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Zápis č. 10 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 18. 12. 2019 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek – předseda 

Roman Karšulín 

Mgr. Oldřich Václavík  

Václav Kopka 

JUDr. Josef Augustin 

Ladislav Juhász 

David Vysoudil, Dis. 

Mgr. Lukáš Skládal 

Ing. Roman Vejmola 

Hana Gottwaldová 

Jonáš Proser    

Miroslav Hasa 

Mgr. Pavla Vašková 

    

 

Dagmar Cásková - tajemnice 
                     

 

                   Omluveni:  

                   Vojtěch Burda  

                 Olga Katolická 

                 PhDr. Ivana Vaňková 

                 Ing. Petr Lysek 

 

        

Nepřítomni:       

                  Jan Páleník 

 

                   

                     

                       

                      

                  

                  

                                        

Hosté:      Ing. Milada Sokolová                                                

                   Mgr. Petr Ivánek - omluven 
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Program jednání: 
 

1. Zahájení 
2. Prohlídka Městského divadla v Prostějově 

3. Otto Wichterle (pomník, socha, název školy?) 
4. Hana Wichterlová (nabídnutí finanční výpomoci?) 
5. Návrh termínů jednání KK pro rok 2020 

6. Různé 

7. Závěr 
 
 
K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v prostorách Městského divadla v Prostějově.  
Jednání zahájil předseda komise Lukáš Andrýsek, který přivítal všechny přítomné členy i 
hosty a poděkoval PaedDr. Janě Maršálkové, ředitelce divadla za pozvání. 
 
K bodu 2)  
 
PaedDr. Jana Maršálková, ředitelka prostějovského divadla provedla členy komise 
krásnými secesními prostorami Městského divadla v Prostějově s mimořádně poutavým 
výkladem.  
 
K bodu 3) 
 
prof. Otto Wichterle (pomník, socha, název školy?) 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu doporučuje Radě města Prostějova začlenit jméno prof. Otto 
Wichterleho do názvu školy, která je příspěvkovou organizací statutárního města 
Prostějova. 
Komise doporučuje Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská 4. 
(hlasování: pro – 10 členů komise, proti – 0 členů, zdrželi se hlasování – 3 členové) 
 
K bodu 4 
 
Komise pro kulturu projednala námět občana města Ivana Čecha, zaslaný e-mailem, kde 
komentuje, že se v Praze bude rekonstruovat ateliér naší prostějovské rodačky, 
akademické sochařky Hany Wichterlové. Dopisem občan podněcuje statutární město 
Prostějov, aby nabídlo pražské městské části jistou výpomoc, která by zjevně vyjadřovala, 
že si malířčina odkazu vážíme.    
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu doporučuje Radě města Prostějova, aby statutární město Prostějov 
nabídlo výpomoc ve formě propagace tohoto významného projektu v rámci okresního a 
regionálního tisku. Na otevření ateliéru naší významné rodačky Hany Wichterlové 
doporučuje vyslat za město Prostějov reprezentativní delegaci a v případě jejich zájmu 
doporučuje možnost zapůjčit díla H. Wichterlové ze sbírky města. 
(hlasování: pro – 13 členů, proti – 0, zdrželi se - 0) 
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K bodu 5 
Komise pro kulturu se shodla ve stanovení termínů: 
středy, cca v 16 hodin 
 

22.01.2020 

19.02.2020 

18.03.2020 

22.04.2020 

20.05.2020 

17.06.2020 

23.09.2020 

21.10.2020 

18.11.2020 

16.12.2020 

 
 

K bodu 6 
 
Lukáš Andrýsek 
 

1. Dopis Petra Šobra, U Sokolovny 322, Čelechovice na Hané 
Designer Petr Šobr zaslal písemnou nabídku městu Prostějovu, že by navrhnul pomník 
Otto Wichterleho. 
Komise pro kulturu bere informaci Petra Šobra na vědomí. 
 

2. Výzva - Ceny Olomouckého kraje za oblast kultury za rok 2019 
Předseda komise Lukáš Andrýsek požádal členy komise, aby si promysleli možné návrhy 
na nominaci na Cenu Olomouckého kraje za oblast kultury za rok 2019. Návrhy pošlou 
tajemnici komise nebo předsedovi komise do 6. 1. 2020. Termín zaslání nominací je 
stanoven do 10. 1. 2020. Podklady pro nominace již zaslala tajemnice komise všem 
členům komise. 
 

3. Návrhy na sochu Edmunda Husserleho jsou vystaveny k prostorách 
Kina Metro 70. 

 
JUDr. Josef Augustin 
Informace – na webových stránkách města Prostějova vyjde program k oslavám 630 let 
od udělení práva pořádání výročního trhu v Prostějově. 
 
K bodu 7 
 
Předseda komise poděkoval všem přítomným za jejich účast na jednání, za celoroční 
spolupráci a popřál všem členům komise pro kulturu do nového roku 2020 pevné zdraví, 
štěstí a osobní spokojenost.  

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

Prostějov, 18. 12. 2019  

zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise 


