
Vzpomínka na přítele 

Když mi ve středu 20. října volala paní Pavla Ulčová, že její muž zemřel, nemohl jsem tomu uvěřit. 

Věděl jsem, že František je vážně nemocný, ale nějak jsem si to nepřipouštěl. Fanda Ulč i jeho žena 

Pavla se pro mě v posledních letech stali blízkými přáteli. Pravidelně jsem k nim několikrát ročně 

jezdil, nejméně jednou týdně jsme si volali. Na Pavlin smutek jsem nemohl říci nic jiného než: „Jedu 

k Vám“. Po cestě z Plzně do Mladé Boleslavi jsem si přehrával všechny okolnosti a náhody, které 

nás svedly dohromady. Bylo mi moc smutno, Fanda byl úžasný člověk a skvělý přítel. Dlouho jsem 

se nemohl odhodlat k napsání těchto řádek. Udělal jsem se k tomu až nyní, při výročí narození 

Františka Ulče. 23. dubna by se dožil 78 let. Nemohu jinak, než dát těmto řádkům stejný název, jaký 

dal František Ulč vzpomínkovému textu na malíře Bohumila Konečného – Bimbu: „ Vzpomínka na 

přítele“...  

 

 

Coby osmnáctiletý vedoucí skautského oddílu Žlutý kvítek jsem se podílel na dvou velkých hrách pro 

skauty z Plzně a okolí. První z nich (rok 1994) se jmenovala Výprava do Stínadel. Jeden z diplomů nám 

pro ni tenkrát na objednávku Tónyho Rajského ochotně nakreslil  František Ulč. Tak jsem se s ním 

poprvé nepřímo setkal. 

Poprvé osobně jsme se potkali na pohřbu Jaroslava Foglara v roce 1999. Čas ale běžel dál. Mladá 

Boleslav je přeci jen  z mé rodné Plzně trochu z ruky. Skautský oddíl jsem už nevedl, opustil jsem svět 

foglarovských dobrodružství s oblíbenými ilustracemi Bimby Konečného.   

Začal jsem učit na gymnáziu v Plzni na Mikulášském náměstí, ale foglarovky a skauting mi zůstaly pod 

kůží. Náhoda chtěla, abych se podílel na objevu 

kulometné roty – Bimbovy karikatury profesorského 

sboru gymnázia na Mikulášském náměstí z roku 1935 – 

a na velkém projektu jeho znovuobjevení.  

Byl rok 2004. Ozval jsem se tehdy dopisem Františkovi 

Ulčovi – největšímu znalci díla Bohumila Konečného - a 

začal jsem plánovat malou výstavu v Plzni. František 

byl značně překvapen nálezem Kulometné roty, znal 

z Bimbových dopisů název, ale netušil, o jakou kresbu 

se jedná. Začali jsme si dopisovat. 

O dva roky později jsem Kulometnou rotu  mohl 

Františkovi a jeho ženě Pavle ukázat osobně. Oba 

přijeli na malou výstavu do Plzně ke 100 letům naší 

školy. Zde byla poprvé kresba  vystavena a s ní několik 

reprodukcí Bimbova díla. Zde jsem se také poprvé 

setkal se ženou Bohumila Konečného paní doktorkou 

Evou Konečnou. 

Začali jsme s Františkem Ulčem – teď už pro mě 

Fandou - plánovat velkou výstavu v Bimbově rodné Plzni. Byl to velký krok do neznáma, netušili jsme, 

zda seženeme dostatečné množství zajímavých originálů a kreseb a zda se nám podaří získat finanční 

prostředky.  

První návštěva u Fandy a jeho paní Pavly doma byla pro mě jako zjevení. Otevřel se mi svět mých 

klukovských snů. Trávili jsme spolu dlouhé hodiny při povídání nad Bimbovými kresbami a obrazy , 

 

František Ulč vidí v Plzni poprvé 

Kulometnou rotu 



vždy jsem zde trávil několik dní a paní Ulčová 

se o mě vzorně starala. K Ulčům jsem jezdil 

stále častěji a plánovali jsme a plánovali. 

Začala vznikat monografie o Bohumilu 

Konečném z pera Tomáše Pospiszyla, 

kamarád Láďa Moulis začal točit 

dokumentární film a já jezdil s foťákem po 

republice a dle instrukcí Františka a Evy 

Konečné navštěvoval sběratele po celé 

republice. Fotil jsem originály kreseb mých 

dětských snů a přesvědčoval jejich majitele, 

aby nám je půjčili na výstavu. Byly to úžasné 

cesty a trvaly víc jak rok! Večer jsem vždy 

volal Fandovi, jaké nové objevy jsem učinil. 

