Bývalo v našem kraji zvykem, že otcové předávali um a práci svým synům, a tak se
tradice řemesla i stavovská čest uchovávaly v rodinách po staletí. Nebývala u nás nouze o
věhlasné rody hrnčířů, soukeníků, hřebenářů a knoflíkářů, muzikantů, ale i kantorů. Úžasný
rozvoj vědy, příval nových vynálezů a neúcta budovatelů lepších zítřků k tradičním hodnotám
lidského rodu však v druhé polovině minulého století tyto rodové tradice notně poničily,
v mnoha případech pak úplně zpřetrhaly. Objevíme-li dnes takové lidi, kteří bez přerušení
dokázali pokračovat v práci svých předků, měli bychom se zastavit a pohledět na jejich dílo.
Zvláště jedná-li se o dílo vyjímečné - o umění. Představujeme vám tři muže, zakladatele a dva
pokračovatele malířského rodu Bošků z Vlachova Březí. Jan Boška (1854 – 1933 ve Vlachově
Březí), Jindřich Boška starší ( 1893 – 1964 ve Vlachově Březí) a Jindřich Boška mladší,
narozený v roce 1931 ve Vlachově Březí byli a jsou těmi, jimž chceme tímto nepatrným
příspěvkem vzdát naši úctu a poděkovat za to, že si po tři generace nenechali nikým vzít svůj
sen o malování a kumštu. Za to, jak svou vlastní pílí, prací a nesporným nadáním dosáhli ve
svém oboru pozoruhodných úspěchů. Díky pochopení zastupitelů a radních města Vlachova
Březí se na počátku letních vagací roku 2016 otevírá ve velké galerii panského pivovaru
jedinečná přehlídka obrazů nazvaná Malíři Boškové. Dílo tří generací malířského rodu. V blízku
i v dáli není mnoho takových míst, která mohou návštěvníkovi podobnou výstavu nabídnout.
Současní Vlachovobřezšťané jsou proto právem hrdi na své slavné předky a s potěšením
představují jejich um všem, kteří si k nám najdou cestu. Popřejme této nové expozici dlouhý
život a upřímný zájem diváků. Vítáme vás u nás ve Vlachově Březí, v panském pivovaru a v
jeho velké galerii na výstavě Malíři Boškové. (JKH)

JINDŘICH BOŠKA mladší * 1931 Vlachovo Březí Jindřich Boška mladší se narodil 12. ledna 1931
ve Vlachově Březí v domě Na Vršku. Od toho dne tam žili hned tři Boškové pohromadě. Děda Jan se
jen usmíval pod své bílé vousy a otec Jindřich vymaloval prvorozenému synovi takovou kolébku,
jakou žádné dítě ve Březí nikdy mít nemohlo. Když byly malému Jinříškovi dva roky odešel nejstarší
z rodu Bošků těmi velkými vraty v průjezdu pryč a už se nikdy nevrátil. Jindřich II. přenechal kolébku
sestře Božence a Jindřich I. nechal právě nad těmi vraty na půdě postavit stavbu, jejíž dvě stěny byly
proskleny malými čtvercovými okénky. Původní hospodářské stavení se tak proměnilo v zavedenou
malířskou firmu, jíž vévodil nový střešní ateliér. Ještě než začal Jindřich do školy chodit, pomáhal otci
barvy třít, plátna šepsovat a kdoví s čím ještě. Jako školák kreslil spolu se starším Vaškem Boukalů
krajinu a lidi v ní a také při študýrkách a škicování v otcově ateliéru se ho snažil napodobit a vyrovnat
se mu. Válka však odvála ševcova syna až do Breslau a dospívající Jindřich musel tátovi ve firmě také
více pomáhat. Hodně se toho od něho naučil, vyřezával šablony pro malíře pokojů, připravoval pauzy
na papír, pomáhal při malování bytů, lakoval, fládroval, reklamy dělal, maloval pozadí obrazů nebo
písmo psal. Když dostal v máji 1945 od Amerikánů svou první žvejkačku v životě a Vašek se vrátil z
Německa, byla tu svoboda a on měl jasno, čím bude. Učil se u otce, školu měl ve Strakonicích, v Plzni
skládal zkoušky a toužil po grafické škole v Praze. Tam už kamarád Václav studoval, kreslil a maloval
na Akademii...Jenže únor bílý v roce osmačtyřicátém mu to vymaloval úplně na rudo. Jako
živnostníkova syna ho nepustili ke studiu a vojnu mu zařídili u „pétépáků“ na Vysočině. Mezitím
zavřeli otcovu živnost Na Vršku a sny o tom, komu ji předá, se rozplynuly. Už se nebylo kam vracet, a
