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ocenění zpravodaje obsah

Ceny sedmého ročníku soutěže a  pře-
hlídky turisticko propagačních materiálů 
TURISTPROPAG 2022 byly rozdány 
21.  dubna na  slavnostním galavečeru 
v  rámci veletrhu cestovního ruchu RE-
GIONY ČESKÉ REPUBLIKY v  Lysé nad 
Labem v  areálu výstaviště. Jedenácti-
členná porota posuzovala více než 300 

přihlášených materiálů v různých katego-
riích. Vysokomýtský zpravodaj získal již 
podruhé v řadě za sebou prvenství v kate-
gorii Zpravodaj. Cenu z  rukou starosty 
města Lysé nad Labem Karla Otavy pře-
vzala šéfredaktorka zpravodaje Dagmar 
Sabolčiková a editorka a redaktorka Zu-
zana Pohorská.

Všichni ocenění v kategorii Zpravodaj roku 2022 společně s předávajícími. Za Vysokomýtský 
zpravodaj, který znovu získal 1. místo, cenu převzaly Dagmar Sabolčiková a Zuzana Pohorská 
(šestá a sedmá zleva) z rukou Karla Otavy, starosty Lysé nad Labem, a Pavla Hlaváče, ředitele 
soutěže Turistpropag (první a druhý zleva). Foto archiv zpravodaje
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znovu na prvním místě



Pane Ropku, co se vám vybaví, když se 
řekne basketbal… 
Tento sport provází celý můj život. Jsem 
pohybově nadaný a ke sportu mám od-
malička  kladný vztah. Hrál jsem hokej, vo-
lejbal, fotbal, zkoušel jsem i gymnastiku. 
S  basketbalem jsme se navzájem začali 
oťukávat, když mi bylo asi deset a pak 
už jsem u  něho zůstal. Nyní působím 
v novém oddílu jako člen výboru, hospo-
dář, organizátor a také v roli velkého fa-
nouška. I  v  tomto období života si 
basketbal, byť už z jiného úhlu pohledu, 
ale velmi užívám. 
 
Vysokomýtský basketbal má dlouho-
dobou historii, podobně jako v životě 
se v ní navzájem prolínala příznivá ob-
dobí s těmi méně příznivými. Zůstaňme 
tedy u  těch prvních, ke kterým beze-
sporu patří i sezóna 1994–95, ta už je 
bezprostředně spjatá s vaším jménem. 
Po útlumu, který přišel v druhé polovině 
sedmdesátých let, kdy se vysokomýtský 
basketbal ocitl na jedenácté příčce a pře-
místil se do přeboru druhé třídy (slangem 
basketbalistů do pralesa), kde se zároveň 
jen zřídkakdy umístil na medailových po-
zicích, nastal zlom až v  letech 1994–95. 
Basketbal dostal šanci. 

Prosím, řekněte nám o tom více… 
Tehdy jsem přešel z pozice trenéra mládeže 
na pozici trenéra mužů a v této nové roli se 
mi podařilo družstvo stabilizovat. Od žáků 
jsem vychoval základ celého kádru, který 
doplnili i  další zájemci z  řad mužů, kteří 
chtěli hrát v té době tolik moderní basket-
bal. Společnými silami jsme vytvořili kva-
litní tým, který záhy postoupil z  oblastní 
soutěže. Následovaly další úspěchy umož-
ňující opět start v  oblastním přeboru, tj. 
v dnešní východočeské lize, kde hrajeme 
dodnes. Míče opět správně mířily do sou-
peřových košů, vše do sebe začalo zapadat, 
utvořila se správná parta, do družstva na-
stoupily i extraligové posily a hráči se zku-
šenostmi z mládežnických ligových soutěží 
a začalo se opět dařit. 
 
Tak je tomu až dodnes? 
Rád bych na tento dotaz odpověděl ano. Ve 
skutečnosti je tomu jen napůl. Muži stále 
hrají východočeskou ligu, to se nám poda-
řilo udržet, ale chybí mládež. Uplynulé roky 
pod závojem pandemie bohužel velmi vý-
razně poznamenaly i činnost basketbalo-
vého oddílu ve Vysokém Mýtě, a  což je 
možná horší, i nadšení pro věc, kterou jsme 
po  celá uplynulá léta společně budovali 
a  které bylo základním kamenem našich 
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rozhovor měsíce

Ke sportu mě pojí pevné pouto
Vysokomýtský basketbalový oddíl si v letošním roce připomíná významné výročí. „Historie basketbalu spadá až do roku 1891, kdy se 
začal poprvé hrát v americkém Springfieldu. V českých zemích tomu bylo o pouhých šest let později, přímo ve Vysokém Mýtě, kam ho přivezl 
učitel tělocviku Jaroslav Karásek,“ říká Jiří Ropek, vysokomýtský patriot, hráč a trenér, pro kterého je tento sport neodmyslitelnou sou-
částí života a kterého jsme v redakci pozvali k rozhovoru měsíce.

úspěchů. Víc než polovina hráčů mládeže 
odešla, další velká část nám ze svých kate-
gorií mezitím odrostla.  
 
Jak vidíte situaci z  dnešního úhlu po-
hledu? 
Sport umožňuje přinést každému kromě 
náboje, kterým sám ve své podstatě je, 
i  spoustu nového. Když sport k sobě člo-
věka aktivně přitáhne, stává se z  něho 
někdo úplně jiný než ten, kdo vnímá sport 
jen okrajově nebo pasivně. Vítězství, po-
rážky, zodpovědnost vůči kolektivu atd. 
jsou věci, které jsou pro život důležité. Život 
nám nepřetržitě do cesty klade výzvy i pře-
kážky a záleží jen na nás, jak si s nimi pora-
díme, jaké postupy, metody a  cesty 
zvolíme, aby se nám podařilo výzvy při-
jmout, s  překážkami se důstojně poprat, 
porážky ustát, a nejen po celou dobu po-
zornost k  vítězství směřovat, ale mít čas 
a prostor se z něho i dostatečně radovat.  
 
Na jaké metě se nacházíte nyní? 
Stojíme téměř na  startovní čáře s  dodat-
kem, že vyhlížíme pozitivně do budoucna. 
Absence tréninků i zápasů po sobě zane-
chaly stopy. Jakmile to bylo možné, hned 
jsme se vrhli do práce. Přijali jsme nabídnu-
tou pomoc od profesionálního manažera 
Martina Šorfa, který dosahuje v této oblasti 
výborných výsledků v BK Litomyšl. Ten po-
čátkem školního roku uspořádal nábor dětí 
v Jungmannových sadech, který se setkal, 
díky své pestrosti a poutavým stanovištím, 
s neuvěřitelným zájmem. Díky němu, pod-
poře ze strany vedení místních základních 
škol i neutuchající chuti kolegů z basketba-
lového oddílu ve Vysokém Mýtě se nyní ve 
školních tělocvičnách přizpůsobených 
k  trénování tohoto sportu (nízké koše, 
menší  míče pro kategorii žáci) schází 40 
žáků, kteří se od nové sezóny již aktivně za-
pojí i do zápasů. Příjemné se spojilo s uži-
tečným a začíná se znovu dařit, basketbal 
ve Vysokém Mýtě znovu žije. 
 
Předpokládám, že k novému začátku po-
máhá i nový název, logo i právní subjek-
tivita… 
Minulý rok jsme udělali krok k  samostat-
nosti a založili oddíl, který již není bezpro-
středně napojen na  činnost Sokola ve 
Vysokém Mýtě. Jeho název je BK Vysoké 

Jiří Ropek je dlouholetým tahounem vysokomýtského basketbalu. Foto soukromý archiv
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Mýto 1897, z. s. Naše logo je ve vysokomýt-
ských červenozelených barvách a říkáme si 
DRACI. Výstižné a  úderné pro odhodlání 
k  boji, ale také úzce spjaté se znakem 
města. Společným jmenovatelem všeho 
výše zmíněného je motivace, odhodlání 
a patriotismus. 
 
A to je velkým důvodem nadcházející vý-
ročí pořádně oslavit. Prozraďte nám, jak 
budou oslavy probíhat? 
Termín oslav se nezadržitelně blíží, protože 
budou spojené s akcí Sodomkovo Vysoké 
Mýto a  4. června proběhnou na  náměstí 
Přemysla Otakara II. a  ve sportovní hale. 
Těšit se můžete na ukázky prvního basket-
balového zápasu, zajímavé rozhovory a hu-
dební vystoupení. Vrcholem oslav bude 
exhibiční utkání, ve kterém nastoupí druž-

stvo legend českého basketbalu proti týmu 
Jiřího Jelínka (náš nejúspěšnější vysokomýt-
ský rodák, který nyní obléká ligový dres Ko-
lína, pozn. red.). Součástí této akce bude 
dražba speciálních sad dresů, které hráči 
podepíší, ty dále postoupí do dražby, jejíž 
výtěžek poputuje přes nadační fond 
na  podporu postižených dětí z  regionu. 
Naše oslavy i tímto krokem dostanou další 
rozměr. Významnou vzpomínkou na první 
zápas konaný ve Vysokém Mýtě bude od-
halení bronzového objektu, evokující bas-
ketbalový koš, na  budově gymnázia od 
vysokomýtského sochaře Pavla Hoška (více 
se dozvíte na straně 10, pozn. red. ). 
 
Oslavy budou určitě veliké, jubileum 
v letošním roce čeká i vás osobně. I toto 
je důvod k ohlédnutí zpět…  

OSLAVY 125 LET BASKETBALU 
Podrobný program oslav bude upřes-
něn na  plakátech, webových strán-
kách klubu www.bkvm.wz.cz a v červ- 
novém vydání zpravodaje. 
Ve dnech 24. května až 12. června bu-
dete moci zhlédnout na náměstí Pře-
mysla Otakara II. venkovní výstavu 
s  názvem První driblink v  Čechách 
mapující dlouholetou historii basket-
balu ve Vysokém Mýtě (více informací 
na straně 17).

 
Jiří Oskar Ropek (1952) 
Je dlouholetým hráčem, trenérem, 
rozhodčím funkcionářem a  druhým 
nejlepším střelcem v historii vysoko-
mýtského basketbalu. Byl prvním tre-
nérem úspěšného ligového hráče 
a  mládežnického reprezentanta ČR 
Jiřího Jelínka, účastníka univerzitních 
olympiád a mistra ČR mladšího a star-
šího dorostu. Za svoji trenérskou 
dráhu vychoval čtyři generace mla-
dých basketbalistů. Byl spoluorgani-
zátorem oslav ke 100. výročí basket- 
balu v  roce 1997, za kterou obdržel 
Sokol Vysoké Mýto – basketbalový 
oddíl Výroční cenu Města Vysoké 
Mýto za rok 1997 a v roce 2019 pře-
vzal ocenění města Vysokého Mýta za 
celoživotní působení v oblasti basket-
balu, ať už jako hráč, trenér nebo funk-
cionář.

Basketbal je kolektivní míčový sport, ve kterém proti sobě bojují dvě pětičlenná družstva snažící 
se soupeře porazit získáním většího počtu bodů. Foto archiv klubu

Současné družstvo mužů. Foto archiv klubu

Basketbal je můj život. Díky náročné tech-
nice je řazen mezi těžké sporty. Trvá mini-
málně rok, než se důkladně vypiluje 
základní dvojtakt, driblování apod. Ve své 
trenérské práci jsem vždy považoval za nej-
důležitější dokázat děti motivovat svým pří-
stupem natolik, aby si ke sportu vytvořily 
pevné pouto a  vztah. Když jsem obdržel 
zpětnou vazbu, že je to baví, bylo to bezva.   
 
Poprosím vás o pár slov závěrem… 
Každoročně pořádá náš oddíl vánoční tur-
naje, na  kterých si může zahrát basket 
každý, kdo ho někdy ve Vysokém Mýtě hrá-
val a koho tento sport prostě baví. Rád jsem 
se těchto turnajů aktivně jako hráč účastnil 
až do  svých 65 let. Někdy se sešlo až 60 
„baskeťáků“ a  já zjistil, že všichni prošli 
mýma rukama, všechny jsem trénoval. A to 
je pravdu krásný pocit, který mě hřeje do-
dnes. 
 
Děkuji za rozhovor. 
 

Rozhovor vedla Dagmar Sabolčiková 



Už ve školce moc ráda modelovala. „Pama-
tuji se, že jsem jako malá stále žmoulala 
v ruce modelínu a neustále z ní vyráběla fi-
gurky panáčků, koníků, dinosaurů... Když 
jsem začala chodit do školy, chodila jsem si 
často do papírnictví kupovat modurit. Občas 
se mi do ruky dostala i keramická hlína, po-
stavičky z ní jsem pak sušila na sluníčku. Mo-
delovala jsem zkrátka od doby, kam mi sahá 
paměť,“ říká Gabriela Podroužková, rodačka 
z Vysokého Mýta. Výtvarný talent a bohém-
skou náturu zdědila po mamince, která ráda 
malovala. Věnovat se umění však neměla 
během dospívání příležitost, prim v jejich 
rodině měl totiž sport, konkrétně plavání. 
Coby dcera Augustina Andrleho, známého 
trenéra a zakladatele plavecké školy, trávila 
prakticky všechen volný čas na  bazénu 
stejně jako její tři sourozenci. „Trénovali jsme 
každý den před vyučováním i po něm, o ví-
kendech byly závody a v létě se jezdilo plavat 
na přehradu. Na žádné jiné koníčky jsme ne-

měli čas,“ vzpomíná 
Gabriela Podroužková.  
Vyučila se v  Chocni 
prodavačkou a nastou-
pila do plavecké školy 
jako trenérka. Dálkově 
si dodělala maturitu 
a  pedagogické mini-
mum. V  jednadvaceti 
letech se jí narodila 
první dcera a dnes už 
je dvojnásobnou ba-
bičkou, ačkoliv byste 
to vůbec nehádali. Pro-
fesně se stále věnuje 
sportu, převzala ve-
dení plavecké školy, 
ovšem jejím druhým 
povoláním se stala vý-
roba loutek. „Každý 
den musím něco vytvo-
řit, je to má relaxace, mé 
hobby. Přenesení se 
do říše fantazie pro mě 
znamená odpoutání 
se od běžného života. 
Vstupuji do  světa 
skřítků, vodníků, ježi-
bab, princezen a dalších 
pohádkových bytostí. 
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vitrínka

Pohádkový domeček je splněný sen

Městská galerie Vysoké Mýto si v letošním roce připomíná 65 let od svého založení. Při té příležitosti na stránkách zpravodaje před-
stavuje místní umělce, jejichž tvorbu zatím zná menší okruh diváků. Přesto anebo právě proto stojí za pozornost. Prostor nyní dostávají 
zde, časem se s nimi budete moci setkat i ve výstavních prostorách. Někteří výtvarné umění studovali, jiní jsou autodidakty. Jedni se 
teprve učí, druzí už mají co předat. Každý má jiný způsob výtvarného vyjádření, ale spojuje je to, že tvoří pro radost a dávají do toho 
sami sebe. Tentokrát jsme zamířili do pohádkové říše Gabriely Podroužkové, která vyrábí loutky.

Přestože jsem dospělá, miluji pohádky,“ kon-
statuje Gabriela Podroužková.  
Každá loutka, která jí projde rukama je ori-
ginální, nikdy nejsou dvě stejné. Postupem 
času si našla svůj způsob zpracování lou-
tek. Pár let to však trvalo. Když se jí ne-
osvědčila práce s  keramikou ani sádrou, 
sáhla po fimo hmotě. Z té modeluje hla-
vičky. Tělo je buď z drátků, pokud jde o se-
dící loutku, nebo ze dřeva, jedná-li se 
o vodící marionetu: „Původně jsem si v ga-
ráži sama vyřezávala dřevěné tělíčko, které 
jsem pak pospojovala šroubky a  nosným 
drátem. Dnes už si dřevěnou část loutky ku-
puji, vše ostatní je ale moje práce – modelace 
hlavy a končetin, které po vytvrdnutí maluji, 
šití šatiček a nakonec lepení vlásků z kou-
dele.“ 
Před šesti lety otevřela Gabriela Podrouž-
ková v Nových Hradech v blízkosti zámku 
svůj Pohádkový domeček. Ten je zpřístup-
něn návštěvníkům vždy od dubna do září 
a  zpravidla v  něm autorku osobně po-
tkáte: „O stálé prodejní expozici loutek jsem 
přemýšlela dlouho, ale nemohla jsem najít 
vhodné prostory. Doma jsme měli půdu 
plnou pohádkových postaviček a nebylo je 
kde ukázat. Když se pak naskytla možnost 
pronajmout si domeček v Nových Hradech, 
šla jsem do toho, i když jsem si musela uvnitř 
vše opravit. Je to moje království, můj spl-
něný sen.“ Ve dvou patrech zde procházíte 
říší fantazie – na  peci se hřejí čertíci, 
na košťatech létají ježibabky, z mechu vy-
kukují broučci, z roztomilých domečků má-
vají skřítci, v  královských komnatách se 
setkáte s princeznami… Všechny scenérie 
si Gabriela Podroužková vyrábí také sama. 
Ráda používá retro kulisy, vhod jí přijdou 
staré kufry, lampy, sklenice… Občas přímo 
u  domečku zastaví chalupáři a  přivezou 
věci, které by jinak skončily na skládce. Čertí 
rodinka v  odřeném kufru ovšem vypadá 
skvěle, stejně jako spící skřítek v lahvičce. 
Pohádkové postavičky Gabriely Podrouž-
kové si letos v létě prohlédnete ve vstupní 
hale Městské galerie Vysoké Mýto, obývat 
budou celé prázdniny také sklepení sta-
rého soudu. Pokud chcete vidět autorku 
přímo při výrobě loutek, přijďte v pátek 
24. června na galerijní noc! 

