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Vilma Cibulková a Milan Kňažko 
jsou jedinými protagonisty inscenace 
Picasso, se kterou v Prostějově v úterý 
29. ledna v 19 hodin hostuje pražské 
divadlo Ungelt. Oba herci podávají 
v představení mimořádné výkony. 
Vilma Cibulková získala za roli slečny 
Fischerové Cenu Th alie, Milan Kňažko 
byl na tuto cenu za roli Pabla Picassa 
nominován. Není bez zajímavosti, že 
režisérem hry je osobnost bytostně 
spjatá s fi lmovou režií - Jiří Svoboda.

„Svobodův režijní rukopis a proni-
kavý intelekt jsem vždycky obdivoval. 
Umí pracovat s herci a ctí je,“ zdůvod-
nil volbu režiséra ředitel Ungeltu Milan 
Hein. 

Právě Hein inscenaci amerického 
dramatika Jeff reyho  Hatchera objevil 

a na podzim 2006 v Ungeltu uvedl 
v české premiéře. „Představení na 
newyorské Broadwayi ještě neskonči-
lo a já už věděl, že Picassa v Ungeltu 
musíme hrát. Bylo to strhující herecké 
divadlo, přesně takové, o jaké mi jde. 
A hned mi bylo jasné, že Fischerová  je 
rolí pro Vilmu Cibulkovou. O Picassovi 
jsem přemýšlel až cestou z divadla,“ po-
psal svoje bezprostřední pocity Hein.

Prostějovské publikum uvidí 101. 
reprízu tohoto představení. „Takový 
počet repríz před zcela vyprodanými 
divadelními sály je vizitkou, k níž není 
co dodat,“ uvedla ředitelka Městského 
divadla v Prostějově Alena Spurná. Sdě-
lila současně, že Picasso je v Prostějově 
uváděn mimo abonentní cykly.  (eze)

Foto: archiv Divadla Ungelt

Cibulková s Kňažkem 
se střetnou v Picassovi

Českým Frankem Sinatrou nazval 
legendární kapelník Gustav Brom 
zpěváka Láďu Kerndla. Koncert tohoto 
krále českého jazzu pořádá Městské 

divadlo v Prostějově ve středu 30. ledna 
od 19 hodin.

Jazzem a swingem je Kerndl téměř 
odkojený. Poslouchal tuto muziku už 
jako dítě a zůstal u ní dodnes. Od začátku 
70. let se zpěvem živil, řadu let zpíval 
s kapelou Leona Slezáka na amerických 
výletních lodích. V roce 1994 zastavila 
jeho dráhu těžká nemoc, s níž bojoval 
déle než rok. „Laďo, ty jsi český Sinatra 
a nesmíš zemřít. Vždycky jsem tě chtěl 
do kapely, ale tys dával přednost svobodě 
ve světě. Teď ale budeš zpívat se mnou,“ 
kladl Kerndlovi na srdce při návštěvě 
v nemocnici Gustav Brom. Po několika 
koncertech s orchestrem G. Broma však 
bohužel výtečný kapelník Kerndla  v ces-
tě na věčnost  předešel. Vladimír Kerndl 
v současné době koncertuje samostatně 
nebo na jazzových festivalech. V Prostě-
jově vystoupí s orchestrem Friends. (eze)

Foto: archiv Ládi Kerndla

Kerndl zazpívá v divadle

Dne 12. prosince 2007 tomu bylo 
přesně 65 let, kdy si v prostějovském 
kostele Povýšení sv. Kříže řekli své 
ANO tehdy třiadvacetiletý Leo Da-
dák a o čtyři roky mladší Květoslava 
Müllerová. Železnou nebo také 
kamennou svatbu s celou rodinou 
oslavili 22. prosince v obřadní síni 
prostějovské radnice. Železná svatba 
se podle dochovaných zápisů konala 
na prostějovské radnici vůbec poprvé. 
Premiérovým „železným“ obřadem 
provedla manžele oddávající, zastupi-
telka Ivana Hemerková. 

Manželé Dadákovi vychovali tři 
děti. Když jim ve 42 letech zemřel syn 
Leo, bylo jim asi nejhůře v životě. Nyní 
se však těší především ze čtyř vnoučat 
a čtyř pravnoučat. Své děti vychovali 
k lásce k přírodě, vedli je ke sportu 
a hodně s nimi cestovali. „Sama za 
sebe mohu říct, že naše dětství bylo 
opravdu krásné. Za vše, co pro nás 
udělali, jim patří velké poděkování. 
Zároveň jim přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí a pohody,“ vyjádřila za 
rodinu své blahopřání dcera Ludmila 
Krobotová z Prostějova. 

