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CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE 

ZA PŘÍNOS V OBLASTI KULTURY 2016 
 
 

Termín konání: středa 5. dubna 2017 v 19.30 hodin 
Místo konání: Moravské divadlo Olomouc 
Scénář a moderace: Marek Eben 
 
 
Kultura kráčí do druhé desítky 
Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury mají za sebou deset úspěšných 
ročníků, pořádá je Olomoucký kraj ve spolupráci s marketingovou společností TK 
PLUS. Za deset let bylo předáno na jevištích v Moravském divadle v Olomouci  
a v Městském divadle v Prostějově sto pět cen za přínos v oblasti kultury, do Dvorany 
slávy vstoupilo dvanáct osobností.  
 
Jedenáctý ročník bude stejně bohatý jako ty předešlé, opět se otevřou dveře do 
Dvorany slávy a bude udělena Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury, 
vyznamenána bude osobnost roku v oblasti kultury a oceněny budou zajímavé 
projekty a pracovití lidé, kteří za nimi stojí. Letos popáté mají Ceny za kulturu nové 
kategorie – Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, 
o které rozhodují hlasy občanů našeho regionu, kteří mají osobní vztah k místům, 
kde žijí a Cenu hejtmana Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. O udělení 
zbývajících cen rozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje na základě vyhodnocení 
obdržených návrhů. 
 
Ceny jako tradičně budou předávat čelní představitelé Olomouckého kraje  
a významné osobnosti politického, společenského a kulturního života. Celý slavnostní 
večer bude bezesporu nejen významnou společenskou událostí, ale zároveň 
vyjádřením díku jak oceněným tak všem, kteří v oblasti kultury pracují profesionálně  
i amatérsky. Různorodost a široká škála oceněných osobností, organizátorů  
i samotných akcí svědčí o vysoké kulturní vyspělosti obyvatel olomouckého regionu. 
 
V současnosti přibývá mnoho významných děl i akcí a roste celá řada osobností 
v oblasti kultury. Vytváří to předpoklady pro skutečně dlouhou tradici udělování cen 
v této oblasti a znovu potvrzuje, že lidé v našem regionu jsou nejen pracovití, 
úspěšní podnikatelé, vědci, sportovci, ale i lidé, jímž kultura ve své různorodosti není 
cizí, že jí nejen rozvíjí, ale vytváří i stále nová kulturní díla ku prospěchu nás všech.  
 
Slavnostním večerem bude provázet Marek Eben a na jevišti Moravského divadla 
vystoupí významní hudební hosté Aneta Langerová, Michal Hrůza a herec Viktor 
Preiss. 
 
 
 
 



 
  

 

 

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy) 

Mons. Josef Hrdlička, osobnost duchovního, kulturního, uměleckého  
a hudebního života. Zásluhy a podíl na rozvoji církevního školství, překladatel  
a editor světové poezie. 

 
 
2) Cena „Mistr tradiční rukodělné výroby 

 Miluše Hlavinková, obor výroby užitkové keramiky a drátování. 

 
 

3)  Výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot 

Kniha „Osobnosti Olomouckého kraje“, kterou vydalo Vlastivědné  
muzeum v Olomouci. 
 

 

4)  Osobnost roku v oblasti kultury 

Jiří Čada, choreograf amatérského folklórního souboru Haná a respektovaná 
osobnost hanáckého folklóru. 
 

 
5)  Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury  

Pavel Šín, iniciátor a představitel Spolku Muzeum řemesel Konicka, jehož  
součástí je i největší sbírka seker na světě. 
 

 
6)  Výjimečný počin v oblasti umění - divadlo 

Divadelní představení „Kéž by tisíc klarinetů“, v podání swingového  
orchestru New Street Band pod vedením kapelníka Michala Vičara. 
 

 

7)  Výjimečný počin v oblasti umění - film, rozhlas a televize 

Film režiséra Ondřeje Sovíka „Jano Köhler“, natočený společností 

Cine4net. 
 
 

8)  Výjimečný počin v oblasti umění - hudba 

MVDr. Jiří Sedláček, klarinetista a umělecký vedoucí kapely Old Time  
Jazzband Loučná nad Desnou. 

 
 
 

 

 



 

 

 

9)  Výjimečný počin v oblasti umění - literatura 

Kniha „Toulky tovačovskou minulostí, aneb 695 let putování městem 
pod Spanilou věží“. 
 
Publikace „ Chrám věd a múz, katalog výstavy“ a „Chrám věd a múz, 
dějiny Vědecké knihovny v Olomouci“. 

 
 
10)  Výjimečný počin v oblasti umění - výtvarné umění  

Výstava Jiřího Koláře a Josefa Čapka, 2 výstavy organizované v Muzeu  
a Galerii v Prostějově. 

 
 

11)  Cena hejtmana Olomouckého kraje za výjimečný počin 

Národopisný soubor Mánes, který vychoval již čtyři generace milovníků  
a znalců hanáckého folklóru a udržování tradic hanáckého lidového umění. 

Pavel Alexander Taťoun, mnohaletá práce v oblasti výtvarného umění. 

Kniha „Stopy paměti“, autor Jiří Doležal, který zachycuje mizející příběhy 
důležité pro poznání naší soudobé historie. 

 

12) Cena veřejnosti 

Dechový orchestr Haná za úspěšnou reprezentaci města a Olomouckého 
kraje doma i v zahraničí mj. i na mezinárodní konferenci WASBE a šíření 
tradic české hudby. 

 


