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Zápis č. 5 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 15. 5. 2019 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek - předseda 
Roman Karšulín 
Olga Katolická 

PhDr. Ivana Vaňková 

David Vysoudil, DiS. 

Mgr. Lukáš Skládal 

Ing. Petr Lysek 

Ing. Roman Vejmola 

Mgr. Oldřich Václavík 

Václav Kopka 

JUDr. Josef Augustin 

Jonáš Proser  

Miroslav Hasa 

Omluveni:   

Leo Dvořák 

Vojtěch Burda 

Ladislav Juhász 

Mgr. Pavla Vašková 

Jan Páleník 

 
                       

                      

                    

 

                                            

                        

                            
                 

                
Hosté:         Ing. Milada Sokolová                                                
                    Mgr. art. Ondřej Mucha, DiS 

Zbyněk Král 
 

Nepřítomni:       

 
 
 

Dagmar Cásková - tajemnice  
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Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Příspěvky pozvaných hostů (Zbyněk Král) 
3. Různé 

4. Návštěva galerie v zámku 

5. Závěr 

 
K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách kavárny Café zámek, Pernštýnské 
nám. 8, Prostějov. 
Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal všechny přítomné, hosty 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).  
Zbyněk Král sdělil členům komise, že kulturním akcím pro veřejnost se věnuje několik let a 
že je organizuje především v prostějovském regionu. Akci v Kolářových sadech dělá 
poprvé, mokrou variantu nemá. Po vzájemné konzultaci i diskusi se komise rozhodla návrh 
žádosti akceptovat hlasováním: 
pro:    12 členů 
proti:      0 členů 
zdržel se hlasování:   1 člen 
 
 
Komise doporučuje podpořit akci poskytnutím dotace ve výši: 8.000,-- Kč. 
 
 
K bodu 3) 
 
Lukáš Andrýsek 
 
Předseda komise oznámil členům komise, že Leo Dvořák rezignoval z funkce člena 
komise pro kulturu a za něho je navrhnutý ke schválení Mgr. art. Ondřej Mucha, DiS., který 
byl pozván náměstkyní primátora Ing. Miladou Sokolovou na jednání komise jako host.  
 
 
JUDr. Josef Augustin 
 
příspěvek č. 1 
 
JUDr. Josef Augustin se vyjádřil k úkolům vyplývajících z jednání komise dne 20. 3. 2019, 
a to k bodům 7., 8. a 9. 
 
Bod 7. ze zápisu č. 3 komise pro kulturu ze dne 20. 3. 2019 
Návštěva kulturních organizací města: 

 Kulturní klub DUHA – návštěva proběhla dne 24. 4. 2019 
 Galerie města – zámek – návštěva – den jednání komise 15. 5. 2019 
 Kino METRO 70 – návštěva předjednána, proběhne 19. 6. 2019 
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 Městská knihovna Prostějov – navržený termín: listopad 2019 
 Městské divadlo v Prostějově a Národní dům v Prostějově – navržený termín: 

prosinec 2019 
 KaSCentrum - Společenský dům Prostějov – navržený termín: říjen 2019 
 Muzeum a galerie v Prostějově, p. o. – termín: prozatím nebyl stanoven 
 Regionální informační centrum při Magistrátu města Prostějova – termín: prozatím 

nebyl stanoven 
 
Bod 8. ze zápisu č. 3 komise pro kulturu ze dne 20. 3. 2019 
Výjezdní jednání komise:  
(navazuje se na již tradiční aktivitu komise z dřívějších volebních období) 

a) okres Prostějov 
 Plumlovský zámek 
 Zámek v Čechách pod Kosířem a Muzeum kočárů 
 Zámek Konice 

b) Olomoucký kraj 
 Zámek Náměšť na Hané 
 Zámek Tovačov 
 Zámek Přerov 

c) Jihomoravský kraj 
 Znojemský hrad, Loucký klášter, návštěva radnice a radniční věže, jednání 

s kulturní komisí města Znojma 
 Zámek Miroslav 

d) Zlínský kraj 
 Zámek Kroměříž a Květná zahrada 

 
Jedná se o návrh, který by se realizoval postupně v průběhu volebního období 2018 - 
2022 dle časových možností a zájmů členů komise. JUDr. Josef Augustin navrhuje ročně 
realizovat jeden výjezd v rámci okresu Prostějov, či Olomouckého kraje a jeden výjezd 
mimo Olomoucký kraj. Výše navržené lokality je schopen předjednat s odpovědnými 
osobami na základě osobních kontaktů, se zástupci obcí či měst a správci navržených 
památek. 
 
