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Pane Šaldo, z  úvodního odstavce do-
slova čiší nadšení, pointa i duch, kterým 
byli naši předci inspirováni k  založení 
klubu. Je pro vás v dnešní době inspirací 
stále totéž? 
Určitě ano. To, že je přirozený a  zdravý 
pohyb, nemusím zdůrazňovat. Při naší čin-
nosti nejde jen o „polykání“ kilometrů, ale 
též o poznávání naší vlasti a krásné přírody. 
Scházejí se přitom lidé se stejnými zájmy, 
kterým je společně dobře. Svědčí o  tom 
dobrovolná příprava akcí, což je zásluhou 
několika členů a členek. A věřte, že připravit 
za rok více než 150 akcí není maličkost a dá 
to velkou práci. Za to je jim třeba poděko-
vat. Kdybychom to nedělali rádi, těžko by 
naše činnost tak dlouho vydržela. 
 
Navraťme se znovu zpět na úplný počá-
tek založení klubu… 
Historie Klubu českých turistů sahá až 
do doby Rakouska-Uherska do roku 1888. 
Po vzniku samostatného Československa 
spolků začalo přibývat, ani Vysoké Mýto ne-
bylo tehdy výjimkou. Již krátce po založení, 
na konci roku 1924 měl, dle dochovaných 
informací, vysokomýtský klub 181 členů. 
V archivu regionálního muzea je z té doby 
dokonce i velmi cenný dokument, kterým 
je klubová průkazka významné osobnosti 
profesora Otmara Vaňorného se zaplace-
nou známkou za rok 1923. 
 
Z dochovaných ročenek vyplývá, že čin-
nost klubu byla od samého počátku ve-
lice rozmanitá. 
To souhlasím. Klub pořádal akce v časovém 
rozmezí půl dne až deset dnů, vydával po-
hlednice, pyšnil se vlastní knihovnou, pro-
mítal filmy a  informace o  své činnosti se 
mohli členové v  našem městě dozvědět 
na  třech vývěsních tabulích. Průkaz člena 
klubu mj. opravňoval zdarma k  pravidel-
nému odběru časopisu Turista, byl dokla-
dem o uzavření zdravotního pojištění a jeho 
předložení umožňovalo i slevu na dopravu. 
  
Pozornost turistické činnosti byla směřo-
vána na blízké okolí, ale ani vzdálenější 
cíle nebyly výjimkou.  

chůdce Antonín Andrle, který v této funkci 
setrval více než třicet let. Svojí  činností ve-
lice přispěl k  rozvoji a  dobrému jménu 
klubu. Po revoluci v roce 1990 došlo znovu 
k obnovení samostatného klubu, akce byly 
pořádány pravidelně dvakrát týdně. Ze zá-
znamů z roku 1998 vyplývá, že počet regis-
trovaných členů byl tehdy 92. Na přelomu 
století již v kronice nalezneme kromě vychá-
zek do blízkého okolí a vyjížděk za krásami 
České republiky (Šumava, Českomoravská 
vysočina, Krušné a Orlické hory) i údaje o zá-
jezdech do zahraničí (Julské Alpy, Slovensko, 
Francie aj.). O deset let později v roce 2010 
měl  klub 147 členů, včetně hostujících, a na-
chodil v období  let 2006 až 2010 bezmála 
187 000 kilometrů. Každým rokem aritme-
ticky přibývalo jak akcí, tak členů. Klub čes-
kých turistů Vysoké Mýto zažíval v tuto dobu 
zájem, úspěchy i rozkvět.  
 
Zanedlouho poté přišel „váš čas“… 
To se vracíme do roku 2013. Byl jsem dlou-
holetým příznivcem turistického klubu, 
snad po dobu předchozích dvou desítek let. 
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rozhovor měsíce

100 + 10 let Klubu českých turistů

V  naší kronice jsou uchované fotografie 
z roku 1929, kde můžeme na pozadí spatřit 
i Orlické hory a Beskydy. Ještě v roce 1937 
máme záznam o  tom, že vysokomýtský 
klub turistů má 274 členů. Od této doby ne-
jsou k dispozici žádné doklady o působení 
klubu v délce víc než jedné dekády. 
 
Kdy byl zaznamenán posun k lepšímu? 
Další zmínka o  činnosti klubu je z  roku 
1948, kdy začal proces sjednocování tělo-
výchovy pod sokolské jednoty a  Vysoké 
Mýto připadlo do Sokolské župy Východo-
české. Jednoty byly v  roce 1950 zrušeny 
a klub připadl do Sokolského kraje Pardu-
bice. V  roce 1957 vznikl Československý 
svaz tělesné výchovy a v něm odbor turis-
tiky. Tuto dobu si můžeme pamatovat na-
příklad z akcí typu 100 jarních kilometrů, 
pořádáním různých dálkových pochodů 
apod. Tehdy se kromě pěší turistiky ve vět-
ším rozsahu rozvíjela také turistika lyžařská 
a cykloturistika. V tomto případě považuji 
za důležité podotknout, že bývaly pracovní 
soboty a výlety se mohly konat jen v neděli. 
 
Dá se říct, že se situace neustálých změn 
stabilizovala až s nástupem nového před-
sedy klubu v roce 1981? 
Od začátku poválečné činnosti se ve vedení 
klubu vystřídali zanícení turisté – Zdeněk 
Žalud, Jan Šindlar a Vladislav Beneš. V roce 
1981 byl předsedou klubu zvolen můj před-

„Jak již publikováno bylo v denních listech, ustavil se přípravný výbor k ustavení „Odboru klubu čs. turistů“ ve Vysokém Mýtě, který pěstovati 
bude turistiku za účelem tím, aby seznámil svoje členy s krásou přírody nejen našeho okresu, nýbrž celé Českomoravské vysočiny, Orlických 
hor a jiných míst. Jelikož není možno jednotlivci samotnému vždy nalézti společníka na svých cestách a nejsou mu též všechny věci pří-
stupny, jest snahou klubu, aby při každé podniknuté vycházce neb výletu zúčastněným usnadnil všude přístup a též vysvětil různá data, 
případně i dějiny všeho toho, co na vycházce spatřiti možno. Za přípravný výbor V. V. Škorpil, Čeněk O. Staněk a Anna Kuncová.“ Originál 
tohoto prohlášení ze zakladatelské listiny klubu je datován na 18. února 1923. Od té doby uběhlo 100 let. Klub českých turistů Vysoké 
Mýto vyvíjí aktivní činnost i dnes. Hostem, který odpovídal na otázky redakce, je Vladimír Šalda, působící ve funkci předsedy spolku 
již dlouhých 10 let.

Vladimír Šalda je předsedou Klubu českých 
turistů Vysoké Mýto od roku 2013.  
Foto archiv klubu

Klubovým závazkem je oprava turistického značení v okolí,   



Aktivní členství mé osoby je spojeno s ob-
dobím, kdy jsem ovdověl. V této době měl 
klub 132 členů a jeho činnost pokračovala 
stejným stylem, jako bylo nastaveno dopo-
sud, tj. „drželi jsme a do současnosti držíme“ 
pravidelné turistické úterky a čtvrtky, které 
navštěvují většinou tři skupiny turistů. Pořá-
dáme zájezdy po okolí i v rámci České repu-
bliky, výjimkou nejsou zahraniční zájezdy. 
Velmi rád vzpomínám na rok 2018, kdy jsme 
byli pořadatelem akce Zahájení turistické se-
zony v rámci Pardubického kraje, jehož se 
zúčastnili turisté z celé České republiky i ze 
zahraničí a které se konalo v našem městě. 
Tehdy dorazilo více než tisíc účastníků.  
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Pravidelný silvestrovský „výšlap“ na Bučkův kopec. Foto Jan Dostál

  které provádí značkař klubu. Foto archiv klubu

Kolik členů má klub v současné době a ko-
lik míst jste za poslední dekádu navštívili? 
Výčet míst není možné ani vyčíslit, natož vy-
jmenovat. Pohledem zpět máme spousty 
nových krásných zážitků a je to moc hezká 
a povzbuzující  historie. V současné době 
má klub více než 150 členů. 
 
Přesto nás všechny v nedávné době za-
sáhla nečekaná pauza. Jak vzpomínáte 
na toto období? 
Rok 2019 byl posledním rokem, kdy činnost 
probíhala dle zajetých kolejí. Nastalo ob-
dobí různých omezení a zákazů, které trvalo 
i po celý rok 2020 a 2021. Úkoly požado-

vané oblastí i ústředím byly řešeny pouze 
na schůzkách výboru, činnost klubu se sice 
omezila, ale nezastavila. Naše vycházky pro-
bíhaly neorganizovaně, vedené spíš jako 
náhodná setkání za městem v rámci mož-
ností dané situace. Oficiální činnost byla 
obnovena v roce 2022, kdy jsme opět navá-
zali na pravidelná setkávání jako v letech 
před rokem 2019. 
 
Jak si připomenete již zmíněné vý-
znamné výročí? 
Stěžejní akcí bude výlet do Luže, který se 
uskuteční v sobotu 1. dubna a ve spolupráci 
s městem Luže a Regionálním muzeem ve 
Vysokém Mýtě navštívíme památky v okolí, 
prohlídka hradu bude spojena s opékáním 
buřtů. Akce je přístupna všem bez rozdílu 
a nabídne možnost využití i autobusu Jardy 
Bezděka, vypraveného pro tuto příležitost. 
 
Proč jste zvolili cíl právě v Luži? 
Na tuto otázku je velmi jednoduchá odpo-
věď. Klub tam začínal svoji činnost společně 
se vstupem do Družstva na záchranu hradu 
Košumberk. Další událostí spojenou s tímto 
výročím bude pěší vycházka z  Vysokého 
Mýta na Vraclav a zpět, kterou plánujeme 
na    sobotu 15. dubna. Akce se uskuteční 
rovněž ve spolupráci s  vysokomýtským 
regionálním muzeem. Bližší informace 
k těmto akcím naleznou čtenáři na našich 
webových stránkách kct.vmyto.cz a vývěsce 
klubu na náměstí.  
 
Co byste vzkázal čtenářům na závěr? 
Naše aktivity nejsou jen o chození jako ta-
kovém, ale náboj našeho setkávání spatřuji 
v  tom, že se lidé rádi vidí, slaví společně 
svátky, narozeniny. Rádi spolu tráví volný 
čas, což je skvělé. Ohlédneme-li se zpět, 
mohu potvrdit, že členové našeho klubu 
nachodili za posledních 25 let přes 1 milion 
kilometrů. Bohužel stárneme a převážnou 
část klubu tvoří hlavně důchodci. Byl bych 
moc rád, kdyby štafeta klubu pokračovala 
dál, proto bychom mezi námi rádi přivítali 
i nové, mladé nebo mladší členy, kteří by se 
postupem času stali našimi následovníky. 
Domnívám se, že další existenci si Klub čes-
kých turistů Vysoké Mýto určitě zaslouží. 
Úvod rozhovoru začínal citací ze zakládací 
listiny. Citací ze stejného dokumentu by 
mohl být tento rozhovor i uzavřen, protože 
text starý 100 let je stále platný:  
 

 
 
Děkuji za rozhovor. 

Rozhovor vedla Dagmar Sekaninová 
 

„Jelikož Vás známe, co přítele turistiky, 
zveme Vás k přistoupení za člena a tě-
šíme se, že Vás v kruhu našem budeme 
moci pozdraviti.“



Po třech letech opět na  divadelních 
prknech! Dlouhá pauza způsobená covi-
dem výrazně oddálila premiéru divadelní 
hry Jakub a jeho pán, letos v lednu se však 
publikum dočkalo. Sál Šemberova divadla 
odměnil vysokomýtské ochotníky z Diva-
delního spolku Šembera bouřlivým potles-
kem, stejně tomu bylo i při únorové repríze. 
Další se chystá ještě v březnu a dubnu. 
A reakce diváků? „U mladší generace spíše 
kladná, starším se úplně nezamlouvá, že 
na  jevišti občas padne i ostřejší slovo,“ říká 
Petr Klofanda, režisér a herec v jedné osobě. 
Byl to právě on, kdo s hrou od Milana Kun-
dery přišel: „Jakub a  jeho pán je divadlo, 
na které jsem poprvé přišel asi před dvaceti 
lety, kdy ho hráli naši kolegové z  Luže. Už 
tehdy mě velice oslovilo a vyloženě jsem se 
do textu zamiloval. Později jsem ho viděl v po-
dání profesionálů v  Divadle Bez zábradlí. 
Utvrdilo mě to v tom, že je to pěkné divadlo 
a stojí za to ho někdy ve Vysokém Mýtě před-
stavit.“ Hra o  třech dějstvích je variací 
na román Denise Diderota z konce 18. sto-
letí. Vypráví příhody dvou naivních hrdinů, 
šlechtice a jeho sluhy. S nadsázkou, humo-
rem, ale i s trochou smutku a sentimentu se 
na pozadí tří milostných příběhů zabývá lid-
ským osudem, který je, či není člověku dán. 
Vzhledem k tomu, že soubor přišel v krátké 
době o  většinu svých dlouholetých reži-

sérů, pustil se Petr Klofanda do režírování 
vlastně tak trochu z nouze. „Zaujal mě text, 
protože se v něm prolíná několik linií příběhů, 
to za prvé. Za druhé je to divadlo na divadle, 
to znamená, že někdo je přihlížející, někdo 
hraje a vše probíhá najednou,“ říká nový re-
žisér, který se k divadlu dostal před třiceti 
lety jako „slepý k  houslím“. Introvertního 
hocha ani ve snu nenapadlo, že by se někdy 
stal hercem. „Studem bych se propadl,“ 
usmívá se při vzpomínkách na svá gymna-
ziální léta. Co by muzikant se však nebránil 
hraní v orchestru a po vojně se tak stal sou-
částí toho divadelního: „Byl jsem rád, že jsem 
schovaný v propadlišti. Jednou za mnou při-
šla režisérka Jaruška Nohejlová, zda bych ne-
zaskočil za herce, který jim vypadl, prý je to 
malá role, premiéra za šest týdnů. Odmítl 
jsem. Ona však přišla podruhé a potřetí… No, 
nakonec jsem kývnul. Hrála se tenkrát Char-
leyova teta a já byl Charley… Od té doby jsem 
už u divadla zůstal.“ 
Novodobý Divadelní spolek Šembera osla-
vil čtvrt století svého založení. Ochotnická 
tradice je však v Mýtě mnohem, mnohem 
delší. V roce 2025 uplyne 200 let od uvedení 
první české hry, o což se tehdy i přes zákaz 
úřadů zasadil Alois Vojtěch Šembera, tehdy 
ještě coby student gymnázia. Napřesrok se 
rovněž bude slavit 100 let od otevření di-
vadla, o jehož postavení se za první repu-

4

vitrínka

Ochotníci staví na dlouhé tradici

Co s volným časem? Možností je spousta – hrát divadlo nebo deskovky, modelařit, chovat včely, cvičit psa… Zkrátka každému podle 
jeho gusta. Spolků a klubů je ve Vysokém Mýtě mnoho a rubrika Vitrínka nás s některými zájmovými uskupeními blíže seznámí. 
Březnové vydání nás zavede na prkna, která znamenají svět. O amatérském divadle, které má ve Vysokém Mýtě dlouholetou tradici, 
jsme si povídali s principálem Petrem Klofandou. 

bliky zasadili ochotníci, jimž také patřilo. 
Stavělo se jako prozatímní s tím, že v něm 
časem bude jen kino a divadlo se postaví 
jinde a větší. K tomu už nedošlo a zřejmě 
nedojde. „První republika byla zlatou érou di-
vadla,“ říká Petr Klofanda, „existovaly zde 
vedle sebe dva divadelní soubory, ale hráli 
také sokolové, orlové… Představení se konala 
na různých místech – v Panském domě, v hos-
tinci U Lípy, v Lyře, v sokolovně…“ 
Válka a  50. léta spolkovým aktivitám ne-
přála, a tak se původně samostatné spolky 
transformují v soubory spravované klubem 
pracujících, který řídí divadelní život v Mýtě 
až do konce 80 let. V 90. letech se o pokra-
čování divadelní tradice starají soubory 
Malá scéna a Lyra.  
Založení nového divadelního spolku v pro-
sinci 1997 mělo existující soubory sjednotit. 
Nedopadlo to úplně podle představ, každo-
pádně do nového spolku Šembera tehdy 
vstoupilo 18 členů.  „Dnes nás je pětatřicet,“ 
doplňuje principál s tím, že těch aktivních, 
kteří mají touhu hrát, je asi patnáct. 
První čtyři roky existence nově vzniklý spo-
lek nevykazoval žádnou činnost a veškeré 
amatérské divadelní aktivity ve Vysokém 
Mýtě se i nadále odehrávaly prostřednic-
tvím souborů Malá scéna a Lyra zřizovaných 
M–klubem. Na  jaře roku 2001 se M–klub 
transformoval z městské organizace na pří-
spěvkovou a nemohl již ze zákona financo-
vat a  zřizovat zájmové soubory. Pro 
divadelníky se jako nejsnadnější cesta za-
chování ochotnického divadla ve městě na-
bízelo využít již registrovaného Divadelního 
spolku Šembera. A tak se v něm oba sou-
bory na začátku roku 2002 slučují, tak jak 
bylo zamýšleno již v roce 1997. 
Za dobu své existence ochotníci secvičili 
mnoho převzatých i  autorských předsta-
vení. Nejdéle hraným kusem byla Noc 
na  Karlštejně, která měla přes 30 repríz. 
Na rozdíl od ní není Jakub a jeho pán zá-
jezdním představením, podle licenční 
smlouvy jej mohou Šemberáci, jak se čle-
nům spolku Šembera tradičně říká, sehrát 
pouze osmkrát. 
„Amatérské divadlo je především o  lidech, 
o přátelství… Setkávají se tam ti, kdo mají po-
dobný náhled na život,“ říká Petr Klofanda. 
Ten s potěšením kvituje, že se ve městě daří 
i dalším divadelním souborům. 

Iveta Danko 

Petr Klofanda (vpravo) si kromě režírování hry Jakub a jeho pán střihl i maličkou roli.  
Foto Míla Kačírková



Jednou z kreseb, které jedinečně dokumen-
tují podobu Vysokého Mýta před více než 
200 lety, tedy v tzv. předfotografickém ob-
dobí, je veduta z roku 1814, která zachycuje 
partii před Litomyšlskou branou. Její dvě 
věže ve své někdejší podobě před ohněm, 
který je poničil v roce 1829, vidíme v po-
zadí. Věže měly mansardové střechy a výš-
kový rozdíl mezi nimi nebyl nijak velký. Při 
požáru tyto střechy shořely a při obnově 
brány v  letech 1862–1867 je nahradily 
dnešní gotizující. Pro poznání původní po-
doby Litomyšlské brány je tato veduta uni-
kátním pramenem. 