Iveta Danko,  
Městská galerie Vysoké Mýto 

Pohádkové postavičky budou po  celé léto 
k vidění ve foyer a sklepení vysokomýtského 
infocentra. Foto archiv autorky

Gabriela Podroužková doma v kuchyni při práci. Foto archiv autorky



Na přelomu 18. a 19. století se v Evropě roz-
hořely napoleonské války. I při nich trpělo Vy-
soké Mýto ubytováním cizích či domácích 
vojsk, která městem neustále táhla. Dobře 
tuto dobu definoval A. V. Šembera: „Ač vzdá-
lené od jeviště války, bylo přece Mýto za dnů 
Napoleonových všemi těžkostmi stíháno, jež 
vojna všeobecně i odlehlejším končinám při-
náší.“ Nicméně právě napoleonské války 
umožnily místním se v počátcích národního 
obrození poprvé setkat s ruskými vojáky, to 
znamená viděno tehdejší optikou, poznat ar-
mádu jediného samostatného slovanského 
státu bez cizí nadvlády. Prvně se tak v Mýtě 
stalo v roce 1799, když zdejší krajinou táhla 
ruská vojska pod velením slavného generála 
Suvorova na italské bojiště. 
Hned na  počátku následujícího roku – 
v únoru 1800 se generál Suvorov vracel se 
svými 28  000 muži zpět. Tehdy se ruská 
vojska na  několik dní zdržela ve Vysokém 
Mýtě, a dokonce sám Suvorov zde z 1. na 2. 
února nocoval v  domě čp. 97 na  náměstí. 
O mnoho let později, konkrétně v roce 1946, 
se místní rozhodli tuto z jejich pohledu vý-
znamnou událost připomenout. V červenci 
proběhly Suvorovovy slavnosti a  v  jejich 
rámci byla na domě čp. 97 odhalena pamětní 
deska upomínající na nocleh slavného gene-
ralissima. Jako další zajímavost zmiňme, že 
do Vysokého Mýta na slavnostní ceremonii 
dorazil vedle zástupce sovětského velvys-
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Vysoké Mýto světové

Nocleh generála Suvorova

„Vojna! To jsou samé parády, přehlídky a hlavně peníze!“ Tak pravil kaprál v podání Petra Nárožného ve slavné pohádce S čerty nejsou 
žerty. I nás v dnešním vyprávění o Vysokém Mýtě světovém čeká vojna…a také parády, přehlídky a konec konců i ty peníze.

lance i vojenský atašé a rezident hlavní roz-
vědné správy SSSR na území Československa 
plukovník Alexandr Fedorovič Sizov. Ten si 
po  slavnosti zašel zachytat slavné vysoko-
mýtské pstruhy. Jestli vedle toho prováděl 
v našem městě nějaký zpravodajský úkol, to 
již nezjistíme. 

Když se vrátíme do  časů napoleonských 
válek, tak můžeme konstatovat, že největší 
ruské vojsko prošlo Vysokým Mýtem v roce 
1815 a  čítalo 65  000 mužů. A  zde jsme 
i u těch peněz. Každý voják totiž dostal ve 
městě čtvrt kila masa a  půl bochníku 
chleba.

Příběh Františka Lejska (1857–
1935) je opět jedním z  pří-
běhů, jak do  dějin velmi 
vzdálených států vstoupil vy-
sokomýtský rodák. František 
Václav Lejsek byl vyučený zá-
mečník, ale jeho pravou láskou 
byla hudba. Hrál ve vysoko-
mýtské kapele Jana Riesen-
felda a  s  pomocí Václava 
Červeného, výrobce hudeb-
ních nástrojů v Hradci Králové, 
vycestoval za vysněnou hu-
dební kariérou do  carského 
Ruska. Konkrétně v roce 1878, 
když byl jmenován vojenským 
kapelníkem 5. turkestánského pluku v Kata 
Kurganu v tehdejší ruské Turkestánské gu-
bernii. Od roku 1882 řídil vojenský štábní or-
chestr při hlavním štábu turkestánského 
okruhu. V Taškentu se věnoval i pedagogické 

činnosti, stanul zde v čele Taš-
kentské hudební společnosti.  
Největší Lejskův přínos spo-
čívá v  tom, že zapsal na  400 
uzbeckých, kazašských a kyr-
gyzských nápěvků a  že jako 
jeden z prvních seznámil čes-
kou veřejnost se středoasij-
skou hudbou. Z jeho skladeb 
pro dechový orchestr vyni-
kají Azijatskije potpuri a Usma-
nie. 
V  roce 1897 Lejsek navštívil 
rodné Vysoké Mýto a řídil zde 
s  velkým úspěchem koncerty 
čtyř spojených kapel (z Chrous-

tovic, ze Sedlece a dvou z Vysokého Mýta). 
Na vystoupení zazněly vedle skladeb čes-
kých a ruských autorů i Lejskovy směsi ta-
tarských, kyrgyzských a  středoasijských 
písní.       

Snímek ze slavnostního odhalení pamětní 
desky Alexandra Vasiljeviče Suvorova na domě 
čp. 97 dne 5. července 1946. Foto archiv RMVM

Pamětní deska od sochaře Jana Hubáčka do-
dnes umístěné na domě čp. 97 na náměstí 
Přemysla Otakara II. Foto archiv RMVM

Zpráva  
o prohrané bitvě 

Z Vysokého Mýta do Uzbekistánu

František Václav Lejsek 
na  snímku pořízeném 
v Taškentu, pravděpodob-
ně 90. léta 19. století.

V roce 1866 vypukla prusko-rakouská válka, 
která vyvrcholila 3. července bitvou u Sa-
dové 3. července téhož roku. V ní drtivou 
porážku utrpěla rakouská vojska, která se 
dala na  ústup. Velitel celého armádního 
sboru Ludwig von Benedek musel zprávu 
o válečném fiasku sdělit císaři Františku Jo-
sefovi I.  K  této památné události došlo 
4. července. Tehdy Benedek hlásil katastro-
fální prohru do Vídně telegramem ze želez-
niční stanice Vysoké Mýto. Tak hovoří 
historické prameny i dochovaný telegram. 
A co s pochybovačnými hlasy, které tvrdí, že 
v roce 1866 ve Vysokém Mýtě žádná želez-
nice nebyla? To skutečně nebyla! Nicméně 
dnešní zastávka Zámrsk na  hlavní trati 
do Prahy v té době nesla hrdé označení Ho-
henmauth – Vysoké Mýto. 

Jiří Junek,  
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 



Tento ročník bude pokračovat v úspěšném 
modelu, kdy byla přesunuta soutěžní část 
do odpoledních hodin, čímž se tradičnímu 
festivalu dostalo větší atraktivitě. 
V letošním roce se přehlídky zúčastní maxi-
mální počet – šest soutěžních orchestrů. 
Dorazí orchestry z  Hronova, Humpolce, 
Chrudimi, Ořechova, Šardic a Zábřehu. 
A na co se můžete těšit kromě soutěže or-
chestrů? Například na vystoupení úžasných 
Factorial! Orchestra. Představí se domácí 
Little Band ZUŠ Vysoké Mýto. Pořadatelé ani 
letos nezapomněli na vystoupení mažore-
tek, slavnostní průvod, samozřejmě zazní 

společné skladby soutěžních orchestrů 
a na závěr vystoupí nestárnoucí kapela plná 
energie a kultovních skladeb Sto zvířat. 
Na  náměstí Přemysla Otakara II. bude 
po celý den probíhat Májový kujebácký jar-
mark a  bude připravena spousta stánků 
s vynikajícím občerstvením. 
Průvodcem Čermákova Vysokého Mýta 
bude Karel Hegner. 
  
Akci pořádá město Vysoké Mýto ve spolu-
práci s  Vysokomýtskou kulturní, o.  p.  s. 
a ZUŠ Vysoké Mýto. Finančně na ni přispěl 
Pardubický kraj a firma ECOS Choceň s. r. o. 

 Program festivalu: 
10.00  Little Band ZUŠ Vysoké Mýto 
12.00  Factorial! Orchestra 
13.50  Soutěž dětských dechových 
            orchestrů 
17.30  Mažoretky 
            Domu dětí a mládeže Choceň 
18.15  Slavnostní průvod soutěžních 
            orchestrů  
            (vychází od Litomyšlské brány) 
18.45  Společné skladby soutěžních  
            orchestrů 
19.00  Vyhlášení výsledků 
20.30  Sto zvířat
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Čermákovo Vysoké Mýto 2022
XXVIII. ročník Národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto 2022. Prestižní přehlídka Čermákovo 
Vysoké Mýto se uskuteční, po tříleté přestávce vynucené koranavirovou epidemií, v sobotu 21. května na náměstí Přemysla Otakara II. 
ve Vysokém Mýtě. 

Přehlídka dětských dechových kapel se znovu vrací na vysokomýtské náměstí. Foto Lukáš Rufer



Program: 
• prezentace sportovních oddílů 
• autogramiáda vysokomýtských sportovců 
• vystoupení taneční skupiny T–komplex 
• ukázka RC modelů 
• ukázka autobusu  
• soutěže pro děti 
• soutěž Gladiator Race 
 
Akci pořádá město Vysoké Mýto a Mikádo 
– středisko volného času ve spolupráci s fir-
mou Iveco Czech Republic, a. s. sportovními 
kluby a oddíly ve městě. 
Bližší informace na: www.vysoke-myto.cz 
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Jubilejní Sportovní den
Ve středu 1. června od 9.00 do 13.00 se na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě koná jubilejní 10. ročník Sportovního 
dne. Na největším čtvercovém náměstí v Česku se tradičně představí vysokomýtské sportovní kluby a oddíly. Pro děti budou připra-
veny zajímavé soutěže a ukázky. 

Foto Jindřiška Klaudová a Marie Lněničková



V  případě zaslání finančních prostředků 
na transparentní účet se zobrazí název účtu 
plátce, číslo jeho účtu, výše a měna platby, 
datum připsání platby, popis platby 
a  zpráva pro příjemce, rovněž variabilní, 
konstantní a specifický symbol, pokud byly 
plátcem uvedeny. 
Dárce odesláním své platby na transparentní 
účet města vyjadřuje souhlas se zveřejně-
ním svých osobních údajů v souladu se 
zákonem č.  110/2019 Sb. o  zpracování 
osobních údajů, kterými jsou jméno/název 

účtu a další uvedené údaje, včetně výše 
zaslané finanční částky. 
Stav sbírkového účtu lze sledovat na webo-
vých stránkách ČSOB, a. s.  
Do sbírky lze přispět také do pokladniček 
umístěných v obou budovách Městského 
úřadu ve Vysokém Mýtě, ul. B. Smetany 92 
a Jiráskova 179 a v Turistickém informačním 
centru na náměstí Přemysla Otakara II. 96. 
Potvrzení o poskytnutém finančním daru 
vydá na vyžádání městský úřad, e-mail: rad-
nice@vysoke-myto.cz. 
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Sbírka na pomoc uprchlíkům
Město Vysoké Mýto vyhlásilo na základě rozhodnutí rady města veřejnou finanční sbírku. „Peníze půjdou na zajištění základních 
životních potřeb ukrajinských uprchlíků ubytovaných ve Vysokém Mýtě. Děkujeme všem za jejich příspěvky,“ řekl starosta František Jiraský. 
Finanční příspěvek lze zaslat na transparentní účet číslo 306312306/0300 u ČSOB, a. s., také prostřednictvím QR kódu, či přinést 
do pokladniček.

Veřejná finanční sbírka města Vysokého 
Mýta byla povolena Krajským úřadem Par-
dubického kraje Osvědčením č.  j. KrÚ 
29017/2022. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Poděkování všem, kteří nezištně pomáhají
V souvislosti s válkou na Ukrajině a vlnou 
solidarity s uprchlíky byly ve Vysokém Mýtě 
natočeny čtyři reportáže, které zachytily be-
nefiční koncert na pomoc Ukrajině, velké 
srdce žáků Základní školy Javornického, 
adaptační skupiny v Mikádu – středisku vol-
ného času a dobrovolnickou pomoc uprch-
líkům ubytovaným ve Vysokém Mýtě. 
Reportáže lze zhlédnout na  YouTube 
stránce města Vysokého Mýta, která je pří-
stupná také z městských webových stránek 
www.vysoke-myto.cz. Informace z poslední 
reportáže jsme pro čtenáře zpravodaje za-
znamenali v následujícím textu.   
Také ve Vysokém Mýtě se našla spousta 
občanů, spolků, církví a dalších subjektů, 
jež neváhali s  okamžitou pomocí lidem 
hledajícím útočiště před válkou. Jde při-
tom o pomoc, která nemá v naší historii 
obdoby. „Ve Vysokém Mýtě bylo podle ofici-
álních statistik ubytováno k 18. dubnu 426 
ukrajinských uprchlíků. Uprchlíci bydlí v ro-
dinách, v objektech, které jejich vlastníci na-
rychlo upravili, v ubytovnách i v městských 
bytech,“ řekla Iveta Petrová, referentka kri-
zového řízení z  městského úřadu. Mezi 
těmi, kteří poskytli ubytování, je i sbor Cír-
kve bratrské v  Brandlově ulici. „Uvolnili 
jsme celé první patro naší budovy a v pěti 
místnostech, které jsme využívali jako klu-
bovny pro děti a pro volnočasové aktivity, 
jsme upravili ubytování pro čtyři ukrajinské 
rodiny, pro 15-16 osob,“ řekl Zbigniew Lipus, 
kazatel a správce sboru Církve bratrské ve 
Vysokém Mýtě. 
V domě našla dočasné ubytování i Ludmila 
Kolesniková, která již v minulosti ve Vyso-
kém Mýtě pracovala v Domově pro seniory 

Ledax. „Tohle je náš nový život. Sem jsme se 
nastěhovali s rodinou. Moc za všechno děku-
jeme. Nenacházím slova, kterými bych mohla 
vyjádřit svoji vděčnost,“ řekla Ludmila Koles-
niková. 
S rodinou přijeli z města Kryvyj Rih, které 
se nachází v  Dnipropetrovském kraji. 
„Město je teď obklíčené a je problematické 
odtud odjet. My jsme to stihli. Strávili jsme 
na hranicích 30 hodin a na cestách celkem 
tři dny. Bylo to velmi náročné. Chtěla jsem 
přijet sem do Vysokého Mýta. Abych řekla 
pravdu, tohle je můj druhý domov, protože 
tohle město je malé a útulné. Jsou zde dobří 
lidé. Jsou tu lidé, se kterými jsem pracovala 
a  se kterými jsem si utvořila velice dobré 
a vřelé vztahy. Když jsem jim zavolala, oka-
mžitě mi nabídli pomoc. Ani se na nic ne-
ptali. Hned se ozvali na  moji prosbu 
o pomoc,“ řekla Ludmila Kolesniková.  
Velkým pomocníkem v komunikaci v těch-
to dnech je Ilona Vávrová, učitelka hry 
na klavír. Ta je mimo své povolání již 18 let 
soudním tlumočníkem z ukrajinštiny. „Ne-
ustále někdo volá, Češi i Ukrajinci, že potře-
bují s  něčím poradit, přeložit, přetlumočit, 
vysvětlit, nějakou radu, kam se mají obrátit, 
co mají dělat... Dá se říct, že jsem 24 hodin 
na telefonu,“ řekla Ilona Vávrová.  
Ukrajinským občanům je také učitelkou 
na kurzech češtiny, které pořádá Vysokomýt-
ská kulturní od 24. března každý čtvrtek do-
poledne v  knihovně. „Je to dvouhodinový 
kurz, kde se cizinci seznámí se základy komu-
nikace v českém jazyce. Máme kapacitu zhruba 
24 míst. Na prvním kurzu bylo 26 účastníků. 
Maminky si přivedly tři děti, o které jsme se po-
starali v dětském oddělení v knihovně, kde jsme 

pro ně měli připravený program,“ vysvětluje 
knihovnice Petra Příhodová.  
Dobrým počinem pro sblížení ukrajin-
ských rodin ubytovaných ve Vysokém 
Mýtě byla také akce, kterou uspořádal ve 
vysokomýtském M-klubu Jiří Plhák. Další 
setkání se konají v kostele Husova sboru. 
Město Vysoké Mýto aktuálně koordinuje 
pomoc potřebným a také organizuje ma-
teriální sbírku pro uprchlíky. Ta je umístěna 
v  budově městského úřadu v  Jiráskově 
ulici. Část sbírky pochází přímo od vysoko-
mýtských občanů. „V současné chvíli spolu-
pracujeme s  potravinovou bankou, která 
nám dodává věci, které už ve sbírce nejsou. 
Uprchlíci od nás dostávají potraviny, drogis-
tické zboží, hlavně věci pro začátek. Směřu-
jeme je, aby se ve městě orientovali, 
posíláme je na úřad práce,“ řekla Ludmila 
Abrahamová, vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. 
Díky obrovské solidaritě a dobrovolníkům 
probíhají různé sbírky a akce na podporu 
Ukrajiny po  celém městě. Město Vysoké 
Mýto na podporu uprchlíků zahájilo veřej-
nou finanční sbírku. Do její pokladničky se 
vybíralo ve stánku vysokomýtských skautů 
v rámci jarního kujebáckého jarmarku.   
„Velký dík patří všem, kteří se zapojili do po-
moci ukrajinským uprchlíkům, těm, kteří da-
rovali drobnou materiální pomoc, všem, 
kteří poskytli svoje přístřeší a svoje domovy 
a pomohli jim v začátcích,“ dodala Iveta Pe-
trová.   

