areálu bude i nadále využívat stavební
škola a v další části by po rekonstrukci mělo
vzniknout muzeum zaměřené na technické
památky, které bude plnit funkci kulturního
a kreativního centra celokrajského vý-

znamu. „Město tento záměr vítá, protože
dojde ke zvýšení atraktivity města, zvýší se
cestovní ruch a umožní vznik nových pracovních příležitostí. Proto jsme se s ředitelem
muzea dohodli, že uzavřeme memorandum
o spolupráci, ve kterém budou stručně shrnuty hlavní oblasti budoucí spolupráce,“ řekl
starosta. Spolupráce mezi městem a technickým muzeem se bude týkat akcí pro veřejnost, podpory výuky žáků základních
škol i například zapojení dobrovolných hasičů do údržby a propagace hasičské techniky.
Vysokomýtské regionální muzeum dlouhodobě trpí nedostatkem prostor, proto
usilovalo o nové. Tím, že muzeum získá
část areálu, se jeho potřeby naplní. „Projekt
by měl pomoci s prostory a zároveň by měl
přispět k tomu, že se muzeum bude více pro10

filovat jako technické muzeum Pardubického kraje. Má to svoje opodstatnění, protože ve Vysokém Mýtě máme Muzeum
českého karosářství a další technické sbírkové předměty, jako hasičské stříkačky, autobusy... Kraji se myšlenka technického muzea
zalíbila, proto nás vybídl, abychom podali
žádost do projektu kulturních a kreativních
center,“ řekl Jiří Junek, ředitel Regionálního
muzea ve Vysokém Mýtě.
Smlouva o spolupráci je součástí podávané
žádosti. „V polovině září se odevzdala žádost
a přibližně v půlce října by měl Pardubický
kraj vědět, jestli náš projekt uspěl,“ dodal Jiří
Junek. Podle nastavených pravidel dotace
by měl být projekt dokončen v roce 2025.
Marie Lněničková, tisková mluvčí

informace z městského úřadu

Pozvánka na sázení cibulovin
Podzim je obdobím výsadby na jaře kvetoucích cibulovin, a proto vás opět srdečně zveme na další společné sázení cibulovin, které
jsme nakoupili za peníze utržené ve vysokomýtském Kujebazaru.

Vysokomýtská zákoutí zpestřují záhony kvetoucích trvalek. Foto Veronika Gabrhelová
Pokud se chcete osobně podílet na zkrášlení náměstí Přemysla Otakara II., přijďte
v pátek 21. října ve 13.00 k morovému
sloupu. S sebou si vezměte špičatou sázecí
lopatku. Vaše pomoc je velmi vítána.
I díky vaší spolupráci se travnaté plochy
kolem morového sloupu na jaře rozzáří 2 ti-

síci fialovomodrých a růžových sasanek,
které doplní vloni vysazené modřence. Trvalkové záhony obohatíme o krásné fialové
česneky, bílé tulipány a světle fialové hyacinty.
Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo
možné sázení v tento termín uskutečnit,

Bezplatný webinář Děti online
V posledních letech se výrazně zvýšil počet
dětí, které trpí úzkostmi, depresemi a poruchami soustředění mimo jiné kvůli nadměrnému času v online světě. Vše, co
potřebujete o této problematice vědět, se
dozvíte na bezplatném webináři. Seznámíte se s nejvýraznějšími dopady online
světa na dětskou psychiku i sociální vazby
a poznáte, jak je jako rodiče můžete pomoci
dětem zvládat. Webinář vedou lektorky
z organizace Replug me, kterými jsou psycholožky a odbornice na digitální média
a jejich vliv na děti a dospívající. Webinář
proběhne přes Zoom.

Webináře se konají: 11. 10., 7. 11. a 28. 11.
Lektorky: přiblíží, proč je online svět pro
děti tak důležitý a čím je lákavý; vysvětlí, jak
můžete poznat závislost a jak jí předcházet;
upozorní často opomíjená rizika.
Nebude to jen suchá teorie, ale i praktické
tipy, které můžete doma využít.
Je potřeba se přihlásit přes odkaz na webových stránkách www.replug.me/udalosti.
Před zvoleným termínem přihlášeným
účastníkům bude zaslán odkaz, přes který
se webinář bude konat.
Tomáš Salášek,
odbor sociálních věci a zdravotnictví

bude zvolen termín náhradní.
O případné změně budeme informovat na internetových stránkách technických služeb
www.tsvmyto.cz a města Vysokého Mýta
www.vysoke-myto.cz.
Technické služby Vysoké Mýto
a odbor životního prostředí

Duchovní
naučná stezka
V průběhu září byla dokončena třetí vysokomýtská naučná stezka. Tentokrát jde o 20
km dlouhou duchovní stezku, která je osazena pískovcovými pylony.

Jak správně topit a ušetřit
Ministerstvo životního prostředí spustilo
nový web https://jakspravnetopit.cz/ zaměřující se na problematiku vytápění kotli
na tuhá paliva. Zde naleznete informace
o tom, jak správně topit, jaké používat palivo a jak ho skladovat, jak obsluhovat
kamna či kotel a jak je udržovat. Dále se zde

dozvíte informace o poskytovaných dotacích k výměně zdroje vytápění i povinnosti
provozovatele zdroje kotle na tuhá paliva,
jako jsou například pravidelné kontroly. Web
je doplněný i zajímavými videi, užitečnými
dokumenty a dalšími odkazy.
Tereza Pinkasová, odbor životního prostředí
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Foto Ondřej Halama

véemko, infocentrum

Infocentra budou slavit svůj den
V návaznosti na Světový den pro rozvoj informací vyhlásila i v letošním roce Asociace turistických informačních center ČR na období
od 24. do 30. října Týden turistických informačních center ČR.

25. října. Během celého dne se s vámi rádi
potkáme, popovídáme si a budete si moci
prohlédnout naše prostory. Pro děti je připraven kvíz, který prověří a zároveň prohloubí znalosti historie našeho města.
Ti, kteří rádi sportují, mohou využít v průběhu celého dne bezplatného zapůjčení
koloběžek na dvouhodinovou okružní
jízdu. A abychom tento sváteční den krásně
zakončili, tak v 16.30 zahraje Loutkové divadlo Srdíčko tradiční pohádku Červená
karkulka, která jistě potěší malé i velké návštěvníky.
Martina Skálová

25. října oslaví vysokomýtské infocentrum svůj den. Foto Radek Štěpán
Do této akce se každoročně zapojují infocentra z celé České republiky. Ta si vyberou

den, kdy svůj „svátek“ oslaví. V našem vysokomýtském „íčku“ tomu tak bude v úterý

Silnice R35 z pohledu studentů
Téma „Vysoké Mýto – R35 – Litomyšl“ zpracovali studenti ateliéru Architektura 4 z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a vy
se nyní můžete podívat, jak se s problematikou vypořádali. Ve vstupní hale Turistického
informačního centra budou první dva týdny
v říjnu vystaveny velkoformátové tisky a digitální slideshow. V pátek 30. září v 18 hodin
se koná veřejná prezentace projektů, které
doplňuje terénní sociologický výzkum.
„Impulsem pro toto téma je osobní zkušenost
z jízd po silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. V tomto úseku jsou poslední dvě města,
která tato velmi přeplněná dopravní tepna
půlí. V ateliéru jsme si položili otázku ‘Jak navrátit prostor rychlostní silnice městu poté, co
bude realizována D35?,“ uvedl architekt
Roman Brychta a dodal, že se se studenty
v rámci terénního sociologického výzkumu
ve spolupráci se spolkem Socionaut zaměřili
na vztah místních obyvatel k těmto městským „jizvám“, na jejich vzpomínky a budoucí představy. Co pro ně místa kolem
dnešní rychlostní silnice znamenají, jakým
způsobem se jim přizpůsobují, jak prostor
kolem nich využívají.
Ve smíšených týmech vedli studenti sociologie z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a studenti architektury z Vysoké

školy uměleckoprůmyslové v Praze rozhovory s obyvateli Litomyšle a Vysokého Mýta,
kreslili s nimi mentální mapy míst navázaných na silnici R35.
Celkem vznikly tři urbanisticko-dopravní
plány pro Vysoké Mýto a jeden pro Litomyšl.
Sociologický výzkum, přání a potřeby obyvatel ovlivnily a inspirovaly studenty. „Projekty jsme konzultovali s městskými architekty
Litomyšle a Vysokého Mýta Zdeňkou Vydrovou
a Jakubem Chobotským. Studenti navrhovali
novou podobu prostoru silnice ve městech, reorganizaci dopravy, napojení na infrastrukturu, využití nových míst pro parky, veřejná
prostranství i dostavbu nových budov.“
Pro Vysoké Mýto studenti navrhli zimní stadion, bydlení a dílny, nové haly pro výrobu
(autobusů), konverzi bývalého cukrovaru,
bydlení u slévárny, kulturní centrum, dům
studentů, skleník se zahradnictvím, hřiště
a dostavbu areálu nemocnice.
Roman Brychta

1. 10. - 14. 10., infocentrum
R35
Výstava studentů architektury.
Vernisáž v pátek 30. 9. v 18.00.
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Úterý 25. 10., sál galerie
DEN INFOCENTRA
Zapůjčení koloběžek zdarma.
V 16.30 zahraje Loutkové divadlo Srdíčko ve výstavním sále galerie
zdarma pohádku Červená karkulka.

Tranzice
Radky Částkové
Proměnou krajiny se v současnosti zabývá
výtvarnice Radka Částková. Téma zpracovává z různých úhlů pohledu, čemuž přizpůsobuje rovněž použité médium. Proto se
na výstavě nazvané Tranzice setkáte s kresbou, sklem, keramikou… Jak mladá, ještě
studující, umělkyně říká, volba tématu je pro
ni stejně podstatná, jako způsob ztvárnění.
Výstava, vytvořená přímo pro sklepní prostory historické budovy, je otevřena denně,
a to všední dny 8.30 až 17.00, víkendy a svátek 9.00 - 17.00. Vstup na ni je volný.

Do 16. 10., sklepení infocentra
TRANZICE
Výstava tvorby Radky Částkové.

véemko, divadlo

Rodinná pohádka
Za devatero horami... devatero řekami, v jednom malém království žije ten nejlínější
princ, jakého si dokážete jen představit, princ Vendelín.

vydává hledat do světa. Princova teta Kordula ve své lakotě a hamižnosti se touží stát
královnou, ať to stojí, co to stojí a chce vládnout světu, proto uzavře smlouvu s peklem.
Ovšem nepočítá s tím, že čistá lidská duše
je velká vzácnost a láska je silnější než
všechno zlo na světě...

A protože je tak líný, vládne za něj jeho teta
Kordula Hamižná, která celé království pomalu rozkrádá, až se z něj stalo to nejchudší
království na celém světě. Pomoci mu může
už jen princezna Adélka, která se rozhodla
vdát se za prince svých snů, a proto se ho

Neděle 23. 10. od 15.00,
Šemberovo divadlo
JAK SE ČERTI ŽENILI
Scénář, dramaturgie a režie:
Dana Bartůňková
Předprodej probíhá od 1. 9. v IC
ve Vysokém Mýtě, Litomyšli a Poličce,
nebo online na eshop.mklub.cz.
Vstupné: 100 Kč

Nabídka divadelních her
DIVADLA V PŘEDPLATNÉM

DIVADLA MIMO PŘEDPLATNÉ

Pondělí 24. 10. v 19.00,
Šemberovo divadlo
Agentura Harlekýn – Ingmar Bergman:
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů v dějinách umělecké tvorby předvádí
všechny polohy milostného vztahu, od
okouzlení až po brutální rvačku.
Hrají: Michaela Badinková, Michal Dlouhý,
Barbara Lukešová/ Lenka Zbranková, Kamil
Halbich/ Vasil Fridrich; ze záznamu Simona
Stašová. Režie: Vladimír Strnisko.

Úterý 15. 11. v 19.00, Šemberovo divadlo
Divadlo Ungelt – Edoardo Erba:
PSTRUZI
Italská komedie o obavách, kterým lze čelit
jen s humorem… Dopis konečně nalezl
svého adresáta. Změnil život automechanikovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny.
Hrají: Pavel Liška, Jaromír Dulava, Alena Mihulová.
Režie: Jakub Šmíd.

Pondělí 28. 11. v 19.00,
Šemberovo divadlo
Herci Studia Ypsilon
PÁNSKÁ ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI
V MEXIKU
Kolektivní improvizace herců, úspěšné písničky, řeči, atrakce, nápady.
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek,
Jan Jiráň, Martin Janouš, Petr Hojer.
Režie: Martin Dejdar.
Úterý 20. 12. v 19.00, Šemberovo divadlo
Divadlo Kampa – Lev Nikolajevič Tolstoj:
ANNA KARENINA
Nadčasová dramatizace světově proslulého
románu o niterné podstatě lásky.
Hrají: Pavla Drtinová, Agáta Dušková, Petr
Herold, Pavel Kryl, Marek Menšík.
Režie a dramatizace: Iveta Dušková.

Úterý 17. 1. v 19.00, Šemberovo divadlo
Divadlo Kalich – Guillaume Mélanie:
LADY OSKAR
Modernizovaná verze komedie, která posloužila jako předloha ke kultovnímu filmu
s Louisem de Funèsem, dává tentokrát velkou hereckou příležitost v hlavní roli ženě.
Hrají: Jana Paulová, Ladislav Hampl, David
Suchařípa, Denisa Pfauserová/ Leontina
Hromádková, Jan Kříž, Vendula Fialová,
Marie Křížová/ Pavla Dostálová...
Režie: Jana Paulová.

