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Zápis č. 1 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 22. 2. 2021 

(hlasování formou per rollam) 

Účastnili: 

Lukáš Andrýsek – předseda 

Roman Karšulín 

Mgr. Oldřich Václavík  

Ing. Petr Lysek 

Ladislav Juhász 

Vojtěch Burda 

Mgr. Lukáš Skládal 

PhDr. Ivana Vaňková 

Mgr. Pavla Vašková 

 

 

Dagmar Cásková - tajemnice 
                     

 

                   Neúčastnili:  

                   Václav Kopka  

Miroslav Hasa 

                   Hana Gottwaldová 

JUDr. Josef Augustin 

David Vysoudil, Dis. 

Ing. Roman Vejmola 

Jonáš Proser  

Jan Páleník 

                        

                  

                  

 

                   

                                                       

                  

                    



 - 2 - 

                                        

                  

                  

  

Program: 
 
1) Úvod – jednání per rollam 
2) Termíny jednání komise pro kulturu v roce 2021 
3) Návrhy členů na nominaci udělení Ceny města Prostějova za rok 2020 
4) Závěr 

 

K bodu 1) 
 
Z důvodu epidemiologické situace a vyhlášených vládních opatřeních se jednání komise 
pro kulturu v lednu 2021 nekonalo. 
Statutární město Prostějov vyhlásilo sběr návrhů na nominaci Ceny města Prostějova 
za rok 2020, s termínem odevzdání do konce února 2021. Vzhledem k tomu, že komise 
pro kulturu měla plánovaný termín jednání stanovený na 24. 2. 2021, vyzval Lukáš 
Andrýsek, předseda komise e-mailem všechny členy komise, aby se vyjádřili k této 
záležitosti s možností podpořit již navrhované osobnosti z loňského roku. Termín zaslání 
odpovědí stanovil do 19. 2. 2021 (odeslat přímo tajemnici komise). 
 
K bodu 2)  
 
Plánované termíny jednání komise pro kulturu: 
 
20.01.2021 

24.02.2021 
17.03.2021 
21.04.2021 
19.05.2021 
23.06.2021 
15.09.2021 
13.10.2021 
10.11.2021 
08.12.2021 
 
K bodu 3) 
 
Tajemnice komise Dagmar Cásková vypracovala veškeré odpovědi členů komise a zaslala 
je v přehledu předsedovi komise Lukáši Andrýskovi. 
 
Výsledek hodnocení: 
Celkem se z počtu 17 členů komise vyjádřilo 9 členů, a to pro Karla Nováka 
(prostějovského fotografa – in memoriam) a Svatopluka Válu (prostějovského 
režiséra, dramaturga, scénáristu, herce, zakladatele HaDivadla v Prostějově). 
Vypracované medailonky byly částečně doplněny o další fakta.  
Předseda komise určil členy komise, kteří za komisi návrhy podepíšou, ve složení: 

 Lukáš Andrýsek 

 Mgr. Lukáš Skládal 

 Mgr. Pavla Vašková. 
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Návrhy na nominaci Ceny města Prostějova za rok 2020 podepíšou jmenovaní členové 
v kanceláři tajemnice komise, a to do 25. 2. 2021. Tajemnice komise odevzdá podepsané 
návrhy na podatelnu Magistrátu města Prostějova, nejpozději do 26. 2. 2021. 
 
 
K bodu 4 
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise poděkoval členům za součinnost a informoval 
o přesunutí termínu jednání komise na 3. 3. 2021. Jednání se bude konat v obřadní síni 
prostějovské radnice, kde hlavním bodem programu bude projednávání žádostí 
o poskytnutí dotace na rok 2021 na podporu celoroční činnosti a podporu jednorázových 
akcí v oblasti kultury. Pozvánka s programem jednání bude dodatečně zaslána e-mailem. 
 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………. 
        Lukáš Andrýsek v. r. 
          předseda komise 

 

Prostějov, 22. 2. 2021  

 

Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise 


