
Jiřina Boková je mimo jiné autorkou velkého pleteného betlému, možná největšího u nás. Říká:

Nevím, jestli takový pletený
betlém jinde existuje
IVAN PAVELEK

Jeseník nad Odrou-Hůrka –
Mnoho lidí ji potkává na akcích,
kde sedí v kroji a něco vyrábí, ne-
bo vystupuje v převlečení třeba
za vodníka. Má jednasedmdesát
let a doma příliš nepobude.
O svých aktivitách i trochu o so-
bě hovoří Jiřina Boková z Jese-
níku nad Odrou-Hůrky.

Vy vedete nějaký soubor v centru
volného času FOKUS?
Ano, tam vedu soubor Rozma-
rýnek, dříve to byl Javorníček.
Je to folklor, chodí tam děti od
tří let. Já jsem dělala folklór od
svých deseti let.

Jak jste se dostala k folkloru?
V pětapadesátém roce začínal
Javorník. Dříve to byl soubor
písní a tanců při gymnáziu
v Novém Jičíně. Tam jsem
v sedmapadesátém začínala.
Když měl brácha devět roků, tak
jsem ho do toho zatáhla, potom
druhého bráchu. V pětašedesá-
tém jsme jeli na první soustře-
dění na Valachy, kde jsme dělali
zápisy písniček a různé další
věci. Tam jsme potřebovali do-
spělé, jako kuchaře a vedoucího,
tak jsem do toho zatáhla rodiče
a už to jelo. Takže jsme v tom
byli celá rodina. Brácha to dělá
se mnou a druhý je vedoucí Ja-
vorníku. Aby toho nebylo málo,
nejmladší bratr dotáhl manžel-
ku z Lulče a ta se musela naučit
hrát na cimbál, aby mohli dát
dohromady cimbálovku. Takže
jsme tím postiženi všichni. Jeho
děti tím taky prošly, jedna dcera
dělá primášku.

Takže se to dědí.
Se mnou chodí do malého Roz-
marýnku má pravnučka.

Kolik dětí tam celkem máte?
Letos šestnáct, loni jsme měli
kolem třiceti. Ale poplatky jdou
stále nahoru, vznikají kroužky
při školách a školkách, takže to-
ho ubývá, ale to je ve všech
kroužcích.

Znám vás, že jste taková činorodá
a pořád něco vyrábíte. Ještě děláte
na pleteném betlému?
Ten pletený betlém jsem začala
dělat v devětasedmdesátém ro-
ce. Každý rok se přidávalo. Pak

jsem začala dělat jaro a už to teď
ani vlastně není betlém. Jme-
nuje se to Rok na vsi a je to od
jara do zimy.

Těch figur je tam přes stovku.
Chcete ještě přidělávat?
Sto čtyřicet figurek je teď ko-
nečný stav. A mám za úkol při-
dělat mlýn a mlynáře a vodníka
na vrbě, kteří patřili ke mlýnu.
To mi zadali za úkol ve Starém
Jičíně, kde ho vystavují.

A to je opravdu celé pletené?
Ano, na třech jehlicích byly ty
základní figurky. Když jsem dě-
lala Velikonoce, potřebovala
jsem tam pohyb, tak ty jsem dě-
lala jako loutky. Uvnitř je drát,
aby třeba mohly mít ohnuté no-
hy. Vycpané je to ovčinou nebo
dutým vláknem.

Kolik ten betlém měl původně fi-
gurek?
První verze, to byli jenom Josef,
Marie, jezule, ovečky, pasáček a
tři králové. To byl základ a pak
se to přidávalo a přidávalo…
Když jsme vystavovali ve
Starém Jičíně betlémy, tak
Ruda Polzer, který tam má tu
výstavní síň, tam měl starý bet-
lém od Kvěchové. Tak jsem za-
čala dělat postavy podle toho,
takže jsou tam i různé kroje,
kyjovský, chodský a další.

Jako pletený betlém je možná
v republice největší. Ne?
Takový? Ani nevím, jestli vůbec
takový pletený betlém někde
existuje. Zatím jsem na to nikde
nenarazila.

Vystavujete ho i jinde než ve
Starém Jičíně?
Býval vystavený v Hranicích
v galerii, v tom Starém Jičíně a
v Kelči – tam chtějí každý rok
nějakou část, třeba jaro. Takže
když tam jedu dělat ukázky
mých prací, tak ho tam rovnou
vystavují.

Ale vím, že děláte i další věci…
Po pletení jsem přešla na malo-
vání vajíček voskem a vším
možným. Pak jsem začala dělat
drátování, to jsem začínala prá-
vě na vajíčkách. Dělá se to dob-
ře, začíná se to dělat v ruce, pak
se to na to vajíčko natáhne, ale
často, když už se to nakonec

utahuje, vajíčko praskne. Kou-
pila jsem si i brusku a začala
jsem vajíčka vybrušovat.

Pokud si vzpomínám, dělala jste i
drátěné figurky.
Jezdím každoročně do Chlumu
u Třeboně na akci Pohádkový
Chlum a pro ně dělám různé pa-
voučky, rybičky, motýly z drát-
ků a kamínků. Kdysi jsem děla-
la andělíčky. Každý rok vymýš-
lím něco jiného. Teď třeba taky
dělám z filcu různé žabky nebo
pletené vodníky.

Jak dlouho trvá výroba jedné drá-
těné figurky?
Třeba motýlek trvá tak tři hodi-
ny. Ale dělám i šperky, přívěs-
ky, no všechno možné. Čím
menší to je, tím je to horší prá-
ce. Posledním hitem jsou takové
plyšové žabky na připnutí a po-
prvé jsem letos dělala i magnet-
ky.

Ale nejezdíte jenom do Chlumu...
Kdepak. V Rožnově pod Rad-
hoštěm jsem třeba dělala ča-
rodějnici, pravidelně jezdí-

vám na Sovi-
nec a tady

do Jeseníku nad Odrou, na Sta-
rý Jičín. Kde dělají nějakou ak-
ci, odtud mi volají lidi sami.
V září jezdím do Chotěboře, tý-
den bývám v Havířově. O Váno-
cích a Velikonocích jezdívám na
Bruntálsko. Teď mi zase volali,
jestli udělám drátkování a ma-
lování vajíček. Takový kurz. Má
to být ve Staré Vsi u Rýmařova.

Takže jste pořád někde pryč.
Mě chytit doma je těžké. Ale
aspoň se nenudím.

JIŘINA BOKOVÁ se svými výtvory, které připravila na akci Pohádkový
Chlum. Ta je zasvěcena i vodníkům. Foto: Region/Ivan Pavelek
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