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Vám všem patří náš dík, protože bez vás bychom 
nemohli tvořit a uskutečnit řadu akcí.



2

Valný shluk Werichovců – celostátní setkání We‑
richovců, kde se stanoví stanovy, vyjasní se nejasné, 
a dojde se k poznání, že Jan Werich všude fandy má. 
VSW se koná podle potřeby co 3–5let a  volí se na 
něm Sbor centrálních bidelníků, kteří pak pošťuchují 
celé sdružení, nyní spolek, aby se až do dalšího VSW 
pořád něco smysluplného dělo. V terminologii právní 
jsou to volby, v terminologii Werichovské je to setkání 
s těmi, kdo jsou schopni nést svou kůži na trh, vyjád‑
řit jim svou důvěru a svým hlasem jim popřát do další 
činnosti hodně síly, pevné nervy a nůši tolerance.

Místní shluk – pravidelné i nepravidelné setkává‑
ní Werichovců jedné oblasti, kteří si sami sobě volí 
pošťuchovací bidelníky a baví se navzájem vymýš‑
lením akcí, které někdy také uskutečňují k potěše 
své i jiných.

Hlouček – skupina alespoň tří Werichovců mladých 
tělem nebo duchem, která se s humorem věnuje ja‑
kékoliv smysluplné činnosti a to někdy i nesmyslné.

Bidelník  – podle J. Wericha a  M. Horníčka je to 
osoba, která černým bidlem proti černému pozadí 
šťouchá na jevišti herce, aby nezaspali narážku. 
U Werichovců je to osoba zvolená, jmenovaná nebo 
živelná, která pošťuchuje spolučleny, aby byla pořád 
nějaká sranda.

SCB  – Sbor centrálních Bidelníků, kteří se starají 
a starají, aby náš spolek „šlapal“. Ustaraní nejsou 
jen proto, že je u toho sranda.

Vejdové  – starší, mladší, bratr a  Vejdová. Podle J. 
Wericha a M. Horníčka jedná se o osobu příchozí, 
která je jedna ruka s přechodníkem.

Obejda – mimořádně vlezlý Vejda.

Sranda – ryze český termín prosazovaný V + W od 
počátku jejich umělecké činnosti. Tento termín ne‑
byl dosud plně rehabilitován a  je vesměs útlocitně 
nahrazován výrazem legrace, což ovšem není žádná 
sranda.

Obšťastník  – pravidelně vydávaný nepravidelný 
zpravodaj, který obšťastňuje Werichovce informa‑
cemi, co se kde šustlo nebo šustne.

Osvobozená revue  – vydávaná v  letech 1990–
1992, nepravidelná příloha sobotní přílohy Morav‑
skoslezského dne, kterou připravovala redakční 
rada Sboru centrálních Bidelníků a zveřejňovala v ní 
známé, méně známé i  vůbec neznámé materiály 
z historie Osvobozeného divadla V+W +J a ze života 
a díla jeho protagonistů.

Zresrandování – jarní, letní, podzimní, zimní, do‑
spělácké, dětské a  kdoví ještě jaké soustředění 
více členů spolku, po více dnů na vhodném místě 
v přírodě. Účelem je načerpání dobré nálady v dobré 
partě všehoschopných Werichovců.

Slovníček názvosloví Werichovců

Výjezdní zasedání Werichovců, Semetín – listopad 2019
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Kousek historie
– aneb: JAK PER PEDES NA SVĚT PŘIŠEL

Přišel pěšky – po svých – jak už jeho latinský název napovídá. 

První formace JAZZ PER PEDES vedená Zdeňkem Lánským 

vznikla v roce 1976. V té už byli z nynějších členů Li Mrázková, 

Karel Bartovský a Míťa Dostál. V dalším roce byl uveden celo-

večerní pořad „Jak Vám chutná swing“ v ostravském Divadle 

hudby, které se pak stalo stálou scénou souboru. První pořad z historie Osvobozeného 

divadla V+W měl však premiéru v Ostravě – Hrabůvce a byl uveden k padesátému 

výročí premiéry „Vestpocketky“. Tím se stal PER PEDES souborem hudebně dramatic-

kým a tvorbě V+W a Jaroslava Ježka se věnoval soustavně. Při přípravě pořadu „Di-

votvorný pan Werich“ nám poslal pan Werich cenné rady a tak i díky jeho pomoci jsme 

mu mohli tento pořad věnovat k jeho pětasedmdesátinám. Brzy poté nám došla smutná 

zpráva, že tento velký člověk, kterého jsme měli moc rádi, navždy odešel a tak se stal 

tento pořad vzpomínkovým. Později, ještě před nástupem našich muzikantů na vojnu, 

byly písničky nahrány ve studiu, správně česky řečeno „halfplaybeckem“ a s uprave-

ným pořadem zajíždí soubor PER PEDES za mladými diváky do klubů, škol a učilišť. 

Právě překvapivý zájem mládeže o písničky Jaroslava Ježka a humor V+W nás vedl 

k tomu, že náš soubor vyzval občany z celé republiky k založení sdružení pro srandu 

a kulturně společenskou činnost s názvem STRANA PANA WERICHA JANA. Soubor 

PER PEDES osvobozen nyní od cenzurních zásahů bude ve své činnosti pokračovat 

prací na nových programech věnovaných Janu Werichovi a veřejným vystupováním pro 

všechny své příznivce.

Zleva zvukař Jaroslav Horčička, Jaroslav Holeš zvaný Pavča, Li Mrázková -Čížková, Karel Bartovský
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Bylo to v  listopadu  1989 a  to devatenáctého, 
když jsme s amatérským Bavidélkem PER PEDES, 
s  pořadem „Divotvorný pan Werich“ jeli na 
hornické učiliště dolu Doubrava v Karviné 6. To už se 
očekávání „že to konečně praskne“ dostávalo i  do 
bašty normalizátorů, kterou tehdy Karviná byla a hned 
na nádvoří nás přivítalo několik místních papalášů 
starostlivými připomínkami z  nichž nejtypičtější 
byla:“ Musíte vystupovat pěkně po dělnicku soudruzi, 
jde o  všechno!“ Nato se všichni vytratili a  přivítala 
nás kulturní referentka, která byla okostýmována 
a omalována jako by se měl konat „Ples v opeře“. No, 
pan Werich by se nestačil divit nad tou kulturností, ale 
s ohlasem představení by byl určitě spokojený, protože 
mladí horníci reagovali na každou písničku, dialog 
a  zvláště na aktuální narážky perfektně. Na zpáteční 
cestě jsme se rozhodovali, zda budeme také stávkovat, 
anebo člověčenskou moudrost pana Wericha ještě 
usilovněji šířit a  rozhodli jsme se pro další usilovné 
šíření, protože nás čekalo ještě několik představení 
pro mladé. Hned v  dalším týdnu ve Vratimově a  pak 
v  kině v  Novém Jičíně. A  právě tam jsem veřejně 
ohlásil, že zakládáme novou sranda stranu a  že to 
bude strana pana Wericha Jana. Vedoucí kina se 
nám při rozloučení svěřil, že si přísahal, že do žádné 
strany v životě nevstoupí, ale že asi udělá výjimku. No 
a pak už to šlo ráz na ráz. Nahlásili jsme to televizi, 
otiskli v  novinách spolu s mojí adresou a  telefonním 
číslem naší zpěvačky Li a  ta nám potom do konce 
roku nadávala, že pořád musí běhat k telefonu a psát 
adresy. Pak jsme se u  telefonu střídali a  sám jsem 
přijímal telefonát, na který se nedá zapomenout. 
Přihlásila se nám paní z  Brna, která si nebyla jistá, 
zda se ještě používají tituly, ale když pak po určitém 
váhání svůj titul uvedla, tak jsem zíral. Byla to 
Ing.  arch.  J. Ledinská,  CSc., profesorka na 
vysoké škole a dotazovala se, zda budeme něco dělat 
proto, aby dům č. p. 501 na Kampě, kde bydlel kromě 
jiných význačných osobností pro nás nejvýznačnější 
pan Werich, zůstal zachován jako kulturní objekt. 
Samozřejmě jsem ji ujistil, že je to náš úkol č. 1 a tak 
jsme získali vynikající spolupracovnici, která nám 
dvacet let pomáhala náš boj o  kulturní centrum na 
Kampě úspěšně dokončit, což se povedlo díky pomoci 
další dámy s  vysokou úrovní, paní Medy Mládkové, 
která tu Werichovskou ideu náležitě „materiálně“ 
vyfutrovala.“ Kdyby pan Werich ještě mezi námi byl, 
určitě by se s  oběma velice skamarádil, tak jako 

Werichovci. Ale vraťme se do prosince roku 1989, kdy 
se na divadelní scéně na Černé louce v Ostravě konalo 
několik představení bavidélka Per Pedes pro fandy 
pana Wericha. Bylo vydáno několik zpravodajů řádných 
i  neřádných, které později dostaly název Obšťastníky 
a  střídaly se s  Osvobozenou revuí, která vycházela 
měsíčně jako sobotní příloha Moravskoslezského 
dne. Už desátého ledna  1990 jsme posílali dopis 
novému ministru kultury a pak v Karviné jsme s ním 
projednávali zřízení Domu osvobozené kultury 
na Kampě. (V průběhu let pak následovala rozsáhlá 
korespondence na všechny možné instituce, kterou 
jsme pečlivě archivovali a která by rozhodně stála za 
vydání). První Valný shluk byl 24. dubna 1990 na Černé 
louce a tam jsme se přejmenovali na Werichovce. 
Zřejmě to všechno byl moc dobrý základ pro dalších 
dvacet a kdoví kolik ještě let.

Karel Bartovský
Nejvrchnější Bidelník.

Jak se klubali Werichovci

Divotvorný pan Werich, K. Bartovský 
jako Stoprocentní muž
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Krojovaný průvod s L. Hermanovou, propagace hry Pěst na oko a Werichovy Kampy

Kampa

(Článek z 24. 11. 1990 – Osvobozená revue)
ONV Praha 1
Ostrava 3. X. 1990
Věc: návrh Werichovců na zřízení 
památníku Osvobozeného divadla V+W 
z domku na Kampě U Sovových mlýnů 
č. 7 v Praze

Na základě našeho dřívějšího jednání s Úřadem před-
sednictva federální vlády a představiteli hlavního 
města Prahy posíláme vám návrh našeho Sdružení na 
přeměnu domku, kde bydlel Jan Werich a krátce i Jiří 
Voskovec, na památník Osvobozené kultury. Mělo by 
zde být soustředěno vše, co se týká tvorby V+W a Ja-
roslava Ježka za celou dobu jejich umělecké činnosti. 
Doplňkem by byly ukázky z tvorby jejich následovníků 
jako M. Horníčka, J. Suchého, M. Lasici a J. Satinského 
a dalších. Jsme přesvědčeni, že by to neměl být archív, 
ale živý kulturní organismus, kde by se uchovávala 
jedinečná atmosféra Osvobozeného divadla, která by 
byla inspirací pro současné i budoucí tvůrce. Široká ve-
řejnost včetně mládeže by zde měla možnost seznámit 
se s celoživotní tvorbou V+W a J. Ježka. Jde tedy o ja-
kési Centrum Osvobozené kultury, kde by byla videoté-
ka i fonotéka všeho, co bylo vytvořeno, s možností só-
lového i hromadného poslechu a promítání. Stejně tak 
knihovna, včetně hudebních materiálů i s možností na 

místě si nechat udělat kopie. Stálá výstava scénogra-
fi e, plakátů a fotodokumentace je samozřejmostí. Část 
objektu by měla být využita pro živé akce na způsob 
literární kavárničky. Příjem z kavárničky, půjčování, 
kopírování a případné vydavatelské činnosti by měl 
uhradit náklady na běžný provoz. Další fi nanční pro-
středky by bylo možno získat pravidelným pořádáním 
prázdninových „Werichiád“, sbírkami apod. Werichov-
ci již organizovali podpisovou akci na podporu výše 
uvedeného návrhu a několik tisíc podpisů bylo zasláno 
Ministerstvu kultury České republiky. Jsme připrave-
ni takovou akci znovu zorganizovat, kdyby bylo usku-
tečnění tohoto návrhu ohroženo. Zajištěním provozu 
by se mohli zabývat pracovníci některého kulturního 
ústavu, kteří by zde mohli vhodně spojit teoretické bá-
dání se sledováním praktického dopadu jejich činnosti. 
Pokud jde o připomínku dalších významných obyvatel 
domku, měli by mít v objektu své pamětní desky. Čle-
nové našeho sdružení z celé republiky jsou ochotni po-
moci jakýmkoliv způsobem při uskutečňování tohoto 
návrhu.

Werichovci – Sdružení pana Jana, Centrální shluk 
Ostrava

Federální Bidelník Karel Bartovský
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Muzeum, které má být zřízeno v historickém byd‑
lišti Jana Wericha v Praze na Kampě, by mělo vycházet 
z živého odkazu V+W pro současné a příští generace. 
Z hlediska názoru obou komiků na pietní vztah k osob‑
nostem a  jejich typicky české oslavování, které už od 
časů Vestpocketky vychutnávali jako nejrůznější ka‑
tegorie „hovadnosti“, mělo by tedy jejich muzeum být 
jakýmsi „antimuzeem“, nápaditou parodií na muzea 
klasická, zároveň; ovšem citlivě zachovávající genus loci 
v přiměřených architektonických úpravách, s nenásilně 
instalovanou infrastrukturou obvyklou i u takto malých 
muzejí ve světě (muzejní shop, restaurace, občerstvení, 
studovna s materiály na mikrofiších, videotéka atp. včet‑
ně možnosti sezónních expozic našich i  zahraničních 
převážně mladých fotografů, výtvarníků atp.).

