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ZPRÁVA:

Vnitřním předpisem č. 1/2016 Pravidla pro navrhování a udělování Ceny města Dvůr Králové nad 
Labem již nejsou specifikovány oblasti předkládaných návrhů. Každý rok je možné podat návrh na 
udělení ceny do 30. dubna, následně jsou návrhy posouzeny v příslušných komisích RM, udělení ceny 
schvaluje zastupitelstvo města na svém červnovém jednání.

Z řad veřejnosti byly doručeny nominace:
Charilaos Karadzos - celoživotní přínos v oblasti kultury nejen v našem městě in memoriam
Charialos Karadzos zasvětil celý svůj život disžokejské profesi, kterou bavil postupně mnoho generací 
nejen mládeže v našem městě a okolí.

Michal Karadzos – Život srdcem
Michal Karadzos se pět let intenzivně věnuje pomoci ostatním v rámci charitativních aktivit. Založil 
spolek Život srdcem, jehož prostřednictvím podpořil onkologicky nemocné děti částku již 420.368 Kč.

RMDr. Jana Dobroruková – celoživotní dílo
RNDr. Jana Dobroruková je spoluautorkou mnoha učebnic, metodických pokynů a didaktických 
pomůcek. Spolu s manželem vedla stanici mladých přírodovědců při zoologické zahradě. V roce 1990 
byl založen Klub Natura, jehož cílem je rozšiřování zoologických, botanických, ekologických a 
etologických poznávání především studentů místního gymnázia. V roce 2017 získala ocenění 
Královéhradeckého kraje – Zlatá koruna. Oceněna již za celoživotní dílo v roce 2009.

Václav Glazar in memoriam – celoživotní dílo v oblasti kultury
Václav Glazar byl český filmový a divadelní herec, dramaturg, scénarista a kabaretiér, politik (člen OF, 
zakládající člen ODS, v 90. letech člen zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem). V mládí 
navštěvoval dramatický kroužek, nemohl studovat. V roce 1975 byl donucen odjet během asanace do 
Německa, po návratu se živil jako pošťák na místní poště.

Zdeněk Šedivka – za mimořádné aktivity
Zdeněk Šedivka začínal jako výjezdový hasič, později se stal velitelem družstva a od roku 2014 je 
velitelem stanice ve Dvoře Králové nad Labem. Začátkem nového tisíciletí se stal vedoucím krajského 
reprezentačního výběru v požárním sportu u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, 
který dovedl na medailové pozice. Mezi jeho vlastní úspěchy patří stříbrná medaile v dvojboji a 
bronzová medaile ve výstupu na věž (r. 1989).

Ing. Lenka Vágnerová – za mimořádné aktivity
Lenka Vágnerová je spoluzakladatelkou a členkou Nadace Josefa a Zdeny Vágnerových, jejímž cílem je 
podpora zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Provozování expoziční výstavní činnosti, přednáškové 
činnosti s cílem přispívat k rozvoji duchovních hodnot, které její rodiče zanechali kulturnímu světu. 
Cena je navrhována za vydání publikace „Sen Safari“.

MgA. Vít Havlíček – za mimořádné aktivity
Vít Havlíček je varhaník, hudební teoretik, sbormistr, pedagog a organizátor hudebního život a je 
výraznou osobností na poli kultury, který v loňském roce inicioval několik významných projektů. Každý 
rok iniciuje a provádí světové premiéry skladeb, které uvádí Královédvorský chrámový sbor od roku 
2009, v roce 2018 již zazněla 10. premiéra v kostele sv. Jana Křtitele. V červnu 2018 inicioval V. 



Havlíček vznik a odhalení pamětní desky na rodném domě významného hudebního skladatele a 
dlouholetého profesora Pražské konzervatoře Jana Zděňka Bartoše. V. Havlíček je ředitelem a 
dramaturgem mezinárodního hudebního festivalu Hudební léto Kuks, který v letošním roce oslaví 10. 
ročník. V roce 2018 uvedl sbor jako zahajovací koncert Mou vlast Bedřicha Smetany v profesionálním 
podání Severočeské filharmonie Teplice v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Již 
oceněn v roce 2011.