Marie Lněničková, tisková mluvčí,  
zdroj: reportáž Všem, kdo se zapojili  

do pomoci ukrajinským uprchlíkům,  
patří velký dík 



Předání proběhlo v areálu hasičské stanice 
ve Vysoké Mýtě. „Dobrovolných hasičů si za 
jejich činnost nesmírně vážíme a dlouhodobě 
je podporujeme. Automobil, který jsme nyní 
pořídili, zlepší jejich technickou vybavenost 
a zvýší akceschopnost i operativnost výjez-
dové jednotky. Bude sloužit k dopravě hasičů 
na místo událostí a k technickým zásahům,“ 
řekl starosta František Jiraský. 
Nový automobil IVECO Daily 4x2 je náhrada 
za starou Avii, která dobrovolným hasičům 
sloužila bezmála třicet let. Jedná se o osmi-
místnou dodávku určenou pro přepravu 
členů výjezdové jednotky, která je vyba-

vena technikou pro zásahy u dopravních 
nehod, čerpání vody při povodních nebo 
odstraňování spadlých stromů. Součástí její 
výbavy je i speciální technika pro vyprošťo-
vání lidí z havarovaných automobilů. „Ve vý-
bavě vozu se nachází například motorová 
pila, elektrocentrála, kalové čerpadlo, dýchací 
přístroje, jednorázové ochranné obleky 
a  nově i  hydraulické vyprošťovací zařízení 
značky LUKAS, kterým doposud naše jednot-
ka nedisponovala. Budeme tak moci efektiv-
něji zasahovat u dopravních nehod. Jednotka 
je zařízena na dopravní nehody na frekvento-
vané silnici I/35 a do budoucna je možné, že 
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Dobrovolní hasiči mají nové auto
Velitel hasičské výjezdové jednotky Patrik Chadima spolu se starostou Františkem Jiraským a místostarostou Martinem Krejzou 
převzali nový dopravní automobil určený pro vysokomýtský sbor dobrovolných hasičů. 

bude zasahovat i na nově budované dálnici 
D35. Tudíž nový automobil je pro nás velkým 
přínosem a zjednodušením naší práce, pro-
tože má lepší výbavu a  je také bezpečnější 
a pohodlnější,“ řekl Patrik Chadima. 
Dobrovolní hasiči úzce spolupracují s pro-
fesionálními hasiči ze stanice Vysoké 
Mýto HZS Pardubického kraje, se kterými 
sdílí společný areál v  ulici Gen. Svatoně. 
„Jako výjezdová jednotka II. kategorie držíme 
pohotovost a v případě, že operační středisko 
ohlásí událost, do pěti minut vyjíždíme větši-
nou s profesionálními hasiči pomáhat k ne-
hodám nebo k jiným událostem. V případě, že 
profesionální hasiči řeší jinou událost, jsme 
první jednotkou, která zasahuje ve Vysokém 
Mýtě a v okolí,“ řekl Patrik Chadima.  
V minulém roce výjezdová jednotka zasaho-
vala celkem u 113 mimořádných událostí. 
Z toho u 77 technických pomocí, 24 požárů 
a 9 dopravních nehod, 2 taktických cvičení 
a jednoho planého poplachu. Počty výjezdů 
k mimořádným událostem každým rokem 
stoupají. Za letošní rok již dobrovolní hasiči 
zasahovali u 30 mimořádných událostí. 
Nový vůz pro výjezdovou jednotku Sboru 
dobrovolných hasičů Vysoké Mýto stál 2,3 
milionů korun. Financován byl z dotace Mi-
nisterstva vnitra ČR – Generálního ředitel-
ství Hasičského záchranného sboru ČR ve 
výši 450 tisíc korun a z třistatisícové dotace 
Pardubického kraje. Největší část 1,5 mili-
onu korun zaplatilo město ze svého roz-
počtu.   Marie Lněničková, tisková mluvčí

Převzetí nového automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů. Foto Iveta Petrová

Z jednání zastupitelstva a rady města 
 
Úplná znění usnesení rady města a zastupitelstva města jsou zveřejněna na internetových stránkách města. Předkládáme vám z nich 
následující výtah: 
 16. března zastupitelstvo města: 
- schválilo poskytnutí individuální investiční dotace ve výši 250 000 Kč na zakoupení automobilu a individuální dotace ve výši 300 000 Kč 

Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí na projekt senior doprava ve Vysokém Mýtě; 
- schválilo poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti podpory sportu a v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a ro-

diny v roce 2022; 
- přijalo účelovou dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022 na podporu 

obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 860 000 Kč; 
 16. března rada města: 
- schválila udělení programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti životního prostředí a v oblasti kultury v roce 2022. 
30. března rada města: 
- souhlasila s konáním veřejné sbírky na humanitární a charitativní pomoc ukrajinským uprchlíkům ve Vysokém Mýtě; 
- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou ELESTAV s.r.o., jako dodavatelem akce Vysoké Mýto, Pražská brána – rekonstrukce elektro-

instalace za nabídkovou cenu 1 244 049,93 Kč bez DPH.                                                Markéta Nádvorníková, odbor kanceláře starosty



S nápadem umístit na budovu gymnázia tr-
valou připomínku na první utkání v koší-
kové přišel za vedením města vloni 
na podzim zástupce basketbalového klubu, 
dlouholetý hráč a trenér Jiří Ropek.    
„Jsem rád, že zrovna ve Vysokém Mýtě se ko-
nalo první utkání v basketbalu v českých ze-
mích. Je to událost, o které se málo ví. Svým 
významem přesahuje hranice města a  při-
spěla k popularizaci a rozšíření tohoto oblíbe-
ného sportu. A  dokazuje to také, že 
na gymnáziu i v minulosti dbali na všestranný 
rozvoj studentů. Tyto všechny důvody nás 
vedly k  tomu, že jsme se rozhodli umístit 
vhodnou uměleckou zmínku na budovu gym-
názia,“ řekl starosta František Jiraský.  
Soutěžní návrh na umělecké dílo připomí-
nající první utkání v košíkové ve Vysokém 
Mýtě předložili Pavel Hošek, Zdeněk Ruffer 
a Marek Rejent. Pro realizaci byl odbornou 
komisí vybrán návrh Pavla Hoška.  
„Připomínku prvního utkání vnímám jako his-
torický fakt, ne jako patetickou vzpomínku. 
Myslím si, že by vizuální podoba neměla být 
příliš honosná, ale spíše lehká, ležérní, zá-
bavná vzhledem k obsahu, jímž je hra. Z to-
hoto úhlu pohledu vychází forma návrhu 
v podobě levitující visuté konstrukce kotvené 
do  severní fasády gymnázia. S  budovou se 
pojí pedagogická aktivita Jaroslava Karáska, 
díky němuž se utkání uskutečnilo. Spojení 
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Košíková se poprvé hrála v Mýtě
Umělecké ztvárnění basketbalového koše připomene první utkání v košíkové ve Vysokém Mýtě a zároveň i první na území českých 
zemí. Zasloužil se o to zdejší gymnaziální učitel Jaroslav Karásek, který se skupinou studentů na slavnostech školní mládeže na 
podzim roku 1897 ve Vysokém Mýtě zorganizoval první ukázku košíkové.

konstrukce s  budovou symbolizuje vztah 
místa a činu. Navrhuji bronzový objekt evo-
kující basketbalový koš. Finální objem tvoří 
písmo zvolené a sázené tak, aby připomínalo 
síťovinu. Text je čitelný seshora dolů obcháze-
ním dokola. Uvědomuji si zde určité fyzické 
úsilí nutné k úspěšnému přečtení textu. Beru 
to jako součást hry a zapojení pozorovatele,“ 
uvedl autor vítězného návrhu Pavel Hošek. 
„Rozmezí mezi zemí a  první obručí koše je 
4 metry. Koš je vynášen tyčí a dvěma tenkými 
táhly. Vyosené diagonální osazení vzhledem 
k fasádě podporuje dynamiku pohybu.  

Průměr koše je přibližně 2x větší než skutečná 
verze a je dostatečně pevný na to, aby snesl 
případné prohození míčem, což někoho 
možná bude svádět,“ pokračuje Pavel Hošek. 
K realizaci  by mělo dojít v příštích měsících. 
„Datum odhalení pomníku jsme stanovili 
na první polovinu září, kdy se v České repub-
lice bude konat Mistrovství Evropy v basket-
bale, aby si všichni, kdo přijedou na turnaj, 
uvědomili, že se v našich zemích hrál basket-
bal brzy po jeho americké premiéře,“ řekl sta-
rosta. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí

Vizualizace uměleckého basketbalového koše. Autor Pavel Hošek 

Návrh architektonické studie přístavby ZUŠ
Město Vysoké Mýto uspořádalo soutěž 
na  návrh architektonické studie přístavby 
základní umělecké školy v prostoru souse-
dící proluky, která slouží jako parkoviště. 
„Naše základní umělecká škola je jedna z nej-
větších v kraji. Prostředí ve stávajících budo-
vách není úplně ideální, protože byly původně 
určeny k jiným účelům,“ řekl starosta František 
Jiraský. V  jedné z nich bylo kasino, v další 
chudobinec. Po druhé světové válce sloužily 
hudební škole, později přejmenované na li-
dovou školu umění a současně také galerii 
pro výtvarné výstavy. Během okupace tam 
byla síň bojových tradic sovětské armády. 
Po sametové revoluci se prostory upravily 
pro potřeby základní umělecké školy.  
Po třech desetiletích jsou už prostory školy 
nedostačující. „Protože jsme škola 21. století, 
vnímáme potřebu bezbariérovosti budovy, což 
ta nynější neumožňuje. Chceme dát svým 
žákům příležitost být umělecky produktivní 

v  podmínkách odpovídajícím dnešní době. 
Rádi bychom měli multifunkční a  variabilní 
prostor s audiovizuální technikou umožňující 
jakoukoliv prezentaci a tvorbu napříč všemi 
obory,“ řekla ředitelka školy Iva Vrátilová.   
„Naším cílem je vytvořit škole podmínky pro 
další rozvoj, proto jsme ve spolupráci s měst-
ským architektem Jakubem Chobotským uspo-
řádali soutěž na návrh architektonické studie 
přístavby, jež by obsahovala multifunkční pro-
stor, kterému se říká Black-box. Takový prostor 
je bez oken, vybavený technikou a jeho uspo-
řádání je velmi variabilní,“ řekl starosta.       
Do soutěže byly vyzvány tři architektonické 
ateliéry – Malý Chmel, ATELIER BOD ARCHI-
TEKTI a No Architects. Každý z nich dostal 
příležitost, aby svůj návrh představil od-
borné komisi. S návrhy se seznámila také ře-
ditelka základní umělecké školy. „Samotné 
návrhy, které vzešly ze soutěže, byly milým pře-
kvapením. Při vstupu do místnosti mě na první 

pohled upoutal návrh, který ale po zhodno-
cení a detailnějším prohlédnutí změnil pořadí 
mé náklonnosti,“ řekla Iva Vrátilová. 
U odborné komise uspěl návrh ateliéru Malý 
Chmel, který nejvíce naplňoval představy 
o  optimálním uspořádání prostoru a  bez-
bariérovosti. „Soutěž vnímám jako další mož-
nost inovativní příležitosti vytvořit ke stávající 
budově ZUŠ stavbu sice moderní, ale takovou, 
která by splňovala požadavky vývoje umělec-
kých směrů i v době digitálních technologií,“ 
dodala Iva Vrátilová. 
„Ze zkušeností víme, že proces od návrhu ar-
chitektonické studie ke stavbě trvá delší dobu. 
Jedná se o finančně nákladný projekt, proto 
bude nutné najít pro jeho realizaci vhodný do-
tační titul,“  dodal starosta. 
Všechny návrhy jsou v  květnu vystaveny 
v chodbě staré radnice a na webových strán-
kách města. 

Marie Lněničková, tisková mluvčí 



Je pro vás bezpečnost města výzvou 
a chcete se na ní podílet? Pokud ano, pak 
nás neváhejte kontaktovat, protože právě 
pro vás je tato nabídka určena.  
Hledáme uchazeče, kteří mají zájem s námi 
sdílet společný cíl a chceme jim nabídnout 
zajímavé zaměstnanecké benefity. 
 
Nabízíme: 
- pracovní poměr na dobu neurčitou,  
- náborový příspěvek 20 000 Kč, 
- smysluplné a zajímavé zaměstnání,  
- stabilita, zázemí a dobrý kolektiv, 

- možnost seberealizace a profesního uplat-
nění, 

- pomoc při řešení aktuálních problémů 
s bydlením, 

- jistotu pravidelného příjmu, 
- odměňování za velmi dobré pracovní  

výsledky, 
- dovolenou na zotavenou v délce 5 týdnů, 
- zdravotní volno 3 dny, 
- příspěvek na stravování, 
- příspěvky na sport a kulturu, 
- měsíční příspěvek na penzijní připojištění 

300 Kč, 
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Městská policie hledá strážníky 
Město Vysoké Mýto přijme nové strážnice/strážníky, kteří doplní kolektiv městské policie. Uchazečům nabízí příležitost získat stabilní 
a perspektivní zaměstnání. 

- podmínky pro osobní sportovní rozvoj 
(vlastní posilovna), 

- možnost získání zbrojního průkazu, 
- možnost rozšíření kvalifikace např. kurzy po-

skytování první pomoci, sebeobrany, stře-
lecký výcvik, pravidelné doškolování, kurzy 
zvládání stresových situací. 

 
Požadavky podle zákona č.  553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů: 
- občan České republiky starší 18 let, 
- ukončené minimálně střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, 
- bezúhonnost, 
- spolehlivost, 
- zdravotní způsobilost (lékařské potvrzení 

o zdravotní způsobilosti uchazeče o za-
městnání strážníka, čekatele a strážníka 
obecní policie dle Vyhlášky č. 444/2008 
Sb.). 

 
Výhodou:  
- řidičský průkaz skupiny B, 
- zbrojní průkaz sk. D, 
- platné osvědčení o splnění stanovených 

odborných předpokladů podle zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů. 

- praxe u bezpečnostních složek. 
 
Bližší informace podá velitel strážníků  
Filip Perout, tel.: 465 466 179,  
e-mail: filip.perout@vysoke-myto.cz. 

Filip Perout,  
velitel Městské policie Vysoké Mýto

Městští strážníci. Foto Aleš Felgr

Technické služby pečují o městskou zeleň, 
starají se o veřejné osvětlení, chodníky, ko-
munikace a  veřejná prostranství ve městě 
a v místních částech. Spravují sběrné dvory, 
recyklační dvůr a kompostárnu a provádějí 
svozy tříděného odpadu. Provozují městskou 
plovárnu, krytý bazén, městský stadion, 
Sportcentrum a  tělocvičnu v  Průmyslové 
ulici.  
„Každoročně počítáme v rozpočtu technických 
služeb s opravami částí chodníků a místních 
komunikací. Letošní akce jsou naplánovány za 
9,7 milionů korun,“ řekl místostarosta Martin 
Krejza. 
 „Do plánu oprav zařazujeme i opravy komuni-
kací v místních částech. V minulém roce jsme 

opravili komunikace ve Lhůtě a Knířově. Letos 
připravujeme opravu komunikace v dolní části 
Domoradic od hlavní silnice k č. p. 41 a také ko-
munikace ke Šnakovu. V plánu máme opravu 
silnice v ulici Českých bratří od křižovatky s ulicí 
Brandlova po křižovatku s ulicí Kpt. Poplera,“ 
řekl ředitel technických služeb Jindřich Sva-
toš.  
Technické služby plánují pokračovat v opra-
vách chodníků. Letos počítají s opravou mo-
zaikové dlažby v ulici Pražská po pravé straně 
od ulice Čapkovská až po sídlo společnosti 
Iveco. V ulici Karosářská, stejně jako v dalších 
ulicích, asfaltový povrch chodníku nahradí 
betonovou dlažbou. Další opravy chodníků 
se uskuteční v části města za silnicí I/35.  

Týkají se chodníku po pravé straně v ulici Ra-
šínova v úseku mezi křižovatkami s ulicemi 
Jiráskova a Husova, kde se počítá také s roz-
šířením veřejného osvětlení. Dále dojde 
na opravu chodníků v ulici Jiráskova podél 
železniční trati mezi křižovatkami s ulicemi 
Rašínova a Mánesova a také v úseku mezi kři-
žovatkami s ulicemi Prokopa Velikého a Šte-
fánikova.  
Nepřehlédnutelná je i  péče o  městskou 
zeleň. V době vegetačního klidu technické 
služby letos ošetřily z důvodu bezpečnosti tři 
desítky stromů na veřejných prostranstvích 
a odstranily suché a invazivní dřeviny v Jung-
mannových sadech.  

Marie Lněničková, tisková mluvčí 

Péče o městskou zeleň, chodníky a komunikace



Občánky přivítala zastupitelka města Stani-
slava Burešová. S kulturním programem vy-
stoupily děti z MŠ Pod Smrkem a hudební 
doprovod zajistili Monika a Pavel Zerzánovi. 
Malým občánkům přejeme do  života 
mnoho lásky, zdraví a štěstí. 