Téměř uprostřed veduty za vysokou špiča-
tou střechou blíže neurčitelné budovy Šem-
bera zachytil tzv. barbakán, tedy pozdně 
gotický prvek, který posílil obranyschopnost 
městské brány na  konci 15. století. Příjez-
dová cesta do města nevedla přímo. Před 
barbakánem se stáčela k  severozápadu 
a  vedla podél jeho hradby na  dostřel 
obránců. Následně se stáčela prudce k vý-
chodu do průjezdu střeženého pravděpo-
dobně věží. Za průjezdem se cesta opět 
relativně prudce stáčela k  severovýchodu 
k mostu přes hradební příkop, dále k bráně 
v parkánové hradbě a teprve po ní následo-
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topografické okénko

Do barbakánu na pivo

V březnovém vydání pravidelné rubriky Topografické okénko si ukážeme místo, které pravděpodobně většina z vás dobře zná. 
My se na něj však podíváme poněkud jinou optikou – prostřednictvím kresby Josefa Šembery, který se v našem městě narodil a které 
mu bylo inspirací v prvních letech jeho tvorby.

vala vlastní brána s věžemi, která se docho-
vala dodnes. „Esíčko“, které cesta vytvářela, 
mělo za úkol zpomalit postup útočícího 
vojska, soustava bran v kombinaci s hrad-
bami pak zvyšovala šance obránců města 
na odražení útoku. Stejným systémem byly 
opatřeny všechny tři vysokomýtské brány, 
ale ten se pouze v tomto případě alespoň 
torzálně dochoval. Jak je patrné ze Šembe-
rovy veduty, ještě v roce 1814 vedla cesta 
průjezdem barbakánu, i když hradební sy-
stém již v  té době neplnil svou původní 
funkci. Plán města z  roku 1816 zachycuje 
cestu v napřímené (dnešní) trase. Vede pro-
storem, kde na Šemberově vedutě vidíme 
oplocenou zahradu. Po napřímení cesty ztra-
til průjezd barbakánu smysl a posléze byl za-
stavěn do nového přízemního domku, jehož 
součástí je dodnes. Průjezd zůstal takřka in-
taktně dochován, včetně dvou gotických 
portálů a valené klenby. V současné době 
slouží jako lokál restaurace, takže sem dnes 
můžete jít posedět na pivo. 
Dominantním objektem na vedutě je dnes 
již neexistující zvonice s branou do někdej-
šího hřbitova, rozkládajícího se do roku 1906 
okolo kostela Nejsvětější Trojice. Zvonici 
v roce 1826 shořela její dřevěná horní část 
a tam umístěné zvony se rozlily. Zbytek zvo-
nice, zděná dolní část s branou, byl odstra-
něný v roce 1842. Zvonice stála při nároží 
ulic Javornického a Tůmova, zhruba v mís-
tech domu čp. 127. Zcela u pravého okraje 
veduty je patrný původní dům čp. 26, poz-
dější hostinec Tejnora. Kostel Nejsvětější Tro-
jice stojí dodnes, i když na počátku 20. století 
se i on dočkal stavebních úprav, při nichž při-
šel o výrazný barokní štít, který byl nahra-
zený novorenesančním. 
Na vedutě stojí za povšimnutí také dřevěná 
osmiboká studna u  levého okraje a za ní 
dům s  barokní mansardovou střechou, 
na jehož místě dnes najdeme dům čp. 94. 
Pokud Šemberovu vedutu porovnáme s fo-
tografií tohoto místa ze současnosti, vi-
díme, že jeho podoba se dramaticky 
proměnila. Barbakán se utápí v mladší zá-
stavbě, kostel Nejsvětější Trojice je scho-
vaný za novodobými domy, studna a brána 
na hřbitov zmizely. Jen dvojvěží Litomyšl-
ské brány dodnes, díky záslužné činnosti 
našich předků v čele s Aloisem Vojtěchem 
Šemberou, bratrem autora této veduty, ční 
k nebi a svou měrou se podílí na celkovém 
obrazu města.                             Vojtěch Barcal,  

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Veduta Josefa Šembery zachycující partii před Litomyšlskou bránou, 1814. Sbírka RMVM

Dnešní podoba místa. Foto Vanda Grof, 2022
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informace z městského úřadu

1. VÝROČNÍ CENA ZA KULTURU 
České ghíčko, s r. o. – za zkulturnění místa 
před prodejnou na autobusovém nádraží; 
Tereza Dejdarová – za  interpretaci písně 
Modlitba pro Martu v rámci benefičního Kon-
certu pro Ukrajinu;  
Pavel Hošek – za sochařské umělecké dílo 
upomínající na první utkání v košíkové v čes-
kých zemích v roce 1897; 
Hudební skupina Ponny Expres – za uspo-
řádání veřejné oslavy půlstoletí existence ka-
pely v Amfiteátru M-klubu; za nové CD a za 
koncerty na vysokomýtských akcích;  
Jiří Junek – za  tři komentované vyjížďky 
na  jízdních kolech organizované Spolkem 
českých kolařů cestovatelů ve Vysokém Mýtě; 
za knihu Duhový poklad z Loučné, která je 
sondou do bohaté historie místního rybaření 
a do historie Vysokého Mýta; 
Vojtěch Konečný, student FAMU – za scénář 
a  režii absolventského filmu Doprovázení, 
který je inspirovaný životní zkušeností lé-
kařky z Vysokého Mýta pečující o nemocné 
rodiče na sklonku jejich života;   
Šlápoty – Filip Janouch, Irena Truhlářová, 
Tereza Dejdarová, Michal Schejbal – 
za autorský večer poezie a hudby nazvaný 
Šlápoty mezi hovny, který se uskutečnil 
2. prosince v Městské galerii Vysoké Mýto;  
Variace vm – za  organizaci vydařené akce 
Herbář z  dvorků a  za  zapojení veřejnosti 
do zušlechtění cihlové zdi na autobusovém 
nádraží originálními keramickými kachlemi. 
 
2. VÝROČNÍ CENA ZA SPORT 
Autoklub Karosa, klub v AČR – za uspořá-
dání mistrovství světa v disciplíně Supermoto 
ve Vysokém Mýtě; 
BK Vysoké Mýto 1897, z. s. – za venkovní 
panelovou výstavu o  historii basketbalu 
a za organizaci oslav 125. výročí prvního ve-
řejného basketbalového zápasu v Čechách 
v roce 1897 ve Vysokém Mýtě;  
Justýna Brýdlová (atletika) – za  4. místo 
na  mezistátním utkání ČR-SLO-CRO-SVK 
v Mariboru (Slovinsko) ve skoku vysokém;  
Nikola Brýdlová (plavání) – za 2. místo v Čes-
kém poháru v dálkovém plavání v kategorii 
starší juniorky; za  2. místo na  letním 
mistrovství ČR v dálkovém plavání na 20 km 

(Račice) v kategorii starší juniorky;  
Petr Dvořáček (kickbox) – za 3. místo na The 
World Games 2022–K-1 (Birmingham, USA); 
mistr ČR v K-1; mezi muži je jediným medai-
listou z ČR ze světových her; 
Jakub Dudycha (atletika) – za  1. místo 
v běhu na 800 m na mistrovství Evropy doros-
tenců (Izrael); semifinalista MS juniorů; dvoj-
násobný mistr ČR; 2x v sezóně překonal český 
národní rekord;  
Jakub Dzivý (plavání) – za  1. místo, 2x 2. 
místo a 3x 3. místo na zimním mistrovství ČR 
třináctiletého žactva; za  1. místo na  200  m 
motýlek, 2. místo na 100 m motýlek a 3. místo 
na  400  m volný způsob na  Olympiádě dětí 
a mládeže; za 1. místo v plaveckém pětiboji 
Drop cup; za 1. místo, 3x 2. místo a 2x 3. místo 
na letním mistrovství ČR třináctiletého žactva;      
Ondřej Kvapil (kanoistika) – za  2. místo 
na mistrovství ČR mladšího dorostu v katego-
rii C1 dlouhý sjezd; za 3. místo na mistrovství 
ČR mladšího dorostu v  kategorii C1 sprint; 
za  3. místo na  mistrovství ČR mladšího 
dorostu v  kategorii 3xK1 dlouhý sjezd; za 
2. místo v Českém poháru mladšího dorostu 
ve sjezdu a sprintu v kategorii C1; za 2. místo 
na Mezinárodním maratónu des Georges de 
l’Ardeche (Francie) v kategorii C1 junioři; pro 
rok 2023 nominován do juniorského 
reprezentačního družstva ČR; 
Nikol Martincová (kickbox) – za  1. místo 
na  mistrovství světa WAKO (Itálie); za  3x 
1. místo na mistrovství ČR ve třech různých 
disciplínách, za 3. místo na Světovém poháru 
(Maďarsko); za 1. místo na Czech Open; něko-
likanásobná vítězka Národních pohárů; 
Justýna Mašková (plavání) – za  1. místo 
v Českém poháru v dálkovém plavání v kate-
gorii mladší juniorky; za 3. místo v Českém 
poháru v  kategorii Open; za  2. místo 
na  mistrovství ČR v  dálkovém plavání 
na 10 km v kategorii mladší juniorky (Seč); 
za 2. místo na mistrovství ČR v dálkovém pla-
vání na 20 km v kategorii mladší juniorky (Ra-
čice);  
Dorota Metelková (plavání) – za 2x 3. místo 
na 200 m volný způsob na letním mistrovství 
ČR třináctiletého žactva; za 2. místo ve štafetě 
4x50  m volný způsob na  Olympiádě dětí 
a mládeže;  

Nominace na udělení Cen města  
Vysokého Mýta za rok 2022

Město Vysoké Mýto obdrželo 47 nominací na udělení Cen města Vysokého Mýta za mimořádné výsledky, výkony a počiny jednotlivců, 
kolektivů a spolků v roce 2022. Předkládáme čtenářům zpravodaje jejich přehled, který může po zasedání zastupitelstva města 
doznat drobných změn. Návrhy občanů projednaly komise rady města – kulturní, sportovní a výchovně vzdělávací. Předsedové 
komisí s jejich doporučením seznámí zastupitelstvo města. V tajném hlasování zastupitelstvo udělí čtyři Ceny města Vysokého Mýta. 
Ceny budou předány ve čtvrtek 16. března od 19 hodin v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. 

Adam Pánek (kickbox) – za 3. místo na 
mistrovství Evropy WAKO v disciplíně Kick 
Light (Turecko), za 1. místo na Czech Open, 
za 1. místo na mistrovství ČR a 1. místo na Ev-
ropském poháru (Chorvatsko); 
Zuzana Pospíšilová (plavání) – za 3. místo 
v Českém poháru v dálkovém plavání v ka-
tegorii mladší juniorky; za  3. místo na 
mistrovství ČR v dálkovém plavání na 10 km 
v kategorii mladší juniorky (Seč); za 3. místo 
na  mistrovství ČR v  dálkovém plavání 
na 20 km v kategorii mladší juniorky (Račice);  
Nela Rouhová (atletika) – za  3. místo 
na mistrovství ČR žactva ve skoku dalekém; 
Daniel Suchánek (kanoistika) – za 2. místo 
v kategorii C2 muži dlouhý sjezd, za 3. místo 
ve sprintu na divoké vodě v kategorii C2, za 8. 
místo ve sprintu na divoké vodě v kategorii 
C1 a za 8. místo v kategorii C1m dlouhý sjezd 
na  mistrovství světa (Treignac, Francie); 
za 1. místo na mistrovství ČR v kategorii C2m 
dlouhý sjezd (Špindlerův mlýn); za 1. místo 
na  mistrovství ČR v  kategorii C2m sprint 
(Roudnice nad Labem); celkové 1. místo 
v Českém poháru v dlouhém sjezdu a sprintu 
v kategorii C2m; 1. místo na Mezinárodním 
Krumlovském maratónu v  kategorii C1m; 
za 2. místo na Mezinárodním maratónu des 
Georges de l’Ardeche (Francie), kategorie C4; 
v kategorii C2 muži startoval vždy s Ondřejem 
Rolencem; 
Martin Viktorin ml. (kickbox) – za 1. místo 
v disciplíně Full-contact na European Univer-
sity Sports Association (Lodz); za  3. místo 
na mistrovství ČR v K-1;  
Tomáš Winkler (plavání) – za  3x 1. místo 
na  letním mistrovství ČR čtrnáctiletého ža-
ctva (České Budějovice); za  1. místo, 2x 
2. místo a 2x 3. místo na zimním mistrovství 
ČR čtrnáctiletého žactva (Mladá Boleslav); 
za 1. místo na zimním mistrovství ČR v dálko-
vém plavání na  5  km (Praha Podolí); 
za 1. místo na letním mistrovství ČR v dálko-
vém plavání na 5 km (Račice); 
Michaela Anna Zedníčková (kanoistika) – 
za 1. místo v kategorii 3xK1ž dlouhý sjezd, 
3. místo v kategorii C1ž dlouhý sjezd, 3. místo 
v kategorii 3xK1ž sprint – vše na mistrovství 
Evropy (Bosna a  Hercegovina); za  4. místo 
na mistrovství ČR dospělých v kategorii K1ž 
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dlouhý sjezd (Špindlerův Mlýn); za 2. místo 
na  mistrovství ČR dorostu v  kategorii K1ž 
dlouhý sjezd; za 3. místo na mistrovství ČR 
dorostu v  kategorii C1ž dlouhý sjezd; 
za 3. místo v seriálu Českého poháru v dlou-
hém sjezdu a  sprintu v  kategorii K1d st; 1. 
místo na Mezinárodním Krumlovském mara-
tónu v  kategorii K1 juniorky; za  2.  místo 
na Mezinárodním maratónu des Georges de 
l’Ardeche (Francie) v kategorii K1 juniorky; 
Eliška Zemanová (kickbox) – za tři 1. místa 
na mistrovství světa asociace WAKO ve třech 
různých disciplínách; za  čtyři 1. místa 
na mistrovství ČR ve čtyřech různých disciplí-
nách; za tři 1. místa na Světovém poháru ve 
třech různých disciplínách (Maďarsko); dva 
roky neprohrála žádný boj, kterých bylo cel-
kem 84 na tuzemské i zahraniční půdě. 
 
3. VÝROČNÍ CENA PRO STUDENTA/ŽÁKA  
Matěj Bejblík, student 1. ročníku, Gymná-
zium Vysoké Mýto – za 1. místo v krajském 
kole biologické olympiády; za  3. místo 
v  krajském kole chemické olympiády; 
za účast v krajském kole soutěže Amavet 
s projektem Znečištění přírodních a vodních 
zdrojů v krajině; 
Jan Dlouhý, student 3. ročníku oboru staveb-
nictví, zaměření pozemní stavitelství – archi-
tektura, VOŠ a SŠS Vysoké Mýto – za vynikající 
studijní výsledky; za reprezentaci školy v ko-
lektivních sportech a  pomoc se soutěžemi 
a workshopy pro základní školy;  
Kristina Hájková, žákyně 2. ročníku oboru 
truhlář, VOŠ a SŠS Vysoké Mýto – za úspěšnou 
reprezentaci školy na odborných soutěžích, 
za 1. místo v mezinárodní soutěži SKILL 2022 
a 1. místo v soutěži Zlatý čep; 
Kolektiv studentů v čele se Zuzanou Krejčí, 
Gymnázium Vysoké Mýto – za scénář a reali-
zaci divadelní akademie pro studenty a veřej-
nost k připomenutí 80 let od deportace Židů 
z města Vysoké Mýto;  
Jáchym Kment, student 1. ročníku, Gymná-

zium Vysoké Mýto – za  reprezentaci školy 
v  dějepisné, zeměpisné a  chemické olym-
piádě; za 1. místo v krajském kole dějepisné 
olympiády, kterým si zajistil účast v celostát-
ním kole; za účast v krajském kole soutěže 
Amavet s  projektem Znečištění přírodních 
a vodních zdrojů v krajině; 
Jan Koziol, student kvarty, Gymnázium 
Vysoké Mýto – za 3. místo v krajském kole 
zeměpisné olympiády; za účast v celostátním 
kole dějepisné olympiády; za  výborné vý-
sledky v soutěži Pythagoriáda; 
Jindřich Morávek, student tercie, Gymná-
zium Vysoké Mýto – za  účast v  soutěžích 
s matematickou tematikou; za 1. místo v ce-
lostátním kole soutěže Pangea, za  účast 
v celostátním kole Logické olympiády; za vý-
borné výsledky v  soutěžích Pythagoriáda 
a Matematický klokan; 
Kateřina Nejedlá, studentka 4. ročníku, 
Gymnázium Vysoké Mýto – za 1. místo v kraj-
ském kole a za 2. místo v celostátním kole 
soutěže SOČ za projekt Osudy rodiny Roubíč-
kových na  pozadí událostí šoa; za  výstavu 
o této židovské rodině uspořádanou v Orlic-
kém muzeu v Chocni a v Gymnáziu Vysoké 
Mýto; za stáž na HÚ AV ČR s tématem Dějiny 
Židů v českých zemích – bádá o historii židov-
ské náboženské obce Hořovice; za  účast 
na mezinárodním vědeckém sympoziu Ne-
svoboda, despocie a  totalitarismus v  kultuře 
a kulturních dějinách; za účast v dlouhodo-
bých projektech např. The Duke of Edin-
burgh’s International Award – Mezinárodní 
cena vévody z Edinburghu. 
 
4. CENA PŘEMYSLA OTAKARA II.  
Richard Andrle – významnou finanční část-
kou podpořil vydání publikace Pomník Pře-
mysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě – Pocta 
zakladateli města; věnoval finanční pro-
středky Městské galerii Vysoké Mýto na roz-
voj galerijní edukační činnosti a vzdělávacích 
doprovodných programů; 

Manželé Radka a Jan Bursovi – prostřednic-
tvím firem MDS projekt s. r. o. a MDS solution 
s. r. o.  dlouhodobě spolupracují s VOŠS a SŠ 
stavební Vysoké Mýto; finančně podporují 
prospěchová stipendia nadaným studentům; 
Ecos Choceň s. r. o. – za celoroční podporu 
kulturního života ve městě; za podporu kul-
turních akcí M-klubu a tradičních městských 
akcí – Čermákovo Vysoké Mýto, Týden hudby 
a Městské slavnosti; 
IVECO Czech Republic, a. s. – dlouhodobý 
sponzor VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s.; 
finančně podpořil program pro děti v Měst-
ské galerii a v Městské knihovně; sponzor 
knihy Vysoké Mýto vydané Městskou gale-
rií; dlouhodobý sponzor firmy Městské lesy 
Vysoké Mýto s. r. o., poskytl finanční příspě-
vek 100 000 Kč na výsadbu 6 500 stromů;   
Junák – český skaut, středisko Vysoké 
Mýto, z. s. – středisko sdružuje vodní a po-
zemní skauty ve Vysokém Mýtě; zabývá se 
prací s dětmi a rozvíjí jejich lásku k přírodě, 
podílí se a účastní se městských akcí; pomá-
halo obyvatelům města Vysokého Mýta v ob-
dobí pandemie Covid-19; 
Klub deskových her Fénix – klub pořádá 
pravidelná setkání 2x týdně, několikrát 
do roka organizuje víkendová setkání, kde se 
schází kolem 100 hráčů z celé ČR; celorepu-
blikově je klub nejlépe hodnocený, a proto jej 
využívají vydavatelé i k testování nově vyda-
ných her;  
Kateřina Profousová – za organizaci chari-
tativní finanční sbírky s  prodejem obrazů 
ukrajinských malířů z  plenérů pořádaných 
na Vysokomýtsku v průběhu deseti let; přes 
300 tisíc korun ze sbírky bylo zasláno nezis-
kovým organizacím; aktuálně sbírka přesáhla 
480 tisíc korun; 
Kateřina Profousová, Barbora Šedová – 
za  iniciativu Buď Láska/v a  za  humanitární 
pomoc ukrajinským uprchlíkům; za zajištění 
několikaměsíčního provozu dětského huma-
nitárního šatníku v garáži vedle Šedovy lé-
kárny; z  akce Vyber si obraz ukrajinského 
malíře, peníze pošli neziskovce a obraz je tvůj 
bylo na účty neziskových organizací posláno 
přes 300 tisíc Kč;  
Jiří Ropek – basketbalový hráč, trenér 
a funkcionář BK Vysoké Mýto 1897 patří již 
přes 55 let k vysokomýtskému basketbalu; 
vychoval čtyři generace hráčů; podílel se 
na výstavě k 125 letům basketbalu ve Vyso-
kém Mýtě a na organizaci loňských oslav; 
zasloužil se o instalaci plastiky připomínající 
první basketbalové utkání v Čechách v roce 
1897; 
Jiřina Šafrová – aktivně se zapojila do po-
moci ukrajinským ženám a dětem, pomáhala 
jim jednat s úřady, shánět ubytování, zaměst-
nání, organizovala bezplatné kurzy češtiny, 
kdy obstarala výukové materiály a sama za-
čala vyučovat, lekce trvají dodnes. 

 
Marie Lněničková, tisková mluvčí 

Sošky Kujeby čekají na své nové majitele. Foto Lukáš Rufer



Novinky z městských stránek

Výměna řidičských 
průkazů

Uchazečům nabízí příležitost získat stabilní 
a perspektivní zaměstnání. Hledáme ucha-
zeče, kteří mají zájem s námi sdílet společný 
cíl a  chceme jim nabídnout zajímavé za-
městnanecké benefity.  
 
Nabízíme: 
• pracovní poměr na dobu neurčitou 
• zázemí stabilního zaměstnavatele 
• zajímavou práci 
• pružnou pracovní dobu 
• dobrý kolektiv a příjemné pracovní prostředí 
• systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců 
• pět týdnů dovolené 
• tři dny placeného zdravotního volna 
• zajímavý program benefitů (příspěvek 

na stravování, příspěvky na sport a kulturu, 
měsíční příspěvek na penzijní připojištění) 

  

Charakteristika vykonávané činnosti: 
• projednávání a vedení řízení o přestup-

cích  proti  bezpečnosti  a   plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích 
spočívající například v rozhodování a sou-
visející administrativní práci 

 
Bližší informace včetně požadavků na ucha-
zeče, náležitostí písemné přihlášky a výčtu 
požadovaných dokladů jsou uvedeny 
na úřední desce Městského úřadu Vysoké 
Mýto a na hlavní straně městských webo-
vých stránek www.vysoke-myto.cz.  
Lhůta pro podání přihlášky je 9. 3. 
Bližší informace případně podá Kristýna 
Šťastná, vedoucí odboru dopravních 
a správních agend, tel. č. 465 466 255. 