Cena vstupenek je 560, 540, 520 Kč.
Předprodej vstupenek probíhá v informačních centrech ve Vysokém Mýtě, Litomyšli,
Chocni a také online (www.mklub.cz/tickets).
Změna termínu, titulu a obsazení vyhrazena.
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Divadelní
abonmá
Prodej bude probíhat v Turistickém informačním centru Vysoké Mýto v následujících vlnách:
Prodej pro stávající předplatitele
s garancí stávajícího místa
První tři dny prodeje divadelního
abonmá budou již tradičně vyhrazeny
pro stávající předplatitele. Pro tyto
dny mají předplatitelé garanci nákupu
„svého“ stávajícího místa z minulé sezóny, to však bez nároku na možnost
výběru jiného místa. Po zakoupení již
nelze permanentku vyměnit či vrátit.
Prosíme o vyzvednutí abonentek osobou, na kterou je předplatné vedené.
Termín prodeje:
3. 10. – 5. 10. od 8.30 do 17.00
Prodej pro stávající předplatitele
s možností výběru nového místa
Druhé kolo prodeje je určeno pro abonenty, kteří nejsou zcela spokojeni se
svým stávajícím místem a rádi by místo
obměnili. Předplatiteli garantujeme
možnost nákupu abonentky s možností výběru ze všech neobsazených
míst, abonent se však vzdává garance
rezervace „svého“ místa z minulé sezóny. Místo si lze opětovně zakoupit
v případě, že již nebylo zakoupeno
někým jiným. Prosíme o vyzvednutí
abonentek osobou, na kterou je předplatné vedené. Termín prodeje:
6. 10. – 7. 10. od 8.30 do 17.00
Prodej pro nové předplatitele
Nově příchozí abonent si ve třetím
kole prodeje vybírá své místo z volných míst Šemberova divadla.
Termín prodeje:
10. 10. – 11. 10. od 8.30 do 17.00
Cena divadelního abonmá:
1 300 Kč, 1 200 Kč, 1100 Kč
Doprodej zbývajících vstupenek na jednotlivá představení bude probíhat od
17. 10. v infocentrech ve Vysokém Mýtě,
Litomyšli, Chocni a také online na:
www.mklub.cz/tickets

véemko, kino

Říjen plný velkých premiér
Říjnový program kina je více než rozmanitý. Čekají na vás filmy tvůrců nové generace jako je BANGER. nebo oceňovaný slovenský
film Světlonoc. Těšit se můžete na nový film Alice Nellis Buko, ambiciózní Spolu nebo Il Boemo, které nás bude reprezentovat na Oscarech. Ze zahraničních filmů se můžete těšit na bombastického Black Adama nebo historickou Válečnici. A nenápadný tip měsíce
je korejské krimi Podezřelá.

Sobota 1. 10. od 19.00
Pátek 14. 10. od 19.00
BANGER.
(Drama / komedie) Alex prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždycky nechat. Vyráží proto
s kamarádem na adrenalinovou jízdu nočním městem, aby prodali všechny drogy, co
doma ještě našli.
Režie: Adam Sedlák. Hrají: Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová, Sergei Barracuda,
Jan Révai, Sára Rychlíková aj.
105 min. V českém znění. Od 15 let.
Vstupné 120 Kč.

Neděle 2. 10. od 16.00
PRINCEZNA REBELKA
(Animovaný) Mia je dvanáctiletý sirotek,
který žije v ulicích středověkého města
a živí se krádežemi jídla. Jednoho dne nabere Miin život nečekaný spád, a tak se
dívka se svými kamarády vydává na bláznivou výpravu za záchranou prince Rolanda…
89 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 120 Kč.

Neděle 2. 10. od 19.00
VSTUPENKA DO RÁJE
(Komedie / romantický) Když vám dcera,
která tráví prázdniny na Bali, oznámí, že se
tam zamilovala a bude se vdávat, pravděpodobně skočíte na první letadlo a poletíte
jí to rozmluvit.

Režie: Ol Parker. Hrají: Julia Roberts, George
Clooney, Billie Lourd, Kaitlyn Deveraj aj.
104 min. S českými titulky. Od 12 let.
Vstupné 140 Kč.

Hrají: Štěpán Kozub, Veronika Žilková, Kamila Janovičová aj.
117 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 120 Kč.

Čtvrtek 6. 10. od 19.00
Sobota 15. 10. od 19.00
BUKO
(Komedie / drama) Jarmila si po ztrátě
muže zvolí život na chalupě v romantické
divočině uprostřed Máchova kraje, kde to
měl rád především její muž. Ten jí navíc
v závěti odkázal vysloužilého cirkusového
koně Buka…
Režie: Alice Nellis. Hrají: Anna Cónová, Petra
Špalková, Jan Cina, Lenka Termerová, Martha Issová aj.
112 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 140 Kč.

Neděle 9. 10. od 16.00
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
(Animovaný / dobrodružný) V neutuchající
touze najít toho největšího padoucha všech
dob, aby mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého
chlapce, který vyrůstá jen se svou německou matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší,
tohle setkání mu zásadně změní život.
88 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 140 Kč / dětské 120 Kč.

Pátek 7. 10. od 19.00
INDIÁN
(Komedie) Duch indiánského náčelníka
stoupajícího k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí do Ondřeje - obchodníka a arogantního workoholika. A tento
duch má o Ondřejově životě a jeho hodnotách rozhodně odlišné představy…
Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: Karel Roden,
Daniel Olbrychski, Martin Myšička, Vica Kerekes, Lukáš Latinák
94 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 140 Kč.
Sobota 8. 10. od 19.00
Čtvrtek 27. 10. od 19.00
SPOLU
(Drama) Pohled do chodu rodiny, kde se
láska nerozdává rovnoměrně a kde není
zvykem svěřovat se a mluvit otevřeně
o problémech. Přesto nejde o těžké drama,
ale o film, který i v dramatických situacích
dokáže najít humor a naději.
Režie: David Laňka, Martin Müller.
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Neděle 9. 10. od 19.00
STŘÍDAVKA
(Komedie) Když se ze tří rodin stane jedna
velká, bude potřebovat pořádný plán. Plán,
jak přežít současné i minulé partnery,
všechny děti v rodině, ať už jsou jejich nebo
ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale většinou
dělá, co chce... a co nečekáte.
Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Jitka Čvančarová,
Martin Hofmann, Anna Polívková, Eva Holubová aj.
90 min. V českém znění. Od 12 let.
Vstupné 130 Kč.

Čtvrtek 13. 10. od 19.00
PODEZŘELÁ
(Romantický / krimi) Detektiv Hae-joon je
povolán k případu úmrtí muže, který se
zabil za nejasných okolností při pádu ze
skály. Stín podezření ihned padá na čerstvou vdovu, krásnou Seo-rae.
Režie: Čchan-uk Pak. Hrají: Hae-il Pak, Wei
Tang, Jeong-hyeon Lee, Yong-woo Park aj.
138 min. S českými titulky. Od 15 let.
Vstupné 120 Kč.
Neděle 16. 10. od 16.00
WEBSTEROVI VE FILMU
(Animovaný / rodinný) Humorné i laskavé
příběhy pavoučí rodinky žijící v kokonu nad
výtahovou šachtou ukazují, že nejpevnější
síť je rodina.
Hrají: Ivana Korolová, Adam Mišík, Jiří
Lábus, Ivana Chýlková
65 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 120 Kč / dětské 80 Kč.

Neděle 16. 10. od 19.00
JAN ŽIŽKA
(Životopisný / historický) Film inspirovaný
skutečným příběhem jednoho z největších
vojevůdců své doby, nikdy neporaženým
Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky
svým činům legendou.
Režie: Petr Jákl. Hrají: Ben Foster, Michael

Caine, Til Schweiger, William Moseley, Sophie Lowe, Karel Roden aj.
125 min. V českém znění. Od 15 let.
Vstupné 130 Kč.

ODPOLEDNÍ KINO

Pátek 21. 10. od 19.00
VÁLEČNICE
(Akční / drama / historický) Pozoruhodný
příběh ryze ženské válečné jednotky, která
v roce 1800 chránila africké Dahomejské
království neslýchanou zuřivou nemilosrdností. Inspirováno skutečnými událostmi.
Režie: Gina Prince-Bythewood. Hrají: Viola
Davis, Hero Fiennes Tiffin, Jayme Lawson,
Lashana Lynch, Jordan Bolger aj.
125 min. S českými titulky. Od 15 let.
Vstupné 130 Kč.

Sobota 29. 10. od 19.00
IL BOEMO
(Hudební / historický / životopisný) Historický velkofilm je inspirovaný skutečným
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších
hudebních skladatelů druhé poloviny 18.
století – Josefa Myslivečka.
Režie: Petr Václav. Hrají: Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Lana Vlady, Lino Musella, Zdeněk Godla aj.
140 min. V českém znění. Od 12 let.
Vstupné 110 Kč.

Sobota 22. 10. od 19.00
Pátek 28. 10. od 19.00
BLACK ADAM
(Akční / sci-fi) Téměř 5000 let poté, co byl
obdařen všemocnou mocí egyptských
bohů je Black Adam vysvobozen ze svého
hrobu a připraven rozpoutat v moderním
světě jedinečnou formu spravedlnosti.
Režie: Jaume Collet-Serra. Hrají: Dwayne
Johnson, Noah Centineo, Aldis Hodge,
Quintessa Swindell, Pierce Brosnan aj.
125 min. S českými titulky. Od 12 let.
Vstupné 130 Kč.
Neděle 23. 10. od 19.00
SVĚTLONOC
(Drama / horor / mysteriózní) Třicátnice Šarlota se vrací do rodné vesnice hluboko
ve slovenských horách. Před mnoha lety
odsud za nejasných okolností utekla. Její
návrat v místních vzbuzuje podezření,
po celou dobu ji považovali za mrtvou.
Režie: Tereza Nvotová. Hrají: Natalia Germani, Eva Mores, Juliana Oľhová, Iva Bittová
109 min. Ve slovenském znění. Od 15 let.
Vstupné 130 Kč.
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Čtvrtek 27. 10. od 16.00
ŘEKNI TO PSEM
(Romantický / komedie) Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele
Filipa mladou border kólii, přestože nikdy
žádného psa nechtěla. Pejskařská komunita
jí připadá směšná a nesnáší psí exkrementy.
Příběh začíná tím, že do jednoho šlápne.
Režie: Robert Sedláček. Hrají: Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vagnerová, Jiří
Lábus, Taťjana Medvecká, Igor Orozovič aj.
85 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 80 Kč.

Neděle 30. 10. od 16.00
PRINC MAMÁNEK
(Pohádka) Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu 39 let. Bojí se skoro všeho,
do ženění se nežene a většinu života se poflakuje po přepychovém zámku a přilehlých
oborách. Moudrý král Radomil mu proto
připraví nečekaný dárek.
Režie: Jan Budař. Hrají: Jan Budař, Ondřej
Vetchý, Martin Huba, Jana Nagyová, Veronika Khek Kubařová, Boleslav Polívka aj.
100 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 120 Kč.
Neděle 30. 10. od 19.00
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
(Komedie / drama) Tři kamarádky, tři osudy.
Krásná Alex, sympatická Marta a svéhlavá
Irena. Tři naprosto jiné příběhy a jiný pohled
na život. Přesto je mezi nimi to nejpevnější
pouto, které nic nemůže přetrhnout…
Režie: Miloslav Šmídmajer. Hrají: Hana Vagnerová, Marek Vašut, Tereza Rychlá, Zlata
Adamovská, Daniela Kolářová aj.
94 min. V českém znění. Přístupný.
Vstupné 130 Kč.

véemko, M-klub, univerzita volného času

11. Bubenický festival

M-klub

Pátek 28. 10. od 12.00, M-klub 2 sály
BUBENICKÝ FESTIVAL
Účinkují: Chris Coleman (USA), Jost Nickel
(DE), Marcel Gabriel (Mňága a Žďorp),
Ondřej Pomajsl (Vltava), David Nevěčný
(Poetika), Matěj Lienert (Čechomor),
Roman Haase (Aleš Brichta), nejlepší
mladí hráči v ČR: Kolačný, Vrátil, Nešpor,
moderátor: Martin Vajgl (Olympic)
Vstupné: děti do 12 let 200/250 Kč, dospělí
450/500 Kč (v předprodeji/ na místě)

Pátek 14. 10. od 19.00, M-klub
MASSACRE IN V.M. #9
Účinkují: Purgatory, Melancholy Pessimism, Dysangelium, Prolapsed,
Milligan
Již 9. metalový večírek v M-klubu.
Letos máme perfektního zahraničního
hosta. Death metal stálici z Německa,
která drhne už 29 let.

