
   

Byšičky v obrazech – vyhodnocení vernisáže 

V neděli 19. září 2021 se konala vernisáž k výstavě Byšičky v obrazech. 

 
Vernisáž a výstavu připravil realizační tým ve složení: 

Monika Faltová, Zdena Zuzana Bednářová, Marie Nosková, Dáša Šťovíčková, Martin 

Dítě, Karel Bednář 

Zajištění webové prezentace: Jan Bartoš 

 

Kulturně vzdělávací program vernisáže: 

 sbor Pifferaios společně s Toni dei signori z Lázní Bělohrad zazpíval několik písní 

 místostarosta Lukavce Jan Bartoš zahájil vernisáž úvodním slovem 

 zdravici pronesli vzácní hosté PaedDr. Tamara Baudišová – Krajský úřad 

Královéhradeckého kraje, oddělení památkové péče a PhDr. Viktor Blažek – 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Josefov 

 báseň Byšička složenou Marií Noskovou recitovala Monika Faltová 

 přednášku a prezentaci o historii Byšiček připravil Josef Klazar – zástupce 

farnosti Lázně Bělohrad  

 báseň Byšičskému kostelíčku složenou Marií Noskovou recitoval Jan Nosek ml. 

 komentář k fotoseriálu Svatební košile přednesla Marie Nosková 

 příhody z fotografování a fototriky Svatební košile prozradila Zdena Zuzana 

Bednářová 

 závěrečné slovo patřilo Monice Faltové a Marii Noskové 

 vernisáží provázela a moderovala program Monika Faltová 

 

Dárky pro hosty a účastníky vernisáže: 

 květinové dary pro hosty dodala Petra Chlubnová 

 malované kamínky pro účastníky vernisáže malovali obyvatelé Lukavce 

 

Co bylo k vidění: 

 52 obrazů a kreseb od 17 známých i místních umělců:  

Teimer Oskar, Bartoníček, Dlabola Karel, Hlavatý J., Keller, Klouček, Nosková 

Marie, Schnitter František, Schnitter Jiří, Schnitterová – Vitvarová Magda, 



   
Života J., Bednářová Zdena Zuzana, Fillová Denisa, Kobyláková – Kebortová 

Jana, Suchomelová Naďa, Vích Miroslav, Zárubová Marie 

 12 fotografií od 6 místních autorů:  

Bednářová Zdena Zuzana, Čeřovská Anna, Kameníková Blanka, Nosek Jan st., 

Nožička Miloš, Večerník Vlastimil 

 obrazy nebo jiné předměty od 29 zapůjčitelů: 

Bartášková Hana, Bednářová Zdena Zuzana, Čeřovská Anna, Dousková Iva, 

Faltová Monika, Filipská Terezka, Fillová Denisa, Germář Rudolf, Kameníková 

Blanka, Kebortová - Kobyláková Jana, Kubaryčová Halina, Kuříková  Marcela, 

Kyselová Michaela, Nosková Marie, Nováková Petra, Nožička Miloš, Obec 

Lukavec u Hořic, Pavlová Šárka, SDH Lukavec, Steinerová Hana, Suchomelová 

Naďa, Štěpánek Jiří, Šťovíčková Dáša, Teimer Jakub, Večerník Vlastimil, Víchová 

Dana, Vitvarová Magda, Zárubová Marie 

(v seznamu je uvedeno 28 osob, protože jeden zapůjčitel si nepřál zveřejňovat 

své jméno) 

 více než 200 kamínků od místních autorů: 

