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Toulky
přepyšskou minulostí

XXV.

ČTVERÁCI, ANEB KDYŽ PŘEPYCHY ZPÍVALY
Koncem padesátých a v šedesátých letech minulého století se diskotéky nazývaly Čaje, místo mobilů
jsme běhali telefonovat na poštu, místo u počítačů jsme seděli v družném hovoru na obrubníku obecního transformátoru u Kašparových, nevěděli jsme, co je to bowling nebo surfing. Když se v roce 1959
objevil na trhu magnetofon Sonet Duo, považovali jsme to za zázrak techniky, který si ale na vesnici
nemohl skoro nikdo dovolit. Nabídka zábavy nebyla velká, a tak se mládež musela bavit sama. Kromě
mariáše nebo různých neplech také zpívala

Příchod „šoumena“
Na dolní konec obce, kterému my
„dolňáci“ říkáme Junkovice, se
(asi) v roce 1957 přiženil do rodiny Špulákových, mladý energický
muž, Antonín Tauchman. Tonda,
jak se mu familiárně brzy říkalo,
byl muzikant, lidový konferenciér
(dnes moderátor), kreativní bavič
a schopný organizátor. Bylo zcela
přirozené, že do kulturního života
mladých vnesl určitý řád a smysl.
Občasné pozpěvování talentovaných jinochů seskupil Tonda do
skupiny Čtveráci.?
Jádro nového hudebního tělesa na
přepyšském kulturním nebi tvořili
od počátku, za doprovodu Tondovy kytary nebo harmoniky, mladí
zástupci tří rodin – Grohových,
Šabatových a Čtvrtečkových (bratranců). Pod odbornějším vedením si po nesmělých dvojhlasech
postupně troufli i na vícehlasy. Po
zkouškách ve škole a Na sále přišla
první veřejná vystoupení a úspěch
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Čtveráci: Vilém Groh, Jan Čtvrtečka, Václav Čtvrtečka, Jan Šabata,
Václav Groh, Antonín Tauchman. Chybí Josef Šabata (vojna).
nápaditých mladíků se dostavil.
Chytlavá úvodní znělka se rychle vžila do povědomí posluchačů
a popularita Čtveráků se šířila. V
melodiích zazníval odkaz populárních skupin, jakými byli Settleři,
Moravští nebo Kocourkovští učitelé a další. Texty, v nichž nechyběla
satirická nadsázka, upravoval zprastrana 1

vidla Tonda na místní přepyšské
poměry, obecní události a historky.
Nechyběly ani písně, připomínající
„historické činy“ místních osobností a „figurek“. Mnozí z nich jsou
dodnes, v družné zábavě u Katky,
nostalgicky připomínány. Čtveráci zhudebnili například historku z
doby, kdy úřad (nevím, zda obecPříloha

Toulky přepyšskou minulostí

ČTVERÁCI „Halí - haló“
Začíná čtyřhlasné
„Halí – haló…“
Přejem vám přátelé dobrý večer,
chceme vás nejprve pozdravit,
vše co právě na scéně teď uvidíte,
má vás všechny dobře pobavit.
Teď už však přátelé pozor dejte,
věnujte pozornost senzaci,
hudbou, zpěvem, satirou a dobrým vtipem,
představí se vám teď Čtveráci.
Halí – haló…

ní nebo JZD) sídlil ještě v hostinci U Müllerů. Protože v kanceláři
kouřila kamna, rozhodl se Vítek
Rohlena, že vyčistí komín. Kamna
kouřila dál, ale z Müllerova komínu stoupal čistý dým. Vítek vyčistil
omylem komín jejich. Podobného
zpracování se dočkala historka o
žebřiňáku, umístěného rozpustilou
mládeží na střeše domu, nebo Já
jsem malý mysliveček…, v kterém
každý poznal pana Krušinu. Hororový nádech měl příběh nejmenovaného přepyšského myslivce,
který si na honu, s frajersky položeným prstem na hlavni, ustřelil malíček. Přesně to nevím, ale myslím,

že aktéři těchto příběhů to přijali
velkoryse a žádné soudy (ty lidové ani v Haagu) se nekonaly. V té
době by také nikdo nic, (pokud nešlo o politická témata), nevysoudil.
Písničky byly doplněny hranými
vtipy, jednoaktovkami, kouzelnickými výstupy a vznikl celovečerní
estrádní program. Vedle vystoupení v Přepychách, při slavnostních
akcích obce nebo JZD přicházela pozvání do okolních vesnic i v
rámci širšího regionu. Švarní hoši
nezůstali dlouho sami a Čtveráci
se postupně rozrůstali. Zejména o
dívky. Jak také v Přepychách jinak.
Vždyť i dívky tu máme „čtveračky“.