Univerzita volného času
Podzimní cyklus univerzity bude zaměřen
na několik sMYSLů. Například čich – aromaterapie, jak jednotlivé vůně ovlivňují naše
emoce, chuť – které jídlo nám prospívá
a které naopak ubližuje, mysl - nastavení
pozitivního myšlení.
Úterý 4. 10. v 15.00
Jarmila Mandžuková:
JÍDLO JAKO JED, JÍDLO JAKO LÉK
Správná výživa podporuje zdraví, odstraňuje zdravotní problémy a vede k pozitivnímu životnímu postoji. Je tedy nezbytné
věnovat pozornost tomu, co jíme. S každým
soustem můžeme požít škodlivé látky, které
jsou nebezpečné pro naše zdraví. Jak tyto
látky působí na lidský organismus? Lze se
škodlivým látkám v potravinách ubránit?
Jakým potravinám bychom se měli vyhýbat
a na jaké triky výrobců potravin si dát
pozor? Odpovědi na tyto otázky dá přednáška Jídlo jako jed, jídlo jako lék.

jem energie a tím si nevyčerpáváte svoji
vlastní energii. Energie prostoru tak musí odpovídat energiím člověka a musí být nastavena individuálně, neboť každý člověk má
jiné energie. Každý prostor má také jinou
funkci (např. spánek v ložnici, zdravé stravování v jídelně apod.), a proto musí být nastaven tak, aby tuto funkci co nejvíce podporoval. Základní principy nastavení energie
prostoru se dozvíte na této přednášce.

Taneční odpoledne
Druhé podzimní posezení s tancem
a hudbou proběhne na společenském
sále M-klubu v neděli 9. října od
13.30. Další termíny jsou následující:
20. 11. a 11. 12. K tanci a poslechu zahraje již tradičně hudební skupina
Sunday Tea pod vedením Jaroslava
Prudiče.
Vstupné: 60 Kč
Připravujeme na listopad
Pátek 4. 11. od 20.00, M-klub
IMPROZÁPAS
Paleťáci (Pardubice)
vs. Olivy (Olomouc)
Pátek 11. 11. od 20.00, M-klub
WE ARE DOMI + after party

Úterý 1. 11. v 15.00
Šárka Bezvodová:
HYPNÓZA A JEJÍ LÉČEBNÉ UPLATNĚNÍ
Úterý 15. 11. v 15.00
Michaela Makulová:
AROMATERAPIE A EMOCE
Úterý 29. 11. v 15.00
Daniel Petlák:
PRAMEN ŽIVOTA
Úterý 18. 10. v 15.00
Jiří Černák:
FENG REN SHUI PROSTORU
Pro zdravý a harmonický domov
Prostředí, ve kterém žijete, pracujete a kde
trávíte hodně času, silně ovlivňuje kvalitu vašeho života, zdraví a ovlivňuje i délku vašeho
života. Správně nastavené prostředí je zdro-

Sobota 22. 10. od 21.00,
M-klub 2 sály
HALLOWEEN PARTY
DJs: Petr Fikejs, Martin Fikejs, Morris
Párty na dvou sálech s třemi domácími DJs. Pokud přijdete v halloweenském kostýmu, dostanete welcome
drink. Vstupné v předprodeji 130/
150 Kč na místě.

Celý cyklus můžete zakoupit v Turistickém informačním centru ve Vysokém Mýtě do 18.
10. Cena semestru je 300 Kč (v ceně cyklu jsou
zahrnuty materiály k přednáškám a 5x teplý
nápoj), cena jednotlivé přednášky 80 Kč. Bližší
informace v kanceláři M-klubu nebo na tel.
č. 465 420 420.
Změna termínu a titulu vyhrazena.
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Sobota 12. 11. od 20.00, M-klub
DOGA
Sobota 19. 11. od 20.00, M-klub
PERUN / THE DEEP SIX
Neděle 20. 11. od 13.30, M-klub
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Sobota 26. 11. od 21.00, M-klub
DISCO / BOCIAN
Pracovní pozice
Do kiosku v Šemberově divadle přijmeme brigádníka/nici. Praxe za barem
výhodou, popřípadě vás rádi zaučíme.
Pro více informací volejte na tel.:
603 194 029 nebo pište na e-mail:
klara.ondruskova@mklub.cz

véemko, knihovna

Týden knihoven
Týden knihoven je největší společnou událostí českých knihoven, která probíhá
po celé České republice v první polovině října. Letos se jedná již o 22. ročník této akce
a i vysokomýtská městská knihovna pro své návštěvníky připravila bohatý program.

Pondělí 3. 10.
Markéta Harasimová:
KOČKOHRÁTKY S ŤAPIČKOU
Divadelní podání kočičích příběhů kombinované s promítáním veselých obrázků
a vtipných kočičích fotografií. Program pro
základní školy.

Pátek 7. 10.
KNIHOVNA NA ZKOUŠKU
Nejste rozhodnuti, zda se přihlásit do knihovny? V tento den nabízíme registraci
zdarma do 31. 12.

Středa 5. 10. od 8.00 do 15.00, knihovna
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
aneb Poznejte knihovnu z druhé strany
Prohlédněte si nejen půjčovny, ale provedeme vás celým zákulisím. Uvidíte archiv,
sklady i naše kanceláře.

Úterý 11. 10. od 16.00,
oddělení pro dospělé čtenáře
Marie Klíglová:
ZDRAVÍ ZAČÍNÁ V HLAVĚ
ANEB SÍLA MYŠLENKY
Autorské čtení a zároveň úvodní přednáška
cyklu na téma osobního rozvoje.
Marie Klíglová našla odvahu žít jinak. Díky
prožitým zkušenostem změnila svůj život.
Již sedmnáct let vede poradnu pro rozvoj
osobnosti. V ní povzbuzuje lidi, kteří chtějí
ve svém životě něco změnit. O svém příběhu napsala knihu s názvem Odvaha žít
jinak.
V cyklu Zdraví začíná v hlavě vypráví o svém
vlastním pohledu na zdraví a nemoc, ukazuje cestu, jak správně nastavit svou mysl.
V úvodním setkání nám během autorského
čtení představí svou knihu, pak společně
nastavíme směr dalších přednášek. Síla
myšlenky, klid mysli, přijetí a odpuštění, rodiče a děti, pachatelé dobra, závislost
na vztazích.
Roční cyklus přednášek, další přednášky se
budou konat vždy druhé úterý v měsíci
v 16.00 v městské knihovně.

Čtvrtek 6. 10.
Dobře naladěné divadlo:
TRABLE VODNÍKA TONÍKA
Interaktivní autorská pohádka o ochraně
přírody, ve které dětský divák rozhodne
o tom, kam se celý příběh posune. Dopolední program pro mateřské školy.

Doprovodný program Týdne knihoven:
• Otmarovo oko – výstava ve vestibulu
knihovny (do konce října)
• Výstava obrazů Petry Šplíchalové v oddělení
pro dospělé čtenáře (do konce října)
• Čtenářská amnestie
• Prodej vyřazených knih

Pondělí 3. 10. od 10.00, vestibul knihovny
OTMAROVO OKO
Gymnázium Vysoké Mýto uspořádalo 15.
ročník fotografické soutěže Otmarovo oko
pro žáky základních a středních škol. Výběr
trojice témat byl spojen s dopravou: Historické okénko, Cestou necestou a Dopravní
stavby. Slavnostní vernisáž fotografií studentů gymnázia a předávání cen vítězům.
Úterý 4. 10. od 15.00,
Klubová scéna M-klubu
Jarmila Mandžuková:
JÍDLO JAKO JED, JÍDLO JAKO LÉK
Přednáška z cyklu Univerzita volného času
(více informací na straně 16).
Vstupné: 80 Kč

Změna provozní doby v městské knihovně
Pro snadnější dostupnost našich služeb je v knihovně rozšířena provozní doba v oddělení pro dospělé čtenáře.
Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí 8.00 – 18.00
Úterý 7.00 – 15.00
Středa 8.00 – 18.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 17.00

Oddělení pro dětské čtenáře
beze změny
Pondělí 12.00 – 17.00
Úterý 13.00 – 17.00
Středa 8.00 – 12.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 13.00 – 17.00
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Knižní novinky
na říjen
Naučná literatura:
Markéta Švamberk Šauerová: Výchova
neprůbojných a uzavřených dětí
Erika Rosenberg:
Já, Emilie Schindlerová
Ondřej Horák:
Dobrý den, soudružko učitelko
Jindřich Soukup: Makroekonomie
Anette Hess: Osvětimský proces
Petr Svoboda: Psí záchranář
Jana Mács Magdoňová:
Přes zábradlí k Cimrmanům
Daniela Kovářová:
Dítě mezi otcem a matkou
Lucie Bechynková: Opravdové zločiny 2
Beletrie:
Karen McQuestion: Dítě noci
Philip Gray: Návrat zmizelého
Adam Suchý: Všechno se v dobré obrátí
Shirley Dickson: Osiřelé sestry
Gisella Perl:
Byla jsem doktorkou v Osvětimi
Joy Jordan-Lake: Pozlacený měsíc
Rebecca Kaufman: Sedmihlas
Štěpán Javůrek:
Sudetský dům
J. D. Barker: Zvuk
Danuta Chalupová:
Jizva
Jan Poláček: Arvéd
Jan Štifter: Paví hody
Literatura pro děti
a mládež:
Ivana Peroutková:
Valentýnka a detektivní kancelář
Laura Ingalls Wilder:
Malý dům ve velkém lese
Daniela Krolupperová:
Děvčátko a velký černý pes
Gill Lewis: Tulák jménem Pup
Danka Šárková: Alenka
a Krakonošova obora
Ruth Stiles Gannett:
Tátův dráček
Muriel Villanueva:
Žluté a kulaté
Christiane Dorion:
Zvířecí vynálezci
CD novinky:
Thomas Savage: Síla psa
Shari Lapena: Nepříliš šťastná rodina
Kateřina Tučková: Bílá voda
Jussi Adler-Olsen: Chlorid sodný
Petra Soukupová: Pod sněhem
Petr Fejk: Jak se dělá ZOO

véemko, galerie

Meet Mýto, město pohledem malířů
Město a jeho proměny zachycené malíři během uplynulého století představuje výstava s názvem Meet Mýto. Návštěvník se na ní
setká s téměř stovkou obrazů výhradně ze sbírky Městské galerie Vysoké Mýto. Ta vydala u příležitosti svých letošních 65. narozenin
rovněž publikaci s obrazy Vysokého Mýta.

Učitel měšťanské školy, malíř pokojů, sedlák,
gymnaziální profesor, lakýrník, typograf,
kovář, teoretik umění, automechanik, kulisák,
designér, strojní zámečník, finanční úředník… Uhádnete, co mají tito lidé společného? Pokud říkáte, že jsou to všechno muži,
je to správný postřeh, ale ještě je zde jiné
spojení... Jde o autory obrazů Vysokého
Mýta, které právě nyní vystavuje městská galerie. Kromě jediné výjimky, jíž je drobná grafika Ludmily Jiřincové, se vysokomýtskou
tematikou v minulosti zabývali výhradně
muži, pro něž je zvládnutí perspektivy snazší.
Malíři, s jejichž díly se setkáte, se narodili
v průběhu uplynulých sto padesáti let a určitou část svého života strávili ve Vysokém
Mýtě, někteří zde vyrostli, jiní se přistěhovali
v dospělosti a další se sem vraceli se štětcem
a paletou nebo s tužkou a skicákem.
Nejčastěji se ve sbírce ve spojitosti s Vysokým Mýtem opakuje jméno Jan Juška, kterého potkávali místní v plenéru po druhé
světové válce téměř celé půl století. Druhým nejvíce zastoupeným autorem je

Městská galerie vydala k výstavě katalog obrazů s vysokomýtskou tematikou, zakoupit jej
můžete v infocentru.
o generaci starší Alois Srnský, jediný vysokomýtský absolvent mnichovské výtvarné
akademie. Jak vypadalo město ještě za Rakouska-Uherska, zdokumentoval Václav

Prágr. Jeho panoramata jsou datována počátkem 20. století. K významným malířům
našeho města patřili rovněž Václav Jansa,
Jan Honsa, Jan Kubizňák a Václav Peřina.
Rozsáhlou kolekci linorytů vytvořil Václav
Šafránek. Ze současných autorů se k tématu Vysokého Mýta vracejí Jan Rosák, Jan
Pokorný, Ctirad Doubek, Tomáš Diblík…
Výstava Meet Mýto, která má divákovi
zprostředkovat setkání s Mýtem, je koncipována do několika celků: panoramata od
nejznámějších místních malířů; věže, které
jsou jakýmsi symbolem našeho města;
život na náměstí; vysokomýtské uličky a architektura; nejbližší okolí města.
Na výstavu bylo zrestaurováno 14 obrazů,
a to díky dotaci Pardubického kraje
a města Vysoké Mýto.
Iveta Danko
Do 30. 10., výstavní prostory galerie
MEET MÝTO
Výstava obrazů města.

Ke klavíru usedne Beata Hlavenková
Komorní koncerty v galerii pokračují ve čtvrtek 6. října klavírním recitálem Beaty Hlavenkové. Úspěšná pianistka, skladatelka, zpěvačka, aranžérka a producentka je jednou
z nejvýraznějších současných muzikantek
s nezaměnitelným nadžánrovým autorským
rukopisem. Za hudbu k filmu Zátopek byla

nominována na cenu Český lev 2021. Její
hlavní devízou je odvaha experimentovat,
hledat nekonvenční harmonie a aranžmá.
Žánrová svoboda, opírající se o jazz, moderní
klasickou hudbu, pop i písničkářství, se
ve všech jejích projektech prolíná s jasně rozpoznatelnou soustředěnou a citlivou inter-

pretací. Na kontě má vlastní alba oceněná
prestižními hudebními cenami, spolupracuje
s českými i světovými hudebníky, skládá
hudbu pro film (Dukla 61, Zátopek) a divadlo
(VerTeDance), pro děti (Pišlické příběhy, Ó, ó,
ó, vajíčko), aranžuje písně, od malých forem
v akustické podobě či zvukovém designu, až
po symfonický orchestr. Je také hudební producentkou debutového alba Vojtěcha Nýdla
Dítě z větru.
Se vznikem alba Sně roku 2019, jejího prvního zpívaného alba, postavila Kapelu Snů,
kam přizvala trumpetistu a bubeníka Oskara Töröka, baskytaristu Miloše Petera
Klápštěho a kytaristu Patricka Karpentskiho.
S Kapelou Snů a řadou hostů jako David
Stypka, Oto Klempíř, Thom Artway, Rich
Perry, Vojta Nýdl, Tomáš Liška vydala u českého vydavatelství Minority Records v říjnu
2021 své šesté sólové album Žijutě, které
získalo dvě nominace na Cenu Anděl 2021.
Iveta Danko
Čtvrtek 6. 10. v 19.30, výstavní sál
Beata Hlavenková
Komorní koncert.