tak zůstal Jindřich II. v Jihlavě. V pětapadesátém se tu oženil a narodila se dcera Jindřiška, brzy se
rozvedl se a v roce třiašedesát znovu oženil a narodila se opět dcera – Pavla. Se svou paní Hanou tak
kráčejí společně životem více než 50 let a těší se z pěti vnoučat. V jihlavském komunálu nechali Bošku
III. písmo malovat a reklamy dělat. Pak ho vzali do propagace v jihlavské Modetě. V roce 1970 zakotvil
Jindřich II. nejprve na postu jevištního výtvarníka, později se stal šéfem výpravy a scénografem
v Horáckém divadle, kde působil až do odchodu na penzi v roce 1990. Stejně jako jeho táta, tak si ani
Jindřich junior nenechal vzít barvy, štětce, rydla, plátna a papír. K tomu přidal sílu vzdorovat, rvát se,
učit se a zkoušet. S kamarádem Frantou Dörflerm se do toho pustili spolu. Chodí k malířům Theodoru
Bechchnikovi, Fr. Grossovi, V. Maškovi nebo si o kumštu povídají s kunsthistorikem Slovákem
Arsenem Pohribným. Když bylo Jinřichovi třiatřicet, odešel jeho tatínek spolu s pytláky na nekonečné
toulání po šumavských lesích a pláních a nechal mu v ateliéru Na Vršku nikdy nenapsaný ani
nevyslovený vzkaz. A právě tady – na místech svého prvního cvičení a učení Jindřich II. pochopil, co
obnáší být Boškou III. Zařadil ještě vyšší rychlostní stupeň. Kreslí, maluje, tiskne, vymývá nebo vytírá
barvy, ryje, řeže, stříhá, lepí, frotuje, modeluje, dře do úmoru, zkouší, tvoří kompozice, variace,
harmonie, fragmenty, reliéfy, a objekty… Posbíral všechno, co ho otec naučil i co ho naučili přátelémalíři. Přidal k tomu vlastní zkušenost a um, doplnil to nápadem a myšlenkou, nezřekl se pokory a
skromnosti a obrnil se pílí, pracovitostí a jakousi buldočí posedlostí vzepřít se nepřízni doby. Fantazii,
touhu, sílu, talent a srdce ani hledat nemusel. A o geometrii, ornamentu a nepřeberných možnostech využití
kartonových šablon už vůbec nemluvím. Nakonec to všechno do jednoho rance svázal pentlí utkanou
z člověčí lásky, víry i bolesti, hodil na záda a šel. Tak jako Kristus v Boškových létech s křížem na bedrech
končil, Boška se v Kristově věku vydává na cestu… Od první samostatné výstavy, kterou uspořádali
v roce 1967 s kamarádem Dörflem, jsme mu jich až k té letošní májové s názvem Boška v BoMBě
napočítali 46. První kolektivní výstavu se skupinou Současnost si odbyl již v roce 1960. Ta poslední červencová v roce 2016 s názvem Malíři Boškové ve velké galerii zámeckého pivovaru byla již
pětasedmdesátá. Svými grafikami a alchymážemi se proslavil na kolektivních výstavách v cizině, kde
získal mnoho ocenění především v Barceloně a v Miláně. Na rovnou stovku se letos vyšplhala jeho účast
na těchto společných výtvarných podnicích v zahraničí. Víc než deset let mi Pan malíř Jindřich Boška
junior říká, abych o něm již nic nepsal. Tvrdí, že výtvarnej kumšt mluví sám za sebe a lidi si buď najde,
nebo ne. Každej máme přece oči, rozum a srdce… Myslím na to a psát už nechci nic. Jen si dovolím pro
Vlachovobřezďany dodat, že v roce 1996 měl v galerii BoMBa ve škole první samostatnou výstavu obrazů
a grafiky, od té doby tu vystavuje vždy v pětiletých cyklech, že téměř dva roky renovoval v létech 19961997 deskové malby křížové cesty na Svatém Duchu-dílo svých předků, že v roce 1999 vyzdobil vstupní
prostor do galerie BoMBa, že ve stejném roce vytváří pro mezinárodní festival pěveckých sborů ve
Vlachově Březí plakáty, loga a ceny, že v roce 2001 byl poctěn titulem čestný občan města Vlachova Březí
a v BoMBě pokřtil knihu Poselství obrazu, že v roce 2004 opět v BoMBě opět křtí knihu Malíři Boškové,
že v roce 2006 ilustruje knihu Z dějin Židů ve Vlachově Březí, že se ve stejném roce představí spolu s R.