Rarita: první železná 
svatba v Prostějově

Manželé Dadákovi životem společně kráčejí již 65 let.  Foto: archiv MěÚ 

Ve výstavních sálech Muzea Pro-
stějovska je v těchto dnech k vidění 
unikátní gobelín, který nechalo měs-
to Prostějov zhotovit při příležitosti 
stého výročí dokončení secesního 
Národního domu. Gobelín, utkaný na 
motivy Preislerova obrazu Sen jino-
cha, se po ukončení výstavy přesune 
do interiéru prostějovské radnice.

Malíř, grafi k a ilustrátor Jan Preisler 
je spolu s A. Slavíčkem vůdčí osobností 
umělecké generace z rozhraní 19. a 20. 
století. Na prostějovské půdě se poprvé 
prezentoval v roce 1897, kdy navrhl pro 
novostavbu Obchodní akademie v Pa-
lackého ulici alegorický sgrafi tový vlys 
umístěný na fasádě této budovy.

Pro obrazy Sen jinocha a Sen dívky 
mu architekt Jan Kotěra  při dokončo-
vání stavby Národního domu nabídl 
nepříliš ideální umístění na protileh-
lých stěnách vestibulu divadelní části. 
Vzhledem k tomu, že původně architekt 
pravděpodobně nepočítal s umístěním 
obrazové výzdoby ve vestibulu, byly 
plochy určené pro umístění obrazů 

vzhledem k jejich velikosti (221 x 336 
cm) poměrně malé a v důsledku pod-
stropních konzol a dveřních otvorů spe-
cifi cky vykrojené. Obrazové kompozice 
musely být umístěny také velmi vysoko, 
neposkytovaly tak divákům možnost 
odstupu a potýkaly se i s nedostatkem 
přirozeného světla.

Pohledově vlevo byl umístěn obraz 
Sen dívky vycházející z jiného Preislero-
va díla, kterým je Žena a jezdec u jezera. 
Vpravo umístěný Sen jinocha zpracová-
vá myšlenky obsažené zejména v obra-
zech  Pokušení z let 1906 - 1907 a Obraz 
z většího cyklu z roku 1902. Obě tyto 
Preislerovy rozměrné kompozice jsou 
vynikajícím příkladem toho, že i když 
Jan Preisler odešel od svého díla náhle 
a v plném rozkvětu sil, stačil vytvořit 
dílo, které dosáhlo evropské úrovně.

Na původních místech zůstaly obra-
zy do roku 1942, kdy při Tranquillini-
ho úpravách Národního domu byly 
odstraněny a uloženy pravděpodobně 
mezi kulisami. Po osvobození je poni-
čené renovoval prof. B. Slánský a v roce 

1956 byly restaurovány Rudolfem 
Růžičkou s předpokladem, že se v ná-
sledujícím roce vrátí na svá původní 
místa ve vestibulu divadla. To se však 
neuskutečnilo a obrazy byly poté dlou-
hodobě vystaveny v předsálí prvního 
poschodí prostějovské radnice, kde se 
však opětně potýkaly s nedostatkem 
přirozeného světla. I to jistě přispělo 
k rozhodnutí představitelů města 
zapůjčit v roce 1999 obrazy do nově 
rekonstruovaných prostor hlavní bu-
dovy Muzea Prostějovska v Prostějově, 
kde je mohou návštěvníci obdivovat na 
stěnách  nad schodištěm.

V loňském roce se objevily v Aukční 
síni Dorotheum studie k oběma pros-
tějovským obrazům. Jednalo se o studie 
- olej, tempera na plátně 28 x 40 cm, 
o jejichž koupi mělo Město Prostějov 
značný zájem. Vyvolávací cena však byla 
mnohonásobně překročena a studie byly 
nakonec prodány soukromému sběrateli 
za částku 1 700 000 Kč.