Beata Hlavenková. Foto Ivan Korc
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regionální muzeum

Jak se co dělávalo
Není to tak dávno, kdy se většina obyvatelstva živila fyzickou prací a v mnoha oblastech byla odkázána na svoje manuální schopnosti.
Moderní doba nás sice zbavila dřiny, ale také nám vzala zručnost a schopnost si vyrobit celou řadu věcí svépomoci bez složitých
strojů a elektrické energie. A právě některé z běžných pracovních činností našich předků představí nová výstava v prostorách vysokomýtského muzea.

Nová muzejní výstava představí dnes už téměř zapomenutá řemesla. Foto archiv RMVM
V hledáčku muzejníků se ocitla různá řemesla, která podle názvu ještě dnes známe,
ale už si je dokážeme jen stěží vybavit. Provaznictví, bednářství, dýmkařství to jsou ta,
která výstava ve svém úvodu nabídne. Příslušné exponáty nebudou jen stroze pojmenovány, ale budou instalovány tak, aby
každý pochopil jejich funkci a celkový pracovní postup při vzniku konkrétního výrobku. Jiná část výstavy se zaměří na práci

na poli, žně a senoseč a také na fenomén
včelařství. Zvídavý návštěvník se dozví, jak
a čím se dříve mlátilo obilí nebo čím se naklepala kosa. Klát, úl, medomet, vykuřovadlo – to jsou pro změnu zásadní
předměty pro chov včel, které se představí
ve své historické podobě. Dále nehlédneme
do oblasti ručního zpracování lnu, výroby
tkaniny, jejího barvení a údržby v podobě
praní a bělení.

V závěrečné části výstavy se vstoupí do venkovské světnice s jejím veškerým důležitým
a nezbytným vybavením. Zde návštěvník
uvidí a zároveň si zkusí výrobu peroutek,
naučí se uplést vánočku nebo opravit
prasklou nádobu drátováním.
Výstava bez klasických muzejních vitrín
umožní příchozím nasát tu správnou atmosféru doby našich předků a s jistou dávkou
opatrnosti se bude možné vystavených exponátů i dotknout.
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 23.
října ve 14 hodin a o stylový hudební doprovod se postará Helena Vedralová s dcerou
Markétou Mužákovou. V rámci vernisáže se
bude předvádět výroba másla s možností
jeho ochutnávky.
Výstava bude stále živá. Veřejnost se může
v následujících měsících těšit na komentované prohlídky i tvůrčí workshopy, jako je
řezbářství, výroba ošatek či draní peří. Kurátorka výstavy rovněž ráda přivítá školní
skupiny (nutné objednat předem).

23. 10. - 19. 2., Šemberův dům
BEJVÁVALO DOBŘE
Nová výstava. Vernisáž v neděli 23. 10.
ve 14 hodin.

Víte, jak funguje zemědělský stroj?
Ve stejný den a ve stejný čas jako vernisáž
výstavy Bejvávalo dobře proběhne další
z technických dílen Už vím proč, dědo! Nyní
se zaměříme na staré zemědělské stroje,
které se ve své době staly velkým pomocníkem všem hospodářům na českém venkově. Ukážeme si, jak funguje mlátička,
lisovačka balíků a šrotovník. Všechna tato
zařízení bude pohánět anglický stabilní
motor značky Ruston. Nahodíme i Stratílkovu lištovou sekačku a předvedeme ruční
rozmetač na hnojivo.
Neděle 23. 10. od 14.00,
dvůr Šemberova domu
UŽ VÍM PROČ, DĚDO!
Technická dílna.
Na další technické dílně se dozvíte, jak funguje zemědělský stroj. Foto archiv RMVM
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Návrat strážmistra Čepelky
… tedy alespoň na fotografii s manželkou a synem, kterou do svých sbírek získalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.

ního četnického velitele. Ve Vysokém Mýtě
mu byl pronajat byt po četníkovi prap.
Strejcovi v obecním nájemním domě, tj.
zřejmě dům čp. 116 v Komenského ulici
(dnes zdravotní středisko), kde se s největší
pravděpodobností také nacházela místní
četnická stanice.
Zajímavostí je, že Čepelkův syn František se
ve Vysokém Mýtě seznámil s pozdějším historikem Radovanem Dvořákem. Ten mu
o mnoho let později, konkrétně v roce
1974, daroval s věnováním svou knihu Vysoké Mýto – stručné dějiny města. V dopise,
který na poděkovanou R. Dvořákovi zaslal,
vzpomíná František Čepelka ml. na společné zážitky z dětství v „Kujebině“ poznamenané počátkem války.
Lucie Barcalová

František Čepelka se svojí rodinou na snímku z počátku 30. let 20. století. Foto archiv RMVM
Stalo se tak díky členům místní organizace
Českých bojovníků za svobodu v Jablonci
nad Nisou. Ti se na vysokomýtské muzejníky obrátili s tím, že ruší svoji kancelář
a v jejich archivu je fotografie četníka Františka Čepelky, který měl snad kdysi sloužit
ve Vysokém Mýtě.
Po prověření dostupných archivních mate-

riálů se tato domněnka skutečně potvrdila.
František Čepelka svou četnickou kariéru
začal v roce 1920 jako četník na zkoušku
v četnickém oddělení Chrudim. V následujících letech vystřídal několik služebních
míst, až byl nakonec v roce 1938 přeložen
do Vysokého Mýta, kde se stal velitelem četnické stanice a zároveň zástupcem okres-

Výzva
Tematika četnictva ve Vysokém Mýtě
je zatím velmi málo probádaná.
Máte-li proto jakékoli informace
(vzpomínky, fotografie, dokumenty,
četnické kalendáře nebo jiné předměty), které se k problematice četnictva ve Vysokém Mýtě vztahují,
budeme rádi, když nám je poskytnete.

Podzimní vycházky Vysokým Mýtem
Muzeum připravilo dvě komentované vycházky. První povede na místní hřbitov, kde
připomeneme životní příběhy známých

osobností, které nalezly místo posledního
odpočinku v našem městě. Zároveň se také
seznámíme s architektonicky zajímavými

náhrobky. Druhá z vycházek je po stopách
židovských spoluobčanů, která měla proběhnout v září, ale z důvodu nepříznivého
počasí byla odložena. Při této procházce se
seznámíme s místy, odkud židovští sousedé
odešli v prosinci 1942 do transportů.
Připomínáme, že tyto vycházky naleznete na:
www.muzeummyto.cz/cs/program/vzdelavaci-programy

KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY
Pondělí 24. 10. v 17.00,
sraz u hlavní brány hřbitova
Po stopách slavných osobností
Hřbitovem provede Soňa Krátká.
Středa 26. 10. v 17.00, sraz na středu
náměstí Přemysla Otakara II.
Zmizelí sousedé
Městem provede Soňa Krátká.
Hlavní hřbitovní brána. Foto Martin Štěpán
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Nejen vzdělávací projekty
Úspěšné projekty v minulém roce nás motivovaly do práce i pro tento školní rok. Jak již bývá v naší škole zvykem, tak i letos pedagogové připravili celoroční motivační hru.

V září jsme stihli toulky po knířovských lesích. Foto archiv školy
Tentokrát na téma Cesta kolem světa za 196
dní. Děti si vytvořily své cestovní pasy
a během celého roku budou poznávat zajímavosti z mnoha zemí naší planety. Od pohádek, přes typické pokrmy, zvyky,
pamětihodnosti až po zázraky přírody. Baví

nás i krátké cesty za poznáním a zážitky.
V prvním zářijovém týdnu se starší žáci vydali na vysokomýtské náměstí, kde se konal
Světový den první pomoci. Mladší děti si
roli záchranářů vyzkoušely při projektovém
dnu ve škole. V rámci spolupráce naší školy

Specka v novém školním roce
A je to tu zase. Nový školní rok, noví žáci,
noví kolegové… všechno už v rozběhu.
Září je pro většinu pedagogů víc než leden.
Žijeme spíš na školní roky než na ty kalendářní. Většina z nás vchází do školy s předsevzetími, co všechno pro naše žáčky
připravíme, jak budeme kreativní, pozitivní,
vstřícní, empatičtí… Všem nám přeji
a držím pěsti, abychom dokázali tato předsevzetí naplňovat i 30. června.
Snad nám k tomu přispěje i krásné školní
prostředí, které se snažíme neustále zvelebovat. Letos máme novou sborovnu a zrekonstruovanou poslední učebnu za 550 000
Kč, které jsme získali ve spolupráci se zřizovatelem, Pardubickým krajem, majitelem
budovy, a městem Vysoké Mýto.
A co nás tedy letos čeká ve specce? Našich
80 žáků se může těšit na mnoho projektů.
Hned v září je to Dopravní projekt, Ukliďme
Česko, Plavecký kurz nebo Zdravé svačinky.
Od ledna 2023 se zapojíme do nového ope-

račního programu Jan Amos Komenský.
Začínáme vyučovat tzv. novou informatiku,
která je zaměřená na rozvoj informatického
myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Žáci budou
pracovat s robotickými hračkami, budou se
díky nim učit základy programování. Připravovali jsme se na to již v minulém školním
roce. Byli jsme se podívat ve škole, kde již
tato informatika funguje, prošli jsme několikerým školením, nakoupili jsme nové
učební pomůcky a materiály a těšíme se, že
snahu zúročíme.
I nadále budeme naše výtvarné práce vystavovat v Galerii za oknem, kterou jsme založili v covidové době. Přijďte se podívat,
jak jsou naši žáci šikovní a co dokáží. Ani nemusíte do školy vstupovat…
Plánů je mnoho, chuť také, takže pevně
věřím, že ani energetická krize nám další
školní rok nepokazí.
Alena Černá, Speciální ZŠ a praktická škola
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a Gymnázia Vysoké Mýto se žáci 5. ročníku
zúčastnili dalšího badatelského projektového dne. Vyzkoušeli si práci s mikroskopem či laboratorní technikou a pomocí
pokusů zjišťovali, jaký druh cukru je v různých potravinách. Zářijové dny přály vycházkám po okolí školy a aktivitám
na školní zahradě. Učení venku u dětí hraje
prim. Proto jsme v rámci prvouky a přírodovědy prozkoumávali blízký les nebo přírodní společenstva rybníka, luk a polí. Při
procházkách lesem jsme se vraceli s košíkem plným hub a marně jsme vyhlíželi klokana, který se toulá po knířovských lesích.
V plánu máme na každý měsíc projektový
den, besedu či výlet. Minulý rok jsme zvládli
66 takových neuvěřitelných akcí.
Vedení školy zpracovává jiný typ projektů,
které škole přinesly finanční prostředky
na obnovu vybavení. Přihlásili jsme se do
rozvojového programu Výzvy MAS Litomyšlsko s projektem Modernizace zázemí
školní jídelny a družiny ZŠ Vysoké Mýto,
Knířov. Výše dotace na realizaci projektu je
250 tis. Kč, což nám umožní další rozvoj
a komfortnější zázemí pro všechny žáky
i pedagogy školy.
Těšíme se na další podzimní aktivity, při kterých děti učení prostě baví.
Kolektiv ZŠ Knířov

Pouliční obchůdek
Děti z Mateřské školy Pod Smrkem se učí docenit nemateriální hodnoty. Jako podporu
prosociálních vtahů jsme vytvořili pouliční
obchůdek skřítka Smrčkovníčka. Tento maskot děti provází projekty školního vzdělávacího programu a tentokrát se v jeho
doprovodu vydaly do ulic našeho města,
aby prodávaly vlastnoručně vyrobené voňavé sáčky s bylinkami ze školní zahrádky.
Za své zboží nepožadovaly peníze ani sladkosti, ale úsměv kolemjdoucích kupujících.
Malí lovci úsměvů během hodinové procházky získali 25 úsměvů. Každý kupující
svůj úsměv potvrdil razítkem smajlíka jako
dovršení kupní smlouvy. Děti si užily zábavu a legraci, měly příležitost nezávisle komunikovat s obyvateli města a získaly
zkušenost, že samy vlastnoruční prací a zájmem o druhého mohou přispět k dobré
náladě ve svém okolí. Také zjistily, že úsměv
má kouzelnou moc a může být nakažlivý.
Kolektiv MŠ Pod Smrkem

školy

Škola hrou a vztahy
až na prvním místě
Letošním zářím se řady stávajících šestých tříd rozrostly o nové žáky ze škol z okolních
vesnic.

