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Listujeme-li stránkami Památníku 
sedmdesátého pátého výročí reálky (Stát-
ního reálného gymnázia) v Prostějově 
z roku 1946, čteme tam u jména Alois 
Fišárek tyto řádky : 

Narodil se 16. července 1906 v Prostě-
jově, kdež jeho otec byl konfekcionářem. 
Studoval na naší reálce od r. 1927-34, kdy 
se podrobil zkoušce dospělosti. V kresle-
ní pracoval u prof. Jana Šány a prof. Ant. 
Kameníka vždy s velmi dobrým prospě-
chem. Je to jeden z nejmladších našich 
absolventů, jehož jméno má velmi dobrý 
zvuk v uměleckém světě. Památník přiná-
ší také – bohužel černobílou – reprodukci 
Fišárkova obrazu. Do textu v Památníku se  
vloudila drobná chybička, ve skutečnos-
ti maturoval Fišárek v roce 1924 a v tom 
smyslu je nutno opravit i počátek studia. 
Ovšem, když píše prof. Josef Glivický 
v Památníku  o bývalých žácích reálky, 
výtvarných umělcích, má rok Fišárkovy 
maturity uveden správně, pro změnu má 
zase chybně uveden rok narození. Tím 
nechci zpochybňovat hodnotu Památníku, 
naopak si myslím, že jeho pramenná hod-
nota s lety stoupá.

Fišárek tedy po maturitě odešel na Aka-

demii výtvarného umění do Prahy, kde 
studoval v krajinářské speciálce u prof. 
Otakara Nejedlého, malíře dramatického 
pojetí krajiny. Po studiích – a to je prv-
ní období Fišárkovy tvorby – se věnuje 
jednak námětům krajinářským, jednak 
portrétům (např. olej Nezamyslice 1934). 
Propracovává se k zátiší a tento obor se 
pro něho stává skutečně charakteristický 
(Okno do dvora 1936). To už se v jeho 
tvorbě prosazuje kubistický skladebný 
názor chápaný velmi originálně a ve svém 
výsledném tvaru skutečně nezaměnitelně 
(Zátiší s hudebními nástroji 1936, Zátiší 
s mísou ovoce 1937).

V roce 1939 přesídlil Fišárek z Prahy do 
Opočna (druhé období), kde má možnost 
uplatnit se v textilním návrhářství. Neo-
pouští však portrét (Studie matky 1939), 
ani krajinářství (Pohled na Opočno 1941). 
Nachází zde staršího kamaráda Aloise  
Wachsmana prožívajícího zkušenost 
kubismu a později surrealismu. Wachsman 
žel umírá předčasně v roce 1942.

Vliv práce na textiliích se projevuje i na 
obrazech Aloise Fišárka, obrazy se připo-
dobňují textuře příze (Zátiší s košíčkem).

Tragické chvíle války se promítly i do 

Fišárkovy tvorby především vyjádřením 
atmosféry doby (Natura mortua 1945, 
Fašismus 1945).

Po skončení války se Fišárek vrací do 
Prahy. Je jmenován profesorem užitkové 
a dekorativní malby na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové (1945-1967). V letech 
1967 – 1975 působí na Akademii výtvar-
ných umění. Pomalu končí období zátiší 
a krajin (Sklenice burgundského 1947) 
a s padesátými léty začíná třetí obdo-
bí tvorby charakterizované přechodem 
k monumentální tvorbě. Uveďme aspoň 
gobelíny Písně a tance pro hotel Interna-
tional z roku 1953.

Šedesátá léta jsou pro umělce charak-
teristická návratem k východiskům, ke 
kořenům, k bytostnému fundamentu jeho 
tvorby (Portrét hocha 1961, Starý most 
na Švamberku 1962). Znalci díla hovoří 
o poetizaci autorova vidění (Jarní krajina 
1975).

