
SCÉNÁŘ 

Pan Vajíčko 

Reklama na cihly: „S cihlami pana Morávka, stavba bude pohádka!                                                                                          

Nejlepší cihelna ve Svobodných Dvorech v Hradci Králové? Přece cihelna Milana 

Morávka. Kvalitní cihly ruční výroby a střešní tašky Bobrovky za lidové ceny!“                                 

Pan Morávek mluví o cihlách: „Se dělaly u nás jedny z nejkvalitnějších cihel, 

tam se navrtala nějaká díra, vzal se dynamit zapálilo, vypálilo se to, jo a byla to 

ruční výroba.“ 

Znělka týdeníku 

Hlasatelka: Z domova. Občany Hradce Králové pobouřila zpráva o plánu zbořit 

osvětlovací stožáry neboli Lízátka na našem zachovalém malšovickém 

Všesportovním stadionu. Máme zde inženýra pana Morávka, projektanta 

Lízátek, který to tak rozhodně nenechá. 

Pan Morávek: „O tom se už mluví strašně let. Já jsem asi před šesti lety svou 

iniciativou, protože mně není jedno co tady v Hradci se postaví a obzvlášť tam, 

kde jsem kdysi něco dělal jo, tak jsem napsal celkem deset dopisů na magistrát, 

nic se nedělo, tak jsem napsal přímo osobní dopis panu primátorovi Finkovi.“  

Hlasatelka: A v Hradci Králové zůstáváme. Nedávno skončila hokejová extraliga, 

s čímž souvisí zpráva, že v roce 1967 zde byl dokončen hokejový stadion, a to 

konkrétně zastřešením, které projektoval pan inženýr Miloš Morávek. 

Pan Morávek: „Projekt stadionu byl strašně špatnej, tam se nás vždycky sešlo 

tak šest, sedm a já jedinej proti tomu tvrdě bojoval, jednak ta ocelová 

konstrukce byla nemožně navržená a já jsem říkal „Pánové, kdyby to takhle 

někdo navrhl ještě před první světovou válkou , jo no tak by se to ještě dalo 

projít, ale po první světový válce, nebo teď, to je něco nemožnýho a tohleto, 

když se takováhle stavba dělá, to není na pět nebo na deset roků, to je 

minimálně na padesát roků.““ 

Hlasatelka: A nyní počasí. Velké bouře a mrazy stále pokračují. Ve Svobodných 

Dvorech na Královéhradecku to dokonce odnesla i střecha a některé zdi místní 

sokolovny. Více nám k tomu řekne pan inženýr Miloš Morávek. 



Pan Morávek: „Že to úplně odnesla střecha sokolovny, jo i nějaký zdi tam byly 

prakticky pobořený. A protože jsme v naší cihelně, kromě cihel vyráběli i střešní 

tašky Bobrovky, tak vim, že děda dával na sokolovnu tyhlety tašky.“ 

Hlasatelka: Dne 29. 3. 1899 byla v Hradci Králové v cihelně Milana Morávka 

nalezena kostra mamuta stará asi 25 tisíc let. Máme zde vnuka Milana 

Morávka, pana inženýra Miloše Morávka, který nám k tomu řekne nějaké 

podrobnosti. 

Pan Morávek: „Ta kostra mamuta byla vystavena v hostinci a vedle toho ještě 

pazourkovej nůž…byly tam vystaveny i kly toho mamuta z naší cihelny jo, vim, 

nebo já ji i tady mám tu fotku, že kostra mamuta z cihelny Milana Morávka byla 

v Praze.“ 

Hlasatelka: A to je pro dnešek vše.  

Reklama na žvýkačky 

Pan Vajíčko  
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