Z hlediska živé štafety neprovinciálního českého 
humoru nastartované V+W mělo by zahrnovat vytvo‑
ření možnosti pro živé divadlo nejrůznějších žánrů ma‑
lých forem. K tomuto účelu doporučuji adaptaci přízemí 
s vytvořením jevišťátka s klasickým portálem, dvěma 
malými, ale dobře vybavenými šatnami, vynalézavě ře‑
šenými tak, aby v letním období sloužily i jako zákulisí 
pro letní divadelní scénu, umístěnou v zahradě. Interiér 
hlediště, a to jak zimního, tak letního může zahrnovat 
i  stolové vybavení navozující atmosféru intimní diva‑
delní kavárničky adekvátní programovým žánrům.

V  detailnější dramaturgické koncepci bych kladl 
důraz na to, aby každý večer byla programová nabídka 
odlišná s  vyjímečnou reprízovostí jenom těch nejú‑
spěšnějších programů.

Představuji si kupř., že dva až tři večery z týdne by 
byly pokryty účinkováním autorských programů „za‑
sloužilých“ maloforemních umělců (Suchý, Smoljak, 
Svěrák, Justi, Burian, Dědeček  atp., jakož i  výrazně 
autorská divadla dalších generací, např.  Sklep, Vra‑
ta, Křeč, Mimoza, osobnosti pražské pantomimy jako 
např. Boris Hybner, Cvoci atd.).

Zbylé tři až čtyři dny by mělo divadlo poskytovat 
příležitost pro nejnovější „žhavé“ objevy mladých ta‑
lentů, jednotlivců i souborů, a to nejen z oblasti umě‑
leckých škol (Ježkova konzervatoř, DAMU, FAMU), ale 
i z nejširšího okruhu talentovaných naturščiků školních 
souborů, gymnázií, průmyslovek atp.

Předpokládaná umělecká rada Muzea by měla mít 
za jeden ze svých úkolů vybírat z  takto široce pojaté 

nabídky to nejkvalitnější a navrhnout případné nada‑
ci muzea či asociaci sponzorů velkorysou materiální 
podporu vybraných inscenací. Z  této nabídky by sice 
nemusely být vyloučeny pokusy hrát původní hry V+W, 
ale vzhledem k tomu, že se v minulosti nejednalo o ně‑
jaké umělecky významné inovace, a že takové pokusy 
zůstávaly vždy hluboce ve stínu originality původních 
tvůrců, měla by zde mít jasnou přednost původní au‑
torská tvorba. Ta by pak byla jednoznačnou podmín‑
kou pro účast v soutěži, kterou bych pracovně nazval 
„Vestpocketka roku“. Zrovnoprávňovala by též mimo‑
pražské školní i mimoškolní soubory, kde podmínkou 
by byla zcela původní autorská tvorba s  hereckou 
účastí autorů přímo na scéně a věková hranice od 15 
do 25 let. Po dohodě s osvětovými instituceemi napo‑
jenými na Společnost přátel muzea V+W, a s podporou 
místních sponzorů, měla by soutěž probíhat vlastně 
celý rok s  předkoly ve větších spádových městech, 
s  tím, že finále by se odbývalo tradičně v  pražském 
Muzeu V+W poslední dubnové týdny, tak, aby vítěz 
ročníku mohl uvést svoji premiéru pro veřejnost prá‑
vě 19. dubna ve výroční den, kdy byla uvedena v roce 
1927 Vest Pocket Revue (zde se nabízí i lákavá alterna‑
tiva uvést pod záštitou muzea premiéru nikoliv v jeho 
divadélku, ale v  nedalekém sále Umělecké besedy 
v místě autentické premiéry V+W).

Divadlo by v  průběhu roku sloužilo samozřejmě 
i všem možným netradičním žánrům, jako jsou happe‑
ningy, akční umění, performance, netradiční přednášky 
a dalším experimentům.

V  prvním patře domu bych kromě očekávané 
expozice předpokládal zřízení studovny s  přilehlou 
knihovnou, videotékou s možností přímé projekce na 
širokospektrém videu kvalitou nahrazující projekci 
filmovou s  bohatou výbavou veškerými dostupnými 
filmovými materiály o  činnosti V+W včetně unikát‑
ních dokumentů z  televizních archívů, z  dokumentů 
vzniklých na FAMU i  v soukromých sbírkách; neměly 
by ovšem chybět ani veškeré filmy a dokumenty o se‑
parátní činnosti obou tvůrců po roce 1948, tj. veškerá 
zaznamenaná tvorba Jana Wericha i s dokumenty a též 
veškerá americká tvorba Jiřího Voskovce včetně ma‑
lých rolí, jako např. Bostonský škrtič, Špion přicházející 
ze tmy, i rolí z televizních seriálů.

christof, 28. 7. 2002

Nástin dramaturgické koncepce muzea V+W
Pohled Jana Vodňanského na koncepci muzea V+W – Jan Vodňanský
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Už od roku 1990 se Werichovci ozývali s návrhem, 
aby Werichova vila byla upravena pro účely multimedi‑
ální expozice se vzpomínkou na obyvatele vily. V roce 
2002 se schází „kulatý stůl“, ke kterému jsou přizváni 
zástupci úřadu Prahy 1, herci, architekti i právníci, aby 
sestavili už konkrétní představu. V  té době se v  této 
věci velmi angažoval Jan Vodňanský, který vypracoval 
Nástin dramaturgické koncepce muzea V+W (Pohled 
Jana Vodňanského na koncepci muzea V+W), který, 
jak se později ukázalo, byl téměř totožný s  dnešním 
programovým projektem Werichovy vily.

Více jak deset let pak probíhala celá řada dal‑
ších jednání se starosty na úřadu Praha 1. Werichovci 
(v  zastoupení Nejvrchnějšího Bidelníka Karla Bartov‑
ského) oslovili také paní Medu Mládkovou a  s  ní se 
pak společně snažili získat zainteresované strany pro 

myšlenku, předat Werichovu vilu do správy nadace 
Jana a Medy Mládkové, která zaručovala její využití ve 
prospěch veřejnosti.

Werichovci se od roku 1992 každoročně scházeli 
před Werichovou vilou, kde pořádali různá shromáž‑
dění formou recese na podporu této myšlenky. Napří‑
klad vyhlásili Klaunskou okupaci Kampy, která měla 
demonstrovat přání účastníků zřídit v domě muzeum 
nebo památník, který by připomínal jeho obyvatele. Až 
do roku 2017 se scházeli u Werichovy vily (několikrát 
dostali i klíč od zahrady) a vždycky kolem 19. dubna 
tady pořádali Mezinárodní den srandy, který vyhlá‑
sili jako připomínku prvního uvedení první hry VEST 
POCKET REVUE Voskovce a  Wericha. Kromě zpívání 
písniček V+W+J pokaždé bouchnutím pytlíku chtě‑
li upozornit na to, že vila je v zoufalém stavu a že je 
třeba, aby majitel, tj.  Praha 1, rekonstrukci urychlil. 
V  posledních letech se těchto setkání účastnila také 
paní Meda Mládková a Jiří Pospíšil.

30.  6.  2017 byla ofi ciálně Werichova vila 
otevřena a zpřístupněna první část expo‑
zice.

Pokud chcete zjistit něco o  prostorách vily  – jak 
to v  ní teď vypadá, nebo jaký program je ve 
vile k  dispozici  – podívejte se sami na stránky
www.werichovavila.cz

Eva Gutová – pražská Bidelnice, Obšťastník 2019/1

Jak to tenkrát začalo

Paní Meda Mládková



8

PROČ WERICHIÁDA?
PROTOŽE chceme prožít hezké chvíle s pamětníky, z nichž někteří nejen na 

vlastní kůži zažili, ale i spoluvytvářeli báječnou atmosféru Osvobozené-

ho divadla Voskovce a Wericha.PROTOŽE si chceme poslechnout a vidět ty, kteří převzali štafetu osvobo-

zených a nesou ji dál.PROTOŽE chceme bez nadměrného „bronzování“ připomenout mimořádný význam 

„Tří strážníků“ pro naši, evropskou i světovou kulturu.
PROTOŽE i když se o V+W+J obecně dost ví, je toho ještě moc, co se neví 

a co můžeme objevit a zachovat.PROTOŽE chceme získat podporu veřejnosti i mecenášů pro záměr, zřídit 

z domu na Kampě, kde pan Werich bydlel, Středisko osvobozené kultury V+W 

+J. Bylo by tu soustředěno vše, co je dostupné z jejich díla i života 

a svědectví spolupracovníků i pamětníků. Ke vzpomínání, poznání i inspi-

raci. Měla by tu být i kavárnička s možností uvádění všeho, co navazuje 

na tvůrčí činnost V+W+J.PROTOŽE jsme měli a máme pana Wericha rádi.

WERICHIÁDA

VŠEM, VŠEM, VŠEM s
e na obecnou vědom

ost dává, že v sob
otu 26. září 

L. P. 1992 na star
oslavné Kampě, a t

o v pravé poledne,
 vypukne velikán-

ská sláva, při kte
ré se veliký sběh 

lidu v kostýmech z
 her V+W očekává, 

jelikož tam začíná
 první WERICHIÁDA.

WERICHOVCI – Sdruž
ení pana Jana pro 

srandu a kulturně 
společenský 

život ve spoluprác
i se Svazem klubů 

mládeže vás zvou j
ednak k domu na 

Kampě, kde bydlel 
Jan Werich a pak n

a setkání pamětník
ů a následovní-

ků Osvobozeného di
vadla V+W v divadl

e ABC v 15 a 19 ho
din. Hraje Nový 

orchestr Jaroslava
 Ježka vedený Zolt

ánem Liškou a účas
t přislíbili: L. 

Hermanová, M. Horn
íček, F. Filipovsk

ý, J. Adamová, S. 
Zázvorková, J. Mo-

lavcová + J. Suchý
, M. Markovič, V. 

Svitáček, R. Pogod
a.

V divadle ABC bude
 instalována ojedi

nělá výstava plaká
tů Osvobozeného 

divadla V + W a us
pořádána velká aut

ogramiáda. WERICHI
ÁDOU propagujeme 

zřízení Střediska 
osvobozené kultury

 V+W+J z domu na K
ampě a zahajuje-

me sbírku na jeho 
opravu – konto WER

ICHOVA KAMPA 16180
50-768/0800 Česká 

spořitelna v Ostra
vě 1. Prvními mece

náši jsou: Kabel p
lus, a. s. holding

 

Ostrava, podnikate
l Štefan Zámec Kro

měříž a deník DAR.
 Natáčí Česká te-

levize, skupina Ča
pek – Borovan, rež

ii má pan Podskals
ký.

SLÁVA, SLÁVA, SLÁV
A ať žije první WE

RICHIÁDA!

Články o Werichiádě – Osvobozená revue 1992

Werichovci
Sdružení pana Jana Wericha pro srandu a kulturně společenský život – mla‑
dých věkem či duchem.



9

26. 9. 1992
I. Werichiáda
Divadlo ABC, Praha
(Natáčela televize, záznam je v archivu Werichovců)

28. 10. 1995
II. Werichiáda
KS Průhon, Praha – Řepy

19. 4. 1997
III. Werichiáda – 70. let Vespocketky
Divadlo Na Prádle, Praha

18. 11. 2000
IV. Werichiáda
divadlo Semafor v Karlíně

26. – 27. 11. 2005
V. Werichiáda
Dům dětí a mládeže, Třinec

20. 4. 2007
VI. Werichiáda – 80. let Vestpocketky
Divadlo Na Prádle, Praha

Rok 2011
VII. Werichiáda
KD Markvartovice

22. 4. 2017
VIII. Werichiáda – 90. let Vespocketky
Divadlo Na Prádle, Praha

Werichiády
Fotogalerie z I. Werichiády

Zprava J. Vodňanský – VI. Werichiáda
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Protože v programu Werichovců je předávat odkaz 
nejen Jana Wericha, ale i dalších „Osvobozených“ a je‑
jich následovníků, zejména mladé generaci, jako nej‑
vhodnější formou, jak to dělat, se zdála forma soutěže.

V dubnu 1996 jsme tedy vypsali na zkoušku nul‑
tý ročník soutěže, zatím s hudebním a dramatickým 
oborem. Dostali jsme dotaci a tak proběhlo pražské 
kolo 15.  6.  1996 na KS Průhon a  moravské 
kolo 22. 6. 1996 v KD Na rybníčku v Opavě.

Finále už bylo opět v Praze 21. 9. 1996 v Umě‑
lecké besedě a jeho vítězové vystoupili v divadle Se‑
mafor. Někteří vítězové z  dalších ročníků natáčeli 
i v Ostravském rozhlase.

Později jsme rozšířili soutěž o  literární a  výtvar‑
ný obor. Z literárních příspěvků vznikl sborník, vydaný 
jako členská prémie, a z výtvarných prací zase výstavy. 
Pokaždé jsme dotaci nedostali a tak jsme podle fi nanč‑
ních možností improvizovali, někdy rozsah soutěže 
zmenšili jen na Přehlídku.

