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Zápis č. 1 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 19. 2. 2020 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek – předseda 

Roman Karšulín 

Mgr. Oldřich Václavík  

Ing. Petr Lysek 

Václav Kopka 

JUDr. Josef Augustin 

Ladislav Juhász 

Vojtěch Burda 

David Vysoudil, Dis. 

Mgr. Lukáš Skládal 

Ing. Roman Vejmola 

Jonáš Proser  

PhDr. Ivana Vaňková 

 

 

 

Dagmar Cásková - tajemnice 

                   Omluveni:  

                   Olga Katolická 

Miroslav Hasa 

                   Mgr. Pavla Vašková                                       

Hana Gottwaldová 

 

                        

                  

                  

 

                   

                                                       

                  

Nepřítomni: 

Jan Páleník 

                    

                                        

Hosté:      Ing. Milada Sokolová - omluvena                                               

                   Mgr. Petr Ivánek - omluven 

                 Ing. Václav Lužný 
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Program: 
1) Zahájení 
2) Prezentace Ing. Václava Lužného, vedoucího oddělení rozvoje a investičních záměrů 

Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova - “Případová studie nového 
strategického plánu” 

3) Diskuze k nominacím na udělení Ceny města Prostějova za rok 2019 a následné 
vypracování medailonků. 

4) Různé 
5) Závěr 

 

K bodu 1) 
 
Setkání komise pro kulturu proběhlo v zasedací místnosti číslo 5 v přízemí radnice,  
nám. T. G. Masaryka 130/14,796 01 Prostějov. Jednání zahájil předseda komise Lukáš 
Andrýsek, který přivítal všechny přítomné členy i hosta Ing. Václava Lužného, vedoucího 
oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu města 
Prostějova. 
 
 
K bodu 2)  
 
Odbor rozvoje a investic připravil „Případovou studii nového strategické plánu“. 
Po představení studie vedení města byl pověřen Ing. Václav Lužný, vedoucí oddělení 
rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova 
projednat tento záměr na všech komisích rady.  
Řešená klíčová aktivita připravovaného strategického plánu  - podpora volnočasových 
aktivit -  se okrajově týkala i oblasti kultury. 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu bere strategický plán na vědomí a jednohlasně přijímá návrh 
strategického plánu. 
 
Ing. Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a 
investic zašle představený návrh strategického plánu členům komise e-mailem (zajistí 
ve spolupráci s tajemnicí komise). 
 
 
K bodu 3) 
 
Předseda komise Lukáš Andrýsek informoval členy komise, že návrhy na nominace Ceny 
města Prostějova se podávají do 29. 2. 2020. 
 
Byly představeny tyto možné osobnosti na nominace: 
 Aleš Procházka (ředitel knihovny, divadelní režisér) 
 Jan Šprynar (nemocniční klaun) 
 Jana Maršálková (ředitelka Městského divadla v Prostějově) 
 Karel Novák (fotograf) 
 Yvona Leitner (módní návrhářka) 
 Svatopluk Vála (režisér, dramaturg, scénárista, herec, zakladatel HaDivadla) 
 Milan Začal (fotograf) 



 - 3 - 

 
 
Po důkladné diskusi se komise pro kulturu jednohlasně dohodla na těchto osobnostech a 
zároveň pověřila vybrané členy k vypracování medailonků: 
 
Karel Novák (fotograf) 
- medailonek připraví Ing. Petr Lysek 
 
Svatopluk Vála (režisér, dramaturg, scénárista, herec, zakladatel HaDivadla) 
- medailonek připraví Lukáš Andrýsek 
 
Milan Začal (fotograf) 
- medailonek připraví JUDr. Josef Augustin 
 
Yvona Leitner (módní návrhářka) 
- medailonek připraví PhDr. Ivana Vaňková 
 
 
Připravené medailonky zašlou pověření členové tajemnici komise e-mailem 
do 26. 2. 2020. 
Tajemnice komise medailonky zpracuje do stanovených formulářů, které podepíšou 
za komisi pro kulturu: Lukáš Andrýsek, Václav Kopka, Jonáš Proser (termín 27. 2. 2020). 
Předání podepsaných nominací na podatelnu Magistrátu města Prostějova zajistí 
tajemnice komise, nejpozději do 29. 2. 2020. 
 
 
K bodu 4 
 
JUDr. Augustin - dotaz - pamětní deska prostějovskému občanu Kalábkovi (úkol ze ZMP 
4. 2. 2020 – znovu projednání v komisi /tajemnice zjistí bližší informace/). 
  
K bodu 5 
 
Lukáš Andrýsek poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na další jednání komise, 
které se bude konat 11. 3. 2020. Místo a čas bude upřesněn. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Prostějov, 19. 2. 2020  

 

Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise 


