
Zápis z jednání kulturní komise 

25. 1. 2021, 17:00, MS Teams 

Online jednání z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 

 

Program:  

1. Prezentace projektu paní Zuzany Kňavové 

2. Představení činnosti Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

3. Projednání alokace částky na první dotační kolo PPKU  

4. Různé 

Počet členů s hlasovacím právem je 12, komise je usnášeníschopná.  

1. Prezentace projektu paní Zuzany Kňavové 

Prezentace byla uvedena M. Karasem, paní Kňavová komisi představila svůj projekt s názvem „Doteky 

Pardubic“. Jedná se o vytvoření videa, ve kterém se propojují rozličné taneční styly s významnými 

pardubickými lokalitami či památkami. Délka trvání videa je plánována přibližně na čtyři minuty a 

celkem bylo vytipováno zhruba deset lokalit s deseti tanečními skupinami. Projekt cílí i na propojení 

více tanečních škol.  

Předseda komise se dotázal paní Kňavové, zda uvažovala také o zapojení lidového tance, který má 

v Pardubicích dlouholetou tradici, což paní Kňavová kvitovala.  

Dále vznesla dotaz členka komise paní Zahálková – hlavní myšlenkou bylo zamyšlení se nad 

zapojením lokálních producentů namísto plánované pražské společnosti, která by tvorbu videa měla 

realizovat. Tento názor podpořil také pan náměstek J. Mazuch.  

2. Představení činnosti Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

Vedoucí Oddělení kultury a cestovního ruchu M. Karas představil členům komise aktuální projekty a 

směřování oddělení. Nejprve se zaměřil na Koncepci odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, která 

vznikla pod jeho vedením na Oddělení kultury a cestovního ruchu. Koncepce byla schválena RmP 

v říjnu 2020 a v současnosti se plní její jednotlivá opatření. V letošním roce se chystá například 

proškolení zaměstnanců zapojených kulturních organizací formou zážitkového semináře – a to ve 

vztahu k cílovým skupinám osob znevýhodněných v přístupu ke kultuře –, či jazykový překlad nabídek 

domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol v Pardubicích. Dále byl zmíněn aktuální vývoj 

vzniku nové organizace Památník Zámeček Pardubice, příspěvkové organizace. Vzhledem ke 

kulturním akcím pořádaným městem byly představeny obě plánované části městských slavností. 

V neposlední řadě byly vyjmenovány aktivity vztahující se k 500. výročí úmrtí Viléma z Pernštejna a 

s ním spojeným projektem oslav pro letošní rok – 500 LET RENESANCE VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, na 

kterém město spolupracuje s Pardubickým krajem.  

M. Novák informoval o vydání aktualizovaného sborníku o Pernštejnech, který vydá profesor Vorel, 

historik Východočeského muzea v Pardubicích.  

J. Lejhanec upozornil na možnost vyhledat potřebné informace na internetových stránkách 

www.vilem500.cz.  

http://www.vilem500.cz/


M. Karas také promluvil o aktuální celonárodní výzvě „Za kreativní Česko“ zahájené přes platformu 

Kreativní Česko, která se týká získání finančních prostředků na obnovu kultury po koronavirové krizi 

z Národního plánu obnovy; tyto prostředky mají být uvolněny z Fondu obnovy EU. 

 

3. Projednání alokace částky na první dotační kolo PPKU  

J. Chaloupková nejprve informovala o nevyčerpaném zůstatku po II. dotačním kole v roce 2020, který 

činil 1 935 888,- Kč, z čehož 1 milion Kč byl převeden do krizové rezervy města a zbylou částku tvořily 

vratky celých nebo částečně čerpaných dotací. Tento zůstatek setrvá v městské rezervě a nebude o 

něj navýšen celkový objem rozpočtu PPKU pro letošní rok. Schválený rozpočet Programu podpory 

kultury 2021 tvoří částka 6 083 600,-Kč.  

Usnesení č. 1: 

Kulturní komise stanovuje pro 1. dotační kolo částku ve výši 3.500.000 Kč.  

Hlasování: PRO: 12  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

4. Různé 

Nikdo z přítomných neměl žádné další body k doplnění.   

 

Příští jednání bylo stanoveno na 8. 3. 2021 od 16 hodin.  

Online jednání se zúčastnil/-a: M. Beran, Š. Zahálková, J. Kňava, Z. Šťastná, M. Novák, M. Milata, T. 

Hrubý, J. Lejhanec, L. Kutílková, P. Černíková, D. Kraus, V. Kubáč, J. Mazuch, J. Chaloupková, M. Karas, 

L. Strnadová 

Host: Z. Kňavová 

 

Zapsala: Lucie Strnadová Ověřil: Martin Beran  Ověřil: Jiří Lejhanec 

  tajemnice komise předseda komise  člen komise 

 

 

 


