
Zápis č. 5 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 17. 09. 2019 
 

 

 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, Roman Karšulín, Mgr. Miroslava Hanáková, Magdalena Hedvika 

Jansová, JUDr. Josef Augustin, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, Lukáš Andrýsek, 

Dagmar Vichorcová, Miroslav Pišťák 

 

 

Omluveni: Ing. David Vančík, PhDr. Ivana Vaňková 

 

 

Hosté:  Ing. Milada Sokolová, PhDr. Marek Perůtka 

 

 

 

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 včetně pozvaných hostů náměstkyni primátora města Prostějova                   

Ing. Miladu Sokolovou a vedoucího oddělení památkové péče pana PhDr. Marka Perůtku. Poté předal 

pan předseda slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil jednotlivá umělecká díla. 

 

 

K bodu 2) 

 

Adolf Kašpar – obraz ,,Žudr“ – ilustrační perokresba – 11x17cm - cena 3.000,- 

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

 

Antonín Majer – obraz ,,Dobový ráz nám. T. G. M. v první polovině 20. století“ – olej na plátně  

– 72x 53cm – cena 28.000,- 

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

 

Josef Mánes – obraz ,,Studie květin“ – kombinovaná technika na papíře - 20x30 cm - cena 

25.000,- 

Hlasování: pro – 2  proti – 4 zdržel se – 3   Nechváleno 

 

Jana Julínková – obraz ,,Spolubydlící“ – akryl na kartonu – 100x75 cm – cena 28.000,- 

Hlasování: pro – 0  proti – 9 zdržel se – 0   Neschváleno 

Posud hlasovalo pouze 9 členů, pan L. Andrýsek se zúčastnil jednání později. 

 

Antonín Kameník – obraz ,,Fotbalista SK Makkabi Prostějov – cena 6.000,-  

Hlasování: pro – 5  proti – 3 zdržel se – 2   Nechváleno 

 

 

 



František Tříska – obraz ,,Národní dům a Netušilova ulice v Prostějově“ – kombinovaná 

technika na desce – 35x30 cm – cena 8.000,- 

Hlasování: pro – 9  proti – 0 zdržel se – 1   Schváleno 

 

Dále bylo nabídnuto komisi k doporučení Radě města Prostějova ke koupi několik obrazů, které jsou 

jako zápůjčka (od pana Ing. Vysloužila) vystaveny v zámku. Komise z nich nejprve vybrala 4 díla,               

o kterých později hlasovala, a to: 

 

Vilém Topinka – obraz ,,Hanačka s košíkem /klebetníkem/“ – olej na lepence – 41x56 cm – cena 

8.000,- 

Hlasování: pro – 8  proti – 0 zdržel se – 2   Schváleno 

 

Jan Smítal – obraz ,,Hanák – Sběratel písní Dr. Poláček“ – olej na plátně – 50x70 cm – cena 

12.000,- 

Hlasování: pro – 7  proti – 0 zdržel se – 3   Schváleno 

 

Antonín Kameník – obraz ,,Rychtář se ženou“ – akvarel na kartonu – 55x40 cm – cena 9.000,- 

Hlasování: pro – 1  proti – 9 zdržel se – 0   Neschváleno 

 

Viktor Hohaus – obraz ,,1. máj 1957 – Hanáci – olej na plátně – 82x56 cm – cena 14.000,-  

Hlasování: pro – 6  proti – 0 zdržel se – 4   Nechváleno (nebyla 

pro nadpoloviční většina celé komise) 

 

 

K bodu 3) 

Diskuze: 

- PhDr. Macík informoval členy komise o probíhající výstavě Hanácké zastavení                            

na Prostějovském zámku 

- MUDr. Holík informoval členy o výstavě Boba Pacholíka ve Státním okresním archivu                  

v Třebízského ulici 

- Ing. Sokolová taktéž informovala o výstavě Hanácké zastavení, přiblížila členům tématiku 

výstavy a zároveň na ni členy komise pozvala 

- PhDr. Macík sdělil, že by chtěl poděkovat Muzeu a galerii Prostějova, paní ředitelce muzea 

Mgr. Soni Provazové a údržbě muzea a města Prostějova za pomoc s výstavou 

- Ing. Sokolová dále informovala komisi o Katalogu uměleckých děl, které nakoupilo město 

- p. Pišťák se zeptal, zda je katalog udělaný po jménech autorů, pokud ne, tak by to doporučil, 

z důvodu lepší orientace 

- Ing. Sokolová informovala, že lze seznam procházet v PC, kde je lehké se orientovat, např.            

i podle autorů 

- MUDr. Holík zdůraznil, že je rád, že se Katalog uměleckých děl vlastněných v městské 

sbírce podařilo, na žádost komise, vytvořit 

- JUDr. Augustin sdělil, že se mu nynější výstava (Hanácké zastavení) moc líbí, především 

vitríny a zdá se mu být nejkomplexnější. Dále podotknul, že každá galerie má mít vlastní 

vitríny a zeptal se, jak to s nimi vypadá, kdy bude v zámku alespoň 6-8 vitrín? 