Seidlem (D) a K. Rieglerem (A) na výstavě 3 malíři, 3 města 3 země v BoMBě a krátce poté i v galerii
Dolní brána v Prachaticích, že v roce 2010 vytvořil hned 4 kopie obrazů malíře Jana Matulky z V. B. a
Nového Yorku, že ve čtrnáctém roce má velký podíl na přípravě dvou expozic o malířském rodu Bošků,
které se konají současně ve dvou prachatických muzeích a že v roce 2016 připravil pro novou expozici
s názvem Malíři Boškové ve velké galerii pivovaru výběr z díla Jana, Jindřicha sr. a Jindřicha jr.
Boškových… A na úplný konec ještě dodám. Žák by měl překonat svého učitele a syn by měl pokračovat
v díle svého otce. To obojí splnil a stále naplňuje Jindřich Boška mladší vrchovatě. Jeho umělecké vidění
světa se povzneslo nad obzory malování, jak ho vnímali jeho
dědek i táta. Má-li snad někdo pochyby, že dílo těch dvou se
pohybuje na tom velice vratkém rozhraní umění a řemesla,
tak v případě Jindřicha Bošky III. pochyb není. Je to
„hundertprozentlich Kunst“, caro Enrico, jak mnohokrát
naozaj řekl i napsal slovenský znalec výtvarného umění
Arsén Pohribný, žijící v Italii. Jistě by to potvrdil i Josef
Gais, bavorský výtvarník, jemuž Boška jr. učaroval a
nejraději by si ho do Freyungu odvezl celého. A určitě by se
přidal i pan Franz Schlager, ředitel školy v rakouském BGB,
který Boškovo dílo představil v Kleine Galerie v Pergu, a
pak ho na lodi povozil po Dunaji. Stejně tak i pan rektor
školy Bernd Bachhuber, jenž zajistil výstavu Boškových
obrazů v K u K Haus v německém městě Schönberg. A
vůbec nejvíce o tom vědí své Jindřichův tatínek a děda tam
nahoře. A jsou spolu s ním šťastni. (JKH)

JAN BOŠKA * 1854 Vlachovo Březí + 1933 Vlachovo Březí Jan Boška narodil 10. května
roku 1854 ve Vlachově Březí. Rodný dům stojí poblíž náměstí, kde se odedávna říká Na
Vršku. Původně to bylo hospodářské stavení s velkými vraty uprostřed. Těmi projížděl povoz
tažený koněm až na protáhlý dvůr, na jehož konci stála stodola. Takový obrázek měl před
očima chlapec, když musel spolu se svými sourozenci pomáhat doma i na poli a začínal
poznávat, co je hlavním zdrojem obživy rodiny Terezie Boškové, rozené Smitkové, a
Františka Bošky, krom jiného i dlouholetého městského tajemníka ve Vlachově Březí. Snad
to způsobilo fluidum známého malíře Pikolona, který dům údajně obýval před Boškovými,
snad i časté pochvaly od mladého pana učitele Františka Kopečka III. ve škole za výtvory
kreslené, malované a psané. Najisto však talent a velká Janova touha ho nejprve nasměrovaly
k místnímu mistru Matěji Šromovi a pak do nedalekých Vodňan, kde se u mistra malíře Jana
Rennera vyučil nejen malířem pokojů a písma, ale i řemeslu štafířskému, což by dnes
představovalo práci dekoratérskou. Krom toho byl velmi zručným řezbářem a naučil se
ovládat i techniku pozlacování A pak se přihlásila vojna, která ho v sedmdesátých létech 19.