Jan Vlček, tajemník městského úřadu 
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Nové výběrové řízení
Město Vysoké Mýto vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka odboru 
dopravních a správních agend – agenda přestupků v dopravě. 

Každý den můžete do  své e-mailové 
schránky zdarma dostávat přehled aktuál-
ních informací a článků, které byly zveřej-
něny na  webu města Vysokého Mýta 
www.vysoke-myto.cz. Stačí, když v záložce 
AKTUALITY vstoupíte do odběru novinek, 
vyberete si informace, které vás zajímají, 
zadáte svoji e-mailovou adresu a potvrdíte 
Přihlásit se. Obratem vám zašleme e-mail, 

ve kterém přihlášení k odběru novinek po-
tvrďte. Od této chvíle budete pravidelně 
informováni o nových příspěvcích ve vy-
braných kategoriích. Odběr novinek si bu-
dete moci kdykoli upravit či úplně zrušit. 
V  případě jakýchkoli problémů a  nejas-
ností nás neváhejte kontaktovat na adrese: 
webmaster@vysoke-myto.cz. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Informace o zasedání  
zastupitelstva města

Město Vysoké Mýto informuje  
o konání zasedání Zastupitelstva 
města Vysokého Mýta svolaného  

starostou města Františkem Jiraským. 
 

Zasedání se uskuteční  
ve středu 22. března 

od 16.00 v zasedací místnosti č. 167  
na Městském úřadě  

ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92.

 Z jednání rady města 
 
Úplná znění usnesení rady města jsou zveřejněna na internetových stránkách města. 
Předkládáme vám z nich následující výtah:  
18. ledna rada města: 
• schválila podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního pro-

gramu 2021–2027 v rámci výzvy č. 1 Knihovny SC 4.4. na realizaci projektu Rekon-
strukce Městské knihovny ve Vysokém Mýtě; 

• souhlasila s převodem zbylého čistého výtěžku veřejné sbírky na zmírnění následků 
ozbrojeného konfliktu – humanitární a charitativní pomoc ukrajinským uprchlíkům 
ve Vysokém Mýtě ve výši 26 833 Kč na účet Českého červeného kříže č. 333999/2700, 
VS 1502 na veřejnou sbírku na pomoc Červeného kříže Ukrajině.   

1. února rada města: 
• schválila poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč pro 

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z. s. na projekt Slavnostní vyhlášení 
ankety Nejúspěšnější sportovci a kolektivy okresu za rok 2022, 54. ročník; 

• schválila podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva vnitra ČR 
z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2023 na realizaci projektu Vysoké 
Mýto – Asistenti prevence kriminality, 2023. 

Markéta Nádvorníková, odbor kanceláře starosty

Během letošního roku postupně vyprší 
platnost některých řidičských průkazů. 
Jedná se o  průkazy, které byly vydány 
v  roce 2013 s  dobou platnosti na  10 let. 
Dále končí velké množství řidičských prů-
kazů s platností na 5 let, pokud osvědčuje 
i řidičské oprávnění udělené pro skupinu 
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E. Ři-
diči by si měli platnost svého řidičského 
průkazu pohlídat a dostatečně včas požá-
dat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám, 
jelikož se opravdu jedná o výměnu velkého 
množství dokladů.  
Výměnu lze provést již 3 měsíce před skon-
čením platnosti řidičského průkazu a  je 
zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového 
řidičského průkazu je 20 dní, o výměnu lze 
požádat také ve zrychlené lhůtě do  pěti 
pracovních dnů. Za expresní vydání si však 
řidiči připlatí 700 Kč. 
K vydání nového řidičského průkazu stačí 
přijít s platným průkazem totožnosti, pří-
padně s doklady prokazující obvyklé byd-
liště a  stávajícím řidičským průkazem 
na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působ-
ností. Žádost o vydání řidičského průkazu 
vám bude vytištěna na přepážce.  
Řidiči si mohou ušetřit jednu návštěvu 
úřadu a vše vyřídit pohodlně online, a to 
přes Portál občana, kam se lze přihlásit na-
příklad prostřednictvím mobilního klíče 
eGovernmentu, bankovní identity, eOb-
čanky nebo datové schránky. 

Kristýna Šťastná, vedoucí odboru  
dopravních a správních agend
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Dovolujeme si upozornit na blížící se termín splatnosti místního poplatku za psa na rok 2023.

Poplatek za psa do konce března

Lze ho uhradit bankovním převodem, nebo 
v  hotovosti, či platební kartou v  hlavní 

pokladně klientského centra městského 
úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92. 

Městská policie nalézá během roku na dvě 
desítky ztracených psů. Vyhledání jejich 
majitele by mohlo podstatně usnadnit, 
kdyby chovatelé dříve přihlášených psů 
na  městském úřadě doplnili čísla jejich 
čipů. Číslo čipu nalezeného psa by se po-
rovnalo s čísly čipů ohlášených v evidenci 
psů, a pokud by se našla shoda, tak by se 
pes co nejdříve vrátil ke svému majiteli.  
Chovatelé psů by se měli dát dohledat 

podle evidenční známky, kterou každý 
majitel psa obdrží při jeho ohlášení 
na městském úřadě. Ze zkušenosti víme, 
že nalezení psi mají tuto evidenční 
známku ztracenou. Doporučujeme proto 
chovatelům psů dříve přihlášených, aby 
na městském úřadě v klientském centru 
oznámili číslo čipu svého psa. Stačí, když 
ho při platbě místního poplatku ze psa 
sdělí v pokladně městského úřadu nebo 

s sebou přinese samolepku s číslem čipu, 
popřípadě ho mohou zaslat e-mailem 
na  adresu iva.vlkova@vysoke-myto.cz  či 
na adresu mestska.policie@vysoke-myto.cz. 
Tento údaj se následně doplní do evidence.  
U prvně přihlášených psů je číslo čipu už 
jedním z  povinných údajů uváděných 
do prohlášení poplatníka.           

Filip Perout,  
velitel Městské policie Vysoké Mýto  

V sobotu 4. února proběhlo v obřadní 
síni městského úřadu slavnostní přiví-
tání deseti nových vysokomýtských 
občánků. Děti přivítala zastupitelka 
města Stanislava Burešová. S kulturním 
programem vystoupily děti z Mateřské 
školy Pod Smrkem a hudební dopro-
vod zajistily Iva a  Adéla Vrátilovy. 
Malým občánkům přejeme do života 
mnoho lásky, zdraví a štěstí. 

Michaela Kotrbová,  
odbor školství, kultury a sportu

Vítání vysokomýtských občánků

Ellen Rozlivková Johana Lebedová

Doplnění psích čipů do evidence

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března. 
Místní poplatek ze psů je stanoven Obecně 
závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta 
č.  3/2019, o  místním poplatku ze psů. 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
a) za psy, jejichž držitel je přihlášen v těchto 
částech města: Brteč, Domoradice, Lhůta, 
Knířov, Svařeň, Šnakov, Vanice, Vinice, Voš-
tice a na samotách 100 Kč za jednoho psa, 
150 Kč za druhého a každého dalšího psa, 
b) za psy, jejichž držitel je přihlášen v byto-
vém domě na  území města, vyjma částí 
města uvedených v bodě a) 800 Kč za jed-
noho psa, 1 200 Kč za druhého a každého 
dalšího psa, 
c) za psy, jejichž držitel není uveden v bodě 
a) a b) 200 Kč za jednoho psa, 300 Kč za dru-
hého a každého dalšího psa, 
d) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 
let, pokud není přihlášena v částech města 
uvedených v  bodě a) 200  Kč za jednoho 
psa, 300 Kč za druhého a každého dalšího 
psa.                Iva Vlková, odbor finančníFoto Radomír Toušek
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Městská knihovna pro 21. století
Na začátku února byla podána žádost o evropskou dotaci na stavební úpravy, přístavby a modernizaci provozu Městské knihovny 
ve Vysokém Mýtě. „Knihovna slouží úspěšně široké veřejnosti v současných prostorách již přes třicet let. Nyní se naskytla mimo-
řádná příležitost, která prostředí a služby knihovny posune ještě o několik řádů výš. Proto jsme se rozhodli ji využít,“ řekl starosta 
František Jiraský. 

Umožnila to vloni vyhlášená dotační výzva 
zaměřená na revitalizaci, odbornou infra-
strukturu a vybavení pro činnost knihoven, 
která pokryje převážnou část nákladů. 
„Možnost využít dotace z Výzvy IROP 2021–
2027, zvláště pak za takto výhodných pod-
mínek, vnímám jako výzvu, dar i  blesk 
z čistého nebe, který snad nemohl být lépe 
načasován,“ řekla Dagmar Sekaninová, ředi-
telka Vysokomýtské kulturní, o. p. s. 
Studii rekonstrukce městské knihovny vy-
tvořil pražský atelier LBNK architekti, který 

pro knihovnu navrhl zajímavé řešení. „Ráda 
se pohybuji mezi mladými lidmi, kteří jsou pro 
mne velkou inspirací. Z tohoto důvodu mne 
těší, že šanci ke zpracování architektonické 
studie dostali mladí architekti v čele s Radkem 
Schwabem, rodákem z Vysokého Mýta,“ řekla 
Dagmar Sekaninová. Projekt zahrnuje sta-
vební úpravy a proměnu interiéru knihovny, 
nové přístavby a atrium.  
Mírná rampa ve vestibulu umožní bez-
bariérový pohyb až do oddělení pro děti 
a pro dospělé a současně dojde k propojení 

všech prostor. Knihovna 
se rozšíří do hospodářské 
části budovy, kde vznikne 
víceúčelový sál pro před-
nášky, školení, besedy 
a další aktivity. Obě oddě-
lení, dětské a pro dospělé, 
budou propojena dvorní 
přístavbou, v jejímž středu 
vznikne  zelené  atrium 
inspirované klášterními 
rajskými zahradami. Na zá-
vlahu trávníku se bude 
využívat dešťová voda z re-
tenční nádrže pod atriem. 
„Měnící se doba s sebou lo-
gicky přináší i vývoj v oblasti 
architektury. Návrh rekon-
strukce stávající budovy 
i vybudování nové přístavby 
v areálu Amfiteátru M-klubu 
v  sobě nese mnoho novo-

dobých architektonických prvků, které ve 
svém celku v případě realizace zanechají další 
výraznou stopu jako připomínku současné 
doby pro budoucí generace. Vysokomýtská 
knihovna má tímto obrovskou šanci pro velký 
skok vpřed, protože současný návrh dispo-
nuje všemi aspekty, kterými by novodobá 
knihovna měla disponovat,“ řekla ředitelka 
Vysokomýtské kulturní. 
Zásadní změnu ve fungování knihovny při-
nese otevřený přístup ke skladům knihovny. 
Využije se princip open-stock, což znamená, 
že nevyužívané knihy budou umístěny 
ve vyšších policích přímo ve výpůjčních 
prostorách knihovny.   
Pokud město obdrží dotaci, provede sta-
vební úpravy, přístavby a  modernizaci 
provozu vysokomýtské městské knihovny 
do poloviny roku 2026. Očekávané náklady 
se odhadují na 51 milionů korun, z nichž 
přibližně 80 % bude zaplaceno z dotace.  
Nyní u poskytovatele dotace probíhá hod-
nocení projektů. Výsledek město obdrží 
v  průběhu letošního roku. „Držme si tedy 
palce, aby výběrovou komisi předložený pro-
jekt zaujal a aby mu následně přidělením 
finančních prostředků dala i  zelenou. Naše 
knihovna je významným centrem pro setká-
vání lidí napříč všemi generacemi a nové pro-
story si určitě zaslouží,“ dodala ředitelka 
Dagmar Sekaninová. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí Přístavba knihovny s atriem, autor vizualizace LBNK architekti

Návrh otevřených skladů knih v oddělení pro dospělé, autor vizualizace LBNK architekti



„Ocenění Památka roku a Historické město 
roku Pardubického kraje patří všem, kteří se 
o obnovu památek v památkové zóně i mimo 
ni ve městě dlouhodobě a příkladně starají,“ 
řekl starosta František Jiraský. V minulých 
letech město obdrželo za péči o památky 
významná ocenění. První bylo v  soutěži 
o titul Historické město roku 2017. „Umístili 
jsme se mezi třemi finalisty a obdrželi Cenu 
ministryně pro místní rozvoj za vynikající 
výsledky v  Programu regenerace. V  soutěži 
Památka roku 2020 patřilo třetí místo zres-
taurovanému oltářnímu obrazu Nanebevzetí 
Panny Marie od Petra Brandla v kostele sv. 
Vavřince,“ řekl starosta.  

O titul Historické město roku 2022 se Vy-
soké Mýto v celostátním kole utká s vítězi 
z ostatních krajů. Jsou jimi České Budějo-
vice, Horažďovice, Příbor, Valašské Meziříčí, 
Šternberk, Lomnice, Cheb, Žatec, Jablonec 
nad Nisou, Jičín, Kolín, Jemnice a Praha 1. 
Pražská brána soutěží v  celostátním kole 
v kategorii velkých památek, kde jsou dále 
kostel Všech svatých na  Pražském hradě, 
kostel sv. Petra a Pavla se hřbitovem ve Strý-
čicích, Chebský hrad, silniční most se so-
chami v  Náměšti nad Oslavou, sušárna 
chmele v Dubé, měšťanské domy na Masa-
rykově náměstí v Karviné – Fryštátě, brána 
a zvonice městského hřbitova v Prostějově, 

expozice sladovny bývalého domažlického 
pivovaru, Kumpánova zahrada, park Benar 
ve Slaném, hrobka rodiny Brass v Dolním 
Podluží a bývalá synagoga v Uherském Hra-
dišti. 
Slavnostní vyhlášení soutěže Památka roku 
2022 proběhne 21. března v Praze v rámci 
Sněmu Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a  Slezska. Vyhodnocení soutěže 
o titul Historické město roku 2022 se bude 
konat 18. dubna v Praze na slavnostním se-
tkání u příležitosti Mezinárodního dne pa-
mátek a sídel. 

 
Marie Lněničková, tisková mluvčí
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informace z městského úřadu

Ocenění Památka a Historické  
město roku Pardubického kraje

Město Vysoké Mýto postoupilo do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku udělovaného za nejlepší přípravu a realizaci 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2022. Do celostátního kola se dostala 
také opravená Pražská brána, která se uchází o prestižní titul Památka roku. 

Vysoké Mýto se dlouhodobě stará o obnovu památek. Foto Jaroslav Horák 

Zápis do základních škol ve Vysokém Mýtě 
se bude v souladu s § 36, odst. 4 školského 
zákona konat v  termínu od 14. dubna 
do  15. dubna. Letos bude probíhat pre-
zenčně. 
K povinné školní docházce se musí přihlásit 
děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 
8. 2017 a také děti, které mají doporučený 
odklad z poradenského zařízení.  

Formulář žádosti o  přijetí je k  dispozici 
na webových stránkách každé školy nebo 
na  vyžádání v  kanceláři školy. Budete-li 
žádat o odklad, k žádosti o přijetí je nutno 
připojit i žádost o odklad a doporučení po-
radenského zařízení a pediatra. 
Zákonní zástupci, kteří nepřihlásí dítě k zá-
pisu, se dopouští přestupku, za který může 
být uložena pokuta do výše 5 000 Kč. 

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách vysokomýtských základních 
škol: 
ZŠ Javornického - www.zsjavornickeho.cz 
ZŠ Jiráskova - www.zs-jiraskova.cz 
ZŠ Knířov - www.zsknirov.com 

 
Jindřiška Klaudová,  

vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Zápis do základních škol bude prezenčně



Před desatero zimami a  devatero léty se 
v chalupě pod dědinou narodil malý chla-
peček Honza. Bylo to dítě jako každé jiné, 
možná jen trochu chytřejší, než bývalo ob-
vyklé. Jeho starostlivé mamince se z něj po-
dařilo vychovat moc prima kluka. A tady to 
vlastně všechno začalo. Jednoho dne si ma-
minka uvědomila, že víc už Honzu sama ne-
naučí. Sbalila mu proto uzlíček a poslala ho 
do světa na zkušenou. Honzovi se zprvu ne-
chtělo. Ale protože věděl, že maminky mají 
vždycky pravdu, slezl z pece a šel. A byla to 
cesta dlouhá, občas i krušná, ale pořád ve-
selá. Že měl Honza odjakživa dobré srdce 
a k tomu i za ušima, povedl se mu nejeden 
husarský kousek. Chytře přelstil nenasyt-
nou šafářku, lakotnou selku na sekyrkovou 
polévku utáhl, sedlákovi vytřel zrak, u lou-
pežníků ve vší počestnosti sloužil, čímž si 
majestátní úřad královského bubeníka proti 
sobě pohněval. A  dokonce se sám stal 
málem králem. Ještě štěstí, že pro všechny 
ty svoje klukoviny nakonec nepřišel o  to 
nejcennější, co na své cestě našel – o vroucí 
lásku sedlákovic děvečky Mařenky. 
Scénář a režie: Radovan Snítil 
Hrají: Ondřej Janoušek, Jakub Rezek, Ro-
mana Sittová, Natálie Venturová, Kateřina 
Zapletalová, Radovan Snítil, Jiří Krejčí, Patrik 
Vojtíšek, Filip Müller, Daniel Koťan.
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Honza málem králem
Muzikálová pohádka v podání Divadla Agáta na motivy filmové předlohy režiséra 
Bořivoje Zemana a scénáře Oldřicha Kautského.

Neděle 2. 4. od 15.00,  
Šemberovo divadlo 
HONZA MÁLEM KRÁLEM 
Divadelní představení pro děti. 
Vstupné: 100  Kč. Vstupenky je možné 
zakoupit v informačním centru ve Vyso-
kém Mýtě a online. 

V dubnu se nejen děti mohou těšit na diva-
delní zpracování známé pohádky Honza 
málem králem. Foto archiv divadla

Mé dětství v socialismu

Výstava obrazů  
Davida Chadimy 
 
Vysokomýtský rodák David Chadima bude 
od poloviny března vystavovat svoji tvorbu 
ve foyer Turistického informačního centra. 
Jeho práci znají návštěvníci každoročních 
Dvorečků, kde vystavuje spolu se svým 
otcem Josefem. Rovněž je podepsán pod 
nástěnnými malbami v několika restaura-
cích, společenských prostorách i bytech. Vý-
tvarné umění je jeho velkým koníčkem, 
intenzivně se malování věnuje od roku 
2008, zčásti i profesně. Poté kdy absolvoval 
Vyšší odbornou školu pedagogickou v Lito-
myšli se zaměřením na výtvarnou výchovu, 
nastoupil do volnočasového střediska Mi-
kádo, kde učil malbě a  kresbě. V  součas-
nosti pracuje jako vychovatel v  domově 
mládeže v Chocni, zde mimo jiné vyučuje 
kresbu a  malbu. „Považuji se spíše za sa-
mouka, i přes výtvarné základy na pedago-
gické škole a  krátké soukromé studium 
u  Filipa Dvorského,“ říká David Chadima. 
Na výstavě si návštěvníci prohlédnou jeho 
olejomalby, akvarely a portréty.

II. divadelní představení  
v předplatném 
Úterý 21. 3. v 19.00,  
Šemberovo divadlo 
Východočeské divadlo Pardubice – 
Robert Bellan: NORMÁLNÍ DEBIL 
Doprodej zbývajících vstupenek pro-
bíhá v infocentrech ve Vysokém Mýtě, 
Litomyšli, Chocni a také online. 

Spolu s hlavním hrdinou, známým průšvihá-
řem Norbertem Intribusem, se divák ocitne 
například v  socialistické domácnosti, ve 
škole, na fotbalovém hřišti, u splavu či v ne-
mocnici. Nedílnou součástí této retrokome-
die plné nadsázky je dobová „pop music“, 
vysílání Československé televize a odborný 
pohled na psychický vulkanismus. 
Hrají: Josef Pejchal, Jindra Janoušková, 
Eliška Lásková, Petr Borovec. 
Režie: Robert Bellan j. h.

17. 3. – 19. 4., foyer infocentra 
DAVID CHADIMA 
Výstava obrazů.

