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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:

Marta Čermáková - celoživotní dílo
Marta Čermáková byla řeholní sestrou, která pracovala 65 let jako kostelnice ve Dvoře Králové nad 
Labem. Byla učitelkou náboženství, pečovatelkou, vrátnou, pracovala na poště. 19 let pracovala jako 
externí spolupracovnice královédvrorské Charity při Tříkrálové sbírce. Narodila se v roce 1930 u Bystré 
nad Jizerou, v roce 20196 se ze zdravotních důvodů odstěhovala do kláštera v Rokoli u Nového Města 
nad Metují.

Vasil Biben – celoživotní dílo
Vasil Biben byl aktivním hybatelem dění ve Dvoře Králové nad Labem v období „Sametové revoluce“ v 
listopadu 1989. Byl místostarostou města, v roce 2019 oslavil významné životní jubileum (75 let).

Zuzana Čermáková – celoživotní dílo
Zuzana Čermáková byla ředitelkou Hankova domu, městského kulturního zařízení, realizovala stovky 
kulturních akcí a projektů. Byla nominována za rok 2009 (Ocenění obdržela za kulturní a společenskou 
činnost. Jako ředitelka městského kulturního zařízení Hankův dům se aktivně podílí na mnoha kulturních 
a společenských akcích, z nichž mnohé iniciovala. Stála u zrodu občanského sdružení, v jehož rámci se 
zasazuje o spolupráci města se zahraničím).

Josef Jiránek – mimořádná aktivita
Ing. Josef Jiránek je jedním z důležitých iniciátorů vzniku Expozice textilního tisku v budově Střední 
školy informatiky a služeb, byl ředitelem podniku TIBA, je Královédvorákem tělem i duší.

Pavel Vágner a Jan Brož – mimořádná aktivita
Kovář Pavel Vágner a kameník Jan Brož jsou autory nové dominanty kruhové křižovatky u oční školy – 
sochy nosorožce Súdána v životní velikosti.

Dominika Jansová – za mimořádné sportovní aktivity v roce 2019
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.
Úspěchy v roce 2019
- mistryně ČR v silovém trojboji (v obou divizích RAW i EQUIP - Zastávka a Sedlčany)
- 4. místo Mistrovství Evropy v silovém trojboji, Plzeň (EQ)
- 6. místo Mistrovství světa, Helsinborg, Švédsko (RAW)
- 1. místo Mistrovství světa v klasickém benchpressu, Hamm, Lucembursko (RAW)
- 3. místo Mistrovství světa dorostu a juniorů v silovém trojboji, Regina, Kanada (EQ)
- 2. místo Mistrovství Evropy v klasickém silovém trojboji, Kaunas, Litva (RAW)
Dominika je držitelkou několika národních rekordů, včetně národního rekordu žen v mrtvém tahu.



Milena Skácelíková – za celoživotní dílo v oblasti sportu
Milena Skácelíková se narodila v Lublani, ale brzy se celá rodina přestěhovala do Dvora Králové nad 
Labem (maminka nominované je místní rodačka). Oba rodiče učili v Lidové škole umění. M. 
Skácelíková začala hrát šachy v šachovém klubu Tiba, kde dosáhla mnoha výborných úspěchů. Je 
trenérkou druhé třídy a v minulosti vychovala řadu nových šachistů z řad mládeže.
- mistryně ČSSR dorostenek v roce 1961
- přebornice ČSR v roce 1981 a 1982
- desetinásobná účastnice finále přeboru ČSSR žen, v roce 1979 a 1980 – 2. místo, v roce 1976 a 1984 – 
3. místo,
- v osmdesátých letech 1. místo v šachovém turnaji „Znojemská královna“,
- v osmdesátých a devadesátých letech získala dvakrát 2. místo na olympiádě jako členka 
reprezentačního družstva ČSSR v korespondenční šachové olympiádě žen.

Rada města Dvůr Králové nad Labem dne 03.06.2020 doporučila zastupitelstvu města udělit Cenu města 
Dvůr Králové nad Labem Martě Čermákové a Mgr. Vasilu Bibenovi, za aktivní spolupráci na realizaci 
vzniku Expozice textilního tisku Ing. Josefu Jiránkovi a za realizaci sochy Súdána Pavlu Vágnerovi a 
Janu Brožovi, za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2019 Dominice Jansové a za celoživotní přínos v 
oblasti sportu Mileně Skácelíkové.

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 dílo Martě Čermákové a Mgr. Vasilu 
Bibenovi, za aktivní spolupráci na realizaci vzniku Expozice textilního tisku Ing. Josefu 
Jiránkovi a za realizaci sochy Súdána Pavlu Vágnerovi a Janu Brožovi, za mimořádné 
sportovní úspěchy v roce 2019 Dominice Jansové a za celoživotní přínos v oblasti sportu 
Mileně Skácelíkové.

PŘÍLOHY:

ZPRACOVAL: Zivrová Petra


