
Cena města Přerova 2017 

Návrhy na udělení 

 jméno 

 

 

věk Zdůvodnění Navrhuje 

 

1. Jiří Rosmus 71 Sběratel fotografií a dokumentů Přerova, amatérský historik. Ač je 

nevidomý, stále se stará o svou „přerovskou sbírku“ a rozšiřuje ji. Jeho 

materiály v mnoha případech posloužily k vydání knih či brožur. 

Spolupracuje například s Muzeem Komenského. 

Pavel Janeček, 

Jana Doupalová, 

Daniela Jasová 

2. Jiří Polčák 51 Mykolog a preparátor, který pracuje v Ornitologické stanici Muzea 

Komenského, vede přednášky a exkurze, publikuje texty i fotografie 

v časopisech i knihách, fotografie, maluje, vytvořil i trojrozměrné 

modely hub, které jsou součástí výstav. Na Přerovsku našel například 

houby, které neviděl dosud žádný jiný mykolog na světě. 

Daniela Novotná,  

Pavel Juliš 

3. Oldřich Pec 68 Učitel, který skoro 40 let učil na Obchodní akademii v Přerově. Trenér, 

rozhodčí 2. ligy malé kopané, organizátor sportovních akcí a turnajů, 

organizátor besed a přednášek. Ministerstvo školství ho ocenilo v roce 

2015 Školní cenou fair play. 

Hana Štěpanovská 

4. Stanislav Žalud 64 Provozovatel soukromé mateřské a základní školy, která nabízí 

alternativu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zakladatel 

hudební společnosti Entuziasté. Aktivně se podílí na kulturním životě 

Přerova. 

Markéta Jiskrová 

5. Michal Petr 38 Provozovatel Base Campu – restaurace s lezeckou stěnou. Pořadatel 

cestovatelských festivalů i dalších kulturních akcí. Je sportovec a 

pořádá celou řadu netradičních sportovních akcí (drytooling, výlety na 

sněžnicích atd.). 

Přátelé base campu a 

rodina (Lucie Petrová) 

6. Milena Vicenová 62 Veterinární lékařka, redaktorka, úřednice a politička. Na přelomu let 

2006 a 2007 byla ministryní zemědělství  a od ledna 2008 do září 2012 

zastávala post stálé představitelky České republiky při Evropské unii. 

Je přerovská rodačka. 

Libuše Geryková 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1l%C3%A9_zastoupen%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_p%C5%99i_Evropsk%C3%A9_unii


7. Ivan Hlavoň 70 Rektor Vysoké školy logistiky, externě přednáší na Žilinské univerzitě, 

na Mezinárodní univerzitě logistiky a dopravy ve Wroclawi v Polsku a 

v Moskevském dopravním institutu.  Člen Slovenské akademie věd. 

Cena je navržena za rozvoj školství v Přerově. 

Miroslav Gajdůšek 

8. Stanislav Dostál 72 Aktivní člen Klubu českých turistů, cvičitel, pořadatel hromadných 

turistických akcí pro veřejnost. Od roku 1986 je místopředsedou KČT, 

odboru TJ Spartak. Věnuje se také filatelii a především sbírání betlémů, 

které si sám vyřezává. 

Vítězslav Vaculík 

9. Dagmar Bouchalová 44 Učitelka ze Základní školy Trávník. Věnuje se dětem nejen jako 

pedagog, ale vede folklorní soubor Trávníček, který slaví úspěchy 

v celé České republice. Připravuje kroje, choreografie, zajímá se o sběr 

ústní lidové slovesnosti. 

Kamila Burianová 

10. Jan Vrba 62 Osmnáct let pracoval coby programový pracovník Městského domu. I 

když je v důchodě, v Měšťáku stále vypomáhá. Přivedl do Přerova 

celou řadu umělců a skvěle zvládal nejen organizační věci, ale i ty 

ekonomické, administrativní a marketingové. 

Irena Kanovská 

11. Jan Vignati *1899 

+1942  

Profesor lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, lékař a 

bojovník za svobodu národa za německé okupace. Přerovský rodák Jan 

Vignati byl popraven fašisty za odbojovou činnost. Cena In memoriam. 

Marek Vignati 

12. Jan Mikulík *1956  

+ 2017 
Dosáhl vynikajících výsledků v oblasti archeologických objevů, a to 

zejména na území města Přerova a blízkého regionu, významně přispěl 

k šíření dobrého jména města Přerova. Cena In memoriam. 

 

Radim Himmler 



13. Bohuslav Přidal 65 Moderátor plesů, koncertů a dalších kulturních akcí, pořadatel diskoték, 

organizátor kulturních akcí. Spolupracuje při vydávání publikací 

z kultury. Navržen je za celoživotní práci v oblasti kultury města 

Přerova. 

Zuzana Geroldová 

14. Jan Čep 76 Přerovský fotograf, který už několik desítek let fotí Přerov a jeho akce. 

Má za sebou rovněž několik výstav, ve kterých prezentuje město. 

Spolupracoval s řadou místních novin.  

Václav Balát 

 

 

 

 

 

 

 