 Hledáme „zlaté  
 české ručičky“   
Turistické informační centrum v rámci 
zkvalitňování služeb města Vysokého 
Mýta vyzývá soukromé řemeslníky 
(elektrikáře, švadleny, hodinové man-
žely, údržbáře, opraváře apod.), aby 
nám na sebe poskytli kontakt a svou 
pracovní náplň. Tyto informace budou 
k dispozici občanům Vysokého Mýta, 
kteří si jejich služby budou moci ob-
jednat. Kromě řemeslníků prosíme 
také začínající nebo stálé podnikatele 
v oblasti gastronomie, aby nás infor-
movali o  otevření nebo případném 
uzavření provozovny.  Kontaktujte nás 
na: infocentrum@vysoke-myto.cz



Úterý 14. 3. v 15.00 
Tomáš Štěpán: KOLUMBIE A GUATEMALA  
– ÚTĚK ZA SVOBODOU 
Cesta do  Kolumbie byla pro Tomáše Ště-
pána prvním seznámením se s Latinskou 
Amerikou. Poté co se aklimatizujeme 
v hlavním městě Bogota (3 000 m n. m.), vy-
razíme na aktivní vulkán Puracé, zapadlými 
vesnicemi horského údolí až do pohoří vy-
sokých And národního parku Los Nevados. 
Nemineme ani koloniální města, památky 
UNESCO či Karibské pobřeží. Odtud zaví-
táme do pestrobarevné Guatemaly za říši 
bájných Mayů či nejvyšší horu Střední Ame-
riky vulkán Tajamulco. Guatemalu označili 
slavní cestovatelé Hanzelka a Zikmund za 
nejkrásnější zemi na světě. 
Beseda spojena s ochutnávkou pravé kolum-
bijské kávy. 
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Univerzita volného času
Cestopisné přednášky z jarního cyklu Univerzity volného času pokračují na Klubové 
scéně M-klubu i v březnu. Vstupné na jednotlivé přednášky je 80 Kč.

  M-klub  
 
Sobota 4. 3. od 20.00,  
Šemberovo divadlo 
WOHNOUT 
Exkluzivní akustický koncert Wohnoutů.  
Vstupné: 350, 390 Kč 
 
Neděle 19. 3. od 13.30, M-klub 
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Na společenském sále k tanci a posle-
chu zahraje hudební skupina Sunday 
Tea pod vedením Jaroslava Prudiče. 
Další taneční odpoledne se bude 
konat 23. 4. Vstupné: 60 Kč 
 
Pátek 31. 3. od 21.00, M-klub 
DISCO / BOCIAN 
Party v M-klubu s Bocianem.  
Vstup od 17 let. Vstupné: 130/150 Kč 
 
Neděle 26. 3. ve 14.00,  
společenský sál M-klubu 
TANEČNÍ WORKSHOP  
– LATINA PRO ŽENY 
Přijďte se naučit taneční kroky latin-
ských rytmů, které jsou uzpůsobeny 
tak, aby si je mohly ženy zatancovat 
samy. Naučíte se základní kroky a jed-
noduché variace salsy, merengue 
a bachaty. Délka výuky je 2,5 hodiny.  
Lektor: Zdeněk Hejzlar 
Vstupné: 150 Kč 
 
ZÁPIS DO TANEČNÍHO KURZU  
PRO MLÁDEŽ – PODZIM 2023 
Od 13. 3. do 19. 3. bude probíhat zápis 
do  Kurzu tance a  společenské vý-
chovy pro mládež – podzim 2023, 
který se uskuteční pomocí elektronic-
kého systému přijímání přihlášek, ta 
bude zpřístupněna na www.mklub.cz 
v pondělí 13. 3. v 17.00. Podaná při-
hláška je závazná. Zájemci budou při-
jati dle pořadí přijatých přihlášek 
a o přijetí budou vyrozuměni e-mai-
lem během dubna. 
Kurzovné: 1 900 Kč / 1 osoba 
 
Vstupenky na akce M-klubu jsou  
k dostání v infocentrech Vysoké Mýto, 
Choceň, Litomyšl a online 
na www.mklub.cz 
 
Připravujeme na duben: 
13. 4. – JAMES HARRIES BAND 
14. 4. – DAVID KOLLER 
21. 4. – N.V.Ú. & ZNOUZECTNOST 
28. 4. – ČARODĚJNICKÁ DISCO 
29. 4. – ČARODĚJNICKÁ DISCO  
           – pro děti 

Gaia Mesiah je česká crossoverová kapela. 
Zpěvačka Marka Rubin se svojí „partou“ 
představí novou desku s názvem Vlnobytí. 

Gaia Mesiah s novou deskou

Sobota 25. 3. od 20.00, M-klub 
GAIA MESIAH 
Vstupné: předprodej 350/400 Kč 
na místě

chače si připravil vyprávění o fotografování 
v  extrémních podmínkách vysokých hor, 
polárního kruhu či pralesa. 
 
Úterý 4. 4. v 15.00 
Libor Drahoňovský: KARÉLIE, ZEMĚ  
TISÍCŮ JEZER A LIDOVÝCH PĚVCŮ 
Beseda je věnována zapomenuté severo-
evropské končině uchvacující nejen spous-
tou jezer, žulovými skalisky, lesy a bažinami, 
ale také kláštery, dřevěnými domky i ma-
lebnými kaplemi a kostely. Karélie se stala 
zemí zaslíbenou pro etnografy, kteří u ka-
relských lidových vypravěčů zapisovali 
runy, dlouhé eposy. Přijížděl sem i  Elias 
Lennrot, který své zápisky zpracoval ve své 
Kalevale, nejslavnějším díle finské literatury. 
Zdejší příroda umí být drsná i přívětivá, de-
presivně ponurá i neskutečně krásná.  
 

Úterý 28. 3. v 15.00 
Lukáš Brychta: EXTRÉMNÍ FOTOGRAFIE 
Lukáš Brychta se fotografování věnuje od 
útlého věku, nejraději fotografuje horskou 
krajinu a pořádá i zájezdy určené pro foto-
grafy. Prostřednictvím svých fotografií chce 
co nejlépe přiblížit krásná místa, která nav-
štívil nebo události, které zažil. Pro poslu-
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Čtvrtek 2. 3. od 19.00  
VELRYBA  
(Drama) Samotářský učitel angličtiny 
Charlie, který váží 270 kg, se pokouší znovu 
navázat kontakt se svou sedmnáctiletou 
dcerou Ellie. Dceru ztratil, když opustil svou 
rodinu kvůli milenci, který později zemřel. 
Charlie pak pokračoval v  záchvatovitém 
přejídání z bolesti a pocitu viny. 
Režie: Darren Aronofsky. Hrají: Brendan Fra-
ser, Sadie Sink, Ty Simpkins aj.  
117 min. S českými titulky. Od 12 let. 
Vstupné 120 Kč. 
 
Pátek 3. 3. od 19.00 
Neděle 12. 3. od 19.00 
ZATMĚNÍ  
(Komedie / thriller) Vozidlo opilce, vozidlo 
zloděje a z lesa vyjíždějící SUV. Ozve se rána. 
Rána. Krev. Zatmění. Trojice v sobě zaklíně-
ných vozidel zcela zablokovala nevyužíva-
nou komunikaci. Z aut se pomalu soukají tři 
muži, trochu zmatení, trochu zděšení… 
Režie: Petr Kubík. Hrají: Jakub Štáfek, Jan 
Zadražil, Ján Jackuliak, Tereza Švejdová, Al-
bert Čuba, Vladimír Polák aj. 
85 min. V českém znění. Od 15 let. 
Vstupné 130 Kč. 
 

 
 
Neděle 5. 3. od 16.00 
Neděle 19. 3. od 16.00 
DĚTI NAGANA  
(Rodinný) Jedenáctiletý Dominik je u  vy-
tržení, když na turnaji století v Naganu naši 
poráží Kanadu a míří do finále. Sestaví tým 
a plánuje zahrát si svůj vlastní velký zápas 
proti klukům z vedlejší vesnice. Vedle toho 
chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu 
od Katky ze třídy. 
Režie: Dan Pánek. Hrají: Tom Brenton, 
Hynek Čermák, Klára Issová, Johana Rac-
ková, Otakar Brousek ml., Pavel Batěk aj. 
98 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 140 Kč. 

Březen bude v kině skvělý
Můžete se těšit na vynikající české komedie jako Buď chlap!, Zatmění nebo veleúspěšný Ostrov. Dáme si nějaký ten horor, jako třeba 
Vřískot 6 či Medvídek Pú – Med a krev nebo akční sci-fi 65. S celou rodinou můžete vyrazit na Děti Nagana a dokument Navždy 
za Dynamo. A pro ty, kteří mají rádi dramata, promítáme Velrybu anebo Služebnou. Těšíme se na vás v Šemberově divadle. 

Neděle 5. 3. od 19.00 
Neděle 26. 3. od 19.00 
OSTROV  
(Komedie / dobrodružný / romantický)  
Richard a Alice se na exotické dovolené po-
hádají, protože Richard se chce nechat roz-
vést. Rozhodnou se, že odletí předčasně 
domů, ale jejich malý letoun ztroskotá 
na opuštěném ostrově. Osamělí trosečníci 
se musí postarat nejen o svou záchranu, ale 
také hledat k sobě cestu zpátky.  
Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Jiří Langmajer, 
Jana Plodková.  
100 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 140 Kč. 
 
Čtvrtek 9. 3. od 19.00  
MEDVÍDEK PÚ: MED A KREV  
(Horor) Kryštůfek Robin během svých uni-
verzitních studií zanedbává zvířata ve Sto-
korcovém lese a neposkytuje jim žádnou 
potravu. Mezi hladovějícími zvířaty se Pú 
a Prasátko rozhodnou nakrmit sami a jejich 
zvířecí instinkty se znovu probudí. Kromě 
medu touží Medvídek i po krvi...  
Režie: Rhys Waterfield. Hrají: Amber Doig-
Thorne, Richard D. Myers, May Kelly, Dani-
elle Ronald, Marcus Massey aj.  
84 min. S českými titulky. Od 18 let. 
Vstupné 120 Kč. 
 
Pátek 10. 3. od 19.00 
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA  
(Akční / dobrodružný / komedie) Scott Lang 
a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem 
a Janet Van Dyne prozkoumávají Quantum 
Realm, kde interagují s  podivnými tvory 
a vydávají se na dobrodružství, které přesa-
huje hranice toho, co považovali za možné.  
Režie: Peyton Reed. Hrají: Paul Rudd, Evan-
geline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeif-
fer, Michael Peña aj. 
130 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 140 Kč. 
 

 

Sobota 11. 3. od 19.00 
NAVŽDY ZA DYNAMO  
(Dokumentární / sportovní) Unikátní doku-
ment ke 100 letům pardubického hokeje. 
Příběhy lidí, kteří sice žijí naprosto rozdílné 
životy, ale všechny spojuje jediné – abso-
lutní vášeň pro Dynamo. 
Režie: Jakub Hlaváč 
86 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 120 Kč. 
 

 
 
Neděle 12. 3. od 16.00 
MUMIE  
(Animovaný / dobrodružný / rodinný) 
V Egyptě se má na přání bohů ženit Thut 
s  princeznou Nefer. Když Thut zjistí, že  
někdo ukradl svatební prsten, nezbývá mu 
nic jiného, než se vydat do světa lidí do sou-
časného Londýna a získat prsten zpět. 
88 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 130 Kč. 
 

 
 
Pátek 17. 3. od 19.00 
VŘÍSKOT 6  
(Horor / thriller) Sestry Samantha a Tara Car-
penterové a dvojčata Chad a Mindy přežily 
řádění tajemného vraha a ve snaze zapo-
menout se přestěhují do New Yorku. Netrvá 
to dlouho a objeví se ještě brutálnější vrah... 
Režie: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. 
Hrají: Jenna Ortega, Samara Weaving, Hay-
den Panettiere, Courteney Cox aj. 
119 min. S  českými titulky. Od 15 let. 
Vstupné 140 Kč.
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ODPOLEDNÍ KINO  
Sobota 18. 3. od 16.00  
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 
(Komedie) Líba má každý rok jediné naro-
zeninové přání, aby se na její oslavě sešla 
celá rodina, což všichni vždy splnili. Tedy až 
do  letošních narozenin. Její syn Petr má 
tento rok jiné plány... 
Režie: Marta Ferencová. Hrají: Eva Holubová, 
Jaroslav Dušek, Veronika Khek Kubařová, 
Tomáš Klus, Igor Orozovič, Jaroslav Plesl aj. 
93 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 80 Kč. 
 
Sobota 18. 3. od 19.00 
65  
(Sci-Fi / thriller) Po nouzovém přistání 
na neznámé planetě pilot Mills zjistí, že se 
nachází na Zemi... před 65 miliony lety. Mills 
a další přeživší mají na záchranu jediný po-
kus a musí se při svém epickém boji o pře-
žití vydat napříč neznámou krajinou plnou 
nebezpečných prehistorických tvorů. 
Režie: Scott Beck, Bryan Woods. Hrají: Adam 
Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman aj.  
93 min. S českými titulky. Od 12 let. 
Vstupné 140 Kč. 
 
Neděle 19. 3. od 19.00 
Čtvrtek 23. 3. od19.00 
SLUŽKA  
(Drama / historický / romantický) Mladičká 
Anka odjíždí ze Slovenska pracovat jako 
služka do panského domu v Praze. Dceru 
pána domu Resi s Ankou spojuje společný 
rok narození. Anka a Resi, dvě dívky z opač-
ných pólů společnosti v sobě najdou spříz-
něné duše. Stanou se nejlepšími kama- 
rádkami a milenkami. 
Režie: Mariana Čengel Solčanská. Hrají: 
Dana Droppová, Radka Caldová, Vica Kere-
kes, Zuzana Mauréry, Aňa Geislerová aj.  
110 min. V českém znění. Od 12 let. 
Vstupné 140 Kč. 
 

 
 
Pátek 24. 3. od 19.00 
Sobota 25. 3. od 19.00 
Čtvrtek 30. 3. od 19.00 
BUĎ CHLAP!  
(Dobrodružný / komedie) Pavlovi táhne 
na čtyřicet, ale stále ještě nedospěl. Potká 
svou dětskou lásku Terezu a  prožije s  ní 
dobrodružnou noc. Tereza však není připra-
vena opustit svůj dosavadní život pro ně-

koho, kdo podle ní není opravdový chlap. 
Pavel se tedy rozhodne chlapem stát… 
Režie: Michal Samir. Hrají: Jakub Prachař, 
Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Sabina Re-
mundová, Ester Geislerová aj. 
96 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 140 Kč. 
 

 
 
Neděle 26. 3. od 16.00 
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ  
(Animovaný / dobrodružný / rodinný) Ko-
cour už přišel o osm ze svých devíti životů. 
A tak se vydává na výpravu za bájným Po-
sledním přáním, aby svých devět životů 
zase obnovil.  
101 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 130 Kč / dětské 110 Kč. 
 

 
 
Pátek 31. 3. od 19.00 
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ  
(Dobrodružný / fantasy) Potulnému zpěvá-
kovi Edginovi a partě zlodějíčků se podaří 
šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat 
do nesprávných rukou a spustí tak domi-
nový efekt, který může otřást celým světem.  
Režie: John Francis Daley, Jonathan Gold-
stein. Hrají: Chris Pine, Michelle Rodriguez, 
Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, 
Hugh Grant aj. 
134 min. V českém znění. Přístupný. 
Vstupné 150 Kč. 
 

 Dětská kina  
o jarních prázdninách  
 
Všechna dětská představení v týdnu 
od 6. do  10. března jsou v  českém 
znění a  začínají v  9.30. Vstupné 
na každý film je 80 Kč.  
 
Pondělí 6. 3. 
KOCOUR V BOTÁCH:  
POSLEDNÍ PŘÁNÍ 
(Animovaný / dobrodružný / rodinný) 
Kocour už přišel o osm ze svých devíti 
životů. A tak se vydává na výpravu za 
bájným Posledním přáním, aby svých 
devět životů zase obnovil.  
101 min. Přístupný. 
 
Úterý 7. 3. 
NEJVĚTŠÍ DAR  
(Pohádka) V dávných dobách ovládali 
naši zemi pohanští bohové a bohyně. 
Nejen na Valašsku dobře známý bůh 
Radegast, ale plno jiných – dobrých 
i zlých, laskavých i hašteřivých, vese-
lých i  vážných. Režie: Daria Hrubá, 
Marta Santovjáková Gerlíková. Hrají: 
Boleslav Polívka, Anna Polívková, 
Chantal Poullain, Sabina Rojková aj. 
95 min. Přístupný. 
 
Středa 8. 3.  
ZOUBKOVÁ VÍLA  
(Animovaný / rodinný) Zvídavá a ne-
zbedná Violetta (337 let) se učí 
na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc 
nedaří. Její maturitní zkouška se blíží 
a jen víly, které jí složí, dostanou dra-
hokam, se kterým se mohou pohybo-
vat tam a zpět z lidského světa. 
80 min. Přístupný. 
 
Čtvrtek 9. 3.  
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ  
(Animovaný / dobrodružný) V touze 
najít toho největšího padoucha všech 
dob, kterému by mohli věrně sloužit, 
narazí Mimoni na  malého nosatého 
černovlasého chlapce Gru a aniž to tuší, 
tohle setkání mu zásadně změní život.  
88 min. Přístupný. 
 
Pátek 10. 3.  
ÚŽASNÝ MAURIC  
(Animovaný / rodinný) Mauric je ko-
cour ulice. Všemi mastmi mazaný, po-
řádně prohnaný a jako každá správná 
kočka myslí především na sebe. Jed-
noho dne ovšem zničehonic zjistí, že 
začíná mít lidské myšlenky, a dokonce 
mluví… 
90 min. Přístupný.
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Autorské pohádky  
Ve vestibulu Městské knihovny ve Vysokém Mýtě se návštěvníci mohou začíst 
do autorských pohádek manželů Věry a Tomáše, kteří se se spolu seznámili v Ústavu 
sociální péče Zbůch u Plzně v době, kdy bylo Tomášovi devět a Věře osm let.

 Knižní novinky 
 
Naučná literatura: 
Jiří Vedral: Pojednání o lidských pro-
porcích a jiných důležitých věcech 
Verena Bachmann: Lunární uzly 
Jíme zdravě podle plánu 
Miroslava Baxová: Kamarád si se 
mnou hraje, školka vážně zábavná je 
Petr Jiříček: Na kole z Litomyšle 
Lasse Lønnebotn: Biatlonové legendy 
Johannes Bø, Tarjei Bø 
Meik Viking:  
Hygge domov 
Jiří Haleš: Co se tenkrát  
nemohlo napsat 
Fitzroy Maclean:  
Výpravy na Východ 
Kevin Billett:  
Světlo v srdci temnoty 
Veronika Vieweghová: Být sama sebou 
 
Beletrie: 
Ljudmila Ulická:  
Jákobův žebřík 
Tanja Steinlechner:  
Tanečnice z Moulin Rouge 
René Anour: Vídeňská krev 
Charlotte Jacobi:  
Parfumerie Douglas 
Fiona Valpy: Skřivánek zpívá dál 
Anton Du Beke: Hotel Buckingham 
Pascal Engman: Vdovy 
Wilbur Smith: Divoký příliv 
Elle van Rijn: Židovské jesle 
 
Literatura pro děti a mládež: 
Jiří Vedral: Malířovy písničky  
pro dobrou náladu 
Eulalia Canal:  
Duchové neklepou na dveře 
Klára Smolíková: Kvidovy přeslechy 
Melanie Hibbert: Moji první dinosauři 
Mercedes Bermejo: Pociťáčci 
Jana Burešová: Pohádky a přísloví 
Anna James: Stránky & spol. 
Sandra Dražilová Zlámalová:  
Zbrklík a čertidlo 
  
CD novinky: 
Georgie R. R. Martin:  
Oheň a krev 
Georgie R. R. Martin:  
Píseň ledu a ohně 
  
Společenské hry: 
Ohrožení 
Logopedická desková hra pro rozvoj 
slovní zásoby 
Spáči 
Feelinks 
Monopoly Junior – Peppa Pig 
Malí světoběžníci

Nová výstava originálních pohádek je společ-
ným dílem manželů Věry a Tomáše.  
Foto archiv Naděje

Později chodili do  stejné zvláštní školy. 
Po nějakém čase Tomášův poručník zažádal 
o  přeložení do  jiného zařízení, budoucí 
manželé se tak od sebe odloučili na tři roky. 
V  dospělosti se Tomáš vrátil ze zařízení 
k mamince, ta mu poradila, že je potřeba 
napsat seznamovací inzerát, aby si našel 
manželku a někoho, kdo o něj bude pečo-
vat. Přišlo mnoho odpovědí. Maminka 
na  jeden z  nich začala reagovat. Když to 

1. 3. – 30. 4., vestibul knihovny 
AUTORSKÉ POHÁDKY  
TOMÁŠE A VĚRY 
Výstava

Tomáš zjistil, naštval se, že si budoucí ženu 
najde sám a rozjel se na místo, kde se napo-
sledy viděl s Věrou. Ta za ním nejprve přijela 
na Vánoce, poté v létě, a nakonec u Tomáše 
a maminky zůstala natrvalo. Nic nebránilo 
tomu, aby se v roce 1992 konala svatba. 
Pohádky začal Tomáš psát a Věra ilustrovat 
asi před 15 lety. Od té doby sem tam spat-
řily světlo světa, povětšinou zůstávaly v šu-
plíku. Při jednom společném setkání u kávy, 
která pravidelně probíhají v současném do-
mově manželů – Domu pokojného stáří Na-
děje ve Vysokém Mýtě, na pohádky došlo. 
A nejen to, díky iniciativě jednoho z přátel 
manželů z  Naděje  a  vstřícnosti Městské 
knihovny ve Vysokém Mýtě máte možnost 
přečíst si dnes pohádky také vy. 