Přesto proběhlo během let 1996–2005 
devět ročníků. Tvorba protagonistů OD byla bohatá 
na písně, vždyť V+W napsali téměř 30 her, ve kterých 
se nejen hrálo, ale i  zpívalo. Jejich následovníci Šli‑
tr – Suchý, Vodňanský – Skoumal, Cimrmani a další, 
všichni měli bohatý repertoár. Takže účastníci soutěží 
měli z čeho čerpat.

Tato forma soutěže se nám při práci s  mládeží 
osvědčila a  pravděpodobně v  ní budeme, s  obmě‑
nami, i  v následujících letech pokračovat. Ráda bych 

zmínila ještě další formu vhodnou pro děti, a  to jsou 
výstavy. Podařilo se nám, za přispění obce Markvarto‑
vice a SKM (nákup euroklipů), realizovat dvě interak‑
tivní výstavy pro děti a mládež, a sice „Werichovy 
pohádky“ a  „Werichovy písničky“. K  oběma 
výstavám nakreslil obrázky Bořík Frýba, opavský 
karikaturista.

Výstavy skýtaly velké možnosti práce s  dětmi 
i  starší mládeží. Byly udělány jako putovní. Mohou 
putovat mnoho let po školách a knihovnách, a sezna‑
movat děti s písněmi OD – samozřejmě s těmi dodnes 
aktuálními, pohádkami Jana Wericha tak, aby se toto 
kulturní dědictví zachovalo pro další generace. Obráz‑
ky v euroklipech jsou kryté plexisklem, mají rozměr 50 
x 70 cm, jsou skladné a vejdou se do tří kufrů. Na po‑
žádání je zapůjčíme, nainstalujeme a přidáme i origi‑
nální nahrávky. Jen za náklady na dopravu. (kontakt – 
L. Čížková, 776 162 041)

Forma soutěží a výstav se nám během let osvěd‑
čila v  práci s  mladou generací, také přednášky pro 
studenty. Protože však tato generace je „počítačo‑
vá“ a  „mobilová“, musíme se jim přizpůsobit a  tak 
připravujeme v  následujícím roku 2020 různé kvízy 
a  testy a  další zajímavé hříčky s  kulturní problema‑
tikou pro mládež a studenty na naší webové stránce
www.werichovci.cz.

Soutěž – „Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha?“

Loutkové divadlo Opava, rok 2002Skupina Cwrkot, soutěž v Háji ve Slezsku, rok 1998
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O. ročník – 1996

I. ročník
1. 3. 1997 – Moravskoslezské kolo, KD Háj ve 
Slezsku
19. 4. 1997 – fi nále, Umělecká beseda, Praha
26. – 28. 9. 1997 – fi nále účastníků literárního 
a výtvarného oboru + výstava VV prací, KS 
Průhon v Praze

II. ročník
11. 4. 1998 – Moravskoslezské kolo, KD Háj ve 
Slezsku
17. – 18. 4. 1998 – fi nále, předávání cen S. 
Zázvorkovou a povídání s ní a Janem Vodňan‑
ským, KS Průhon v Praze.

III. ročník
17. 4. 1999 – KS Průhon v Praze

IV. ročník
8. 4. 2000 – Moravskoslezské kolo, ZUŠ Vrch‑
lického, Havířov
15. 4. 2000 – KS Průhon v Praze (večerní 
představení Hlava proti Mihuli)
24. 6. 2000 – fi nále, vítězové z Centra pro 
zdravotně postiženou mládež Vsetín, s pohád‑
kou Čekanka, Loutkové divadlo Opava,

V. ročník
19. – 21. 1. 2001 – fi nále KD Markvartovice

VI. ročník
1. 12. 2001 – interpretační část, Bystřice pod 
Hostýnem

VII. ročník
8. 6. 2002 – hudebně – dramatický obor, 
Loutkové divadlo v Opavě

VIII. ročník
21. 6. 2004 – hudebně ‑dramatická přehlídka 
soutěže, uspořádána v rámci Evropského 
svátku hudby ve spolupráci se St. městem 
Opava. Proběhla na otevřené scéně před 
Slezským divadlem. Zúčastnily se i hudební 
soubory z Polských Rydultov, se kterými jsme 
již několik let kulturně spolupracovali.

IX. ročník
26. – 27. 11. 2005 – fi nále soutěžní přehlídky, 
Dům dětí a mládeže, Třinec

Kdy a kde proběhly některé ročníky soutěže:

Fotogalerie: Soutěž – KS Průhon v Praze
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Výstava – „PLAKÁTY A FOTOGRAFIE OSVO-
BOZENÉHO DIVADLA“
19. 5. 1991 – vernisáž za účasti divadla 
Semafor, byla jako putovní v Brně, Kroměříži 
a Štenberku
28. 10. 1995 – v rámci II. Werichiády, KS Prů‑
hon, Praha – Řepy
23. 1. 1996 – ve spolupráci s opavským muze‑
em, Památník P. Bezruče
6. 5. 1996 – Weri – Show, doprovodná akce 
k opavské výstavě
20. 2. 1997 – Muzeum Frýdek – Místek + 
vystoupení Per Pedes s pořadem „Divotvorný 
pan Werich“
10. 4. 1997 – Ostravské muzeum
14. 8. 1998 – Třeboň
XI/ 1999 – „TAKY MÁTE RÁDI JEŽKA A VOSKOV‑
CE + WERICHA?“ – dětské práce z výtvarného 
oboru II. roč. stejnojmenné soutěže, Ostravské 
muzeum
23. 10. 1999 – vyhodnocení výtvarného oboru 
III. roč. stejnojmenné soutěže, s vystoupením 
sk. Karamela, Loutkové divadlo Opava
29. 2. 2000 – dětské práce z výtvarného oboru 
III. roč. stejnojmenné soutěže, ve spolupráci 
s opavským muzeem, P. P. Bezruče

Všechny výstavy v roce 2005 byly prezen-
továny k 100. výročí narození V+W
29. 4. 2005 – „TAKY MÁTE RÁDI JEŽKA A VO‑
SKOVCE + WERICHA?“ Památník P. Bezruče 
Opava
9. 9. 2005 – „TAKY MÁTE RÁDI JEŽKA A VOS‑
KOVCE + WERICHA?“ KD Markvartovice

Výstava „PLAKÁTY A FOTOGRAFIE OSVO-
BOZENÉHO DIVADLA“
10. 9. 2005 – knihovna Skalica, Slovensko
4. 10. 2005 – kulturní centrum Poruba + 
vystoupení Per Pedes
14. 11. 2005 – DDM Třinec + vystoupení Per 
Pedes

Výstava „TAKY MÁTE RÁDI JEŽKA A VOS-
KOVCE + WERICHA?“
5. 10. 2006 – KD Ostrava
12. 1. 2007 – k 101. výročí narození J. Ježka, 
Masarykova knihovna Vsetín

Výstava „PLAKÁTY A FOTOGRAFIE OSVO-
BOZENÉHO DIVADLA“
10. 11. 2013 – stálá expozice klub Hej rup, 
Markvartovice

Výstava barevných fotografií Radima 
Štefana „SVĚT KOLEM NÁS“
6. 11. 2014 – KD Markvartovice
14. 1. 2015 – knihovna Háj ve Slezsku
31. 3. 2015 – KD Hlučín

Výstava – Dětské výtvarné práce z ně-
kolika ročníků soutěže “Taky máte rádi 
J+V+W? + autogramy Jiřího Hanibala“
10. 10. 2015 – KD Markvartovice

Výstava „TAKY MÁTE RÁDI JEŽKA A VOS-
KOVCE + WERICHA?“
31. 8. 2017 – Masarykova knihovna Vsetín

Výstava „WERICHOVY POHÁDKY“ s ko-
mentovanými prohlídkami L. Čížkové, 
pro ZŠ
1. 10. 2017 – KD Markvartovice
9. 10. 2018 – knihovna Háj ve Slezsku
1. 5. 2019 – knihovna Opava – Kateřinky

Výstavy
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Výstava barevných fotografi í Radima 
Štefana „SVĚT KOLEM NÁS II.
6. 10. 2018 – KD Markvartovice
31. 10. 2018 – knihovna Háj ve Slezsku
22. 2. 2019 – knihovna Skalica, Slovensko, 
výstava k 30. výročí založení Werichovců

Výstava „Werichovy písničky“ s komen-
tovanými prohlídkami L. Čížkové, pro ZŠ
12. 10. 2019 – KD Markvartovice
14. 12. 2019 – knihovna Háj ve Slezsku

Kurátorkou výstav od roku 1996 byla Libuše Čížková.

Píseň Štěně
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Werichovy pohádky máme rádi, často je čteme 
našim dětem nebo vnukům z  knihy Fimfárum. Ne‑
jsou tam všechny, některé najdeme i v jiných knihách 
o  Janu Werichovi. Tentokrát jsme uspořádali v  KD 
Markvartovice, kde máme naši základnu  – klub Hej 
rup, od 1.  října  2017 obrázkovou výstavu doplněnou 
texty, z některých Werichových známých i méně zná‑
mých pohádek. „O rybáři a jeho ženě“ jistě zná‑
te, ale třeba „Čekanka“ nebo „Za šťastnou lás‑
ku bas“, či „To už by se dnes nemohlo stát“ 
jsou ty méně známé, ale zajímavé pohádky. I dospělí 

si v nich najdou něco pro sebe. Samozřejmě nemohl 
chybět „Paleček“, „Tři veteráni“, a také „Krá‑
lovna Koloběžka první“. Za zdařilé obrázky 
děkujeme našemu členovi – kreslíři Boříkovi Frý‑
bovi z Opavy. Výstavu doplňovaly loutky zapůjčené 
z Loutkového divadla v Opavě a sklidila velký úspěch 
zejména u dětí ZŠ i pedagogů. Zhlédlo ji asi 450 dětí 
z okolních škol. A o to nám šlo. Předávat tvorbu Jana 
Wericha přes pohádky – té nejmladší generaci.

Libuše Čížková, Nejvrchnější Bidelník

Výstava Werichovy pohádky
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Původně se jednalo o  Werichovské Zresrando‑
vání. Historicky první bylo nejspíše v  rybářské chatě, 
na řece Moravici. Další pak na Lučině. Také v Soběšo‑
vicích u  Žermanické přehrady. Později v  Jilešovicích, 
nedaleko řeky Opavy a Hučínské štěrkovny. Účastnili 
se členové všech věkových kategorií i se svými dětmi, 
vnoučaty, i dětmi známých. Zresrandování byla větši‑
nou v délce prodlouženého víkendu. Na programu byl 
například windsurfing, kroket, tábornictví, rybářská 
technika i  rybaření, a  samozřejmě zpívání s  kytarou 
u ohně, divadélko a vínečko. Od roku 2000 vzniká We‑
richovský tábor srandy (WTS)

Hlavním vedoucím a organizátorem WTS byl vždy 
Michal Cvrk Bartovský, který byl v  mládí členem tá‑
bornických oddílů BVÚ Ostrava a Draci Opava, a měl 
aprobaci jako Hlavní vedoucí táborů MŠMT. V neméně 
důležitých rolích táborových instruktorů se během let 
různě střídali Vašek Čížek, Katarína Tóthová, Martina 
Hilová, Zuzka Silvestrová a Ivona Holienčinová.

WTS se konaly na pozemku zahrádkářů, kde byla 
k dispozici jejich klubovna a WC jako zázemí, vedoucí 
byli ubytováni v maringotce u pozemku, děti ve stanech 
s podsadou. Snídaně a večeře si táborníci chystali sami, 
na obědy docházeli do Hospůdky Na návsi, kde se o ně 
s láskou starali Kamil Těšnar a Aleš Jakubec. Od začátku 
se zúčastňovaly i děti členů ze Slovenska a děti členů 
Towarzystwa Milosnikow Rydultow, což je partnerská 
a  spřátelená organizace z  polského města Rydultowy. 
Každý rok byla náplní jiná celotáborová hra. Děti se na 
14 dní staly piráty, hledaly diamanty v džungli, řešily zá‑
hady UFO nebo cestovaly kolem světa. Během tábora 
navštívily například koňský ranč, válečné opevnění, hor‑
nické muzeum, štěrkovnu nebo zatopené lomy.

Pro záměr zlepšit sociální zázemí WTS, dostalo 
sdružení do pronájmu od obce pozemek sousedící 

s pozemkem zahrádkářů. Původně na něm bylo pláno‑
váno postavit WC a sprchy jako stavbu do 16 m2 – na 
ohlášení. Ale jelikož se povedlo získat relativně štědrou 
dotaci od MŠMT, začala se rýsovat vidina nízkopraho‑
vého klubu pro děti a mládež z okolí. Bohužel začátek 
stavby klubu zároveň znamenal konec tábořiště a WTS 
jako takových. Obec totiž začala zároveň na soused‑
ních parcelách budovat sportoviště a  tím v  podstatě 
zmizelo kouzlo místa odděleného od obce, kde by se 
WTS daly uskutečňovat. Tak zanikly Werichovské tábo‑
ry srandy, ale vznikl klub Hej ‑Rup!