Muži v pozadí: Josef Charvát, Jan Šabata, Karel Janeček, Jaroslav Řízek, Josef Zilvar, Vilda Groh, Václav Čtvrtečka, Václav Groh, s harmonikou Antonín Tauchman
Dívky v popředí: Olina Bajerová, Zdena Hodovalová, Alena Otčenášková, Božena Tauchmanová, Marie Kadeřávková, Miluška Kárníková, Jiřina Jedličková, Jitka Krpálková, Marie Hašková, Jaroslava Čtvrtečková
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Čtveráci a léta šedesátá
Čtveráci byli v té době dobrá značka, dokázali diváky pobavit vtipnými texty i kvalitním zpěvem. I když
většina z nich sice získávala určité
základy v Lidové škole umění, jako
správní rošťáci tam dlouho nevydrželi. Jejich devizou byl přirozený talent a zkušenosti Toníka Tauchmana při vedení skupiny. Jako mladí
lidé zažili pochopitelně mnoho

Zlatá šedesátá
Po tuhých padesátých letech začínalo v letech šedesátých postupné
společenské uvolňování. Zejména
v kultuře a umění se začala objevovat témata a díla, v předcházejících
letech nemyslitelná. Ve filmografii
nastupovala tzv. „nová vlna československého filmu“, reprezentovaná
jmény jako Miloš Forman, Jan Němec, Jaromil Jireš, Evald Schorm,
Ján Kadár, Vojtěch Jasný, Věra
Chytilová, Ivan Passer, Jiří Menzel,
Juraj Herz, Juraj Jakubisko a další.
V literatuře to byl Bohumil Hrabal,
Milan Kundera, Jan Procházka,
Ladislav Mňačko, Jaroslav Seifert,
Vladimír Páral, Josef Škvorecký a
další. Aktivněji se do kulturního
a společenského dění zapojovala
mladá generace. Tento proces, často nazývaný „zlatá šedesátá“, probíhal nejen u nás, ale i v Evropě a ve
světě.
Ani vesnici, kde vše muselo být
ještě organizačně zastřešováno,
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humorných situací, a to na podiu i
mimo něj. Třeba když Jenda Šabata
v jedné hrané scénce připíchl šavlí
staršího brášku Pepíka k podlaze
podia tak důkladně přes šos kabátu, že ten nemohl vstát. Jednou
v zimě byli pozváni na Labskou
boudu do Krkonoš. Počasí bylo
nevlídné a ve fujavici jim s cestou
na Labskou musela pomáhat Hor-

ská služba. Navíc, když obveselili
rekreanty, dozvěděli se, že je zákaz
vycházení, a tak se pobyt protáhl
na 3 dny. Moc jim to nevadilo. Brzy
se stali váženými hosty a vítanými
společníky celé boudy. Ze společné
činnosti vznikl i jeden pevný vztah
a Vilda Groh a Miluška Kárníková (dnes Grohová), vzpomínají na
„čtverácké“ zážitky dodnes.

