
Zápis č. 4 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 26. 06. 2019 
 

 

 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, Jindřich Skácel, Magdalena Hedvika Jansová, JUDr. Josef 

Augustin, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, Lukáš Andrýsek, Ing. David Vančík, 

Dagmar Vichorcová 

 

 

Omluveni: Miroslava Hanáková, Roman Karšulín, PhDr. Ivana Vaňková, Miroslav Pišťák 

 

 

Hosté:  Mgr. Soňa Provazová 

 

 

 

Program:  

 

1. Zahájení a prohlídka muzea 

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 představil členům komise ředitelku Muzea a galerie v Prostějově paní 

Mgr. Soňu Provazovou, která se v krátkosti představila, pozvala členy komise na první historický 

muzejní ples k výročí sametové revoluce, který se uskuteční dne 08. 11. 2019 a udělala členům komise 

prohlídku muzea a galerie. Po prohlídce předal pan předseda slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi                     

a Jindřichu Skácelovi, aby představili jednotlivá umělecká díla. 

 

 

 

 

 

K bodu 2) 

 

Karel Vaca – obraz ,,Plumlovský zámek“ – tempera na kartonu – 60 x 50 cm - cena 23.000,- 

Hlasování: pro – 7  proti – 2 zdržel se – 0   Schváleno 

 

 

Vilém Kraus – obraz ,,Jarní Prostějov“ – tempera a olej na desce  – 90 x 60cm, s rámem 100x70 

cm – cena 18.000,- 

Hlasování: pro – 8  proti – 0 zdržel se – 1   Schváleno 

 

 

Karel Augusta – obraz ,,Kytice“ – olej na plátně - cena 12.000,- 

Hlasování: pro – 0  proti – 8 zdržel se – 1   Nechváleno 

 

 

 

 



K bodu 3) 

Diskuze: 

- PhDr. Macík informoval členy komise o průběhu jednání Rady města Prostějova, která 

proběhla dne 25. 06. 2019 

- Členové Komise pro nákup uměleckých děl se usnesli, že na jednání Rady města 

Prostějova bude chodit, jako zástupce komise, pan PhDr. Miroslav Macík 

- Ing. Vančík se zeptal, kolik zbývá peněz komisi na nákup uměleckých děl 

- odpověděl MUDr. Holík – 110.000,- Kč 

- PhDr. Macík navrhl, aby pí Jansová oslovovala mladé umělce, od kterých by případně 

komise mohla nějaká díla zakoupit, dále informoval členy komise o plánované výstavě 

v městské galerii, a to hanácký folklór, krajina Hané a další věcí na tuto tématiku                             

ze soukromých sbírek. Poté informoval o schůzce s Ing. Miladou Sokolovou, náměstkyní 

primátora města a Michalem Krejčím, zaměstnancem Magistrátu města Prostějova, na které se 

řešilo, jak bude vypadat katalog uměleckých děl, který by měl být vypracován do konce 

prázdnin a pravděpodobně i zveřejněn na webu města a restaurování děl, která budou                       

na výstavě. Dále informoval o jednání ohledně městské galerie a vitrín s PhDr. Markem 

Perůtkou, vedoucím oddělení památkové péče. 

- MUDr. Holík navrhl pozvat na příští jednání Ing. Sokolovou a dodal, že by spolu 

mělo město a muzeum spolupracovat a městská galerie by se měla instituovat 

- p. Skácel informoval komisi o výstavě ,,Publikum ztichlo ohromeno velkolepostí díla“,                         

obrazy Václava Brožíka od 5. 9. - 3. 11. 2019 v Muzeu a galerii v Prostějově 

- JUDr. Augustin se vyjádřil, že by byl velmi nerad, kdyby kultura v Prostějově zanikala, dále, 

že galerie v zámku nemá žádný scénář, 2 výstavy za 10 měsíců je málo, běžné výstavy jsou        

po 6 týdnech až 2 měsících. Sdělil, že je schopný zajistit 2 výstavy, ale je potřeba zajistit 

vitríny, 1 nebo 2 jsou málo. Jelikož stále není statut městské galerii, je ochoten se na jeho 

vypracování podílet s PhDr. Macíkem a p. Skácelem.  

- Členové komise navrhli, aby se příštího jednání komise zúčastnil i pan PhDr. Markem 

Perůtka. 

