
Pořadové číslo:  20/10 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 30.08.2021 

Návrh pro 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 6. 9. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Cena města Přerova 2021 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

uděluje Cenu města Přerova - medaili J. A. Komenského těmto osobnostem: 

  

1. Jaroslav Biolek 

2. Lubomír Dostál 

3. Ondřej Pavelka 

4. Vladislav Peška 

5. Bohuslav Přidal 

6. Petr Sehnálek 

7. Milena Vicenová 

8. Ladislav Župka 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova svým usnesením č. 2485/67/11/2021 ze dne 3. 8. 2021 předložila Zastupitelstvu 

města Přerova seznam navržených osobností na udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. 

Komenského.  

 

Důvodová zpráva: 

Kancelář primátora obdržela v termínu do 31. 5. 2021 návrhy na udělení Ceny města Přerova, které 

rada projednala a svým usnesením č. 2485/67/11/2021 ze dne 3. 8. 2021 předložila Zastupitelstvu 

města Přerova seznam navržených osobností na udělení Ceny města Přerova - medaile J. A. 

Komenského. Udělení ocenění je v kompetenci zastupitelstva.  



Nominované osobnosti:  

Milena Vicenová (*1955) 
Rodilá Přerovanka, která se věnovala studiu cizích jazyků, byla předsedkyní Klubu zemědělských 

novinářů a publicistů a zástupkyní České republiky ve výboru Světové organizace zemědělských 

novinářů (IFAJ).  

V roce 1996 nastoupila na Ministerstvo zemědělství. Zajišťovala jednání s ministry z členských zemí 

Evropské unie, vyjednávala mezinárodní smlouvy, řídila přípravu a čerpání programu SAPARD, 

podílela se na přípravách resortu zemědělství na vstup do Evropské unie. Zastupovala Českou 

republiku ve zvláštním zemědělském výboru a v poradním sboru Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin.  

V roce 2006 se stala ministryní zemědělství. V letech 2008 až 2012 byla stálou představitelkou ČR při 

EU. Poté působila jako analytička Ministerstva zahraničních věcí. Nyní pracuje v oblasti zahraničních 

vztahů Technologické agentury ČR.  

Návrh podal: Libuše Geryková  
  

Ladislav Župka (*1941) 
Přerovan, který se od 70. let minulého století intenzivně věnuje práci s dětmi a mládeží a v turistickém 

oddíle mládeže TOM Lišáci „odchoval“ mnoho generací (v loňském roce oddíl oslavil 50 let). Jako 

vedoucí usiloval o všestrannou turistiku pěší, cyklo, vodáckou i lyžařskou. Na schůzkách vedle zábavy 

a snahy naučit děti základy všech dostupných tradičních i netradičních her a sportů, dbal také na výuku 

teoretických znalostí. Na výpravách a táborech s oddílem zavítal do všech možných koutů republiky. 

Je hlavním organizátorem čtyř každoročních akcí zaměřených na rodinu a děti - Orizaro – pohádkový 

les (30 ročníků), Strašidlácký rej (13 ročníků), Pálení čarodějnic (12 ročníků), a Strašidlácké hrátky 

(14 ročníků). 

Významné je jeho působení ve spolku Werichovci. Všechny aktivity dělal a dělá ve svém volném 

čase. Je také vášnivým sportovcem, cyklistou a cestovatelem. Navštívil většinu zemí Evropy a mnoho 

exotických míst např.: Irán, Maroko, Japonsko, Indii, Omán, Libanon, Nepál aj. Zúčastnil se řady 

vysokohorských treků v nejvyšších horách Evropy, Asie a Afriky.  

Návrh podal: Jana Pivodová   
  

Vladislav Peška (*1941) 
Jako dítě studoval u profesora Stanislava Žaluda hru na housle a klavír, později přešel na basu a kytaru 

a od patnácti let hraje v různých kapelách. Hudební kariéru začal hrou na basu Dixilandu XI. V roce 

1963 založil spolu s Pavlem Novákem, Pavlem Petruškou a Zdeňkem Pecem skupinu Synkopa – 

vystupovali hlavně v Česku, ale i v Jugoslávii a ve Francii. V roce 1969 na žádost Pavla Nováka přešel 

do kapely VOX. Profesionálně společně vystupovali 13 let. Skupina působila u nás i ve světě – NDR, 

Polsko, NSR, Švýcarsko. V roce 1994 ukončil profesionální dráhu hudebníka. Dále se hudbě věnoval 

jako koníčku v kapele Princip mého bratra. Spolupořádal výroční vystoupení kapely Synkopa a VOX. 

Po odchodu do důchodu se vrátil do Synkopy, kde aktivně hrál do roku 2021. Nyní stále spolupracuji 

se Synkopou, které dělá aranžmá.  

Během aktivní kariéry skládal hudbu a texty nejen pro Synkopu a VOX, ale i pro ostatní přerovské 

kapely. 

Návrh podal: Jaroslav Cedidla  
  

  

Bohuslav Přidal (*1951) 
Od mládí se aktivně zajímal o kulturu. V návaznosti na tento zájem později vystudoval Filozofickou 

fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.  

