
Zápis č. 4 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 21.10.2021 
 
 
 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, JUDr. Josef Augustin, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, 

PhDr. Ivana Vaňková, Miroslav Pišťák, Ing. David Vančík, Dagmar Vichorcová 
 
Omluven: Magdalena Hedvika Jansová, Roman Karšulín, Mgr. Miroslava Hanáková, 

Lukáš Andrýsek 
 
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          
(69.000,- Kč), zakoupených dílech a předal slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil 
jednotlivá umělecká díla.  
 
K bodu 2) 
 
PaedDr. Květoslava Snášelová - od této autorky bylo městu nabídnuto ke koupi 33 
uměleckých děl - akryl na plátně, adjustace v rámu, signováno a vročeno – většina 
v rozměru 70 x 50 cm, včetně rámu 80 x 60 cm - ceny se pohybují okolo 35.000,- Kč, 
hodnoty budou upřesněny při případném doporučení komise radě města ke koupi – 
členové komise se shodli, že nabízená díla jsou nad rámec finančních možností komise  
 
Hlasování:  pro –  0 proti – 0 zdržel se – 8   Neschváleno 

Vilém Topinka – obraz ,,Prostějovský tulák Volta Mik“ – olej na desce – 50 x 40 cm – 
9.000,- 
 
Hlasování:  pro – 5 proti –  0 zdržel se – 3               Neschváleno 
 
Bob Pacholík – soubor fotografií z návštěvy prezidenta Václava Havla v Prostějově – 
25.000,- 
 
Hlasování:  pro – 8 proti – 0 zdržel se – 0                           Schváleno 
 
Zdeněk Kazda – obraz ,,Prostějovská radnice“ - litografie – 38 x 56 cm – 3.500,- 
 
Hlasování:  pro – 7 proti – 0 zdržel se – 1                           Schváleno 
 
Neznámý autor, nečitelně signováno – obraz ,,Prostějovská radnice“ – litografie –                      
23 x 13 cm - 1.500,- 
 
Hlasování:  pro – 2 proti – 4 zdržel se – 2                         Neschváleno 
 
 
 



Bohuš Čížek – obraz ,,Milenci“- kombinovaná technika – 48 x 38 cm – 5.000,-, bude 
zaskleno 
 
Hlasování:  pro – 7 proti – 0 zdržel se – 1                            Schváleno 
 
Josef Bělka – obraz ,,Autorské čtení“ – olej na kartonu – 50 x 70 cm – 12.000,- 
 
Hlasování:  pro – 4 proti – 0 zdržel se – 4                         Neschváleno 
 
 
K bodu 3) 
Diskuze:  

 PhDr. Macík – informoval o plánované výstavě fotografií z návštěvy prezidenta Václava 
Havla v Prostějově, autor Bob Pacholík, uskuteční se 16. prosince, dále členy komise 
pozval na probíhající výstavu Jindřicha Štreita, a také vernisáž výstavy Karla Tomana 
(členům byla druhý den po jednání zaslána pozvánka). Poté členy komise informoval 
o vlastní výstavě – Starožitníkův krám (taktéž byla již pozvánka zaslána). Výstava bude 
probíhat na zámku od 02.11.2021 od 13:00 do 17:00 (út, st, čt). Dále jsou v plánu 
výstavy např. připomenutí úmrtí Karla Nováka a Občané svému městu - obrazy ze 
soukromých, městských a muzejních sbírek s prostějovské motivy (květen/červen). 

 p. Pišťák -  myšlenky, aby se prostory využily, jsou přínosné, ale měla by se vyřešit 
organizační otázka informačních tabulí ohledně městské galerie, která neexistuje  

 Jankůj – chtěl popsat, kdo bude galerii provozovat v příštím roce 

 PhDr. Macík – ve vinárně bude nový provozovatel p. Kohoutek, bude provozovat 
občerstvení, galerie bude v režii PhDr. Macíka, přes vinotéku se bude chodit, mělo se 
tam udělat informační středisko, byly by problémy vyřešeny 

 JUDr. Augustin – spousta menších měst má více galerií než Prostějov, je to městská 
galerie, návštěvnost je skoro nulová, dále podal návrh na umístění cedulky u sochy J. 
Wolkera na náměstí, z důvodu vznesených dotazů od občanů a turistů  

 p. Pišťák – možná to byl úmysl, aby tam cedulka nebyla, kulturní úroveň je dostatečně 
vysoká, dále vznesl nápad, že by se mohla realizovat myšlenka - na rohu domu J. 
Wolkera postavit poštovní schránku 

 JUDr. Augustin - dotaz na 500. let výročí zámku 

 PhDr. Macík – jen předběžné informace 
 

 
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 25.11.2021 v 15:30 v galerii nebo v cukrárně U Měsíčka a jednání 
v 16:45 ukončil. 
 
V Prostějově dne 26. října 2021 
 
 
 
Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 
                       tajemnice komise 
 
 
Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 
                       předseda komise 