- JUDr. Augustin informoval, že minulý týden byli v městské galerii pouze 3 lidé, za to může 

nulová propagace galerie a zeptal se, proč někde není poutač 

- PhDr. Macík uvedl, že se propagační cedule řeší, ale záleží na památkáři, který ji zakázal                 

na plotě 

- JUDr. Augustin řekl, že by na ní neměla chybět otevírací doba galerie a výstavy by se měly 

propagovat v radničních listech 

- p. Jankůj navrhl, aby součástí prohlídek radnice byla i prohlídka městské galerie a zeptal se, 

zda by nemohly být někde umístěny tzv. „Áčka“ – reklamní poutače na městskou galerii 

s otevírací dobou 

- p. Skácel dodal, že se jedná o chráněnou památku a navrhl udělat 2 bannery, ke každé 

výstavě  

- MUDr. Holík opakovaně upozornil členy komise, že jsou v Komisi pro nákup uměleckých 

děl, kde by se měla právě umělecká díla řešit, galerií by se měla zabývat kulturní komise  

- JUDr. Augustin dodal, že banner je důležitý, třeba i pro návštěvníky, kteří přijedou                         

do Prostějova a díky banneru se dozví o výstavě. Dále dodal, že vše je otázka koncepce, měl 

by být kurátor, mělo by se vyřešit, kdo to má být, nebyl by problém ho zajistit, mělo by se 

dělat 6-8 výstav ročně. Poté navrhl, aby se udělalo výjezdní zasedání, na kterém se nasbírají 

zkušenosti, např. v Uničově, ve kterém je 6 muzeí. 

- MUDr. Holík shrnul zásadní body v diskuzi, a to: 1) zprovoznit městskou galerii – mít 

oficiální statut, personální zázemí, vitríny, což vše záleží na rozhodnutí Rady města Prostějova 

                                                                                          2) na příští jednání komise pozvat     

Ing. Sokolovou a PhDr. Perůtku 

- PhDr. Macík dodal, že městská galerie, je hlavně o představování zakoupených uměleckých 

děl veřejnosti 

- MUDr. Holík řekl, že by se mělo i vyřešit, kdo bude vystavené obrazy hlídat 

- Mgr. Provazová sdělila, že ve městě chybí koordinace akcí a dodala, že muzeum nemá 

kapacitu, není dostatek obrazů, proč by se nemohlo muzeum a městská galerie spojit 



- JUDr. Augustin dodal, že je dobře, že je vstup do galerie přes kavárnu, ale než bude mít 

galerie vlastní vchod ze dvora, je otevírací doba závislá na kavárně, tudíž od 13-20 hodin 

- p. Jankůj navrhl, aby se sešla Komise pro nákup uměleckých děl společně s Komisí                    

pro kulturu v městské galerii 

- JUDr. Augustin informoval, že příští rok se bude slavit 630. výročí města Prostějova, mohl 

by se udělat průřez historií města, vybrat se několik děl a udělat výstavu, společně 

v koordinaci muzea a města, dále dodal, že vitríny v městské galerii měla zaplatit Domovní 

správa Prostějov, ale pan jednatel Ing. Vladimír Průša to odmítl. 

- Mgr. Provazová informovala členy komise, že muzeum má vitrín dost  

- MUDr. Holík znovu zopakoval, že by se městskou galerií měla zabývat Komise pro kulturu, 

cílem této komise je nákup uměleckých děl  

- JUDr. Augustin řekl, že každá věc by měla mít institucionální zastřešení, galerie by měla 

spadat pod nějaký odbor magistrátu 

- Členové Komise pro nákup uměleckých děl doporučují Radě města Prostějova, aby se 

zabývala institucionalizací městské galerie 

- p. Skácel řekl, že město musí vyčlenit správce galerie a PhDr. Macík ho může koordinovat 

- JUDr. Augustin dodal, že smyslem Komise pro nákup uměleckých děl je díla vystavit,                  

ne prodat 

 

 

 

 

 

 

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 04. 09. 2019 v 16:00 a komisi v 17:05 ukončil. 

 

 

 

 

V Prostějově dne 01. 07. 2019 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Veronika Paráková v. r. 

                          tajemnice komise 

 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 

                          předseda komise 