Tábor srandy

2000 Markvartovice, účast dětí z Polska 
a Slovenska

2001 Markvartovice

2002 Markvartovice 29. 6.–13. 7.

2003 Markvartovice Poklad Černého delfína, 
účast dětí z polských Rydultow,

2004 Markvartovice 2. 7.–11. 7.

2005 Markvartovice + Žimrovice 3. 7.–13. 7. 
Cesta kolem světa ve spolupráci se 
Stanicí mladých techniků a přírodověd‑
ců Opava a účastí dětí z Rydultow
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Žermanická přehradaJilešovice

V/1991 – chata na Moravici

16. – 25. 8. 1991 – chata členky Evy Zábojové 
na Lučině

8/1994 – Jilešovice

16.–18. 8. 1996 – Markvartovice

9. – 10. 8. 1997 – Žermanická přehrada

7. – 9. 8. 1998 – Soběšice u Žermanické 
přehrady

Léto 98 – Orlické hory

7/2000 – Markvartovice – tábor, spoluúčast 
polských a slovenských dětí s rodinný-
mi příslušníky

TŘETÍ LETNÍ ZRESRANDOVÁNÍ WE-
RICHOVCŮ o prázdninách v roce 1992 
bylo zvlášť pro děti a pro mládež i dospě-
lé. Ve společenském a sportovním stře-
disku v Markvartovicích byl k dispozici 
windsurfi ng, softbal, kriket, stolní tenis, 
kánoe, míče, pálky, prkýnka a také sta-
ny a tábornické potřeby. Pro večery pak 
video a se zásobou kazet s fi lmy V+W, 
záznamy televizních pořadů M. Hor-
níčka a dalších pamětníků i záznamy 
z akcí Werichovců. Také knihovna, snad 
se vším, co bylo vydáno z díla Osvobo-
zených i jejich následovníků a všechny 
dostupné gramodesky V+W. Navíc pak 
sbírka fotografi í, plakátů a archivních 
materiálů. Společně se sportovalo, dis-
kutovalo i vařilo. Srandy se užilo také 
dost, avšak závěrečné zasedání Sboru 
centrálních Bidelníků bylo převážně 
vážné, protože se připravovala Weri-
chiáda a připravit takovou akci v Praze 
z Markvartovic, není žádná legrace. Tra-
diční rybářská soutěž o cenu pana Weri-
cha Jana, byla letos v přestávkách dopl-
něna zcela novou disciplínou – hodem 
do dálky válečkem na nudle. Kupodivu 
však tuto disciplínu nevyhrála žena, 
ale muž Ing. Ivan Rýdl. Rybářskou sou-
těž vyhrála s převahou Libuše Čížková 
a v mužích jen těsně Jaroslav Holeš. Oba 
tak dokázali, že jsou dobří nejen při zpí-
vání „Ježkovek“ v bavidélku Per Pedes.

Zresrandování
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Byl neoficiálně prvním werichovským shlukem. 
Dávno předtím, než bylo sdružení založeno, se na We‑
richově ulici, kde ve svém domku bydlel Nejvrchnější 
Bidelník Karel Bartovský, pořád něco dělo. Víkendy, kdy 
tam pobývali Bidelníci i  řadoví členové v  rámci Sbo‑
ru centrálních Bidelníků (SCB) byli nezapomenutelné, 
plné srandy, smíchu, zpívání, ale i vážného řešení or‑
ganizačních problémů našeho sdružení. Stejně tak byla 
cítit přítomnost werichovského shluku i  v  celé obci. 
Členská základna shluku byla relativně velmi mladá, 
takže nejvíce činnosti bylo vyvíjeno v  okolí místního 
hřiště, kde se stále hrál oblíbený softbal, fotbálek, in‑
diánská házená, lasovalo se nebo se cvičila rybolovná 
technika. Ale jezdilo se i ven, třeba na chajdu na řece 
Moravici, na ryby. Když bylo venku „podpsa“, poslou‑
chaly se forbíny, pohádky a Ježkovky nebo se zkoušelo 
divadlo na Werichově ulici.

Od roku 2013 vedla tento shluk Libuše Čížková, 
která byla zvolena v roce 2014, na Valném shluku v Se‑
metíně, Statutárním zástupcem sdružení a Nejvrchněj‑
ším Bidelníkem za zemřelého Karla Bartovského.

Rok 2013
5. 11. 2013 – kolaudace budovy klubu Hej ‑rup
10. 11. 2013 – vernisáž výstavy PLAKÁTY 

A FOTOGRAFIE OD, klub Hej ‑rup, Markvar‑
tovice, stálá expozice

7. 12. 2013 – Adventní koncert Václava Čížka, 
kaple v Markvartovicích

Rok 2014
3/2014 – 6 prohlídek výstavy, třídy dětí ZŠ 

Markvartovice, klub Mlýnek
4/2014 – Koncert pro děti ZŠ v Markvartovi‑

cích, Z. Lánský– housle, J. Holeš – kytara, 
písně a skladby V + W + J

17.–18. 4.–Hravé odpoledne pro malé a velké + 
přehlídková jízda kočárků

14. 6. 2014 – Pohádková cesta pro rodiny 
s dětmi

9/2014 – „Jen ty dudáčku zadudej“, L. Župka 
a J. Hulva, vystoupení pro důchodce, KD 
Markvartovice

25. 10. 2014 – S lampiony za strašidly – večer‑
ní akce pro rodiny s dětmi

6. 11. 2014 – vernisáž výstavy barevných foto‑
grafií Radima Štefana „Svět kolem nás“, 
KD Markvartovice

11/2014 – „Adventní koncert Václava Čížka“, 
kaple v Markvartovicích

Rok 2015
14. 1. 2015 – „Svět kolem nás“ – výstava, 

knihovna Háj ve Slezsku
5 – 6/2015 – Hravé odpoledne a Pohádková 

cesta
10. 10. 2015 – vernisáž výstavy„ Taky máte rádi 

J+V+W“+ autogramy J. Hanibala a práce 
dětí z vv oboru soutěže, KD – Markvartovi‑
ce S lampiony za strašidly – večerní akce

Rok 2016
20. 5. 2016 – Hravé odpoledne s přehlídkovou 

jízdou pohádkově ozdobených kočárků, 
klub Hej rup

21. 5. 2016 – Pohádková cesta, okolí klubu 
Hej rup

15. 10. 2016 – S lampiony za strašidly – večer‑
ní akce

16. 10. 2016 – Vzpomínkové odpoledne na J. 
Ježka s hud. programem a vyhodnocením 
lit. oboru soutěže Taky máte rádi J+V+W? 
klub Hej rup, tisk Almanachu ze soutěž‑
ních příspěvků dětí

Rok 2017
4 – 5/2017 – prohlídky stálé expozice výstavy 

pro veřejnost, klub Hej rup
17. 6. 2017 – Hravé odpoledne s přehlídkovou 

jízdou kočárků a koloběžek
18. 6. 2017 – Pohádková cesta
1. 10. 2017 – vernisáž výstavy „Werichovy 

pohádky“– s komentovanými prohlídkami 
L. Čížkové pro děti ZŠ, KD Markvartovice – 
S lampiony za strašidly – večerní akce

Rok 2018
3/2018 – Vzpomínková akce k nedožitým de‑

vadesátinám K. Bartovského, zakladatele 
Werichovců, KD Markvartovice

23. 6. 2018 – Hravé odpoledne s přehlídkou 
kočárků a koloběžek

24. 6. 2018 – Pohádková cesta

Shluk Markvartovice
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6. 10. 2018 – vernisáž výstavy barevných foto‑
grafi í Radima Štefana „Svět kolem nás II.“ 
KD Markvartovice

31. 10. 2018 – „Svět kolem nás II.“ knihovna Háj 
ve Slezsku

12. 11. 2018 – koncert pro děti ZŠ v Markvarto‑
vicích u příležitosti navázání kolektivního 
členství ZŠ s Werichovci.

Rok 2019
22. 2. 2019 – vernisáž výstavy barevných foto‑

grafi í Radima Štefana „Svět kolem nás II.“ 
knihovna Skalica na Slovensku

8. 4. 2019 – „Swingová tančírna“ – za doprovo‑
du hud. souboru Swingpáni, KD Markvar‑
tovice

1. 5. 2019 – „Werichovy pohádky“– výstava, 
knihovna Opava – Kateřinky, s komento‑
vanými prohlídkami L. Čížkové pro děti ZŠ

6/2019 – Hravé odpoledne s malováním 
sádrových sošek – Pohádková cesta

12. 10. 2019 – vernisáž výstavy „Werichovy 
písničky“, KD Markvartovice – S lampiony 
za strašidly + představení „Bílá paní“ 
kouzelnice Radany

13. 12. 2019 – výstava „Werichovy písničky“, 
knihovna Háj ve Slezsku, s komentovaný‑
mi prohlídkami L. Čížkové pro děti ZŠ

Konec roku 2019 – vydání Almanachu k 30. 
výročí trvání spolku Werichovci

ZŠ Markvartovice se stala 
kolektivním členem Werichovců

ZŠ Markvartovice se svými dětmi, slavnostní 
odpoledne s hudebním programem.

Akce Pohádková cesta

Hravé odpoledneS lampiony za strašidly
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S lampiony za strašidly

S lampiony za strašidlyS lampiony za strašidly

Markvartovice – werichovský klub Hej rup



20

Michal Bartovský je členem od roku 1989 a také 
ostravským Bidelníkem. Absolvent ZUŠ – obor kytara, 
celostátního kurzu Sociálního managementu s akredi‑
tací MŠMT ČR (opravňující přednášet na ZŠ metodiku 
aktivního sociálního učení) a  kurzu „Hlavní vedoucí 
dětských táborů“, rovněž s akreditací. Projezdil celou 
republiku s  protidrogovým programem a  soustředil 
se také na prevenci negativních jevů u nejmladší ge‑
nerace a  získávání stálých spojenců v  ofenzívě proti 
nudě. V rámci dvou pořadů pro děti I. st. ZŠ – „Hrrrr 
na nudu“ a „Hurá na nudu“, které na sebe na‑
vazovaly, vystupoval na prvních stupních ZŠ v okrese 
Opava, Ostrava, Vsetín, Skalica na Slovensku, v letech 
2003 –2005 jako solo Perpedes. Rovněž vystupoval 
s bavidélkem Per Pedes v pořadu “Tři strážníci“. 
Od mládí byl členem tábornických oddílů BVÚ Ostrava 
a Draci Opava. Organizoval a vedl jako hlavní vedoucí 
všechny Werichovské tábory srandy pro děti. 
Zajišťoval veškerou administrativu a  kancelářskou 
práci při získávání dotací a grantů pro sdružení. V sou‑
časnosti zajišťuje technickou údržbu klubu Hej rup 
v Markvartovicích, spolupodílí se na akcích pro rodi‑
ny s dětmi v Markvartovicích – Hravé odpoledne
a Pohádková cesta. Je dobrý kytarista a zpěvák. 
Se skupinou Cwrkot se účastnil několika ročníků sou‑
těže Taky máte rádi Ježka a  Voskovce + Wericha? 
Účinkoval i na několika vernisážích našich výstav spolu 
se svou dcerou.

SLÁVA, SLÁVA, SLÁVA.
AŤ ŽIJE WERICHIÁDA!

Ještě jsem byl docela mrňavý kluk, 
když jsem skrze pohádky poznal, že ten 
veselý vousatý pán je Jan Werich. Ma-
mince a tatínkovi jsem odříkával celého 
Františka Nebojsu a čerta z pohádky: „Až 
opadá listí z dubu“, jsem se vůbec nebál, 
protože byl kupecky uctivý a krásně za-
škraboval. No a později jsem viděl snad 
všechny � lmy V+W, poslouchal jejich 
desky, a  na kytaře si brnkal „Ježkovky“. 
Pana Wericha obdivuji a  mám ho moc 
rád. I  když nás už opustil, jeho veselý 
a moudrý duch je tu pořád s námi.

Před rokem jsem s  ostravskými We-
richovci navštívil Modrý pokoj Jaroslava 

Ježka a  pak jsme si povídali s  bývalou 
sekretářkou pana Wericha, paní Jarmi-
lou Týlovou. To je velice milá a  čiperná 
a  strašně ukouřená paní, která nás za-
vedla i  na jeviště divadla ABC, kde pan 
Werich řediteloval a hrával.

Letos jsem měl ohromnou radost, 
když jsem se dozvěděl, že se mohu 
zúčastnit první Werichiády a  dokonce 
pomoci při jejím organizování. Byl to 
den „D“, kdy jsem prožil plno nádherných 
chvil v prostředí, kde to vše dýchá Osvo-
bozeným divadlem V  + W a  člověčinou 
pana Wericha. Werichiáda se povedla 
a  to díky společné práci a  nadšení jak 
Werichovců, tak pamětníků. Jó a  taky 
díky prima Ježkově muzice, kterou hrál 
Nový orchestr J. Ježka v  čele s  panem 

Zoltánem Liškou. Byl jsem nadšený 
tou radostí, s jakou jsme společně zpí-
vali písničky V + W + J a dokazovali, že 
my všichni jsme nezapomněli.

Také mě velice těšilo, že se mohu se-
tkat s tolika proslavenými lidmi, počínaje 
třeba paní Hermanovou, Jitkou Molavco-
vou, Stellou Zázvorkovou, Květou Fialo-
vou a  panem Horníčkem, Jiřím Suchým 
i  Járou Kohoutem. Největší radost mi 
však udělal pan prezident Havel, který 
v  divadle A  B C začínal jako obyčejný 
kulisák a poseděl s námi a s pamětníky 
v  klubu. No, řekněte, nebylo to úžasné, 
tohle všechno prožít na vlastní kůži?

