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Zápis č. 4 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 23. 6. 2021 

 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek – předseda 
 
Roman Karšulín 
 
Mgr. Lukáš Skládal 
 

JUDr. Josef Augustin 

 
Jonáš Proser  

David Vysoudil, Dis 

Miroslav Hasa  

Mgr. Oldřich Václavík  

Václav Kopka 

Ing. Petr Lysek 

 

Dagmar Cásková - tajemnice 
               

 

                   Omluveni:  

                              
                 Ladislav Juhász 

                    Jan Páleník 

                    Vojtěch Burda 

                  PhDr. Ivana Vaňková 

 

                  Hana Gottwaldová   

 

                  Mgr. Pavla Vašková 

 

 

                        
 

                 Nepřítomni: 

                 Ing. Roman Vejmola 
 

 

                  

                 Hosté: Ing. Milada Sokolová 
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Program: 
 
1) Úvod 
2) Projednání nových žádostí o poskytnutí dotací na jednorázové akce na rok 2021 
3) Informace o kulturních akcí v Pv - Prostějovské kulturní léto (Mgr. Pavla Vašková) 
4) Různé 
5) Závěr 
6) Návštěva výstavy Jana Saudka v prostorách Špalíčku (rezervace – v 17.00 hodin) 
 

 

 

K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách Kavárny Prostor, Uprkova 4413/7, 
Prostějov. Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal všechny 
přítomné členy i hosta Ing. Miladu Sokolovou, náměstkyni primátora.  
 
 
K bodu 2)  
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise sdělil členům komise, že zůstatek finančních 
prostředků v oblasti kultury činí: 100.540,-- Kč. Komise pro kulturu projednala žádosti 
o poskytnutí dotace na podporu jednorázových akcí s tímto návrhem viz tabulka: 
 

Název žadatele / příjemce Název akce
Požadovaná 

dotace

Celkové 

náklady

termín akce       

v roce 2021

Dotace 2019    

na  podobné 

nebo stejné 

akce

Dotace 2020    

na  podobné 

nebo stejné 

akce

Návrh KK

1. Muzeum a galerie v Prostějově oslava 60. výročí hvězdárny 42 600 42 600 červenec - srpen (*)         25 050 0 19 000

2. Folklorum z. s., Olomouc tisk publikace Jan Zbořil 35 000 56 500 listopad 0 (**)           45 000 23 540

3. Muzeum kočárů, z. ú. Hanácké slavnosti - pronájem kočárových koní, kočárů včetně dopravy 45 000 75 000 září 20 000 20 000 20 000

4. Muzeum kočárů, z. ú. Hanácké slavnosti - vystavení zachrán. zrestaurovaného kočáru J.Weig. 48 000 98 000 září 0 0 38 000

celkem 170 600 100 540

(*) výstava Fotbal, to je hra

(**) publikace Ja Zbořil (redakční a grafické práce, předstisková příprava)

 
 
 
K bodu 3)  
 
Mgr. Pavla Vašková – vedoucí oddělení kulturního klubu Duha, OŠKS a členka komise pro 
kulturu se nemohla ze zdravotních důvodů účastnit jednání komise. Tajemnice komise 
předala členům letáčky Prostějovského léta 2021. 
 
Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora krátce seznámila členy komise pro kulturu 
s programem Prostějovského léta:  
 

 Prostějovský zámek – pódium – prostor pro prostějovské kapely, připravuje se 
festival pro amatérské kapely  - jeden v červenci a druhý v srpnu. 

 

 Letní kino – nádvoří prostějovského zámku, bude realizováno i na velodromu 
v Prostějově (promítání premiérových filmů, bude se vybírat vstupné). 

 

 Během prázdnin je plánovaná realizace muzikálu Moravského divadla Olomouc – 
Noc na Karlštejně (místo konání u hvězdárny v Kolářových sadech). 
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Byly nasmlouvány opravy pódia, budou zabezpečeny TOI TOI, účinkující budou mít 
zázemí přímo ve hvězdárně. 
 

 Wolkrův Prostějov 2021 proběhne první týden v září  
 

 Kavárna v prostějovském zámku – plánovaný provoz od 1. 10. 2021 (sjednává se 
3x do týdne otevřít pro veřejnost již stálou městskou galerii) zatím vše v projednání 
s vybraným zájemcem. 
 

 
K bodu 4)  
 
JUDr. Josef Augustin 
 
Představil návrh z komise pro nákup uměleckých děl, a to připravit výstavu obrazů 
pod pracovním názvem buď Občané svému městu nebo Minulost Prostějova v obrazech. 
Výstavu by zastřešovala komise pro nákup uměleckých děl zastoupena předsedou MUDr. 
Pavlem Holíkem, kurátorem výstavy byl navrhnutý PhDr. Miroslav Macík. 
JUDr. Josef Augustin vyjádřil podnět, aby komise pro kulturu určila osoby z komise pro 
kulturu, kdo by při výstavě zajistil zhotovení popisek a pojištění obrazů. 
 
Hlavní myšlenka počátku výstavy: 
Výstava představí obrazy Prostějova a jeho okolí od občanů města, kteří je mají ve vlastní 
sbírce a nejsou tak známé kulturní veřejnosti. 
Výstava by byla součástí oslav k 630 letům povýšení Prostějova na město. 
Termín konání výstavy – 1. čtvrtletí roku 2022. 
Výstava by probíhala pod záštitou komisí: Komise pro kulturu a Komise pro nákup 
uměleckých děl. 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu doporučuje Radě města Prostějova uspořádat výstavu pod názvem 
Minulost Prostějova v obrazech v prostorách prostějovského zámku ze soukromých 
sbírek v rámci oslav 630 let povýšení Prostějova na město a zároveň navrhuje zřídit 
pracovní skupinu ve složení: 

 JUDr. Josef Augustin 

 Lukáš Andrýsek 

 Jonáš Proser 

 PhDr. Miroslav Macík 

 David Vysoudil 
 
Předpokládaný termín konání: 1. čtvrtletí roku 2022. 
Výstava by probíhala pod záštitou komisí: 

 Komise pro kulturu 

 Komise pro nákup uměleckých děl 
 
Při hlasování tohoto stanoviska byli všichni přítomní „PRO“. 
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Lukáš Andrýsek 
 
Sdělil členům, že Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání dne 15. 6. 2021 
usnesením č. 11104 schválilo udělit Cenu města Prostějova za rok 2020 těmto 
osobnostem: 
 
1. Karlu Novákovi, in memoriam 
2. Svatopluku Válovi 
3. MUDr. Marii Marsové, MBA 
4. Oldřichu Machačovi, in memoriam 
5. Naděždě Hořínkové 
6. Jiřímu Šindlerovi. 
 
Předseda komise připomenul blížící se termín oslav 630 let povýšení na město, které 
proběhne v sobotu 26. 6. 2021. Celodenní akci zajišťuje externí agentura ve spolupráci 
s Magistrátem města Prostějova. 
 
 
 
K bodu 5) 
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise poděkoval všem členům za spolupráci. Další jednání 
komise je plánováno na 15. 9. 2021. Program jednání s časem a místem konání bude 
dodatečně zaslán.  

 
 
K bodu 6) 
 
Na závěr jednání komise pro kulturu navštívila výstavu fotografií a maleb Jana Sudka, 
probíhá ve Špalíčku, Uprkova 18, v Prostějově. Výstava nazvaná „Fenomén Saudek“ 
nabízí průřez tvorby významného i kontroverzního fotografa. 

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

 
Prostějov, 23. 6. 2021  
 
Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise 