Našli  jsme tak obálku z Mladého hlasatele, 

obálku Přístavu volá, ilustrace 

k Humoristickým listům ...  

O Vánocích roku 2006 jsme seděli u Ulčů 

v Mladé Boleslavi nad počítačem a vymýšleli 

jsme společně, jak asi výstava bude vypadat. 

Uskutečnila se pak na jaře roku 2007 

v Západočeském muzeu v Plzni a měla velký 

úspěch. Fanda jen zářil, rozdával rozhovory 

novinářům i televizi a začal  pečlivě 

zpracovávat všechny články i nové objevy do 

sešitů – monografie o Bimbovi.  

V roce 2007 jsme s Láďou Moulisem 

dokončovali film o Bimbovi, natočili jsme asi 

20 hodin materiálu s Evou Konečnou, 

Františkem Ulčem, točili jsme i u Gustava 

Kruma či v německém Bamberku.  

Premiéra filmu na Bimbově škole – tam, kde 

za kresbu Kulometné roty dostal dvojku 

z chování – byla až dojemná. Sešlo se tu 

množství Bimbových blízkých – manželka Eva 

Konečná se svou dcerou a rodinou, František 

Ulč se svou ženou Pavlou a mnoho dalších. O 

Vánocích v roce 2008 film  vysílala Česká 

televize. 

K Ulčům jsem jezdil dále o Vánocích nebo o 

letních prázdninách vždy na několik dní, vydali 

jsme se společně i do Sluneční zátoky. Ale 

měli jsme s Fandou další sen, o kterém jsme 

pořád mluvili  – dostat výstavu do Prahy ... 

Vymýšleli jsme různé galerie, ale všude měli 

výstavy nasmlouvané na několik let dopředu. 

A my měli společný sen – dostat ji do 

Obecního domu. 

 

František Ulč na vernisáži Plzeňské výstavy – pro dokumentární 

film L.Moulise 

 

Obálka 17. čísla monografie o BK - Pavla Ulčová, Jan Hosnedl a 

František Ulč na plzeňské výstavě 

 

Ve Sluneční zátoce - F.Ulč a  J.Hosnedl 



Nemožné se stalo skutečností. Na jaře 

2008 se nám po všech nezdarech 

najednou ozvala obchodní ředitelka 

Obecního domu, že by o výstavu měli 

velký zájem. Ta nabídka nám vlila chuť 

do žil. Začali jsme opět shánět 

originály, připravovat články, druhé 

vydání knížky o Bimbovi, sháněli 

peníze ... A hlavně koncepci výstavy a 

výběr originálů. Podařilo se objevit 

další unikáty. Telefon mezi Plzní a 

Mladou Boleslaví teď drnčel každý 

den ... 

Vernisáž výstavy byl Fandův velký 

den. Ráno byl přímý přenos do Studia 

6 v České televizi, dopoledne tisková 

konference, večer pak samotná 

vernisáž. Výstava našeho oblíbeného 

malíře pod záštitou ministra kultury 

v Obecním domě! Nemohli jsme tomu 

ani uvěřit. 

Čtyřměsíční doba výstavy byla doba 

radostí i starostí. Jezdili jsme na 

doprovodné akce výstavy, psali články 

pro noviny. Na akcích jsme se 

setkávali s úžasnými lidmi: 

s ilustrátorem a hudebníkem Marko 

Čermákem, režisérem Václavem 

Marhoulem, hrdinou z Rychlých šípů 

Jindrou Hojerem, fotografem Janem 

Saudkem ... 

Výstavou neskončilo naše přátelství, 

ba naopak. Začali jsme plánovat 

naučnou stezku Bimbovým krajem, 

vydání Bimbovy monografie... Pořád 

bylo o čem povídat, film o Bimbovi 

získal cenu v Telči.  

Naposledy jsme se osobně viděli na 

jaře roku 2010. Fanda už v té době 

stonal, nemohl bohužel ani přijet na 

výstavu Bimbových plakátů do 

Plzeňského Prazdroje. Ale volali jsme 

si stále. Plánovali jsme, že se uvidíme 

na podzim, ale bohužel jsme to už 

nestihli. Fanda 19. října 2010 ve věku 

77 let zemřel. 