Míša Bartovský, 14 let
Uveřejněno v Obšťastníku číslo 1 z roku 1993

Shluk Ostrava
ostravští Bidelníci

Shluk Ostrava
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Darek Nosreti je členem Werichovců od roku 
2006, kdy pokračoval v činnosti ostravského shluku po 
Ivanu Rýdlovi. V roce 2006 se v Ostravě spolupodílel na 
úspěšné kulturní akci k 100. výročí narození Jaroslava 
Ježka „HURÁ ZA JEŽKEM!“ Tento hudební večer 
se realizoval 28. 9. v Klubu BOOMERANG na Stodolní 
ulici v Ostravě. V ostravských Benátkách v dalším roce, 
společně se Stranou zelených, zorganizoval Dětský 
den s chytáním ryb a Pohádkovým lesem. Werichov‑
cům několik let občas sloužila klubovna v jeho bydli‑
šti, kde proběhlo i  jedno Mikulášsko ‑vánoční setkání 
v  roce 2010. Na své zahradě prezentoval Literární 
odpoledne, věnované poezii vlastní a poezii v pís‑
ničkách V+W+J. V  letech 2006 až 2009 se účastnil 
družebních akcí s  polskými přáteli Werichovců v Ry‑
dultowech a  Markvartovicích. Svou účastí podpořil 
i některé další mimoostravské akce: Školení koučů 
mládežnických projektů v Litomyšli, dva roč‑
níky divadelní přehlídky Miniteatro v Domě kultury 
v Havířově, kde psal i recenze některých představení. 
S několika členy ostravského Shluku se účastnil i akce 
pro děti ORIZARO – POHÁDKOVÝ LES u pře‑
rovské Laguny, kterou organizoval místní trampský od‑
díl Lišáci, pod vedením werichovce Ládi Župky. V roce 
2013 svolal setkání Mariánskohorského spo‑
lečenského klubu do Industrial Café v  Ostravě. 
Setkání se účastnili i další členové Werichovců a mělo 
rámec Think ‑Tanku. Umožnil několik dalších setkání 
s účastí Werichovců při grilování na své zahradě, kde 
se zpívaly písničky V+W+J s doprovodem kytaristy J. 
Holeše, řešily se interní záležitosti Werichovců a  při‑
pravovaly se další akce. 12 let moderuje Face‑
bookový profi l Werichovců, kde sestavil galerii 
222 snímků Jana Wericha a nárazově také dělá fotodo‑
kumentaci některých werichovských akcí.

Radim Štefan je ostravský Bidelník a  člen ost‑
ravského shluku. Pro Werichovce zajišťuje veškeré 
práce na webové stránce, fotodokumentaci a fi lmové 
záznamy většiny našich akcí. V rámci Werichovců pre‑
zentoval dvě své výstavy barevných fotografi í – „Svět 
kolem nás“ a „Svět kolem nás II“. K 30. le‑
tému výročí Werichovců byla převezena jeho výstava 
i na Slovensko do Skalice, kde 22. 2. 2019 proběhla 
její vernisáž. Připravil videozáznam výstavy „Plakáty 
a  fotografi e Osvobozeného divadla“, která 
je jako stálá expozice v klubu Hej rup v Markvartovi‑
cích. Bude využita jako členská prémie v dalším roce.
Stahuje veškeré werichovské starší záznamy akcí z vi‑
deokazet na DVD a tím uchovává náš archiv. Se svou 
dívčí kapelou Karamela se nejen účastnil několika roč‑
níků soutěže Taky máte rádi Ježka a Voskovce + We‑
richa?, ale také reprezentoval Werichovce na mnoha 
akcích jak v Česku, tak na Slovensku.

Skupina Karamela

Setkání ostravského shluku s L. Hermanovou 
v hotelu Atom, leden 1992
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Duše, které jsou spřízněné stejnými zájmy, se 
vždycky najdou. S  Karlem Bartovským jsem se znala 
z Jonáš klubu, který byl fanklubem divadla Semafor. Na 
jednom srazu Jonáše mě Karel Bartovský oslovil s návr‑
hem, abychom založili v Praze pražský shluk Werichov‑
ců. Stalo se tak asi v roce 1992 na Průhonu v Řepích. 
V  roce 1993 (rok po Werichiádě v Divadle ABC) se na 
pražský shluk obrátil Karel Bartovský s návrhem, aby‑
chom udělali další Werichiádu na Průhonu v roce 1995. 
Pozvali jsme Ljubu Hermannovou, režiséra Poláka, Jo‑
sefa Koníčka a  další žijící „pamětníky“ Osvobozeného 
divadla. V  Praze jsme společně zorganizovali soutěž 
„Taky máte rádi Ježka, Voskovce a Wericha?“ a jednou 
také samostatně. Tady byl navázán přes Lubomíra Šter‑
ce kontakt s nadací Život umělce, která tuto akci poprvé 
podpořila. Další aktivity pak vyplývaly ze vzájemných se‑
tkání, ať už v Praze, nebo v Markvartovicích. 19. 4. 1996 
jsme se zúčastnili „kulatého stolu“ při setkání s Úřadem 
Prahy 1 kvůli řešení využití Werichovy vily.

V dubnu 1997 jsme k 70. výročí Vest Pocket Revue 
společně připravili například oslavu v divadle Na Prádle, 
kde vystoupil také Jan Vodňanský a Jiří Suchý.

20. 4. 2007 k 80. výročí jsme se sešli na větším 
slavnostním programu před Werichovou vilou s Janem 
Vodňanským a dalšími hosty a 22. 4. 2017 k 90. výročí 
pražský shluk zorganizoval opět v divadle Na Prádle vel‑
mi úspěšný program. Rekonstrukci Vestpocketky připra‑
vil Jan Vodňanský a Daniel Dobiáš, zahrál Jan Matěj Rak 
a orchestr Ježkovy stopy. Jiří Suchý namluvil pro tuto 
příležitost videorozhovor. Záznam večera na DVD jsme 
pořídili jako členskou prémii pro naše členy.

Každý rok na Kampě před W ‑vilou Werichovci de‑
monstrovali za vybudování kulturního památníku Janu 
Werichovi vyhlášením Mezinárodního dne srandy se zpí‑
váním a boucháním pytlíků. Tuto aktivitu Pražský shluk 
postupně převzal stejně jako víkend pro děti Čochtanova 
Třeboň (letos bude 22. ročník).

Na Průhonu probíhaly programy k výročím V+W+J, 
cca jednou ročně jsme položili květiny u hrobu Voskovce 
a Wericha na Olšanech, přihlašovali se pod Werichovci 
na Bambiriády, nejprve nejen expozicí, ale i s interprety 
z řad dětí, později jen fotoexpozicí ve stanu. Hudebně‑
‑dramatický soubor Tykadlo pod vedením Lubomíra 
Šterce vystupoval na několika soutěžních festivalech 
a pravidelně v rámci Čochtanovy Třeboně.

Od podzimu roku 2017 se podařilo po oživení We‑
richovy vily domluvit termíny pro setkání s osobnostmi, 
které mají nějakou spojitost s Osvobozeným divadlem 
se zaměřením na spřízněný humor. Zároveň probíhají 
také dnes už pravidelná setkání v  Městské knihovně, 
zaměřená na literárně ‑hudební pořady. Pražský shluk se 
navíc schází také ještě na volných večerech jednou mě‑
síčně v Řepích, kde si promítáme fotografi e z minulých 
setkání nebo si pozveme zajímavého hosta.

Organizujeme už léta Osvobozené bály, které svým 
stylem navazují na písničky Osvobozeného divadla. 
V  roce 2020 bude 22. ročník. Několik let také připra‑
vujeme pro členy a  jejich hosty autobusové víkendové 
výlety za kulturními památkami. Výlet má vždycky něja‑
ké humorné až recesní zaměření, při kterém se bavíme 
a za pány V+W+J pozadu nezůstáváme.

Bez fi nanční pomoci by se to všechno ovšem ne‑
obešlo. Většinou musíme být soběstační, ale v případě 
Čochtanovy Třeboně musíme poděkovat za přispění 
městu Třeboň a Svazu klubů mládeže a za podporu na‑
šich různých dalších aktivit (také například soutěže Taky 
máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha) velmi děkuje‑
me nadaci Život umělce, protože to jsou částky, které 
nás drží nad vodou. Několikrát nás při organizaci Čo‑
chtanovy Třeboně podpořil i Jihočeský kraj a v prvních 
ročnících také třeboňské lázně. V  případě Čochtanovy 
Třeboně nesmíme zapomenout ovšem ani na ty menší 
sponzorské příspěvky, například od hotelu Galerie, re‑

Shluk Praha
Bidelník Eva Gutová, Počet členů: 23

L. Šterc a E. Gutová
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staurace Šupina a Šupinka, pivovaru Regent nebo hotelu 
Zlatá hvězda. A v minulosti také od Rybářství Třeboň. Sa‑
mozřejmě nám také vychází velmi vstříc správa zámku 
Třeboň. Někdy to jsou „jen“ materiální dary, ale je třeba 
si jich velmi vážit také jako projevu sympatií.

Akce Shluku Praha
28. 10. 1995 II. Werichiáda – Ljuba Hermanová, 

rež. Polák a další, KS Průhon

Soutěže:
15. 6. 1996 Taky máte rádi Ježka a Voskovce 

+Wericha? (Vodňanský, Světlík), KS 
Průhon

18. 4. 1998 Taky máte rádi… (Stella Zázvorko‑
vá), KS Průhon

17. 4. 1999 Taky máte rádi…, KS Průhon
15. 4. 2000 Taky máte rádi… (Hlava proti 

Mihuli), KS Průhon
6. 6. 2015 Soutěž Co na světě mám rád, Klub 

Biograf Praha
Kampa k výročí Vest pocket revue a Meziná-

rodní den srandy.
31. 10. 1994 Natírání vrat domu J. Wericha na 

růžovo
24. 3. 1995 Krojovaný průvod Werichovců 

s paní L. Hermanovou a S. Zázvorkovou, 
propagace hry Pěst na oko a Werichovy 
Kampy

20. 4. 1997 – 70 let Vest pocket revue – klaun‑
ská okupace Kampy

16. 4. 2000 Slavnostní jízda historickou tram‑
vají – Mezinárodní den srandy

20. 4. 2002 Setkání na Kampě – Mezinárodní 
den srandy

18. 4. 2004 Setkání na Kampě před W– vilou 
s Janem Vodňanským – MDS

22. 4. 2006 Setkání na Kampě před W– vilou 
s Medou Mládkovou

20. 4. 2007 – 80 let Vest pocket revue, Divadlo 
Na Prádle, Praha

19. 4. 2009 Setkání na Kampě před W– vilou 
opět s Medou Mládkovou

22. 4. 2017 – 90 let Vest pocket revue (M. Rak, 
J. Vodňanský, orch. Ježkovy stopy), Diva‑
dlo Na Prádle, Praha

Šemánovice – (celkem asi 5x)
18. 5. 1996 Šemánovice, muzeum Semaforu – 

Nostalgie, natírání
24. 5. 1997 „ sázení stromků před Nostalgií

7. 6. 2003 „ host – S. Zázvorková (jindy O. 
Brousek)

Čochtanova Třeboň – chystá se 22. ročník 
15. – 17. 8. 2020

Osvobozené maškarní bály – styl podle 
písniček V+W + J, cca 22x (Pražská 
galérka, Civilizace, vodnický, puntíkovaný, 
košilatý, kovbojský, námořnický, sportov‑
ní) apod.

Bambiriády (+ další cca 4)
29. 5.–1. 6. 1992 Bambiriáda – Výstaviště Praha
1.–5. 5. 1998, Pražský hrad
27.–30. 5. 1999, Střelecký ostrov
24. – 27. 5. 2001, Střelecký ostrov
25.–28. 5. 2006, Vítkov
24. – 27. 5. 2007, Střelecký ostrov

Jednotlivé akce (+ dalších cca 10 se vzta-
hem k V + W + J)
20. 10. 1992 Jaroslav Jakoubek a skupina 

Šanson, KS Průhon
20. 9. 1996 Křest ZŠ Jana Wericha, Praha – 

Řepy (řed. Mgr. Naďa Šupová), v rámci 
oslav 90. výr. J. Ježka + vystoupení Per 
Pedes, a fi nále soutěže Taky máte rádi 
J+V+W?, KS Průhon

29. 5. 1998 První projekce zrestaurovaných zá‑
znamů her V + W, Těžká Barbora a Balada 
z hadrů z 60. let, večerní setkání dosud 
žijících aktérů (Zázvorková, Adamová, 
Kostelka, Zíma, Koníček, Týlová, Horní‑
ček), KS Průhon

Eva Gutová – Bambiriáda Praha
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11. 4. 2002 Jednání s ministrem kultury Dostá‑
lem ohledně výstavy ke 100. letému výročí 
narození V + W. (sk. Werichovců – ve 
složení K. Bartovský, L. Čížková, E. Gutová, 
D. Krivský), Ministerstvo

31. 10. 2003 Odhalení památníku V + W Olšany
5. 6. 2004 Velhartice – chata Jana Wericha
4. – 5. 6. 2005 Voskování na Sázavě
19. 10. 2009 Obnovení reklamy V+ W v Jámě
30. 11. 2009 Natáčení na Kampě pro TV – Bar‑

vy života, Kampa
22. 8. 2015 – 150 let Pražské paroplavby – při‑

zváni jako vodníci do programu
11. 3. 2018 Hudebně – dramatická sešlost 

Tykadlo s hrou Rusalka Disk – Praha

Pořady:
29. 2. 2016 Anna Ferencová (Ferenc Futurista)
6. 4. 2016 Hugo Haas – promítání k jeho 115. 

narozeninám
8. 11. 2016 Vzpomínka na J. Ježka (hosté F. 

