
Zápis č. 2 z jednání Komise pro nákup uměleckých děl ze dne 18.06.2020 
 
 
 
 
Přítomni: MUDr. Pavel Holík, JUDr. Josef Augustin, Dagmar Vichorcová, Mgr. Miroslava 

Hanáková, Jan Jankůj, PhDr. Miroslav Macík, PhDr. Ivana Vaňková, Miroslav 
Pišťák, Ing. David Vančík, Lukáš Andrýsek, Magdalena Hedvika Jansová 

 
 
 
Omluven: Roman Karšulín 
 
 
 
Program:  
 

1. Zahájení + informace 
2. Předložení nabídek uměleckých děl 
3. Diskuze 
4. Závěr 

 
 
 
K bodu 1) 
V 15:30 zahájil předseda komise MUDr. Pavel Holík jednání Komise pro nákup uměleckých 
děl, přivítal všechny přítomné, informoval členy komise o zbylém rozpočtu na tento rok 
(72.000,- Kč) a předal slovo PhDr. Miroslavu Macíkovi, aby představil jednotlivá umělecká díla.  
 
 
 
K bodu 2) 
 
Vilém Topinka – obraz ,,Hanáci a Hanačky v krojích před kostelem“ – olej na plátně – 
63x74,5 cm – cena 50.000,- 
Hlasování:  pro – 0  proti – 11 zdržel se – 0    Nechváleno 
 
Jaroslav Keluc – obraz ,,Krajina Prostějova 1“ – olej na plátně – 101x72 cm - cena 
neznámá 
Hlasování:  pro – 0  proti – 7 zdržel se – 4   Neschváleno 
 
Jaroslav Keluc – obraz ,,Krajina Prostějova 2“ – olej na plátně – 75x56,5 cm – cena 
neznámá 
Hlasování:  pro – 0  proti – 6 zdržel se – 5             Neschváleno 
 
Aljo Beran – obraz ,,Kravařova ulice“ – akvarel -  32x53 cm - cena 30.000,- dohromady 
s obrazem ,,Prostějov“ viz níže 
Hlasování:  pro – 7  proti – 2 zdržel se – 2      Schváleno 
 
Aljo Beran – obraz ,,Prostějov“ – olej na plátně – 101x71 cm - cena 30.000,- dohromady 
s obrazem ,,Kravařova ulice“ viz výše 
Hlasování:  pro – 7  proti – 2 zdržel se – 2      Schváleno 
  
 



Miroslav Šmíd – obraz ,,Vánoce na Hané“ – olej na plátně – 85x110 cm – cena 20.000,- 
Hlasování:  pro – 10  proti – 0 zdržel se – 1     Schváleno 
 
František Sysel – obraz ,,Autoportrét“ – pastel v paspartě – 43,5x33,5 cm – cena 6.000-, 
bude zarámováno a vyčištěno 
Hlasování:  pro – 10  proti – 0 zdržel se – 1     Schváleno 
 
arch. Richard Novák – obraz ,,Národní dům v Prostějově“ – cena 15.000,- 
Hlasování:  pro – 10  proti – 0 zdržel se – 1     Schváleno 
 
 
K bodu 3) 
Diskuze:  

 pí Jansová se dotázala na seznam již zakoupených uměleckých děl  

 odpověděl PhDr. Macík, že seznam ještě není v dobrém stavu (překlepy, špatní autoři, 
špatná kvalita fotografií) 

 MUDr. Holík navrhl, aby se komise na svém příštím jednání šla podívat na již 
zakoupené obrazy 

 pí Jansová konstatovala, že přehled děl je nutný z důvodu zakoupení dalších děl 
(možnost porovnání, zda je již autor v městské sbírce zastoupen) a dotázala se, zda 
bude seznam i v elektronické podobě 

 p. Pišťák konstatoval, že pořádný katalog může stát i 100.000,- Kč. Již existuje soupis 
děl bez fotografií, ve kterém se dá alespoň vyhledávat, zda je autor již v městské sbírce 
zastoupen či nikoli. Pan předseda by mohl požádat Radu města Prostějova                                 
o velkorysost. 

