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BRÜCKNER Karel
* 13. 11. 1939 Olomouc

fotbalový trenér
Cena města Olomouce za vynikající a dlouholetou trenérskou činnost oddílu kopané SK Sigma Olomouc

Dlouholetý trenér fotbalového mužstva SK Olomouc. Trenér reprezentační týmu ČR do 21 let. V současné době trenérem A mužstva ČR.  
V olomouckém fotbalovém klubu strávil čtyřicet let, dvacet pět jako hráč a patnáct jako trenér, který tým SK Sigma Olomouc přivedl do evropských pohárů. 

ENGELBRECHT Wilken, drs.
* 19. 9. 1962 Nizozemí

vysokoškolský učitel nederlandistiky
Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodně 1997

Od roku 1991 působí v Olomouci jako zahraniční lektor na FF UP. Zasloužil se o založení oddělení nederlandistiky na katedře germanistiky. 
Kromě jazykových aktivit se zaměřuje na sbližování českého a nizozemského národa i v jiných rovinách. 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUC
Cena města Olomouce za všestrannou pomoc během povodně 1997

Členové hasičského záchranného sboru Olomouc od prvních hodin katastrofálních záplav na Olomoucku a aktivně zachraňovali životy a zdraví postižených  
obyvatel. Dokázali operativně řešit nepředvídané komplikace bez ohledu na svou bezpečnost a zdraví.

JAŘAB Josef
prof. PhDr., CSc. Dr.h.c.

* 26. 7. 1939 Kravaře, okr. Opava
amerikanista, senátor

Cena města Olomouce za práci pro rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci

Od roku 1972 působil na FF UP jako vysokoškolský učitel, v letech 1990–1997 byl třikrát jmenován rektorem Univerzity Palackého v Olomouci.  
V listopadu 1996 byl zvolen členem Senátu Parlamentu ČR. V roce 1997 byl vyhlášen v Olomouci osobností roku. 

KULÍŠEK Jaroslav, pplk.
Účastník mírové mise

Cena města Olomouce za odvahu při výkonu vojenské služby 

Důstojník velitelství Pozemního vojska A ČR v Olomouci. Uznání získal svým statečným jednáním při mírové misi v Gruzii,  
kde se stal rukojmím ozbrojené polovojenské skupiny povstalců.

LIBERDA Miroslav, doc. JUDr.
* 2. 4. 1926 Čečejovice  †  7. 1. 1998 Olomouc

děkan Právnické fakulty UP
Cena města Olomouce za zásadní podíl při budování Právnické fakulty UP v Olomouci – in memoriam

V roce 1991 stanul v čele přípravného realizačního týmu pro obnovení Právnické fakulty na UP v Olomouci. V roce 1992 byl zvolen do funkce  
prvního děkana fakulty. Za jeho působení získala Právnická fakulta UP v roce 1996 prestižní cenu Hannah Arendt, udělovanou Koerberovou nadací  

jako výraz ocenění přínosu pro rozvoj demokratické a občanské společnosti v zemích střední a východní Evropy.



LOUDA Jiří
* 3. 10. 1920 Kutná Hora

heraldik
Cena města Olomouce za vynikající výsledky v oboru heraldiky

V roce 1990 byl vyzván prezidentem Václavem Havlem ke spolupráci na tvorbě státního znaku ČSFR. V roce 1993 kreslil státní znak České republiky 
a prezidentské standarty. Je tvůrcem řady městských a obecních znaků a praporů mnoha měst a obcí (včetně Olomouce). 

MĚSTO LUZERN
Cena města Olomouce za pomoc při odstraňování následků povodní 1997

Luzern je jedno z nejkrásnějších měst Švýcarska. Nachází se na březích Luzernského jezera a má 60 000 obyvatel.  
Spolupráce s Luzernem byla zahájena v roce 1991. V průběhu povodní, které v červenci 1997 postihly Olomouc, se partnerství mezi oběma městy  

ještě více utužilo, a to díky solidaritě občanů Luzernu. Na kontě založeném speciálně pro zaplavenou Olomouc nashromáždili obyvatelé města,  
ale i celého kantonu Luzern velkorysou částku kolem 13 milionů Kč, kterou město mohlo investovat do rekonstrukce bytů pro občany postižené povodní. 

MACHYTKA Lubor, PhDr. JUDr.
* 26. 1. 1918 Nová Paka, okr. Jičín  †  28. 1. 2001 Olomouc 

historik umění
Cena města Olomouce za dlouholetou badatelskou práci v oblasti starého umění

Od roku 1959 vedl památkové středisko pro Olomoucký kraj. I v tehdejších podmínkách připravil vyhlášení městské památkové rezervace a zachránil řadu 
památek. V té době se začal zajímat o nizozemské umění a začátkem 60. let provedl v olomoucké arcidiecézi umělecko-historický průzkum.