Cinger, F. Novotný, sk. D.P. H, M. Rak, KS 
Průhon

Werichova vila – program
Rok 2018
13. 2.–PRVNÍ NOTOVÁNÍ ve Werichově vile – se‑

tkání s publicistou Františkem Cingerem
21. 4.–NOTOVÁNÍ s Jiřím Werichem Petráškem
28. 5. NOTOVÁNÍ s pracovníky Supraphonu 

a křest alba Dobře odtajněný Miroslav 
Horníček

13. 6. NOTOVÁNÍ se sběrateli Jiřím Hanibalem 
a Jiřím Štorkem

10. 10. POTKÁVÁNÍ s Evou Tůmovou
27. 11. POTKÁVÁNÍ s MUDr. Jiřím Petrem, sy‑

nem hudebního skladatele Zdeňka Petra

Rok 2019
7. 1.–POTKÁVÁNÍ s hercem, zpěvákem, hudeb‑

níkem Pavlem Brennerem
1. 4.–Dr. Tydlitát – Vzpomínka na Jiřího Šlitra
28. 5. Retro ‑vzpomínání s rozpadlou dvojicí 

BRATŘI JUSTOVÉ
21. 10. Sranda není sprosté slovo – Jaroslav 

Nykl a Rudolf Tomšů

KNIHOVNA
Rok 2019
25. 2.–JEŠTĚ MIROSLAV HORNÍČEK – setkání 

s jeho blízkým přítelem Rudolfem Tomšů 
a publicistou Vladimírem Justem v Měst‑
ské knihovně

29. 4. a 10. 10.–S Petrem Prajzlerem – nezná‑
mé zvukové nahrávky Osvobozeného 
divadla

7. 11.–S Dr. Tydlitátem o Karlu Poláčkovi

To je jen výběr toho, co návštěvníky zvlášť 
zaujalo.

110 let J. Ježka, M. Rak, 11. 9. 2016

První notování ve Werichově vile – 
setkání s F. Cingerem, 13. 2. 2018
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Galavoskování, KD Sázava 4. 6. 2005

Hra Rusalka – soubor Tykadlo, 11. 3. 2018

Bál v zeleném, KD Řepy – Bílá Hora

Pamětní deska V+W, Sázava
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Koncert k 90. výročí Vest Pocket Revue, 
22. 4. 2017,Divadlo Na Prádle Praha

Čochtanova Třeboň

J. Vodňanský při rekonstrukci Vespoketky

M. Rak

Orchestr Ježkovy stopy
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Fotogalerie – Kampa, Mezinárodní den srandy

Zleva K. Bartovský, Meda Mládková, D. Krivský

Karel Bartovský
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O existenci Werichovců jsem se dopídil zvláštním 
způsobem. Někdy v  roce 1993 mě při sezení na zá‑
chodku v Přerovských strojírnách, kde jsem pracoval, 
na útržku krajských novin Nová Svoboda zaujal rozho‑
vor s Karlem Bartovským, ve kterém barvitě líčil historii 
založení Werichovců a jejich snahu dát dohromady lidi 
stejné krevní skupiny. To mi připadalo lákavé, a proto 
jsem s  Karlem navázal korespondenční kontakt, ale 
teprve v březnu 94 jsem osobně dorazil do Markvar‑
tovic, abych se zúčastnil akce zresrandování. Kar‑
lův elán a werichovské heslo, že se každý má snažit 
popostrkovat druhé kolem sebe, aby se něco dělo, 
ve mně vybudilo novou aktivitu. I když té jsem neměl 
a doposud nemám, jako vedoucí velkého turistického 
oddílu mládeže Lišáci a  rekreační sportovec, nedo‑
statek. Zajistil jsem v Přerově vystoupení souboru Per 
Pedes a  na jeho ohlasu jsem ve středisku volného 
času Atlas vyvolal založení werichovského klubu  – 
se zkratkou WC. Ke spolupráci při pořádání klubových 
večerů se podařilo získat špičkové osobnosti města 
v čele s Jardou Wykrentem, a vedení Atlasu dokonce 
uvažovalo o zřízení werichovské kavárny. Jenomže po 
půl roce došlo k totální reorganizaci a klub ztratil veš‑
kerou přízeň i zázemí. Zůstala mi jen klubová kartička. 
Ještě ji mám schovanou. On ten klub byl při vedení 
oddílu stejně moc velké sousto a  tak jsem se dal do 
organizování jen příležitostných akcí pro Werichovce. 
Především ve své specializaci organizování zábavy pro 
děti a mládež. Bylo to pár hravých víkendů pro mladé 
Werichovce na chalupě v Beskydech, pro starší víkend 

s návštěvou vinného sklípku. Ve spolupráci s přespol‑
ními Werichovci jsme v  Přerově uspořádali několik 
akcí. Např.: povedený Recesní večer s volbou miss. Pro 
klub seniorů: Povídání o dudách a dudácích, Poseze‑
ní a zpívání u kytary. Hlavně jsem se snažil a snažím, 
pokud mi to čas dovolí, být účastníkem všech dostup‑
ných werichovských akcí a to účastníkem aktivním. Od 
prvého ročníku Čochtanovy Třeboně jsem mnoho let 
s přerovskou partou organizoval a zajišťoval pro dět‑
ské návštěvníky Pohádkový svět a  organizačně 
se podílel na spoustě různých werichovských akcí 
v  Markvartovicích, Ostravě, Bělé, Chlumu u  Třeboně, 
v Semetíně při každoročních vánočních setkáních atd.

V  domovském Přerově vedu už 40  let turistický 
oddíl mládeže Lišáci a kromě běžné oddílové činnos‑
ti pořádáme každoročně pro širokou veřejnost čtyři 
úspěšné akce zaměřené na děti a rodiče:

Strašidlácký rej, kdy je veřejnost zvána k strašid‑
láckým rejům a výuce strašení. 12. ročník

Pálení čarodějnic obnovená lidová tradice sletu 
čarodějnic s tancem a soutěžemi 11. ročník

Orizaro – pohádkový les, bloudění s hledáním pohá‑
dek a plněním úkolů. 30. ročník

Strašidlácké hrátky, noční lampionový pochod za 
strašidly 13. ročník

Shluk Přerov
Bidelník Ladislav Župka
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Vznikl na začátku 90. let a  založil ho člen Weri‑
chovců Jiří Tibitanzl, který se pak stal i  havířov‑
ským Bidelníkem. Vedl zájezdové Divadlo Kruh pro 
děti a byl od roku 1991 v Havířově iniciátorem a poz‑
ději organizátorem divadelního pohádkového festivalu 
pro děti, s názvem Miniteatro. V roce 2006 odešel, 
ale festival každoročně pokračuje dodnes. Děkujeme 
ti, Jirko.

V  roce 1998 vymyslel Čochtaniádu, která byla 
jako nultý ročník Čochtanovy Třeboně ve Stří‑
břeci, na chalupě Evy Gutové. První ročník Čochtanovy 
Třeboně byl koncipován jako festival divadel pro děti. 
Další ročník jako kulturně ‑společenský víkend pro děti 
a  dospělé. Ze začátku byl připravován program pro 
náměstí v Třeboni, pak byl doplněn soutěžemi v par‑
ku a později se přesunul vodnický víkend pro děti celý 
do zámeckého parku. V  této podobě probíhá dodnes. 
V současnosti bude probíhat již 22. ročník, který orga‑
nizuje pražský shluk s Bidelnicí Evou Gutovou.

Havířovský Shluk se postupně rozrostl na 12 čle‑
nů. Většina z  nich se zúčastňovala téměř všech weri‑
chovských mimohavířovských akcí v  Praze, Třeboni, 
Markvartovicích, Šemánovicích, Sázavě. Členové na‑

vštěvovali divadelní představení, koncerty, a  po jejich 
vystoupení dělali s účinkujícími umělci besedy. Tak se 
sešli v průběhu let s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou, 
Pavlem Šmokem, Janem Vodňanským, Miloslavem Do‑
nutilem, Ivo Jahelkou, Josefem Náhlovským a Josefem 
Mladým, Júliusem Satinským a Milanem Lasicou, členy 
divadla Jiřího Grosmana, Ypsilonkou, členy Divadla Járy 
Cimrmana, Uršulou Klukovou a Věrou Křesadlovou, bra‑
try Traxlery. Pořádali besedy s Josefem Zimou, Jarosla‑
vem Šterclem, Stelou Zázvorkovou a dalšími. Dokladem 
jsou jejich přiložené autogramy. Navštívili ateliér sochaře 
Miroslava Rybičky, který pracoval na bustě Jana Weri‑
cha, také Miroslava Horníčka. Byli přítomni ve studiu při 
natáčení televizního Videostopu. Předali Cenu Ukrutné 
srandy pana Wericha Jana – umělci Josefu Dvořákovi 
po jeho účinkování v  Havířově. Zúčastnili se meziná‑
rodního uličního festivalu v Polsku s Golemem. Vydatně 
pomáhali při organizování Miniteatra. Zapojili se do sou‑
těže Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha? Nevy‑
nechali Filmový smích, Šlitrovo Jaro, ani Filmový tesák.

Havířovský Shluk byl velmi aktivní do roku 2006. 
Po odchodu Jiřího Tibitanzla zůstali jen někteří členo‑
vé, kteří se nadále účastnili werichovských akcí mimo 
Havířov.

Shluk Havířov

Televizní videostop J. Tibitanzl předává cenu Miniteatra
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• V  roce 1997 asi první účast na výtvarné soutěži 
Werichovců, výzvu jsme našli někde v  tisku a  zú‑
častnili jsme se jako Pedagogické centrum 
pro zdravotně postiženou mládež Sed‑
mikráska.

• Vsetínský shluk byl ustanoven v  roce 
1999, Bidelnice – Eva Trčálková

• Počet členů shluku Vsetín byl různý nejvíce asi 20 
členů včetně klientů centra

• V roce 2000 jsme se poprvé zúčastnili div. festivalu 
v Havířově s  pohádkou Čekanka, účinkující byli 
klienti a personál Sedmikrásky

• V  roce 2005 jsme nastudovali s klienty novou po‑
hádku pana Wericha:,O zasloužilém vrabci“, 
premiéra na festivalu v Třinci

• Několik let jsme společně s Werichovci pořádali na 
Vsetíně společenský večer pro zdravotně postižené 
a  jejich přátelé s  názvem:,Veselé vsetínské 
vozíčky“

• Uspořádali jsme dvě výstavy v městské knihovně
• Za celé období od roku 1999 se na Vsetíně konalo 

několik akcí a setkání /některý rok i tři akce v roce/ 
a  to hlavně předvánočních, tato setkání pořádáme 
až do letošního roku

• Na všechny werichovské akce a  setkání s  námi 
jezdily naše děti i vnoučata a to pravidelně na Me‑
zinárodní den srandy v Praze, Čochtanovu Třeboň, 
soutěžní výtvarné výstavy, divadelní festivaly, div. 
představení, oslavy, Filmový Tesák

• Děti a vnoučata se zúčastnily několika letních tábo‑
rů pořádaných Werichovci v Markvartovicích

• Shluk Werichovců na Vsetíně byl v minulých letech 
hodně aktivní, chodili jsme na výlety, do divadla, 
slavili narozeniny apod.

• Do činnosti se nám dařilo zapojit i mladé lidi s han‑
dicapem.

Některé akce ve Vsetíně:
15. 3. 2002 – „ Stvoření světa aneb co Všez‑

nálek způsobil“, Pozitivní divadlo při ZŠ 
Vsetín – Ohrada (v rámci soutěže)

16. 3. 2002 – 8. jarní les s Annou, DK Vsetín

9. 10. 2004 – Veselé vsetínské vozíčky

28. 10. 2006 – Veselé vsetínské vozíčky

16. 11. 2007 – Veselé vsetínské vozíčky

17. 11. 2007 – SCB ve Vsetíně

Shluk Vsetín

E. Trčálková v Praze –Bál ve stylu pražské galérky
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Během aktivní činnosti v  DDM udělal rozsáhlou 
výstavu o V+W+J pro širokou veřejnost. Zorganizoval 
předvánoční setkání Werichovců v Turistickém středis‑
ku DDM v Nýdku. Zajistil v Třinci propagaci vystoupení 
Michala Bartovského s pořadem pro děti – Hrrr na 
nudu. Zorganizoval zájezd studentů třineckého Gym‑
názia do Prahy na představení k 80. výročí Vestpocket‑
ky – konané v divadle Na Prádle, kde účinkovali kromě 
jiných i Jan Vodňanský a Jiří Suchý. Zpracoval několik 
témat o Osvobozeném divadle a V+W+J. O jejich živo‑
tě, hrách, emigraci, tvorbě Jaroslava Ježka a další. For‑
mou přednášek je prezentoval v Třinci – 4x, několikrát 
v Kopřivnici, ve Vsetíně 2x v knihovně, v Šilheřovicích 
2x pro studenty Hotelového učiliště, v Markvartovicích 
pro děti I. st. ZŠ, v  Semetíně pro členy Werichovců. 
S  některými členy Shluku se zúčastňoval nejen We‑
richovských akcí v  Praze, ale i  Čochtanovy Třeboně. 
V posledních letech spolupracoval i v Markvartovicích 
při akcích pro rodiny s dětmi – Pohádková cesta, Hravé 
odpoledne.