Během svého života navštívil Fišárek 
více zemí, zkoušel různé obory. Svá díla 
prezentoval na početné řadě výstav: v Pro-
stějově v letech 1934, 1977, 1980, dále ve 
Zlíně, Opočně,  vícekrát v Praze - např. 
souborná výstava se realizovala  v roce 
1976.  Autorem zasvěceného úvodu ke 
katalogu byl historik umění a kritik Jiří 
Kotalík, ředitel Národní galerie. Četné 
jsou i jeho zahraniční výstavy - Belgie, 
Švédsko, Maďarsko, Indie, Čína, Kanada 
a další.

Fišárkovo dílo se uzavřelo 5. února 
1980. Není úplně jednoduché hodno-
tit  osobnost a dílo tohoto tvůrce.Není 
pochyb o tom, že byl nadán výrazným 
talentem. Také se mu dostalo mnoha oce-
nění. V roce 1948 obdržel Cenu města 
Prostějova, získal Zlatou medaili na Svě-
tové výstavě v Bruselu v roce 1958, byl 
jmenován zasloužilým a posléze i národ-
ním umělcem. To ovšem nebyl v té době 
jen signál o nesporné umělecké úrovni, 
byl to i signál o jisté prorežimní ochotě, 
ať už byla motivována jakkoliv. Jak čas 
míjí, prověří se skutečné hodnoty. Ty 
zůstávají, i když lidé odcházejí a gene-
race se střídají. Hodnota Fišárkova díla 
zůstává nedotčena časem.

Prostějov se přihlásil k uměleckému 
odkazu Fišárkova díla nákupem obrazu 
Zátiší. Obraz, nyní deponovaný na radni-
ci, bude jednou zdobit sbírky prostějov-
ské obrazové galerie, o jejíž vznik město 
Prostějov po léta usiluje. V knize Pros-
tějov v malbě, kresbě, grafice je Fišárek 
zastoupen obrazem Krajina od Prostějo-
va.  

 Václav Kolář 

Květoslava FILIPI, Klotilda PINTROVÁ, Ladislav SLOUKA, Jaro-
slava NEZVALOVÁ, Libuše KUBÁTOVÁ, Jan BERKA, ing. Evžen 
MÜLLER, všichni z Prostějova, Jan NADYMÁČEK z Prostějova, části 
Vrahovice, František SEDLÁČEK, František ŠVALBE, Zdeňka STEU-
EROVÁ, Roland VOLNÝ, všichni z Prostějova. 

Marie KRÁTKÁ, Jaroslava ÚLEHLOVÁ, Věra PROCHÁZKOVÁ, 
Čestmír HRUBÝ, všichni z Prostějova, Vlastimil STUDENÝ z Prostě-
jova, části Krasice, František VETEŠNÍK, Libuše DIVIŠOVÁ, Milo-
slav MUSIL, všichni z Prostějova, Milada DVOŘÁKOVÁ z Prostějova, 
části Vrahovice, Milan HVOZDECKÝ z Prostějova, Alice JANEČKO-
VÁ z Prostějova, části Domamyslice, Margita PAPOUŠKOVÁ, Blanka 
GRÄNZEROVÁ, Stanislav SUCHÁNEK, Vladimír VYBÍRAL, všichni 
z Prostějova. 

Helena SIDOROVÁ, Květoslava ŠRÁMKOVÁ, Ladislav LANGR, všich-
ni z Prostějova, Květoslav VŠETIČKA z Prostějova, části Krasice, Anna BLU-
MENSTEINOVÁ, Jan KRČ, Oldřich CHROBÁK, všichni z Prostějova. 

Marie LAKOMÁ z Prostějova, části Vrahovice, Jan PIŇOS, Hedvika 
KREISELOVÁ, Marie ČÍŽKOVÁ, Drahomíra HANZELKOVÁ, Bed-
řiška ZATLOUKALOVÁ, František PROCHÁZKA, všichni z Prostě-
jova. 