JUDr. Josef Augustin navrhuje realizovat výjezd komise pro kulturu v září 2019 – setkání 
s kulturní komisí města Znojma a návštěva uvedených památek.  
Komise pro kulturu návrh JUDr. J. Augustina bere na vědomí a konkrétní stanovisko 
k návštěvě Znojma rozhodne na jednání komise v červnu 2019. 
 
Bod 8. ze zápisu č. 3 komise pro kulturu ze dne 20. 3. 2019 
 
Plán práce jednání komise do konce roku 2019: 
 

 6/19 běžné úkoly, návštěva Kina METRO 70 
 9/19  výjezdní zasedání Znojmo – jednání s kulturní komisí města Znojma 
 10/19 běžné úkoly a návštěva KaSCentra - Společenského domu Prostějov 
 11/19 běžné úkoly, návštěva prostějovské knihovny 
 12/19 závěrečné jednání roku, návštěva Městského divadla v Prostějově a 

prohlídka Národního domu v Prostějově. 
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příspěvek č. 2   
 

JUDr. Josef Augustin podal informace o připravované knize „Architektura Oděvního 
podniku Prostějov“. Jedná se o první obsáhlou publikaci ohlížející se za jednou 
z kapitol oděvní historie Prostějova. Autoři publikace jsou Dominika Šínová a Tomáš 
Vincenec. 
Plánovaný počet výtisků - 1000 ks až 1200 ks; termín tisku je stanoven cca na červen 
- červenec 2019. 
Členům komise byl předán informační leták. Jedná se o první souborné dílo, které 
ukazuje Prostějov a jeho oděvní výrobu pro širokou veřejnost.  

 
 
příspěvek č. 3   
 

JUDr. Josef Augustin informoval o publikaci Historie prostějovských ulic. Autorem  
knihy - Leon Kárný, 2. doplněné vydání, Prostějov 2007. Na jednání komise dne 
20. 3. 2019 uvedl JUDr. J. Augustin základní údaje o této zajímavé publikaci a navrhl, 
zda by bylo možné vytisknout pro Prostějov třetí vydání této publikace, které by 
navazovalo na 2 předchozí. Názvy ulic jsou uvedeny k datu roku 2006. Od roku 2007 
vznikla v Prostějově řada ulic s novými názvy. Vydání této brožury podpořil Mgr. 
Oldřich Václavík, ředitel prostějovského archivu a člen komise pro kulturu. Autor 
publikace nemá žádné dědice, takže nejsou uplatňována autorská práva. Publikace by 
mohla vzniknout ve spolupráci se statutárním městem Prostějovem, prostějovským 
archivem a prostějovskými fotografy a dalšími umělci. 
Z jednání komise 20. 3. 2019 byl JUDr. J. Augustinovi uložen úkol připravit koncept 
publikace. 

 
JUDr. Josef Augustin předložil členům komise pro kulturu prvotní návrh: 
 Úvod – návrh – primátor města 
 Předmluva – ředitel SOKA 
 Historie prostějovských ulic – Leon Kárný 

 Doplnění aktuálních údajů od roku 2007 do roku 2019 včetně – členové 
redakční rady 

 Seznam ulic Leon Kárný 
 Doplnění nových názvů ulic od roku 2007 do roku 2019 – členové redakční 

rady 
 U některých významných ulic bude jejich historie uvedena v širším rozsahu. 

 Doplnění - členové redakční rady 
 Doplnění publikace fotografiemi významných ulic a náměstí města 

 Redakční rada a fotografové 
 Doplnění publikace grafikou a akvarely – rozsah 10 ks – 20 ks, dle rozhodnutí 

redakční rady 
 Autor akvarelů - návrh Dr. Stanislav Sedláček 

 Poděkování za spolupráci - návrh redakční rada 
 Závěr – autora navrhne primátor města 

 
Jedná se o první nástin konceptu, který je třeba projednat se zástupci města Prostějova, 
s vedením SOKA a s možnou ustavenou redakční radou. 
Navrhovaný termín přípravy publikace v průběhu září 2019 až dubna 2020, grafická 
úprava publikace květen - červenec 2020, tisk publikace září – říjen 2020. 
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příspěvek č. 4 
 
Obnovení udělování Ceny Jiřího Wolkera v oblasti poezie.  
 