Michaela Kotrbová,  
odbor školství, kultury a sportu 
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Vítání vysokomýtských občánků
V sobotu 12. března proběhlo v obřadní síni Městského úřadu slavnostní přivítání dvanácti nových vysokomýtských občánků.

Fotografie přivítaných dětí, jejichž rodiče dali 
souhlas ke zveřejnění ve Vysokomýtském 
zpravodaji. 
Zleva Tereza Víšková a Eliška Nováková.

Výstava o pivovarnictví 

Květen – říjen,  
bývalá trafostanice ve Svařeni 
HISTORIE A SOUČASNOST PIVOVAR-
NICTVÍ VE VYSOKÉM MÝTĚ A OKOLÍ 
Výstava.

Do historie a současnosti pivovarnictví vás 
zavede letošní výstava ve Svařeni. Dozvíte se 
zajímavé informace o bývalých pivovarech 
ve Vysokém Mýtě, Chocni, Litomyšli a na Ko-
šumberku. A také to, že tyto pivovary mají 
své současné nástupce. A  to ve Vysokém 
Mýtě pivovary Mejto a Kujebák, v Litomyšli 
pivovar Veselka a v Chocni pivovar Splávek. 
Výroba piva provází lidstvo od nepaměti, 
pravděpodobně spolu s pěstováním obilí. 
Nejstarší písemné zmínky o  pivu jsou od 

Sumerů z doby 4 000 let před naším leto-
počtem. Vaření piva je velká alchymie, jak 
správně na to, se také dozvíte na naší vý-
stavě. Pivo pité v rozumné míře má spoustu 
na zdraví prospěšných účinků. Pivo je v Če-
chách považováno za tradiční nápoj, 
o čemž svědčí stále vzrůstající počet mini-
pivovarů a  také rostoucí počet konzu-
mentů, kteří si vybírají právě kvalitní česká 
speciální piva. Těšíme se na vás ve Svařeni 
se sloganem: „Dobré pivo, ženy hezké, to jsou 
dary země české.“  Výstava ve Svařeni je 
umístěna v  bývalé trafostanici v  centru 
obce a je volně přístupná v době turistické 
sezony od května do října. 

Za osadní výbor Svařeň a SDH Svařeň  
Pavla Dušková

Bývalý vysokomýtský pivovar. Foto sbírka RMVM

Dobová cedule choceňského pivovaru.  
Foto sbírka RMVM

 Adaptační  
strategie  

Přijměte pozvání na seminář, na kte-
rém bude představena adaptační stra-
tegie města Vysokého Mýta. Seminář 
se koná ve středu 4. května od 17.00 
na městském úřadě ve Vysokém Mýtě, 
zasedací místnost č. 167. 
 
Pozvánka  
na pietní akt  
Dovolujeme si vás pozvat na pietní 
akt k uctění obětí druhé světové války, 
který se uskuteční ve čtvrtek 5. května 
v 15.00 u pamětní desky na budově 
městského úřadu v Jiráskově ulici 179 
ve Vysokém Mýtě.  
Pamětní deska, u které se pietní akt 
uskuteční, připomíná oběti a hrdinství 
příslušníků Československé armády 
působících ve vojenské posádce ve 
Vysokém Mýtě.   

Pietní akt v roce 2020. Foto archiv KVV 
Pardubice
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Na Zemi se objevily zhruba před 100 miliony 
let v  období druhohor, kdy nemalá část 
našeho území (včetně Vysokomýtska) byla 
zaplavena mořem. Po hvězdnicovitých (As-
teraceae) se jedná o druhou nejpočetnější 
rostlinnou čeleď na  světě. Se svými cca 
28 000 druhy je srovnatelně velká, jako když 
sečteme všechny plazy, ptáky a savce. 
K čemu jsou orchideje dobré? Inu, největším 
užitkem je jejich krása. Lidé jimi odedávna 
zkrášlovali svá obydlí. Výjimkou je tropický 
rod vanilovník (Vanilla), ze kterého se získává 
aromatické koření vanilka, využívané v po-
travinářství, parfumerii a aromaterapii. Bizar-
nost jejich květů, a především podzemních 
hlíz odedávna v  lidech vyvolávala různé 
představy, které se často pojily s mylnými 
představami o jejich afrodisiakálních schop-
nostech. Především v asijské kultuře se stále 
těší velké oblibě salepový čaj, jednou z jeho 
ingrediencí je mletý sušený oddenek vsta-
vače mužského.  
V České republice se můžeme setkat s pou-
hým zlomkem této početné rodiny, v sou-
časnosti evidujeme 62 planě rostoucích 
druhů, které můžeme rozdělit do dvou sku-
pin podle stanovišť, na kterých se přirozeně 
vyskytují. Lesní orchideje, většina z nich je 
vázána na světlé listnaté lesy či křoviny, mezi 
ně patří nejkrásnější středoevropská orchi-
dej střevíčník pantoflíček (Cypripedium cal-
ceolus). Druhou skupinu tvoří orchideje 
vázané na bezlesá stanoviště. Ty jsou vázané 
především na různé typy luk a mokřadů, ale 
můžeme je najít třeba i na vysokohorských 
rašeliništích. Jednu věc mají naše orchideje 
společnou. Bezezbytku se jedná o rostliny, 
které ze současné krajiny výrazně ustoupily, 
podstatná část z nich je na pokraji vyhynutí 
a  přežívá pouze na několika lokalitách. 
Důvodů je několik, ale jednoznačně nej-
významnější příčinou jsou změny ve využí-
vání krajiny v  posledních desítkách let 
a s nimi související zánik vhodných stanovišť.  
Všech 62 druhů našich orchidejí je zane-
seno v Červeném seznamu, tedy jsou pova-
žovány za druhy ohrožené. Šest druhů je 
považováno za nezvěstné a 27 za kriticky 
ohrožené, tedy bezprostředně ohrožené 
vymřením. 47 druhů našich orchidejí je ve-
deno jako zvláště chráněný druh. 
 
Kam za orchidejemi v  okolí Vysokého 
Mýta?  
Odpověď by mohla být jednoznačná, 
do přírodní památky U Vinic. Tam je sou-
středěno nejvíce druhů. Musíme ovšem 

informace z městského úřadu

Orchideje na Vysokomýtsku
Orchideje, neboli rostliny čeledi vstavačovitých (Orchidaceae), patří mezi nejznámější skupiny rostlin. To je dáno především jejich 
atraktivními květy, které se vyznačují všemožnými kombinacemi tvarů a barev. 

zmínit, že dle  bližších ochranných pod-
mínek platí pro veřejnost zákaz vstupu 
do přírodní památky mimo značené cesty. 
Tím se tedy možnost kochat se krásou or-
chidejí podstatně omezuje. Podobné je to 
i na nedalekých orchidejových zvláště chrá-
něných územích Střemošická stráň (u Stře-
mošic), Kusá hora (u Srbců) a Vstavačová 
louka (mezi Sruby a Chocní). Běžnější druhy 
orchidejí ale můžeme potkat i mimo chrá-
něná území. 
Vstavač kukačka (Orchis morio) je příkla-
dem druhu, který z krajiny během několika 
desítek let prakticky zmizel, v červeném se-
znamu je veden jako kriticky ohrožený. Nej-
častěji se vyskytuje v  krátkostébelných 
loukách a pastvinách.  
Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) je 
druh orchideje vázaný na vlhké louky a ra-
šeliniště, i když i na něm se podepsal zánik 
lokalit, jsou oblasti, kde je relativně běžný. 
Výrazná fotogenická rostlina, které dříve 
naše babičky říkaly „kukačka“ (neplést si se 
vstavačem kukačkou).  
Okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) 
je drobná lesní orchidej s bílými květy. Nej-
častěji se s ní můžeme potkat ve světlých 
listnatých lesích a  křovinách na  vápnité 
půdě.  
Bradáček vejčitý (Listera ovata) patří mezi 
běžné druhy, které nejsou bezprostředně 
ohroženy. Je to velice nenápadný druh 
s drobnými nazelenalými kvítky. Příbuznost 
k dekorativním střevíčníkům či vstavačům 
by hádal asi málokdo. Většinou jej můžeme 

nalézt na lukách, na mezích na okrajích lesů 
a křovin.  
Kruštík širolistý (Epipactis helleborine) patří 
spolu s bradáčkem vejčitým mezi naše nej-
běžnější druhy. Jedná se o nenápadný druh, 
který roste v různých typech lesů, dokáže 
přežívat i ve smrkových kulturách. 
Vstavač nachový (Orchis purpurea) je jedna 
z našich nejvyšších orchidejí, která dorůstá 
až 70 cm. Má vysoké válcovité květenství, 
tato rostlina je vidět už zdálky. Roste přede-
vším v prosvětlených lesích a jejich lemech, 
méně častěji v sušších loukách, preferuje 
vápnitou půdu. 
Kromě jedné neověřené lokality západně od 
přírodní památky U  Vinic byl vstavač na-
chový nalezen i v zahrádce ve Vysokém Mýtě. 
Zvídavého čtenáře jistě napadne otázka, jak 
se do zahrádky mohly vstavače dostat. Od-
pověď není jednoznačná. Vstavačům trvá ně-
kolik let, než vytvoří kvetoucí rostliny, první 
roky jsou semenáčky velice malé, pravděpo-
dobnost, že by přežily každoroční údržbu zá-
honu, není velká. Tento druh není v běžné 
nabídce prodejen zahradnictví, zůstává tedy 
možnost, že byl přesazen z  volné přírody. 
V  takovém případě by se ovšem jednalo 
o jednání v rozporu se zákonem o ochraně 
přírody a krajiny. Smyslem tohoto příspěvku 
není hrozit pokutami. Budeme rádi, když si 
každý uvědomí jednu věc. Přesazováním 
vzácných rostlin na naše zahrádky děláme 
další z  malých krůčků vedoucích k  zániku 
těchto rostlin ve volné přírodě.  

Jan Horník, botanik

Prstnatec májový. Foto Jan Horník Vstavač kukačka. Foto Jan Horník
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véemko, infocentrum, M-klub

Vyjeď, sdílej a vyhraj
A máme tu máj, lásky čas… My v infocentru milujeme také pohyb a aktivní sporto-
vání.

Karel Jiskra  
ve fotografii  
Osmdesáté narozeniny vysokomýtského 
fotografa Karla Jiskry připomíná výstava ve 
foyer městské galerie. Prohlédnout si ji mů-
žete do 22. května, a to denně během ote-
vírací doby infocentra. Fotografovat začal 
Karel Jiskra už jako malý kluk. Po vojně se 
stal členem fotokroužku Závodního klubu 
Karosa. Od roku 1984 pak fotoklub vedl dal-
ších pětadvacet let, dodnes je v něm činný. 
Účastnil se soutěží a salonů doma i v zahra-
ničí, nezřídka kdy si odvážel ocenění. Jeho 
fotografie byly vystaveny na  prestižních 
přehlídkách v  Německu, Francii, Anglii, 
Belgii, Španělsku, Skotsku, Lichtenštejnsku, 
Turecku… V polovině 70. let absolvoval Li-
dovou konzervatoř při Krajském kulturním 
středisku v Hradci Králové, obor výtvarná 
fotografie. Kromě fotografování je Karel 
Jiskra také muzikant a ochotník.

Metalové turné Aerosouls 
Moravská kapela Silent Stream of Godless 
Elegy po téměř dvou letech opět na kon-
certních pódiích. I když momentálně pilně 
připravují neřadové (a nemetalové) album, 
živě nenabídnou nic jiného než své oso-
bité propojení metalové hudby s folklor-
ními prvky. Stěžejní částí jejich setu určitě 
bude průřez alby Relic Dances, Návaz a sa-
mozřejmě i  poslední řadovky Smutnice, 
kterou produkoval izraelský rockový pi-
onýr Yossi Sassi (ex-Orphaned Land). Těšte 
se na příběhy o proroctvích, lásce, smrti 
a cestě do Návu. 
Šumperské Dying Passion lze zcela bez 
nadsázky považovat za jednu z největších 
stálic tuzemské metalové scény. Na kontě 
mají stovky odehraných koncertů, devět 
řadových alb a aktuálně představí novinku 
Skylor. Během let se kapela vykrystali-
zovala do postrockové i melancholicko 
rockmetalové náladotvůrné podoby s do-
minantním zpěvem frontmanky Zuzany 
Jelínkové. Na studiových albech podáno 
s velmi vychytanou zvukovou precizností, 

Pátek 6. 5. od 20.00, M-klub 
SILENT STREAM OF GODLESS 
ELEGY / DYING PASSION 
Vstupné předprodej 210/250 Kč 
na místě. Předprodej na smsticket.cz

M-klub 
 
Sobota 14. 5. od 20.00, M-klub 
ČERVENÍ KRÁLÍČCI / retro disco 
Oblíbená retro diskotéka Červených 
králíčků.  
Vstupné předprodej 130/150 Kč na 
místě. Předprodej na www.mklub.cz

V průběhu celého měsíce května vyjeďte 
s rodinou či přáteli na koloběžkách. Vyfoťte 
se, nasdílejte na náš facebook, nebo nám 
fotku zašlete a my ji zveřejníme. Pokud ne-
máte k dispozici vlastní koloběžku, přijďte 
si ji půjčit. Aby se vám lépe sportovalo, na-

bízíme vám v tento měsíc zvýhodněné půj-
čovné 1+1 koloběžka zdarma. Na konci mě-
síce vylosujeme tři výherce, kteří od nás 
obdrží odměnu. Na malé i velké koloběž-
káře se těší celý tým z infocentra. 

Martina Skálová, infocentrum

Od minulé sezóny si mohou zájemci v Turistickém informačním centru zapůjčit koloběžku. Bližší 
informace o provozu se dozvíte na webových stránkách. Foto Petra Jeníková

Do 22. 5., infocentrum 
KAREL JISKRA 80 
Výstava fotografií vysokomýtského 
autora. 

Absolventi stavební 
školy vystavují  
Sochy Dominika Jirečka z Litomyšle a foto-
grafie Vojtěcha Hurycha z Hradce Králové si 
budete moci prohlédnout na  přelomu 
května a června ve vstupní hale Turistického 
informačního centra Vysoké Mýto. Oba 
autoři jsou absolventy zdejší Střední školy 
stavební, která si v letošním roce připomíná 
125 let od svého založení. Výstava v budově 
starého soudu je jednou z prvních akcí oslav, 
které vyvrcholí 18. června. Zahájena bude 
vernisáží ve čtvrtek 26. května v 15 hodin. 
Vidět ji můžete do neděle 19. června, a to 
denně od 9 do 17 hodin, vstup je volný.

26. 5. – 19. 6., infocentrum 
VÝSTAVA SOCH DOMINIKA JIŘÍČKA 
A FOTOGRAFIÍ VOJTY HURYCHA 
Vernisáž výstavy 26. 5. v 15 hodin.

na  koncertech potom zahráno s  napro-
stou suverenitou. Na své si přijdou přede-
vším všechny melancholické duše.



Návštěvníci se seznámí s  dějinami čtení, 
jeho rozmanitými podobami a výzkumem. 
V České republice je tradice čtenářských vý-
zkumů bohatá, první zkoumání tohoto 
druhu byla prováděna již ve 20. letech 20. 
století. Výstava je však zaměřena na  vý-
zkumy uskutečněné až po roce 2000. Jejich 
výsledky ukazují mnoho zajímavého, napří-
klad zaměření české čtenářské populace 
nebo důvody, proč čteme či nečteme, a také 
vývoj těchto jevů v čase. Autoři výstavy vy-
zdvihují význam rodiny ve výchově k budou-
címu čtenářství a  dobrým čtenářským 
návykům. Zaměřují se také na roli knihoven, 
škol a knižního trhu. Čtení je láska na celý 
život – někdy jen pro některé z nás, ale roz-
hodně všechny celým životem provází. 
Zdroj https://www.nkp.cz/o-knihovne/od-
borne-a-kulturni-akce/vystavy/brezen2021
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véemko, knihovna

Láska na celý život
Výstava, na kterou vás zveme do Městské knihovny ve Vysokém Mýtě, se uskuteční 
v oddělení pro dospělé čtenáře a zapůjčila ji Národní knihovna České republiky. Jejími 
autory jsou Renata Salátová, Jiří Trávníček a Vít Richter ve spolupráci s dalšími zaměst-
nanci Národní knihovny.

1. 5. - 31. 5., knihovna,  
oddělení pro dospělé čtenáře 
ČTEME. ČTEME? ČTETE! 
Výstava o čtení.

Úterý 3. 5. od 15.00,  
klubová scéna M-klubu 
Pavla Bičíková: 
S BATOHEM NAPŘÍČ MAROKEM 
Prostřednictvím fotografií, videí a  vy-
právění se vydáme do exotické země 
plné barev, vůní a stylů. Zažijeme, jaké 
to je putovat s batohem na zádech od-

lehlými končinami muslimské země, 
kde je často problém se domluvit, kde 
lidé chodí zahaleni a  mají zcela jiné 
zvyky, tradice i  chování. Navštívíme 
středověká opevněná města, tržiště, 
berberské pevnosti a  pohádkové pa-
láce. Přejdeme nejvyšší horský masiv 
severní Afriky, čtyřtisícový Velký Atlas 
s barevnými horami, mohutnými štíty 
a  hlubokými soutěskami. Zažijeme 
podmanivou atmosféru hliněných ber-
berských vesnic, kde lidé žijí stejně jako 
jejich předci před 100 lety. Budeme usí-
nat pod noční oblohou plnou hvězd, 
vykoupeme se v  divokém Atlantiku 
a necháme se společně uhranout krá-
sou Sahary, největší pouště světa. 
Cena přednášky je 80 Kč.  
Změna termínu a titulu vyhrazena.

