
Cena města Přerova 2014

Návrhy na udělení

jméno věk zdůvodnění navrhuje

1. Ladislav Župka Jmenovaný je naprosto jedinečný v tom jak se stará o smysluplné 
využití volného času dětí a mládeže. Desítky let vede mládežnický 
TOM Lišáci, každoročně pořádá akci pro rodiče a děti ORIZARO, 
každoročně pořádá na Laguně pálení čarodějnic , pohádkový les atd. 
Sám je vynikající sportovcem, trenérem a vysokohorským turistou.

Pavel Kašpařík

2. Karel Kleiner 80 Dlouhodobý funkcionář na úseku vedení Autoklubu ČR Přerov-
Město. Aktivní podíl na organizaci soutěží v motokrosu i autokrosu.

Dr.Jaroslav Kašpárek

3. Zdenek Christen 65 Celoživotní působení v jednotkách sboru dobrovolných hasičů a 
funkcionáři požární ochrany v bývalém okrese Přerov, kdy v průběhu 
celého života úspěšně reprezentoval město.

Ing. Jaromír Dvořák

4. Ing. Aleš Benda Aktivní podíl na organizaci  jazzových festivalů v Přerově 
( v jeho novodobé historii ), a to jako dramaturg.
Moderoval celkem 29 jazzových festivalů.

Rudolf Neuls

5. MUDr. Rudolf Plhal 80 Emeritní  primář anesteziologicko- resuscitačního  oddělení 
Nemocnice Přerov se dne 10.3.2014 dožil životního jubilea- 80 let.  
Za svůj produktivní život odvedl velký kus práce, který jej stál hodně 
úsilí, ale i nervů, ve prospěch pacientů přerovského regionu i ve 
prospěch zdravotnictví přerovského okresu.

MUDr. Vít Stokláska

6. Petr Klesnil Oživil v našem městě stužkovací plesy. Jeho choreografie se třídou se 
podobají profesionálnímu představení a vzhledem k tomu, že většina 
maturantů se poprvé setká s tancem, je to obdivuhodné. 

Marek Foltýnek



7. Ing. Jiří Kubala Předseda odbočky č.22, Svaz letců ČR gen. Janouška. Návrh za 
propagaci Přerova v oblasti civilního letectví.

Miroslav Chalupecký

8. Ing. Vladimír Hamal 90 Je nositel osvědčení dle zák. 255/1945 Sb., aktivní člen odbojářské 
organizace (Český svaz bojovníků za svobodu), kde se projevoval 
jako čestný vlastenec a přerovský patriot.

Mgr. Libuše Šnajdrová

9. Ing. Rudolf Štěpančík 75 Sportovec tělem i duší. Aktivně mapuje bílá místa v historii 
přerovského sportu. Autor knih : 100 let SK Přerov, Historie 
přerovské kopané (2 knihy), Historie přerovského tenisu.

MUDr. Michal Chromec

10. Pavel Novák ml. 50 Návrh za propagaci města Přerova v oblasti hudební kultury a práce 
s dětmi.

Jiří Vrzal

11. Miroslav Kolář 61 Zakladatel cyklistického oddílu MiKo Cycles. V roce 2000 byl otcem 
myšlenky založení silničního cyklomaratonu MAMUT TOUR. 
V roce 2001 byla odstartována vlna cyklomaratonu Mamut Tour pro 
širokou veřejnost. V roce 2008 přišel s myšlenkou na založení 
Nadačního Fondu Mamut. Společně se svým blízkým 
přítelem, nejlepším hendikepovaným sportovcem na světě Jirkou 
Ježkem a Ing. Jiřím Lajtochem při příležitosti startu MAMUTA 2008 
Nadační fond založili.

Ing. David Kubíček                                                       
Ing. Petr Růžička