století vyvedla do světa, kde se poprvé setkal s opravdovým malířským kumštem, ale i
s loutkáři, herci, komedianty i cirkusáky. A právě od nich se mu dostává prvních zakázek jen
krátce poté, když společně odložili vojenský mundur a vrátili se domů. A právě tady má
alespoň trochu času, aby se sám dál zdokonaloval v kresbě, v malířském řemesle, v alchymii
barev i v kompozici obrazu, aby tvořil pro své známé z vojny opony i další dekorace pro
kočovné společnosti, ochotníky i loutkoherce. Patřil k dobrým přátelům slavné rodiny
Kopeckých. Výjevy z bitev, z lovů, ze zápasů exotických zvířat, dokonce i scény z harémů a
života faunů se staly ozdobou střelnic, kolotočů i cirkusů. Známé byly i jeho obrazové seriály
k jarmarečním písním. A tak pomalu nad poctivým řemeslem malíře pokojů a písmomalíře,
nad starostmi o chod malířské živnosti a samozřejmě i nad neodmyslitelnou prací rolníka a
hospodáře, začíná získávat vrch jeho touha po malování, po umění. V létech 1885-1887
vyučuje na zdejší Odborné škole truhlářské a řezbářské. Škoda jen, že ta byla potom
přemístěna do Domažlic. Jméno a tvorba malíře Jana Bošky dobývají stále většího věhlasu.
Malíř dostává zakázky na původní malby sakrálních obrazů i objednávky k vytvoření
nástěnných a stropních maleb interiérů kostelů v Husinci, Češticích, Lažišti a Kosmě.
Vytváří nové obrazy do kaplí křížových cest i kapliček, současně také restauruje díla, jež
vznikla rukama jeho předchůdců. Spolu s malířem Františkem Matouškem vytvořil nový
soubor 14 deskových maleb do kaplí křížové cesty na Svatém Duchu. Jejich malby na plechu
překonaly původní fresky malíře Františka Mikuleho ze Strakonic. Ty pocházely z doby, kdy
malý Jan na svět přišel. Monumentální stavby kaplí na poutním návrší nad městem vystavěly
v 1. polovině 50. let 19. století ruce zedníků pod vedením zdejšího mistra Jakuba Bursy.
Tento umělecký úspěch přinesl Janu Boškovi zakázku, jíž nešlo odolat – vyzdobit vnitřek
kopule v kostele Svatého Ducha, dominantě jižního obzoru Vlachova Březí. A přicházejí také
první zákazníci s přáním mít doma Boškovu Svatodušskou madonu nebo portrét světce či
světice. Rozkvět spolkové činnosti a vlastenectví nemohl minout ani Vlachovo Březí. A kdo
jiný než Jan Boška měl pro Řemeslnickou besedu Plánek vytvořit portrét místního národního
buditele Jana Vlastislava, jehož příjmení si dal tento spolek do svého názvu. A kdo jiný než
právě on měl pro ochotníky umělecké besedy poprvé namalovat všechno, co patřilo
k dekoracím venkovského divadla. A na koho se obrátil Spolek baráčníků z Husince, když
chtěli mít portrét svého slavného rodáka Mistra Jana? Portréty, figurativní výjevy z české
historie a některé kompozice s náboženskou tématikou. Tady spatřujme vrchol uměleckého
snažení Jana Bošky-Bošky I. Ten v 80. létech 19. století vstupuje do manželství s místní
slečnou Barborou Spěváčkovou, zakládají rodinu a narodí se jim dvanáct dětí! Bohužel hodně
z nich také záhy umírá. A tak známe jen jména synů - Jindřich, Ladislav, Jaroslav, Bedřich a
Bohuslav. První tři pokračovali ve šlépějích svého tatínka. Ladislav měl prosperující
malířskou firmu ve Volyni, Jaroslav provozoval stejnou živnost ve Vodňanech. Bedřich, který
také maloval, se vyučil kupcem, ale zemřel již ve 22 letech. A rovněž výtvarně nadaný
Bohuslav padl v 1. světové válce. Jan Boška dál pracuje, dál maluje, restauruje, dál úspěšně
vede svou malířskou firmu a přitom učí na
Živnostenské škole ve Vlachově Březí, vychovává
a vede své nástupce - své učedníky a mezi nimi i
své syny. Nakonec se synem Jindřichem - Boškou
II. vedou firmu společně. Mistr Jan pak si ve stáří
maluje prou svou radost a klidně čeká, až se nachýlí
čas, aby předal malířskou paletu, štětec a vůbec
celou kvetoucí firmu nadobro do synových rukou.
