
Zápis č. 2 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 29.04.2021 
 
 
 
 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, JUDr. Josef Augustin, Dagmar Vichorcová, Mgr. Miroslava 

Hanáková, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, PhDr. Ivana Vaňková, Miroslav 
Pišťák, Ing. David Vančík, Lukáš Andrýsek, Roman Karšulín 

 
 
 
Omluven: Magdalena Hedvika Jansová 
 
 
 
Program:  
 

1. Zahájení + informace 
2. Předložení nabídek uměleckých děl 
3. Diskuze 
4. Závěr 

 
 
K bodu 1) 
V 15:00 zahájil předseda komise MUDr. Pavel Holík jednání Komise pro nákup uměleckých 
děl, přivítal všechny přítomné, informoval členy komise o zbylém rozpočtu komise          
(123.000,- Kč) a předal slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil jednotlivá umělecká 
díla.  
 
 
K bodu 2) 
 
Jan Tříska – obraz ,,Portrét Ondřeje Přikryla“ – bronzový reliéf – 29x21 cm – cena 

15.000,- 

Hlasování:  pro –  11 proti – 0 zdržel se – 0      Schváleno 

 
Mojmír Dostál – obraz ,,Krajina na Konicku“ – olej na plátně – 50x60 cm – 4.000,- 
 
Hlasování:  pro – 5 proti –  0 zdržel se – 6     Neschváleno 
 
Hilar Václavek – obraz ,,Po žních ve stodole“ – olej na kartonu – 60x64 cm – 13.000,-, 
bude zarámován 
 
Hlasování:  pro – 7 proti – 0 zdržel se – 4                Schváleno 
 
 
K bodu 3) 
Diskuze:  

 PhDr. Macík – dotaz, jak to vypadá se zámkem, dotaz na provoz  

 p. Karšulín – zatím se nic neřeší, není žádný zájemce, který by si prostory kavárny 
chtěl pronajmout, uvažováno o ND – měl by to na starosti (otázka měsíců) 



 PhDr. Macík – prof. Jindřich Štreit by měl zájem vystavovat u nás v PV, byla 
komunikace s ředitelkou kina, ve kterém nyní výstava je. Možnost výstavy ve Zlaté 
bráně. 

 PhDr. Vaňková – v botanické zahradě bude nějaké výstava? 

 PhDr. Macík – ano, bude vystavovat sochařka, jedno dílo by mělo být na náměstí, 
zbytek v zahradě 

 p. Andrýsek – ve městě bude výstava fotografií z akcí PV léta s názvem ,,Usměj se na 
sebe“, otázka – je opuštěná úřední deska - mohly by to být výstavní panely, např. školy 

 p. Pišťák – dobrý nápad, avšak je nutno ověřit, zda na desky není příspěvek od státu  

 PhDr. Macík – mohly by tam být např. díla studentů, mohlo by se tam výtvarno 
presentovat, dotaz na osvětlení tabulí 

 p. Jankůj – bylo by ideální prezentovat nějaká díla, mohli by se studenti střídat, když 
lidé půjdou z kina např. nebo na procházku, mohli by se podívat 

 p. Karšulín – zeptám se na to Ing. Sokolové, sám jsem nebyl příznivcem zrušení úřední 
desky, ale jiné využití by se mělo hledat, pan Andrýsek by toto téma mohl otevřít na 
kulturní komisi 

 p. Pišťák – mohl by pan předseda zajít za primátorem a probrat to osobně 

 PhDr. Vaňková – naši studenti mají práce na téma Prostějovské zákoutí, to by se mohlo 
prezentovat  

 MUDr. Holík – představil Katalog uměleckých děl 

 JUDr. Augustin – dotaz, zda je možnost výpůjčky katalogu, dále probíral možnost 
pronájmu galerie Národnímu domu, je nutno začít řešit pronájem co nejdříve, jde o 
přípravu, do jaké doby od ukončení pandemie se galerie otevře. 

 p. Karšulín – to se musí projednat na radě města, Domovní správa musí dát návrh do 
Rady města Prostějova, poté je možnost projednat 

 p. Andrýsek – na internetu Domovní správy je možnost pronájmu galerie, ale situace 
je taková, jaká je 

 p. Pišťák – já jsem celou dobu prosazoval, aby byl správcem galerie magistrát, bylo by 
to nejlepší, souhlasím s tím, aby to provozoval ND, jsem příjemně překvapen, jak nový 
ředitel ND pracuje, doufejme, že rozhodnutí, kdo to bude dělat, padne v nejbližší době 

 MUDr. Holík – když provoz galerie půjde pod ND, bude to určitá jistota, může to být i 
jedno z výukových míst ND 

 JUDr. Augustin – souhlasím s p. Pišťákem, mělo by to být v rukou města, jelikož na to 
má možnost přímo dohlédnout, rada by o tom měla v dohledné době rozhodnout.  

 
 
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 17.06.2021 v 15:00 a jednání v 16:00 ukončil. 
 
 
V Prostějově dne 05. května 2021 
 
 
 
Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 
                       tajemnice komise 
 
 
Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 
                       předseda komise 
 


