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Čtvrtek, 08 Březen 2018 20:54

Na slavnostním večeru předávání Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2017, který
se konal 8. března v Šemberově divadle, popřáli zastupitelé města vybraným
nominovaným osobnostem i zástupcům organizací za jejich úspěchy a přínos kultuře a
sportu a předali jim bronzové sošky Kujeby. Slavnostní atmosféru večera podtrhlo
vystoupení skvělého big bandu FACTORIAL! ORCHESTRA a výborný výkon moderátorky
Šárky Rozlívkové. Závěrem předal František
Jiraský cenu starosty Jindřichu Šmögerovi a architektu Milanu Košařovi. Přehled všech
oceněných naleznete
ZDE
, fotogalerii Ivana Krejzy a Aleše Felgra
ZDE
.
Videoreportáž z předávání Výročních cen ZDE.

Držitelé Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2017
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1. Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci

Barbora Kopišťová – za vítězství v pěvecké soutěži Hlas Vysokého Mýta, za výbornou
interpretaci převzaté hudby i za vlastní tvorbu;

2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, architekturu a stylovou rekonstrukci

Jaroslav Cinybulk – za výstavu fotografií Vysokého Mýta a jeho zákoutí uspořádanou v
Městské knihovně;

3. Za literární dílo včetně dramatického, dále za herecký výkon a režii

Irena Truhlářová – za úspěšnou režii divadelní hry 8 žen od Roberta Thomase uvedené v
Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.

4. Za organizaci kulturního podniku
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ZUŠ Vysoké Mýto – za zapojení do projektu pěvkyně Magdaleny Kožené nazvané ZUŠ OPEN
- uspořádání koncertů a vystoupení v ulicích a na veřejném prostranství města Vysokého Mýta.

5. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a
vydavatelskou činnost

Vojtěch Krejsa, Vojtěch Dvořák, Ondřej Pechanec – za reprezentaci školy v krajském kole
soutěže Festival vědy a techniky mládeže – AMAVET s projektem CNC machine.

6. Za sportovní výkon

Daniel Suchánek (kanoistika) – za dvojnásobné vítězství (spolu s Ondřejem Rolencem) v
dlouhém sjezdu na Mistrovství Evropy na divoké vodě, za 2. místo na Mistrovství Evropy ve
sprintu, za 11. místo (spolu s Janem Jílkem) na Mistrovství světa ve sprintu, za vítězství na
Mezinárodním Krumlovském maratonu, za 3 medaile na mistrovství ČR a další úspěchy.

7. Za organizaci sportovního podniku

SK Donocykl Vysoké Mýto – za uspořádání cyklistických závodů Kujebácký trail Vinice 2017.
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8. Za reprezentaci města a školy

Petr Novák - za nejlepší výkon na akci Everest Challenge 2017. Jako jediný absolvoval
cyklistický výjezd a sjezd 39x a nastoupal 8 970 metrů, celkem 286 km během 15 hodin.

9. Za sponzorství společenských aktivit

TVARMETAL, s. r. o., Josef Bárta – za sponzorství aktivit VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.
p. s.

Zvláštní cena za dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta

Jan Svěrák, in memoriam – za celoživotní práci při ozvučení hudebních a společenských akcí
ve Vysokém Mýtě.

Cena starosty města
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Starosta František Jiraský předal dvě ceny starosty.

Jindřich Šmöger - malíř a výrazná postava spolku malířů, fotografů a filmařů Triangl. Jindřich
Šmöger se narodil před devadesáti lety ve Vysokém Mytě. A i když už přes padesát let žije
v nedaleké Sloupnici, rodné město v podstatě nikdy neopustil. Největší jeho zálibou je
malování. Prvním učitelem a vzorem Jindřicha Šmögera byl nestor místních malířů Jan Juška,
který jeho talent rozpoznal již na měšťance. V 70. letech se Jindřich Šmöger zapojil do
seskupení výtvarníků, které působilo při tehdejší Karose. Seskupení se později transformovalo
a nyní v našem městě působí jako spolek Triangl. Jindřich Šmöger je už dvě desetiletí jeho
hybnou silou. Iniciuje pravidelná setkávání výtvarných umělců, dvakrát ročně společná
malování v plenéru a každý druhý rok výtvarný salon. Retrospektivní výstavou svého díla oslaví
Jindřich Šmöger za dva měsíce svoje devadesáté narozeniny.