Univerzita volného času – 
Z Mýta po celém světě

Knižní novinky 
na květen
Naučná literatura: 
Jaroslav Flegr: Milý Micíku,  
aneb Covid v Kocourkově 
Renáta Šťastná: 105 bylinek a koření 
Jakub Venglář: Místa, kam se nechodí 
Anna Růžičková: Spánek miminek 
Jiří Sonnek: Kamínky z Nepálu 
Jiří Puš: Z Čecha Švédem 
Radek Pálka: Šéfkuchařův deník 
Michal Třetina:  
Jak jsem jezdil do nebe 
  
Beletrie: 
Alena Jakoubková:  
Líný manžel holé neštěstí 
Michaela Janečková: Třešně v rumu 
Marek Epstein: Nerez 
John Grisham:  
Vražda na ostrově Camino 
Julie Caplin: Domek v Irsku 
Lincoln Child: Bez krve 
Lisa Reganová: Nečekané přiznání 
Dana Stabenow: Když krev promluví 
Marie Laval:  
Tajemství sídla Bellafontaine 
Nora Roberts: Skleněný ostrov 
James Patterson: Začni se ptát 
Gareth Crocker: Zachraňte Jacka 
  
Literatura  
pro děti a mládež: 
Radek Chajda:  
Do hlubin 
Andrea Popprová:  
Jaro je tu! 
Petr Horáček:  
Kamarád  
pro medvěda 
Thomas Brezina:  
Hrozivé pařáty 
Jana Olivová:  
Zraněné labuťátko 
Vítek Mecner:  
Patti a hudební nástroje 
 
Audioknihy: 
Jana Poncarová:  
Podbrdské ženy 
Ladislav Špaček:  
Dědečku, vyprávěj  
o světě 
Peter Wohlleben:  
Než stromům  
dojde dech 
Julie Caplin:  
Kavárna v Kodani 
Kyle Perry:  
Hora duchůMěstská knihovna otevřela kurz Základy ko-

munikace – čeština pro cizince, který pro-
bíhá do 26. 5. Kurz je určen cizincům, kteří 

se chtějí naučit základní české komunikační 
fráze. Zájemci se mohou lekcí zúčastnit 
každý čtvrtek od 9.00 – 10.30. 

Čeština pro cizince



Jako malý kluk koukal Ctirad Doubek přes 
rameno Janu Juškovi. Jejich rodiny bydlely 
v jednom domku a občas si společně vyjely 
i na výlet do přírody, kam malíř vždy brával 
štětce a barvy. 
Ctirad Doubek vystudoval Střední vojen-
skou školu v Moravské Třebové a posléze 
Vojenskou akademii v Hranicích na Mo-
ravě, kde získal dělostřeleckou speciali-
zaci. V  roce 1959 nastoupil k  útvaru, 
a protože nesouhlasil s tím, kam se ubírá 
politická situace v zemi, dostal záhy stra-
nickou důtku s výstrahou za zpochybňo-
vání vedoucí úlohy strany. Sloužil jako 
voják v Rychnově nad Kněžnou a poté ve 
Vysokém Mýtě. Práce a starost o rodinu, 
kterou založil, když se oženil do Tisové, mu 
nedávaly tehdy moc příležitostí malovat. 
Navštěvoval alespoň výstavy.   Přišel rok 
1968 a s ním vstup sovětských vojsk. Na-
staly prověrky. Jakožto „aktivní nositel pra-
vicového oportunismu“ byl roku 1973 
z armády vyloučen. Příležitost přehodnotit 
svůj postoj, kterou mladý kapitán dostal, 
nevyužil. Následující dvě desetiletí byl za-
městnán v JZD Tisová. 
A právě při práci v družstvu, kdy často po-
býval v přírodě, začal naplno malovat. Vzni-
kaly stovky pastelů a  temper. Věnoval se 
především realistickému zachycení krajiny 

ději Sdružení malířů Vysokomýtska a Tri-
angl). „Bylo nás kolem patnácti, většinou sa-
moukové, kteří se chtěli dál učit a posouvat 
se,“ vzpomíná Ctirad Doubek, „každý týden 
jsme se scházeli v ateliéru, účastnili jsme se 
výtvarných salonů v Ústí nad Orlicí a založili 
jsme také salon v Mýtě, občas jsme vyrazili 
společně malovat i do plenéru.“ 
Po změně režimu v  roce 1989 byl Ctirad 
Doubek rehabilitován a na tři roky se vrátil 
do  armády jako velitel muniční základny 
v Týništi nad Orlicí. V  tomto období měl 
tvůrčí pauzu. Po odchodu do důchodu opět 
začal intenzivně malovat. 
Dvakrát samostatně vystavoval v  Tisové, 
jednou v Heřmanicích a roku 2014 ve vyso-
komýtské galerii Na  Mýtě, pravidelně se 
účastnil výtvarných salonů. Souborná vý-
stava v městské galerii přináší průřez jeho 
tvorbou – tempery, akvarely, pastely, pero-
kresby. Obrazů namaloval autor stovky, 
do výstavní síně se vejde pouze zlomek. 

Iveta Danko, kurátorka MG
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Ctirad Doubek vystavuje naposledy
Poprvé a zároveň naposledy se v Městské galerii Vysoké Mýto představí soubornou výstavou Ctirad Doubek. Vysokomýtský rodák, 
plukovník ve výslužbě, oslaví v květnu 85. narozeniny. Výstava nazvaná Poslední je podle jeho slov rozloučením s výtvarnou tvorbou, 
které se již kvůli špatnému zraku nemůže dále věnovat.

ve všech ročních obdobích, ale nebál se ex-
perimentovat. Mezi zdařilá díla patří i ab-
strakce, figury a zátiší. 
Začátkem 70. let začal navštěvovat výtvarný 
kroužek při Závodním klubu Karosa (poz-

Pastely Ctirada Doubka jsou nejčastěji inspi-
rovány přírodou. Foto Iveta Danko 

„Neznámá“ rodačka aneb hledá se Běla 
se zde narodila a působila malířka, která 
později vystavovala v Paříži po boku Toyen 
či Josefa Šímy, jež jí dokonce portrétoval, 
se obecně neví. Právě proto připravuje 

Městská galerie Vysoké Mýto vý-
stavu její tvorby. Máte-li doma 
obraz od zmíněné autorky, pří-
padně si někdo z pamětníků vybaví 
její rodinu, ozvěte se, prosím. Váš 
příspěvek k chystané výstavě velmi 
uvítáme. 
Albína (řečená Běla) Kašparová se 
podle zápisu v matrice narodila 18. 
6. 1901 ve Vysokém Mýtě. Její otec 
Jan Kašpar pocházel z  Přepych 
u  Nového Města nad Metují 
a matka Božena, s níž se oženil roku 
1897, z Prahy. Běla byla prostřední 
ze tří dětí, měla staršího bratra Jana 
a mladší sestru Boženu. Jan Kašpar 
učil na  zdejším gymnáziu, kde se 
spřátelil s kolegou Otmarem Vaňor-

ným. Roku 1904 však získal profesorské 
místo na gymnáziu v hlavním městě a ro-
dina se tam přestěhovala s ním. Do Vyso-
kého Mýta se však vracela každý rok 
na letní byt. Běla byla vrstevnicí Vaňorného 
dcery Zdeňky, ve sbírce regionálního 
muzea se dochoval Zdenčin portrét, který 
ve 30. letech právě Běla Kašparová kreslila. 
Nadaná dívka studovala v Praze gymná-
zium a posléze výtvarnou akademii, nějaký 
čas pobývala ve Francii ve společnosti dal-
ších významných malířů. Ještě před dru-
hou světovou válkou se však provdala 
a spolu s manželem pak žila v Praze, kde se 
jim narodila jediná dcera. Po válce se její 
jméno několikrát objevilo například mezi 
vystavujícími umělci v Mánesu. V 50. letech 
se však vytrácí ze scény stejně jako ostatní 
autoři se západní zkušeností. Věnuje se pak 
propagačnímu výtvarnictví a pedagogické 
činnosti. Umírá roku 1967. 

Iveta Danko

Výstava obrazů vysokomýtské rodačky Běly 
Kašparové Riegrové, která je třešničkou le-
tošní výstavní sezony, bude pro mnohé Vy-
sokomýtské objevnou záležitostí. O tom, že 

Holubice, obraz Běly Kašparové ze sbírky  
Městské galerie Vysoké Mýto. Foto archiv MG

6. 5. – 12. 6., výstavní sál galerie 
POSLEDNÍ 
Výstava Ctirada Doubka,  
vernisáž 6. 5. v 17 hodin. 
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Fascinováni vývojem automobilu
Výstava Automobil dříve a dnes je pro návštěvníky všech věkových kategorií. Představí jednotlivé díly automobilu od karoserie, přes 
motor až po takové maličkosti jako stěrače, zámky do dveří a otvírání okének. Část exponátů je pohyblivých a nabídne srovnání, jak 
jednotlivé součásti fungovaly dříve a jak fungují dnes.

Výstava vás seznámí s historickou i součas-
nou konstrukcí karoserií automobilů a po-
krokem při jejich výrobě. Vše začalo 
kočárem, do kterého byl vsazen spalovací 
motor, a tak vznikl první automobil. Postup-
ným vývojem se konstrukce vozidel měnila 
z automobilů kočárových typů přes ople-
chovanou výdřevu připevněnou na šasi až 
po dnešní samonosnou karoserii. Dále se 
můžete dozvědět, jak funguje spalovací 
motor, převodovka či řízení.

1. 5. 2022 – 30. 3. 2023,  
Muzeum českého karosářství 
AUTOMOBIL DŘÍVE A DNES 
Výstava.

Pohled do výstavy. Foto RMVM

Z iniciativy gymnaziálního profesora Jaro-
slava Karáska se právě ve Vysokém Mýtě 
odehrálo roku 1897 první veřejné exhibiční 
utkání v košíkové na území Čech. 
Na  náměstí Přemysla Otakara II. budete 
moci zhlédnout výstavu mapující dlouho-
letou historii basketbalu ve Vysokém Mýtě. 
Tradice pravidelných zápasů zde započala 

v roce 1939, tedy s odstupem více než 40 
let od památného prvního utkání, i tak je to 
historie bohatá. Výstava vás na dvaceti pa-
nelech provede  vývojem basketbalu 
v  našem městě, seznámí s  jeho úspěchy 
i výraznými osobnostmi. Svůj prostor do-
stane i  Josef Karásek a  „jeho“ památné 
utkání.

24. 5. – 12. 6.,  
náměstí Přemysla Otakara II. 
PRVNÍ DRIBLINK V ČECHÁCH 
Výstava ve veřejném prostoru.Vysokomýtští basketbalisté v sezóně 1964–65.  

Vpravo: Vysokomýtští basketbalisté v sezóně 1965–66. Foto sbírka RMVM

První basketbalové utkání proběhlo u nás
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Barokní plastiky v kostele sv. Mikuláše.  
Foto RMVM

Muzejní noc se uskuteční 27. května 
a začne v 18 hodin. V jejím rámci budou 
zdarma otevřeny všechny výstavní pro-
story, tzn. Muzeum českého karosářství, 
expozice v Šemberově domě i celý Barokní 
areál ve Vraclavi. V těchto prostorách budou 
navíc v každou celou hodinu probíhat ko-

mentované prohlídky muzejních kurátorů. 
Letošní muzejní noc pak zpestří zkouška 
provozuschopnosti muzejní techniky. Vyso-
komýtské muzeum totiž disponuje celou 
řadou funkčních exponátů, které je nutné 
jednou za čas vyzkoušet a rozpohybovat, 
aby jejich mechanické části dlouhodobou 

Muzejní noc v pohybu
I v letošním roce proběhne tradiční festival muzejních nocí. Opět se k němu připojí vysokomýtské muzeum, které pro návštěvníky 
otevře ve večerních a nočních hodinách všechny své expozice. Vedle toho muzejníci představí některé technické exponáty v pohybu.

Vydejte se za poznáním 
historie cyklistiky

V  regionálním muzeu pokračuje výstava 
Hrom do pedálu! Ta představuje počátky 
cyklistiky v Pardubickém kraji prostřednic-
tvím množství velocipedů, dobových foto-
grafií i  dalších předmětů, nechybí v  ní 
trenažér vysokého kola. Hlavním motivem 
výstavy je okouzlující éra vysokých kol.

Do 25. 9.,  
Šemberův dům 
HROM DO PEDÁLU!  
Výstava o počátcích cyklistiky  
(nejenom) v Pardubickém kraji.

Barokní areál 
zahajuje sezónu

Pohled do výstavy Hrom do pedálu. Foto RMVM

Od prvního května se opět otevírá barokní 
areál bývalých lázní, poustevny a kostela sv. 
Mikuláše ve Vraclavi. Návštěvníci se budou 
moci nechat pohltit barokním uměním či 
poznat dějiny starobylé obce Vraclavi.

BAROKNÍ AREÁL VRACLAV 
Otevřeno v květnu, červnu a září o ví-
kendech, v  červenci a  srpnu denně 
mimo pondělí. 

Pátek 27. 5. od 18.00 do 23.00,  
Muzeum českého karosářství,  
Šemberův dům, Barokní areál Vraclav 
MUZEJNÍ NOC 
Komentované prohlídky vždy v celou 
hodinu. Poslední ve 22 hodin. 
Zkouška provozuschopnosti muzejní 
techniky na muzejním dvorku od 18 
do 21 hodin.

Tatra 613

odstávkou neutrpěly. Příchozí tak na muzej-
ním dvorku v  Šemberově domě uvidí 
v chodu stabilní motor, šrotovník, mlátičku 
i  lis na  slámu, lištovou sekačku, hasičské 
stříkačky značky Stratílek, ale i  jemnější 
mechaniku jako je například gramofon. 
V  Šemberově ulici pak bude připraven 
funkční automobil Tatra 613. Kdo se bude 
chtít zdržet a vychutnat si atmosféru mu-
zejní noci, pro něho je připraveno v dvor-
ním traktu Šemberova domu ohniště 
s možností opečení špekáčků.



Starší děti se během dvouhodinového 
bloku seznámily nejen s důležitými telefon-
ními čísly záchranných sborů, ale také si vy-
zkoušely telefonní hovor se záchranářkou, 
společně si zopakovaly, jaké máme důležité 
orgány v těle, k čemu nám slouží, jak je mu-
síme chránit a jak předcházet poranění. Po-
mocí fonendoskopu si poslechly tlukot 
srdce kamaráda i  jeho dech, vyzkoušely 
na  figuríně, jak resuscitovat kamaráda 
v bezvědomí a naučily se ošetřovat drobná 
poranění na těle. 
Mladší děti měly hodinový blok činností, 
kde si zopakovaly části těla, k čemu nám 

slouží, jak je důležité své tělo chránit, 
správně o ně pečovat a jak se chovat, aby 
se nezranily. Děti si pohrály s modely aut zá-
chranných sborů, zjistily, jak každé auto vy-
padá a  také si vyzkoušely zvuk sirén. 
Trénovaly správný záchranářský poklek, 
držení rukou při masáži srdce, za zpěvu pís-
ničky Prší, prší, masírovaly srdíčko plyšo-
vému zvířátku. Nakonec si měly možnost 
vyzkoušet všechny nabyté poznatky na fi-
guríně. Děti byly nadšené a odcházely plné 
nových poznatků, dovedností a zážitků. 

 
Kolektiv MŠ Kamarádi 
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Zachraň kamaráda
Ve čtvrtek 31. března proběhl v naší školce projektový den „Zachraň kamaráda“, který 
vedly dvě zdravotní záchranářky z firmy PMeduca.   

Záchranářka dětem ukázala, jak zachránit život. Foto archiv školy 

Úžasný svět vody

Evakuace mateřské školy nanečisto
V  dubnu – měsíci bezpečnosti jsme se 
v mateřské škole rozhodli věnovat čas otáz-
kám bezpečného chování na silnici a dopo-
ručeným postupům v  případě ohrožení 
zdraví. Náš skřítek Smrčkovníček nám při-
pravil pohádku O neposlušném semaforu 
a o tom, jak mnoho práce a námahy mají 
policisté, hasiči a záchranáři, když se na sil-
nici porušují pravidla. Potom jsme se věno-
vali správnému řešení situací, v kterých jde 
o záchranu lidského života. Vyzkoušeli jsme 
si evakuaci celé školy a pochvalu dostali do-
spěláci i všechny děti, protože každý dělal, 
co bylo třeba. Všichni byli klidní, rychlí 
a  nikdo nezmatkoval. Stihli jsme opustit 
školu a během 4 minut být na shromaždišti. 

