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Zápis č. 6 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 19. 6. 2019 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek – předseda 

Roman Karšulín 

Olga Katolická 

David Vysoudil, DiS. 

Mgr. Lukáš Skládal 

Ing. Petr Lysek 

Mgr. Oldřich Václavík 

Václav Kopka 

JUDr. Josef Augustin 

Jonáš Proser  

Miroslav Hasa 

Mgr. Pavla Vašková  

Vojtěch Burda 

Ladislav Juhász 

 

Omluveni:   

                  Ing. Roman Vejmola 

Jan Páleník 

                    PhDr. Ivana Vaňková 

                       

                      

Nepřítomni:       

Mgr. art. Ondřej Mucha, DiS 
 

                    

 

                                            

                        

                            
                 

           
Hosté:         Ing. Milada Sokolová                                                

                    Mgr. Barbora Kucsa Prágerová 

                    Mgr. Petr Ivánek - omluven 

 

Dagmar Cásková - tajemnice  
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Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Prohlídka Kina Metro 70 (informace -  Mgr. Barbora Kucsa Prágerová, 

ředitelka kina) 
3. Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019 

4. Různé 

5. Závěr 

 
 

 
K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách Kina Metro 70, Školní 3694/1, Prostějov. 
Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal všechny přítomné členy, 
náměstkyni primátora Ing. Miladu Sokolovou a Mgr. Barboru Kucsa Prágerovou, ředitelku 
příspěvkové organizace KINO METRO 70 Prostějov, které předal slovo.   
 
K bodu 2) 
 
Mgr. Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka KINA METRO 70 Prostějov, příspěvkové 
organizace přivítala komisi pro kulturu v budově postavené dle projektu brněnského 
architekta Zdeňka Michala.   
Seznámila je se současnou činností organizace a provedla je všemi prostorami kina, 
včetně venkovního kruhovitého atria, promítací místnosti a filmového sálu. Členové 
komise tak mohli shlédnout i prostory, do kterých návštěvníci kina nemají přístup a 
seznámili se také s technickým zázemím. Dále ředitelka kina provedla členy komise 
prostorami bývalého služebního bytu kina, který prošel rekonstrukcí. Provozní kanceláře 
jsou prozatím ve stávajícím stavu, rekonstrukce je plánovaná. 
Mgr. Barbora Kucsa Prágerová představila členům komise průběh akcí kina, které se 
konaly v roce 2018 (viz výroční zpráva v příloze) a seznámila je s připravovanými akcemi 
letošního roku. Některé, již proběhlé akce, prezentovala krátkou videodokumentací.  
Ředitelka nabídla členům komise k nahlédnutí projektovou dokumentaci plánované 
rekonstrukce foyer kina. 
Prostějovské kino se výrazně prezentuje na sociálních sítích a tím zvyšuje propagaci své 
činnosti. 
Předseda komise Lukáš Andrýsek poděkoval ředitelce kina Mgr. Barboře Kucsa 
Prágerové za vyčerpávající informace i za technické zajištění prostor pro jednání komise a 
popřál pracovníkům kina úspěšné projekty a především hodně spokojených návštěvníků a 
diváků. 
 
  
K bodu 3) 
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise oznámil členům komise, že nově podané žádosti 
o poskytnutí dotace na rok 2019 budou projednány tímto postupem: 

1. informativně na poradě primátora, 
2. na jednání komise pro kulturu, 
3. na schůzi Rady města Prostějova.  
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k bodu 4) 
 
JUDr. Josef Augustin (4 příspěvky) 
 
příspěvek č. 1 
JUDr. Josef Augustin navrhnul členům komise realizovat výjezdní jednání komise pro 
kulturu ve Znojmě v říjnu 2019 – setkání s kulturní komisí města Znojma. 
Členové komise určí datum a způsob dopravy na zářijovém jednání komise. Prozatím byl 
navrhnutý možný odjezd cca v 10.00 hodin.  
 
 
příspěvek č. 2   
JUDr. Josef Augustin informoval komisi, že kniha autorů Dominiky Šínové a Tomáše 
Vincence „Architektura Oděvního podniku Prostějov“ byla minulý týden zadána 
do tisku. Plánovaný počet výtisků bude cca 1200 ks. JUDr. Augustin zjistí, kde bude 
publikace v prodeji a podá členům informaci na dalším jednání komise.   
 
 
příspěvek č. 3   
návrh – zhotovení publikace Historie prostějovských ulic 
 
stanovisko komise: 
Komise pro kulturu pověřuje JUDr. Josefa Augustina, aby jednal o tomto záměru 
s Ing. Miladou Sokolovou, náměstkyní primátora. 
 
 
příspěvek č. 4 
Obnovení udělování Ceny Jiřího Wolkera v oblasti poezie.  
 
JUDr. Josef Augustin sdělil členům komise, že organizační záležitosti tohoto projektu by 
ještě rád projednal s primátorem města Mgr. Františkem Jurou. 
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise navrhuje spojit tento záměr s akcí Wolkrův Prostějov. 
Dále navrhuje projednat tuto záležitost s pracovníky Duhy, kteří tuto velkou akci 
organizačně i technicky zajišťují.  
 
 
K bodu 5 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání a pozval je na 
další setkání komise, které je plánované na 18. 9. 2019. Místo konání a čas zahájení bude 
upřesněn. 

 
 
 

………………………………. 
Lukáš Andrýsek v. r. 

předseda komise 
 

Prostějov, 19. 6. 2019 

zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise  


