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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
k Vaší žádosti ze dne 16. 5. 2016 (doručena 17. 5. 2016) o poskytnutí informace ve věci
vyhlášení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury (za rok 2015),
evidované Krajským úřadem Olomouckého kraje pod Sp.zn. KÚOK/49529/2016/OTH,
Vám přílohou sdělení zasílám požadované informace:
1.) Prof. Pavel Štěpánek (Portugalský rod Silva Tarouca) a jeho vztah ke
statutárnímu městu Prostějov:
Prof. Pavel Štěpánek je autorem knihy „Mecenáši Josefa Mánesa: portugalský rod Silva
Tarouca a jeho vliv na českou kulturu“ (ISBN:978-80-244-4110-8).
http://www.evup.upol.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&
product_id=00100200022&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=121
Upoutávka k obsahu publikace: „Bez portugalského rodu Silva Tarouca
bychom neměli Josefa Mánesa. To je závěr vyplývající ze studia vlivu
tohoto rodu na českou kulturu, v níž sehrál mnohoznačnou roli. Tato
kniha sleduje působení několika generací Silva Tarouců v českých
zemích, přičemž největší pozornost je věnována jejich pobytu na
sídle v Čechách pod Kosířem nedaleko Olomouce. Právě sem byl
často zván Josef Mánes, jenž přijímal četné objednávky od členů a
přátel rodiny (zejména na podobizny) a měl zde bohaté společenské
zázemí. V jednotlivých kapitolách najde čtenář také životopisné
portréty jednotlivých významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým
působením ovlivnili českou kulturu či společnost, ať už na poli umění
jako v případě Josefa Mánesa, nebo jinde.
Nyní k vazbě na Prostějov. Dle Územně identifikačního registru ČR patří obec Čechy pod
Kosířem pod ORP Prostějov. Zámek v Čechách pod Kosířem je ve vlastnictví
Olomouckého kraje (spadá pod příspěvkovou organizaci Vlastivědné muzeum Olomouc,
příspěvková organizace, kterou zřizuje Olomoucký kraj). Olomoucký kraj do obnovy zámku

a zámeckého areálu dosud investoval cca 63 mil. Kč. Byly realizovány tři etapy
rekonstrukce zámku vč. revitalizace zámeckého parku. Nyní kraj realizuje IV. etapu
rekonstrukce a na období 2017-2018 je plánována V. etapa rekonstrukce v objemu cca
150 mil. Kč. Zámek je od dubna otevřen veřejnosti a i díky výstavě věnované Svěrákům je
atraktivním návštěvním cílem nejen pro obyvatele kraje.
2.) Proč cenu za pana Prof. Pavla Štěpánka přejímali RNDr. Alena Rašková,
primátorka statutárního města Prostějova a PhDr. Černošek, Ph.D, jednatel
TK PLUS.
Pravděpodobně je myšleno, proč cenu prof. Štěpánkovi
předávali RNDr. Alena Rašková, primátorka statutárního
města Prostějova a PhDr. Černošek, Ph.D, jednatel TK
PLUS s.r.o.?
Pan profesor byl přítomen a nikdo za pana prof. Pavla
Štěpánka cenu nepřejímal, což dokládá i fotografie
umístěná pod odkazem:
https://www.kr-olomoucky.cz/data/clanek_fotogalerie/637/foto/pal-00348254.jpg
A nyní k předávajícím:
RNDr. Alena Rašková, primátorka statutárního města Prostějova je zároveň členka
Rady Olomouckého kraje. Zde se tak propojuje příslušnost ORP Prostějov k obci Čechy
pod Kosířem, kde je i zámek a pak také role Olomouckého kraje (který reprezentuje i
členka Rady Olomouckého kraje) ve vztahu k významným investicím do objektu – jak je
popsáno výše. Olomoucký kraj spolu se společností TK PLUS s.r.o. jsou organizátory
večera (navíc 10. ročníku) a je tak přirozené, že ceny předávají nejvyšší zástupci
samosprávy Olomouckého kraje.
PhDr. Černošek, Ph.D, jednatel TK PLUS s.r.o.
Společnost TK PLUS s.r.o. je na základě smlouvy s Olomouckým krajem organizátorem
významných akcí kraje (např. Sportovec Olomouckého kraje a Cena Olomouckého kraje
za přínos v oblasti kultury) viz.: http://www.tkplus.cz/magazin/01_16.pdf
Standardně tak nejvyšší představitele společnosti TK PLUS s.r.o. - spoluorganizátora této
významné akce zapojujeme také do oficiální části programu, tedy i do předávání cen
(navíc, pokud se zde nabízí v kontextu i propojení k městu Prostějov, sídlu společnosti).
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