Architekt Milan Košař - působí ve Vysokém Mýtě jako městský architekt. Externí spolupráci s
městem zahájil v roce 1993 a celých dvacet pět let se podílí na významné proměně tváře
našeho města. Působí zde v roli odborného rádce při rozhodování v oblastí územního
plánování, urbanismu a architektury. Milan Košař nyní oznámil, že se rozhodl skončit v roli
městského architekta. Architekt Milan Košař se spolu s architektem Alešem Klose podílel
na studii rekonstrukce náměstí Vaňorného ve Vysokém Mýtě, za kterou získali v roce 2008
cenu Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. K realizaci rekonstrukce náměstí došlo
v roce 2017. V letošním roce zrekonstruované Vaňorného náměstí postoupilo z krajského
do celostátního kola soutěže Památka roku 2017.

************************************************************************************************
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Nominace na Výroční ceny města za rok 2017

1. Za hudbu, hudební dílo, významnou hudební interpretaci

Pěvecký sbor Karosáček při MŠ Slunečná a Marcela Klímová, Olga Mrázová a Dagmar
Koupilová – za řadu vystoupení při různých akcích města Vysokého Mýta;

Ida Kelarová – za interpretaci tradiční a soudobé romské hudby při společném koncertu České
filharmonie a dětí z vyloučených lokalit;

Barbora Kopišťová – za vítězství v pěvecké soutěži Hlas Vysokého Mýta, za výbornou
interpretaci převzaté hudby i za vlastní tvorbu;

Hudební skupina ECHONAUT – za singly Refrén, Negativ, Start. K singlu Refrén natočila
úspěšný videoklip;

Hudební skupina W.A.F. – za vydání nového CD, které pokřtila v rámci Městských slavností.

2. Za výtvarné dílo, fotografii, film, videoprogram, architekturu a stylovou rekonstrukci

Jaroslav Cinybulk – za výstavu fotografií Vysokého Mýta a jeho zákoutí uspořádanou v
Městské knihovně;
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Slévárna Vysoké Mýto, s. r. o. – za výměnu části plotu u firmy;

Jiří Jareš – za vytvoření souboru fotografií, které reprezentoval na výstavě Foto...okamžiky
Jiřího Jareše v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě;

Ivan Krejza - za fotodokumentaci kulturního dění ve Vysokém Mýtě;

LD Tisk Vysoké Mýto a Aleš Felgr – za kalendář k 100. výročí založení republiky - Vysoké
Mýto 2018.

3. Za literární dílo včetně dramatického, dále za herecký výkon a režii

Marek Harvan – za roli hlavního hrdiny pana Swana v anglické komedii Nájemníci pana
Swana aneb Habaďůra;

Divadelní skupina DIVAN – za divadelní představení hry Hajzlbáby od Oty Kovaříka uvedené
v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě;

Jakub Drak Kočí – za režii divadelní hry Limonádový Joe, kterou s úspěchem uvedl Divadelní
spolek Šembera;

Irena Truhlářová – za úspěšnou režii divadelní hry 8 žen od Roberta Thomase uvedené v
Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě;
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Divadelní spolek 8 žen a 2 mimina – za uvedení premiéry a reprízy divadelní hry 8 žen od
Roberta Thomase;

Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto – za uvedení divadelních her Limonádový Joe
a Nájemníci pana Swana aneb Habaďůra.

