
Zápis č. 3 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 22. 05. 2019 
 

 

 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, Roman Karšulín, PhDr. Ivana Vaňková, Jindřich Skácel, 

Miroslav Pišťák, Magdalena Hedvika Jansová, JUDr. Josef Augustin, Jan Jankůj, 

PhDr. Miroslav Macík, Lukáš Andrýsek, Miroslava Hanáková, Dagmar Vichorcová 

 

 

Omluveni: Ing. David Vančík 

 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení 

2. Předložení nabídek uměleckých děl 

3. Diskuze 

4. Závěr 

 

 

 

K bodu 1) 

V 16.00 hodin zahájil předseda komise MUDr. Pavel Holík jednání Komise pro nákup uměleckých 

děl, přivítal všechny přítomné a předal slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil jednotlivá 

umělecká díla. 

 

 

 

K bodu 2) 

 

Dušan Janoušek – obraz ,,Dívka v rádionce“ – olej – 42x30 cm – rok 1948 – cena 8.000,- 

Hlasování: pro – 8  proti – 3 zdržel se – 0   Schváleno 

 

 

Dušan Janoušek – obraz ,,Istrie“ – olej  – 50x50 cm – cena 15.000,- 

Hlasování: pro – 8  proti – 3 zdržel se – 0   Schváleno 

- od tohoto autora bylo k dispozici několik děl, proto komise nejprve vybrala dvě díla, a poté o 

nich odhlasovala 

 

Vilém Kraus – keramická mozaika na dřevotřískové desce – 64x37 cm – 60. - 70. stol. - cena 

10.000,- 

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

 

 

Antonín Kameník – obraz ,,Prostějov ze Záhoří“ – olej na plátně – 80x120 cm – rok 1943 - cena 

30.000,- 

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

 

 

Zdeněk Hybler – obraz ,,Podzim“ – olej – 35x50 cm – rok 1960 - cena 5.000,- 

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

Posud hlasovalo pouze 11 členů, pan JUDr. Augustin se zúčastnil jednání až později. 



George Kuehn – obraz ,,Sv. Jan Křtitel“ – olej na plátně – 34,5 x 22,5 cm – rok 1839 – cena 

25.000,-  

Hlasování: pro – 11 proti – 1 zdržel se – 0               Schváleno 

 

 

Mojmír Švarc – obraz „Postavy“ - olej na desce – 80x80 cm – cena 10.000,- 

Hlasování: pro – 8  proti – 3 zdržel se – 1   Schváleno 

 

 

Mojmír Švarc – obraz „Starý Prostějov“ – tempera na lepence – 60x40 cm – cena 4.000,- 

Hlasování: pro – 5  proti – 6 zdržel se – 1   Neschváleno 

 

 

Hana Wichterlová – kresba na lepence – 35x25 cm – cena 12.000,- 

Hlasování: pro – 11 proti – 0 zdržel se – 1   Schváleno 

 

 

Jan Tříska – návrh na pomník T. G. M. - bronz - výška 37 cm – cena 12.000,- 

Hlasování: pro – 12 proti – 0 zdržel se – 0   Schváleno 

 

 

Produkce firmy Gajdoš Prostějov – 2 ks - Pohár se znakem PV a Plaketa se znakem PV -  cena 

5.000,- dohromady 

Hlasování: pro – 8  proti – 4 zdržel se – 0   Schváleno 

 

 

 

K bodu 3) 

Diskuze: 

- PhDr. Macík informoval členy komise o možnosti zakoupení cínového reliéfu z 30. let                 

od autorky Hany Wichterlové v hodnotě asi 250.000,- Kč, což je však nad rámec letošních 

finančních možností. Dále PhDr. Macík informoval o tom, že proběhla druhá část výstavy 

městských obrazů v Prostějovském zámku, ale nikdo o ní nevěděl, jelikož nebyla dostatečně 

propagována. 

- p. Skácel informoval o výstavě Fotbal to je hra, která se uskuteční od 06. 06. 2019 v Muzeu               

a galerii v Prostějově 

- PhDr. Macík informoval komisi o setkání s p. primátorem, kde řešili budoucnost městské 

galerie, spolupráci s muzeem a možnost doplnění městské sbírky sbírkou z muzea                           

i ze soukromého vlastnictví 

- p. Karšulín sdělil komisi stanovisko k doporučení Komise pro nákup uměleckých děl                     

z 27. 03. 2019 z porady primátora 

- JUDr. Augustin sdělil, že 4 výstavy ročně jsou málo, chtělo by to poutač, lepší propagaci 

výstav, PR je nulová. Mělo by se zapracovat na tom, aby se dostalo co nejvíce turistů nejen                

do města, ale i do městské galerie. 

- p. Pišťák sdělil, že pořád není vyřešený statut galerie ani pod jaký odbor bude zařazena, ale i 

v tomto stavu jsme schopni výstavu udělat 

- JUDr. Augustin řekl, že galerie musí mít statut, a že je pro pozvání Ing. Sokolové na jednání 

komise 

- p. Skácel řekl, že je to fiasko, neříct veřejnosti o druhé části výstavy 

- pí Jansová se zeptala, zda již není vypracovaný seznam nakoupených děl 

- p. Pišťák informoval, že to má na starosti pracovník magistrátu p. Krejčí, seznam je však 

nepřehledný, měl by se najmout někdo, kdo ho předělá 

- PhDr. Macík sdělil, že existuje jeden seznam podle inventárních čísel a druhý, na kterém je                 

i fotografie, někde však bez autorů a sdělil, že je schopný ho dát dohromady 

- p. Andrýsek řekl, že je seznam nakoupených děl nejpodstatnější věc 



- PhDr. Macík sdělil, že by bylo dobré seznam zveřejnit i na webu  

- p. Skácel informoval komisi o probíhající výstavě Miry Macíka ml. - Vrstvy ve Zlaté bráně 

- p. Jankůj pozval členy komise 05. 06. 2019 na svoji přednášku v archivu o historii republiky 

od 17:00 

- Členové Komise pro nákup uměleckých děl by chtěli doporučit Radě města Prostějova, aby se 

zabývala zpracováním přehlednějšího seznamu děl. 

 

 

 

K bodu 4) 

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

MUDr. Holík všem přítomným za účast, domluvil se se členy komise na dalším jednání, které se 

uskuteční 26. 06. 2019 v 16:00 a komisi v 17:30 ukončil. 

 

 

 

 

V Prostějově dne 27. 05. 2019 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Veronika Paráková v. r. 

                          tajemnice komise 

 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 

                          předseda komise 


