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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ KULTURNÍ KOMISE " 2 " ˇ 
,azđfl 1

M 

s 5. 2019 

Přítomní: Zuzana Čermáková, Dana Humlová, Marta Pešková Staníková, Petra Zivrová, 
Vladimíra Matušková, Filip Pýcha, Jana Munzarová, Martina J arolímková, Alexandra 
J iřičková 

Omluveni: Iveta Hanušová, Bedřich Machek 

Program jednání; 1) Kronika města 2018 

2)Volba osobností 

3) Johann Wennel Bergl- čestné občanství 

4) Logo na akci ,, První písemná zmínka“ 

5) Vydání knihy básniček od pana Kratěny. 

1) KK diskutovala o kronice města za rok 2018 a doporučuje: ~ 

CD( N( Nu Q-‹ *sjednotit rámečky u fotografií - použít jeden typ případn né orámování, 
°"přehodnotit výběr usnesení -někdy jsou zde uváděny Z historického pohledu 
nedůležité body, 2. 

*u soupisu zápasů fotbalu nebo hokeje doplnit výsledky, 
*předpokládáme, že kronika projde ještě jazykovými korekturami. 

KK doporučuje po zapracování výše zmíněného schválit kroniku města za rok 2018. 
2) Členové KK byli seznámeni s návrhem osobností, které by měli dostat cenu za Své 

dílo. Doruěeny byly nominace: 

Charilaos Karadzos - celoživotní přínos V oblasti kultury nejen V našem městě in 
memoriam 
Charialos Karadzos Zasvětil celý svůj život disžokej ské profesi, kterou bavil postupně 
mnoho generací nej en mládeže V našem městě a okolí. 

Michal Karadzos - Život srdcem ' 

K 

0 š 

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.
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RNDY. Jana Dobroruková - celoživotní dílo 
RND1“. Jana Dobromková 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 rok 2008. 

'S
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Václav Glazar in memoriam -- celoživotní dílo V oblasti kultury 1 

Václav Glazar byl český filmová 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. J . „ 1 

.
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Zdeněk Šøáivkfl - xninıøřáánê flhıiviťy 
Zdeněk Šedivka začínal jako výj ezdový hasič, později se stal velitelem družstva a od 
roku 2014 je velitelem Stanice ve Dvoře králové nad Labem. Začátkem nového 
tisíciletí se stal vedoucím kraj ského reprezentačního výběru v požárním sportu u 
Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který dovedl na ınedailové 
pozice. Mezi jeho vlastní úspěchy patří stříbrná medaile v dvojboji a bronzová medaile 
ve výstupu na věž (r. 1989). 9 

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 jeji 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. J e 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 Htitele. V červnu 2018 inicioval V. Havlíček vznik a 
odhalení pamětní desky na rodném domě významného hudebnıho skladatele a 
dlouholetého profesora Pražské konzervatoře J ana 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 zahaj ovací 
koncert Mou vlast Bedřicha Smetany v profesionálním podání Severočeské 
filharmonie Teplice V kostele sv. Jana křtitele ve Dvoře Králové nad Labem.



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 zahaj ovací koncert uvedl Mou vlast Bedřicha Smetany 
V profesionálním podání Severočeské filharmonie Teplice V kostele sv. Jana křtitele ve 
Dvoře Králové nad Labem. 
V rámci diskuze doporučili členové KK RM tyto osobnosti: pan Šedivka, paní 
Špatenková, paní Rezková a do návrhu byla dodatečně zařazena hudební skupina 
Wostruha u příležitosti 50. výročí kapely. 

3) KK doporučila udělit čestné občanství panu J ohannu Wennelu Berglovi. 
4) V příštím roce oslaví naše město 750 let od první písemné zmínky. Paní Čermáková 
jedná S dvěma agenturami, které připravují cenovou nabídku na realizaci oslav. KK 
doporučila upravit logo, které bylo použito V roce 2015 a opět ho použít mj. i V Novinách 
královédvorské radnice. KK doporučila opět nechat razit mince. 
5) Vydání knihy básniček- S panem Kratěnou se jedná o ceně. Volná diskuze. 

Termín příštího zasedání stanoven na 11. 6. 2019 od 14:00 v zasedací místnosti MÚ. 

Martina J arolímková Zu 
zagisovatel předsedkyně


