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Zápis č. 7 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 18. 9. 2019 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek – předseda 

Roman Karšulín 

Olga Katolická 

Mgr. Lukáš Skládal 

Mgr. Oldřich Václavík 

Václav Kopka 

JUDr. Josef Augustin 

Miroslav Hasa 

Vojtěch Burda 

PhDr. Ivana Vaňková 

              

Dagmar Cásková - tajemnice 
                     

 

                   Omluveni:  

                   David Vysoudil, DiS. 

                  Jonáš Proser  

                  Mgr. Pavla Vašková  

                  Ladislav Juhász 

                  Ing. Petr Lysek 

                   

                     

                       

                      

                 Nepřítomni:       

                 Jan Páleník 

                 Ing. Roman Vejmola 

 

                    

 

                                            

Hosté:      Ing. Milada Sokolová                                                

                   Mgr. Petr Ivánek - omluven 
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Program jednání: 
 
1) Zahájení 
2) Prohlídka muzea  
3) Projednání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2019 
4) Návrh na zhotovení pamětní desky - Alois Kalábek 
5) Informace, nápady a diskuze o připravovaných oslavách 630 let Prostějova 
6) Různé 
7) Závěr 

 

 
K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách Muzea a galerie v Prostějově, p. o., 
nám. T. G. Masaryka 2. Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal 
všechny přítomné členy, náměstkyni primátora Ing. Miladu Sokolovou i Mgr. Soňu 
Provazovou, ředitelku Muzea a galerie v Prostějově, p. o., které následně předal slovo.   
 
K bodu 2)  
 
Mgr. Soňa Provazová, ředitelka Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace 
přivítala komisi pro kulturu v renesanční budově bývalé radnice na hlavním náměstí 
a provedla ji stálými expozicemi archeologie, historie, geologie, národopisu, hodin, Jiřího 
Wolkera nebo Kovozávodů Prostějov.  
Celou prohlídku uzavřela návštěvou výstavy děl Václava Brožíka, představitele generace 
Národního divadla a akademického realismu, který patřil k nejvýznamnějším českým 
výtvarníkům a malířům poslední čtvrtiny 19. století v Evropě. Kolekce děl byla vytvořena 
z nejlepších obrazů veřejných sbírek České republiky. 
 
 
K bodu 3) 
 
Komise pro kulturu projednala předložené žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019 
na jednorázové akce v oblasti kultury. 
 
 

1 Divadlo Plyšového Medvídka, z. s., ProstějovFestival a výstava k 30. výročí "Sametové revoluce" 45 000,00 30 000,00 činnost 15 000,00  činnost 40 000,00 9 000

2 Folklorum z. s., Olomouc Publikace o Janu Zbořilovi (sběratel hanáckých krojů) 105 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 30 000

3

Československá obec legionářská, z. s., 

Praha (žádost na podporu činnosti 

vyplněna na formuláři jednorázové akce) na celoroční činnost pobočky v Prostějově 16 000,00 10 000,00 činnost   12 000,00 0,00 10 000

4 Emilie Studená, Prostějov

Pouť muklů a vězňů totalitního režimu - Sv. Hostýn 

(doprava, parkovné)

8 500,00 5 700,00

dotace byla schválena 

jinému subjektu ve výši    

5 700,00 0,00 5 700

5 TK PLUS s. r. o., Prostějov Výstava Václava Brožíka v Muzeu a galerii v Prostějově250 000,00 100 000,00 0,00 0,00 60 000

č. Název žadatele / příjemce Dotace 2018  Dotace 2019 (Kč)Návrh KK (Kč)

Celkové 

náklady    

(jak je 

uvedeno v 

žádosti v 

Kč)

Požadova

né 

prostředky    

(Kč)

Název projektu

 
 
pozn. k tabulce: stanovisko KK 
žadatel 1 – pouze na rekvizity 
žadatel 2 – podmínka - ve smlouvě poskytnout 50 ks výtisků publikace statutárnímu městu 

Prostějovu 
žadatel 5 – pouze na pojištění 



 - 3 - 

K bodu 4) 
 
