
Zápis č. 3 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 17.06.2021 
 
 
 
 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, JUDr. Josef Augustin, Mgr. Miroslava Hanáková, Jan 

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

 
 
 
Omluven: Magdalena Hedvika Jansová, Dagmar Vichorcová 
 
 
 
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          
(95.000,- Kč), zakoupených dílech a předal slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil 
jednotlivá umělecká díla.  
 
 
K bodu 2) 
 
František Sylva Toman (1886 Prostějov – 1942 Praha), obraz ,,Dívka mezi slunečnicemi“ 

– olej na plátně – 90x75 cm – cena 18.000,-, bude vyčištěno a zarámováno, autor není 

v městské sbírce zastoupen 

Hlasování:  pro –  10 proti – 0 zdržel se – 0      Schváleno 

 
Oldřich Lasák (1884 Ždětín - 1968 Ostrava), obraz ,,Draní peří“ – akvarel v paspartě a 
rámu – 35x47 cm – 8.000,-, zachycená činnost je zajímavá z etnografického hlediska  
 
Hlasování:  pro – 7 proti –  1 zdržel se – 2        Schváleno 
 
Jaroslav Pacák (1902 Valašské klobouky – 1947 Praha) – obraz ,,Kytice v hanáckém 
džbánku“ – olej na kartonu – 6.000,-, bude zarámován a vyčištěn 
 
Hlasování:  pro – 0 proti – 8 zdržel se – 2                         Neschváleno 
 
 
 
 



K bodu 3) 
Diskuze:  

 PhDr. Macík - informoval o plánovaných výstavách a festivalech umění 

 PhDr. Vaňková – informovala o umělkyni, od které byl v minulosti zakoupen obraz – 
Adéle Jánské, která měla výstavu v Praze a další bude mít v Miami a New Yorku 

 JUDr. Augustin – od října bude otevřena galerie? Kdy bude kavárna? 

 PhDr. Macík – v galerii snad bude ostraha, kavárna nejspíše zatím otevřená nebude 

 JUDr. Augustin – Občané svému Prostějovu – stálo by za to uspořádat výstavu děl od 
občanů, v rámci 630. výročí města 

 MUDr. Holík – výstava je dobrý nápad, ale měla by to zařizovat kulturní komise 

 JUDr. Augustin – spíše dotaz, zda to naše komise doporučuje 

 PhDr. Macík – bylo by potřeba najít téma výstavy (veřejnosti nepřístupné obrazy by 
byly dočasně zveřejněny), rozhodně věc, která by se vázala k tématu Prostějova, ať už 
autor nebo obraz 

 JUDr. Augustin – možno Prostějov v historii, je i možnost, že občané některé obrazy 
nabídnou městu ke koupi 

 MUDr. Holík – nebo by mohl být název Minulost Prostějova v obrazech, ideálně dosud 
nevystavené obrazy 

 PhDr. Macík – bude probíhat odložená výstava Karla Tomana – kolorované kresby, 
možná bude i vydána publikace 

 JUDr. Augustin – mohu doporučit prohlídku katalogu již zakoupených uměleckých děl, 
je tam spousta krásných věcí, nádherná sbírka obrazů, nesmírně mě to nadchlo, 
některá díla by mohla být vydána v publikaci 

 PhDr. Macík – bude lepší, když bude tato sbírka elektronicky, nejen skrze pozdější 
doplnění nakoupených děl 

 JUDr. Augustin – publikace by mohla být jako výběr několika obrazů 

 MUDr. Holík – město Prostějov je jedno z mála měst, které má takovou krásnou sbírku, 
město Prostějov si tímto zakládá na své minulosti 

 p. Pišťák – bohužel nevěřím, že by se výstava uskutečnila ještě tento rok, ale mělo by 
se to projednat s paní náměstkyní Sokolovou, zda nějaký prostor na podzim či zimu 
bude, dotaz kdy naposledy vyšla kniha v řadě knih o Prostějově, možná by stálo za to, 
apelovat na vedení města, aby vyšla další kniha 

 JUDr. Augustin – nebýt jednoho profesora z Olomouce a několika dalších osvícených 
lidí, tak by tahle edice publikací vůbec nebyla, byl návrh i na sedmý (Prostějov ve 
fotografiích) a osmý díl (školství a kultura), bohužel se publikace nevydaly, nebyl zájem 

 
 
 
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 30.09.2021 v 15:00 a jednání v 16:00 ukončil. 
 
 
V Prostějově dne 22. června 2021 
 
 
 
Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 
                       tajemnice komise 
 
 
Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 
                       předseda komise 


