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Zápis č. 3 

z jednání Komise pro kulturu  

Rady města Prostějova 

ze dne 17. 6. 2020 

Přítomni: 

Lukáš Andrýsek – předseda 
 
Roman Karšulín 
 
Ing. Petr Lysek 
 
Václav Kopka 
 
David Vysoudil, Dis. 
 
Mgr. Lukáš Skládal 
 
Miroslav Hasa 
 
Mgr. Pavla Vašková                                        
 
Hana Gottwaldová 
 
Vojtěch Burda 
    
JUDr. Josef Augustin 
 
PhDr. Ivana Vaňková 
 
 
 
 
Dagmar Cásková - tajemnice 

                   Omluveni:  

Ladislav Juhász 

                 Jonáš Proser 

                  Mgr. Oldřich Václavík 

                  Ing. Roman Vejmola 
 

                  

                  

                  

 

                   

                                                       

                  

Nepřítomni: Jan Páleník 

 

                   
                                        

Hosté:      Ing. Milada Sokolová  

                   Mgr. Petr Ivánek                  

                 Mgr. Theodor Mojžíš 
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Program: 
1) Zahájení 
2) Prezentace k žádosti o finanční podporu videodokumentu  
    Mgr. Theodora Mojžíše “Prostějov - 21. století” 
3) Projednání nových žádostí o poskytnutí dotace 
4) Informace o aktuálním stavu již schválených žádostí 
5) Informace o Prostějovském létě 2020 
6) Různé 
7) 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 hosty Ing. Miladu Sokolovou, náměstkyni 
primátora, Mgr. Petra Ivánka, vedoucího Odboru školství kultury a sportu Magistrátu města 
Prostějova a Mgr. Theodora Mojžíše, žadatele o finanční podporu k realizaci dokončení 
videodokumentu o městě Prostějově. 
 
 
 
K bodu 2)  
 
Mgr. Theodor Mojžíš, zástupce společnosti VIDEO THEO podrobně popsal připravovaný 
projekt – natočení videodokumentu s pracovním názvem Prostějov XXI. století, který 
zachycuje život a vývoj města Prostějova za období 2001 – 2020. Členové komise před 
jednáním obdrželi stručný popis projektu, který zaslal žadatel o dotaci vedení města 
dne 6. 1. 2020. 
 
Mgr. Theodor Mojžíš doplnil scénář projektu ještě o další aktuality (video spoty období 
koronavirové krize ve městě Prostějově v oblasti zdravotnictví, školství, veřejné správy, 
obchodu, stravování, cestovního ruchu atd.) 
 
 
Stanovisko komise: 
Komise pro kulturu doporučuje Radě města Prostějova podpořit nabídku 
Mgr. Theodora Mojžíše (VIDEO THEO, Netušilova 15, Prostějov, 
IČO 440 49 668) na vytvoření videodokumentu „Prostějov XXI. století“ a vyzvat 
Mgr. Theodora Mojžíše, aby si podal na tento projekt řádnou žádost o poskytnutí 
dotace na jednorázovou akci na rok 2020. 
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K bodu 3) 
 
Komise pro kulturu projednala žádosti o poskytnutí dotace za oblast kultury na rok 2020, 
a to na podporu jednorázových akcí: 
 
 

Název žadatele / příjemce IČO Úplná adresa žadatele Název jednorázové akce

Celkové 

náklady 

akce                  

v Kč

Požado-

vané 

prostředky 

v Kč

Dotace      

v roce 

2018

Dotace           

v roce 

2019

návrh částky

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, z.s. 00462152 Solniční 240/12, Brno VVM,vydání roč.72,r.2020 s příspěvky z dějin města Prostějova 250 000 10 000 0 0 10 000

MgA. Stropnická Veronika *********** Stržná 101/13, Praha - Suchdol Divadelní slavnosti Lope de Vegy na nádvoří Zámku Plumlov 720 000 360 000 0 0 40 000

Muzeum kočárů, z.ú. 26643308 náměstí Svobody 377, Čechy pod Kosířem Hanácké slavnosti 2020 (představení řemesel, projížďky kočárem) 60 000 30 000 20 000 20 000 20 000

Ing Vikár Ivan ********** Sádky 1614/6, Prostějov Výstava fotografií 13 000 11 000 0 0 3 000

Ing Vikár Ivan ********** Sádky 1614/6, Prostějov Vydání knihy "Čehovická povídání" 58 000 18 000 0 0 odloženo na příští KK  
 
 
 
K bodu 4 
 
Předseda komise Lukáš Andrýsek seznámil přítomné členy o současném finančním stavu 
možnosti poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Prostějova. 
 
Na podporu kultury v roce 2020 bylo schváleno v dotacích: 
ČINNOST                   644.000,-- Kč 
JEDNORÁZOVÉ AKCE                           316.000,-- Kč  
celkem                     960.000,-- Kč                      
 
 
Celková rozpočtovaná částka na podporu dotací za oblast kultury na rok 2020 činila 
1.200.000,-- Kč. Dle výpočtu (viz výše) zbývá na schválení částka ve výši 240.000,-- Kč.  
Tři schválené jednorázové akce byly na základě koronavirové pandemie zrušeny v celkové 
výši 100.000,-- Kč, tzn., že dotace nebyly čerpány ani vyplaceny.  
 