Vítáme prvňáčky
Po prázdninách jsme před budovou
I. stupně přivítali společně s ředitelkou
a starostou města 64 nových prvňáků, které
v tento slavnostní den doprovodili nejen
rodiče, ale i prarodiče a známí. Po společném zahájení jsme se odebrali do svých
tříd, kde jsme se seznámili s tím, co nás
během celého školního roku čeká. Vzájemně jsme se představili, povídali jsme si
o škole, naučili jsme se básničku, zazpívali
jsme si, pracovali jsme s prvními písmeny
a čísly. Dětem jsme předali dárky od Pardubického kraje a školy, které jim udělaly velikou radost. Doufáme, že rozzářené tváře
dětí nás budou provázet po celý školní rok.
Kolektiv učitelek 1. ročníku, ZŠ Javornického

Sponzorský dar
Jménem vedení školy bychom chtěli poděkovat sbírce - Vysokomýtsko pomáhá Ukrajině, v zastoupení Vladimíra Vojáčka, která
věnovala sponzorský dar výtvarných potřeb
pro 1. a 2. stupeň pro (nejen) ukrajinské
žáky. Obdarovaným žákům darovaná taška
vykouzlila úsměv na tváři. Díky vaší sbírce
měli příjemnější start do nového školního
roku.
Kolektiv ZŠ Javornického

Šesté třídy se radovaly, že pojedou na adaptační kurz. Foto archiv školy
Každou třídu tak čekal dvoudenní adaptační kurz – děti budou mohly ještě
na chvíli hodit školní povinnosti za hlavu
a atmosférou her se vrátit do časů prázdninových táborů – s tou výjimkou, že vztahy,
které si vytvoří (či upevní) na „adapťáku“,

s příjezdem domů neskončí, ale pokračují
dál. Přejme si, ať jsou takové, aby na ně děti
vzpomínaly v dobrém i po letech…
Iva Šplíchalová, Marcela Boštíková
a Martina Wimmerová, ZŠ Javornického

Netradiční projektový den
Druhý školní týden si žáci 8.A zpestřili návštěvou místního gymnázia. Byli pozváni,
aby se zúčastnili projektu Hnízda. Tématem
projektového dne byla včela medonosná,
a to z pohledu biologů a chemiků. Žáci si
vytvořili vlastní preparáty křídla, nohy a tykadla včely. Vše měli možnost pozorovat
pod mikroskopem a následně si zakreslili
sledované struktury.
V chemické laboratoři testovali kvalitu několika druhů medu refraktometrem a vyzkoušeli si důkaz redukujících monosacharidů v předložených vzorcích tzv. Fehlingovým testem. Všichni odcházeli spokojeni a obohaceni novými vědomostmi.
Kolektiv ZŠ Javornického

Žáci osmých tříd si vyzkoušeli práci v biologické učebně na gymnáziu. Foto archiv
školy
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Veselé odpoledne
ve školní družině
Vychovatelky ze školní družiny si 8. září nachystaly pro prvňáčky slavnostní zápis. Odpoledne se konalo v duchu soutěží a her.
Děti si užívaly zábavu se svými vrstevníky.
Na památku dostaly medaile se skřítkem,
který je bude provázet po celý rok.
Kolektiv ZŠ Javornického

školy

Exkurze 9. tříd do Osvětimi
V pátek 9. září se žáci z 9. ročníků ZŠ Jiráskova vypravili na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim.

Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi žáky velmi zasáhla. Foto zdroj Wikipedie
Průvodkyně nás nejprve seznámila s historií
a poté začala samotná prohlídka. Jde
o komplex nacistických koncentračních
a vyhlazovacích táborů, které fungovaly

za 2. světové války. Nejprve jsme si prohlédli tábor Auschwitz I, který byl založen
v bývalých kasárnách ve městě Osvětim
27. 4. 1940. Poté jsme se odebrali do dru-

hého tábora Auschwitz II, kde byla většina
obětí zavražděna v plynových komorách
plynem Cyklon B. Smrt ostatních byla způsobena hladověním, nucenými pracemi,
nelidskými podmínkami – absencí lékařské
péče, lékařskými pokusy na lidech, popravami. Právě tento druhý tábor, nazývaný
Březinka, byl jedním z největších nacistických vyhlazovacích táborů v Evropě. První
stavby byly cihlové domy, nadále se využívaly i koňské stáje, stavěly se další dřevěné
stavby – nevhodné pro život, byla tam zima,
špína, stejné podmínky pro muže, ženy
i děti. Při vstupu do tohoto tábora jsme měli
možnost navštívit i budovy, ve kterých byla
hygienická zařízení, latríny a umývárny.
V zadní části tábora byly vystavěny čtyři plynové komory.
Exkurzi do bývalého koncentračního tábora
Osvětim by měl absolvovat každý. Atmosféra strachu, děsu, úzkosti, bolesti je všudypřítomná. Teprve tam si člověk uvědomí,
že mnohdy řeší úplné malichernosti, protože právě tady se odehrávalo opravdové
lidské utrpení, které na vás dýchá ze všech
koutů a zdí budov.
Irena Fialová, ZŠ Jiráskova

Soutěžili jsme jako tým

Už to frčí...

Letos se festival Gymjam konal pod názvem
Pevnost Boyard. Naši žáci i studenti gymnázia byli rozděleni do dvou kategorií (mladší
a starší) na družstva po 7 až 8 žácích. Každý
tým dostal mapku s označením stanovišť,
na kterých žáky čekaly různé úkoly. Po splnění úkolu získali indicii a mohli se přesunout na další stanoviště. Pokud se
nepodařilo úkol splnit, museli obětovat
jednoho žáka a následně ho vykoupit, aby

Září už je opět za námi a po konečném sčítání vítá ZŠ Jiráskova ve třech 1. třídách celkem 72 nových školáků a školaček. 6. třídy
jsou dokonce čtyři a naplnilo je 102 žáků. Šesťáci během září a října postupně absolvují
adaptační kurzy, aby se v nových kolektivech
lépe poznali a odstartovali šňůru společných
zážitků. Přejeme nejen „nováčkům“, ale i „mazákům“ a zkušenějším žákům, ať je školní rok
2022/23 pohodový, bez bouří a kotrmelců.
Kolektiv ZŠ Jiráskova

mohli pokračovat dále. Po nasbírání všech
indicií se skupina vrátila na hřiště gymnázia,
aby z nich rozluštila heslo, které znělo Máchovo jezero.
Skupina z 9.C ZŠ Jiráskova, ve složení Lucia
Baniariová, Jaromír Köck, Matyáš Matula, Jan
Laba, Alexandra Rubková, Antonín Novák,
Klára Čápová, Alexandr Malenko, Filip Kováčik, vybojovala krásné 3. místo.
Irena Fialová, ZŠ Jiráskova

Deváťáci
z jiráskovky
vybojovali
na Gymjamu
3. místo.
Foto archiv
školy
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Vzhůru k umění

Stipendijní
akademie MenART

V pátek 9. září byl pro naši ZUŠ nejen dnem otevřených dveří, ale také začátkem něčeho nového a inspirativního.

O víkendu 26. – 28. 8. se v Kroměříži v ZUŠ
sešlo na 160 stipendistů z celé republiky,
kteří byli vybráni a vydali se na svou roční
cestu pod vedením deseti vynikajících
mentorů ve stipendijní akademii MenART.
Z naší ZUŠ se tohoto inspirativního víkendu
účastnily flétnistky Markéta Pešková a Barbora Axmannová se svou učitelkou Ladou
Štěpánkovou Polcarovou, které pracovaly
s výborným flétnistou Janem Ostrým. Také
Antonín Hošek se svým učitelem Jiřím
Vedralem pracoval celé tři dny se svou
mentorkou Beatou Hlavenkovou v oboru
skladba.
Setkání s mentory, celým týmem MenARTu
a s ostatními stipendisty bylo velmi podnětné, inspirující a zajímavé a už se všichni
těšíme na říjen, kdy naše spolupráce bude
pokračovat.
Bylo a bude nám velikou ctí!
Lada Štěpánková Polcarová, ZUŠ

Nová podkrovní učebna vysokomýtské ZUŠ. Foto archiv školy
Začátek září je již tradičně vyhrazen vysokomýtským Městským slavnostem, ke kterým jsme se připojili, abychom vám poprvé
představili nově vzniklé podkrovní učebny
vysokomýtské ZUŠ, které k našim potřebám
nechalo zrekonstruovat město Vysoké
Mýto, náš zřizovatel.
Při této příležitosti si veřejnost mohla vy-

chutnat koncerty a vystoupení žáků hudebního i dramatického oboru. A kdo bude
nové prostory využívat? Především žáci literárně-dramatického oboru, hudební soubory, orchestry a pěvecké sbory. Žákům
i pedagogům přejeme příjemné a inspirativní umělecké chvíle v nových prostorách
ZUŠ.
Petr Hošek, ZUŠ

Bystřická letní flétna
Jako již tradičně každé léto se naše flétnová
parta v neděli 14. 8. vydala do Bystřice pod
Hostýnem na flétnové kurzy. Letos jsme vyrazily ve složení Agáta Zerzánová, Nikola
Shánělová, Anna Salášková, Běta Valešová,
Denisa Müllerová a já.
Opětovné setkání s přáteli, místní ředitelkou Pavlou a její zástupkyní Alenou, s úžasnými lektory a novou korepetitorkou

a s kamarády flétnisty bylo jako vždy plné
hudby, radosti, pohody, koncertů a výtvarných dílen. Pořádně jsme se s flétnistkami
rozehrály, závěrečné koncerty se vydařily
na výbornou a my už se těšíme zase za rok
na viděnou.
Obrovské díky za veškerou pomoc Janě Saláškové.
Lada Štěpánková Polcarová, ZUŠ

Junior Big Band
na Gymjamu
Dne 9. září proběhl již 9. ročník studentského festivalu Gymjam Gymnázia Vysoké
Mýto, kterého se zúčastnila i naše kapela
Junior Big Band ZUŠ Vysoké Mýto.
I přes nepřízeň počasí byla účast velice
hojná a diváci vytvořili velmi pozitivní
atmosféru.
Jaroslav Prudič, ZUŠ

Akce ZUŠ
Čtvrtek 13. 10. v 17.00,
koncertní sál ZUŠ
KONCERT ERASMUS DAYS
I letos se naše ZUŠ připojuje k celoevropským oslavám programu Erasmus+ koncertem pro širokou veřejnost.
Pátek 14. 10. od 8.00 do 14.00,
Náměstí Přemysla Otakara II.
ERASMUS DAYS: V Karose do světa
Autobus Karosa 706 RTO LUX určený
pro dálkové mezinárodní linky nám
poslouží jako místo plné přednášek
na téma projektů Erasmus+ Základní
umělecké školy Vysoké Mýto a Evropského sboru solidarity Mikáda – střediska volného času. Vystoupí zahraniční
dobrovolníci, místní žáci a pedagogové, aby vám v Karose ukázali svět.
Doprovodný program plný her a koncertů proběhne ve stanu vedle autobusu na náměstí Přemysla Otakara II.

Flétnistky se vydaly na hudební kurzy v Bystřici pod Hostýnem. Foto archiv školy
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Tradiční studentská slavnost
Ve čtvrtek 8. 9. a v pátek 9. 9. se uskutečnil již 9. ročník studentského festivalu GYMJAM.

Festival Gymjam pořádá již tradičně na začátku září pro své studenty Gymnázium Vysoké Mýto. Ve čtvrtek proběhl program pro základní školy
a tradiční mokrý běh, v pátek akce pokračovala barevným pochodem, koncertem v Šemberově divadle, odpoledne a večer byly věnovány hudebnímu programu v Amfiteátru M-klubu. Tato vydařená akce se stala důstojnou součástí Městských slavností. Foto archiv školy

Gymnázium jazykům otevřené

Projektové dny

Od října 2019 bylo Gymnázium Vysoké
Mýto zapojeno do projektu s finanční podporou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce, Praha v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita
jednotlivců.
Cílem projektu byla realizace vzdělávacích
mobilit zaměstnanců školy. V projektovém
období se zapojilo devět vyučujících v oblasti stínování, intenzivních jazykových
nebo metodických kurzů. Naše mobility přispěly k celkovému rozvoji naší instituce,

V letošním školním roce budou moci žáci ze
Základní školy Javornického a ze Základní
školy Knířov poznávat přírodní vědy
na našem gymnáziu díky projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II. Ve dnech 6. a 7. září

k její internacionalizaci, k rozšíření obzorů
v oblasti vzdělání, k rozvoji týmové spolupráce (sdílení zkušeností s kolegy) a budoucí projektové spolupráce. Zapojením
do projektu jsme získali osobní rozvoj kompetencí v cizím jazyce (zejména porozumění mluvčím s jiným akcentem) a rozvoj
kompetencí sociokulturních. Erasmus projekt nám pomohl poznat nové, aktivizující
metody pro výuku jednotlivých vyučovacích předmětů.
Hana Dytrtová, gymnázium

Gymnázium se stále zdokonaluje ve výuce cizích jazyků. Foto archiv školy
25

proběhly projektové dny na téma Včela medonosná a Ze života hmyzu. Žáci základních
škol díky práci s mikroskopem poznali
zblízka stavbu těla včely a dalšího hmyzu
a seznámili se se základy stanovení jakosti
medu. Doufáme, že třeba i tyto dva projektové dny mohou žáky přilákat ke studiu přírody.
Jiří Lásko, gymnázium

školy
Září na stavebce

Skromný hrdina
Přibíhá po chodbě, do zvonění zbývá ještě několik málo minut. S úsměvem mě pozdraví a posadí se na své místo u okna. Z baťohu vyndává sešit a propisku.