Květa NEZVALOVÁ z Prostějova, Božena PROCHÁZKOVÁ z Pro-
stějova, části Vrahovice. 

Helena KOUKALOVÁ z Prostějova. 

Anna KVAPILOVÁ, Věra WÁGNEROVÁ, obě z Prostějova. 

Zdeňka JISKROVÁ z Prostějova, Marie LISICKÁ z Prostějova, části 
Držovice. 

Ludmila KOČÍ, Jaromír DVOŘÁK, oba z Prostějova. 

Aloisie OŠLEJŠKOVÁ, Zdeňka URBANOVÁ, obě z Prostějova. 

V měsíci červnu oslavili své životní jubileum: 
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Dne 8. června 2006 byli v obřadní síni prostějovské radnice 
slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy měs-
ta Prostějova tito noví občánci města Prostějova: 

Viktorie STENCHLÁKOVÁ, Ondřej HRUBÝ, Adriana HRU-
BÁ, Tereza VAŇKOVÁ, Linda AMBROŽOVÁ, Tereza KREJ-
ČÍ, Denis ZAŇÁT, Samuel KHAIL, Tereza TINKOVÁ, Eliška 
HAVLÍKOVÁ, Kateřina NAVRÁTILOVÁ, Ondřej VYMAZAL, 
Michal ERBEN, Elen DAŇKOVÁ, Dominik RADOUŠ, Klára 
STEFANUTTOVÁ, Jakub NĚMEC, Marek ŠÍDLO, Jiří ODRÁŠ-
KA, Sofie HRABALOVÁ, Jan PAVLÍK, Vojtěch KRÁTKÝ, Filip 
HERAL, Adriana KOMÍNKOVÁ, Eliška GÖTZOVÁ, Zuzana 

ŠPONAROVÁ, Anna MENŠÍKOVÁ, Vojtěch BRABLEC. 

Dne 29. června 2006 byli v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně uvítáni 
do života a zapsáni do pamětní knihy města Prostějova tito noví občánci města 
Prostějova: 

Lucie RÁCOVÁ, Michaela ČAPKOVÁ, Gabriel VALENTA, Petr VOJKŮVKA, 
Denis KONEČNÝ, Michaela LÁTALOVÁ, Tereza SPÁČILOVÁ, Drahomíra PŘI-
KRYLOVÁ, Filip OVČAČÍK, Robin FIALA, David OTEVŘEL, Radim KOVÁŘ, Julie 
MIKOVÁ, Eliška DIVIŠOVÁ, Ivo MYNAŘÍK, Veronika VYMAZALOVÁ, Vanesa 
BAAROVÁ, Ludmila VLKOVÁ, Karolína LEITNEROVÁ, Monika OPLOCKÁ, Natá-
lie KRATOCHVÍLOVÁ, Adriana LOŠŤÁKOVÁ, Jakub KALNÝ, Johana ZATLOU-
KALOVÁ, Filip SLEZÁK, David ŠINDELÁŘ, Josef GRULICH, Tereza SKOPALO-
VÁ, Aneta VAVERKOVÁ, Justýna Marie HORNOVÁ. 

Noví občánci města Prostějova 

Alois Fišárek  1906 – 2006 
Město Prostějov se k jeho uměleckému odkazu přihlásilo nákupem obrazu Zátiší

V. MeziNárodNí hudeBNí FestiVAL 

KeLtsKá NoC
Kdy:  v pátek 28. července od 19.00 do 02.00 hod.
 v sobotu 29. července od 15.00 hod. do 02.00 hod.

Kde:  KEMP ŽRALOK pod plumlovským zámkem 

Po roce na vás opět čekají dvě noci naplněné hudbou výborných umělců, chutné jídlo, pití, včetně keltské medoviny, suvenýry, 
sprejování a malba na tělo a spousta zážitků v nádherném přírodním prostředí plumlovské přehrady.