Lucie Ilčenko, Dům pokojného stáří Naděje 

Březnové akce v knihovně
Pátek 10. 3. od 17.00,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
Věra Michalicová: NEMMO  
Přednáška o  tom, jak si prostřednictvím 
NEMMO můžete pomoci. NEMMO (Neuro-
Energetické Myšlenkové Mapy a  Obrazy 
pro tělo, mysl a duši) je efektivní, snadno 
pochopitelný a jednoduše použitelný ná-
stroj v každodenním žití a  je inspirováno 
souborem mnoha metod a technik pro vě-
domou tvorbu lepšího života. Jejím cílem je 
naučit se být sám sobě terapeutem, najít 
svůj klid, radost, štěstí a  žít spokojený 
a zdravý život. 
Více informací na: www.nemmo.cz 

Úterý 14. 3. od 16.00, odd. pro dosp. čtenáře 
Marie Klíglová:  
ROZHODOVÁNÍ A ODPOVĚDNOST 
Přednáška z  cyklu Zdraví začíná v  hlavě. 
Lektorka nastíní, jak se správně rozhodnout 
a  jak za své rozhodnutí převzít odpověd-
nost. Přednášky se konají vždy každé druhé 
úterý v měsíci. Ta následující bude na téma 
Pachatelé dobra.

Pátek 31. 3. od 13.00 do 15.30,  
oddělení pro dětské čtenáře 
VELIKONOČNÍ DÍLNA 
Dílna pro děti, rodiče, babičky i dědečky. 
Přijďte si ozdobit kraslici nebo vyrobit jarní 
a velikonoční dekoraci. 
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Školáci poznávají 
umění hrou

Edukační program láká do Městské galerie Vysoké Mýto desítky školáků. Hravou 
formou poznávají umění děti z mateřinek i základních a středních škol. Pro každou 
věkovou kategorii je ušitý na míru.

Manželé Hoškovi  
Za čárou  
Za čárou, tak se jmenuje společná výstava 
manželů Hoškových. Ač oba rodilí Mora-
váci, usadili se před dvěma dekádami 
ve  Vysokém Mýtě. Marta učí na  zdejším 
gymnáziu a vede ateliér pro veřejnost, Pavel 
vyučuje v Litomyšli na fakultě restaurování, 
oba se zároveň věnují své autorské tvorbě. 
Poznali se na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti, odkud vedly 
jejich kroky po maturitě do  Prahy. Marta 
studovala Vysokou školu uměleckoprůmy-
slovou, Pavel absolvoval Akademii výtvar-
ných umění. Na  výstavě si prohlédnete 
Martiny jemné kresby a Pavlovy prostorové 
objekty, které tvoří z různých materiálů. 
 

 
  

Velké století  
– velká jména  
Brožík, Chittussi, Honsa, Hudeček, Mánes, 
Mařák, Preisler, Prucha, Štursa… Na zvučná 
jména malířů a sochařů 19. a počátku 20. 
století vsází výstava nazvaná Velké století 
1814–1914. Ta představuje veřejnosti nej-
starší umělecká díla ze sbírek vysokomýtské 
galerie, která jsou doplněna výpůjčkami 
z muzejních i soukromých sbírek. Vysoko-
mýtské zaujme předsálí věnované osob-
nostem města, uvidí rovněž dávno zaniklá 
zákoutí, která zachytili zhruba před sto pa-
desáti lety místní malíři Josef Šembera, Vác-
lav Prágr či Eduard Neumann. 
 

 
 

Tábor v galerii  
Na pohádkovou cestu kolem světa se letos 
vypraví účastníci příměstského tábora v ga-
lerii, a to v týdnu od 17. července. Za pět 
dnů tvoření, zábavy, sportování a legrace 
zaplatí rodiče 1 600 korun (sourozenecká 
dvojice 3 000 korun). Částka zahrnuje ma-
teriál, cestovné, obědy i pojištění. Galerijní 
tábor je určen primárně žákům prvního 
stupně základní školy. Kapacita je omezena.  
Přihlášky a dotazy posílejte na e-mail:  
galerie@vysoke-myto.cz.

23. 3. - 7. 5., sál galerie 
ZA ČÁROU 
Výstava manželů Hoškových,  
vernisáž ve čtvrtek 23. 3. v 17.00.

Do 12. 3., sál galerie 
VELKÉ STOLETÍ 1814–1914 
Komentovaná prohlídka výstavy 8. 3. 
v 17.00, prosíme o rezervaci místa na: 
galerie@vysoke-myto.cz.

O tom, že galerie není nudné místo, kde se 
musí chodit po špičkách a šeptat, se pře-
svědčily desítky školáků, kteří sem zavítali 
v  rámci výuky. Pilotní edukační program 
připravený lektorkou Jitkou Klofandovou 
byl inspirován výstavou obrazů Běly Kašpa-
rové. Komentovaná prohlídka, povídání 
o obrazech a tvoření, tak vypadá základní 
scénář každé edukační hodiny. Nejmenší 
účastníci si pak domů odnesli prsty malo-
vané beránky, mladší školáci vytvořili po-
mocí vytrhávání barevných papírů obraz 
hocha s papoušky a ti nejstarší zkusili pře-
nést na papír své emoce a sami sebe vyob-
razit jako zvíře. V  únoru hravá setkání 

v galerii absolvovaly dvě stovky dětí od ma-
teřinek po středoškoláky. Výchozím bodem 
pro jejich tvoření byla prohlídka výstavy na-
zvaná Velké století 1814–1914. Mladší děti 
se vydaly pohádkovou stezkou spolu s Jo-
sefem Mánesem a  Boženou Němcovou, 
starší putovaly krajinou až k moři. 
Edukační programy se díky sponzorům sta-
nou pro letošní rok pevnou součástí gale-
rijní činnosti. Doprovázet budou každou 
výstavu. Jejich smyslem je učit mladou ge-
neraci dívat se kolem sebe, komunikovat, 
spolupracovat, rozvíjet svoji tvořivost, udě-
lat si vlastní názor a vyjádřit ho. 

Iveta Danko, kurátorka MG

Přibylo on-line návštěvníků 
Počet virtuálních návštěvníků se v loňském 
roce přiblížil množství těch, kteří galerii 
osobně navštívili. Během dvou let, kdy byl 
společenský život kvůli pandemickým opa-
třením eliminován, se mnohé dění přeneslo 
do virtuálního prostoru. Městská galerie za-
reagovala reportážemi z výstav za zavřenými 
dveřmi a  vzhledem k  jejich oblibě i  loni 
v tomto trendu pokračovala. Díky tomu, že 
mají zájemci možnost nahlédnout do výstav-
ních prostor z pohodlí domova, se v uplynu-
lém roce on-line návštěvnost vyhoupla 
na 2 304 lidí. Ti zhlédli reportáž z depozitáře, 
z  oslav 65. výročí založení galerie i  z  Noci 
v galerii. Kromě toho se prostřednictvím ob-
razovky seznámili také s fotografem Karlem 
Jiskrou a s malířkou Bělou Kašparovou. 

Nyní se lze díky videozáznamu z vernisáže 
také podívat do stávající výstavy nazvané 
Velké století. 
Návštěvnost v roce 2022 posílily školní sku-
piny, kterých na podzim dorazily dvě de-
sítky. Pozvolna jsme tak v  souladu se 
současným trendem nastartovali pravidel-
nou edukaci, která je nedílnou součástí pos-
lání galerie. Na výstavy a doprovodné akce 
pořádané v galerii přišlo loni 3 203 návštěv-
níků, což je mírně pod průměrem předcho-
zích let, kdy o prázdninách ve velkém lákaly 
interaktivní výstavy Lichožrouti nebo Orbis 
Pictus Play. 
Děkujeme, že se k nám vracíte. Bez vás by 
naše práce neměla smysl. 

Iveta Danko, kurátorka MG
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Seznamte se s rodem Schmoranzů
Do architektonické podoby Vysokého Mýta zasáhl velkou měrou i architekt a památkář František Schmoranz st., kterého si připomene 
nová výstava v regionálním muzeu.

Tento významný český architekt 19. století 
stál nejen u rekonstrukcí některých míst-
ních historických pamětihodností, ale rea-
lizoval se zde i jako autor novostaveb. Jako 
památkový konzervátor bývalého Chru-
dimského kraje působil nejenom ve Vyso-
kém Mýtě, ale v  celých východních 
Čechách. Mnohá města našeho regionu 
tak nesou jeho rukopis dodnes a připomí-
nají ho tu četné stavby nejen církevního, 
obytného, úředního a školního charakteru, 
ale též nemocnice nebo městské brány. 
Výstavu, jejíž textovou část zapůjčilo 
Regionální muzeum v  Chrudimi, doplní 
množství trojrozměrných předmětů ze sbí-
rek vysokomýtského muzea i  ze sbírek 
dalších institucí. Důraz bude kladen 
na  Schmoranzovo vysokomýtské půso-
bení, ale představeno bude i  jeho dílo 
z  obecného hlediska. Výstava navíc ma-
puje i činnost dalších členů jeho uměními-
lovného rodu.

9. 3. – 23. 4.,  
výstavní prostory Šemberova domu 
ARCHITEKT A PAMÁTKÁŘ  
FRANTIŠEK SCHMORANZ ST. A ROD 
SCHMORANZŮ ZE SLATIŇAN 
Výstava. Vernisáž ve čtvrtek 9. března 
2023 v 17:00 hodin.

Architekt a památkář František Schmoranz
František Schmoranz se narodil v roce 1814 
ve vsi Bělá v okrese Rychnov nad Kněžnou. 
Po dokončení základního vzdělání odešel 
do  učení ke staviteli šlechtického rodu 
Auerspergů Benediktu Škworovi. V letech 
1830–1831 pracoval mladý František jako 
polír na Škworově stavbě krajského soudu 
a věznice v Kutné Hoře a zde získal hluboký 
vztah ke gotice, jež mu byla jako sloh po 
celý život nejbližší. Po této zkušenosti ode-
šel do Vídně, aby si prohloubil své vzdělání. 
V  roce 1837 se přistěhoval do  Slatiňan 
a s touto obcí spojil zbytek svého života. 
V roce 1844 byl jmenován městským stavi-
telem v  Chrudimi a  tento post zastával 
do roku 1871. Mimo to byl asi v roce 1853 
jmenován pro Chrudimský kraj konzerváto-

rem stavebních památek a  byl tak pod-
řízený Ústřední komisi pro výzkum a zacho-
vání památek ve Vídni. Z  jeho archi- 
tektonického díla zmiňme alespoň kapli 
zámku Žleby, přestavbu zámku Slatiňany, 
Larischovu vilu v Pardubicích, kostel sv. 
Jakuba v Poličce, přestavby kostelů Nane-
bevzetí Panny Marie v Chrudimi či kostela 
sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad 
Labem, dále katedrály sv. Ducha v Hradci 
Králové a nesmíme zapomenout na rekon-
strukce kostela sv. Vavřince a Pražské brány 
u nás ve Vysokém Mýtě. Portfolio jeho sta-
veb zahrnuje několik set objektů. 
František Schmoranz se dožil úctyhodného 
věku 88 let. Zemřel v roce 1902 ve Slatiňa-
nech, kde je rovněž pochován.František Schmoranz. Foto archiv RMVM

Schmoranzův plán průčelí kostela  
sv. Vavřince, Státní okresní archiv Chrudim.



Zámečník se nezaměřuje pouze na zámky, 
jako tomu bylo dříve. V současné době se 
zabývá zpracováním hutního materiálu 
všech možných tvarů, jako jsou např. jekly, 
trubky, tyčoviny, plechy a mnoho dalších. 
Zručný zámečník musí být všestranný 
a musí umět pracovat s bruskou, pilou, vr-
tačkou, pilníky, svářečkou a dalšími nástroji, 
které mu pomáhají kovový materiál upra-
vovat a přizpůsobit požadavkům zákazníka. 
Nejčastěji vyrábí ploty, branky, zábradlí, 
mříže a různé konstrukce. V dalším pokra-
čování řemeslné dílny Už vím proč, dědo! si 
ukážeme, jak takový zámečník pracuje. 
Předvedeme si dovednosti a techniky, které 
musí ovládat a  některé si budete moci 
i sami vyzkoušet např. vrtat, brousit, svářet 
nebo nýtovat.
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regionální muzeum 

Jak pracuje zámečník?
Další z technických dílen Už vím proč, dědo! zavede tentokrát malé návštěvníky do zámečnické dílny.

26. 3. od 13.30, Šemberův dům 
UŽ VÍM PROČ, DĚDO! 
Jak pracuje zámečník

V další muzejní dílně se návštěvníci dozví, co obnáší práce zámečníka. Foto archiv muzea

Televizní překvapení nejen pro muzejníky
Mnozí z vás jistě sledují dokumentární cy-
klus režisérky Aleny Činčerové Modrá krev, 
který každou středu večer na  ČT2 sezna-
muje diváky s příslušníky a potomky čes-
kých šlechtických rodů. Díl věnovaný rodu 
Valdštejnů, odvysílaný 1. února, přinesl pro 
vysokomýtské diváky překvapivý moment, 
který zaskočil i muzejníky. 
Jednou z osobností, s níž průvodce pořa-
dem František Kinský vedl rozhovor, byl 
Hermenegild Vladimír Karel Jireček, který 
vlastní zámeček Zátiší u Třebíče. Také vás 
zaujalo jeho jméno? Pokud ano, tak vězte, 
že pro vysokomýtské publikum se jedná 
o skutečně zajímavé překvapení. Otcem 
zmíněného Hermenegilda Jirečka (nar. 
1939) byl voják Hermenegild Jireček (nar. 
1905) a  matkou pak Gabriela Maria 
Zdenka Klementina Helena Jirečková, ro-
zená hraběnka Valdštejn-Vartenberková 
z třebíčské rodové větve. Oba rodiče jsou 
pro nás zajímaví svým vztahem k  Vyso-
kému Mýtu. 
Protože nás jméno Hermenegilda Jirečka 
zaujalo, telefonicky jsme se s  ním spojili, 
abychom si ověřili, zda skutečně má gene-
alogickou vazbu k vysokomýtskému rodá-
kovi historikovi Hermenegildu Jirečkovi 
rytíři ze Samokova. Když nám toto potvrdil, 
překvapil nás ještě jednou. Jeho maminka 

Erb Hermenegilda Jirečka rytíře ze Samokova 
pocházející z rodinné vily na Vinicích. Jireček 
získal rytířský titul v  roce 1877 za zásluhy 
o vzdělání korunního prince Rudolfa Habs-
burského. Přídomek „ze Samokova“ odka-
zuje na  jeho předky kováře, a  zároveň tím 
chtěl dát najevo, že si svůj úspěch „ukoval 
sám“. Foto archiv RMVM 

se totiž narodila v roce 1896 ve Vysokém 
Mýtě. Jak ale přesně došlo k tomu, že jejím 

rodištěm se stalo právě naše město, 
k  němuž neměla podle našich informací 
žádný vztah, nevěděl. 
Na závěr jsme si ponechali rozuzlení ro-
dinných vazeb Hermenegilda Jirečka 
na vysokomýtský měšťanský rod Jirečků. 
Významný místní rodák Hermenegild Jire-
ček (nar. 1827) měl kromě bratra Josefa 
(nar. 1825), který se mimochodem také 
proslavil na  poli humanitních věd, ještě 
bratra Emanuela (nar. 1831), zvěrolékaře, 
který měl syna Bohuslava (nar. 1875). 
Právě jemu se v roce 1905 narodil v Praze 
syn Hermenegild, otec Hermenegilda Ji-
rečka, dnešního majitele zámečku Zátiší. 
Slavní vysokomýtští rodáci Josef a Herme-
negild Jirečkové byli tedy jeho prapra-
strýci. Vojtěch Barcal

Více se o slavné rodině Jirečků můžete 
dovědět na  
KOMENTOVANÉ PROHLÍDCE  
STÁLÉ EXPOZICE  
VYSOKÉ MÝTO SVĚTOVÉ 
Ta proběhne ve čtvrtek 23. 3. v  17 
hodin na adrese A. V. Šembery 125.  
Vstup: zdarma 



Když je zima, zvířátka v lese potřebují do-
statek potravy, proto jsme to v  jednom 
mrazivém dni jeli do lesa na Vinice zkon-
trolovat. Ve městě už na  chodnících ani 
v parku moc sněhu nebylo, ale v lese stále 
byl. Hned jsme toho využili. Váleli jsme 
sudy, kreslili do sněhu a sledovali stopy, 
které do něj dělají naše boty. Našli jsme 
i  stopy zvířat. Šli jsme se podívat, jestli 
mají zvířátka dostatek potravy v krmelci. 
Zjistili jsme, že je o ně dobře postaráno. 
Přesto jsme jim přinesli jablíčka a mrkev 
na  přilepšenou. Ani my jsme nepřišli 
zkrátka a  zamlsali jsme si. Prostě byl to 
výlet, jak má být. Únor je také měsíc plný 

zábavy, radosti a veselí. To jsme si ve tří-
dách naší školky četli pohádky, hráli di-
vadlo a  na  karneval jsme se oblékli za 
princezny, prince i  jiné hrdiny. Dokonce 
jsme uspořádali i masopust, na který jsme 
se s  dětmi pečlivě připravili, nacvičili 
básničky, písničky, taneček, vyrobili si jed-
noduché masky a společně vyrazili na ma-
sopustní průvod naším městem... Snad 
jsme potěšili všechny, které jsme cestou 
potkali. Po návratu nás čekaly masopustní 
vdolečky od našich kuchařek. Moc jsme si 
to užili – prostě hej, hej, hej, masopust je 
nej.  

Kolektiv MŠ Slunečná
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Zimní radovánky
Únor je měsíc, kdy je zima bílá. Naše děti se radovaly ze sněhu, ze kterého se báječně 
stavěli třeba sněhuláci, z ledu, který skvěle praskal, když se na něj skočilo, ze sáňkování 
a klouzaček, z bílých vloček a koulovaček.

Poznáváme les,  
staráme se o zvířata
Zimní období přináší dětem mnoho radosti 
ze změn přírody okolo nás, ale zároveň jsou 
tyto změny důvodem k přemýšlení o vlast-
ním přístupu k ochraně volně žijících živoči-
chů, kteří podporu člověka potřebují. Projekt 
školního vzdělávacího programu Les v zimě 
nespí směroval děti k realizaci praktických 
činností spojených s péčí o zvířata. Děti nav-
štívily v  doprovodu člena mysliveckého 
svazu les na  Dvořisku, prozkoumaly stopy 
zvěře a diskutovaly o způsobu jejich života. 
Do krmelce daly potravu, která je pro lesní 
zvěř vhodná a prohlédly si lízátko pro srny 
v podobě kamenné soli. Děti měly možnost 
řešit postupy správného chování při náv-
štěvě lesa a preventivně odsoudit důsledky 
vandalismu u  starého ohořelého krmelce. 
Společně s rodiči se děti setkaly v mateřské 
škole, aby z přírodnin vytvořily krmítka pro 
městské ptactvo. Vznikly tak krásné závěsné 
objekty z jablíček, ořechů, pomerančů a se-
mínek, které v zimním období ptáčkům po-
mohou přečkat mrazy. Rodiče s  dětmi 
vyrobená krmítka rozvěsili na stromy v okolí 
školky a  děti teď během vycházek mohou 
pozorovat ptačí hostinu. 