Velké překvapení nás čekalo, když před 
školu přijeli hasiči se svými vozy, aby ukázali 
dětem, jakou techniku používají při zá-
chranné akci a předvedli jim, jak zachraňují 
ohrožené z hořících domů a rozbitých aut. 
Dětem vysvětlili jak předejít nebezpečí 
na silnici a jak se vyhýbat požáru. Všechny 
děti se dozvěděly o důležitých telefonních 
číslech a jak přivolat pomoc. Celý projekt 
byl velmi poučný a z ukázky hasičské tech-
niky byly děti přímo nadšené. Děkujeme 
členům hasičského záchranného sboru za 
spolupráci, za jejich ochotu a předání cen-
ných zkušeností našim dětem i  pedago-
gům.  

Kolektiv MŠ Pod Smrkem 
Hasiči dětem ukázali záchranné vozy i  po-
třebnou techniku. Foto archiv školy

Úžasný svět vody je soutěž, kterou v našem 
městě pořádá stavební škola. Po dvou le-
tech, kdy se konat nemohla, jsme opět 
do  soutěže vyslali týmy našich sedmáků, 
kteří se v konkurenci dalších 12 týmů z Vy-
sokého Mýta, Chocně a Luže rozhodně ne-
ztratili. V soutěžním klání museli prokázat 
důvtip i schopnost pracovat v týmu. Vyhle-
dávali informace, odpovídali na  zvídavé 
otázky, zkoušeli navrhnout vlastní vodo-
vodní síť i stabilní most a zkoumali fyzikální 
vlastnosti životodárné kapaliny. Naši žáci ze 
7.B vyhráli.  

Kolektiv ZŠ Jiráskova



Ve škole jsme přivítali budoucí prvňáčky, 
kteří úspěšně prošli zápisem do  1.třídy. 
V naší škole je důraz kladen na motivační 
část, kdy starší děti provází předškoláky 
po jednotlivých stanovištích. Letošním té-
matem byly hrátky se zvířátky. V předveli-
konočním období si žáci užili výukový 
program mobilní mini ZOO. Viděli mnoho 
zvířat a jejich mláďat, která si mohla i pohla-
dit. Dozvěděli se také spoustu zajímavostí 
o velikonočních tradicích, na které jsme na-
vázali v dalších dnech. Děti ve školní dru-
žině pekly velikonoční sušenky, pletly 
pomlázky a celá škola si pak po dvouleté 
odmlce vychutnala barevné dny, lov vajíček 
a  velikonoční stezku v  okolí školy. Jarní 

únavu nám bezpečně zahnal taneční 
workshop plný zábavy, úsměvů a energie. 
Starší děti pokračovaly v pohybových akti-
vitách na dětském dopravním hřišti ve Vy-
sokém Mýtě. Mladší děti se blíže seznámily 
s prací spisovatele při úžasné besedě s Ivo-
nou Březinovou. Dětem udělal velikou ra-
dost její autogram v  oblíbené knize. 
Poslední dubnovou akcí bylo čarodějnické 
odpoledne. Vychovatelky ze školní družiny 
připravily pro děti kotel legrace a netradič-
ních disciplín. Již od února pracujeme 
na naučné stezce o životě Jana Amose Ko-
menského, kterou si od května můžete pro-
jít po poutní cestě do Knířova.  

Kolektiv ZŠ Knířov
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Barevný duben
Každý měsíc pedagogové knířovské školy organizují několik různorodých akcí pro 
zpestření výuky i  pobavení dětí. 

Energií nabitý taneční workshop. Foto archiv školy

Školní kapela 
 
Školní kapela Javorka Band se 5. dubna 
zúčastnila krajského kola soutěže v anglické 
recitaci a zpěvu „O bílého havrana Edgara 
Allana Poea“ v Pardubicích. Svým vystoupe-
ním žáci vybočili z řad ostatních soutěžících 
a zaslouženě si odvezli diplom za 1. místo 
ve své kategorii. Kolektiv ZŠ Javornického 

Karnevalový rej masek ve školní družině
Období masopustu jsme oslavili školním 
karnevalem. Přípravy probíhaly celý týden. 
Děti vyráběly nejrůznější škrabošky a masky. 
V průvodu se představili čarodějnice, ko-
stlivci, mořské panny, princové a další po-
stavičky. Po úvodní promenádě a tanci byly 
vyhlášeny soutěže o nejhezčí masky, nej-
lepší tanečnici a tanečníka. Děti předváděly 
nejrůznější taneční kreace, z  nichž bylo 
opravdu těžké vybrat ty nejzajímavější, 
proto byly odměněny všechny děti. V prů-
běhu karnevalu se s tancem střídaly spor-
tovní soutěže, v  nichž si děti vyzkoušely 
svoji obratnost, rovnováhu a rychlost. Lou-
čili jsme se neradi, a protože rok je doba 
dlouhá, uspořádáme si opět nějakou pro-
menádu v červnu – na rozloučení se škol-
ním rokem.  

Kolektiv ŠD Javornického 

Krabice od srdce 
 
Moc děkujeme žákům ZŠ Jiráskova a jejich 
rodičům za podporu akce Krabice od srdce. 
Krabic se sešlo kolem 130, včetně vybave-
ných aktovek do  školy. Část jsme předali 
do Mikáda, kde probíhají kurzy češtiny pro 
ukrajinské děti, část byla odvezena do 
Chrudimi, do sběrného místa pro tuto akci. 
Velké poděkování patří také dvěma našim 
kolegyním, Katce a  Janě, které s  výukou 
češtiny v Mikádu pomáhají a spolupracují 
s ukrajinskými učitelkami.  

Kolektiv ZŠ Jiráskova

Na školním karnevalu nechyběly ani balónky. Foto archiv školy 



Místo toho jsou tam pro nás výtvarníky po-
klady nevídaných tvarů, železných výlisků, 
částí strojů a strojků, ložisek, rezavých spo-
nek, kuliček, drátů, pružin a kdoví, jakých 
dalších skvostů. Zkusili jsme jednotlivé ne-
sourodé kousky přikládat, vrstvit, propojo-
vat k sobě a lepit do nového obrazu, tzv. 
asambláží. Vyhráli jsme si s obrazy zvířat, 
postav, leteckých map. Netradiční materiál 
nám dal poznat další možnosti výtvarné 

práce, a co práce, hry. Ano, staré železo se 
dává do sběru, je to odpad, co dosloužil, 
a my ho znovu probudili tak, aby přinesl 
radost a potěchu nejen nám při tvorbě, ale 
všem lidem, kteří obrazy zhlédnou. Děku-
jeme společnosti Recycling-kovové od-
pady Vysoké Mýto a.s. za poskytnutí 
úžasného materiálu.  

 
Monika Jakoubková, ZUŠ

21

školy

Patří do starého železa
To se píše o věci, která již nadále není potřebná, ale takové věci v "recyklinku" nena-
jdete. 

Kovový odpad dal vzniknout uměleckým dílům. Foto archiv školy

Tvořím, tvoříš, tvoříme
Do 5.C v březnu zavítala spisovatelka Lucie 
Seifertová. Jejím největším dílem jsou Dě-
jiny udatného českého národa. Dozvěděli 
jsme se od ní například, že nerada chodila 
do školy, a aby si učivo lépe pamatovala, 
začala si k zápiskům malovat obrázky. Žáci 
5.C si pod jejím vedením takové obrázkové 
„Minidějiny českého národa 5.C“ sami vy-
robili.                                  
Některé třídy 1. stupně absolvovaly „dílnu 
malého novináře“. Navázali jsme spolu-
práci s  autorkou rozhlasových pohádek 
a rozhlasovou novinářkou Michaelou Ve-
teškovou, která je v  současné době ve-
doucí kulturní redakce Českého rozhlasu. 
Být na chvíli novinářem žáky moc bavilo. 

1. stupeň, ZŠ Jiráskova 

Z besedy s autorskou knihy Dějiny udatného 
českého národa vzešly obrázkové minidějiny. 
Foto archiv školy

Slavnostní zápis  
do knihovny 
 
17. března se vydali žáci druhých tříd 
do knihovny na slavnostní zápis. Nejprve 
proběhlo seznámení se spisovatelem 
Janem Opatřilem, který nám ukázal své 
knihy, představil hlavní hrdiny a  přečetl 
první kapitoly ze své knihy Kapřík Metlík. 
Poté si žáci slavnostně převzali pamětní list 
s průkazkou čtenáře. Všichni se už moc těší, 
až si půjdou do  knihovny vypůjčit první 
knížku. Kolektiv ZŠ Javornického

První pomoc 
 
Žáci školní družiny byli poutavým vyprávě-
ním seznámeni s první pomocí a mobilní 
aplikaci Záchranka. Mohli si vyzkoušet 
masáž srdce, uložení do stabilizované po-
lohy a fixaci končetin. Všechny děti prošly 
těmito nelehkými úkoly na výbornou, za-
pojovaly se do  aktivit a  předvedly dobré 
znalosti v první pomoci. Děkujeme zdravot-
níkům za podnětnou návštěvu. 

Kolektiv družiny, ZŠ Jiráskova

Svítání ve věži 
 
Již v tuto chvíli se pilně připravujeme na ce-
loprázdninovou výstavu prací našich dětí 
v  krásných prostorách věže Litomyšlské 
brány, kterou zahájíme 24. června vernisáží 
v rámci společné akce Noc v galerii. Bližší in-
formace k  této akci budou zveřejněny 
v červnovém vydání. 

ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ 



V letošním roce byla poprvé organizována 
jinak. Soutěžící poslali nahrávku a porotci 
vybrali v každé kategorii 6 účastníků, kteří 
se utkali ve finále v dané kategorii. Ze Zá-
kladní umělecké školy, Vysoké Mýto do fi-
nále postoupily Nina Dudková, Elen 
Shánělová a  Nela Kouřímová.  Nina Dud-
ková získala v kategorii zpěv v anglickém 
jazyce do 15 let 3. cenu. Nela Kouřímová 
získala v kategorii zpěv v anglickém jazyce 
do  15 let 3. cenu. Elen Shánělová se bo-

hužel z  důvodu nemoci nemohla finále 
zúčastnit.  
Ve dnech 6. - 7. dubna proběhla ve vysoko-
mýtské  ZUŠ krajská kola soutěží dechových 
a bicích nástrojů žáků ZUŠ. Žáci i pedago-
gové naší školy opět výborně reprezento-
vali naši školu. Gratulujeme a postupujícím 
žákům držíme palce v ústředním kole sou-
těže. Výsledkovou listinu naleznete na webo-
vých stránkách ZUŠ Vysoké Mýto. 

Ivona Filipová, ZUŠ 
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Hudební soutěže
5. dubna proběhlo finále soutěže E. A. Poe´s Raven, Rabe Ralph. Jedná se o klání 
ve zpěvu a recitaci v anglickém a německém jazyce, která probíhala v sále pardubické 
radnice. 

Nela Kouřímová a Nina Dudková uspěly v soutěži ve zpěvu v anglickém jazyce.

Přihlaste se na Art Kemp
Po úvodním nultém ročníku se nám dostalo 
mnoha kladných ohlasů, proto jsme se roz-
hodli v letošním roce Art Kemp zopakovat 
v týdnu 18. – 22. července. Na rozdíl od mi-
nulého roku,  bude otevřen i  zájemcům, 
kteří nejsou žáky ZUŠ. I v tomto roce bude 
pro účastníky připraven pestrý program, 
o který se postarají naši pedagogové napříč 
všemi obory. Na Art Kemp se můžete přihlá-
sit pomocí formuláře na  www.zusmyto.cz, 
kde také naleznete více informací. Kapa-
cita Art Kempu je omezena na 60 účastníků. 
Více informací na: www.zusmyto.cz

Akce ZUŠ 
 
Středa 11. 5. v 18.00,  
koncertní sál ZUŠ  
I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Slavnostní vystoupení žáků, kteří do-
končují studium I. a II. stupně základ-
ního uměleckého vzdělávání.   
 
Čtvrtek 19. 5. v 18.00,  
koncertní sál ZUŠ 
II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Slavnostní vystoupení žáků, kteří do-
končují studium I. a II. stupně základ-
ního uměleckého vzdělávání.   
 
Úterý 24. 5. v 16.00, 
Amfiteátr M-klubu 
ZUŠ OPEN 2022: BUBENICKÁ  
VYSTOUPENÍ 
Vystoupení žáků oddělení bicích ná-
strojů v  rámci celostátního happe-
ningu ZUŠ Open.   
 
Středa 25. 5. v 18.00,  
koncertní sál ZUŠ 
III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
Slavnostní vystoupení žáků, kteří do-
končují studium I. a II. stupně základ-
ního uměleckého vzdělávání.   
 
Pátek 27. 5., 10.00 – 16.00,  
různá místa po městě 
ZUŠ OPEN 2022: „ŠTAFETA UMĚNÍ“ 
Štafeta povede od budovy ZUŠ k soše 
Přemysla Otakara II. se zakončením 
na náměstí.   
 
Sobota 28. 5., 10.00 – 16.00, 
zahrady zámku Nové Hrady 
ZUŠ OPEN 2022  
V NOVÝCH HRADECH 
Celostátní happening ZUŠ Open opět 
v nádherném prostředí zahrad zámku 
v Nových Hradech. 
 
30. 5. – 3. 6.  
ZÁPIS DO ZUŠ 
Pokud přemýšlíte o nějakém z umě-
leckých směrů pro své dítě, na nic ne-
čekejte, naše Základní umělecká škola 
ve Vysokém Mýtě vám je otevřena. Už 
nyní můžete podávat přihlášky 
do  všech oborů na  nový školní rok 
2022/2023, které přijímáme do  27. 
května. 
Přihlášku můžete snadno vyplnit 
přímo na  našem webu www.zus-
myto.cz. 
Po odeslání přihlášky se vám pak po-
mocí e-mailu ozveme s dalšími infor-
macemi.

Po úspěšné loňské premiéře bude Art Kemp 
i letos. Foto archiv ZUŠ



Vysoký počet týmů zřejmě přivábilo velmi 
atraktivní téma druhé světové války. Naši 
studenti –  Anežka Soukupová  (3.B),  Petr 
Černý (2.B) a Jakub Lustig (1.B) – měli určitý 
časový handicap ohledně začátku přípravy 
na  soutěž, jelikož původní družstvo 
na účast v soutěži rezignovalo. 
Ve výsledku ani toto, ani různé nemoci a ka-
rantény nepřekazily „spanilou jízdu“ naší 
skupiny za vítězstvím. Ano, družstvo na-

šeho gymnázia slaví  vítězství v  krajském 
kole této soutěže! 
Velmi děkujeme za vaši práci a reprezentaci 
školy a přejeme úspěch v celostátním kole 
DSG, jež se bude konat na podzim v Chebu. 
Tato soutěž je specifická, jelikož každé druž-
stvo, jež se kvalifikuje do  finále, obdrží 
opravdu úžasné knižní odměny, a  to bez 
ohledu na  konečné umístění. To je velmi 
velkorysé.        Alena Šalounová, gymnázium
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Dějepisné vítězství 
Ve středu 6. dubna se trio našich studentů zúčastnilo klání 12 týmů z Pardubického 
kraje v krajském kole mezinárodní (česko-slovenské) Dějepisné soutěže gymnázií.

Krajské kolo 
olympiády 
 
V pondělí 4. dubna se v Domě dětí a mlá-
deže v Pardubicích konalo krajské kolo Dě-
jepisné olympiády. Jáchym Kment a  Jan 
Koziol reprezentovali naši školu v kategorii 
pro základní školy. Oba v soutěži předvedli 
úžasný výkon.  Jáchym Kment  se umístil 
na  1. místě  a  postupuje do  celostátního 
kola. Jan Koziol skončil hned za Jáchymem 
na 2. místě. Oběma chlapcům srdečně bla-
hopřejeme a  Jáchymovi budeme držet 
palce v celostátním kole. 

Jakub Müller, gymnázium 

Žlutomodrý den na podnikatelce

Jakub Lustig, Anežka Soukupová a Petr Černý vyhráli krajské kolo dějepisné soutěže. Foto archiv 
školy

Po delší nucené přestávce jsme ve čtvrtek 
24. března navázali na naši tradici školních 
charitativních akcí a uspořádali jsme sbírku 
na dobrou věc. 
Akci jsme pojmenovali Žlutomodrý den 
a žáci a učitelé naší školy při ní mohli vyjád-
řit svoji podporu Ukrajině. Kdo měl chuť 
a  možnost, přinesl do  školy občerstvení 

nejen pro sebe, ale i pro spolužáky. Na spo-
lečnou svačinu se nám sešlo bábovek, řezů, 
sendvičů, rolád a sušenek celkem na čtyři 
stoly. 
Za svačinu pak každý „zaplatil“ příspěvkem 
do sbírky, jejíž výtěžek jsme se rozhodli vě-
novat skupině ukrajinských dětí, které 
spolu se svými maminkami našly útočiště/ 
dočasný domov v prostorách budovy Cír-
kve bratrské Vysoké Mýto. 
Částka 12 000 Kč, kterou jsme vybrali, po-
kryje Julii, Kateryně, Anastasii, Marii, Jurijovi 
a  Valerijovi obědy ve školní jídelně až 
do konce tohoto školního roku. Jsme moc 
rádi, že vybrané peníze našly konkrétní 
uplatnění přímo v našem městě a u dětí, 
které můžeme v jídelně potkávat. Věříme, 
že jim bude chutnat tak, jako nám chutnala 
naše společná svačina. 

 Veronika Šlezingrová, SŠ podnikání

Chvíle odpočinku 
 
Ve čtvrtek 17. 3. jsme slavnostně otevřeli nový 
odpočinkový prostor pro studenty na Gym-
náziu Vysoké Mýto. Děkujeme všem, kteří při-
spěli k tomu, aby mohl sloužit.                  

