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Vážení přátelé,

již posedmé oceňujeme občany, kteří 

spojili své životy s naším městem 

a proslavili  

jej nejen u nás, ale i za hranicemi  

naší vlasti. Tito lidé jsou ozdobou 

města a právem si zaslouží 

poděkování za svou práci, kterou šíří 

povědomí o Olomouci. 

Jsem rád, že seznam oceněných jasně 

vypovídá o tom, že v našem městě 

působí veličiny v celém spektru 

společenského života. A právě 

předávání Cen města Olomouce je 

jednou z možností, jak těmto lidem 

poděkovat za jejich úsilí,  

s nímž se věnují nejrůznějším oborům.

Ing. Martin Tesařík

primátor města Olomouce
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B Ě LO H L ÁV E K  F r a n t i -
šek

akademický  mal í ř
* 11. 5. 1924 Nový Rychnov

malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog
Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Narozen v Novém Rychnově, absolvoval gymnázium v Jindřicho-
vě Hradci. Jako student byl poslán na nucené práce do Německa, 
pak byl vězněn v koncentračním táboře Dachau. Po válce studo-
val výtvarnou výchovu na pražské technice. Mezi jeho učitele pa-
třili Cyril Bouda, Josef Sejpeka, Martin Salcman, Jan Smetana 
a další. V letech 1951–1959 působil jako odborný asistent na ka-
tedře výtvarné výchovy filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Od roku 1959 se věnuje umělecké tvorbě – užitému 
umění. Tvoří kulturní, divadelní, výstavní a cestovní plakát, ilu-
straci, drobnou užitou a volnou grafiku, zabývá se knižní úpra-
vou a typografií. Účastnil se celé řady výstav v Olomouci, Brně, 
Praze a Bratislavě. V zahraničí vystavoval v Kanadě, Polsku, 
Velké Británii, Německu, Holandsku, Rakousku, Švédsku a jin-
de. Za svou práci získal řadu cen a uznání. Zcela mimořádnou 
hodnotu měly jeho diplomy vytvořené pro město Olomouc, gra-
fické listy a vazby pro Zlatý klíč, etue a pamětní knihy města 

Olomouce. 



HLOužKOVÁ Luc ie
* 4. 3. 1981 Olomouc

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Již od pěti let se pohybovala v divadelním prostředí. Absolvovala 
Taneční konzervatoř v Brně. Od roku 1999 je členkou baletního 
souboru Moravského divadla Olomouc, od roku 2000 je jeho só-
listkou a držitelkou Ceny diváků za rok 2002, 2003. V roce 2003 
obdržela Cenu za nejlepší umělecký výkon v baletu. Na jevišti 
Moravského divadla ztvárnila následující titulní postavy: Dům 
Bernardy Alby – Adéla; Romeo a Julie – Julie; Peer Gynt – Sol-
veig; Madam Butterfly – Cia-Cio-San; Carmen – býk; Edith 
vrabčák z předměstí – Edith; Don Quijote – tanečnice, Dryáda, 
v letošním roce účinkuje v baletu Taneční pocta Antonínu Dvo-

řákovi. 



HOŘÍ NE K  Anton í n
* 5. 10. 1919 

sportovec, sportovní funkcionář
Cena města Olomouce v oblasti sport

Narozen ve Velké Bystřici. Již od mládí byl aktivním cvičencem 
a později cvičitelem v Sokole Velká Bystřice, kde hrál hokej a há-
zenou. V letech 1945–1982 pracoval v tiskárnách a naposledy 
v Moravských tiskařských závodech v Olomouci. Zde založil Tě-
lovýchovnou jednotu Slovan tiskárny. Celá léta sportoval a v ro-
ce 1947 se začal angažovat v ČSTV na hospodářském úseku. Byl 
předsedou sekce ledního hokeje bývalého Olomouckého kraje, 
stálým členem a později dlouhá léta předsedou hospodářské ko-
mise, ve které aktivně působí dodnes. Své organizační schopnos-
ti prokazoval při pořádání nadregionálních akcí např. dojezdy 
Závodu Míru, Mistrovství Evropy v kuželkách, v odbíjené a po-
dobně. Po roce 1982, kdy odešel do důchodu, se jako dobrovolný 
pracovník zapojil do práce v občanském sdružení SK Olomouc 
Sigma MŽ. Zde vykonává funkci ekonoma klubu a významně se 
podílí na realizování investičních akcí. Za svou práci a přínos 
pro klub mu byl udělen čestný Zlatý odznak. Je čestným členem 
svého mateřského klubu. Dodnes je velkou oporou všech funkci-
onářů, činovníku, trenérů v SK Olomouc Sigma MŽ a SK Sigma 

Olomouc, a. s. 



KR ÁL  V lad i m í r
p rof.  MuD r. ,  C Sc. 

* 29. 3. 1938 Plzeň
přednosta I. chirurgické kliniky Lékařské fakulty 

Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci
Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Promoval na Univerzitě Karlově v Praze v roce 1962. Od roku 
1969 pracuje ve Fakultní nemocnici v Olomouci na I. chirurgické 
klinice. V roce 1995 mu byl prezidentem republiky udělen titul 
profesora chirurgie. Publikoval přes 150 odborných prací, pře-
vážně z oblasti břišní a hrudní chirurgie s bližším zaměřením na 
problematiku žlučových cest a jater. Prof. Král absolvoval studij-
ní pobyty ve Velké Británii, Švýcarsku a USA. Je členem výboru 
České chirurgické společnosti a vědeckým sekretářem Internati-
onal College of Surgeons. Po založení Lékařské komory po roce 
1989, za jejíž sídlo byla zákonem určena Olomouc, působil pět let 
ve funkci sekretáře představenstva komory. Prof. Král je člověk 

s vysokým odborným kreditem a uznávaným chirurgem. 
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