- Ing. Sokolová odpověděla, že proběhlo jednání s PhDr. Perůtkou přímo v zámku, kde se 

řešily i vitríny, které by však byly moc drahé. Nejprve se udělá kompletní seznam uměleckých 

děl, a pak se rozhodne, městská galerie totiž vystavuje hlavně městská díla, pokud do vitrín 

nebude co dát, bude jejich nákup zbytečný. 

- PhDr. Perůtka sdělil, že není dobrý nápad instalovat vitríny pod klenbu, nelze zničit panely. 

Nabídl možnost instalovat variabilní vitríny, ale bylo řečeno, že je to příliš drahé. Vitríny, 

které jsou zapůjčené z muzea, jsou standartní a tahle improvizace je možná. Dále poznamenal, 

že vitríny nesmí škodit a konkurovat architektuře. Poté se pan doktor vyjádřil k úrovni kvality 

sbírky a dodal, že celkové vyjádření nechá na později, na písemnou formu jako možný námět 

na příští komisi. 



- MUDr. Holík poznamenal, že by se neměly řešit věci, které patří do kulturní komise, tato 

komise řeší hlavně nákup uměleckých děl, ale názoru PhDr. Perůtky si váží. Dále poznamenal, 

že obě komise (kulturní i pro nákup uměleckých děl) by měly úzce spolupracovat, ale úkolem 

této komise je pouze doporučit či nedoporučit Radě města Prostějova umělecká díla ke koupi. 

- PhDr. Macík sdělil, že v této době není potřeba vitríny kupovat, a poznamenal, že vzhledem 

k rozpočtu komise, není možno nakupovat veledíla. Zakoupená díla jsou díla, která mají vztah 

k Prostějovu, např. na druhé městské výstavě lidé zavzpomínali, jak to dříve bylo a výstava se 

velice líbila. 

- MUDr. Holík poznamenal, že pokud se nějaká veledíla objeví, ráda je komise radě doporučí 

- p. Pišťák sdělil, že komise vznikla hlavně proto, aby se nakupovala díla úzce spjatá s městem 

Prostějovem a okolím, ne aby se budovala městská galerie, která by konkurovala těm 

krajským a poznamenal, že by měla rozhodovat kvalita, ne ambice 

- p. Jankůj se zeptal, jak je vyřešeno označení městské galerie 

- PhDr. Perůtka odpověděl, že schválil návrh Ing. arch. Berana, jehož žadatelem                               

i objednavatelem byla Domovní správa Prostějov, s. r. o. 

- Ing. Sokolová sdělila, že bude požadovat zaslání návrhu, který zašle i členům komise 

- PhDr. Perůtka dodal, že povolil improvizaci pí Zapletalové – na plotě a vše záleží                        

na domovní správě, kdy návrh zrealizuje 

- JUDr. Augustin se zeptal, kolik by stály vitríny 

- PhDr. Macík odpověděl, že 500.000,- Kč, ale že zatím postačí zapůjčené vitríny z muzea 

- JUDr. Augustin sdělil, že do vitrín je co dávat, a že by chtěl znovu otevřít hlasování o obrazu 

A. Kameníka – Rychtář se ženou, jelikož je dobré mít rezervu, pokud by případně rada města 

nějaké jiné dílo nekoupila, nebo rozpočet navýšila 

- MUDr. Holík sdělil, že nechce, aby byl politický orgán proti odbornému posudku a nechal 

členy komise, aby znovu odhlasovali o obrazu A. Kameníka – Rychtář se ženou (pro – 1, proti 

– 9, zdržel se – 0, Neschváleno) 

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

zvážila možnost navýšení rozpočtu komise na letošní rok 2019. (Doporučení bylo řádně 

odhlasováno - všichni členové komise byli pro.) 

- PhDr. Perůtka se zeptal, jestli je nějaký přístup ke katalogu uměleckých děl a zda se řešil 

vztah městské sbírky s muzejním zákonem. Sbírka by měla být v centrální evidenci 

Ministerstva kultury. 

- p. Pišťák poznamenal, že je to starost magistrátu 

- MUDr. Holík informoval členy komise o odstoupení z funkce člena komise pana Jindřicha 

Skácela k 01. 08. 2019. A dohodl se se členy komise o dalším jednání, které se uskuteční               

28. 11. 2019. 

- p. Pišťák poznamenal, že tou dobou již bude znám návrh rozpočtu města na rok 2020 

 

 

K bodu 4) 

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

MUDr. Holík všem přítomným za účast a komisi v 16:50 ukončil. 

 

 

V Prostějově dne 23. 09. 2019 

 

 

Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 

                          tajemnice komise 

 

 

 

 

Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 

                          předseda komise 