Královédvorský chrámový sbor – za mimořádné aktivity
Královédvorský chrámový sbor v roce 2018 organizoval několik mimořádných aktivit: vznik a odhalení 
pamětní desky na rodném domě Jana Zdeňka Bartoše, významného hudebního skladatele a dlouholetého 
profesora Pražské konzervatoře. Štědrovečerní zpívání koled na náměstí T. G. Masaryka, každoroční 
uvedení světové premiéry skladem. Sbor organizuje mezinárodní hudební festival Hudební léto Kuks, 
který v loňském roce jako zahajovací koncert uvedl Mou vlast Bedřicha Smetany v profesionálním 
podání Severočeské filharmonie Teplice v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.

Antonín Valášek – celoživotní dílo v oblasti sportu
Antonín Valášek je legendární dvorský učitel, pro kterého sport znamená život. Nechtěl, aby pro děti byl 
sport povinností. Je zakladatelem dnes již legendárního Běhu Schulzovými sady. Dodnes je aktivním 
rozhodčím i u dalších sportovních disciplín např. Podharťská laťka 2018.

Dominika Jansová – za mimořádné sportovní aktivity v roce 2018
Dominika Jansová je studentkou gymnázia. Ve svém volném čase se věnuje klasickému benčpresu a 
silovému trojboji v kategorii dorostenky - do 63 kg. Je držitelkou několika národních rekordů: v roce 
2018 - benčpres jako samostatná disciplína, benčpres v rámci trojboje, total silový trojboj, mrtvý tah a v 
letošním roce mrtvý tah. Úspěchy v roce 2018: 1. místo na Mistrovství ČR v klasickém benčpresu 
dorostu, juniorů a masters - Praha Chodov, 2. místo na otevřeném Mistrovství ČR v klasickém benčpres 
mužů a žen - Jihlava, 1. místo na Vision Nutrition RAW - soutěž v silovém trojboji dorostu a juniorů – 
Frýdlant. Na úspěšnou sezonu v roce 2018 navázala dalšími skvělými úspěchy i v roce 2019. 
Nominována Českým svazem silového trojboje na mezinárodní závody: Mistrovství Evropy v silovém 
trojboji – Plzeň, Mistrovství světa dorostu, juniorů, open a masters v benčpresu a klasickém benčpresu – 
Tokio – Japonsko, Mistrovství mužů, žen dorostenců, juniorů a masters v klasickém silovém trojboji – 
Helsingborg – Švédsko, Mistrovství Evropy mužů, žen, juniorů a masters v klasickém benčpresu – 
Hamm – Lucembursko, Mistrovství Evropy dorostenců, juniorů, mužů a žen v klasickém silovém 
trojboji – Kaunas - Litva.

Josef Pospíšil – celoživotní dílo v oblasti sportu
Josef Pospíšil je dlouholetým členem oddílu atletiky TJ Dvůr Králové nad Labem. Pracoval v letech 
1975 – 1992 a od roku 2002 dosud jako vedoucí družstev mládeže, je trenérem II. Tř. a rozhodčím II. Tř. 
Významným způsobem se podílí na organizaci místních i vrcholových atletických akcí na našem 
stadionu (MČR na dráze, krajské poháry, běhy Safari, SAP Corny, Pohár rozhlasu). Od roku 2013 
zastává funkci hlavního trenéra, od roku 2015 je členem výkonného výboru TJ DKNL, nyní i 
tajemníkem spolku. Až do roku 2018 byl zaměstnancem TSM, kde působil jako strojník na zimním 
stadionu.

Jan Odvárka – za celoživotní dílo v oblasti sportu
Jan Odvárka byl vynikajícím atletem 60 – 80 let. Věnoval se skoku o tyči, začínal jako mladý kluk s 
Adolfem Vimrem na improvizovaném doskočišti na stadionu Hrubá luka. Dařilo se mu překonávat 
dorostenecké i mužské republikové rekordy. Jako jeden z prvních atletů přešel na laminátovou tyč. 
Během své kariéry měl několik nabídek z jiných oddílů, ale zůstal ve Dvoře Králové nad Labem. Jako 
vyučený písmomalíř pracoval v Jutě. Dnes žije s rodinou na Vysočině.

Adolf Vimr in memoriam – za celoživotní dílo v oblasti sportu
Adolf Vimr společně s Janem Odvárkou začínali jako skokani o tyč na improvizovaném doskočišti na 
stadionu Hrubá luka. V dorosteneckém věku byl přeborníkem republiky a později stále trochu ve stínu 



svého kamaráda. Oba celou dobu závodili za TJ Dvůr Králové a také spolu aktivní kariéru skončili. 
Zatím co J. Odvárka odešel na Vysočinu, Adolf se oženil do Bílé Třemešné. Jak už to u opravdových 
sportovců bývá, našel si jinou aktivitu - triatlon. Trénoval a závodil, ale někdy to může skončit špatně a 
to se stalo. Před několika lety zemřel při tréninku na kole.