Petr Klapal z technické školy ani na chvíli neváhal, když skočil pro tonoucího muže. Foto
archiv školy
Prohlížím si ho, na první pohled sedmnáctiletý sympatický kluk, student druhého
ročníku. Vytáhlá postava, kudrnaté vlasy, rozesmátá tvář a v očích plaménky dobráckého čtveráctví, prostě od pohledu fajn
kluk, sympaťák.
Začínáme se spolu bavit, nejprve nezávazně o všem, co sedmnáctiletého zajímá.
O jeho zálibách, o studiu, o kámoších, prostě o běžných věcech, radostech, ale i starostech. Mluví pomalu, někdy se odmlčí,
jako by pečlivě vybíral slova. Na první po-

hled působí nesměle. Až na to, že přede
mnou sedí hrdina. Mladý člověk, který
na konci prázdnin zachránil lidský život.
Z chladné Orlice vytáhl topícího se muže.
Jsem velmi zvědavý, nikdy jsem se zachráncem člověka nemluvil. Dlouho jsem otálel,
než jsem si dodal odvahy a Patrika oslovil
a domluvil si s ním schůzku. Nebylo to tak
jednoduché, Patrik Klapal nemá času nazbyt, vždyť před pár dny začala škola, nahrnulo se na něj mnoho povinností, prostě
každá minuta je pro něj vzácná. Ale klaplo
to a teď spolu sedíme v učebně Střední
školy technické ve Vysokém Mýtě. Jsem
tomu rád.
Mladý hrdina se v neděli nad ránem vracel
z choceňských Pivních slavností. Byla teplá
srpnová noc, a tak s kamarády posedával
na lavičce v parku u řeky. Okolo třetí hodiny
ráno kolem nich vratkým krokem procházel
muž, kterému ale nevěnoval velkou pozornost. Najednou však uslyšel hlasité žblunknutí. Během vteřiny skočil Patrik do vody
a plaval k topícímu se muži. V hloubce pomáhal tonoucímu dostat se na druhý břeh
a pomocí větve ho vytáhnout z vody ven.
Kamarádi si zachovali duchapřítomnost
a mezitím volali hasiče a sanitku. Hasiči připluli na člunu, muži poskytli první pomoc
a převezli je zpátky k sanitce. Celá záchranná akce měla šťastný konec a Patrik
prokázal velkou odvahu a pohotovost.
Pavel Žampach, SŠ technická

Tak i nám na stavební škole začal nový
školní rok. V září čekal studenty prvních ročníků adaptační kurz, kde se mohli vzájemně
hlouběji poznat a stmelit kolektiv. Druhé
ročníky jely na sportovní kurz, tam posílily
týmového ducha a při poznávání různých
druhů sportů posunuly hranice celé třídy.
Třetí ročníky odjely na geodetický kurz.
A co dál? Především bychom vás chtěli srdečně pozvat na divadelní představení
RAPPER v hlavní roli s Martinem Trnavským, které v rámci oslav 125. výročí svého
založení uvede naše škola. Produkce proběhne v Šemberově divadle 20. 10. od
19.00. Režie a scénář: Jakub Nvota. Předprodej vstupenek probíhá v Turistickém informačním centru ve Vysokém Mýtě
a ve školní knihovně Stavební školy Vysoké
Mýto. Určitě přijďte, bude to stát za to!
Eliška Hašková, VOŠS a SŠ stavební

Začínáme …
Noví prváci se na začátku září zúčastnili seznamovacího kurzu v Mladočově. Naším
cílem bylo vytvořit pro žáky pohodové
a přátelské prostředí, ve kterém se seznámí

Vaření kotlíkového guláše. Foto archiv školy

s námi učiteli, s novými spolužáky a zároveň
poznají i sebe sama.
Společně jsme hráli seznamovací hry, soutěžili v týmech, vařili vlastní guláš, zpívali
u táboráku, účastnili se přednášky o finančních poměrech v Africe, probojovali se
vodní bitvou, snažili se stát milionáři, hráli
noční hru a mnoho dalšího. Naše škola nechce žáky jen učit, ale snaží se i rozvíjet jejich schopnosti a vede je k tomu, aby s nimi
dále pracovali. Proto jsme připravili osobnostní tréninky, ve kterých se žáci dostali
k těmto důležitým tématům – umění komunikace, vůdcovství a motivace lidí, uvědomování si priorit a hodnot ve vlastním
životě, znát své silné a slabé stránky. To vše
a mnohem více chceme naše studenty naučit proto, aby se jim v jejich osobním i pracovním životě vedlo co nejlépe.
Kolektiv SŠ podnikání
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Pondělí 10. 10. od 14.00 do 18.00,
SŠ podnikání
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně vás zveme na první den otevřených dveří. Rádi vás seznámíme se
vzdělávacím programem, jednotlivými zaměřeními našeho oboru a také
s činností našich nově založených fiktivních firem. Prohlédnout si také budete moci prostory určené k výuce,
ubytování či stravování.
Pro aktuální informace prosím navštivte
školní webové stránky www.sspo.cz.
Jitka Chládková, ředitelka školy

církve

Držme se toho,
co máme společné
Začnu po farářsku, pár slovy o jednom zapeklitém podobenství, které najdeme v Lukášově evangeliu. Vypráví se v něm o nepoctivém správci, který nehospodárně rozhazoval pánův majetek a byl za to propuštěn.

Církve
Českobratrská církev evangelická
Sobota 1. 10. v 18.00,
evangelický kostel, Javornického 49
MUSICA MARCATO
Koncert dětského orchestru k 100. výročí
založení evangelického sboru ve Vysokém
Mýtě. Diriguje Veronika Kopecká.

Církev československá husitská
a Česká křesťanská akademie
Středa 5. 10. od 19.30, M-klub
KONCERT PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
V podání Martiny Trchové a Adama Kubáta.

Momentka z Městských slavností v roce 2020. Foto Lukáš Rufer
Ale dříve, než se tak stalo, šel a umazal
pánovým dlužníkům část jejich dluhů,
ve snaze zajistit si nějakou budoucnost,
protože jak sám řekl, pracovat se mu nechce a žebrat se stydí. Jednomu tedy přepsal v úpise sto věder oleje na padesát,
jinému sto měr obilí na osmdesát. A pán
ho na konci místo trestu pochválil, že jednal prozíravě. Pravda, není pán jako pán,
ale ten z podobenství se jaksi vymyká našemu chápání. Vypadá, že se chová ještě
nehospodárněji než jeho správce a že svou
štědrostí a velkorysostí chce upoutat naši
pozornost k jiným věcem, než je jen majetek. A proto ten paradoxní závěr s pochvalou namísto trestu. Obtížná situace totiž
dohnala toho nepoctivého správce, aby
odpouštěl dluhy, třebaže zištně a choval se
tak prozíravě. A pointa příběhu? Prozíravé
je to, co nás spojuje, co pomáhá tvořit
a upevňovat pospolitost.
A platí to v každém čase. Ale k tomu, aby
tak mohl člověk jednat, potřebuje zažít
zkušenost přijetí, přátelství, potřebuje
věřit, že svět, ve kterém žije a který utváří,
je veskrze dobrý, že i jeho příběh má dobrý
začátek. Když Bůh tvořil svět, zaznělo
na konci každého dne (mimo druhý) jako

refrén, že to co učinil, bylo dobré. A šestý
den to bylo velmi dobré a přeci má člověk
tendenci přeslechnout, přeskočit zprávu
o dobrém začátku a začínat až tam, kde se
to pokazilo.
Z toho plyne, že zkušenost pospolitosti je
třeba neustále obnovovat. Že je nebezpečné, když se schováme za ploty a do
svých domů, protože se nám začne deformovat obraz našeho světa, protože se přestaneme navzájem konfrontovat. Proč
chtějí děti vyprávět stále dokola ty samé
pohádky, protože potřebují slyšet, že to
na konci dobře dopadne. Svět není takový,
jaký ho vidíme, ale takový jak si ho vyložíme. Jeho podoba je dána rámcem našich
zkušeností a příběhů, které nosíme ve své
hlavě. Dříve se tomu říkalo obzor.
Prozíravé je tedy nezapomínat, nerezignovat na to, co je společné. Náš svět nekončí
v oknech. Nenechme si vnucovat jeho
umělá rozdělení, která nás staví proti sobě.
Naše příběhy i naše zkušenost nám připomínají, kolik jsme toho dokázali zvládnout,
kolikrát jsme se nechali napálit a čeho
všeho jsme schopni, když opustíme lidskou pospolitost. Když nám chybí úcta
a bázeň před životem.
Jiří Plhák
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Pondělí 17. 10. od 18.00,
Husův sbor
VARHANNÍ KONCERT
Účinkuje Jiřina Dvoříková Marešová.
Sbor církve Bratrské jednoty baptistů
– Lavina
OTEVŘENÁ HERNA
Pro maminky s dětmi do 4 let každou lichou
středu počínaje 12. 10. od 10 do 12 hodin
v prostorách Sboru Bratrské jednoty baptistů, Pražská 72. Vstup zdarma.
Kontakt: hana.pospisilova@bjbvm.cz

informace
Každé pondělí a středa od 9.00 do 12.00
OTEVŘENÁ HERNA
Dopoledne v herně s doprovodným půlhodinovým programem od 10.00 do 10.30 zaměřeným na výtvarné aktivity, procvičení
jemné a hrubé motoriky, pohyb, říkanky
a písničky. Vedoucí: Helena Dlouhá a Andrea Nováková Cena: 50 Kč

Večer světel
Pondělí 24. 10. v 18.30,
nám. Přemysla Otakara II.
VEČER SVĚTEL
Na náměstí zahájení představiteli
města. Tradiční lampionový průvod
městem.
Pořádá Mikádo - středisko volného času
a město Vysoké Mýto.

Mikádo
Pátek 14. 10. od 17.00 do 21.00
PARENTS NIGHT OUT
I rodiče potřebují čas pro sebe. Zábavný
podvečer pro děti od 4 let ve Flash klubu
Mikádo, s programem, filmem a pizzou.
Informace: eva@svc-mikado.cz nebo na tel.
čísle 777 473 198, přihlášky na www.mojemikado.cz – akce do 13. 10. Cena: 550 Kč
Neděle 23. 10. od 13.00 do 16.30
DRAKIÁDA NA LETIŠTI
Pouštění draků na letišti ve Vysokém Mýtě.
Soutěž o nejhezčího doma vyrobeného
draka. Čekají na vás otevřené hangáry s letadly, uvidíte motorové i bezmotorové letouny a připraven je i další doprovodný
program. Hlavní cenou je tradičně dort.
Informace: filip@svc-mikado.cz nebo na tel.
čísle 777 473 190
Středa a čtvrtek 26. - 27. 10.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S MIKÁDEM
Sportovní hry, výlety, tvořivá dílna v Mikádu
a v okolí. Oběd zajištěn.

Informace: filip@svc-mikado.cz nebo na tel.
čísle 777 473 190, přihlášky do 21. 10.
na: www.mojemikado.cz
Probíhá přihlašování na kurzy pro dospělé:
Keramika, Keramika blokově, Reálná sebeobrana, Jumping, Jazykové kurzy
Informace: zuzana@svc-mikado.cz, přihlášky
na www.mojemikado.cz – akce
Připravujeme:
Sobota 5. 11. od 15.00 do18.00,
Flash klub Mikádo
BUBÁKOVÝ BÁL
Pro děti od 3 do 7 let s doprovodem.
Bubákový bál, tvořivé dílny a hry.
Vstupné: 50 Kč, bez registrace

MC Tykadlo
Každý pátek od 9.00 do 12.00
MIMITYKADLO
Otevřená herna pro děti s rodiči do 1 roku.
Vedoucí: Tereza Poláková
Cena: 50 Kč

Úterý a čtvrtky od 9.00 do 12.00
HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET
Nabízíme hlídání pro děti od 2 let se zkušenými pečovatelkami.
Lektorka: Anna Bušková
Cena: 200 Kč/ hodina, 400 Kč/ 3 hodiny
Každé úterý od 11. 10., 17.30 – 19.30
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ S PŘEDPORODNÍ
PŘÍPRAVOU
60 minut cvičení + 60 minut předporodní
přípravy po dobu 12 týdnů
Cena: 2 800 Kč
Každé úterý od 11. 10., 17.30 – 18.30
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
60 minut cvičení po dobu 10 týdnů
Cena: 1 500 Kč
Každé úterý od 11. 10., 18.30 – 19.30
PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
60 minut po dobu 12 týdnů
Odborná lektorka: Veronika Pokorná
Informace: eva@mikado-svc.cz, 777 473 198,
přihlášky na www.mojemikado.cz – akce
Cena: 1 800 Kč
Čtvrtek 13. 10., 15.00 – 18.00
ODPOLEDNÍ OTEVŘENÁ HERNA
Cena: 50 Kč
Čtvrtek 20. 10. od 16.00
KRUH – sami sobě na mateřské
Pojďte s námi do KRUHU a pomáhejme
sami sobě na mateřské. Zjistíme, co nás zajímá, co nám chybí v centru a pokusit se nalézt cesty, jak našich nápadů dosáhnout.
Více informací podá Eva Fliger na tel.: 777 473
198 a e-mailu: mctykadlo@ddm-mikado.cz

Drakiáda na letišti. Foto archiv Mikádo - SVČ
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informace
mají na klimatické změny? Tohle vše a mnohem více se dočtete na originální happeningové akci, kterou pořádá Chocathé
spolu s organizací NaZemi. Projděte parkem a nechte se zlákat k zastavení u zcela
unikátních fotografií, které vás provedou
cestou kávy z malé bobule, zrníčka přes polovinu světa až na váš stůl.