4. Za organizaci kulturního podniku

Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto – za organizaci adventního koncertu České mše
vánoční J. J. Ryby;

Gymnázium Vysoké Mýto – za vyzdobení Městské knihovny fotografiemi a obrázky, za
pravidelné setkání pro milovníky Francie a za uspořádání studentského festivalu GYMJAM;

Helena Kramčaninová – za organizování souboru místních romských dětí v projektu Idy
Kelarové a organizaci koncertu ve Vysokém Mýtě dne 1. 7. 2017;

ZUŠ Vysoké Mýto – za zapojení do projektu pěvkyně Magdaleny Kožené nazvané ZUŠ OPEN
- uspořádání koncertů a vystoupení v ulicích a na veřejném prostranství města Vysokého Mýta;

Jindřich Šmöger – za vedení sdružení výtvarníků Vysokomýtska a za založení sdružení
Triangl;

Vojtěch Sedláček – za 7. ročník Bubenického festivalu Vysoké Mýto;
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Tým dobrovolníků festivalu HUDBA POMÁHÁ – za benefici, jejíž výtěžek ve výši 201 357
Kč byl použit na zakoupení přístroje pro Honzu a Radovana z Dolního Újezdu u Litomyšle.

5. Za vědeckou a odbornou činnost, popularizaci vědy, přednášky, publicistickou a
vydavatelskou činnost

Ing. Arch. Barbora Šedová – za přípravu výstavy (NE)tradiční architektura, která se konala v
Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě;

Vojtěch Krejsa, Vojtěch Dvořák, Ondřej Pechanec – za reprezentaci školy v krajském kole
soutěže Festival vědy a techniky mládeže – AMAVET s projektem CNC machine;

Lukáš Daněk, Jiří Diblík, Ondřej Kopecký – za vítězství na světovém finále robotické
soutěže RoboRAVE International konané v kolumbijském Medellinu;

Petr Novák – za organizaci přednášky s promítáním Everest a Annapurna dne 8. 1. 2017.

6. Za sportovní výkon

Daniel Suchánek (kanoistika) – za dvojnásobné vítězství (spolu s Ondřejem Rolencem) v
dlouhém sjezdu na Mistrovství Evropy na divoké vodě, za 2. místo na Mistrovství Evropy ve
sprintu, za 11. místo (spolu s Janem Jílkem) na Mistrovství světa ve sprintu, za vítězství na
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Mezinárodním Krumlovském maratonu, za 3 medaile na mistrovství ČR a další úspěchy;

David Novák (skialpinismus) – za titul mistr ČR ve skialpinismu, za vítězství Středoevropského
poháru ve skialpinismu, za 7. místo na Mistrovství světa ve skyrunningu v disciplíně SkyRace a
8. místo na Mistrovství světa v disciplíně Vertikal Kilometer;

Petr Novák (skialpinismus) – za nejlepší výstup na skialpinistické akci Den Nahoru a Dolů ve
Špindlerově Mlýně - Medvědíně;

Margit Junková (atletika) – 3. nejlepší tyčkařka ČR, členka centra talentované mládeže ČR;

Klára Bartošková (atletika) – za stříbrnou a bronzovou medaili na Olympiádě dětí a mládeže;

Martin Viktorin ml. (kickbox, muži) – za vítězství v Evropském poháru WAKO v disciplíně Kick
Light na Grandchampions v Chorvatsku, za vítězství v disciplíně Kick Light na Světovém poháru
v Rakousku, za vítězství v disciplínách Kick Light a Light Contact na mezinárodním turnaji
Czech Open, za 9. místo v disciplíně Kick Light na MS WAKO v Budapešti, za titul mistr ČR v
disciplínách Light Contact a Kick Light;

Eliška Zemanová (kickbox, mladší žáci) – za vítězství v anketě Pohár jednotlivců ČSFU, za
vítězství v disciplínách Point Fighting i Light Contact na mezinárodním turnaji Czech Open, za
vítězství v Light Contact a Kick Light na Světovém poháru Hungary World Cup, za titul mistryně
ČR v disciplínách Point Fighting, Light Contact a Kick Light;