Vzal si na starost revolver z osobních věcí Jana We‑
richa, který 15 x rozebral a  vyčistil (včetně opasku 
s  náboji a  holstru). Zjistil historii původu této zbraně 
z divadelního fundusu divadla ABC a napsal o tom člá‑
nek. Článek s fotografi emi vyšel ve Střelecké Revui a je 
k dispozici i ve werichovském archívu.

V Třinci v DDM se také konal 27. 11. 2005 – 7. 
Valný shluk a  také regionální přehlídka soutěže 
Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Weri‑
cha? V DDM byla prezentována putovní výstava Pla‑
káty a  fotografi e Osvobozeného divadla
spolu s výtvarnými pracemi dětí výtvarného oboru výše 
jmenované soutěže.

Shluk Třinec
Bidelník Zdeněk Karlík, bývalý pedagog a ředitel Domu dětí a mládeže v Třinci.

Kampa 2009, Z. Karlík a K. BartovskýPřednáška Z. Karlíka ve Vsetíně
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10  – 11.  4.  1992 výlet českých Werichovců do 
Skalice (Ivan Rýdl a spol.)

XII. /1992 výlet českých Werichovců do Skali‑
ce (Petr Košák a spol.)

III. /1993 hudební vystoupení sk. Per Pedes ve 
skalické knihovně s pořadem Divotvorný 
pan Werich, výstava Plakáty a  fotogra-
fi e Osvobozeného divadla

27. 2. 1994 beseda s Jozefem Kronerem, po‑
sezení u  Bieliků v  búdě a  seznámení se 
Skalicí

III. /1994 Karel Bartovský nacvičuje ve Skali‑
ci své vystoupení na zasedání Duchovní-
ho parlamentu konaného v Praze 7. 5. 94

9.  3.  1995 skaličtí Werichovci na návštěvě 
u Jozefa Kronera

20 – 21. 1. 1996 čeští Werichovci na návštěvě 
u Bieliků v búde

1–2. 6. 1996 setkání ve Skalici s Jozefem Kro-
nerem a jeho manželkou (přijel celý au‑
tobus Werichovců)

21 – 22. 6. 1997 výlet do Skalice, přeplavání We‑
richovců rybníku Mlýnek ze slovenského 
na český břeh, túra a táborák s programem

19 – 21. 9. 1997 Werichovci na oslavě Skalic-
kých dnů

15 – 16. 10. 1997 dívčí sk. Karamela s ved. Radi‑
mem Štefanem ve Skalici

18  – 20.  9.  1998 vystoupení sk. Karamela
v programu 8. roč. Skalických dnů

2 – 3. 12. 2000 setkání při Mikulášské nadíl-
ce ve Skalici u Bieliků v búdě

XI. /2002 setkání s Katkou Tóthovou v její búdě 
ve Skalici

26.  5.  2003 vystoupení Michala Bartovského 
s pořadem Hrrr na nudu pro děti ve ska‑
lické knihovně

23.  1.  2004 vystoupení Werichovců na křtu 
knihy Dušana Krivského: Aj ve Skalici 
svítí slunko

22.  10.  2004 křest knihy Dušana Krivského: 
„Člověk Jozef Króner“ Skalica

1.  12.  2015 vzpomínkové setkání na weri-
chovce MUDr. Františka Hotmara u pří‑
ležitosti desetiletého výročí jeho úmrtí, 
koncertní sál Františkánského kláštera 
ve Skalici

13  – 14.  4.  2018 vzpomínkové setkání na 
nejvrchnějšího Bidelníka Werichovců 
Karla Bartovského u příležitosti jeho ne‑
dožitých devadesátin.

22.  2.  2019 vernisáž výstavy barevných foto‑
grafi í Radima Štefana s názvem Svět ko-
lem nás II., skalická knihovna prezentová‑
na k 30. výročí vzniku Werichovců

Shluk Skalica – Slovensko
Bidelník Dušan Krivský, Akce připravoval ve spolupráci s ostatními slovenskými členy – 
MUDr. Františkem Hotmarem, Denisou Juríkovou, Katkou Tóthovou, Ivonou Holienčinovou

J. Kroner s tričkem Werichovců

Sk. Per Pedes na návštěvě u skalického 
Bidelníka D. Krivského

D. Krivský v Praze– Bál pražské galérky
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24. 4. 1990
1. valný shluk – Černá louka, Ostrava Nejvrch‑

nějším Bidelníkem je zvolen zakládající 
člen Werichovců – Karel Bartovský

6. – 8. 12. 1991
2. valný shluk – DK Vítkovic, Ostrava

12. – 14. 11. 1993
3. valný shluk – Markvartovice, sál OÚ

19. – 20. 10. 1996
4. valný shluk – Markvartovice, sál OÚ

15. 8. 1999
5. valný shluk – kino, Třeboň

7. 12. 2002
6. valný shluk – hájenka Nový svět v Semetí‑

ně u Vsetína

27. 11. 2005
7. valný shluk – Třinec

26. 10. 2008
8. valný shluk – Vsetín

23. 9. 2011
9. valný shluk – Markvartovice

V roce 2013 pro úmrtí Nejvrchnějšího Bidelní‑
ka Karla Bartovského, zastupuje Werichovce 
Libuše Čížková, která byla na 10. valném shlu‑
ku v roce 2014 v Semetíně, zvolena Nejvrch‑
nějším Bidelníkem.

12. 12. 2014
10. valný shluk – hájenka Nový svět v Semetí‑

ně

Nejvyšší orgán Werichovců – Valný shluk

Hudební program – R.Pogoda

Hosté J. Ledinská a J. Strnad

Zprava K. Bartovský, M. Bělíková, J. Strnad

2. Valný shluk, 1991
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Každoročně Werichovci vybírali z různých humorných 
televizních pořadů a divadelních představení – adepty 
na Ceny Ukrutné srandy pana Wericha Jana.

r. 1991 – J. Suchý a J. Molavcová

r. 1992 – Vácvalová – Andrási (za seriál „Co 
dokáže ulica“)

r. 1993 – J. Dvořák

r. 1994 – Jiránek – Renčín

r. 1995 – M. Donutil

r. 1996 – J. Bohdalová

r. 1997 – Divadlo Spejbla a Hurvínka

r. 1998 – pořad „Tak neváhej a toč“

r. 1999 – P. Nárožný

r. 2000 – J. Vodňanský a M. Horníček

r. 2001 – Divadlo Járy Cimrmana

r. 2002 – S. Zázvorková

r. 2003 – O. Suchý

r. 2004 – M. Labuda

r. 2005 – J. Kraus

r. 2008 – L. Lipský

Ceny Ukrutné srandy pana Wericha Jana

J. Molavcová a J. Suchý

M. Markovič J. Dvořák
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Rok 1991
Plakáty a fotografie Osvobozeného divadla – 

katalog k výstavě v DK Vítkovic, (vydáno 
ve spolupráci s SKM)

Dialogy aneb forbíny čili předscény, I. díl
Tak si zpívám – písničky s doprovodem kytary
Životní moudra pana Wericha Jana (vydáno 

ve spolupráci s SKM)

Rok 1992
Tři strážníci – čtení o J. Voskovcovi, J. Weri‑

chovi a J. Ježkovi (K. Čejka a O. Bahner)

Rok 1994
Jožko Strnad: Druhý svět Jana Wericha – ry‑

bařina a myslivost (úprava – Karel Čejka)

Rok 1995
Werichovská paní Ljuba

Rok 1996
Hlava proti Mihuli

Rok 1997
3. Werichiáda – 19. 4. 1997, program k 70. výr. 

Vestpocketky (připravili O. Bahner a K. 
Bartovský)

Už se pálilo – skeč z revue Fata morgana,
J. Ježek: O Jazzu, V+W: O jazzových textech

Rok 1998
Dopisy J. Ježka z podzimu 1938 (připravili J. 

Štork a K. Bartovský)

Rok 1999
Dialogy aneb forbíny čili předscény II. díl, 

(obálka akadem. malíř P. Barč)

Rok 2000
Taky máte rádi Ježka a Voskovce + Wericha? – 

výběr z výtvarných a literárních prací 
stejnojmenné celostátní soutěže

Rok 2001
Tmavozelený svět Jana Wericha

Rok 2002
Pamatováček k pořadu „Hrrrr na nudu“ pro I. 

st. ZŠ, (úprava K. Bartovský)

Rok 2003 – 2004
Dušan Krivský: Člověk Jozef Kroner (Weri‑

chovci s fin. podporou Š. Zámce)

Rok 2005
Plakáty a fotografie OD – katalog k výstavě 

v Opavě, (vydáno s finanční podporou Mi‑
nisterstva kultury ČR ke stoletinám V+W)

Rok 2006
„Písničky“ s úpravou kytarového doprovodu J. 

Holeše, (vydáno ke stoletinám J. Ježka)

Rok 2007
6. Werichiáda – program k 80. výročí premi‑

éry Vestpocketky připravil K. Bartovský, 
obálku s použitím kresby A. Hofmeistera 
připravil Petr Barč, vydáno s podporou 
nadace Jana a Medy Mládkových

Rok 2012 – 2013
Barbora Teresa Jankowská: Divadelní příběh 

Voskovce a Wericha 1927 – 1938, překlad 
Václav Čapek, fotografie z archivu Weri‑
chovců, nakladatelství Petrklíč

Rok 2015
Písně z pořadu Divotvorný pan Werich, (skupi‑

na Per Pedes), CD

Rok 2016
„Výběr z literárních prací celostátní soutěže 

Werichovců“(vydáno ke stoletinám Ja‑
roslava Ježka i pro účastníky soutěže) ve 
spolupráci s SKM a obcí Markvartovice

Rok 2017
„Večer k 90. výročí Vest pocket revue V + W 

(Divadlo Na Prádle, Praha – 22. 4. 2017) 
záznam večera na DVD. Vydáno ve spolu‑
práci s SKM a Nadací Život umělce.

Rok 2018
J. Werich a Daniele Monmarte:„2 na jedné 

struně“. Záznam rozhovoru francouzské 
studentky s J. W. – Kampa, červenec 1976, 
vydáno ve spolupráci s SKM

Rok 2019
Almanach k 30. výročí založení Werichovců, 

vydáno ve spolupráci s SKM

Co jsme vydali (Členské prémie, katalogy k výstavám a programy)
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28.  4.  1993  – Ing.  Josef Strnad  – průvodce 
Jana Wericha po loveckých a  rybářských 
stezkách

27.  5.  1996  – Ljuba Hermanová  – herečka 
a zpěvačka

r. 1997 – Ing. Karel Hodač – sběratel fotografií 
plakátů Osvobozeného divadla

r. 1997 – Zbyněk Ištvánek – člen

5. 12. 1997 – František Mihola – člen

12. 3. 1998 – Josef Króner – herec

26. 9. 1998 – Pavel Pokorný (SKM)

28. 4. 2000 – Mgr. Karel Čejka autor sborníku 
„Tři strážníci V+W +J“, ostravský Bidelník

28.  12.  2000  – Jarmila Týlová  – sekretářka 
pana Wericha

15. 2. 2003 – Miroslav Horníček – herec

r. 2003 – Dr. Jiří Gut – redaktor čsp. Obšťastník

r. 2006 – Fero Hottmar – člen, Skalica na Slo‑
vensku

6. 3. 2006 – Jiří Tibitanzl – havířovský Bidel‑
ník, vedoucí divadla Kruh pro děti, orga‑
nizátor MINITEATRA  – festivalu dětských 
představení v KD Havířov

12.  3.  2013  – Karel Bartovský  – zakládající 
člen Werichovců a  jejich Nejvrchnější Bi‑
delník, nadšenec, autor mnoha scénářů 
pořadů, člen Per Pedes

r.  2014  – Mirka Hornová  – kronikářka Weri‑
chovců

r. 2015 – Lubomír Šterc – exdramaturg Karlín‑
ského divadla, založil pražský werichovský 
soubor Tykadlo, pro který napsal několik 
parodických her

30.  9.  2017  – Petr Barč,  – akademický malíř, 
ilustrátor mnoha dětských knih, spolu‑
autor OSVOBOZENÉ REVUE vydávané 
v  letech 1990  – 1992 ve spolupráci s  We‑
richovci

27. 2. 2018 – Jan Hulva – člen, hráč na dudy

Vzpomněnky
Na členy a příznivce Werichovců, kteří již odešli do uměleckého nebe.
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Karel Bartovský po-
cházel z  Plzně, ale kus 
života prožil v  Karviné, 
pak i  v  Ostravě. Jeho 
poslední etapa života 
se vztahuje k  Markvar-
tovicím – obci nedaleko 
Ostravy, kde bydlel ve 
svém domku od roku 
1981 a  tady také bylo 

později i  Centrum Werichovců. To, že Werichovci na-
vázali na skupinu Per Pedes bylo už napsáno na za-
čátku Almanachu. Co bylo dál s Werichovci, si přečtěte 
v následujícím příspěvku, který napsal Karel Bartovský 
v r. 1999 – po deseti letech trvání sdružení Werichovců.