Bednářová Zdena Zuzana, Dítě Martin, Faltová Monika, Filipská Terezka, Gabriel 

Jonáš, Gabrielová Helenka, Kunt Lukášek, Kunt Míša, Marksová Hana, 

Maternová Jana, Nevěřilová Anička, Nevěřil Antonín, Nosková Marie, Novotná 

Alexandra, Novotná Anička, Novotná Eva, Novotný Václav, Plítková Laurinka, 

Šťovíčková Dáša 

 úlomek původní střechy z doby před rekonstrukcí kostelíčka na Byšičkách zapůjčil 

Vlastimil Večerník 

 plátna z oltáře kostela zapůjčila Monika Faltová 

 video na téma Erbenovy Svatební košile složené z 21 fotografií, které jsou 

zároveň vystavené v tištěné podobě - na výrobě spolupracovali: Zdena Zuzana 

Bednářová, Marie Nosková, Karel Bednář, Monika Faltová, Martin Dítě, 

Ivo Šťovíček 

 kostelíček na Byšičkách vyrytý do břidlicové desky - vyrobil Martin Dítě 

 omalovánky s pohádkou o Lukajdě a její cestě na Byšičky – nakreslila a pohádku 

napsala Zdena Zuzana Bednářová 

 loutka čarodějnice Lukajdy - vyrobila Miroslava Štechová 



   
 nástěnky s informacemi o Byšičkách a tangovaných básních 

 obrázky kreslené dětmi základní školy v Lázních Bělohrad 

 historické tiskopisy - Almanach I. sjezd rodáků; Soubor pohlednic pod Zvičinou 

(Oskar Teimer); Muzejní noviny Jičín, duben 1994; Bělohradské listy, 2/2019  

 video složené z fotografií interiéru kostela sv. Petra a Petra na Byšičkách 

a pohledy zvenku, na snímcích zachyceno období let 2006 – 2017 před 

rekonstrukcí kostela - autorka fotografií Monika Faltová, tvorba videa Zdena 

Zuzana Bednářová 

 logo výstavy „milujeme Byšičky“ - navrhla Zdena Zuzana Bednářová a vytvořila 

brože s logem pro organizátory 

 

Co bylo k slyšení: 

 písně sboru – viz výše 

 přednášku o historii Byšiček – viz výše 

 dvě básničky o Byšičkách – viz výše 

 komentář k fotoseriálu Svatební košile a příhody z fotografování – viz výše 

 písnička, kterou složila paní Hana Marksová, bývalá učitelka základní školy 

 společné zpívání s živou hudbou za doprovodu kytar, houslí, basy a foukací 

harmoniky – hudebníci Václav Novotný, Josef Lindauer, Roman Dostál st., Jan 

Nosek st., Majka Dostálová, Jana Červená, Hana Marksová, Šurka Novotná 

 

Co bylo k jídlu a pití: 

 miniaturní koláčky upečené paní Dášou Bonaventurovou a Eliškou Filipskou 

 bílé víno z nové vinotéky v Hořicích 

 jednohubky od paní Ilony Bergelové 

 čerstvě pražená káva, kterou dodala firma Pepe Coffee s.r.o. Hradec Králové 

 

Organizační zajištění: 

 obsluha občerstvení – Renata Suchá ml., Barbara Faltová, Martin Dítě 

 tým pro zajištění kontroly protiepidemických opatření – Dana Víchová, Dáša 

Šťovíčková, Marie Nevěřilová 

 zajištění ochrany předmětů – společnost FBS Flosman s.r.o.  



   

Vernisáže se zúčastnilo celkem: 

  3 hosté 

 15 členů pěveckého sboru 

 kolem 80 návštěvníků z řad obyvatel nebo přátel Lukavce 

 několik dětí 

 3 fotografové z Východočeského a Středočeského kraje, které akce zaujala na 

webových stránkách 

 pes Alík 
 

Dobrovolný příspěvek na opravu kostela na Byšičkách: 

Celkem bylo vybráno 14.105,- Kč, které byly v úterý 21. 9. 2021 předány 

panu faráři Grzegorzu Puskzkiewiczovi.  

Všem přispěvatelům ze srdce děkujeme a vážíme si jejich počinu. 

 

Medializace výstavy a vernisáže: 

 

 https://jicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-v-lukavci-maluji-kaminky-tematem-je-

mysticke-misto-bysicky-20210806.html  

 V Lukavci malují kamínky, Jičínský deník dne 6. 8. 2021  

 

 https://jicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/foto-erben-by-se-nestacil-divit-v-

belohradske-marnici-se-zjevila-strasidla-20210.html 

 Erben by se nestačil divit. V bělohradské márnici se zjevila strašidla, Jičínský 

deník dne 6. 9. 2021  

 

 https://jicinsky.denik.cz/ctenar-reporter/v-lukavci-miluji-tajemne-bysicky-misto-

inspirovalo-i-karla-jaromira-erbena-20210.html 

 V Lukavci milují Byšičky, Jičínský deník dne 23. 9. 2021 

 

 https://www.lukavec.eu/vystava-bysicky-v-obrazech/ 
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Ohlasy účastníků: 

