Laureáti Ceny města Kolína
2012 Pavel Rajdl – malíř, výtvarník, keramik a výtvarný pedagog, „otec“ stálé expozice současné české
keramiky v prostorách pod kolínskou synagogou, autor keramického betlému, který věnoval městu Kolínu,
zasloužil se o rekonstrukci sklepních prostor radnice
2013 Miloš Kim Houdek – iniciátor a spolurealizátor řady kulturních akcí v Kolíně, organizoval mnoho
výstav, vydal bezmála 20 publikací, angažoval se v řadě aktivit ve prospěch města a jeho kulturního dědictví
2014 Ing. František Vošvrda – vedoucí turistického oddílu s více jak 300 členy, organizátor turistických
akcí v české republice i zahraničí pro širokou veřejnost, zaměřených nejen na sport, ale i osvětu historických
a místopisných údajů, aktivní člen Kolínského pěveckého sboru
2015 MUDr. Václav Navrátil – lékař kolínské nemocnici, z toho dvacet let ve funkci primáře dětské
chirurgie, díky jeho mimořádným profesním znalostem a výjimečné oddanosti se stalo oddělení dětské
chirurgie profesionálním pracovištěm
Kolektiv pracovníků Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje, územní odbor Kolín –
tomuto kolektivu se v Kolíně povedlo razantně snížit celkový počet trestných činů a výrazně zvýšit procento
objasněnosti trestných činů a dopadení pachatelů; má významný počin v oblasti prevence kriminality –
projekt Bezpečný Kolín, úzce spolupracuje s dalšími orgány
2016 PhDr. Luboš Dobrovský – novinář, překladatel, působil jako československý ministr obrany, kancléř
prezidenta Václava Havla, český velvyslanec v Ruské federaci, byl jedním z prvních signatářů charty 77 a
mluvčím OF, držitel Řádu T. G. Masaryka III. stupně, významný propagátor židovských památek, v roce 2016
získal Cenu Ferdinanda Peroutky
2017 Ivo Svatoš – mnoho let působil v Kolínské filharmonii, Městské hudbě Františka Kmocha, Polabance,
ale hlavně jako sólista Comba a Comba 2, působil také v kolínském sportu – hrál závodně tenis a zasloužil
se o to, aby nezanikl kolínský tenisový oddíl; 15 let působil v hokejovém oddíle – trénoval mládež, podílel
se na záchraně Malého divadla na Husově náměstí
2018 Věra Svobodová – celoživotní práce s dětmi, jejich výchova a směřování v duchu skautingu, Sokola,
budování vztahu k přírodě, dobrovolnictví, scestování, respektu k druhým, spoluzakladatelka skautského
oddílu Poutníci Kolín, pozitivně motivovala a ovlivnila několik generací kolínské mládeže
Hana Greenfieldová (Lustigová) in memoriam – kolínská rodačka židovského původu, vězenkyně
terezínského ghetta, Auschwitz-Birkenau a Bergen-Belsenu, spoluzakladatelka nakladatelství Gefen,
autorka knihy z Kolína do Jeruzaléma, vydané v několika světových jazycích (v hebrejštině, češtině, němčině,
polštině, ruštině, francouzštině, angličtině a jidiš), po roce 1989 jezdila i s rodinou pravidelně do Kolína, kde
organizovala vzpomínkové akce k výročí kolínských transportů, v roce 2017 proběhl v Kolíně 1. ročník
plaveckého memoriálu Hany Greenfieldové, je čestnou občankou města Terezín a čestnou členkou Čestné
rady ředitelů Památníku Terezín
2019 MUDr. Josef Havránek – kolínský rodák, lékař působící v nemocnici Kolín a výhradně na území
města Kolín pracuje jako lékař dodnes, zasloužil se o založení samostatné Zdravotnické záchranné služby
v Kolíně, kde od roku 1999 působil jako ředitel, jako výjezdový lékař této organizace pracuje doposud
Vladimír Serbus in memoriam – kolínský patriot, amatérský historik, fotograf, sběratel archiválií
města Kolína, sběratel starých fotografií Kolína, sportovní trenér (kulturistika), autor knihy Proměny města
Kolína

2020 Josef Čáslava – kolínský patriot, fotograf, dlouhodobě se věnuje fotografování Kolína, vytvořil
obrovský archiv fotografií mapující proměny města Kolína v různých obdobích počínaje šedesátými léty;
připravoval fotografie do propagačních materiálů velkých kolínských společností; po dobu své profesní
činnosti fotí taneční, svatby, školy, ale také především i různé kulturní a společenské akce a události;
Kmochův Kolín fotografuje nepřetržitě od roku 1974; jeho fotografie zdobí mnoho míst a institucí; ochotně
předává svoje zkušenosti mladým a začínajícím fotografům