1.Máj v Opočně (Kupkovo náměstí a na zámku CM)
se tento společenský pohyb nevyhnul. Také u nás, se bez nějakého
vnějšího popudu, začalo kolem
Čtveráků „nabalovat“ a do veřejné
činnosti zapojovat stále více mladých lidí, kteří hledali zábavu pro
sebe a chtěli pobavit i ostatní. Možná někoho zapomenu, ale pro „paměť národa“, mnohá jména uvedu:
Olina Bajerová, Miluška Kárníková, Zdena Hodovalová, Jaroslava
Čtvrtečková (Junkovice), Jiřina
Jedličková, Jitka Krpálková, Eva
Šabatová, Marie Kadeřávková, Božena Špuláková (Tauchmanová),
Jaroslava Horáková, Marie Hašková, Zdeněk Musil, Jiří Sejkora,
Josef Balcar (Záhornice), Jaroslav
Řízek, Josef Charvát, Karel Janeček, Josef Zilvar, později se zapojil
Petr Řehák, Jaroslava Čtvrtečková
(od Müllerů) a další. Popularita
rostla a když skupina začala „dělat
túry“ po okolí, musela být organizačně začleněna do Svazu mládeže.
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Slavila úspěchy v tehdy populární
Soutěži tvořivosti mládeže okresu
(do roku 1961 Dobruška, potom
Rychnov nad Kněžnou).
Že vše nebylo tehdy tak jednoduché, dokumentuje úsměvná
historka s okresním cenzorem.
Pro dnešní mládež bude asi těžko
pochopitelné, že texty veřejných
produkcí a vystoupení musely být
schvalovány. Čtveráci ve svém jednom písňovém textu měli, kvůli
rýmu, spojení „…slepici – …četníci“. Cenzor jim v delší přednášce vysvětlil, že dnes nás na vesnici
chrání Veřejná bezpečnost a četníci jsou přežitkem starých dob.
Čtveráci text rychle přepracovali
a ke slepici dali čepici. Současná
mladá generace by na „fejsbůku“,
tuto situaci označila jako „srážku s
blbcem“. Nutno dodat, že dnes bez
jakýchkoliv důsledků. My starší
řekneme: „vlk se nažral a koza zůstala celá“.
Příloha
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Čtveráci - prohloubení vesnické pospolitosti

Působení Čtveráků a party kolem nich bylo inspirativní a mělo ještě jeden pozitivní důsledek. Oživily se některé tradice, nebo se nové a zábavné akce pořádaly. Připojovaly se společenské organizace a vědomí vesnické
pospolitosti se prohlubovalo. V každodenních starostech vytvářelo Kácení Máje, Výkup děvčat, Masopust, Velikonoční jízdy nebo Tělovýchovné akademie pestrý kolorit obecního společenského života. Na mnohé z toho
dnes znovu navazujeme.

„Kouzelník“ Jiří Sejkora st.
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„Odjezd na túru
kamarádi Vilda Groh, Jan Čtvrtečka, Karel Janeček
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„Šoumen Tonda Tauchman“
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Z FOTOALBA ČTVERÁKŮ (i následovníků)

Malá přestávka
Aby ti starší mohli (ve formátu 2D) na tu
dobu zavzpomínat.

Májové veselice - asi 1960?“ zleva Jaroslava Horáková, Jaroslava
Zemanová, Eva Šabatová, Jiřin a Jedličková, Jitka Krpálková, Jaroslava Čtvrtečková, Marie Kadeřávková, Miluška Kárníková

Odjezd na vystoupení- 1961? zleva Karel Janeček, Olina Bajerová (Sejkorová), Vilda Groh, Jan Čtvrtečka,
Miluška Kárníková, Václav Čtvrtečka, Jan Šabata, Zdena Hodovalová, Marie Hašková, Josef Charvát, Marie
Kadeřávková, Božena Tauchmanová, Josef Zilvar, Láďa Brandejs, Jiřina Jedličková, Jaroslava Čtvrtečková,
Jitka Krpálková, Jaroslava Horáková
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Z FOTOALBA ČTVERÁKŮ (i následovníků)
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Z FOTOALBA ČTVERÁKŮ (i následovníků)
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Z FOTOALBA ČTVERÁKŮ (i následovníků)

„Ponecháme na „účastnicích zájezdu“ bližší identifikaci času a místa pořízených fotografií. (Možná návrat z vítězné
soutěže, Kácení Máje u hasičské zbrojnice, nebo cesta v „turistické výstroji“ na vystoupení někam do hor.)

Závěr
Tentokrát jsme v Toulkách vzpomenuli generaci, která i v komplikované době přinášela do obce zábavu
a bez velkých nákladů dokázala
pobavit sebe i ostatní. Čtveráci i ti
další kolem nich vystupovali za pá-

rek a limonádu. O co méně toho
věděli o „šoubyznysu“, o to více v
nich bylo přirozené a spontánní
radosti. Myslím, že i proto si to
připomenutí zaslouží.

Děkuji Vildovi Grohovi a jeho ženě
Milce, že mi své vzpomínky poskytli.
Vladimír Zdeněk st.
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