Pavel Kouba, gymnázium

Marketing v praxi 
 
Ve spolupráci s  firmou wwworks z  Lito-
myšle proběhly čtyři projektové dny, kte-
rých se po skupinách zúčastnili žáci třetího 
ročníku. Projekt byl zaměřený na získávání 
marketingových informací. Cílem bylo na-
učit žáky průzkumu trhu, který se realizuje 
před sestavením podnikatelského plánu. 
Žáci v terénu zkoumali návštěvnost vytipo-
vaných maloobchodních provozů a na zá-
kladě svého pozorování sestavovali jejich 
bilanci příjmů a  nákladů. Výstupem pak 
byly společné prezentace, které porovná-
valy konkurenci v daném segmentu pod-
nikání. A jaká byla zpětná vazba ze strany 
žáků? „Jen prosíme více takovýchto projektů“. 

Jitka Chládková, SŠ podnikání



Před odjezdem byli žáci poučeni o bezpeč-
nosti, vzájemné ohleduplnosti a chování 
v průběhu celého kurzu. Se spoustou za-
vazadel a po počáteční nervozitě jsme za-
jásali a  vyjeli směr Dolní Morava. Cesta 
rychle utíkala, za hodinu už jsme viděli 

první zasněžené svahy. Autobus zaparko-
val před hotelem, který se stal na následu-
jících pět dní naším útočištěm. Pokoje nás 
sice moc neokouzlily, ale to nám nemohlo 
pokazit náladu. 
Po obědě nám učitel řekl, že ve dvě hodiny 
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Lyžařský kurz očima studentů 1.B
V neděli 13. března jsme odjížděli na lyžařský kurz, který se konal ve ski areálu Dolní Morava.

pojedeme na svah. „Hurrá!“ Oblékli jsme si 
lyžařské oblečení a vyrazili ke skibusu, který 
nás během několika minut dovezl ke svahu. 
Všude kolem byla nádherná příroda a hory. 
Nasadili jsme si lyže a  vyjeli vlekem na 
kopec. Po celou dobu svítilo sluníčko, což 
ještě umocňovalo krásnou zimní scenérii. 
Tři hodiny na lyžích nám daly zabrat a už 
jsme měli pořádný hlad. Večer jsme s kama-
rády na pokoji hráli hry, povídali si a pozná-
vali studenty z ostatních tříd. V podobném 
duchu se nesly i následující dva dny. 
Ve středu jsme měli odpočinkový den. 
Okolo oběda za námi přijela naše třídní uči-
telka, na kterou jsem se moc těšili. Dovezla 
nám rohlíky s debrecínkou a další dobroty, 
na které jsme měli velkou chuť. Odpoledne 
jsme se společně vydali na Stezku v obla-
cích a na bobovou dráhu, na které jsem si 
užili spoustu legrace. 
Ve čtvrtek byl nejlepší ranní sníh. S kama-
rády jsme vyváděli na lyžích psí kusy. Ská-
kání, lyžování pozadu a  dělání otoček. 
Pořádně jsme se u toho nasmáli. Báječný 
den jsme zakončili prodlouženou večerkou 
a hraním ping pongu. 
V pátek nás čekal úklid a odjezd domů. Vět-
šina z  nás byla po  celém týdnu pořádně 
unavená, přesto jsme to na sobě nedali znát 
a celou cestu jsme si vyprávěli o tom, jaké 
to bylo fajn. Hory jsme si užili a ve zdraví se 
vrátili domů. 

Třída 1.B, VOŠS a SŠ stavební

Skvělým zážitkem byla bobová dráha. Foto archiv školy

Oslavy výročí založení školy
Vysokomýtská stavební škola si v letošním 
roce připomene 125. výročí svého založení. 
Během roku proběhne řada akcí, které 
budou součástí oslav a budou určeny jak 
současným studentům školy, tak zejména 
jejím absolventům, ale i široké veřejnosti. 
Hlavním dnem oslav bude sobota 18. 
června, kdy se můžeme společně setkat 
s přáteli, bývalými spolužáky a pedagogy, 
zavzpomínat, prohlédnout si prostory školy 
a zhlédnout kulturní program na vysoko-
mýtském náměstí. V tento den bude možná 
prohlídka školy a připravených výstav, které 
zajistí nejen současné práce studentů, ale 
i historický materiál a vzpomínky mnohých 
absolventů. 
Od 14 hodin na náměstí Přemysla Otakara 
II., po slavnostním zahájení, až do nočních 
hodin bude probíhat kulturní program. 

Od pátku 17. do  soboty 18. června pro-
běhne na náměstí také zážitkový program 
ROAD FEST, který pořádáme ve spolupráci 
se Sdružením pro výstavbu silnic. Můžete se 
těšit na bohatý program a mnoho zážitků. 
26. května zahájíme vernisáží ve foyer Tu-
ristického  informačního  centra  výstavu 
sochařských prací Dominika Jiříčka a foto-
grafií Vojty Hurycha, která potrvá do  20. 
června. (Více o výstavě na straně 14, poz. 
red.) 
V  podzimních měsících letošního roku 
chystáme koncert vážné hudby a divadelní 
představení. Ještě do  konce tohoto škol-
ního roku bude zahájena série odborných 
přednášek nejen se stavební tématikou 
a 28. června se můžete těšit na hudební fes-
tival Randálfest, který se letos koná již po-
deváté.     Josef Roušar, VOŠS a SŠ stavební

Budiž voda!  
Již v roce 1993 Organizace spojených ná-
rodů stanovila 22. březen jako Světový den 
vody, kdybychom si všichni z nás, a to nejen 
v tento den, měli uvědomovat důležitost 
této suroviny. 
Studenti naší školy u příležitosti této udá-
losti zhlédli dokument s názvem S.A.W.E.R. 
o českém vynálezu, kterým je přístroj, jenž 
dokáže získat vodu ze vzduchu, a tím po-
moci ke vzniku oáz v poušti. Projekt tvoří 
technologické jádro národní expozice Vše-
obecné světově výstavě Expo 2020. 
Jeden ze sedmi vědců AV ČR a ČVUT, kteří 
se na  celém projektu podíleli, Vladimír 
Zmrhal byl v Šemberově divadle přítomen 
a mohl tak po skončení projekce odpově-
dět na otázky studentů i kantorů a vysvětlit 
některé záležitosti ohledně přístroje. 
Podle ohlasů film přítomné velmi zaujal. 

Eliška Škodová, VOŠS a SŠ stavební 
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Mikádo 
 
Úterý 10. 5. v 17.00, Mikádo 
KERAMICKÁ DÍLNA 
Přihlášky do 6. 5. na: www.mojemikado.cz – 
akce. Informace: katerina@svc-mikado.cz 
Cena: 200 Kč 
 
Úterý 24. 5. od 17.30, Mikádo 
DÍLNA SE SOŇOU 
Plechová konev na zalévání zdobená tech-
nikou decoupage.  
Přihlašování do 20. 5.:   
www.mojemikado.cz – akce. 
Informace: sona@svc-mikado.cz 
Cena: 350 Kč 
  
Pátek 27. 5.  
T-KOMPLEX MÁ NAROZENINY 
Přehlídka všech tanečních skupin od nej-
menších tanečníků, až po ty nejstarší. 
Předprodej lístků od 2. 5. 
 
6. - 9. 6. od 8.30 do 16.30,  
Choceňská věž 
VÝSTAVA VE VĚŽI 
Výstava prací žáků výtvarného a keramic-
kého kroužku. Slavnostní zahájení v pondělí 
6. 6. od 16 hodin. Vstupné: dobrovolné 
  
Sobota 18. 6. od 9.00 do 21.00, 
Jungmannovy sady 
MIKÁDOFEST  
Rodinný festival plný, hudby, tance, divadla, 
workshopů, dílen a jídla. Přijďte strávit den 
společně se svými dětmi do parku. Každý si 
tu najde to svoje, bez rozdílu věku. Těšit se 
můžete také na dobré jídlo a pití. Během 
celého dne bude probíhat také Bleší trh 
a Hand made market, kde si můžete ulovit 
něco na sebe za super cenu. 
 
 

MC Tykadlo 
 
Čtvrtek 5. 5. od 17.00 
VĚDOMÉ TĚHOTENSTVÍ A POROD 
Přednáška s Pavlínou Marešovou, orlicko-
ústeckou dulou o volbě místa porodu, zvlá-
dání kontrakcí při porodu, bondingu 
a samopřisátí. 
Přihlášky do 3.5. na eva@svc-mikado.cz 
Cena: 300 Kč 
 
Čtvrtek 19. 5. od 16.30 
MANIPULACE S MIMINKEM 
Kurz je určen pro těhotné a rodiče s dětmi 
do  4. měsíce, kde se dozví, jak zacházet 
s  miminkem v  souladu s  psychomotoric-
kým vývojem. Kurzem vás provede Eva Fli-
ger, lektorka cvičení s dětmi od 3 měsíců.  
Přihlášky do 17. 5. na eva@svc-mikado.cz 
Cena: 200 Kč (doprovodná osoba 100 Kč)

Loutkové divadlo Srdíčko
Vážení diváci, během jara a léta vám za-
hrajeme venku. 
Termíny našich představení: 
14. 5. - 15. 5. hrajeme na celostátní pře-
hlídce loutkových divadel v Přerově 
4. 6. od 16.00 Perníková chaloupka – 
Čečetkův statek ve Lhůtě  

18. 6. od 10.00 Perníková chaloupka 
– Mikádofest, Jungmannovy sady 
25. 6.  od 13.00 Červená karkulka – 
Amfiteátr M-klubu  
20. 8.  od 16.30 Perníková chaloupka 
– stadion Choceň 

Divadeliér 
 
Do 5. 5., výlohy Divadeliéru 
VÝSTAVA MLÁĎÁTKA 
Ve výlohách Divadeliéru je k vidění výstava 
Mláďátka – podruhé, paličkovaná tvorba 
Blanky Plchové z Hrušové. 
 
Neděle 8. 5. od 19.00, Divadeliér 
ZROD KOMEDIANTA 
Pražské divadelní představení  
Uvidíte skvěle zahraná mysteria Daria Fo, 
která jsou v současné době překvapivě ak-
tuální a s humorem vás provedou nesmírně 
vážnými tématy. Hrají Markéta Pellarová (he-
rečka spojená s Vysokým Mýtem studiem 
na zdejším gymnáziu), Richard Trsťan (herec, 
kterého jsme v nedávné době viděli ve Vy-
sokém Mýtě s divadlem Palace ve hře Plnou 
parou) a Michal Migel Horvát (kytarista).  
Vstupné dobrovolné. (Na závěr představení 
proběhne dražba papežova prstenu z před-
stavení, aby se dostatečně pokryly náklady 
cestovného a honoráře účinkujících.) 
 
8. 5. – 12. 6., výlohy Divadeliéru 
VÝSTAVA SKRZE 
Vernisáž výstavy Skrze proběhne 8. května 
v 17 hodin před výlohami Divadeliéru. Vý-
stava umělecké fotografky Markéty Abraha-
mové z Vysokého Mýta, která svou tvorbu 
vystihla slovy: 
Prostupují životy nás všech. 
Jsou příjemné, vzrušující,  
nezáviděníhodné či zdrcující. 
Některé dáváme na odiv,  
jiné popíráme a za další se stydíme. 

Čtvrtek 19. 5. a 26. 5. od 19.00,  
Divadeliér 
NA PAVLAČI 
Divadelní představení 
Komedii Adély Pellarové vám zahraje vyso-
komýtské divadlo Di ve složení Adéla Pella-
rová a Monika Münsterová. Přijďte roztřást 
bránice a oddechnout si od všech starostí 
světa smíchem a jemným humorem. 
Vstupné dobrovolné. 
 
Středa 1. 6. od 17.30, M-klub 
DĚTSKÁ DIVADELNÍ  
PŘEDSTAVENÍ DRAMAŤÁKU  
Závěrečná představení Dramaťáku Divade-
liéru – Blázinec, Hon na učitelku a Nízkoroz-
počtovej Tracyho tygr.

 Markéta Abrahamová: V chaosu

Dávají nám však možnost  
nahlédnout do svého nitra. 
Svoje fotografie tvořím na jejich základě. 
Přijďte se podívat na cestu  
pro nás všechny známou. 
Cestu SKRZE emoce.

Divadelní představení Zrod komedianta. Foto Vasil Stanko
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Den zdraví na náměstí 
Dne 6. května uskutečníme na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě Den 
zdraví, s jednotlivými stanovišti v několika mobilních stanech. 

Církve 
 
Církev československá husitská 
Středa 23. 5. od 19.00,  
Husův sbor 
VARHANNÍ KONCERT 
Účinkuje: Jiřina Marešová Dvořáková

Dobroběh 
 
Neděle 1. 5. od 10.00,  
Amfiteátr M-klubu  
VYSOKOMÝTSKÝ PŮLMARATON  
Kdo máte blízko k  běhu a  sportu vůbec, 
pojďte to s námi zkusit. Oslovujeme 
nejen naše pravidelné příznivce, ale i no-
váčky, kteří by tuto běžeckou výzvu rádi 
pokořili. Poběžte nebo přijďte fandit.

TJ Orel 
 
Neděle 8. 5. od 15.00,  
kostel sv. Vavřince 
OSLAVA SVÁTKU MATEK 
Orel jednota Vysoké Mýto vás srdečně zve 
ke společné oslavě svátku našich maminek 
a babiček. Potěšit nás přijdou děti z MŠ Pod 
Smrkem, děti ze ZUŠ Vysoké Mýto a další. 
Pro maminky bude připraveno rovněž malé 
pohoštění.

Čečetkův statek 
 
Neděle 29. 5. od 15.00, Lhůta 20 
KONCERT HUDEBNÍ SKUPINY MARIEN 
Hudební skupina Marien z Pardubic patří 
k nejvýraznějším tvářím nastupující gene-
race v žánru folkové, country a  trampské 
hudby. Věnují se akustické kytarové muzice 
a  vícehlasému zpívaní, hrají melodické 
písně převážně z dílny Víti Troníčka. 
Vstupenky na: www.cecetkuvstatek.cz 
 

Bonviván  
 
Sobota 7. 5. od 9.00 do 13.00 
BLEŠÍ TRHY U BONVIVÁNA 
Trhy bude Bonviván Caffé pořádat pravi-
delně, od dubna do  října, vždy každou 
první sobotu v měsíci. Trhy budou probíhat 
ve venkovních prostorách Bonviván Caffé. 
Akce je veřejná. Prodávající se musí předem 
zarezervovat v Bonviván Caffé. K dispozici 
budete mít prostor a všechno ostatní bude 
na vás. Zapojte se do pravidelného čištění 
šatníku, sklepa, půdy...  Další termín: 4. 6. 
 
Neděle 21. 5. od 16.00 
AUTORSKÉ ČTENÍ BÁSNÍ 
Michaela Prachařová – bude číst ze své již 
druhé sbírky básní Nezbejvá než psát, ale 
vrátí se i k té první Deštivý noci s portem 
 

Na vysokomýtském náměstí se dozvíte, v jaké jste kondici. Foto archiv církve

Uvažujete-li o svých základních zdravot-
ních hodnotách nebo máte dokonce 
obavy z toho, jak na tom po této stránce 
jste, můžete přijít a udělat si zdarma test 
správných návyků, nechat si změřit hod-
notu podkožního tuku, množství kostní 
hmoty aj. K  dispozici budou zdravotníci 
a lidé, zaškolení v oblasti zdravého život-
ního stylu a prevence.  

Zdarma budou k dispozici materiály a bro-
žury.    Za pořádající Sbor Církve adventistů  

z Chocně Josef Cepl

Pátek 6. 5. od 9.00 do 17.00, náměstí 
Přemysla Otakara II. 
DEN ZDRAVÍ

Deskohraní prolomilo rekord 
Máme za sebou zatím nejlepší (co se týká 
počtu hráčů) deskoherní víkend v  klubu 
Fénix. Celkem se sešlo 98 hráčů, což je su-
verénní rekord. Hráči si mohli vybírat z více 
než 2 400 her, které jsou v naší herně. Přijíž-
dějí k  nám hráči z  celé republiky. Nálada 
byla opět skvělá. Jen toho spánku byl opět 

nedostatek. Pokud máte zájem a chuť si ně-
jakou hru vyzkoušet, zveme vás na pravi-
delná deskohraní ve středu a  v  neděli 
vždy od 16 do  19 hod. Také vás zveme 
na další víkendové deskohraní, které pro-
běhne v termínu od 6. do 8. 5. 

Michal Miler

Promítaní dokumentů v Kaverně
Kavárna Kaverna spolu s Chocathé vás sr-
dečně zvou na květnové promítaní doku-
mentárních snímků z  festivalu o  lidských 
právech – Jeden svět. První projekce pro-
běhne 6. 5. od 18.00 v  salónku kavárny. 
Na programu bude Stavební jáma – sní-
mek pojednávající o tom, jak se žije chu-
dým lidem v  nesvobodném Rusku. Jako 
další promítneme 20. 5. snímek Čhadar, 
cesta po  řece – o  tibetských exulantech 

na  indicko-pákistánské hranici. Za přízni-
vého počasí budeme promítat na zahrádce 
kavárny (po setmění), kde vytvoříme malé 
jarní kino. 
1. 6. pořádáme v Kaverně od 16.00 dětský 
den. Program pro malé, menší i nejmenší 
bude pestrý: malování, soutěže, loutkové 
divadlo, trampolína a velká spousta dobrot 
– i pro dospělé.  