V pátečním programu na vás například čeká:   TOMÁŠ KOČKO S ORCHESTREM (CZ) 
HAPPY TO MEET (CZ)

V sobotním programu se můžete těšit mimo jiné na:   SLIOTAR (IR) 
IRISH DEW (IR, CZ)

Oba dva večery vám budou tančit COISCÉIM PRAHA (CZ) irské tance.  Ohně, meče, blesky bude „metat“ AKÁDA (CZ).  
Spatřit budete moci i originální skotské vojenské ležení.

   Vstupné dospělí: 
   - vstupenka na pátek 28. července: 120 Kč (v předprodeji 100 Kč)
   - vstupenka na sobotu 29. července:  150 Kč (v předprodeji 130 Kč)
   - vstupenka na pátek i sobotu:  200 Kč (v předprodeji 180 Kč) 

   Vstupné děti:  
   - děti do 5 let: zdarma
   - vstupenka na pátek pro děti od 6 do 15 let:  50 Kč (v předprodeji 40 Kč)
   - vstupenka na sobotu pro děti od 6 do 15 let:  50 Kč (v předprodeji 40 Kč)

Všichni zájemci o nocleh mohou 
postavit své stany v areálu kempu 

„ŽRALOK“ 
nebo si pronajmout některou  

z nabízených chatiček.

Předprodej vstupenek bude  
do 28. 7. do 16 hodin  

v Knihkupectví U Radnice 
na nám. T. G. Masaryka 15,  

v kulturním klubu DUHA ve Školní 
ulici č. 4 a v prodejně hudebnin pana 
Tyla v Kramářské ul. 1 v Prostějově.

Veškeré další informace naleznete 
na www.keltska-noc.cz

Pořadateli mezinárodního hudebního 
festivalu  Keltská noc jsou 
TOM SOMR AGENCY  

ve spolupráci 
s kulturním klubem DUHA 

a reklamní agenturou VENDI s. r. o.

Město Prostějov se přihlásilo k uměleckému odkazu Fišárkova díla náku-
pem obrazu Zátiší, který je nyní deponovaný na radnici. 

Archivní foto z Keltské noci. 

Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí MěÚ v Prostějově 

V sobotu 22. července úderem 12.30 
hodiny slavnostně odstartuje v Prostějově 
již pátý ročník mezinárodního sochařské-
ho sympozia Hany Wichterlové. Jako už 
tradičně budou po dobu dvou týdnů pra-
covat sochaři v nedalekých Smetanových 
sadech na tvorbě originálních děl, která 
se následně stanou součástí sbírky města 
Prostějova. 

„V tuto chvíli už leží dřevo speciel-
ně vybrané pro účely sympozia na místě 
– tedy ve Smetanových sadech,“ uvedl 
začátkem týdne pořadatel akce Miroslav 
Švancara z Obecně prospěšné společ-
nosti Národní dům. „Dřevo jsme, stejně 
jako v loňském roce, vybrali ve Vojen-

ských lesích Plumlov,“ upřesnil Švancara. 
   Šestice sochařů, z nichž tři jsou ze zahra-
ničí, bude mít dva týdny na to, aby před 
očima návštěvníků Smetanových sadů 
vyrobila originální umělecký předmět, 
který rozšíří městskou sbírku artefaktů  
z minulých sympozií.

„Sochaři začnou pracovat už v nedě-
li 23. července. Ve Smetanových sadech 
je můžete  zastihnout denně až do pátku  
4. srpna. Následně v sobotu 5. srpna ve 
13.00 hodin předvedou na slavnostní ver-
nisáži svá díla,“ uzavřel Švancara.

Jména účastníků včetně podrobností 
o minulých ročnících sympozií i kom-
pletní přehled vytvořených děl najdete na 
internetové stránce www.sculpturesympo-
sium.cz.    

V. mezinárodní sochařské 
sympozium odstartuje v sobotu 


