
Zápis z jednání kulturní komise ze dne 12.09.2011 
 
 
Přítomni: Jana Svobodová, Jakub Pustina, Mgr. Roman Štěpánek, MUDr. Radek Černý,  Ing. 
Stanislav  Mokrý, Stanislav Růžička, Vladimír Slovák, Dana Hrstková a garant komise Bc. 
Ladislav Bárta.  
Omluveni: Stanislava Kudrnová, František Cihlář. 
 
 
 
Program: 
 

1. Seznámení s projektem Bohumil Matal, evropský kubista (Mgr Luděk Lopour). 
2. Největší kalendář České republiky ve Žďáře nad Sázavou (Mgr. Luděk Lopour). 
3. Schválení výzvy grantového programu Kultura 2012. 
 

   Jednání kulturní komise zahájila předsedkyně Jana Svobodová, poté probíhalo jednání komise 
dle programu. 
 
Ad 1) 
Mgr. Lopour seznámil členy komise s následnými projekty. První má za cíl představit město jako 
centrum kultury a pro tento účel využít nepříliš známé dílo Bohumíra Matala – mozaiku na 
budově vlakového nádraží. Při příležitosti otevření nádraží by mohla být uspořádána vernisáž děl 
B. Matala, návazně kalendář, skládačka, bilbord. Přilákat občany města na náměstí by měla 
animace mozaiky, která by se promítala na žďárském náměstí. Animaci mozaiky by vytvořila 
společnost AV media, která graficky zpracovala mapping na pražském orloji. Rozpočet na tuto 
akci je cca 190 tis. Kč. Autorská práva patří Českým drahám. 
Z hlediska oživení náměstí a samotné propagace města členové kulturní komise vítají tuto 
aktivitu. Finanční prostředky potřebné na tuto akci jsou vysoké, v tomto případě je nutná 
spoluúčast sponzora. Vedení města by bylo ochotno vstoupit v jednání se zástupci Českých drah 
o možné spolupráci. Úsporná varianta by mohla být formou uspořádání klasické vernisáže a 
výstavy děl umělce. Dle názoru členů komise by z hlediska propagace města  pravděpodobně 
neměla hlubší rozměr. 
Závěr: 
Kulturní komise bere na vědomí projekt Bohumír Matal, evropský kubista. Kulturní 
komise ukládá Mgr. Lopourovi vypracovat položkový rozpočet této akce. 
 
Ad 2) 
Největší kalendář ve Žďáře nad Sázavou 
Kalendář by byl umístěn  v exteriéru města, např. v parku farská humna.  Velikost kalendáře: 4 m 
výška, 2 m šířka, rozsah 13 až 14 stran. Listy kalendáře by byly sestaveny z fotografií, např. 
studentů středních škol, s tématikou Jak vidím Žďár nad Sázavou. Fotografie by vybrala odborná 
porota. Tímto by se občané Žďáru na tvorbě kalendáře přímo podíleli. Celý projekt by byl 
doplněn při tzv. obracení kalendáře různými doprovodnými akcemi (koncerty, divadelní 
představení apod.). Rozpočet kalendáře cca 145 tis. Kč. 
  



Závěr: 
Většina členů kulturní komise je tímto originálním nápadem nadšená, došlo by k oživení 
prostor ve městě. Komise ocenila záslužnou aktivitu Mgr. Lopoura a pověřuje ho 
zpracováním několika variant projektu, včetně podrobného financování. 
 
Ad 3) 
Členové kulturní komise se již od dubna 2011 zabývají novou výzvou a novými podmínkami 
v grantovém programu Kultura. Na jednání řešili několik posledních úprav před předložením 
tohoto materiálu do rady města. V diskuzi ale zazněly i názory ponechat grant Kultura v původní 
verzi a nic neměnit. S tímto míněním pochopitelně nesouhlasili členové, kteří se této 
problematice už téměř půl roku intenzivně věnují. Novou výzvu a podmínky dopracují do konce 
Jana Svobodová, Dana Hrstková, Stanislav Mokrý a Roman Štěpánek. Konečné znění nové 
výzvy předloží kulturní komisi na dalším jednání a poté jej postoupí do rady města. 
 
 
Příští jednání kulturní komise se bude konat v úterý 10. října v 16.00 hodin v zasedací 
místnosti rady města. 
 
 
Zapsala: Dana Hrstková 
 
Schválila: Jana Svobodová 
  