V letech 1977 - 1989 byla udělována Cena Jiřího Wolkera Svazem českých spisovatelů 
v kategoriích sbírka básní, kniha pro děti, satirické práce. Cenu v roce 1977 ustavil Výbor 
národní kultury. V roce 1994 byla znovu tato cena ustavena a byla udělována do roku 
2000.  
V průběhu uvedených let byla cena udělena takovým autorům, jako byli Jan Kostrhun, Jiří 
Švejda, Jaroslav Čejka, Radek John, František Mandát, Jiřina Salaquardová, Vladimír 
Provazník, Michal Třeštík a další. Od nositele ceny za rok 1983 Františka Mandáta (v roce 
1984 cenu převzal za dílo Semestrálky) byla vyvinuta počátkem roku 2019 iniciativa 
obnovit udělování této významné ceny mladým autorům do 35 let. Jednalo by se o 
prvotinu v kategorii poezie. 
V únoru 2019 oslovil František Mandát JUDr. Josefa Augustina, zda by rodiště Jiřího 
Wolkera – město Prostějov, nebylo nakloněno k tomu, aby byla cena pro mladé literáty 
obnovena a zda by se město nepodílelo na této akci dle svých možností. Cena Jiřího 
Wolkera není totožná jako každoroční přehlídka recitátorů a divadel poezie – Wolkrův 
Prostějov.   
Byly předběžně projednány některé organizační otázky – vypracování statutu ceny, 
ustavení odborné poroty – 5 až 7 odborníků, domluva na vyhlašovateli soutěže a spolu 
vyhlašovatelů, jmenování přípravné komise, místo vyhlášení a udělování cen soutěže a 
další nezbytné záležitosti. Za velmi významnou lze považovat úzkou odbornou a 
organizační spolupráci vyhlašovatele a organizátorů soutěže včetně převzetí záštity nad 
touto soutěží městem Prostějovem. Záměrem vyhlášené soutěže je povzbudit mladou 
generaci k tvorbě poezie. Tato akce nekoliduje obsahově s dalšími přehlídkami v oblasti 
mladých autorů poezie. Jednalo by se o prvotinu přihlášených autorů, která by byla 
představena zřejmě v rukopise, případně která již vyšla v knižním vydání. 
František Mandát by zajišťoval v rámci svého nakladatelství knižní vydání laureátovi 
soutěže v počtu 500 ks a dále by vítězi soutěže poskytnul motivační odměnu 25 000,- Kč 
pro další umělecký rozvoj. Další důležité obsahové, organizační a odborné záležitosti by 
mohly být dohodnuty buď v Prostějově nebo v Praze v průběhu června 2019. 
Bude vhodné zvážit do literární soutěže zapojení následujících institucí: 

 Ministerstvo kultury ČR 

 Olomoucký kraj 

 státní knihovnu 

 a další kulturní subjekty. 
 

Stanovisko komise pro kulturu:  
Po projednání a široké diskusi komise pověřila JUDr. Josefa Augustina, aby zjistil 
do příštího jednání komise v červnu 2019 další nezbytné údaje, jako jsou např. informace 
ve věci obnovení této významné ceny aj. 
Stav hlasování při projednání obnovení udělování Ceny Jiřího Wolkera v oblasti poezie: 
pro:    9 členů komise 
proti:    2 členi komise 
zdrželi se hlasování:  2 členi komise. 
Další faktické údaje sdělí JUDr. Josef Augustin na příštím jednání komise. 
 
 
 
 

 
 



 - 6 - 

příspěvek č. 5   
 

JUDr. Josef Augustin uvedl, že statutární město Prostějov si v roce 2020 připomene 
významné výročí, a to 630 let od udělení městských práv, která byla městu Prostějovu 
udělena v roce 1390 Petrem z Kravař. Bylo by, po stránce historické, kulturní a 
společenské, velmi vhodné připomenout si toto významné výročí v příštím roce řadou 
kulturních, sportovních, společenských akcí a dalších aktivit. JUDr. Josef Augustin požádal 
členy komise o náměty a návrhy, které by mohly být realizovány v roce 2020 u příležitosti 
tohoto významného výročí města. Tyto náměty má v úmyslu komise pro kulturu projednat 
na červnovém jednání komise. 
 
k bodu 4) 
 
Komise pro kulturu shlédla výstavní prostory galerie v zámku, kde momentálně probíhala 
nově otevřená výstava maleb Soni Holíkové a výstava fotografií Ivo Snídala. Výstava 
setrvá do 31. 5. 2019. 
V dalších prostorách galerie byly vystaveny obrazy z městského depozitáře. 
 
K bodu 5 
 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání a pozval je na 
další setkání komise, které se uskuteční 19. 6. 2019, cca v 16.00 hodin, v prostorách Kina 
METRO 70 v Prostějově. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………. 
Lukáš Andrýsek v. r. 

předseda komise 
 

Prostějov, 15. 5. 2019 

 
 
 
 
 
zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise  


