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Zápis č. 4 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 24. 4. 2019 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek - předseda 
Roman Karšulín 
Vojtěch Burda 
Olga Katolická 

PhDr. Ivana Vaňková 

David Vysoudil, DiS. 

Mgr. Lukáš Skládal 

Ing. Petr Lysek 

Ing. Roman Vejmola 

Ladislav Juhász 

Mgr. Oldřich Václavík 

Mgr. Pavla Vašková 

Václav Kopka 

Jan Páleník 

JUDr. Josef Augustin 

Jonáš Proser 

Omluveni:    Miroslav Hasa 

Leo Dvořák 

 
                       

                      

                    

 

                                            

                        

                            
                    

                
Hosté:         Ing. Milada Sokolová                                                
                       
 
 
 

Nepřítomni:       

 
 
 

Dagmar Cásková - tajemnice 
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Program jednání: 
 
1. Zahájení 
2. Příspěvky pozvaných hostů (Zbyněk Král) 
3. Aktuální informace o městské galerii (informace Ing. Milada Sokolová) 
4. Jednací řád komise 
5. Různé  
6. Prohlídka Kulturního klubu DUHA 
7. Závěr 
 
K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách výstavní místnosti Kulturního klubu 
DUHA. 
Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal všechny přítomné i 
náměstkyni primátora Ing. Miladu Sokolovou. 
 
K bodu 2) 
 
Na jednání komise byl pozván žadatel o poskytnutí dotace Zbyněk Král (akce CITY 
PICNIC v Kolářových sadech v Prostějově, požadovaná částka: 32.000,-- Kč), který se 
z rodinných důvodů omluvil. Předseda komise navrhl pozvat žadatele na příští jednání 
komise. Členové komise s tímto návrhem jednohlasně souhlasili. Tajemnice komise 
kontaktuje Zbyňka Krále na příští jednání komise dne 15. 5. 2019. 
 
K bodu 3) 
Předseda komise vyzval náměstkyni primátora Ing. Miladu Sokolovou, aby informovala 
členy komise o současné situaci městské galerie v prostějovském zámku. 
 
Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora sdělila, že město jeví zájem, aby městská 
galerie v prostějovském zámku nadále fungovala. Ze 4 místností bude jedna místnost 
fungovat jako prostora k vystavování výtvarných děl, která by byla každý měsíc 
obměňována. 
Od září 2018 byla realizována pouze jedna výstava. V současné době jsou výstavní 
prostory obnoveny nově vybranými obrazy z městské sbírky. Realizuje se nákup nových 
vitrín, které budou umístěny pod okny výstavních prostor. Ing. Milada Sokolová dále 
sdělila, že byla jmenována garantem galerie. V galerii nebude jmenován stálý pracovník, 
ale pouze externí kurátor.  
Statutární město Prostějov vlastní ve své sbírce celkem 760 uměleckých děl. V městské 
galerii proběhnou čtvrtletní výstavy vybraných děl městské sbírky. 
Ing. Milada Sokolová, navrhuje, aby komise pro kulturu navštívila městský mobiliář a 
shlédla některá umělecká díla. Přivítá podněty k vystavování děl z komise pro kulturu nebo 
z komise pro nákup uměleckých děl. Komise pro kulturu tento návrh jednohlasně přijala. 
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K bodu 4) 
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise připomněl, že tajemnice komise zaslala dne 5. 4. 2019 
e-mailem všem členům komise Jednací řád Rady města Prostějova. Tento jednací řád 

komisí rady schválila Rada města Prostějova na své schůzi konané dne 19. 3. 2019 usnesením č. 
9234 s účinností od 19. 3. 2019. 
Vyzval členy komise, aby se hlasováním vyjádřili ke znění jednacího řádu. Dále požádal členy 
komise, aby dodržovali mlčenlivost a zamezili únik informací řečené v rámci samotného jednání 
komise. 
Komise pro kulturu vzala jednohlasně znění jednacího řádu na vědomí.  

 
 
K bodu 5 
 
Vojtěch Burda 

- informoval členy komise, že jako člen Kontrolního výboru ZMP připravuje kontrolu 
na dotace za oblast kultury za rok 2018 a to: 

 Národopisný soubor Mánes, z. s.(OŠKS/Cás/69-18), částka 80.000,-- Kč 

 Gymnázium Jiřího Wolkera (OŠKS/Cás/12-18), částka 100.000,-- Kč. 
 

