
Zápis č. 2 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 27. 03. 2019 
 

 

 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, Roman Karšulín, PhDr. Ivana Vaňková, Ing. David Vančík, 

Jindřich Skácel, Miroslav Pišťák, Magdalena Hedvika Jansová, JUDr. Josef Augustin, 

Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, Lukáš Andrýsek 

 

 

Omluveni: Miroslava Hanáková, Dagmar Vichorcová 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Předložení nabídek uměleckých děl 

3. Diskuze 

4. Závěr 

 

 

 

K bodu 1) 

V 15.00 hodin zahájil předseda komise MUDr. Pavel Holík jednání Komise pro nákup uměleckých 

děl, přivítal všechny přítomné a vyzval jednotlivé členy, aby se krátce představili, pak přistoupil 

k dalšímu bodu programu. 

 

 

 

K bodu 2) 

Pan MUDr. Pavel Holík předal slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby informoval komisi o možnosti 

zakoupení díla od autora Georga Kuehna – obraz ,,Sv. Jan Křtitel“ – olej na plátně – 34,5 x 22,5 cm – 

cena 25.000,- Kč, který bude k dispozici na příštím jednání komise. Členové se shodli, že o dílo je 

zájem, avšak je nutno ho vidět fyzicky. Dále pan předseda předal slovo Jindřichu Skácelovi, aby 

představil jednotlivá díla, která byla komisi nabídnuta k posouzení. 

 

 

Milan Kubeš – obraz ,,Tenisté“ – olej na plátně – 70x50 cm – cena 8.000,- 

Hlasování: pro – 10 proti – 0 zdržel se – 1   Schváleno 

 

 

Milan Kubeš – obraz ,,Prostějov, Školní ulice“ – olej na plátně – 70x60 cm – cena 9.000,- 

Hlasování: pro – 2  proti – 8 zdržel se – 1   Neschváleno 

 

 

Štěpánka Coufalová – obraz z cyklu ,,Nespavost“ – olej na plátně – 100x70 cm – cena 8.000,- 

Hlasování: pro – 2  proti – 8 zdržel se – 1   Neschváleno 

 

 

Milan Fridrich – obraz ,,Abstraktní kompozice“ – olej na desce – 40x40 cm – cena 2.000,- 

Hlasování: pro – 7  proti – 3 zdržel se – 1   Schváleno 

 

 



Miloš Libra – obraz ,,Žena s deštníkem“ – olej na desce – 50x30 cm – cena 13.000,- 

Hlasování: pro – 8  proti – 2 zdržel se – 1   Schváleno 

 

 

Antonín Kameník – olej na plátně – 40x35 cm – cena 8.000,- 

Hlasování: pro – 3  proti – 6 zdržel se – 2   Neschváleno 

 

 

Romana Hadová – obraz ,,Klavír“ – olej na kartonu – 80x70 cm – cena 4.000,- 

Hlasování: pro – 2  proti – 8 zdržel se – 1   Neschváleno 

 

 

Mira Macík – serigrafie – 100x70 cm – cena 3.000,- 

Hlasování: pro – 9  proti – 0 zdržel se – 2   Schváleno 

- U tohoto autora bylo k dispozici několik serigrafií, proto komise nejprve odhlasovala, zda je 

zájem o nějaké dílo, poté se jedno dílo vybralo a členové o něm řádně odhlasovali. 

 

 

K bodu 3) 

Diskuze: 

- MUDr. Holík připomněl, že posláním Komise pro nákup uměleckých děl je nashromáždit díla 

prostějovských autorů 

- PhDr. Macík by chtěl iniciovat, aby díla nakoupená Komisí pro nákup uměleckých děl, nebyla 

zastrčená ve ,,sklepě“, ale aby visela v kancelářích magistrátu 

- p. Pišťák upřesnil, že díla jsou umístěna na bezpečném a vhodném místě – depozitář 

Magistrátu města Prostějova 

- JUDr. Augustin informoval, že v městské galerii je stále stejná výstava již od září a zeptal se, 

zda má město vypracovaný statut galerie, popřípadě jestli se řeší nějaký pronájem, dále se 

zmínil o výměně výstav a jejich propagaci 

- p. Pišťák sdělil, že by se nejprve mělo vyřešit, kdo bude za galerii odpovídat 

- p. Karšulín sdělil, že se statutem galerie zatím nová rada města nezabývala, pouze pronájmem 

kavárny 

- PhDr. Macík sdělil, že ho kontaktovala náměstkyně Ing. Sokolová, kvůli výměně výstavy 

v galerii, dále navrhl členům komise, aby se do galerie po skončení jednání šli podívat a mohl 

je tak seznámit s vizí a směrem výstav 

- p. Skácel sdělil, že pokud město nedá peníze a nebude se o výstavu starat galerista celou 

pracovní dobu, je to bezpředmětné 

- JUDr. Augustin se zeptal PhDr. Macíka, zda by byl ochoten vytvořit 10 výstav ročně 

- p. Pišťák znovu upozornil, že je nejprve nutné rozhodnout, kdo bude odpovídat za galerii, a 

pak až řešit peníze 

- PhDr. Macík informoval, že další výstava bude tématicky k Prostějovu (panoramata, atd.)  

a dále by chtěl doporučit Radě města Prostějova, aby se zabývala vyřešením polic v druhé 

místnosti galerie popřípadě nákupem vitrín pro menší díla 

- JUDr. Augustin sdělil, že se musí najít člověk, který se galerii bude plně věnovat nebo 

vedoucí odboru a musí se vyřešit statut galerie a otázka financí 

- PhDr. Macík sdělil, že se mohou vystavovat díla, která byla zakoupena, a tímto způsobem 

galerie může fungovat 

- MUDr. Holík poznamenal, že se musí najít rozpočet pro galerii 

- P. Pišťák sdělil, že rozpočet na galerii existuje 

- PhDr. Macík sdělil, že je důležité přesvědčit občany, že je Komise pro nákup uměleckých děl 

důležitá, viditelným důkazem budou vystavovaná díla. Mohlo by být 4 - 5 výstav ročně 

s různými tématy, aby byla práce komise vidět. 

- p. Skácel informoval, že v poslední době stojí nejlepší výstavy okolo 50.000,- až 100.000,- Kč 

- p. Pišťák sdělil, že galerie města byla zřízena proto, aby vystavovala věci, které městu patří 



- PhDr. Macík sdělil, že při presentaci uměleckých děl ve výstavních prostorách jsou potřeba 

finanční prostředky na čištění, konzervaci a restaurování děl 

- p. Andrýsek se zeptal, zda je k dispozici seznam nakoupených uměleckých děl 

- PhDr. Macík sdělil, že má u sebe seznam nakoupených děl, avšak není úplný, bude hotov až 

-  v říjnu 

- Členové komise pro nákup uměleckých děl by chtěli doporučit Radě města Prostějova zabývat 

se statutem Galerie města Prostějova, vyřešit pod koho bude galerie spadat a kdo se o ni bude 

starat. 

 

 

 

K bodu 4) 

Vzhledem k tomu, že již nebyly žádné připomínky ani diskuzní příspěvky, poděkoval předseda komise 

MUDr. Holík všem přítomným za účast, připomněl členům komise, že další jednání komise               

se uskuteční 22. 05. 2019 a jednání v 16:50 hod. ukončil. 

 

 

 

 

V Prostějově dne 29. 03. 2019 

 

 

 

 

Zpracovala: Veronika Paráková v. r. 

                          tajemnice komise 

 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 

                          předseda komise 