Kamila Husaříková,
Muzeum Prostějovska v Prostějově

Motivy z Preislerova obrazu Sen jinocha 
ožily v unikátním gobelínu 

Unikátní gobelín utkaný na motivy Preislerova obrazu Sen jinocha se po skončení výstavy v Muzeu Prostějov-
ska přesune do interiéru prostějovské radnice.  Foto: archiv 

Nevím, co vám toto jméno řekne. 
Přiznám se, že když jsem je našel ve 
Wikipedii a označovalo prostějovského 
rodáka, neříkalo mně nic. Za jménem 
bylo ještě, že se jedná o rakouského 
komponistu a klavíristu. Byla to výzva. 
Začal jsem pátrat. První byl Ottův 
slovník naučný, přítel všech hledajících. 
Dozvěděl jsem se, že jmenovaný se na-
rodil v roce 1846, vzdělával se ve Vídni 
ve skladbě a hře na klavír a vystupoval 
později jako pianista. V době vydání 
příslušného dílu, tedy roku 1891, se  
věnuje výhradně skladbě. Z jeho děl  
byly známy opery Das Goldene Kreuz, 
Bianco, Der Landfriede, Königin Ma-
riette, Das Steinere Herz, koncerty, 
sonáta pro dva klavíry, klavírní skladby, 
písně a jiné.

Byl to šok,  asi tak 50 let navštěvuji 
kdejaký koncert, přečtu téměř vše, co se 
hudby týká a o takovém skladateli jsem 
nikdy ani neslyšel, je to můj spolurodák 
a nikdo, s kým jsem o něm promluvil, 
o něm nemá tuchu. Spojil jsem se  
svým přítelem žijícím v Mnichově. 
Shodou okolností je to významný hu-
dební skladatel, jehož díla byla uvedena 
i v Prostějově a Olomouci. Jmenuje se 
Karel Řičánek a i KROK o něm už psal. 
Téměř obratem mně poslal kontakt 
na  netušený zdroj informací. Z něj 
vybírám:

Ignaz Brüll se narodil v Prostějově 
7. listopadu 1846. V roce 1850 se ro-
dina přestěhovala do Vídně. To bylo 
místo obratu jeho života. Oba jeho 
rodiče byli  velmi muzikální a nebylo 
tedy divu, že i malý Ignaz se vydal je-
jich drahou. Byli jeho prvními učiteli 
a podporovateli v hudebním usilování. 
Později se mladý Ignaz stal žákem 
profesora Julia Epsteina. Jeho učiteli 

komposice byli Anton Rufi natscha 
a později Otto Dessoff .

Ve věku 14 let složil svůj první opus, 
Klavírní koncert. Věnoval se koncert-
ní činnosti a komponoval i nadále. 
Opera Das Goldene Kreuz měla  ob-
rovský umělecký i fi nanční úspěch. 
Protože neustále byla centrem jeho 
života Vídeň, měl možnost setkávat 
se s velkými hudebními osobnostmi. 
Mezi jeho opravdové životné přátele 
patřil Johanes Brahms, který  ho velmi 
často navštěvoval. Brüll měl srdečnou 
a přátelskou povahu, takže byl vyhledá-
vaným společníkem. Od počátku roku 
1907 se začal zhoršovat jeho zdravotní 
stav. Lékaři mu nařídili léčebný pobyt 
v Karlových Varech. Zemřel náhle ve 
Vídni v domě svého bratra ve věku 60 
let. To se stalo 17. září 1907.

Zanechal rozsáhlé dílo, stovky kla-
vírních skladeb, mnoho orchestrálních 
a komorních děl, stejně tak i oper. Po 
jeho smrti se náhle všechna díla pro-
padla do zapomnění. Ignaz Brüll si 
svým dílem zaslouží místo v hudebních 
dějinách. Jeho místo je vedle jeho přátel 
Brahmse, Schumanna, Mahlera, abych 
jmenoval aspoň některé z nich. V sou-
časné době působí Brüll Rediscovery 
Projekt, snažící se o jeho znovuobjeve-
ní.  PhDr. Miloš Kvapil, 

 ředitel knihovny Prostějov

Ztracený a znovu objevený Ignaz Brüll

Rodný dům Ignáce Brülla v teh-
dejším Prostějově.  Foto: archiv 

MĚSTO PROSTĚJOV, ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 
oznamuje výsledky veřejné dvoukolové soutěže. 

Výhercem návrhu ke ztvárnění „PAMĚTNÍ DESKY - OTTO WICHTERLE a HANA WICHTERLOVÁ”
umístěnou v lokalitě města Prostějova, Svatoplukova 53 

je akademický sochař Daniel Trubač. 

Výhercem návrhu ke ztvárnění „PAMĚTNÍ DESKY - JOSEF DUDA“ 
umístěnou v lokalitě města Prostějova, Sádky 6 

je Pavla Kačírková.