Petr Dvořáček (kickbox, starší žáci) – za vítězství v disciplíně K 1 v Evropském poháru WAKO
v Praze, za vítězství v disciplíně Light Contact i Kick Light na turnaji Slovan Open, za vítězství v
disciplínách Light Contact i Kick Light na mezinárodním turnaji Czech Open;

Adam Pánek (kickbox, junior) – za titul mistr Evropy juniorů v disciplíně Kick Light, za vítězství
v disciplínách Kick Light a Light Contact na Evropském poháru v Chorvatsku, za vítězství v
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disciplínách Light Contact a Kick Light na mezinárodním turnaji Czech Open, za vítězství v
disciplíně Kick Light na Světovém poháru Hungary World Cup, za vítězství v disciplínách Light
Contact a Kick Light na turnaji Slovan Open, za titul mistr ČR v disciplínách

Kick Light a Light Contact;

Aneta Škubalová (gymnastika) – za 1. místo v Přeboru ČOS ve sportovní gymnastice v Praze,
za 3. místo v Oblastním přeboru ČOS ve sportovní gymnastice žákyň v Kolíně;

Anna Neklová, Kristýna Beránková, Lucie Zemanová (gymnastika) – za 8. místo na
Mistrovství ČR jednotlivkyň mladších žákyň C (Neklová Anna), za 2. místo na Mistrovství ČR
jednotlivkyň ženy C (Beránková Kristýna), za 7. místo na Mistrovství ČR jednotlivkyň starší
žákyně C (Zemanová Lucie).

7. Za organizaci sportovního podniku

SK Donocykl Vysoké Mýto – za uspořádání cyklistických závodů Kujebácký trail Vinice 2017;

Sportovní klub kanoistiky – za organizaci a zajištění 40. ročníku Vysokomýtských slalomů a
sjezdu na řece Loučné;

Volejbalový klub – za zajištění činnosti volejbalového klubu v roce 2017 a organizaci mnoha
sportovních a společensko-kulturních akcí;

SK Vysoké Mýto, oddíl kopané – za uspořádání finále prestižního fotbalového turnaje
Ondrášovka Cup 2017, kategorie U10 pro devítileté a desetileté hráče, kterého se zúčastnilo 26
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nejlepších oddílů z celé ČR;

Cykloklub Bendl – za uspořádání finále seriálu Hledá se vítěz včetně doprovodného
programu.

8. Za reprezentaci města a školy

Florbalový klub FTC Vysoké Mýto – za chod a výborné výsledky florbalového klubu FTC
Vysoké Mýto;

David Novák – za reprezentaci ČR ve skialpinismu a ve skyrunningu;

Saxofonový kvartet – za vystoupení na Městských slavnostech v Korbachu ve dnech 29. 6. 2. 7. 2017;

Divadelní soubor Na koni – za účast na mezinárodním dětském festivalu ve dnech 14. 12.

- 17. 12. 2017 na katolické škole Ryan International School v New Delhi v Indii;

Saframentská kapela – za účast na zemském setkání dětských krojovaných souborů v
partnerském městě Korbachu;

Družstvo orientačních běžců z Gymnázia Vysoké Mýto (Michal Švadlena, Martin Vaněk,
Kateřina Chaloupková, Veronika Chaloupková, Štěpánka Shánělová, Jana Semrádová)
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–
za 1. místo v krajském kole družstev v orientačním běhu, družstvo obsadilo 4. místo v
hodnocení středních škol;

za postup z krajského do celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií konané v Chebu;

Petr Novák - za nejlepší výkon na akci Everest Challenge 2017. Jako jediný absolvoval
cyklistický výjezd a sjezd 39x a nastoupal 8 970 metrů, celkem 286 km během 15 hodin;