Další návrhy na ocenění:
Kapela Wostruha - přínos v hudební oblasti
Kapela Wostruha vznikla v roce 1979 z původní kapely Strawlings, kterou založila v roce 1976 parta 
nadšenců pro country a western. Kapela se účastnila několika port, festivalů. Nejslavnější koncert 
Wostruhy se uskutečnil v Hankově domě u příležitosti 20. výročí kapely 17. listopadu 1989.

Pavlína Špatenková a Irena Rezková
P. Špatenková a I. Rezková společně vydaly knihu Nebylo jim souzeno žít. Kniha vznikla u příležitosti 
100. výročí vzniku Československé republiky. Je o osudech více než 160 sokolů a sokolek, členů 
Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické, o vězněných a 
popravených během 2. druhé světové války.

Josef Kočnar in memoriam - celoživotní dílo v hudební oblasti
Josef Kočnar se narodil ve Dvoře Králové nad Labem. Pracoval jako stavební technik a všechen svůj 
volný čas věnoval hudbě. Vedl soubory Start, Studio T, Creedence revival, účinkoval v hudebních 
soutěžích.

Jakub Grus - za mimořádné sportovní aktivity v roce 2018
Věnuje se sportovní všestrannosti, tj. atletice, gymnastice, šplhu a plavání a v těchto sportech dosahuje 
vynikajících výsledků na úrovni kraje a republiky. V loňském roce na republikovém přeboru České obce 
sokolské získal 2. místo ve sportovní všestrannosti, byl 1. v plavání a v atletice, 4. v gymnastice a šplhu. 
Umisťuje se na předních místech v atletických i gymnastických soutěžích. Vloni byl platným členem 
družstva gymnastů v gymnastické soutěži Malý Team – Gym. Družstvo v loňském roce vybojovalo zlaté 
medaile. Zároveň byl členem družstva atletického, které v loňském roce vybojovalo v krajském přeboru 
stříbrné medaile.

Karolína Grohová - za mimořádné sportovní aktivity v roce 2018
Je česká běžkyně na lyžích, skialpinistka a atletka. V běhu na lyžích byla v letech 2010 − 2018 členkou 
české ženské reprezentace. Startovala třikrát na mistrovství světa v klasickém lyžování, dvakrát na zimní 
olympiádě. Mistrovství světa se zúčastnila i ve skialpinismu. V roce 2018 startovala také v 
Pchjongčchangu, kde se na lyžích ve sprintu klasicky umístila na 43. místě a se ženskou štafetou doběhla 
na jedenácté příčce. Je také několikanásobnou mistryní České republiky ve skialpinismu.

Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 12.6.2019 doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města 
Dvůr Králové nad Labem za celoživotní přínos profesionálnímu hasiči Zdeňku Šedivkovi, v oblasti 
hudby, hudební skupině Wostruha, za autorství knihy Nebylo jim souzeno žít - Pavlíně Špatenkové a 
Heleně Rezkové, za celoživotní dílo v hudební oblasti Josefu Kočnarovi in memoriam, za celoživotní 
přínos v oblasti sportu Antonínu Valáškovi a Josefu Pospíšilovi, za mimořádné sportovní úspěchy v roce 
2018 Dominice Jansové, Jakubu Grusovi a Karolíně Grohové.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA:

RM projednala dne 12. 6. 2019

*Usnesení nemá vazbu na rozpočet města

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

1. uděluje



1.1. Cenu města Dvůr Králové nad Labem za celoživotní přínos profesionálnímu hasiči 
Zdeňku Šedivkovi, v oblasti hudby, hudební skupině Wostruha, za autorství knihy Nebylo 
jim souzeno žít - Pavlíně Špatenkové a Heleně Rezkové, za celoživotní dílo v hudební 
oblasti Josefu Kočnarovi in memoriam, za celoživotní přínos v oblasti sportu Antonínu 
Valáškovi a Josefu Pospíšilovi, za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018 Dominice 
Jansové, Jakubu Grusovi a Karolíně Grohové.

PŘÍLOHY:

ZPRACOVAL: Zivrová Petra


