
Zápis z jednání Komise kulturní, letopisecké a památkové 

Datum: 12.06.2019 

Účast: Milan Hrudka (předseda komise), Mgr. Vladimír Král, Antonín Schejbal, Mgr. Jiří Paul, Jana 

Valterová, Vladimír Srnka, Ing. Petr Kollert  (komise je usnášeníschopná, přítomno 7 členů ze 9) 

Omluveni: Ing. Jaroslava Stojčetovič, Ladislav Marek 

Hosté: Bc. Zuzana Kučerová, Bc. Vlastimil Ševr 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání     

3. Bc. Zuzana Kučerová – informace o propagaci kulturních akcích pořádaných městem Příbram 

a místními spolky 

4. Bc. Vlastimil Ševr - informace o procesu zřizování Městského kulturního centra 

5. Podněty členů komise 

6. Úprava dotačních programů pro rok 2020 (Kulturní aktivity a Památky místního významu) 

7. Závěr 

 

ad1) Jednání komise zahájil její předseda, p. Milan Hrudka. Komise hlasovala o přítomnosti hostů na 

jednání komise. 

Hlasováno: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0   

ad2) Schválení programu jednání 

 

hlasováno: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 

 

Na jednání komise se dostavil Antonín Schejbal.  

 

ad3) Bc. Zuzana Kučerová podala přítomným členům komise informace o tom, jakým způsobem jsou 

propagovány kulturní a jiné akce pořádané městem Příbram. Informovala také o možnostech, které 

město v této oblasti nabízí místním spolkům a dalším organizacím. 

 

Bezplatná je prezentace akcí v Kalendáři akcí, který je subdoménou webu města Příbram. Web města 

Příbram navštíví měsíčně cca 34.000 lidí, informace o akcích jsou tedy dostupné širokému okruhu 

obyvatel. V současné době se pracuje na úpravě designu této subdomény, aby se zlepšila její 

přehlednost i možnosti filtrování informací. Zvažuje se i možnost komerční reklamy akcí (obdobně jako 

je tomu v Kahanu).  

 

Úspěšně funguje také Infoservis města, do kterého je zaregistrováno cca 2.8.00 odběratelů, kteří tímto 

způsobem získávají informace o aktuálním dění z Příbrami, mimo jiné o připravovaných kulturních a 

jiných akcích. Informace o akcích jsou zveřejňovány také v Kalendáři akcí v měsíčníku Kahan. Akce 

jsou propagovány také prostřednictvím FB města Příbram, na kterém je k dnešnímu dni zaregistrováno 

cca 6.000 sledujícich. Existuje také možnost placené inzerce v městském periodiku Kahan.  

V současné době se připravuje nová aplikace Příbram v mobilu, která bude obsahovat také kalendář 

akcí. Městské akce jsou propagovány také na městských billboardech při vstupech do města  na 

bannerech umístěných v různých částech města, ale i prostřednictvím placené komerční inzerce. 

Tištěné letáky vydávané k hlavním akcím města jsou distribuovány také na území Středočeského kraje.  

ad4)  Bc. Vlastimil Ševr podal přítomným členům komise informace o procesu zřizování Městského 

kulturního centra (dále MKC), jehož založení schválilo ZM na svém zasedání dne 20.05.2019. MKC 



převezme organizaci tradičních městských akcí (Šalmaj, Novák Fest aj.), ale do budoucna bude vytvářet 

i akce nové. Předpokládá se, že MKC bude úzce spolupracovat se stávajícími městskými kulturními 

institucemi, a to například v oblasti propagace. MKC bude spolupracovat také s Komisí kulturní, 

letopiseckou a památkovou. Účelem MKC nebude jen organizování kulturních akcí, ale také vytváření 

image města jako kulturního centra regionu.  

ad5) Vladimír Srnka vyzval k lepšímu značení významných míst ve městě.  Jedním z návrhů je umístit 

na domy/budovy spjaté s významnými osobnostmi Příbramska pamětní desky a vytvořit zároveň např. 

jednoduché informační panely, které by obsahovaly informace o významných pamětihodnostech města. 

Na pamětních deskách i informačních panelech by byly uvedeny jen základní informace, podrobnější 

informace (i v cizích jazycích) by bylo možné dohledat prostřednictvím QR kódu.   

Obdobný postup je navrhován také v souvislosti s pojmenováním příbramských ulic, jejichž názvy 

odkazují na významné osobnosti města a regionu, které ale nejsou veřejnosti příliš známé. U názvů 

těchto ulic by bylo vhodné umístit dodatečnou tabuli s bližšími informacemi o lidech, po nichž byly 

pojmenovány.  

Zuzana Kučerová v září předloží návrh řešení. 

ad6) Komise upravila znění dotačních programů pro rok 2020 a hlasovala takto:  

 

Dotační program Kulturní aktivity 

Hlasováno: pro: 7   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Dotační program Památky místního významu  

Hlasováno: pro 7   proti: 0  zdržel se: 0 

 

ad7) Termín příštího jednání komise byl stanoven na středu 04.09.2019. 

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Milan Hrudka, předseda KKLP 

 

V Příbrami dne 13.06.2019 

 