 

„Bylo to úžasný, jsme rádi, že jsme mohli být u toho.“ 

 

„Krásně zpracované téma, úžasný zážitek.“ 

 

„A já si říkal, že tu světničku znám. Jako děti jsme tam se ségrou spávali a bylo to 

suverénně nejlepší spaní. Jinak za mě velké uznání.“ 

 

„Kdysi jsme chtěli natáčet Svatební košili, ale pak od toho ustoupili. Vám se to moc 

povedlo.“ 

 

„Chci poděkovat za krásné odpoledne.“ 

 

„Budu se opakovat, ale na tak malou obce, projekt na tak vysoké úrovni, klobouk 

dolů.“ 

 

„Díky a patří vám velké uznání za zorganizování tak skvělé akce. Děkuji za pozvání, 

bylo to opravdu příjemné prožité nedělní odpoledne.“ 

 

Píseň „Byšickej kostelíček“ 

Hana Marková 

 
Ten Byšickej kostelíček každý dobře zná, 

chodívá tam Andulička, pěkně si zpívá. 

 

Ten Byšickej kostelíček shlíží do kraje, 

moje milá Andulička tuze hezká je. 

 

Ten Byšickej kostelíček na vršku stojí, 

tam jsem řekl Anduličce, že budem svoji. 

 

Ten Byšickej kostelíček naše přání zná, 

ať tu stojí do skonání, lásku nám hlídá. 

 

 



   
Báseň „Byšička“ 

Marie Nosková 
 

Les k Lukavci a k Bělohradu zpívá. 

Když se rozkročí, 

ukáže, co skrývá: 

Na kopci kostelík, 

co příchozím 

zdaleka mává. 

 

Sluníčko obchází kostelík, 

odkud je hezčí? 

Od východu k západu 

nebo snad z jihu? 

A krásný pohled pomáhá lidem 

unést života tíhu. 

 

Kostelík na Byšičkách 

laškuje zdaleka. 

Cesta se točí 

a on náhle zmizí z očí. 

 

Když ve tmě blikají 

odlesky svíček, 

potichu vypráví  

náš kostelíček. 

 

Vypráví o vsi, 

jak ji zničil kdosi, 

vypráví pověsti 

o veselkách, křtinách o štěstí. 

 

Hřbitůvek ve svahu 

si vykračuje výš a výš. 

Důstojně vévodí mu velebný kříž. 

 

Není to hřbitov 

je to zahrada, 

semena nejdražší 

skrývá každý rov. 

 

 

 

Spočívají v svátosti země, 

občas volají: „Přijď ke mně 

a svíčku, rozžehni, 

ať není nálada jen pohřební. 

 

I na ty opuštěné hroby 

boží slunce svítí. 

Nemají ozdoby, 

jen trávu a prosté kvítí. 

 

Dřevěný poustevník 

Poulí oči na rybník. 

 

Beníšek za plotem 

vzorně hlídá 

a jen poustevník  

s myškou svou 

si s ním povídá. 

 

Nám se z té krásy kolem 

nedostává slov. 

Nezbývá než mlčet 

nebo jako Augustýnek 

V pokoře klečet. 

 

Šeptáme pár slov, 

že nechcem ještě 

pod ten země krov. 

Ale až ztichnou naše ústa, 

zem tu nebude pustá. 

 

Kdo rozsvěcí v tobě 

tajemnou svíčku, 

že pak záříš do šera, 

náš kostelíčku. 

 

Zlatý šperk s rubínem střechy 

na sametu lesů, 

ten obraz si 

celý život nesu

  



   
 

Báseň „Byšičskému kostelíčku“ 
Marie Nosková 

 
Jsi prostý 

Jak šátek po prababičce. 
 

Byl jsi pevný 
Jak stisk ruky upracované. 

 
Jsi věkovitý. 

Stojíš na kopci 7 a půl století. 
 

Jsi dojemný 
jak setkání po letech. 

 
Jsi tajemný 

jak voda ve studánce, 
 

Jsi tichý 
Jak hvězdná noc nad tebou. 

 
Jsi bohulibý 

jak sepjaté ruce staré tety. 
 

Jsi v našich srdcích. 