Kulturní komise projednala návrh Ivana Čecha, Dr. Horáka 18, 796 01 Prostějov 
na zhotovení pamětní desky prostějovského obchodníka Aloise Kalábka, který se stal 
obětí holocaustu a totalitního režimu.  
Na základě diskuse se komise pro kulturu shodla na tomto stanovisku: 
 

Komise pro kulturu na svém jednání dne 18. 9. 2019 projednala návrh Ivana Čecha, 
Dr. Horáka 18, 796 01 Prostějov na zhotovení pamětní desky oběti komunistického 
režimu v Prostějově, obchodníka Aloise Kalábka a nedoporučuje Radě města 
Prostějova tento návrh realizovat. 
 
Stanovisko komise bude předloženo Radě města Prostějova na schůzi rady dne 
8. 10. 2019 (zajistí OŠKS). 
 
K bodu 5 
 
Náměstkyně primátora Ing. Milada Sokolová sdělila členům komise informace k přípravám 
oslav města k 630 letům od udělení práva pořádání výročního trhu v Prostějově. 
Proběhla již 2. schůzka k tomuto tématu se zástupci různých institucí (jako např. Muzeum 
a galerie v Prostějově, p. o., ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov, Městská knihovna 
Prostějov, Městské divadlo v Prostějově a další). 
 
Oslavy budou zahájeny silvestrovským ohňostrojem. 
 
Leden 
Městský ples – v historickém rázu, oslovena společnost GRIFF (městská privilegia, 
rytířská stráž, dobové kostýmy), v rámci plesu budou do programu zařazeny 2 vstupy 
v gotickém a renesančním stylu). 
 
Únor 
Masopust – oslovena společnost GRIFF, bude předán slavnostní dokument primátorovi 
města. 
 
Březen 
Varhanní koncert – gotická hudba 
 
Duben 
Brány památek dokořán 
 
Duben – květen 
Muzejní noc 
 
Květen 
ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov - dobový koncert (Kaple Nejsvětější Trojice – římskokatolická 
modlitebna, která je součástí kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově). 
 
Červen 
Dobrodružství s historií 
 
Září 
Přednáška o středověku (Kravaři či Pernštejni) – zajistí Historický a státovědný spolek 
v Prostějově 
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Listopad - prosinec  
Výstava fotografií Bohuslava Pacholíka  
 
Další plánované akce (ZUŠ – Prostějovské dny hudby – dobový, středověký koncert; 
literární soutěž; výstava pohlednic a jiné). 
 
Statutární město Prostějov podá žádost o dotaci na kraj na zhotovení mobilních panelů, 
které budou umístěny před prostějovskými památkami s informacemi o historii města. 
Pamětní list poštovních známek - vydá pošta zdarma; požehnání městu. 
 
K bodu 6 
 
JUDr. Josef Augustin (3 příspěvky) 
 
příspěvek č. 1 
Materiál k návrhu na zhotovení publikace Historie prostějovských ulic – předán Ing. 
Miladě Sokolové. 
 
 
příspěvek č. 2   
Obnovení udělování Ceny Jiřího Wolkera v oblasti poezie.  
JUDr. Josef Augustin jednal dne 18. 9. 2019 o tomto projektu s primátorem statutárního 
města Prostějova Mgr. Františkem Jurou, který tento návrh podpořil.  
 
příspěvek č. 3   
Výjezdní jednání komise pro kulturu do Znojma 
návrh programu: 

 přijetí na znojemské radnici  

 radniční věž, muzeum 

 klášter, podzemí 

 Loucký klášter 
Předseda komise Lukáš Andrýsek zašle členům komise dva možné termíny ke stanovení 
jednání ve Znojmě. Navrhovaný odjezd z Prostějova je plánovaný na 10.00 hodin 
od prostějovské radnice. 
 
K bodu 7 
 
Lukáš Andrýsek, předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast 
na jednání a pozval je na další setkání komise. Je plánované na 23. 10. 2019. Místo 
konání a čas zahájení by byl upřesněn, pokud by neproběhlo výjezdní jednání komise 
do Znojma.  

 
 
 

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

 

Prostějov, 18. 9. 2019 

zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise  