Bůh dopřál Boškovi I., aby ještě poslední dva roky
svého života prožíval v radosti z narození vnuka Jindřicha juniora, jehož vodíval s sebou na dorty do
blízké cukrárny mistra Vrdlovce. Snad jen on tehdy
tušil anebo možná už jistě věděl, že to dělá pro
Bošku III., a proto odcházel od svých nejbližších
s onou nezapomenutelnou jikrou v oku a sladkým
úsměvem na rtech. To se stalo 24. ledna roku 1933
ve Vlachově Březí, kde byl také na zdejším
hřbitově pochován.

JINDŘICH BOŠKA starší * 1893 Vlachovo Březí + 1964 Vlachovo Březí Jindřich Boška starší se
narodil 27. května roku 1893 ve Vlachově Březí v domě Na Vršku. Stále to bylo hospodářské stavení,
jenom ty koňské povozy projížděly při vjezdu do dvora také kolem malířské dílny. Takový obrázek měl
před sebou chlapec, jenž musel odmala krom všech běžných povinností pomáhat svému otci také v jeho
království. Snad odkaz a poselství Pikolona malíře, snad časté školní pochvaly stárnoucího pana učitele
Františka Kopečka III., s jistotou nepochybnou však příklad, práce i přání jeho otce Jana spolu s vlastní
pílí, zručností a talentem způsobily to, že se rozhodl zůstat a vyučit se v dílně Bošky I. A otec mu toho
mohl předat věru hodně. Navíc tenkrát nebyl žádný problém vydat se do Rakous a třeba až do Vídně na
zkušenou. Ale pak přišel ve 14. roce 20. století odvod do C. K. armády, vojákování a zranění v 1.
světové válce. To všechno ho po jejím konci zaválo až do Prahy. Pro mladého muže tíhnoucího ke
kumštu to představovalo nevídané terno. Proto zde zůstal, aby se živil malováním obrazů a reklam
výhradně pro cirkus Kludský. Objednávku na zhotovení dekorací do Pištěkova Lidového divadla na
Královských Vinohradech však odmítnout nemohl. Soukromě studoval malbu u profesora Bukovace,
setkával se s malíři, navštěvoval výstavy, jeho skicáky byly plné kreseb s pražskými motivy. Leč
synovská povinnost postarat se o stárnoucí rodiče doma ve Vlachově Březí a neodkladná nutnost
ujmout se dalšího běhu firmy po Boškovi I. nedovolují mladému Jindřichovi pobývat v kvetoucím
městě na Vltavě tak dlouho, jak by si přál. Vrací se domů, do Pošumaví, do rodného městečka při
Libotyňském potoce. Mladá 1. republika přinesla i sem rozkvět podnikání, živností i řemesel, ale i
poptávku po malíři, co umí všechno. Mnoho zakázek a kontaktů si s sebou přivezl z Prahy a stejně tolik
mu jich předal i otec. A tak objednávky na provedení dekorací, kulis, reklam i obrazů pro loutkáře,
ochotníky, komedianty , varietní umělce, majitele cirkusů a lunaparků nosil pošťák do domu Na Vršku
každou chvíli. Jednou posílá své práce ochotnickému divadlu Jirásek do Čejkovic, jindy zase cestují
dekorace hned na několik míst za rozvětvenou rodinou loutkáře Kopeckého. A jména jako Berousek,
Kludský, Dubský, Flachs, Kočka, Lagron nebo Tříska ho pronásledují snad i ve snu. A nebyly to jen
zakázky z tuzemska. O jeho práci projevili zájem lidé od komedie na Slovensku, v Maďarsku,
Rakousku a Německu a dokonce i v Itálii. Přestože jeho dílo si žádali i mnozí místní a lidé z okolí,
nikdy nezapomněl, že jistotu obživy rodiny mu dává i malé hospodářství. Po otci přejímá i členství v
mistrovském sboru při Živnostenské pokračovací škole a jeho žáci – učedníci a konečně i dělníci mu
v díle zdatně sekundují. A když už sám na vše nestačil, oženil se a za choť pojal slečnu Boženu, dceru
punčocháře Chramosty z Husince, sestřenici budoucího akademického malíře Cyrila Chramosty. A tak
v tom života shonu přikvačila třicátá léta a 12. ledna 1931 se jim narodil prvorozený syn Jindřich junior
a dva roky po něm i dcera Boženka juniorka. Když v lednu třiatřicátého roku opustil rodinu Boška I.,
zakladatel dynastie malířského rodu Na Vršku, veškerá povinnost o zdárný chod malířské firmy
spočinula na bedrech Bošky Jindřicha staršího – II., muže v nejlepších létech. Ten ještě téhož roku
nechává do střechy domu vestavět ateliér – první, a až do těchto dnů, i poslední to stavbu svého druhu
ve městě. Otcovu původní malířskou dílnu ve dvoře ruší a nechá postavit novou, větší s jižní
prosklenou stěnou. Jako by tušil, že synek batolící se za ním bude pokračovat v díle svého dědy i táty.