Loutkové divadlo Srdíčko
Neděle 30. 10. ve 14.00 a 16.00
MÍČEK FLÍČEK
Pohádka od Jana Malíka.
Režie: Marie Švadlenová, scéna: Viktor
Čáp, světla a zvuk: Milan Dostál,
výprava: Martin Prachař, inspice: Kamila
Pavlíčková. Hrají: loutky a herci LD Srdíčko.
Předprodej vstupenek v infocentru ve Vysokém Mýtě, nebo hodinu před představením.

Divadeliér
Čtvrtek 27. 10. v 19.00, Divadeliér
LITERÁRNÍ VEČER
Srdečně vás zveme na literární večer s vynikajícím fejetonistou Michalem Konštackým,
na kterém roztřesete bránice smíchem.
Michal Konštacký je český lékař, manažer,
spisovatel, fejetonista. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, včetně
postgraduálního studia vnitřního lékařství.
V letech 1995-2003 pracoval ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, poté působil
v Praze, Londýně, Barceloně a nyní již několik let působí a bydlí ve Švýcarsku. Domluví
se 10 jazyky, z toho 6 jich používá aktivně
při přednáškách. Jeho prvotinou je kniha
Nejezte hříbata s kresbami Pavla Kantorka.
V lednu 2020 mu vyšla druhá kniha The Predictive Value of Fortune Cookies, která je
napsaná v angličtině. K vydání se připravuje
třetí kniha Doktor na cestách a je rozepsaná
i čtvrtá kniha, která bude opět v angličtině.
Neděle 2. 10. v 17.00, před Divadeliérem
Z MÝTA DO LONDÝNA A ZASE ZPĚT
Vysokomýtská rodačka Petra Šplíchalová
po třinácti letech strávených v Londýně zakotvila opět ve Vysokém Mýtě a my díky
tomu máme možnost zhlédnout její kreslířskou, malířskou i fotografickou tvorbu
ve výlohách Divadeliéru, která plynule navazuje na výstavu v knihovně. Vernisáž se
uskuteční v neděli 2. října v 17.00 hodin
před výlohami Divadeliéru, kdy budou vystavena i autorčina velká plátna v interiéru
Divadeliéru. Výstava Petry Šplíchalové v oknech Divadeliéru bude k vidění do konce
října.
Víkend 8. – 9. 10., Divadeliér
FILMOVÝ WORKSHOP
s Tomášem Polenským
Rodák z Kutné Hory vystudoval Filmovou
školu ve Zlíně, kterou absolvoval hraným
snímkem Alzheimerův labyrint. Tento film

Říjen v Kaverně

byl oceněn na filmovém festivalu v Krakowě. V roce 2009 nastoupil studium
na FAMU obor střihová skladba. Jeho film
z prvního ročníku Utři rohlíky získal ocenění
na FAMUfestu a na Mladé kameře v Uničově. V současné době se věnuje tvorbě dokumentárních filmů.
Úterý 1. 11. v 17.00,
před výlohami Divadeliéru
ZUZANA MELCKENBEECK VYSOKÁ
Vernisáž výstavy Zuzany Melckenbeeck Vysoké. Autorka po tříletém studiu na SOU,
obor Dámská krejčová absolvovala Výtvarnou školu Václava Hollara. Od malička se
věnovala keramice, kreslení, modelování
a výrobě čehokoli a toto nadšení jí vydrželo
do dnes. Věnuje se kresbě, malbě, grafice,
modelování, sochání, šití hraček a panenek,
výrobě šperků a malbě na sklo i hedvábí...

Kavárna Kaverna startuje v pátek 7. 10. od
18.00 projekcí dokumentu zabývajícího
se aktuálním tématem klimatických změn
ve světě. Návštěvníci si budou moci
po skončení snímku prohlédnout unikátní
fotografie z Kolumbie o tamním pěstování
kávy a jejím dopadu na klima. V úterý 18.
10. od 18.00 připravuje Kaverna přednášku s názvem Klimatická krize. O všem,
co by sás zajímalo ohledně změn a poškozování životního prostředí, o grenwashingu, o tom, na koho krize nejvíce dopadá,
kdo je viník a kdo oběť, se dozvíte od lektora z organizace NaZemi, Martina Jestřábka. Přijďte a dozvíte se spoustu nových
a zajímavých informací o jednom z nejpalčivějších problémů současnosti.
Vstupné: dobrovolné

Berenika v pohádce

Chocathé
1. - 8. 10., park Otmara Vaňorného
VÝSTAVA NA STROMECH
Již 2. ročník Výstavy na stromech ve Vysokém Mýtě. Letošním tématem je tzv. kávová
krize. Komu vděčíme za to, že si můžeme
na kávě pochutnávat? Jaké jsou podmínky
pěstování kávy v Kolumbii? A jaké dopady
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Loutkové divadlo Srdíčko ani o prázdninách
nezahálelo a kromě toho, že cestovalo s pohádkou Perníková chaloupka po Vysokomýtsku, uspořádalo den otevřených dveří
pro klienty ze stacionáře Bereniky. Své
hosty přivítali herci z divadla improvizovanou variací na Červenou karkulku, předvedli loutkový inventář a nechali všechny
zúčastněné nahlédnout do zákulisí. Návštěvníci si tak mohli vyzkoušet, jaké je
vdechnout život postavě pomocí nitek a vahadla. Prohlídka klienty inspirovala k vytvoření vlastních loutek, které jsou právě teď
k vidění v Kavárně Bereniky a je i možnost
si s nimi pohrát. Loutkové divadlo děkuje
za krásně strávené dopoledne a těší se až
ve svých prostorách přivítá další zvědavé
nadšence, kteří se nechají rádi vtáhnout
do kouzelného světa pohádek a fantazie.
Radka Jetmarová

informace

Víkendové deskohraní
Ve dnech 16. - 18. 9. proběhlo v naší herně v ul. Husova 146 další víkendové deskohraní.
Celý víkend vládla skvělá atmosféra, kterou
si pochvalovali všichni příchozí milovníci
deskových her. Sešli se zde jak zkušení
hráči, tak i několik začínajících deskoherních nadšenců. V pátek zpestřil atmosféru
i vynikající burčák. Součástí deskohraní byl
turnaj ve hře Scratch Wars, a také učení hry
Conquest, po kterém si mohli všichni zájemci koupit a namalovat svou vlastní herní
figurku.
Podzimní deskoherní víkend nás čeká od 7.
do 9. října. Součástí víkendu bude opět
epická bitva ve hře Conquest, spojená s malováním figurek, ale také ve dnech 8. - 9. 10.
u nás v klubu proběhne celorepublikově

Spolek .proMejto
Pro letošek jsme udělali změnu a namísto
přednášky a procházky promítneme
v rámci souběžného festivalu Film a architektura dva filmy. Více informací o festivalu
na: www.filmarchitektura.cz
Pátek 30. 9. od 19.00,
Šemberovo divadlo
PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ARCHITEKTURY
Portrét loni zesnulé architektky, profesorky
a výrazné osobnosti Aleny Šrámkové zachycuje její životní dráhu spjatou s osudy
vytvořených projektů a realizovaných staveb. Alena Šrámková byla laureátkou
mnoha odborných ocenění. Z její tvorby,
která nepodléhala střídání módních
směrů, vyniká monumentální budova Fakulty architektury ČVUT, hala Hlavního nádraží v Praze či administrativní budova
Na Můstku na Václavském náměstí. (Česká
republika, 2017)
Pondělí 3. 10. od 19.00,
Šemberovo divadlo
AN ENGINEER IMAGINES
(Dokument) Filmová pocta Peteru Riceovi,
jednomu z nejuznávanějších inženýrů
konce 20. století, sleduje jeho mimořádnou
kariéru a přibližuje jeho osobnost. Od dětství v irském Dundalku, přes práci na Opeře
v Sydney, Centre Pompidou a Lloyd’s Building, až po jeho předčasnou smrt v roce
1992. Skrze unikátní záběry řady významných budov a rozhovorů se světovými architekty i blízkými osobami odhaluje
příběh skromného génia, který umožnil postavit do té doby zcela nerealizovatelné
stavby. (Irsko, UK, Francie, Austrálie, 2019)

propagovaná akce Albi Game Day Tour, kde
si milovníci her mohou vyzkoušet, jaké hry
plánuje vydavatelství na náš deskoherní trh
v průběhu dvou let. Neváhejte, tato možnost se již nebude opakovat.
Michal Miler

Čečetkův statek
Středa 5. 10. v 18.30, Lhůta 20
VEČER SE ŠANSONY
Zveme vás na podzimní koncert. Vystoupí
Markéta Voříšková Hapka a Jiří Vedral s písněmi Petra Hapky a Michala Horáčka. Před
dvěma lety jsme tímto koncertem zahajovali naše koncertní „počiny“ na statku a byl
to moc hezký zážitek.

Víkend 8. – 9. 10. v 18.00,
Klub deskových her Fénix, Husova 146
ALBI GAME DAY TOUR
Svátek pro všechny hráče i u vás
doma. Přijďte si zahrát zbrusu nové či
dokonce ještě nevydané deskové hry.

Přednášky
Neděle 2. 10. od 18.00,
Klubová scéna M-klubu
MANASLU TREK 2021
Přednáška Petra Nováka s promítáním
fotografií a filmu o treku s partou cestovatelů po Nepálu. Vstupné dobrovolné

Neděle 6. 11., Šemberovo divadlo
KRÁLOVSTVÍ MUSTANG
Přednáška Petra Nováka o jedné z nejzajímavějších části Nepálu Království
Mustang, doprovázené digitální projekcí fotografií a filmu.
Vstupné dobrovolné

Český
zahrádkářský svaz
Sobota 8. 10.
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
ČZS Vysoké Mýto – město vás zve na zájezd
s programem návštěvy Zahrádkářské výstavy východních Čech v Častolovicích
s možností nákupu zajímavých okrasných
keřů, květin, skalniček a prohlídkou zámku
v Doudlebech n. O.
Cena za dopravu: členové 100 Kč, rodinní příslušníci 150 Kč, ostatní 200 Kč
Odjezd od Šemberova divadla v 8.30 (návrat
asi v 18 hod.) Přihlaste se ve sklenářství „U Ševčíků“, Pražská ul. čp. 9 od 20. 9. do 5. 10.

Český červený kříž
Úterý 18. 10.
ZÁJEZD DO POLSKA
Odjezd: 6.30 od restaurace Družba, 6.35 od
M-klubu a v 6.40 od Šemberova divadla
Zastávky: M-klub, u p. Strapiny, Limperka,
Vinice, Choceň Přihlášky podávejte v Borovské pekárně (naproti hotelu Tejnora)
ve středu 5. 10. a 12. 10. od 9.00 do 13.00.
Cena: 200 Kč, děti 100 Kč (mající sedadlo)
Kontakt na tel.: 721 250 626, 739 937 899
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sport, volný čas

Michaela Zedníčková mistryní
Evropy ve sjezdu na divoké vodě
Zlatou medaili a dvě bronzové medaile přiváží Michaela Anna Zedníčková z bosenské Banja Luky, kde se uskutečnilo Mistrovství Evropy juniorů a U23 v klasickém sjezdu a sprintu na divoké vodě. Tam se v kvalifikačních závodech nominovala dokonce ve dvou kategoriích. Nejen na kajaku, ale i na singlkánoi.