V 60. letech se stal nejmladším členem městské dechové hudby Rund. V následující dekádě působil i 

jako diskžokej.  

V letech 1980 až 1985 realizoval přerovské Discomaratony v Městském domě a v roce 1981 i Disco 

ples v Komuně.  

Působil jako moderátor stovek akcí v oblasti kultury, sportu, společenského života. Podporoval a 

rozvíjel aktivity sedmnácti souborů zájmové umělecké činnosti (ředitel klubu) - tanec, sborová tvorba, 

amatérské divadlo, hudební sbory, filmový klub, foto kroužek, klub moderní magie, loutkové divadlo, 



esperanto a další. Inicioval zahájení zahraniční spolupráce s kulturními spolky z Rakouska, Itálie, 

Belgie, Anglie, Holandska, Maďarska, NDR a dalších zemích.  

Byl členem organizačního štábu Přerovského československého jazzového festivalu, moderoval 

hudební akce Jaroslava Wykrenta, organizoval vzpomínkové akce přerovské legendární skupiny 

Synkopa a další. 

Vytvořil nebo se podílel na scénářích a organizaci mnoha významných akcí našeho města.  

Návrh podal: Zuzana Geroldová, Jaroslav Cedidla  
  

Jaroslav Biolek (*1961) 
Více než třicet let působí jako vedoucí a pořadatel táborů pro děti, mládež a táborů pro rodiče s dětmi 

a dospělé. Již od studií organizuje sportovní, turistické a také kulturní aktivity. Velkou část života 

doposud věnoval vzdělávání mládeže i dospělých.  

Od roku 1985 pořádá akci Eldorádo her a soutěží, od roku 1988 Mistrovství světa týmů v ringu a od 

roku 1990 Velké dláždění - turnaj pro smíšené týmy ve 30 druzích sportu a her. 

V roce 1990 založil s dalšími Přerovany Klub Dlažka (od roku 1991 je součástí sdružení Duha) a 

pořádá akce pro děti i rodiče.  

Léta se věnuje kultuře – od 80. let pod jeho vedením proběhly stovky tanečních večerů, od roku 1994 

pořádá koncerty – převážně rockové a folkové hudby (Fleret, Karel Plíhal, Hradišťan, Radůza, Jaromír 

Nohavica, Čechomor…). Letos pod jeho taktovkou proběhne 19. ročník minifestivalu Hudboslovení.  

Za činnost v Duze dostal všechna významná ocenění počínaje Poutníkem za Duhou, přes Duhovou 

štafetu a konče Duhovým ptákem. 

Návrh podal: Lenka Škubalová  
  

Ondřej Pavelka (*1967) 
Rodilý Přerovan působí od roku 1978 s krátkými přestávkami v loutkovém divadle Přerovský 

kašpárek. Postupně zde prošel všemi odbornostmi, které jsou v divadle potřebné. Začínal jako kulisák, 

postupně se vypracoval na loutkovodiče, osvětlovače, zvukaře, recitátora a režiséra. Divadlo se stalo 

jeho srdeční záležitostí. Přerov reprezentoval na mnoha zájezdových a přehlídkových vystoupeních.  

V roce 2015 dostal loutkářskou cenu Matěje Kopeckého za práci v loutkovém divadle. 

O čtyři roky později jel s loutkaři do holandského družebního města Cuijk.  

Návrh podal: Jakub Navařík  
  

Lubomír Dostál (*1965) 
Přerovský kreslíř a básník, pracovně začínal v divadle v Olomouci jako umělecký malíř. Poté působil 

v soukromé sféře. Od roku 2005 působil jako učitel výtvarné výchovy na ZŠ Boženy Němcové v 

Přerově a poté i v ZŠ Kokory a v ZŠ Za Mlýnem v Přerově. 

Největšími tvůrčími úspěchy jsou účast v mezinárodní soutěži karikaturistů v Belgii, kde 

reprezentoval Českou republiku, uveřejněná kresba v katalogu, v Německu, Polsku…Výstava kreseb v 

Galerii města Přerova (2015) a na přerovském zámku (2020). 

Publikuje své vtipy, kresby a básně (12 básnických sbírek). 

Návrh podal: Věra Skopalová  
  

Petr Sehnálek (*1982) 
Přerovský historik a správce sbírek, který působí v Muzeu Komenského v Přerově.  

V rámci pracovní činnosti popularizuje regionální historii formou výstav, článků, publikací přednášek, 

komentovaných prohlídek a nově i dokumentárního filmu. 

Specializuje se na regionální dějiny 19. a 20. století (zejména každodennost, stavební vývoj a období 

1. poloviny 20. století) a orální historii (zachycování vzpomínek pamětníků).  

Snaží se veřejnosti zprostředkovat dějiny města a každodennosti dřívějších generací.  

Návrh podal: Stanislava Čočková  
  

Ceny města Přerova budou slavnostně předány dne 28. října 2021 v slavnostní síni přerovského 

zámku.  

 

 