Kolektiv MŠ Pod Smrkem

Na jeden den se z žáků stali učitelé
První pololetí školního roku uteklo jako 
voda. Vyjmenovat všechny akce, exkurze, 
soutěže, přednášky, výlety, divadelní před-
stavení…  je v jednom příspěvku do zpravo-
daje nemožné. Zvládli jsme toho v naší škole 
opravdu moc! Dozvěděli jsme se hodně no-
vých informací, vyzkoušeli jsme mnoho no-
vých a zajímavých věcí, ale hlavně – prožili 
jsme spolu spoustu krásných chvil. Jak jinak 
tedy oslavit konec 1. pololetí než zvesela? 
V 8. třídě ZŠ speciální si připravili „Školu na-

ruby“. Děti si vyzkoušely, jaké je to stát před 
tabulí a  učitelka zasedla do  školní lavice. 
Každý žák si vybral jeden předmět a doma si 
pro ostatní spolužáky připravil nějakou akti-
vitu. V úterý 31. ledna se podle speciálního 
rozvrhu hodin z každého žáka na chvíli stal 
učitel nebo učitelka. Byla to hodně velká zá-
bava! Ale hned druhý den si děti s radostí 
sedly na svá místa do lavic a na jejich uči-
telku zbylo místo před tabulí… 

Lucie Jandíková, Speciální ZŠ a praktická

Zimní radovánky si děti užily naplno. Foto archiv školy

Pro ptáky v okolí MŠ Pod Smrkem děti připra-
vily pořádnou hostinu. Foto archiv školy



Sníh si ale užili i  druhostupňoví sedmáci 
a deváťáci, kteří kvůli covidovým opatřením 
v  sedmém ročníku lyžařský kurz neměli. 
Sedmáci zavítali na Bedřichovku do Orlic-
kého Záhoří. Pro nedostatek sněhu jezdili 
do nedalekého ski areálu v Deštném v Or-
lických horách, kde byla v provozu modrá 
sjezdovka a  čtyřsedačková lanovka. Ani 

tato nepříznivá situace průběh kurzu nepo-
kazila a žáci si ho řádně užili. Lyžařský kurz 
devátého ročníku proběhl na  chatě Ztra-
cenka v Klepáčově. Počasí tentokrát přálo 
a díky výborným sněhovým podmínkám si 
žáci vyzkoušeli nejenom sjezdovky, ale 
i  perfektně upravené běžkařské stopy 
v okolí sedla „Skřítek“. 
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Téměř celá škola se učila lyžovat
Od poloviny ledna do poloviny února žil celý první stupeň lyžařskými kurzy. Na sjezdovce v Čenkovicích se postupně vystřídaly 
všechny třídy. Dosyta si užily zimních radovánek, začátečníci se naučili lyžovat a zdatní zdokonalili techniku třeba i jízdou v terénu.

Nesportovalo se ale jen na  lyžích, hrál se 
i florbal. Po vítězstvích v okrskovém a okres-
ním kole ve florbale se naši žáci utkali v kraj-
ském kole, kde obsadili krásné 3. místo. 
Velmi dobře nás také v okresním kole děje-
pisné olympiády v Ústí nad Orlicí reprezen-
tovali Matyáš Kytlic a Bruno Pácha. Ve velké 
konkurenci 32 soutěžících se Matyáš umís-
til na  pěkném 5. místě a  Bruno obsadil 
8. místo. 
A co se dělo přímo u nás ve škole? Školní 
parlament uspořádal pro zájemce odpo-
ledne s  deskovými hrami. Žáci si zahráli 
různé druhy dobblu, Bobří bandu, Bang 
a  Ubongo. Odpoledne se velmi vydařilo 
a pro velký zájem se bude opakovat. 
Žáci 8.C Matěj Lipavský, Matěj Tomášek 
a Lukáš Matějek připravili odpolední pro-
gram pro družinu v  internetové učebně. 
Děti měly zpestřené odpoledne plné počí-
tačových her. Děti ve družině si ale jen ne-
hrají a nečtou, např. komiksy, které je moc 
baví, ale také si vyrábí krásné masky na kar-
neval, který je teprve čeká.   
Již v  prosinci navázala naše škola spolu-
práci s Domovem pokojného stáří Naděje. 
V rámci propojování generací a zpříjemňo-
vání volného času seniorů se naši žáci snaží 
seniorům jejich pobyt v domově zpříjemnit. 
Mají pro ně připravené různé aktivity a tvo-
ření.            Marta Faltysová, ZŠ Javornického 

Kromě obvyklých školních povinností jsme v uplynulém měsíci stihli i lyžařský kurz. Foto archiv 
školy

Florbal a přehazovaná
Družstvo chlapců 1. stupně ZŠ Jiráskova se 
účastnilo okrskového kola florbalového tur-
naje v České Třebové. V turnaji se nám da-

řilo nad očekávání, zvítězili jsme ve všech 
zápasech a zajistili si postup do okresního 
finále. 
Okresní finále naší věkové kategorie hostila 
ve čtvrtek 2. února ZŠ J. A.  Komenského 
v Brandýse nad Orlicí. V prvním utkání jsme 
těsně porazili poměrem 6:5 výběr ZŠ A. Ji-
ráska Lanškroun, následovalo jednoznačné 
vítězství 11:1 nad domácím týmem z Bran-
dýsa. V posledním zápase celého turnaje se 
nám podařilo po nepovedeném začátku, 
kdy jsme brzy prohrávali 0:2, zvítězit nad 
týmem ZŠ Nádražní Žamberk 7:6, a tím si 
zajistit vítězství v celém turnaji. 
1. února se smíšené družstvo naší školy 
zúčastnilo také okresního kola turnaje 
v  přehazované. V  konkurenci čtyř týmů 
z našeho okresu jsme se neztratili. Všechna 
naše utkání byla vyrovnaná a rozhodovaly 
vždy koncovky jednotlivých setů. Skončili 
jsme na 4. místě.        Kolektiv ZŠ Jiráskova Úspěšní florbalisté. Foto archiv školy

 Středa 15. 3. od 15.00 do 17.00,  
ZŠ Javornického 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
Zveme žáky budoucího 6. ročníku a je-
jich zákonné zástupce na den otevře-
ných dveří na  hlavní budově ZŠ 
Javornického. Budou si moci prohléd-
nout budovu školy a vyzkoušet si ně-
které předměty, které je čekají po 
přechodu na  druhý stupeň. Zároveň 
bude možné podávat žádosti o přijetí.



S dětmi jsme pokračovali v naší společné 
celoroční hře Cesta kolem světa. Začali jsme 
ochutnávkou vlastnoručně vyrobených 
ovocných salátů z exotického ovoce a po-
kračovali dalšími tradičními pokrmy v cizích 
zemích. Při čtení jsme zabrousili na slavné 
světové příběhy a pohádky. 
Vydařenou akcí bylo také dopoledne plné 
pohybu, kdy celou školu rozhýbal moderní 
taneční workshop. Možná právě tento pro-
gram byl pro některé žáky inspirací pro ná-

cvik jejich vystoupení do již tradiční soutěže 
Knířovský talent. Všichni předvedli skvělé 
výkony a právem si zasloužili velký potlesk 
a uznání od ostatních spolužáků i odborné 
poroty. 
Prvňáčci navštívili vysokomýtskou knihovnu, 
kde v rámci projektu Knížka pro prvňáčka 
poznávali prostředí velké knihovny. Knížky 
si mohli prohlédnout a pročíst. V dubnu se 
již těší na další návštěvu. 
Žáci 2. a 4. ročníku se pustili do programu 

22

školy

Knířovská škola plná zážitků
Druhé pololetí školního roku jsme v knířovské škole zahájili výletem do dalekých krajin. 

Prověření znalostí 
a trocha kultury   
Přichází období školních olympiád. Andrea 
Pavlíčková a Vojtěch Hospodka ze ZŠ Jirás-
kova se zúčastnili okresního kola dějepisné 
olympiády, přičemž Vojtovi se povedlo po-
stoupit do kola krajského. Dařilo se mu také 
v zeměpisné olympiádě, spolu se Sebasti-
anem Langem a Matějem Šrůtem postou-
pili do  okresního kola. Pánové, přejeme 
vám hodně štěstí! 
7. třídy ZŠ Jiráskova vyrazily do  Divadla 
Drak v Hradci Králové na cenami ověnčené 
představení Bílý tesák. Po něm si žáci mohli 
prohlédnout zázemí divadla, Labyrint – 
tedy galerii a  kreativní laboratoř, ale na-
koukli třeba také do truhlárny, v níž se vy-
rábí kulisy a rekvizity. 
Třídy 6.A a 6.C se vypravily do Klicperova di-
vadla na představení Prašina. Nejprve jsme 
přečetli knižní předlohu Vojtěcha Matochy 
a po představení jsme mohli srovnávat s di-
vadelním zpracováním. Můžeme doporučit 
jak knihu, tak i divadelní ztvárnění v režii 
Pavla Kheka. 

Tereza Dejdarová, ZŠ Jiráskova

Příměstský lyžařský kurz

Abeceda peněz. Nejprve všichni zvládli 
vstupní kvíz a poté se těšili na praktickou 
část, kdy je ve škole navštívila zástupkyně 
z České spořitelny, aby pokračovali doved-
nostmi v oblasti finanční gramotnosti. Dru-
háci si vytvořili svůj opravdový obchod 
a vyzkoušeli si zodpovědnou roli prodavače 
i  nakupujícího. Čtvrťáci se mohou těšit 
na akci Podnikavá škola, kdy si založí svou 
vlastní společnost a  budou muset zvlád-
nout hospodařit se svými příjmy a výdaji. 
Školní družina v zimním čase myslela na zví-
řecí kamarády v lese a se zásobou zdravých 
dobrot se vydala ke krmelci. Cestou děti sle-
dovaly a poznávaly stopy zvěře. 
S  chutí vyhlížíme jarní počasí, abychom 
mohli na školní zahradě opět postavit týpí 
a k výuce využívat všechna další venkovní 
místa ve škole i jejím okolí. 

Kolektiv ZŠ Knířov 

Největší únorovou akcí 1. stupně ZŠ Jirás-
kova byl bezesporu příměstský lyžařský 
kurz, který se pro velký úspěch konal již po-
několikáté, a  to dokonce ve dvou turnu-
sech. Vystřídalo se na něm přes 100 dětí. 
Zkušenější lyžaři zdokonalovali svou tech-
niku, nelyžaři se seznamovali s novým spor-
tovním náčiním. Na  konci týdne už byli 

schopni sjet kopec s  přehledem a  mohli 
na sebe být náležitě hrdi. V prvním týdnu 
dětem počasí neskutečně přálo, druhý 
týden sice nebylo zcela slunečno, ale lyžař-
ské podmínky byly také dobré. Přejeme 
všem malým lyžařům, ať je lyžování stále 
baví. 

Tereza Dejdarová, ZŠ Jiráskova 

Sobota 18. 3. od 13.00 do 17.00,  
ZŠ Knířov 
DEN OTEVŘENÉ ŠKOLY 
Zveme všechny zájemce na prohlídku 
knířovské školy a jejího okolí.  
Poznejte, že nejsme tradiční škola. 

Příměstský lyžařský kurz probíhal v Čenkovicích. Foto archiv školy

Návštěva vysokomýtské knihovny. Foto archiv školy



Jedno lednové odpoledne začal v učebně 
č.  111 workshop pod vedením učitelek 
z  Vyšší odborné školy pedagogické 
a Střední pedagogické školy v Litomyšli. 
Ty k nám díky jejich evropskému projektu 
v rámci programu Erasmus+ přivezly zna-
losti a dovednosti, které jim předalo sdru-
žení výtvarných umělců zaměřujících se 
právě na fresku, a to konkrétně ve Francii. 
A jak vše probíhalo?  
1) Arriccio – Namočení betonových kachlí 
(rámů připravených pro fresku) proběhlo 
hned na začátku. Ty se tak musely nechat 
alespoň 2 hodiny ponořené ve vodě. Dále 
se do rukou vzaly zednické lžíce, prosil se 
písek, nabralo se vápno a začala se míchat 
vrstva fresky – arriccio. Základem bylo 
správné „nahození“ a namačkání do forem. 
Tento rám se naplnil ze 2 třetin a mohlo tak 
dojít k zaschnutí první vrstvy v průběhu 14 
hodin. 
2) Intonaco – Po zaschnutí se další den ráno 
nanesla další vrstva jemné omítky – into-
naco. Tato vrstva zaplnila poslední třetinu 

rámu a díky hladítkům se zarovnala s hra-
nou kachle. Důležité však bylo, aby omítka 
zaschla jen částečně, protože „gró“ této 
techniky je právě malba do vlhké omítky. 
3) Přenesení návrhu – Žáci připravené ná-
vrhy přenesli na  průsvitnou fólii pomocí 
permanentního fixu. Fólii poté přiložili 
na omítku a pomocí špejle vyryli základní 
obrysy svého motivu. 
4) Malba – Díky pigmentům, které lektorky 
přivezly z Francie, mohli žáci malovat a do-
tvořit tak celou fresku. Museli však začít od 
jemných a velmi ředěných pigmentů, které 
se časem stávaly sytějšími a sytějšími. Z to-
hoto důvodu se tak nanášely desítky vrstev. 
28 hodin práce = 18 hotových fresek o roz-
měrech 30 x 30 cm. 
Děkujeme mnohokrát litomyšlským lektor-
kám Šárce Kučerové, Romaně Hřibové 
a Jitce Klofandové, že díky nim fresku nena-
leznete už jen například v Sixtinské kapli, 
ale brzy už i na stěnách naší školy. 

Šárka Müllerová, ZUŠ
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Vápno s pískem a freska je na světě
Zednické lžíce, stěrky, hladítka, špachtle, ale hlavně pak písek a vápno, to vše bylo potřeba k tomu, aby žáci výtvarného oboru naší 
školy mohli pracovat se starou výtvarnou technikou – freskou.

Nanášení barev do vlhké omítky, tak vzniká 
freska. Foto archiv školy

V zimním období si žáci výtvarného obo-
ru skupiny Pavlíny Kmoškové vyzkoušeli 
tvorbu krátké animace. Téma bylo volné, 
podmínkou však bylo vložení vtipné pointy. 
Žáci si tvořili vlastní postavy (kromě lego 
postaviček), pozadí, animační efekty 
i zvuky. Každý na to šel jinou cestou – jedni 
zvolili animaci plastelínou, jiní rozpohybo-
vali postavičky z lega, jedna skupina použila 
kombinaci papírových postav a modelovací 

hmoty. Pro sestavení fotografií do animace 
jsme vyzkoušeli jak aplikaci v mobilním te-
lefonu, tak program Adobe Premiere Pro. 
Pro vytvoření těchto krátkých videí – žádné 
nepřesáhlo délku jedné minuty – museli 
žáci vytvořit 300–500 snímků. To je nemálo 
práce, že ano? Nutno podotknout, že se 
mnohé naučili nejenom žáci, ale i jejich uči-
telka.                      

Pavlína Kmošková, ZUŠ

Tvorba animace ve výtvarce  Středa 15. 3 v 8.00, ZUŠ 
KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE  
DECHOVÝCH SOUBORŮ ZUŠ 
Komorní hra s převahou dechových 
nástrojů. Soutěž je veřejnosti pří-
stupná. V den konání soutěže odpadá 
veškerá individuální výuka.  

Už víme, jak vzniká animace. Foto archiv školy 

Pátek 24. 3. v 18.00, M-klub 
X. SPOLEČENSKÝ VEČER ZUŠ 
Šerpování absolventů základního 
studia I. a II. stupně. Zahrají taneční 
orchestry a kapely školy. Hudební pře-
kvapení pedagogů ZUŠ. Vstupenku ob-
drží absolvent od svého pedagoga, 
rodiče a ostatní zájemci si mohou vstu-
penky zakoupit v infocentru od 6. 3. 



Na konci ledna se uskutečnil již 73. matu-
ritní ples v  prostorách M-klubu. Plesem 
provázela kapela Septima a DJ Danda ve 
druhém sále. 
Ve středu první únorový den vyrazili vodaři 
ze 3. ITV na exkurzi do Týnce nad Labem, 
kde si prohlédli zdymadlo na Labi. Prošli re-
vizní chodbou pod jezovými poli a vystou-
pali 155 schodů do velína plavební komory, 

kde měli možnost vidět v provozu poklo-
pová vrata na horním ohlaví a vzpěrná vrata 
na dolním ohlaví plavební komory. 
Ve čtvrtek 2. února navštívil 1. a 2. ročník 
učebního oboru truhlář firmu v  Dolní 
Čermné, která se zabývá výrobou několika 
typů eurooken, vchodových dveří, okenic 
a dalšího sortimentu. Při návštěvě měli mož-
nost zhlédnout kompletní výrobu euro-
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Co je nového na stavební škole?
V uplynulém měsíci proběhla na VOŠS a SŠS Vysoké Mýto řada zajímavých akcí.

oken. Seznámili se s jednotlivými techno- 
logickými operacemi, jako je výroba roho-
vých spojů, frézování na CNC strojích, liso-
vání, provádění povrchové úpravy, kování, 
kompletace, zasklívání a  mnoho dalších. 
Dne 8. února proběhla  přednáška pro 2. 
ročníky – Šikmé střechy. Přednášející Jan 
Svoboda v  prezentaci ukázal všechny 
možné vrstvy a materiály, které se ve střeše 
nacházejí, ale hlavně upozornil na spousty 
detailů, které se v praxi opomíjejí. Druhá 
přednáška byla určena pro studenty 3. a 4. 
ročníků, kde se v první části seznámili s pro-
váděním hydroizolací spodních vrstev 
stavby u  podsklepených i  nepodsklepe-
ných objektů, druhá část patřila poruchám 
staveb se zaměřením na dřevostavby. Zde 
mohli studenti vidět ukázky špatné reali-
zace staveb s  chybami provedení vnější 
a vnitřní hydroizolace, které vedly k fatál-
ním poruchám. Tyto poruchy se objevily po 
několika letech a  opravy byly velmi ná-
kladné s výměnou části svislých konstrukcí 
nebo demolicí objektu. 
Eliška Hašková, Tereza Škodová Jandáčková,  

VOŠS a SŠ stavební

Vodaři si prohlédli zdymadlo na Labi v Týnci nad Labem. Foto archiv školy

Akademie dopadla na výbornou Středa 1. 3. v 15.30, učebna fran-
couzštiny (3. patro gymnázia) 
FRANCOUZSKÉ ODPOLEDNE 
Dovolujeme si pozvat všechny zájemce 
o francouzštinu. 
 
Čtvrtek 2. 3. od 18.00, M-klub  
TRANSPORT ŽIDŮ 
Dovolujeme si pozvat veřejnost na opa- 
kované divadelní představení vysoko-
mýtských gymnazistů Transport židů. 
Představení formou zpracování osudů 
židovských rodin ukázalo těžký život 
židů v letech 1939–1940.

 
PŘIHLÁŠKY A PŘIJÍMACÍ  
ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM  
Někteří studenti 5. tříd a všichni stu-
denti 9. tříd se v těchto dnech rozho-
dují, kam podat přihlášku k dalšímu 
studiu. Upozorňujeme, že přihlášky 
se podávají do 1. 3. včetně. Přijímací 
zkoušky budou probíhat následovně: 
Čtyřleté studium: 13. a 14. 4.; osmileté 
studium: 17. a 18. 4.  
Více informací na: www.gvmyto.cz, 
odkaz Pro uchazeče – Přijímací řízení

Po dvouleté pauze se uskutečnila 2. února 
tradiční Akademie gymnázia. Odpoledne 
proběhlo představení pro školy a večer pro 
veřejnost. I se zdánlivě zvláštním tématem 
Umřu včera se studenti a uvádějící vypořá-
dali vtipně a  velmi úspěšně. Vystoupení 
v důstojném prostředí renovovaných pro-
stor Šemberova divadla se stalo svědkem 
nebývalého zájmu i  ze strany veřejnosti. 

