
Zápis č. 3 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 17.09.2020 
 
 
 
 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, JUDr. Josef Augustin, Dagmar Vichorcová, Jan Jankůj, 

PhDr. Miroslav Macík, PhDr. Ivana Vaňková, Miroslav Pišťák, Ing. David 
Vančík, Magdalena Hedvika Jansová, Roman Karšulín 

 
 
 
Omluven: Mgr. Miroslava Hanáková, Lukáš Andrýsek, 
 
 
 
Program:  
 

1. Nahlédnutí do depozitáře MMPv 
2. Výstava Viktora Hohause 
3. Diskuze 
4. Závěr 

 
 
 
K bodu 1 a 2) 
Na 3. jednání Komise pro nákup uměleckých děl, byli členové komise pozváni do depozitáře 
Magistrátu města Prostějova, ve kterém se nacházejí umělecká díla, které město vlastní. Po 
prohlídce následoval přesun do Městské galerie na Zámku Prostějov, ve kterém právě probíhá 
výstava Ivo Snídala a Viktora Hohause, ke které řekl PhDr. Macík několik informací.  
 
 
K bodu 3) 
Diskuze:  

 PhDr. Macík informoval členy komise o nadcházející výstavě Karla Tomana, která se 
uskuteční v prosinci, a dále o výstavě fotografa Jindřicha Štreita 

 MUDr. Holík poděkoval za umožnění nahlédnutí do městského depozitáře, za 
provedení na výstavě a zeptal se, jak se vyvíjí katalogizace uměleckých děl 

 PhDr. Macík odpověděl, že jsou stále určité chyby v popisu děl, někde dokonce 
chybějí fotografie nebo jsou ve špatné kvalitě 

 p. Pišťák podotkl, že by seznam měl hlavně sloužit pro interní potřebu komise 

 JUDr. Augustin řekl, že seznam by mělo zafinancovat město, mohl by se zveřejnit na 
webových stránkách města, sloužilo by to i jako PR a zeptal se, jaká je přístupnost do 
galerie 

 PhDr. Macík odpověděl – po-so od 13 hod do 19 hod 

 JUDr. Augustin podotkl, že Prostějov jako statutární město si zaslouží galerie, např. 
Uničov jich má 6  

 PhDr. Macík oznámil, že ke konci roku končí vinárna, přes kterou se chodí do galerie 
a podotkl, že by bylo ideální, kdyby si prostory převzal národní dům. A navrhl, že by 
bylo dobré do budoucna, kupovat obrazy od mladých autorů, jako investice do 
budoucna 

 p. Pišťák podotkl, že město Prostějov nebude v situaci, aby muselo rozprodávat 
obrazy 
 

 



 
K bodu 4) 
Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani diskuzní příspěvky, poděkoval předseda 
komise MUDr. Pavel Holík všem přítomným za účast, domluvil se se členy komise na dalším 
jednání, které proběhne 03.12.2020 v 16:00 a jednání v 16:45 ukončil. 
 
 
 
V Prostějově dne 23. září 2020 
 
 
 
Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 
                       tajemnice komise 
 
 
 
 
Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 
                       předseda komise 