Martin Viktorin ml. (kickbox, muži) – za vítězství v Evropském poháru WAKO v disciplíně Kick
Light na Grandchampions v Chorvatsku, za vítězství v disciplíně Kick Light na Světovém poháru
v Rakousku, za vítězství v disciplínách Kick Light a Light Contact na mezinárodním turnaji
Czech Open, za 9. místo v disciplíně Kick Light na MS WAKO v Budapešti, za titul mistr ČR v
disciplínách Light Contact a Kick Light;

Eliška Zemanová (kickbox, mladší žáci) – za vítězství v anketě Pohár jednotlivců ČSFU, za
vítězství v disciplínách Point Fighting i Light Contact na mezinárodním turnaji Czech Open, za
vítězství v Light Contact a Kick Light na Světovém poháru Hungary World Cup, za titul mistryně
ČR v disciplínách Point Fighting, Light Contact a Kick Light;

Petr Dvořáček (kickbox, starší žáci) – za vítězství v disciplíně K 1 v Evropském poháru WAKO
v Praze, za vítězství v disciplíně Light Contact i Kick Light na turnaji Slovan Open, za vítězství v
disciplínách Light Contact i Kick Light na mezinárodním turnaji Czech Open;

Adam Pánek (kickbox, junior) – za titul mistr Evropy juniorů v disciplíně Kick Light, za vítězství
v disciplínách Kick Light a Light Contact na Evropském poháru v Chorvatsku, za vítězství v
disciplínách Light Contact a Kick Light na mezinárodním turnaji Czech Open, za vítězství v
disciplíně Kick Light na Světovém poháru Hungary World Cup, za vítězství v disciplínách Light
Contact a Kick Light na turnaji Slovan Open, za titul mistr ČR v disciplínách

Kick Light a Light Contact;
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FALCON KICKBOX Vysoké Mýto, z. s. – za vítězství v anketě Pohárů klubů ČSFU.

9. Za sponzorství společenských aktivit

TVARMETAL, s. r. o., Josef Bárta – za sponzorství aktivit VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o.
p. s.;

ECOS Choceň, s. r. o., Jiří Kutlvašr - za sponzorství Čermákova Vysokého Mýta, Týdne
hudby 2017, Městských slavností, benefičního festivalu Hudba pomáhá a koncertů v M-klubu;

Iveco Czech Republic, a. s. – za finanční příspěvek na Novoroční ohňostroj s přípitkem a
čočkovou polévkou pořádaný městem Vysokým Mýtem, dále za sponzorství VYSOKOMÝTSKÉ
KULTURNÍ, o. p. s., Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, činnosti Loutkového divadla
Srdíčko, Divadelního spolku Šembera a sportovních klubů ve Vysokém Mýtě;

Mikroelektronika, spol. s r. o. – za sponzorství festivalu Týden hudby 2017.

Zvláštní cena za dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta

Josef Vondráček – za celoživotní práci v oblasti školství, kultury, sportu a veřejně
prospěšných organizací, dále v zastupitelstvu a v komisích města;
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Jan Svěrák, in memoriam – za celoživotní práci při ozvučení hudebních a společenských akcí
ve Vysokém Mýtě;

Jindřich Šmöger – vysokomýtský rodák, malíř, žák Jana Jušky, vedoucí malířů z. s. Triangl
Vysoké Mýto;

Jaroslava Jílková – za založení a vedení o. s. Světélko, ve kterém se zaměřila na přípravu
romských dětí pro vstup do předškolních a školních zařízení a na jejich volnočasové využití;

Eva Srbová – za celoživotní činnost, členka ČOS ve Vysoké Mýtě, věnuje se cvičení žen;

Otakar Klíma – za dlouhodobou činnost v oblasti hudby, divadla, dlouhodobě působil v ZUŠ ve
Vysokém Mýtě a Chocni, aktivně působil v divadelním souboru Mladá scéna spolku Šembera;

Josef Mlíka – vysokomýtský rodák, pedagog, ochotník, bývalý ředitel M-klubu, vedoucí
organizačního štábu Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto a
člen několika spolků - Big band J. Klímy, taneční orchestr B-Klub, Dechová hudba, pěvecký
sbor Otakar.
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