Jako sdružení jsme požádali Ministerstvo vnitra 
o  registraci až po prvním Valném shluku Werichovců, 
který byl 24. 4. 1990 na Černé louce v Ostravě. Před‑
cházelo několik představení PER PEDES a dávala se do‑
hromady parta obětavců, která dodnes tvoří jádro Sboru 
centrálních Bidelníků. Vznikla také redakční rada, která 
k  prvnímu Valnému shluku Werichovců vydala první 
číslo zpravodaje Osvobozená revue, jako přílohu 
novin Moravskoslezský den. Na tom se podíleli: Petr 
Barč, Šárka Mrvová, a  Ota Bahner. Aktuální 
informace dodával Karel Bartovský. Bylo zásluhou Petra 
Barče, že Osvobozená revue vyšla celkem deset‑
krát. Poslední číslo už bylo přílohou deníku Dar a vyšlo 
k naší první Werichiádě v divadle ABC v roce 1992.

Současně byl pravidelně rozesílán i nepravidelný 
OBŠŤASTNÍK, který přecházel z  péče Karla Bartov‑
ského přes Karla Čejku do péče Jiřího Guta a posléze 
do péče Evy Gutové, kde je dodnes. S ním jsou každý 
rok rozesílány členské prémie, takže ti první členové, 
mezi něž patří Ondřej Suchý, profesorka Ledinská, Ota 
Bahner, Jiří Gut, a další – už mají hezkou sbírku jinde 
nedostupných titulů, jako jsou Ježkovky s  kytaro‑
vým doprovodem, Moudra pana Wericha Jana, 
Forbíny I. + II., Druhý svět Jana Wericha od 
Jožky Strnada, Ježek a V+W o jazzu, Už se 
pálilo, Hlava proti Mihuli, pohlednice Jana 
Wericha, Dopisy Jaroslava Ježka.

V  roce 1990 byla založená také tradice udíle‑
ní „Ceny Ukrutné srandy pana Wericha 
Jana“. Součástí ceny byla i soška Golema. Stojí také 

za zaznamenání, že jsme se při rozdělování Českoslo‑
venska nerozdělili a  jen místo Federálního Bidelníka 
vznikl Nejvrchnější Bidelník a Bidelník pro Slovensko 
a stali jsme se tím pádem mezinárodní.

Karel Bartovský, r. 1999

Vzpomínka Karla Bartovského na Ostravu
Ostravu mám rád, i když je začouzená. Ta promě‑

na, co se s  ní stala, ta společenská proměna je ob‑
rovská. Neskromně se musím přiznat, že jsem se na 
tom taky v šedesátých letech podílel. Především tím, 
že jsem v  Divadle Petra Bezruče pomáhal dávat do‑
hromady kabaret Štafle, který dělali mladí divadelníci 
s Luďkem Eliášem. A byly tam takové osobnosti, jako 
výtvarník Hrůza, F. Husák, R. Volf, N. Divíšková, a J. Ka‑
čer. A také jsme s Vaškem Čapkem pořádali Ka – fe, 
což byl kabaretní festival, který měl pět ročníků a byl 
dost slavný. Účinkovala v něm například Ljuba Herma‑
nová, Jaroslav Vojta a začínající Felix Holzmann. S paní 
Ljubou jsme se potom po letech sešli ve Werichovcích.

Vzpomínka na Karla Čejku
Šel jsem životem blízko něj přes čtyřicet let a dost 

často jsem se zastyděl, když jsem srovnával svá prud‑
ká zahoření a přelétávání s jeho důsledností a pracovi‑
tostí. Přesto, že byl o pár roků mladší a přes různé další 
rozdílnosti nás spojoval společný zájem o vše, co se na 
kulturní scéně Ostravska dělo, zvláště když se to týka‑
lo kabaretů a  pozdější vlny malých jevištních forem. 
Byli jsme spolu téměř u všeho co se kolem padesátých 
a šedesátých let v Ostravě a kolem ní povedlo, a neby‑
lo toho málo. A – Z kabaret, Pěrun – soubor v Kar‑
viné, Štafle v DPB, Tvrďák Horníčka a Kopeckého, 
pět ročníků celostátního kabaretního festivalu – tedy 
Ka ‑fe, Divadélko pod okapem a v sedmdesá‑
tých letech pololegální Jazz Per Pedes v Divadle 
hudby s  mapováním historie Osvobozeného divadla 
V+W+J. Pokračovali jsme po založení Werichovců, se 
kterými Karel spolupracoval nejdříve jako redaktor ča‑
sopisu SEZONA a později jako šéf nakladatelství A – Z. 
Pak se stal naším centrálním Bidelníkem. Jeden čas 
se staral o vydávání Obšťastníku a spolu s Werichovci 
vydal v  nakladatelství A – Z dnes velmi vyhledávaný 
sborník “Tři strážníci V+W+J“. Jeho zásluhou 
vyšla také členská prémie „Druhý svět Jana We‑
richa“ se vzpomínkami Ing. Jožky Strnada.

Karel Bartovský
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12.  3.  2013 ve věku nedožitých 85. naro‑
zenin odešel do kumštýřského nebe náš 
Nejvrchnější Bidelník Karel Bartovský.

Zpráva o smrti člověka, který nám byl tak blízký, 
zasáhla naše srdce a my jen stěží dokážeme přijmout, 
že naše nedávné setkání bylo tím posledním. Karel byl 
pro nás tak veliká a jedinečná osobnost, že jsme od‑
mítali uvěřit v  jeho smrtelnost. Pamatuji si, jak mluvil 
o  svém pohřbu a  prohlásil, že ten, kdo neuroní slzu, 
vyhrává 10 000 Kč. To nás pobavilo, a možná jsme si 
umínili, že to vydržíme. Tak, Karle, já se vzdávám této 
odměny hned a dobrovolně, protože budu ráda, když 
své slzy udržím, než ti přednesu tato poslední slova.

Byl jsi pro nás jedinečný a opravdový tím, že jsi 
měl rád lidi a všechno, co jsi kdy dělal. A to opravdo‑
vě bez přetvářky. Tvůj elán a nadšení byly neskutečně 
nakažlivé a to od nejmenších dětí až po kmety. Bylo to 
přímo infekční a nevyléčitelné, proto jsme mohli tolik 
let tvořit, setkávat se, být spolu šťastní, rozdávat ra‑
dost sobě i druhým a mít stejná přání a cíle. Jsme moc 
vděční a je nám ctí, že jsme mohli jít kousek a někteří 
veliký kus cesty životem s Tebou.

Bylo nám v tvé společnosti mile a budeš nám chy‑
bět v  tom našem srandovním pozemském životě. Ale 
máme tě všichni ukrytého v srdíčku.

Je jisté, že na nás budeš dohlížet někde tam nahoře 
a že založíš nebeský shluk Werichovců, kde to funguje 
bez úředníků i bez peněz, kde jsou plné řeky ryb a moře 
piva, no prostě ráj. Tak tam na nás počkej a my se zatím 
budeme tady snažit. „Koneckonců za radost ze života, 
za smích, pocit štěstí, musíme všichni do jednoho zapla‑
tit zármutkem“ říká pan Werich a my dodáváme, že jen 
do té chvíle, než se tam zase nahoře sejdeme. A to bude 
pořádná sranda. To ti slibují tvoji Werichovci.

Projev: Eva Trčálková za Werichovce – při rozloučení v ludgeřovickém 
kostele.

Jsou v životě chvíle veselé a bezstarostné, ale ně‑
kdy přijdou i ty smutné, které vyvolávají pocity bezna‑
děje a  marnosti. Werichovci osiřeli, jejich otec, který 
pro ně zastupoval tady na zemi i svým vzhledem Jana 
Wericha, odešel za svým duchovním vzorem, a  my 
teď hledáme svoji dospělost a cestu bez jeho vedení. 
To, co nás spojuje, by ale mělo být silnější, než je jen 
povzdychnutí nad ztracenými společně prožitými chví‑
lemi, pocity blízkého spříznění a společně prosmátými 
roky.

Co a jak dá? Ptáme se. Karel by rozhodně chtěl, 
abychom se dál scházeli, neztratili se sobě z obzoru, 
abychom se vrátili k  začátkům Werichovců, kde i  ve 
vážných debatách byla stále sranda. A  ten smysl pro 
humor to je, co nás spojuje navzájem a všechny s Ja‑
nem Werichem. Vy, co jste pamětníci těch začátků, jistě 
vzpomínáte na to, že se vymýšlely krásné ptákoviny, 
hodně jsme se nasmáli, hodně se zpívalo a  z našich 
setkání jsme se vraceli uvolnění a posílení na duchu. 
Tak se shlukujme dál v  kruhu svých Werichovských 
přátel, tak, jak nás dal Karel Bartovský dohromady, ze 
začátku aspoň v  jednotlivých městech, než se najde 
nový Nejvrchnější Bidelník s  dlouhatánským bidlem, 
aby nás probudil z letargie a popohnal k větší aktivitě.

Eva Gutová – Obšťastník číslo 1 z července 2013

Nový Nejvrchnější Bidelník se našel, vlast‑
ně Bidelnice. Libuše Čížková, zpěvačka 
Per Pedes a jeden ze tří zakládajících čle‑
nů Werichovců, kromě Karla a  Jaroslava 
Holeše. Převzala bidlo v roce 2014.

Zleva L. Župka, M. Hliněnský,
J. Tibitanzl, K. Bartovský
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Paní Slávka Strnadová věnovala sdružení Weri‑
chovců v roce 1999 do chystané expozice v Národním 
muzeu vzácné památky, které její manžel Ing.  Jožka 
Strnad dostal darem přímo od Jana Wericha. Jsou to: 
lovecký a  rybářský klobouk Jana Wericha, skládací 

kufřík na líčidla z Ameriky, který Jan Werich používal 
na rybářské potřeby, lovecká kožená brašna na střeli‑
vo, revolver s koženým pouzdrem a koženým nábojo‑

vým pásem, který byl používán ve hrách Kat a blázen 
a Don Juan a lovecká sedačka ve tvaru hole. Nahoře se 
rozevřela a na druhé straně se zapíchla do země. Jan 
Werich prý říkal, že je hlavně důležité sednout si na její 
správný konec. Tyto památky byly předány Nejvrchněj‑

šímu Bidelníkovi sdružení Werichovců  – Karlovi Bar‑
tovskému. Měli jsme z  tohoto daru ohromnou radost 
a paní Strnadové velmi děkujeme.

Později se nám ozval kameraman z  barrandov‑
ského filmového studia, že objevili boty Jana Wericha, 
ve kterých hrál ve filmu – Až přijde kocour, jestli je ne‑
chceme? Chtěli jsme je, a tak jsou spolu s dalšími re‑
kvizitami z majetku Jana Wericha pečlivě opatrovány.

Osobní věci Jana Wericha jsme prezentovali na 
několika výstavách. Nicméně si myslíme, že patří tam, 
kde Jan Werich žil. V  květnu 2017 jsme je zapůjčili 
do vily na Kampě, která se po rekonstrukci otevírala 
veřejnosti. V pokoji Jana Wericha, který je autenticky 
zařízen, jsou jeho osobní věci vystaveny.

Osobní věci Jana Wericha



Jsou pro

Spravedlivý svět, zdravou přírodu, lidskost a pokrok.

Jsou proti

Lidské blbosti, neboť nejhorší karambol je srážka s blbcem!

Jsou

Mezinárodním sdružením, které vzniklo v prosinci 1989 a neustále se vyvíjí podle názorů většiny členů. Prvořadým 
záměrem je udržovat a rozšiřovat poselství, které nám svým životem i tvorbou předal Jan Werich + Jiří Voskovec + 
Jaroslav Ježek a jejich přátelé i následovníci. Především pokud jde o člověčenství, optimismus, moudrý humor, ale 
i bujarou srandu. Chceme žít plný a plodný život a každý člen je sám sobě zodpovědný za život naplněný laskavostí 
a činorodostí. Členství není omezeno věkem, vzděláním, národností, náboženstvím nebo barvou pleti. Nezbytnou 
podmínkou je smysl pro humor, tolerance a občanská slušnost.

Členové se sdružují v místech bydliště do W ‑shluků a volí si přehršli Bidelníků, kteří pošťuchují ostatní, aby se 
pořád něco dělo a byla nějaká sranda. Především se starají o zakládání W ‑hloučků mezi dětmi a mládeží s cílem 
vytvořit dobrou partu pro různorodou smysluplnou činnost. Werichovci si za své berou moudro, které v roce 1979 
napsal Jan Werich pozdějším zakladatelům sdružení, bavidélku PER PEDES.

Držte se elánu, to je nejlepší droga!

Werichovci z.s., Werichova 402, Markvartovice, 747 14

Nejvrchnější Bidelník a statutární zástupce Libuše Čížková, tel.: 776 162 041
e -mail: werichovci@seznam.cz

www.werichovci.cz

Pražský Bidelník Eva Gutová, Galandova 1235/7, 163 00 Praha 7, tel.: 604 136 139
www.werichovci -prazaci.webnode.cz

Almanach připravila Libuše Čížková. Grafi cky zpracoval Lukáš Pracný, www.sazbaknih.cz.
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PŘÍPADNÉ TISKOVÉ CHYBY JSOU TU PROTO, ŽE SI JE MŮŽEME DOVOLIT!

Naše mladá werichovská generace, Semetín 2019



Některé členské prémie



sdružení pana Jana pro srandu a kulturně společenský život mladých věkem či duchem.


