
Start soutěže na náměstí 
v Dobrušce v 10.30 hodin

 Něco historie z dob národního obrození o F. L. Věkovi
   František Hek byl synem obchodníka z Dobrušky. Základní školu začal navštěvovat v Dobrušce,  
ale dokončil ji roku 1782 v Praze, kde žil od roku 1779. Po té v Praze studoval na piarisckém gymnasiu. 
V této době také navázal první kontakty se skupinkou českých vlastenců.
     V polovině osmdesátých let se vrátil do Dobrušky, protože musel převzít kupecký obchod svého otce, 
v němž kromě prodeje zboží denní potřeby půjčoval i české noviny a knihy. Později zde zřídil i externí 
pobočku Krameriova vydavatelství Česká expedice. Do roku 1806 nahromadil přes 3 284 svazků, obsa-
hující mj. filosofická, přírodovědná a historická díla. Snažil se o vznik českého divadelního představení, 
ale tento plán mu nebyl opočenskou vrchností  povolen.
      Roku 1792 se oženil. 9. května 1806 jeho dobře prosperující obchod při velkém požáru města vyhořel. 
Téhož roku v Dobrušce začal působit kaplan Josef Liboslav Ziegler, který se Hekovi stal dlouholetým pří-
telem a vlasteneckým spolupracovníkem. Hek byl, stejně jako množství dalších lidí, roku 1811 výrazně 
finančně poškozen devalvací měny při rakouském státním bankrotu. 
     Roku 1821, po smrti své ženy prodal zbytky svého majetku v dražbě a odešel z Dobrušky. Po té mj. pů-
sobil v saském Herrnhutu (Ochranově), kde pomáhal potomkům bratrských exulantů s překladem čes-
ky psaných listin do němčiny. 
   Poslední léta svého života strávil u své provdané dcery Ludmily Šotolovské v Kyšperku (dnešní  
Letohrad). Pohřben byl na tzv. nový hřbitov, který byl právě v roce 1847 zřízen za městem na kopečku  
u kostela sv. Jana Nepomuckého. Hekův pohřeb byl druhý či snad třetí, který vůbec byl na novém hřbi-
tově proveden. Je to u hlavní cesty vpravo blízko od vchodu, druhý hrob. Patří nyní rodině Mattlově,  
která hrob zakoupila někdy kolem roku 1895. Ke zrušení původního hrobu, označeného jednoduchým 
kamenem a prostým železným křížem, došlo zřejmě proto, že brzo po Hekově smrti rodina Šotolovských 
odešla z Kyšperka, děti a další potomci zřejmě už s Kyšperkem styk neudržovali.
     Je ironií osudu, že Hekův hrob přetrval půl století a zanikl právě v době, kdy Hekovy osudy, ztvárněné 
v postavě Jiráskova F. L. Věka, k sobě začaly poutat pozornost široké české veřejnosti.

Všichni jste srdečně zváni

3. ročník výstavy historických vozidel u příležitosti Rychnovského jarmarku 
v areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou dne 25. 8. 2018

5. Ročník

Cestujeme veteránem 250 let po cestách F. L. Věka

Automotoklub 
Pěčín
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město Dobruška 

a Střední škola 
– Podorlické vzdělávací 

centrum Dobruška.
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Automotoklub Pečín pořádá pravidelné vyhlídkové jízdy historických automobilů a motocy-
klů. Cílem soutěže je strávit příjemný den a dobře se pobavit. Soutěže se jedou po silničkách  
malebných vesnic a osad orlického podhůří a Orlických hor. S nádhernými pohledy do kraje 
k Polabské nížině. Soutěž se pořádá každý rok koncem měsíce dubna.   

„Cestujeme veteránem 250 let 
  po cestách F. L. Věka“

Fotogalerie minulých ročníků

Časový průběh soutěže průběh etapy v sobota 28. 4. 2018

Výstava historických vozidel 2017 Rychnov nad Kněžnou