 
Ing. Milada Sokolová 

- sdělila členům komise, že Divadlo POINT zahajuje novou sezónu v prostorách školy 
na Husově náměstí I. premiérou hry „Miluju svůj mobil“ od autora V. Klimáčka, která 
se bude konat v pátek 10. 5. 2019 v 19.00 hodin. 
Jedná se o komedii s podtitulem Americká jízda o ne/komunikaci s okolím i světem 
jako následek života s technikou a na sociálních sítích místo reálného života se 
skutečnými lidmi. II. premiéra hry se uskuteční v pátek 17. 5. 2019 v 19.00 hodin. 
 

- informovala členy komise, že si statutární město Prostějov zažádalo o dotaci na 
Letní scénu v prostorách prostějovského zámku. Olomoucký kraj schválil 
statutárnímu městu Prostějovu dotaci ve výši 800.000,-- Kč, v současné době je 
tento projekt v jednání u památkářů. Letní scéna by sloužila pro kulturní dění na 
zámku; na nádvoří by bylo nainstalováno stálé podium. Prostějovské kapely a 
začínající skupiny zde budou mít možnost prezentovat se široké veřejnosti. 
V příštím roce je plánováno zadláždění nádvoří. 

 
- plán kulturního léta v Prostějově (beach volejbal, módní přehlídka, Prostějov tančí 

aj.). Akce se budou konat každý týden, program ukončí koncert českého zpěváka 
Xindla X a slovenské rockové skupiny Desmod. Na prostějovském náměstí se bude 
konat 4 krát promítání (formou letního kina). 
 

 

Mgr. Pavla Vašková 
- sdělila členům komise, že na Wolkrův Prostějov postoupila hra „Poem macht frei“ 

divadelního souboru Bába z Liberce. Jedná se o divadelní představení s tematikou 
holokaustu (texty mladého židovského básníka Hanuše Hechenburga - zahynul 
v pouhých 14 letech v koncentračním táboře), které potřebuje k realizaci nezvyklé 
prostory pro svoji autentičnost (např. stará továrna, starý neobydlený dům aj.). 
Poprosila členy komise o možné tipy prostor, kde by tato hra mohla být 
prezentována. 
Komise doporučila zjistit informace o areálu starého pivovaru ve Vrahovicích. 
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Lukáš Andrýsek 

- dotázal se Ing. Milady Sokolové, jaké jsou nové informace o vzhledu letních 
předzahrádek na prostějovském náměstí. Ing. Milada Sokolová sdělila, že tato 
otázka se projednávala na mim. RMP dne 24. 4. 2019, kde byl pozván i PhDr. 
Marek Perůtka, vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a 
památkové péče Magistrátu města Prostějova. Nadále je toto téma v jednání. 

 
 
K bodu 5 
 
Mgr. Pavla Vašková, vedoucí oddělení DUHA – kulturního klubu u hradeb Odboru školství, 
kultury a sportu Magistrátu města Prostějova přivítala všechny přítomné v prostorách 
kulturního klubu. Seznámila členy komise s činností oddělení a sdělila jim i některé 
informace o financování akcí, např.: 
 

- DUHA - roční rozpočet na akce: 7.371.000,-- Kč 
- některé akce jsou spolufinancovány z dotací Olomouckého kraje nebo ministerstva 

kultury (Wolkrův Prostějov, Krajské přehlídky/konají se 7x v roce/, Hanácké 
slavnosti, aj.) 

- z další činnosti – výstavy, vítání občánků, setkání jubilantů, taneční večery pro 
veřejnost, kinokavárny, divadelní kavárny, taneční kurzy aj. 

 
Mgr. Pavla Vašková představila členům komise pana Petra Vařeku, dlouholetého 
promítače kulturním klubu DUHA. Pan Vařeka komisi provedl promítací kabinou a 
podrobně jim vysvětlil, jak veškeré stroje fungují v praxi. Na závěr své poutavé prezentace 
pustil Petr Vařeka členům komise dokument významných událostí, které se proběhly 
v roce 2018. Tento dokument se obvykle promítá při setkání jubilantů. 
 
   
K bodu 6 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání a pozval je na 
další setkání komise, které se uskuteční 15. 5. 2019, v 16.00 hodin, v prostorách Kina 
METRO 70 v Prostějově. 

 
 
 
 
 

………………………………. 
Lukáš Andrýsek v. r. 

předseda komise 
 

Prostějov, 24. 4. 2019 

 
 
 
 
 
zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise  