K informaci patří samozřejmě i výsledky ur-
čené porotou:  Hlavní cena: nižší gymná-
zium - kvarta; vyšší gymnázium - 3. B; Otmar 
herec: nižší gymnázium – Tomáš Křížek (ter-
cie); vyšší gymnázium – Kamil Braik 
(3. B); zvláštní cena organizátorů: uvádějící 
Eduard Příhoda, Ondřej Švejda  

Pavel Kouba, gymnázium

Letošní téma znělo Umřu včera. Foto archiv školy



První zmíníme firmu Cake Pops, s. r. o., za-
bývající se nákupem a prodejem dortových 

lízátek. Za tuto firmu byl jmenovitě oceněn 
Filip Kadidlo, který získal druhé místo za 
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Fiktivní firmy potvrdily kvalitu
Ve dnech 25. a 26. ledna se žáci třídy P3 zúčastnili dvoudenního Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Olomouci, na který se při-
hlásilo celkem dvacet jedna firem, z toho dvě firmy přijely z Belgie a jedna z Rumunska. Naši školu reprezentovaly firmy Cake Pops, 
s. r. o. a Shout4, s. r. o., které si z veletrhu přivážejí celkem osm úžasných ocenění.

nejlepší komunikaci v  anglickém jazyce 
a Klára Víšková, ředitelka firmy, jež se umís-
tila na třetím místě jako nejlepší reprezen-
tantka. Odborné porotě se také líbilo logo 
firmy a vyhodnotila ho jako třetí nejlepší 
mezi všemi zúčastněnými firmami. 
Ještě lépe se dařilo fiktivní firmě Shout4, 
s. r. o., jejíž podnikatelský plán, kterým je 
nákup a prodej udržitelné módy a podpora 
citlivých témat ve společnosti, byl oceněn 
jako nejlepší mezi všemi firmami. Velmi nás 
také potěšilo 1. místo za nejlepší reklamní 
spot, který vytvořili a natočili žáci této fik-
tivní firmy. Jmenovitě byla oceněna i ředi-
telka firmy, Sára Bednářová, která se 
umístila na 1. místě jako nejlepší reprezen-
tantka. Prezentace této firmy před odbor-
nou porotou byla vyhodnocena jako druhá 
nejlepší. Poslední cenu, konkrétně druhé 
místo, získala firma za nejlepší slogan v an-
glickém jazyce.  

Nikola Eliášová, SŠ podnikání

Mnoho ocenění získala fiktivní firma Shout4, s. r. o. Foto archiv školy

Ve čtvrtek 2. února poctila třídu P4 svou 
návštěvou vedoucí OOP VM Šárka Vlčková 
s  přednáškou na  téma Policie České repu-
bliky. Zprvu jsme si mysleli, že prezentace 
bude příliš dlouhá, ale nakonec čas utekl 
velmi rychle. Zkušenosti Šárky Vlčkové a si-
tuace z praxe nás natolik pohltily a zaujaly, že 
jsme ztratili pojem o čase a hltali každé slovo. 
Během přednášky jsme si společně zopako-
vali také teorii z oblasti správního a trestního 

práva, které se momentálně učíme v hodi-
nách práva. Zajímavých a  pravdivých pří-
běhů z  policejního prostředí také nebylo 
málo. Pokud bych mluvila sama za sebe, ne-
bála bych se říct, že ve mně tato návštěva za-
nechala spoustu pozitivního a  propojení 
teorie a praxe vnímám jako nejlepší způsob, 
jak vzbudit zájem a  zároveň se dozvědět 
spoustu nových informací. 

 Tereza Jirásková, žákyně P4, SŠ podnikání 

Policie ČR na podnikatelce Přednáška na téma 
Soft Skills

V úterý 24. ledna navštívila naši třídu P3 
Hana Štěpánová. Společně s ní jsme se celé 
dvě hodiny věnovali tématu Soft Skills. Tyto 
tak zvané měkké dovednosti se týkají cho-
vání. Společně jsme se bavili například 
o tom, jak správně podávat ruku nebo jaké 
oblečení je, či není vhodné do společnosti. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových skuteč-
ností, a zároveň jsme si povídali i o věcech, 
které jsme už znali, takže jsme si mohli tyto 
informace upevnit. Byly to dvě příjemně 
strávené hodiny. 

Adéla Škarková, žákyně P3, SŠ podnikáníNa začátku února proběhla přednáška na téma Policie ČR. Foto archiv školy
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Mikádo 
 
Čtvrtek 16. 3. od 17.30, Mikádo 
TVOŘIVÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA 
Přihlášky do 13. 3. Informace: sona@svc-mi-
kado.cz, tel. 604 193 030. Cena: 250 Kč 
 
Úterý 28. 3. od 17.30, Mikádo 
DIGI DĚTI – děti a technologie 
Lektor: Jan Kršňák. Beseda plná praktických 
rad a informací pro rodiče především škol-
ních a předškolních dětí. Jak k technologiím 
přistupovat, jaký vliv má zacházení s tech-
nologiemi na vývoj dětí… Možnost hlídání 
dětí během přednášky. Vstupné: 150 Kč 
  
Čtvrtek a pátek 30. a 31. 3., Mikádo 
BURZA KOL 
Příjem kol čtvrtek 30. 3. od 17.00.  
Prodej kol v pátek 31. 3. od 9.00 na Mikádu. 
Informace: filip@svc-mikado.cz,  
tel. 777 473 190. 
  
Připravujeme: 
Sobota 1. 4.  
KUJEBÁCKÝ JARMARK 
Tvořivá dílna v altánu s Mikádem. 
  
Čtvrtek 6. 4. 
TOBOGA 
Výlet do Jump arény Toboga v Hradci Krá-
lové. Přihlášky do 28. 3. 
Informace: filip@svc-mikado.cz,  
tel. 777 473 190. Cena: 400 Kč 
  
Čtvrtek 13. 4. od 17.30, Mikádo 
TVOŘIVÁ DÍLNA SE SOŇOU 
Přihlášky do 10. a. Informace:  
sona@svc-mikado.cz, tel. 604 193 030. 
Cena: 250 Kč 
 
Pátek 28. 4., Mikádo 
ČAROBABÍ 
Čarodějnice na Mikádu. 
 
Přihlašování na akce a kurzy Mikáda na: 
www.mojemikado.cz-akce 
 
 

Tykadlo 
 
Čtvrtek 16. 3. a 30. 3. od 15.00 do 17.30 
ODPOLEDNÍ OTEVŘENÁ HERNA 
Stavte se s dětmi vyřádit na opičí dráze, vy-
zkoušet aktivity na procvičení jemné moto-
riky, skočit do bazénku s kuličkami nebo jen 
pohrát s jinými hračkami… 
Cena: 50 Kč / + 30 Kč sourozenec 
 
Čtvrtek 16. 3. od 16.00 
JARNÍ DÍLNA 
Tvoření nejen pro rodiče s dětmi, ale i pro 
děti předškolního a  mladšího školního 
věku. Cena: 80 Kč/ + 30 Kč sourozenec 

Pátek 17. 3., 31. 3., 14. 4. a 28. 4.  
od 9.00 do 12.00 
KURZ ŠITÍ S TERKOU II. 
Kurz šití pro maminky – 4 páteční dopole-
dne po 3 hodinách. Za pomoci zkušené lek-
torky si ušijete krásné oblečení pro své dítě 
či pro vás a odnesete si střih. Možnost za-
půjčit 2 šicí stroje a vzít si děti s sebou.  
Přihlášky do  15. 3. na  eva@mikado-svc.cz 
nebo na tel. 739 084 971. 
Cena: 1 000 Kč (nezahrnuje materiál) 
 
Čtvrtek 23. 3. od 16.00 
KRUH – sami sobě na mateřské 
Pojďte s  námi opět do  KRUHU a  pomá-
hejme sami sobě na mateřské. Probereme 
jednotné téma ze všech stran, téma upřes-
níme na našich stránkách. Vstup do herny 
zdarma, děti s sebou. 
 
Pátky 24. 3. – 19. 5. od 9.30 do 11.30 
KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI 
5 pátečních setkání 1x za 14 dní, hravé dvě 
hodiny s keramickou hlínou a hernou pro 
děti. Budete tvořit společně se svou rato-
lestí, poznávat co vše se dá s hlínou realizo-
vat. Lektor: Veronika Měkotová. Přihlášky 
do 20. 3. na: www.mojemikado.cz – akce. 
Cena: 700 Kč 
 
Sobota 25. 3. od 9.00 do 12.00 
JARNÍ/LETNÍ BAZÁREK  
Sháníte oblečení, hračky, knihy apod. pro 
děti různého věku? Přijďte do Tykadla. 
Nebo naopak toho máte doma dost po dě-
tech a máte čas a chuť si pronajmout stůl? 
Více informací pro prodávající naleznete 
na  www.mc-tykadlo.cz  nebo pište či vo-
lejte: eva@svc-mikado.cz, 777 473 198. 
 
Připravujeme: 
Pondělí 3. 4. od 9.30, u Tykadla 
VELIKONOČNÍ HLEDAČKA 
 
Každý sudý čtvrtek od 13.00 do 17.00 
PORADNA PSYCHOMOTORICKÉHO  
VÝVOJE PRO DĚTI DO 1 ROKU 
Nácvik manipulace s  dítětem, informace 
o  dovednostech, které by mělo miminko 
postupně zvládnout. Jak motivovat k aktiv-
nímu pohybu a stimulovat kojence k po-
stupnému rozvoji důležitých dovedností 
správným způsobem. Nutné se předem ob-
jednat na tel. čísle 739 084 971. Lektor: Eva 
Fliger. Cena: 300 Kč za 45 minut 
 
Každé pondělí a středa od 9.00 do 12.00 
OTEVŘENÁ HERNA  
Dopoledne v herně s doprovodným půlho-
dinovým programem (10.00 - 10.30) zamě-
řeným na  výtvarné aktivity, procvičení 
jemné a  hrubé motoriky, pohyb, říkanky 
a písničky. Vedoucí: Helena Dlouhá a An-
drea Nováková 
Cena: 50 Kč  

Úterky a čtvrtky od 8.30 do 12.00 
TYKADÝLKO – příprava na školku 
Pravidelná dopoledne pro děti od 2 let s pří-
pravou na  mateřskou školu se zkušeným 
pedagogem bez přítomnosti rodičů. Procvi-
čení jemné a hrubé motoriky, písničky, ří-
kanky a pohybové aktivity. Lektorka: Anna 
Bušková 
Cena: 2 100 Kč (při pravidelné docházce úterý 
i čtvrtek celý měsíc), 1 050 Kč (při pravidelné 
docházce úterý, nebo čtvrtek celý měsíc) 
 
Každé úterý od 17.30 do 19.30 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ  
S PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVOU 
60 minut cvičení + 60 minut předporodní 
přípravy po dobu 12 týdnů. Cena: 2 800 Kč  
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ od 17.30 do 18.30 
60 minut cvičení po dobu 10 týdnů.  
Cena: 1 500 Kč 
PŘEDPORODNÍ  PŘÍPRAVA od 18.30 
do 19.30 
60 minut po dobu 12 týdnů. Cena: 1 800 Kč 
Odborná lektorka: Veronika Pokorná  
 
Více informací o činnosti MC Tykadlo  
(Plk. B. Kohouta 914) podá Eva Fliger na tel. 
777 473 198 a na eva@mikado-svc.cz.  
Přihlášky na: www.mojemikado.cz – akce 
 
 

Deskové hry Fénix 
 
17. – 19. 3., Husova 146 
VÍKENDOVÉ DESKOHRANÍ  
Tři dny plných her, jídla a pití, ale hlavně zá-
bavy ve skvělé domácké atmosféře. Přijďte 
mezi nás. Rádi vás zasvětíme do tajů her. 
V sobotu proběhne turnaj ve hře Conquest 
a  workshop v  malování figurek. V  neděli 
bude turnaj ve hře Scratch Wars.  
Více informací: deskovehryfenix.cz 

Plesy v M-klubu 
 
11. 3. - Odborářský ples 
24. 3. - Společenský večer ZUŠ Vysoké 
Mýto
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Divadeliér v březnu
Divadeliér pro své návštěvníky znovu připravil bohatý program. Těšit se můžete 
na novou výstavu ve výlohách, dvě divadelní představení, přednášku o kosmonautice 
i operní koncert.

Divadelní spolek 
Šembera  
 
Úterý 28. března v 19.00,  
Šemberovo divadlo 
JAKUB A JEHO PÁN 
Repríza  představení.  Divadelní  spolek 
Šembera připravil představení Milana Kun-
dery, které proslavilo zejména legendární 
nastudování Divadla Bez zábradlí s  Jiřím 
Bartoškou a Karlem Heřmánkem v titulních 
rolích. Jde o divadelní hru o  třech jedná-
ních,  ve  které  autor  přepracoval  a  pro 
divadlo upravil prózu Denise Diderota. 
S  nadsázkou, humorem, ale i  trochou 
smutku a sentimentu se na pozadí tří mi-
lostných příběhů zabývá lidským osudem, 
který je či není člověku dán, určen, anebo 
jak v textu často zaznívá, psán předem… 
Hrají: Petr Chalupník, Pavel Pešek, Lucie Vo-
berová, Richard Matoušek, Michal Miler, 
Vladimír Martinek, Leoš Krbek, Michaela 
Kotrbová, Tereza Dejdarová, Petra Vtípilová, 
Petr Klofanda a Michal Uher. Režie: Petr Klo-
fanda. Vstupné: 160 Kč 
 

Loutkové  
divadlo Srdíčko 
 
Neděle 26. 3. od 14.00 a 16.00 
SŮL NAD ZLATO 
Pohádka na motivy Boženy Němcové. 
Režie: Martin Prachař, scéna: Viktor 
Čáp, světlo a zvuk: Milan Dostál, in-
spice: Kamila Pavlíčková, hrají: herci 
a loutky loutkového divadla. 
Předprodej vstupenek v  infocentru ve 
Vysokém Mýtě, nebo hodinu před před-
stavením.

5. 3. – 31. 3., výlohy Divadeliéru 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ  
BERENIKY HALADOVÉ 
Srdečně vás zveme na vernisáž Bereniky 
Haladové z Prahy, která proběhne v neděli 
5. března v 17.00 před výlohami Divadeli-
éru. 
Do srdce sbírám užaslé střípky okamžiku – 
fotografování je Bereničinou vášní, které se 
věnuje již řadu let. Ráda se dívá na  svět 
kolem sebe a snaží se jej zachytit tak, jak jej 
kolemjdoucí zpravidla nestihnou postřeh-
nout. Její oblíbené téma je zátiší. Své foto-
grafie časem začala doprovázet poetickým 
slovem jako umocnění vyjádření pocitů.  
 

 
 
Neděle 12. 3. od 15.00, Divadeliér 
PLAVÁČEK 
Jestli jste nestihli premiéru Plaváčka, nezou-
fejte, srdečně vás zveme na reprízu. Veselá 
pohádka divadla Di o tom, že osud je sil-
nější člověka. 
Hrají: Adéla Pellarová, Monika Münsterová 
Scénář a režie: Adéla Pellarová 
Scénografie a loutky: Monika Münsterová 
Hudba: Šimon Martínek 
Vstupné: dobrovolné 
 

 

 
 
Neděle 19. 3. v 19.00, Divadeliér 
KOSMONAUTIKA PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ 
... aneb Co dělají kosmonauti, když se řídící 
středisko nedívá... 
Létat do  kosmu je zodpovědné a  nebez-
pečné povolání, ale i při velkém množství 
práce si kosmonauti musí najít čas na jídlo, 
spánek a  relaxaci. Co se děje na  oběžné 
dráze, když se řídící středisko nedívá? Jak si 
kosmonauti připravují oběd a proč v kabině 
nesmí poletovat drobky a  kapičky vody? 
Jak se myjí a chodí na záchod a jak se kos-
monautům na  kosmické stanici spí? A  je 
v kosmu místo třeba i na sex? 
Nepracovním životem kosmonautů vás 
provede Milan Halousek z České kosmické 
kanceláře společně s Krtečkem, který byl 
v roce 2011 na Mezinárodní kosmické sta-
nici ISS. Vstupné: dobrovolné 
  
Čtvrtek 23. 3. od 19.00, Divadeliér 
SPOLU 
Světová premiéra divadelní hry. Něžná ko-
medie o nehynoucí lásce v manželství pro-
pletená spoustou slovních hříček.  
Hrají: Adéla Pellarová, Tomáš Svarog Valek 
Scénář: Adéla Pellarová 
Režie: Tomáš Svarog Valek 
Kostýmy a  scénografie: Adéla Pellarová 
a Tomáš Svarog Valek 
Hudba: Eduard Příhoda junior 
 
Úterý 28. 3. v 19.00, Divadeliér 
ZUZANA HYNEK TVRZNÍKOVÁ,  
VLASTIMIL JURČÍK A HOSTÉ 
Pojďte přivítat jaro ponořením se do same-
tového hlasu operní zpěvačky Zuzany 
Tvrzníkové v doprovodu vynikajícího klaví-
risty Vlastimila Jurčíka a hostů na koncertě 
z  jímavé hudební mozaiky klasických děl 
i odlehčeného žánru. Tóny, které vám roze-
zní duši tak, že v sobě připravíte uvnitř sebe 
místo na paprsky letního slunce. 
Vstupné: dobrovolné



Chápu, že vás touto zprávou nenadchnu 
ani tehdy, když slíbím, že se zdržím 
přílišného moralizování. 
Otázku, co je půst, jsem dostal vloni před 
Vánocemi v  Berenice. A  teď je březen 
a  většina z  nás se těší na  jaro a  na  jeho 
životodárnou mízu. Tak proč teď mluvit 
o půstu? 
Některé věci tak nějak děláme a  už se 
neptáme proč. A možná jich bude o něco 
víc, než bychom čekali. Ale u  některých 
bychom se ptát měli, protože samy o sobě 
nemají být cílem, ale prostředkem v našem 
konání. Mají nás někam nebo spíše 
k  někomu přivést. A  půst není v  tomto 
případě výjimkou. Nepostíme se přeci 
proto, abychom něčeho dosáhli, ale spíše 
k někomu a aby ten někdo dosáhl k nám. 
Aby byl blíž. 
V  knihách židovského rabína a  kabalisty 
Jicchaka ben Šloma Lurii najdeme myšlen-

ku, že se Bůh před stvořením světa musel 
smrsknout, umenšit, aby pro svět udělal 
místo. A  možná to platí o  vesmíru stejně 
jako o lidech. Neuškodí nám, když se trochu 
smrskneme, nejen co do  objemu, ale 
třeba i  co do  množství nároků, přání 
a  přesvědčení, protože teprve pak může 
vzniknout prázdné místo pro něco nového, 
neočekávaného a překvapujícího. A třeba 
je právě půst časem umenšení, ve kterém 
uděláme více místa pro druhého, aby bylo 
mezi námi blíž, aby se na  kulturních 
komisích, a budiž jim to přičteno k dobru, 
nemuseli jejich členové zamýšlet nad tím, 
proč se dnes tak málo zpívá a tančí. 
Proto letos nenabádám k askezi, ale spíše 
k  tanci. Ne k  vážnosti, ale spíše k  radosti 
a  zpěvu, protože radost má potřebu 
druhého, a tak se nemíjí se smyslem postu.      

Jiří Plhák,  
vikář Církve československé husitské
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Na letošní březen nám meteorologové slibují víceméně jarní počasí. Kdo ví. Počasí 
bývá vrtkavé, a to jarní zvlášť. Co však můžeme s jistotou tvrdit je, že letošní březen 
je od prvního do posledního dne časem postu, tedy správně míněno, toho křesťan-
ského, který má člověka připravit na Velikonoce.  

Půst může být dobou  
radosti a zpěvu

Církve 
 
Pondělí 20. 3. v 18.00,  
suterén Husova sboru 
IZRAEL A PALESTINA 
Česká křesťanská akademie pořádá před-
nášku Jiřího Kmoška o Izraeli a Palestině. 
 