 
Zbývající částka se tedy navýšila na 340.000,-- Kč a může být použita v letošním 
roce na podporu jednorázových akcí. 
 
 
 
K boru 5 
 
Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora informovala komisi pro kulturu o současné 
situaci konání kulturních akcí v Prostějově. 
V důsledku koronavirové pandemie se nekonaly některé akce jako např. módní přehlídka, 
beach volejbal na náměstí  TGM aj. 
 
 
Prostějovské léto 2020 by mělo probíhat od poloviny srpna 2020. 
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Program Prostějovského léta 2020 
 
13. 8. 2020 
Večer s Helenou Vondráčkovu, Radimem Schwabem a se sborem Proměny 
 
26. 8. 2020 
Večer s Hanou Zagorovou 
 
27. 8. 2020 
Večer s kapelou No NAME 
 
25. 9. 2020 
Večer s POKÁČEM  
 
1. 10. 2020 

 Večer s kapelou LAURA A JEJÍ TYGŘI 
 
Na nádvoří zámku bude nainstalované stálé zastřešené podium, které bude sloužit 
prostějovským občanům. Letní scéna se tak bude pronajímat. Kontaktní osoba k rezervaci 
podia byla určena PaedDr. Alena Dvořáková, pracovnice Kulturního klubu Duha, Odboru 
školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova. 
 
 
Částky za pronájem: 
   500,-- Kč/akce (bez vstupného) 
1.000,-- Kč/akce (vstupné dobrovolné) 
3.000,-- Kč/akce (výši vstupného určí agentura, která akci pořádá) 
 
Na nádvoří zámku bude probíhat od 2. 7. 2020 do 18. 9. 2020 letní kino. Výběr filmů 
letního kina bude vyvěšen pro veřejnost na stojatých panelech. V červenci se bude jednat 
o promítací dny - čtvrtek a pátek. V srpnu budou promítací dny stanoveny na středu a 
čtvrtek. 
Bohužel na nádvoří nejsou toalety. Používání toalet v rámci akce je nutné domluvit 
s provozovatelem vinárny. Při akcích bude prostor nádvoří situován pro 150 lidí sedících a 
200 lidí stojících. 
 
 
Oslavy - 630 let města Prostějova 
 
 
Vzhledem ke koronavirové pandemii se plánované projekty k oslavám města 
neuskutečnily. Nadále se shánějí náhradní termíny. Akce, které měly být v květnu, se 
přesouvají na říjen 2020. 
 
Dne 3. 10. 2020 proběhne náhradní termín k ústředním oslavám 
pod názvem „630 let městem“, místo konání nám. T. G. Masaryka. 
 
 
PROGRAM  
(9:30 - 18:00 hodin) 
  9:30 …městem chodí bubeníci a vyvolávači… 
10:00 Zahájení a otevření jarmarku královským heroldem 
10:15 Bujará hudba středověku 
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11:00 Rytíři svatého grálu 
11:30 Via Nemesis – tance zámku i podzámčí 
12:00 Rytíři a dvorní dámy 
12:30 Středověká kapela - písničky historie 
13:00 Úvod a slavnostní ceremonie, příjezd Jošta Moravského 
13:30 Kterak se tančilo na slavnostech 
14:00 Barbaři – šermířské a divadelní představení 
15:00 Povídání prostějovského kata 
15:30 Kterakto rytíři se potýkají aneb umění fechtýřské 
16.00 CLAMORTIS aneb hudba napříč věkem – koncert středověké – rockové kapely 
18:00 Ukončení slavností 
 
K bodu 6 
 
JUDr. Josef Augustin  
 
podnět 1. 
JUDr. Josef Augustin navrhuje v rámci propagace města rozšířit webové stránky města 
Prostějova – kapitola HISTORIE o historická data za období 1892 – 1917 a za období 
1922 – 2020. Dále navrhuje tyto data doplnit ve spolupráci s prostějovským archivem 
(oslovit ředitele archivu a člena komise pro kulturu Mgr. Oldřicha Václavíka). Termín 
vypracování do konce roku 2020. 
 
podnět 2. 
Výstava po pracovním názvem „Občané svému městu“, (místo konání – prostějovský 
zámek, rok konání první polovina roku 2021). 
Jednalo by se o expozici, kde by vystavovali občané města Prostějova obrazy ze svých 
soukromých sbírek jako „pozornost svému městu Prostějovu“. Jako kurátory a 
koordinátory výstavy navrhuje určit PhDr. Miroslava Macíka a JUDr. Josefa Augustina. 
 
Stanovisko komise: 
 
Komise pro kulturu podporuje přípravu výstav děl ze soukromých sbírek v městské 
galerii v roce 2021. 
 
 
K bodu 7 
 
Předseda komise Lukáš Andrýsek poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na 
další jednání komise, které se bude konat 23. 9. 2020. Místo a čas bude upřesněn na 
zaslané pozvánce. 
 
 
 
 

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

 

Prostějov, 17. 6. 2020  

Zapsala: Dagmar Cásková v. r., tajemnice komise 