Radka Jetmarová



Naše děvčata získala zlatou medaili v kate-
gorii žákyň:  Kateřina Schejbalová (2012), 
Stela Víchová (2013), Viktorie Švecová 
(2014). V  kategorii žákyň ročník 2015 zís-

kala zlatou medaili Ema  Navrátilová, stří-
brnou medaili Tereza Sedláková a bronzo-
vou medaili Sofie Kučerová. V  kategorii 
žákyň ročník 2016 a mladší získala zlatou 
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Sportovní gymnastika hlásí start
Po dlouhé pauze opět závodíme. Oddíl sportovní gymnastiky Vysoké Mýto uspořádal 26. března tradiční závod o „Vysokomýtskou 
věžičku“, kterého se zúčastnily závodnice z oddílu gymnastiky z Chrasti (11 závodnic), Náchoda (9 závodnic) a Vysokého Mýta 
(40 závodnic).

medaili Klára Tauchmanová, stříbrnou me-
daili Adéla Mládková a bronzovou medaili 
Anna Severýnová. 
Dne 2. dubna se gymnastky zúčastnily zá-
vodu Velká cena Hradce Králové, kterého se 
zúčastnilo téměř 100 závodnic z celé repu-
bliky. V kategorii žákyň ročník 2014 se naše 
Anna Tauchmanová umístila na  prvním 
místě. Ostatní závodnice v kategorii ročník 
2013-2012 obsadily: 4. místo Ellen Špona-
rová, 10. místo Kateřina Flídrová a 13. místo 
Eliška Peterková. 
V sobotu 9. dubna se uskutečnil Pohádkový 
závod města Jičína. Tohoto závodu se 
zúčastnila děvčata: Kateřina Flídrová (obsa-
dila 6. místo), Lada Marková (obsadila 7. 
místo), Sofie Mládková (obsadila 8. místo). 
Anna Tauchmanová si došla pro stříbrnou 
medaili, kterou ji předala Manka a Rumcajs 
z lesa Řáholce.  
Všem děvčatům děkujeme za předvedené 
výkony a přejeme úspěchy v dalším závo-
dění a reprezentaci našeho města. 

Iveta Macháčková, TJ Sokol 

Malé gymnastky se účastnily Velké ceny Hradce Králové. Foto archiv TJ Sokol

Úspěchy v dálkovém plavání
V  Podolí se 27. března po  třech letech, 
po dvou ročnících zrušených kvůli protipan-
demickým opatřením, konalo indoorové 
Mistrovství České republiky v dálkovém pla-
vání. A tím se otevřela nová dálkoplavecká 
sezona. Plavecký klub Vysoké Mýto měl za-
stoupení ve třech věkových kategoriích: 
Winkler Tomáš (2008) je prvním rokem mezi 
kadety, Mašková Justýna (2005) a Pospíši-
lová Zuzana (2006) spadají do  kategorie 
mladších dorostenek, Brýdlová Nikola 
(2004) patří mezi starší dorostenky. 
Tom Winkler v  pětikilometrovém závodu 
zvítězil v  čase 1:01,23 a  stal se mistrem 
České republiky. Z  dorostenek si nejlépe 
počínala Justýnka Mašková, která mezi 
mladšími dorostenkami obsadila 4. místo. 
Stejně kvalitní byl i  výkon Zuzky Pospíši-
lové, která získala 5. místo. Nikča Brýdlová 
pak obsadila v kategorii starších dorostenek 
6. místo.  
Všichni dálkaři si zaslouží obrovskou poch-
valu za vzornou reprezentaci plaveckého 
klubu Vysoké Mýto, potažmo i města Vy-
soké Mýto na vrcholné plavecké akci. 
Na zahájení sezony na otevřené vodě si mu-
síme všichni počkat do 28. května, kdy se 

uskuteční Memoriál MUDr. Jaroslava Fichtla 
na Velkém Bolevickém rybníce. 
Článek v úplném znění s přesnými výsledky 
naleznete na FB plaveckého klubu.  

Trenéři Plaveckého klubu Vysoké Mýto

Tomáš Winkler se stal mistrem České repu-
bliky. Foto archiv PKVM

Honba za limity 
 
Adam Novotný (2007) na každý závod od-
jíždí s cílem se co nejvíce přiblížit k junior-
ským reprezentačním limitům a v ideálním 
případě je i překonat. Adam má k limitům 
nejblíže na  sprinterských tratích 50  m 
a 100 m volným stylem (kraul). Na posled-
ních závodech, kterými byla Velká cena Par-
dubic, se k  limitu 
přiblížil na  rozdíl 
0,82 vteřiny. Na 
dvojnásobné trati 
je ztráta na  limit 
1,28 vteřiny. Tyto 
limity mají plavci 
možnost plnit do 
28. srpna. Adam 
teď ladí formu 
v  mateřském od-
dílu ve Vysokém 
Mýtě a  zároveň 
dvakrát týdně trénuje pod vedením trenéra 
Kratochvíla z SCPAP (Sport Club Plavecký 
areál Pardubice). Pokud by Adam splnil 
limit na blížícím se Mistrovství ČR ve Zlíně 
ukončil by svoji plaveckou „kariéru“ v PKVM 
a do SCPAP by přestupoval už jako český ju-
niorský reprezentant. Držíme palce.  

Trenéři PKVM
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Krytý plavecký bazén

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: 

30. 4. - 1. 5. MUDr. Sylva Moučková Choceň, Dolní 253 720 699 489 

7. - 8. 5. MDDr. Hana Orošnjaková Česká Třebová, F. V. Krejčího 405 465 530 247 

14. - 15. 5. MUDr. Radim Podgorný Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957 

21. - 22. 5. MUDr. Pavlína Hejnová Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310 

28. - 29. 5. MUDr. Jana Ráčková Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127 

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

Každé pondělí od 18.00 do 19.00 AEROBIC VE VODĚ.  
Upozornění pro zájemce o plávání: V této době budou vyhrazené pro plavce 1-2 dráhy (dle obsazení aerobicu) 
Otvírací doba plaveckého bazénu se může lišit, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na: www.bazen-vm.cz 

11.00 – 20.00 
14.00 – 15.30   18.00 – 21.00 
14.00 – 15.00   17.30 – 21.00 
12.30 – 15.30   18.00 – 21.00 
12.30 – 15.00   18.30 – 21.00 
12.30 –16.00    18.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 
11.00 – 20.00 

14.00 – 15.30    18.00 – 21.00 
14.00 – 15.00    17.30 – 21.00 
12.30 – 15.30    18.00 – 21.00 
12.30 – 15.00    18.30 – 21.00 
12.30 – 16.00    18.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 
11.00 – 20.00 

14.00 – 15.30    18.00 – 21.00 
14.00 – 15.00    17.30 – 21.00 
12.30 – 15.30   18.00 – 21.00 
12.30 –15.00    18.30 – 21.00 
12.30 – 16.00   18.00 – 21.00 

11.00 – 20,00 
11.00 – 20,00 

14.00 – 15.30   18.00 – 21.00 
14.00 – 15.00   17.30 – 21.00 
12.30 – 15.30   18.00 – 21.00 
12.30 – 15.00   18.30 – 21.00 
12.30 – 17.00   18.00 – 21.00 

11.00 – 20.00 
11.00 – 20.00 

14.00 – 15.30   18.00 – 21.00 
14.00 – 15.00   17.30 – 21.00 

– 
6.00 – 8.00 

– 
6.00 – 8.00 

– 
– 
– 
– 

6.00 – 8.00 
– 

6.00 – 8.00 
– 
– 
– 
– 

6.00 – 8.00 
– 

6.00 – 8.00 
– 
– 
– 
– 

6.00 – 8.00 
– 

6.00 – 8.00 
– 
– 
– 
– 

6.00 – 8.00 
– 

– 
12.30 – 14.00   15.30 – 18.00 
12.30 – 14.00   15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 
15.00 – 18.30 

– 
– 
– 

12.30 – 14.00   15.30 – 18.00 
12.30 – 14.00   15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 
15.00 – 18.30 
17.00 – 18.00 

– 
– 

12.30 – 14.00   15.30 – 18.00 
12.30 – 14.00   15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 
15.00 – 18.30 

– 
– 
– 

12.30 – 14.00   15.30 – 18.00 
12.30 – 14.00   15.00 – 17.30 

15.30 – 18.00 
15.00 – 18.30 
17.00 – 18.00 

– 
– 

12.30 – 14.00   15.30 – 18.00 
12.30 – 14.00   15.00 – 17.30 

Zavřeno 
13.00 – 21.00 společná 

13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 

Zavřeno 
Zavřeno 

13.00 – 21.00 společná 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 

Zavřeno 
Zavřeno 

13.00 – 21.00 společná 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 

Zavřeno 
Zavřeno 

13.00 – 21.00 společná 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 
13.00 – 21.00 ženy 
13.00 – 21.00 muži 

Zavřeno 
Zavřeno 

13.00 – 21.00 společná 
13.00 – 21.00 ženy 

BAZÉN 
(vše, vč. wellnessu) 

Kondiční plavání 
(pouze bazén)

Wellness centrum 
Samostatně (bez bazénu)

SAUNY 
(v suterénu)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31.

Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
Po 
Út 
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PŘIJMEME  
ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU/ 

KUCHAŘE 
 

Do Restaurace Družba  
ve Vysokém Mýtě přijmeme  

k okamžitému nástupu číšníka/servírku.  
Práce na HPP, částečný úvazek  

nebo dohodu. 
 

 Více informací na telefonu: 608 101 051 

ROZVOZY 
POLEDNÍHO MENU 

 
Přijímáme nové objednávky na rozvoz 

poledního menu do firem a domácností 
po Vysokém Mýtě a blízkém okolí. 

Cena za polévku, hlavní jídlo, 
zatavený box a dovoz: 100 Kč 

Menu každý den na www.menicka.cz 
nebo facebooku: Restaurace Družba 

Objednávky na telefonu: 606 063 000 
 

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

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

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

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

Předem děkuji za Vaše nabídky. 

STAROŽITNOSTI 
LITOMYŠL 

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

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 Sabolčiková – 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. května 2022. 

Foto na titulu: Definitivní tečkou za zimní sezónou byl v M-klubu dětský karneval. Foto Lukáš Rufer
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kalendář akcí

              6. 5.       Pá          Silent Stream of Godless Elegy / Dying Passion                       M-klub                                                                20.00 

            11. 5.        St           I. Absolventský koncert                                                                      Koncertní sál ZUŠ                                            18.00 

            19. 5.        Čt          II. Absolventský koncert                                                                     Koncertní sál ZUŠ                                            18.00 

            24. 5.        Út          ZUŠ OPEN 2022 – bubenická vystoupení                                    Amfiteátr M-klubu                                          16.00 

            25. 5.        St           III. Absolventský koncert                                                                   Koncertní sál ZUŠ                                            18.00 

            23. 5.        Po          Varhanní koncert                                                                                  Husův sbor                                                        19.00 

            29. 5.        Ne         Koncert hudební skupiny Marien                                                   Čečetkův statek, Lhůta 20                            15.00 

KONCERTY

              8. 5.       Ne         Zrod komedianta                                                                                  Divadeliér                                                          19.00 

            19. 5.        Čt          Na pavlači                                                                                                  Divadeliér                                                          19.00 

            26. 5.        Čt          Na pavlači                                                                                                  Divadeliér                                                          19.00 

              1. 6.        St           Blázinec, Hon na učitelku a Nízkorozpočtovej Tracyho tygr – dětská divadelní představení       M-klub                17.30

DIVADLO

              Do  1. 5.              Bruslení – výstava obrazů Martina Zemanského                         Městská galerie 

              6. 5. – 12. 6.        Poslední – výstava obrazů Ctirada Doubka                                    Městská galerie, vernisáž 6. 5. v 17 hodin 

              1. 5. – 30. 3.       Automobil dříve a dnes                                                                       Muzeum českého karosářství 

              1. 5. – 31. 5.        Čteme. Čteme? Čtete!                                                                           Knihovna, oddělení pro dospělé  

              Do 5. 5.               Mláďátka – paličkovaná krajka Blanky Plchové                            Výlohy Divadeliéru 

              8. 5. – 12. 6.        Skrze – umělecké fotografie Markéty Abrahamové                    Výlohy Divadeliéru, vernisáž 8. 5. v 17 hodin 

              24. 5. – 12. 6.     První driblink v Čechách                                                                    Náměstí Přemysla Otakara II. 

              Do 22. 5.             Karel Jiskra 80 – výstava fotografií                                                   Infocentrum 

              26. 5. – 19. 6.     Výstava soch Dominika Jiříčka a fotografií Vojty Hurycha  Infocentrum, vernisáž 26. 5. v 15 hodin 

              1. 4. – 31. 5.        Dobrovolní hasiči ve Vysokém Mýtě                                             Vestibul knihovny 

              Do 25. 9.              Hrom do pedálu! K počátkům cyklistiky (nejenom) v Pardubickém kraji     Šemberův dům 

              Květen – říjen   Historie a současnost pivovarnictví ve Vysokém Mýtě a okolí      Bývalá trafostanice ve Svařeni 

              Květen – září     Barokní areál Vraclav otevřen                                                          Barokní areál Vraclav 

 

VÝSTAVY

Kapela Marien Varhanní koncert
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kalendář akcí

              1. 5.        Ne         Vysokomýtský půlmaraton                                                               Amfiteátr M-klubu                                          10.00 

              3. 5.        Út          S batohem napříč Marokem – přednáška UVČ                           M-klub                                                                15.00 

              5. 5.        Čt          Pietní akt k uctění obětí druhé světové války                           Jiráskova 179                                                    15.00 

              5. 5.        Čt          Vědomé těhotenství a porod                                                           MC Tykadlo                                                        17.00 

              6. 5.        Pá          Den zdraví                                                                                                Náměstí Přemysla Otakara II.                         9.00 

              6. 5.       Pá          Stavební jáma – promítání dokumentu                                         Kavárna Kaverna                                             18.00 

              6. 5.        Pá          Víkendové deskohraní                                                                        Klub Fénix, Husova 146 

              7. 5.        So          Víkendové deskohraní                                                                        Klub Fénix, Husová 146                                             

              8. 5.        Ne         Víkendové deskohraní                                                                        Klub Fénix, Husová 146                                             

              7. 5.        So          Bleší trhy                                                                                                    Bonviván Caffé                                                   9.00 

              8. 5.        Ne         Oslava svátku matek                                                                            Kostel sv. Vavřince                                           15.00 

            10. 5.        Út          Keramická dílna                                                                                      Mikádo                                                               17.00 

            14. 5.        So          Červení králíčci – retro disco                                                              M-klub                                                                20.00 

            19. 5.        Čt          Manipulace s miminkem                                                                    MC Tykadlo                                                        16.30 

            20. 5.       Pá          Čhadar, cesta po řece – promítání dokumentu                           Kavárna Kaverna                                  Po setmění 

            21. 5.       So          Čermákovo Vysoké Mýto 2022                                                        Náměstí Přemysla Otakara                           10.00 

            21. 5.        So          Májový kujebácký jarmark                                                                Náměstí Přemysla Otakara                             9.00 

            21. 5.        So          Autorské čtení básní – Michaela Prachařová                               Bonviván Caffé                                                 16.00 

            24. 5.        Út          Dílna se Soňou                                                                                        Mikádo                                                               17.30 

            27. 5.        Pá          ZUŠ OPEN 2022 – „Štafeta umění“                                                 Vysoké Mýto                                                     10.00 

            27. 5.       Pá          T-Komplex má narozeniny                                                                 Mikádo                                                                           

            27. 5.        Pá          Muzejní noc                Muzeum českého karosářství, Šemberův dům a Barokní areál Vraclav                      18.00 

            28. 5.        So          ZUŠ OPEN v Nových Hradech                                                           Zahrady zámku Nové hrady                        10.00 

              1. 6.       St           Sportovní den                                                                                         Nám. Přemysla Otakara II.                               9.00 

              1. 6.        St           Dětský den                                                                                                Kavárna Kaverna                                             16.00

OSTATNÍ AKCE 

Vysokomýtský půlmaraton Čermákovo Vysoké Mýto





V minulém měsíci si v regionálním muzeu 
při jedné z dílen cyklu pro děti Už vím proč 
dědo! účastníci vyzkoušeli Jak pracuje 
kovář. Na začátek dubna muzeum připra-
vilo novou výstavu Hrom do pedálu! K po-
čátkům cyklistiky (nejenom) v Pardubickém 
kraji, součástí jejího slavnostního zahájení 

byl i  závod vysokých kol „Na jednu mejt-
skou míli“ na  vysokomýtském náměstí. 
V M-klubu vystoupily kapely Monkey Busi-
ness a Arakain. Oba koncerty měly skvělou 
atmosféru a  Arakain byl dokonce vypro-
daný. V  Šemberově divadle zahrál legen-
dární Robert Křesťan a Druhá Tráva. Tento 

koncert byl posledním kulturním počinem 
před plánovanou závěrečnou etapou re-
konstrukce  divadla.  I   Jarní  kujebácký 
jarmark byl kromě tradičních stánků s veli-
konoční tematikou doprovázen bohatým 
kulturním  programem  a  charitativními 
aktivitami.        Foto Vanda Grof, Lukáš Rufer

Kultura znovu jede na plné obrátky