První závodní den, kdy se jela kvalifikace
sprintu, nevyšel na kajaku Míše podle představ poté, co jako první nepostupující skončila těsně před branami finále. Přesto si však
svým výsledkem zajistila právo startu pro
závod družstev. Zde pak společně s Kristýnou Novosadovou a Annou Retkovou získaly bronzové medaile, když ve velmi
vyrovnaném závodě podlehly pouze francouzským a německým závodnicím. Ztráta
na vítězky byla 0,5 sec, na německé trio
pouhých 0,1 sec. Ve své druhé individuální
kategorii ve sprintu na C1 podala Míša
velmi dobrý výkon a ve finále obsadila
7. místo.
V následujících dnech se závodilo v dlouhém sjezdu. Tady v krátkém časovém úseku
Míša absolvovala dva velmi náročné závody. Nejprve závod na kajaku, kde obhájila
své umístění z loňského MEJ a skončila
na výborném 8. místě. Následně pak závod
singlkanoistek, v kterém zúročila svoji velmi
dobrou připravenost a ve vítězném souboji

Kanoistka Michaela Zedníčková se svým trenérem Luďkem Rolečkem. Foto Aneta Vošahlíková

Kanoisté opět úspěšní

s Francouzkou Laurou Maligne si dojela pro
druhou bronzovou medaili.
Pořad MEJ a U 23 uzavíraly závody družstev.
Družstvo juniorek ČR 3 x K1ž startovalo
opět ve složení Zedníčková, Novosadová,
Retková. Již od prvního mezičasu bylo
jasné, že boj o medaile se bude odehrávat
mezi Italkami, Francouzkami, Švýcarkami
a českými závodnicemi. Na dalších mezičasech postupně začaly ztrácet Švýcarky
a také francouzské závodnice. Naopak naše
děvčata skvělým finišem dokázala porazit
i výborně jedoucí Italky. Získala zlaté medaile a titul evropských šampiónek.
Český reprezentační tým na evropském
šampionátu juniorů a závodníků do 23 let
vybojoval neskutečných 40 cenných kovů
a zcela ovládl hodnocení národů.
Děkujeme za podporu kanoistiky Pardubickému kraji, městu Vysokému Mýtu a všem
sponzorům.
Luděk Roleček,
Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto

Dobroběh

Seriál Českého poháru v klasickém sjezdu
který na singlkanoi mezi dorostenci mladšími obsadil první místo a v celkovém poa sprintu na divoké vodě pokračoval
řadí obsadil třinácté místo. Mezi kajakáři se
na řece Vltavě pod Lipenskou přehradou.
dařilo i Filipu Syrovému, který mezi dorosZde se již tradičně odehrává jeden z vrcholů
tenci mladšími obsadil třetí místo a v celkodomácí sezóny. Nechyběli proto ani kanoisté SKK Vysoké Mýto, kteří především
vém pořadí obsadil 29. místo. Nejlépe se
mezi kajakáři umístil Filip Krejza na 22.
v dlouhém sjezdu předvedli řadu velmi
místě.
Luděk Roleček,
dobrých výkonů. Výborně nás reprezentoSportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto
val opět Daniel Suchánek, který hned
v úvodní kategorii singlkanoistů vybojoval bronzovou medaili. Společně s pardubickým
Ondřejem Rolencem zvítězili
mezi deblkanoisty, když ani
tentokrát nenašli přemožitele.
Skvělou formu předvedla
před MEJ dorostenka Michaela Zedníčková, která ve své
věkové kategorii zvítězila
a mezi ženami dojela čtvrtá.
Pro nejlepší umístění kariéry
v ČP si na šestém místě dojeli
na deblkanoi Filip Krejza s Jakubem Šilarem. Velmi kvalitní
výkon podal i Ondřej Kvapil, Foto Aleš Berka
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Neděle 9. 10. od 13.00,
Vinice (louka u kiosku s občerstvením)
PODZIMNÍ DOBROBĚH
PRO MARKÉTKU
Registrace od 13.00, společný start
ve 14.00. Nová lesní trasa a aktivity
pro děti. Trasa pro dospělé: 5 km
„hobby“, trasa 8 km „závod.
Žádný závod, jenom běh či procházka
… i s kočárkem nebo psem.
Kontakt a informace na 724 966 642

TJ Sokol
Pátek 28. 10. od 14.00, sokolovna
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY
V barvách České republiky organizujeme největší oslavu republiky pohybem. Běhy po celé republice organizované sokoly. Běží děti i dospělí.
Trasy střední obtížnosti v délce 1 km,
5 km a 10 km.
Přihlášku posílejte: sokolvm@seznam.cz.
Více na 732 481 623 (Iveta Macháčková)

informace

Krytý plavecký bazén
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BAZÉN
(vše, vč. wellnessu)

Kondiční plavání
(pouze bazén)

Wellness centrum
Samostatně (bez bazénu)

SAUNY
(v suterénu)

11.00 – 20.00
11.00 – 20.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
12.30 – 15.00 18.30 – 21.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
13.30 – 15.00 18.30 – 21.00
12.30 – 17.30 19.00 – 21.00
11.00 – 20.00
11.00 – 20.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
12.30 – 15.00 17.30 – 21.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
13.30 – 15.00 18.30 – 21.00
12.30 – 16.00 17.00 – 21.00
11.00 – 20.00
11.00 – 20.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
12.30 – 15.00 17.30 – 21.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
13.30 – 15.00 18.30 – 21.00
12.30 – 16.00 17.00 – 21.00
11.00 – 20.00
11.00 – 20.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00
12.30 – 21.00
8.00 – 21.00
9.00 – 21.00
11.00 – 20.00
11.00 – 20.00
11.00 – 20.00
12.30 – 15.30 18.00 – 21.00

–
–
6.00 – 8.00
–
6.00 – 8.00
–
–
–
–
6.00 – 8.00
–
6.00 – 8.00
–
–
–
–
6.00 – 8.00
–
6.00 – 8.00
–
–
–
–
6.00 – 8.00
–
6.00 – 8.00
–
–
–
–
6.00 – 8.00

–
–
15.30 – 18.00
15.00 – 17.30
15.30 – 18.00
12.30 – 13.30 15.00 – 18.30
–
–
–
15.30 – 18.00
15.00 – 17.30
15.30 – 18.00
12.30 – 13.30 15.00 – 18.30
–
–
–
15.30 – 18.00
15.00 – 17.30
15.30 – 18.00
12.30 – 13.30 15.00 – 18.30
–
–
–
15.30 – 18.00
–
–
–
–
–
–
15.30 – 18.00

13.00 – 20.00 společná
ZAVŘENO
13.00 – 21.00 společná
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 20.00 společná
ZAVŘENO
13.00 – 21.00 společná
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 20.00 společná
ZAVŘENO
13.00 – 21.00 společná
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 20.00 společná
ZAVŘENO
13.00 – 21.00 společná
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 21.00 muži
13.00 – 21.00 ženy
13.00 – 20.00 muži
13.00 – 20.00 společná
ZAVŘENO
13.00 – 21.00 společná

Dílčí změny možné. Otvírací doba plaveckého bazénu se může lišit, doporučujeme sledovat aktuální informace na: www.bazen-vm.cz

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:
1. - 2. 10.

MUDr. Miroslava Hendrychová Vysoké Mýto, Husova 191/IV

465 423 960

8. - 9. 10.

MUDr. Hana Horáková

Česká Třebová, Sadová 1140

731 791 438

15. - 16. 10.

MUDr. Vlastimil Janků

Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377

465 526 251

22. - 23. 10.

MDDr. Martina Jindrová

Vysoké Mýto, Javornického 198

465 485 155

28. 10.

MUDr. Jarmila Dostálová

Vysoké Mýto, Husova 191/IV

465 423 949

29. - 30. 10.

MUDr. Michal Krejčík

Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29

465 544 192

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

Chcete
být vidět?
Inzerujte
ve Vysokomýtském
zpravodaji
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kalendář akcí
KONCERTY
1. 10.

So

Musica Marcato

Evangelický kostel, Javornického 49

18.00

5. 10.

St

Večer se šansony

Čečetkův statek, Lhůta 20

18.30

5. 10.

St

Koncert písně Zuzany Navarové

M-klub

19.30

6. 10.

Čt

Beata Hlavenková – komorní koncert

Městská galerie

19.30

13. 10.

Čt

Koncert Erasmus Days

ZUŠ - koncertní sál

17.00

14. 10.

Pá

Massacre in V.M. #9

M-klub

19.00

17. 10.

Po

Varhanní koncert

Husův sbor

18.00

28. 10.

Pá

Bubenický festival

M-klub

12.00

30. 9.

Pá

První dáma české architektury

Šemberovo divadlo

19.00

1. 10.

So

Banger.

Šemberovo divadlo

19.00

2. 10.

Ne

Princezna rebelka

Šemberovo divadlo

16.00

2. 10.

Ne

Vstupenka do ráje

Šemberovo divadlo

19.00

3. 10.

Po

An Engineer Imagines

Šemberovo divadlo

19.00

6. 10.

Čt

Buko

Šemberovo divadlo

19.00

7. 10.

Pá

Indián

Šemberovo divadlo

19.00

8. 10.

So

Spolu

Šemberovo divadlo

19.00

9. 10.

Ne

Mimoni 2: Padouch přichází

Šemberovo divadlo

16.00

KINO

9. 10.

Ne

Střídavka

Šemberovo divadlo

19.00

13. 10.

Čt

Podezřelá

Šemberovo divadlo

19.00

14. 10.

Pá

Banger.

Šemberovo divadlo

19.00

15. 10.

So

Buko

Šemberovo divadlo

19.00

16. 10.

Ne

Websterovi ve filmu

Šemberovo divadlo

16.00

16. 10.

Ne

Jan Žižka

Šemberovo divadlo

19.00

21. 10.

Pá

Válečnice

Šemberovo divadlo

19.00

22. 10.

So

Black Adam

Šemberovo divadlo

19.00

23. 10.

Ne

Světlonoc

Šemberovo divadlo

19.00

27. 10.

Čt

Řekni to psem – odpolední kino

Šemberovo divadlo

16.00

27. 10.

Čt

Spolu

Šemberovo divadlo

19.00

28. 10.

Pá

Black Adam

Šemberovo divadlo

19.00

29. 10.

So

Il Boemo

Šemberovo divadlo

19.00

30. 10.

Ne

Princ Mamánek

Šemberovo divadlo

16.00

30. 10.

Ne

Za vším hledej ženu

Šemberovo divadlo

19.00

3. 10.

Po

Kočkohrátky s Ťapičkou – divadlo pro ZŠ

Městská knihovna

6. 10.

Čt

Trable vodníka Toníka – divadlo pro MŠ

Městská knihovna

20. 10.

Čt

Rapper

Šemberovo divadlo

19.00

23. 10.

Ne

Jak se čerti ženili

Šemberovo divadlo

15.00

24. 10.

Po

Scény z manželského života

Šemberovo divadlo

19.00

25. 10.

Út

Červená karkulka (Den TIC)

Infocentrum

16.30

30. 10.

Ne

Míček Flíček

Loutkové divadlo Srdíčko

14.00

30. 10.

Ne

Míček Flíček

Loutkové divadlo Srdíčko

16.00

DIVADLO
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kalendář akcí
VÝSTAVY
1. 10. – 14. 10. R35 – výstava studentů architektury
1. 10. – 8. 10.

Informační centrum – foyer, vernisáž 30. 9. v 18.00

Na stromech – výstava na téma Kávová krize

Park Otmara Vaňorného

2. 10. – 31. 10. Z Mýta do Londýna a zase zpět – výstava P. Šplíchalové

Výlohy Divadeliéru, vernisáž 2. 10. v 17.00

3. 10. – 31. 10. Otmarovo oko – výstava fotografií studentů gymnázia

Vestibul knihovny, vernisáž 3. 10. v 10.00

23. 10. – 19. 2. Bejvávalo dobře

Regionální muzeum, vernisáž 23. 10. ve 14.00

Do 16. 10.

Tranzice – tvorba Radky Částkové

Sklepení infocentra

Do 30. 10.

Meet Mýto – výstava obrazů Vysokého Mýta

Městská galerie

Do 31. 10.

Petra Šplíchalová – výstava uměleckých děl

Oddělení pro dětské čtenáře v knihovně

OSTATNÍ AKCE
3. 9

So

Oslavy 120 let SK Vysoké Mýto

Městský stadion

9.30

2. 10.

Ne

Manaslu trek 2021 – přednáška Petra Nováka

M-klub

4. 10.

Út

Jarmila Mandžuková: Jídlo jako jed, jídlo jako led – UVČ, přednáška M-klub

5. 10.

St

Den otevřených dveří

Městská knihovna

8.00

7. 10.

Pá

Projekce dokumentu o klimatických změnách

Kavárna Kaverna

18.00

18.00
15.00

8. 10.

So

Filmový workshop s Tomášem Polenským (do 9. 10.)

Divadeliér

8. 10.

So

Albi Game Day Tour – víkendové deskohraní (do 9. 10.)

Husova 146

18.00

9. 10.

Ne

Podzimní dobroběh pro Markétku – charitativní běh

Vinice

13.00

9. 10.

Ne

Taneční odpoledne

M-klub

13.30

10. 10.

Po

Den otevřených dveří

SŠ podnikání

14.00
16.00

11. 10.

Út

Marie Klíglová: Zdraví začíná v hlavě – přednáška

Městská knihovna

14. 10.

Pá

Erasmus Days – V Karose do světa

Nám. Přemysla Otakara II.

14. 10.

Pá

Parents Night Out

Mikádo

17.00

18. 10.

Út

Jiří Černák: Feng Ren Shui prostoru – UVČ přednáška

M-klub

15.00

8.00

18. 10.

Út

Klimatická krize – přednáška

Kavárna Kaverna

18.00

21. 10.

Pá

Sázení cibulovin

U morového sloupu

13.00

22. 10.

So

Halloween party – diskotéka

M-klub

21.00

23. 10.

Ne

Drakiáda

Letiště

13.00

23. 10.

Ne

Už vím proč, dědo! – Jak funguje zemědělský stroj

Regionální muzeum

14.00

24. 10.

Po

Po stopách slavných osobností – komentovaná vycházka

U hlavní hřbitovní brány

17.00

24. 10.

Po

Večer světel – lampionový průvod s ohňostrojem

Nám. Přemysla Otakara II.

18.30

25. 10.

Út

Den turistického informačního centra

Infocentrum

26. 10.

St

Zmizelí sousedé – komentovaná vycházka

Střed nám. Přemysla Otakara II. 17.00

27. 10.

Čt

Literární večer s fejetonistou Michalem Konštackým

Divadeliér

19.00

28. 10.

Pá

Sokolský běh republiky

Sokolovna

14.00

28. 10.

Pá

Pietní akt – vzpomínkové setkání

Jungmannovy sady

14.00

9.00

Foto na titulu: Na Městských slavnostech panovala pohodová atmosféra. Foto Lukáš Rufer
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Ohlédnutí za Městským slavnostmi

Foto Alžběta Ivančenková, Lukáš Rufer, archiv
gymnázia a města Vysoké Mýto

Ohlédnutí za Městským slavnostmi

Foto Alžběta Ivančenková, Lukáš Rufer, archiv gymnázia a ZUŠ