 MUDr. Holík řekl, že seznam uměleckých děl, by byl jako důkaz snažení komise                        
a informoval členy o jednání s panem primátorem a PhDr. Macíkem  

 JUDr. Augustin se zeptal, jaká je vize dalších výstav na zámku a jaké jsou termíny 

 odpověděl PhDr. Macík, současná výstava je do konce prázdnin (Krajina 
Prostějovska), v září se uskuteční výstava Viktora Hohause, která bude vytvořena 
z městských, muzejních a soukromých sbírek. Další bude výstava malíře Karla 
Tomana, spolu s výstavou se bude vydávat i kniha jeho kreseb. V březnu započne 
výstava Jindřicha Štreita. 

 pí Jansová sdělila, že je špatná informovanost veřejnosti ohledně výstav (od kdy,                   
do kdy, jaká je výstava,…) 

 PhDr. Macík odpověděl, že v Radničních listech je pozvánka na výstavy, dále je                     
na internetových stránkách města Prostějova a na „áčku“ před zámkem 

 MUDr. Holík konstatoval, že by „áčko“ mělo být na náměstí i nějaká trvalá informativní 
tabule  

 p. Pišťák řekl, že se nejdříve musí rozhodnout organizační věci ohledně galerie, poté 
se budou řešit věci další a dále konstatoval, že je radši, když se kupují obrazy                             
od prostějovských malířů než cizinců za 100.000,- Kč až 150.000,- Kč, dříve se komise 
informovala v muzeu o jejich dílech, aby se zakoupená díla nezdvojovala 

 pí Jansová konstatovala, že je v Prostějově docela velká základna akademických 
malířů, ale jak je oslovit, když nic nenabízí? 

 MUDr. Holík navrhl, že by se mohl nějaký umělec pozvat na jednání komise 

 p. Jankůj řekl, že je nedůstojné, jak se zámek celkově využívá (ZUŠ, Domovní správa, 
vinárna) 

 MUDr. Holík řekl, že toto téma není náplní komise, o tom rozhoduje rada města 

 JUDr. Augustin informoval členy komise, že na včerejším jednání kulturní komise 
navrhl, že kvůli výročí 630 let povýšení na město, by se mohla uspořádat výstava 
s názvem např. Občané svému městu nebo Prostějované Prostějovu, kde by se 
vytavovaly obrazy, které vlastní občané, a zapůjčili by je na výstavu, garantem by mohl 
být PhDr. Macík. Výstava by mohla proběhnout v období květen/červen. 



 PhDr. Macík informoval komisi o výstavě Vladimíra France, která proběhne v 17 hodin 
24.06.2020 ve Zlaté bráně v Prostějově a nese název Má vlast/malby, výstavě 
předchází koncert na varhany v podání Vladimíra Franze v Kostele Povýšení svatého 
kříže od 16 hodin. Dále 25.06.2020 proběhne Ukládání kamenů zmizelých – spolek 
Hanácký Jeruzalém a tentýž den proběhne v divadelním sále v 17 hodin přednáška 
Fenomén Golem mezi tradicí a mystikou. V sobotu 27.06.2020 v 17 hodin na 
Plumlovském zámku se uskuteční výstava Antonína Gavlase: Záhady světla – Plumlov 
2020. Dále informoval o tom, že dcera kastelána Pavla Zástěry Zuzana Zástěrová, 
studentka dějin umění, zpracovává díla od Otakara Hubšila, projednává se možnost 
výstavy a zapůjčení děl z Olomouckého muzea. 

 
 
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 17.09.2020 v 15:30 a jednání v 16:50 ukončil. 
 
 
 
V Prostějově dne 26. června 2020 
 
 
 
Zpracovala: Veronika Čechová v. r. 
                       tajemnice komise 
 
 
 
 
Schválil: MUDr. Pavel Holík v. r. 
                       předseda komise 