Dopřejme rodině malíře Bošky ještě pár klidných a prací naplněných let až do příchodu Protektorátu
Čechy a Morava v roce 1939. Nechme Jindřicha staršího zasvěcovat do základů kresby a malování
mladého Vaška Boukala, pozdějšího akademického malíře, který zemřel roku 2007 v Českých
Budějovicích, umožněme mu předávat znalosti a umění svým učedníkům, sledujme tu nekončící práci
a trpělivost, s níž znovu renovuje obrazy do kaplí křížové cesty na Svatém Duchu, nechme ho pomáhat
místním ochotníkům a sokolům, přejme mu radost ze slavných vlachovobřezských bálů Na Dolejší a Na
Obecní, neboť jen málokdo se tu mohl pyšnit diplomem tanečního mistra a dovolme mu pravidelně
každou středu zajít do společnosti mezi kamarády do hostinců U Maříků nebo Na Knížecí, a tak trochu
si užívat radostí obyčejného života. Mlčící můzy 2. světové války pomohla alespoň částečně rozezpívat
práce na stropních a nástěnných malbách v kostele Zvěstování Panny Marie. Vzácný to projev solidarity
místních movitějších podnikatelů, živnostníků a obchodníků. A právě v kostele mu již velice zdatně
pomáhá syn, u něhož musely jeho otcovské srdce, cit, rozum a přebohatá zkušenost neomylně
vypozorovat talent a chuť stát se Boškou III. Doba poválečná dala Jindřichu Boškovi novou naději, že o
práci nebude nouze a že ji pak bude moci předat dál…Leč poúnorové rudé sukno osmačtyřicátého roku
minulého století zahalilo jeho sny na věčné časy. Najednou nebyl o jeho divadelní mobiliář zájem, a tak
s ním naložil po svém – dřevo užil na topení, plátno posloužilo na menší obrazy. Živnost musel zrušit,
syna mu poslali sloužit k „pétépákům“ až někam na Vysočinu, a tak co komu předávat?…Vzpomněl si,
jak za války maloval kvítka na kartony, a vrátil se
k nim. Maloval krajinky z okolí, vesnice s
kostelíky a kapličkami i partie z rodného města. A
měl i více času i na restaurování některých
venkovních děl svého otce. Ani místní lidé
nezapomněli na svého malíře a nechávají si
namalovat obrázek od Bošky. Podruhé v životě se
tak setkává s nezištným projevem sounáležitosti.
Kolik jen přátel za ním do ateliéru přišlo, aby ho
potěšili, aby si zavzpomínali a udělali radost sobě i
jemu, když se jim mohl pochlubit s novými
obrázky. A tak, pokud to jen horšící se zdraví
dovolovalo, mohl se až do své smrti dvořit své
velké celoživotní lásce – malování, které se ale
také proměnilo v doživotní řeholi. Teprve, když už
mezi námi nebyl, dostalo se dílu Bošky II. jistého
docenění a některé z jeho monumentálních prací
zakoupila NG v Bratislavě do svých sbírek
naivního umění, jiné se staly majetkem Muzea
v Českých Budějovicích, Prachatického muzea a
Města Vlachova Březí. Jindřich Boška starší
zemřel 16. března 1964 ve Vlachově Březí, kde
byl také na zdejším hřbitově pochován.
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