SCHINDLER Antonín, prof.
* 25. 5. 1925 Dvorce, okr. Bruntál

hudebník, organolog
Cena města Olomouce za všestrannou kulturní, zejména hudební, interpretační a organizační činnost

V roce 1945 pomáhal při zakládání Moravské filharmonie, v níž působil až do odchodu do důchodu jako houslista, violista, varhaník i jako její ředitel.  
Již tehdy se zajímal o stav varhan, které se mu staly osudem. Stal se varhaníkem u sv. Mořice a hned začal s opravou Englerových varhan.  

V roce 1969 založil dnes již světoznámý Mezinárodní varhanní festival, jehož je dramaturgem a ředitelem.  
Je autorem zvonkohry olomouckého orloje a katedrály sv. Václava. 

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR Gymnázia v Olomouci-Hejčíně
Cena města Olomouce za vynikající interpretaci hudební tvorby

MLYNÁŘOVÁ Lenka, roz. Šenková
pedagožka, sbormistryně* 18. 3. 1963 Šternberk

Od září 1994 působí na gymnáziu Hejčín jako středoškolská profesorka. V říjnu 1994 založila smíšený pěvecký sbor.

MLYNÁŘ Richard 
hudebník

* 23. 5. 1963 Šternberk

Člen orchestru Moravského divadla jako pozounista. Je klavíristou a autorem aranžmá mnoha skladeb pěveckého sboru. 
Smíšený pěvecký sbor Gymnázia v Olomouci-Hejčíně – za dobu jeho existence (od října 1994) prošlo jeho řadami několik stovek studentů.  

Vedle klasického repertoáru se sbor soustředí na realizace velkých muzikálových projektů.

ŠVÁB Josef, plukovník, MUDr.
* 8. 10. 1933 Trpín – Hlásnice u Svojanova, okr. Svitavy

bývalý ředitel Vojenské nemocnice
Cena města Olomouce za památkovou obnovu a rozvoj kulturního života Klášterního Hradiska

Do roku 1997 zastával funkci ředitele Vojenské nemocnice v Klášterním Hradisku v Olomouci, o jehož obnovu se zasloužil.  
Založil Nadaci pro památkovou obnovu Hradiska. Za jeho působení se barokní sály mimo jiné staly dějištěm desítek zajímavých kulturních pořadů. 

TICHÁK Milan, PhDr.



* 20. 8. 1933 Paskov, okr. Frýdek-Místek
historik a publicista

Cena města Olomouce za dlouholetou práci v oblasti olomoucké vlastivědy

Od roku 1991 pracoval jako redaktor Hanáckých novin v oblasti historie a vlastivědy. Od roku 1992 rediguje vlastivědný kalendář Rok na Hané.  
Vydal knihu „Vzpomínky na starou Olomouc“ – dílo, které si všímá města a života v něm v období let 1848–1945, a to v šesti námětových oblastech.

PLATFORMA VEENENDAAL – OLOMOUC
Cena města Olomouce za angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

Veenendaal je moderní, dynamicky se rozvíjející město s 60 tis. obyvateli, které se nachází asi 30 km jihovýchodně od Utrechtu.
První kontakty s Veenendaalem byly navázány v roce 1992, oficiální smlouva o spolupráci byla podepsána zástupci obou měst v prosinci 1993. 

V souvislosti s povodněmi prokázalo město Veenendaal značnou dávku solidarity. Z rozhodnutí tehdejšího starosty Fritze Brinky a Rady města Veenendaalu 
uvolnilo pro postiženou Olomouc částku 1 mil. Kč. O něco vyšší příspěvek ve výši 1 300 000 Kč byl na konto pro zaplavenou Olomouc  

shromážděn přímo od obyvatel Veenendaalu. 

VOZNICA Petr, generálmajor, Ing., CSc.
* 7. 11. 1954 Karviná

vojenský velitel
Cena města Olomouce za osobní angažovanost při odstraňování důsledků povodní 1997

V Olomouci působil od roku 1991 jako zástupce velitele a později velitel 2. armádního sboru až do října 1997, kdy se stal velitelem vojsk územní obrany 
v Táboře. V té době rovněž studoval na Královské vojenské akademii v Londýně. Mimořádné organizační schopnosti prokázal v době povodní na Moravě 

v červenci 1997, kdy řídil ústřední krizový štáb sídlící v Olomouci.