Čtvrtek 23. 3. od 18.00,  
modlitebna Bratrské jednoty baptistů 
POSTNÍ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA 
SLOVA 
 

Český červený kříž 
 
Pondělí 6. 3. a 20. 3. od 9.00 do 17.00,  
budova penzionu čp. 124/II (u autobuso-
vého nádraží - vchod od gymnázia) 
SBĚR OŠACENÍ V RÁMCI  
HUMANITÁRNÍ POMOCI  
Do humanitární sbírky bereme čisté oša-
cení, ručníky, utěrky a nepoškozenou obuv. 
Tel.: 736 441 598, 721 250 626 
 

Z okolí 
 
Úterý 14. 3. v 18.00, kulturní dům Jenišovice 
EVEREST TREK 2022  
Pokud jste se nemohli zúčastnit přednášky 
s  digitální projekcí fotografií a  filmu jed-
noho z  nejhezčích treků v  Himalájích 
v  Šemberově divadle, máte možnost se 
zúčastnit opakování této přednáky v Jeni-
šovicích. Vstupné: dobrovolné

V roce 2018 otevřela společnost Fresenius 
Medical Care zbrusu nové dialyzační stře-
disko ve Vysokomýtské nemocnici. V těchto 
dnech je tomu právě pět let, co poskytuje 
dialýzu, tuto život zachraňující léčbu, paci-

entům s chronickým onemocněním ledvin.   
Středisko bylo nově vybudováno na místě 
bývalých chirurgických sálů. Jedná se tak 
o  jedno z  nejmodernějších dialyzačních 
středisek v České republice. Disponuje de-

seti lůžky ve větším sále a jedním menším 
sálem. Je zde k dispozici komfortní zázemí 
pro pacienty i personál a samozřejmě nej-
modernější technologie – hemodialyzační 
přístroje umožňující pokročilou a bezpeč-
nou léčbu chronického selhání ledvin, spe-
ciální zařízení na měření tělesného složení 
pacienta nebo vodárna pro přípravu ultra-
čisté vody. Součástí střediska je také nefro-
logická ambulance s čekárnou. 
Středisko pečuje o třicet dialyzovaných pa-
cientů. Do  nefrologické poradny dochází 
kolem 500 pacientů, které sem posílají 
všichni praktičtí lékaři, internisté a diabeto-
logové z Vysokého Mýta a Chocně. Počet di-
alyzačních výkonů každým rokem narůstá, 
za posledních pět let to bylo přes 15 tisíc 
dialyzačních výkonů. Úspěšně je zde za-
běhlý také transplantační program. „Během 
období pandemie se téměř dva roky netrans-
plantovalo, i přesto máme již šest odtransp-
lantovaných pacientů,“ říká Lucie Zachařová, 
primářka dialyzačního střediska Fresenius 
Medical Care ve Vysokém Mýtě. Středisko 
spolupracuje v této oblasti s Fakultní ne-
mocnicí v Hradci Králové a také s pražským 
IKEM.              David Vondruška

Dialyzační středisko slaví 5 let od zahájení

Vysokomýtské dialyzační středisko. Foto archiv Fresenius Medical Care



Opět velmi rádi uvidíme na startu hlavně 
sportovce z Vysokého Mýta a okolí. Pojďte 
s námi zkusit pokořit tuto běžeckou metu. 
Jsme vděčni, že se nám hlásí na závod běžci 
z celé republiky, ale Vysokomýtský půlma-
raton je tu hlavně pro vás. Na startu přiví-
táme prvoběžce, hobíky i  závoďáky. Pro 
nejrychlejší máme připraveny krásné skle-
něné poháry. Všichni dostanou parádní 
účastnickou medaili. A  který nejrychlejší 
Mejťák a Mejťanda se stane „králem či krá-
lovnou“ Vysokomýtského půlmaratonu? 

Více informací na  stránkách a  facebooku 
Dobroběhu. Neváhejte a  zaregistrujte se 
včas: www.vysokomytskypulmaraton.cz/re-
gistrace/
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Vysokomýtský  
půlmaraton

Dobroběh srdečně zve na Tvarmetal Vysokomýtský půlmaraton, který se koná v neděli 
2. dubna.

Neděle 2. 4., M-klub 
TVARMETAL VYSOKOMÝTSKÝ  
PŮLMARATON 2023 
Běžecký charitativní závod. 
Startovné: 250 Kč

Spolek Dobroběh, organizátor Vysokomýtského půlmaratonu, dlouhodobě podporuje sociálně 
nebo zdravotně slabší děti. Foto archiv spolku

Krytý plavecký 
bazén 
 
Sobota 4. 3. a 18. 3. od 13.00 do 15.00, 
plavecký bazén 
ZVEDNUTÉ DNO BAZÉNU 
Pro ty nejmenší znovu zvedáme dno bazénu 
na 60 cm pod hladinou. 
Více informací na: www.bazen-vm.cz 

 

TJ Sokol  
Sobota 4. 3., 1. 4. v  10.00,  sokolovna 
CVIČENÍ BABIČEK A DĚDEČKŮ  
S VNOUČATY 
Určeno pro předškolkový, školkový a mladší 
školní věk dětí.   
 
17. - 21. 7., 24. - 28. 7. a 14. -18. 8.,  
sokolovna 
PRÁZDNINY V SOKOLOVNĚ 
Na letní prázdniny jsme pro děti a mládež 
připravili sportovní kempy plné zábavy, růz-
norodých pohybových aktivit. Pod vedením 
trenérky Ivety Macháčkové si děvčata za-
cvičí na  gymnastickém nářadí, zahrají si 
sportovní hry, zatančí. 
 
10. - 14. 7. a 17. - 21. 7., sokolovna 
PARKOUROVÝ KEMP 
Prázdninový kemp se zaměřením na par-
kourové prvky, skoky a přeskoky, pod ve-
dením trenéra parkouru Tomáše Votřela. 
Nepůjde o výkony, ale o zábavu. 
Zájemci se mohou přihlásit na: 
iveta.gym@email.cz, tel. 732 481 623

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: 

4. - 5. 3. MDDr. Kateřina Fadrná Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834 

11. - 12. 3. MDDr. Jiří Hájek Vysoké Mýto, Čelakovského 610 465 420 400 

18. - 19. 3. MUDr. Pavlína Hejnová Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310 

25. - 26. 3. MUDr. Zdeněk Hendrych Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970

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



Hlavní kategorii dospělých stejně jako vloni 
vyhrál kanoista Daniel Suchánek, který patří 
mezi absolutní světovou špičku. „Jsem moc 
rád, že se naše tvrdá práce vyplatila a že ve 

městě, v okrese i v kraji vidí, že se snažíme,“ 
řekl Daniel Suchánek. 
V kategorii dospělých uspěli díky výkonům 
během minulého roku také Petr Dvořáček 
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Vysokomýtští bodovali v anketě
Slavnostního vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2022 okresu Ústí nad Orlicí, které se uskutečnilo 13. února v orlicko-
ústeckém kulturním domě, se zúčastnili nejen sportovci, ale také zástupci měst i obcí celého regionu a další hosté. Borci z Vysokého 
Mýta si v této tradiční anketě přišli pro ocenění celkem devětkrát.

a Adam Pánek z klubu Falcon Kickbox Vy-
soké Mýto. Ocenění za  ně převzal trenér 
Martin Viktorin. 
V kategorii kolektivy přišla na podium za 
tým ženské atletiky Nela Rouhová. „Když si 
za něčím chceme jít, tak tomu musíme obě-
tovat všechen volný čas,“ řekla Nela Rouhová. 
Úspěšní atleti nechyběli ani v kategorii do-
rostenců a juniorů. Uspěla Justýna Brýdlová 
a Jakub Dudycha. Oceněna byla i kickbo-
xerka Eliška Zemanová, která navíc vyhrála 
anketu diváckého hlasování na  webu 
www.nejuspesnejsisportovec.cz.  Na  po-
dium přišla ještě kanoistka Michaela Anna 
Zedníčková. „Nejdůležitější je, aby člověk měl 
pro to vlastní zápal, chtěl něčeho dosáhnout 
a  tvrdě trénoval. Ne proto, že musí, ale že 
chce,“ řekla Michaela Anna Zedníčková. 
Úspěšného sportovce mělo Vysoké Mýto 
také mezi žactvem. Nikol Martincová je ve 
svých třinácti letech další hvězdou klubu 
Falcon Kickbox. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí

V hlavní kategorii ankety zvítězil kanoista David Suchánek. Foto Aleš Felgr

Plavci získali neuvěřitelných 29 medailí

Tréninkovou statistiku medailistů Plaveckého klubu Vysoké Mýto za sezonu 2022 a úplné znění 
článku naleznete na webových stránkách města. Foto archiv klubu

Sezonu 2022 plavců Plaveckého klubu Vy-
soké Mýto lze určitě hodnotit jako jednu 
z nejúspěšnějších v historii klubu. A pokud 
ne v celé historii, tak určitě v její novodobé 
éře. Měřítkem tohoto tvrzení je počet me-
dailí, které naši plavci získali na mistrovství 
České republiky, a  to ať v  bazénu nebo 
na otevřené vodě. 

Plavci na soutěžích mistrovství České repu-
bliky za loňskou sezonu získali neuvěřitel-
ných 29 medailí. Pozitivní je, že se o  tuto 
sbírku zasloužilo šest plavců: Tomáš Winkler 
(2008; 10 medailí, 6x mistr České republiky), 
Justýna Mašková (2005; 2 medaile), Zuzana 
Pospíšilová (2006; 2 medaile), Dorota Metel-
ková (2009; 2 medaile), Jakub Dzivý (2009; 12 

medailí, 2x mistr České republiky) a Nikola 
Brýdlová (2004; 1 medaile). Z  nich jedno-
značně vyčnívají dva plavci: Jakub Dzivý 
a Tomáš Winkler, kteří jsou fenomény svého 
ročníku. Za těmito výsledky je v  prvé řadě 
spousta odříkání, dřiny a fyzického zatížení, 
ale i zábavy, podpory rodičů a v neposlední 
řadě také práce trenérů a lidí ve vedení klubu. 
Sportovci z Plaveckého klubu Vysoké Mýto 
již od útlého věku podstupují dobrovolné, 
někdy i  „nedobrovolné“ ranní vstávání 
na tréninky, které začínají v 6 hodin, pak ná-
sleduje rychlý přesun do  školy, po škole 
učení atd. Naši plavci trénují pětkrát týdně, 
plus občas nějaký ten trénink navíc. Většina 
z plavců dvakrát týdně absolvuje suchou 
přípravu v  domácím prostředí. Je těžké 
skloubit plavecké tréninky, školu, suchou 
přípravu. Proto tato část je pouze na pocti-
vosti jednotlivých plavců. 
Přestože tréninky jsou náročné jak fyzicky, 
tak časově, plavci si užijí také zábavu, bez 
které by ani dlouhodobě nešlo vydržet 
u takto náročného sportu. Důležitá je i pod-
pora rodičů, ať už jako pomoc při pořádání 
jednotlivých závodů či výpomoc se soustře-
děními. Zásluhy na výkonech plavců mají 
také trenéři a lidé z vedení klubu. 

Plavecký klub Vysoké Mýto
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Petr Menčík • Partyzánská 340 • 570 01 Litomyšl  
Vykoupím z pozůstalosti, půd a chalup starý dřevěný, plastový i kovový nábytek  
– ložnice, skříně, komody, křesla, židle atd. Dále mám zájem o vše starožitného  

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

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

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

Předem děkuji za Vaše nabídky. 

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

VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na

ve Vysokém Mýtě

Více informací naleznete  
na www.m-klub.cz 

PRONÁJEM RESTAURACE LYRA 
BRIGÁDA A PRÁCE V M-KLUBU

Pro více informací volejte  
na 739 062 923  
nebo pište na e-mail:  
vojta.sedlacek@mklub.cz

Hledáme  
do našeho  
týmu pracovníky  
na pozice 
 
Pokladní 
Barman/ka



35

kalendář akcí

              2. 3.        Čt          Velryba                                                                                                       Šemberovo divadlo                                        19.00 

              3. 3.       Pá          Zatmění                                                                                                      Šemberovo divadlo                                        19.00 

              5. 3.        Ne         Děti Nagana                                                                                             Šemberovo divadlo                                        16.00 

              5. 3.        Ne         Ostrov                                                                                                         Šemberovo divadlo                                        19.00 

              6. 3.        Po          Kocour v botách: Poslední přání – prázdninové kino              Šemberovo divadlo                                          9.30 

              7. 3.        Út          Největší dar – prázdninové kino                                                       Šemberovo divadlo                                          9.30 

              8. 3.        St           Zoubková víla – prázdninové kino                                                   Šemberovo divadlo                                          9.30 

              9. 3.        Čt          Mimoni 2: Padouch přichází – prázdninové kino                       Šemberovo divadlo                                          9.30 

              9. 3.        Čt          Medvídek Pú: Med a krev                                                                   Šemberovo divadlo                                        19.00 

            10. 3.        Pá          Úžasný Mauric – prázdninové kino                                                  Šemberovo divadlo                                          9.30 

            10. 3.        Pá          Ant-Man a Wasp: Quantumania                                                      Šemberovo divadlo                                        19.00 

            11. 3.        So          Navždy za Dynamo                                                                               Šemberovo divadlo                                        19.00 

            12. 3.        Ne         Mumie                                                                                                         Šemberovo divadlo                                        16.00 

            12. 3.        Ne         Zatmění                                                                                                      Šemberovo divadlo                                        19.00 

            17. 3.       Pá          Vřískot 6                                                                                                     Šemberovo divadlo                                        19.00 

            18. 3.        So          Přání k narozeninám – odpolední kino                                          Šemberovo divadlo                                        16.00 

            18. 3.        So          65                                                                                                                  Šemberovo divadlo                                        19.00 

            19. 3.       Ne          Děti Nagana                                                                                             Šemberovo divadlo                                        16.00 

            19. 3.       Ne         Služka                                                                                                         Šemberovo divadlo                                        19.00 

            23. 3.        Čt          Služka                                                                                                         Šemberovo divadlo                                        19.00 

            24. 3.        Pá          Buď chlap!                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        19.00 

            25. 3.        So          Buď chlap!                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        19.00 

            26. 3.        Ne         Kocour v botách: Poslední přání                                                     Šemberovo divadlo                                        16.00 

            26. 3.        Ne         Ostrov                                                                                                         Šemberovo divadlo                                        19.00 

            30. 3.       Čt          Buď chlap!                                                                                                 Šemberovo divadlo                                        19.00 

            31. 3.        Pá          Dungeons & Dragons: Čest zlodějů                                               Šemberovo divadlo                                        19.00

KINO 

              2. 3.        Čt          Transport židů – představení studentů gymnázia                      M-klub                                                                18.00 

            12. 3.        Ne         Plaváček – představení pro děti                                                         Divadeliér                                                          15.00 

            21. 3.       Út          Robert Bellan: Normální debil – představení v předplatném      Šemberovo divadlo                                        19.00 

            23. 3.        Čt          Spolu                                                                                                           Divadeliér                                                          19.00 

            26. 3.        Ne         Sůl nad zlato                                                                                            Loutkové divadlo Srdíčko                             14.00 

            26. 3.        Ne         Sůl nad zlato                                                                                            Loutkové divadlo Srdíčko                             16.00 

            28. 3.        Út          Jakub a jeho pán                                                                                    Šemberovo divadlo                                        19.00 

              2. 4.        Ne         Honza málem králem – představení pro děti                               Šemberovo divadlo                                        15.00

DIVADLO 

       3. 2. - 12. 3.               Velké století 1814–1914                                                                     Městská galerie – výstavní sál 

      1. 3. – 30. 4.                Autorské pohádky Tomáše a Věry                                                  Městská knihovna – vestibul 

      5. 3. -  31. 3.                Výstava fotografií Bereniky Haladové                                         Výlohy Divadeliéru, vernisáž 5. 3. v 17.00 

VÝSTAVY 

       9. 3. – 23. 4                Arch. a památkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů   Šemberův dům, vernisáž 9. 3. v 17.00 

     17. 3. – 19. 4.               Výstava obrazů Davida Chadimy                                                    Foyer infocentra 

     23. 3. – 7. 5.                 Za čárou – výstava manželů Marty a Pavla Hoškových              Městská galerie, vernisáž ve čtvrtek 23. 3. v 17.00 

              4. 3.        So          Akustický koncert kapely Wohnout                                              Šemberovo divadlo                                        20.00 

            25. 3.        So          Gaia Mesiah                                                                                              M-klub                                                                20.00 

            28. 3.        Út          Zuzana Hynek Tvrzníková, Vlastimil Jurčík a hosté                Divadeliér                                                          19.00

KONCERTY   
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              1. 3.        St                   Francouzské odpoledne                                                                             Gymnázium                                       15.30 

              4. 3.        So                 Cvičení babiček a dědečků s vnoučaty                                                Sokolovna                                           10.00 

              6. 3.        Po                 Sběr ošacení v rámci humanitární pomoci                                        Penzion u autobus. nádraží            9.00 

              8. 3.       St                   Komentovaná prohlídka výstavy Velké století 1814–1914        Městská galerie                                 17.00 

            10. 3.        Pá                  Věra Michalicová: NEMMO – přednáška                                               Městská knihovna                           17.00 

            11. 3.        So                 Odborářský ples                                                                                            M-klub                                                 19.00 

            14. 3.        Út                  Marie Klíglová: Rozhodování a odpovědnost – přednáška         Městská knihovna                            16.00 

            14. 3.        Út                  Tomáš Štěpán: Kolumbie a Guatemala – útěk za svobodou – přednáška UVČ      M-klub               15.00 

            15. 3.        St                   Krajské kolo soutěže dechových souborů ZUŠ                               Základní umělecká škola                  8.00 

            15. 3.        St                   Den otevřených dveří                                                                                 ZŠ Javornického                               15.00 

            16. 3.        Čt                  Jarní dílna                                                                                                         Tykadlo                                                16.00 

            16. 3.        Čt                  Tvořivá velikonoční dílna                                                                          Mikádo                                                17.30 

            16. 3.        Čt                  Ceny města Vysokého Mýta                                                                      Šemberovo divadlo                         19.00 

            17. 3.       Pá                  Kurz šití s Terkou                                                                                            Tykadlo                                                  9.00 

            17. 3.       Pá                  Víkendové deskohraní (do 19.3.)                                                             Husova 146                                                    

            18. 3.       So                 Den otevřené školy                                                                                      ZŠ Knířov                                             13.00 

            19. 3.        Ne                 Taneční odpoledne                                                                                       M-klub                                                 13.30 

            19. 3.        Ne                 Kosmonautika převážně nevážně – přednáška                                Divadeliér                                           19.00 

            20. 3.        Po                 Sběr ošacení v rámci humanitární pomoci                                        Penzion u autobus. nádraží             9.00 

            20. 3.       Po                 Izrael a Palestina                                                                                           Suterén Husova sboru                    18.00 

            23. 3.       Čt                  KRUH – sami sobě na mateřské                                                                 Tykadlo                                                16.00 

            23. 3.        Čt                  Komentovaná prohlídka stálé expozice Vysoké Mýto světové       Šemberův dům                                 17.00 

            24. 3.       Pá                  Společenský večer ZUŠ Vysoké Mýto                                                   M-klub                                                 18.00 

            25. 3.        So                 Jarní / letní bazárek                                                                                      Tykadlo                                                  9.00 

            26. 3.        Ne                 Už vím proč, dědo! Jak pracuje zámečník                                          Šemberův dům                                 13.30 

            26. 3.        Ne                 Taneční workshop – latina pro ženy                                                       M-klub                                                 14.00 

            28. 3.        Út                  Lukáš Brychta: Extrémní fotografie – přednáška UVČ                    M-klub                                                 15.00 

            31. 3.        Pá                  Burza kol                                                                                                           Mikádo                                                   9.00 

            31. 3.        Pá                  Velikonoční dílna                                                                                          Městská knihovna                            13.00 

            31. 3.       Pá                  Kurz šití s Terkou                                                                                            Tykadlo                                                  9.00 

            31. 3.        Pá                  Party s Bocianem                                                                                           M-klub                                                 21.00 

              1. 4.        So                 Jarní kujebácký jarmark                                                                            Nám. Přemysla Otakara II.                9.00 

              2. 4.       Ne                 Tvarmetal Vysokomýtský půlmaraton                                                M-klub                                                            

OSTATNÍ AKCE 

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

Vysokomýtský zpravodaj. Měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku Vysoké Mýto. Vydává VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s., 
Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 28852150. Řídí redakční rada ve složení: Dagmar Sekaninová – šéfredaktorka, Zuzana Pohorská – 
redaktorka, editorka, Marie Lněničková. E-mail redakce pro vyřizování dotazů a příjem inzerce: zpravodaj@vysoke-myto.cz, tel. 731 071 707. 
Podávání příspěvků na www.vysoke-myto.cz v rubrice Zpravodaj nebo na adrese: Muzeum českého karosářství, nám. Přemysla Otakara II. 96, 
566 01 Vysoké Mýto. Grafická úprava a tisk Tiskárna H.R.G. spol. s.r.o. Registrováno MKČR pod značkou E 15609. Redakce si vyhrazuje právo 
redigovat jednotlivé příspěvky, resp. vybírat z obdržených materiálů. Cena 10 Kč. Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2023. 

Foto na titulu: Divadeliér minulý měsíc uvedl premiéru pohádky Plaváček. Úspěšné představení budete moci zhlédnout i v březnu.  
Foto Petra Šplíchalová 
Foto na 4. straně obálky: Klára Ondrušková, Roman Drahoš, archiv Iveco Czech Republic a. s., ZŠ Javornického, ZŠ Jiráskova a ZŠ Knířov 
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Už zase můžeme zpívat a tančit

Měsíc únor je každoročně spojen s masopustem a ma-
sopust zase s  maskami. Ve Vysokém Mýtě to byl 
možná i z tohoto důvodu měsíc několika karnevalů 
pořádaných pro děti i dospělé. Fotografie napovídají, 
že si tuto krásnou, mnohdy až pohádkovou, atmosféru 
všichni užili.