 

 

Paní Konečná děkuje kurátorům výstavy - Obecní dům - vernisáž 

2008 

 

Jan Saudek se kloní F.Ulčovi 

 

Vánoce 2007 u Ulčů 



 

 

František Ulč se narodil  23. 4. 1933 v Mladé 

Boleslavi, i když kořeny jeho rodiny sahají do Plzně. 

Dětství prožil ve skautském oddílu a v klubech 

Mladého hlasatele „Stříbrný rychlík“ a „Psohlavci“ 

ve Vpředu. Zde získal lásku ke kresbám Zdeňka 

Buriana i Bimby Konečného. Vyučil se nástrojařem 

ve Škodovce, kde pak celý život pracoval. 

V Boleslavi se také seznámil se svojí budoucí ženou 

Pavlou. 

Pavla mu byla celoživotní oporou. Měli společně 

syna Pavla. Bohužel onemocněl cukrovkou a v roce 

1990 zemřel. Jeho smrt je ještě více semkla. Pavel 

byl častým tématem jejich hovorů. Bylo to někdy 

velmi smutné. Měl jsem velkou radost, že výstavy a 

vše dění kolem Bimby je přeci jen trochu odvedlo 

od jejich trápení. 

Fanda byl velmi skromný člověk. Přes svůj věk měl 

velmi mladistvého ducha. Byl všestranný – zajímal 

se o sport, heraldiku, byl tvůrcem odznaků (mimo 

jiné klubu ligových kanonýrů), znaků, napsal o nich 

několik knížek. Od dětství tíhnul ke skautingu a 

foglarovkám, s Jaroslavem Foglarem se přátelil. 

Byl autorem prvního kovového ježka v kleci, jeho 

technický výkres vyšel v roce 1969 v Junáku. 

Jednoho ze dvou vyrobených ježků daroval 

Jaroslavu Foglarovi. Pro něj vyrobil i první sérii 

slavných „Ulčovek“. 

Uspořádal několik výstav o boleslavském 

skautingu, byl členem Svojsíkova oddílu a čestným 

občanem Mladé Boleslavi. 

Jeho celoživotní láskou bylo dílo Bohumila 

Konečného. S Bimbou se začal přátelit počátkem 

80. let, v dobách největší tvůrčí i finanční krize 

tohoto malíře. František mu pomáhal – prodával 

jeho obrazy dělníkům v mladoboleslavské 

škodovce. Před jeho smrtí dal Bimbovi slib, že bude 

jeho dílo dále propagovat. Po smrti Bimby 

počátkem 90. let nabízel jeho kresby na obálky 

knížek a časopisů, napsal o něm řadu článků, 

uspořádal jeho první samotnou výstavu v Mladé 

Boleslavi. Vydával sešitovou monografii Bimbova 

díla. Společně jsme pak připravili dvě velké výstavy 

v Plzni a Praze... Myslím, že svůj slib naplnil měrou 

vrchovatou. Jsem velmi šťastný, že jsem Fandovi 

 

 

 

 

 

 

Fotky z dětství 



mohl pomoci uskutečnit jeho životní sen – velkou 

reprezentativní výstavu Bohumila Konečného. 

Když jsem již tušil, že to s Fandou nevypadá 

dobře, dal jsem mu slib, že budu pokračovat 

v jeho práci – dále propagovat dílo Bimby 

Konečného. Po jeho odchodu jsem svůj slib svěřil i 

paní Konečné i Fandově ženě Pavle. Mám velký 

sen - vybudovat stálou expozici díla Bohumila 

Konečného na jeho rodném Plzeňsku a spojit ji i 

s Fandovým jménem Snad se to zdaří...  

  

 

Při vzniku filmu o Bimbovi jeho autor Ladislav 

Moulis dlouho vymýšlel jeho koncepci, ale 

v jedné věci měl jasno. O jeho závěru, který pak 

skutečně použil jako tečku za filmem. Bylo to pár 

vět, které František Ulč na zahájení výstavy 

„BIMBA – zapomenutý malíř Bohumil Konečný“ 

na otázku režiséra Ládi Moulise řekl:  

„První výstavu jsem dělal v Boleslavi sám, to bylo 

v roce 94 a tam byla tak třetina těchto věcí, 

hlavně obrazy, ale až díky Jendovi Hosnedlovi se 

povedlo, že jsme dali výstavu tuhle dohromady. I 

když jsme se z kraje  taky báli, že nebudou 

materiály, nakonec se ukázalo, že lidi toho mají 

dost. Věřím, že opravdu to zapomenutý se do 

toho názvu výstavy dostalo nedopatřením, 

protože Konečného sbírá hodně lidí nejenom 

v Čechách, ale i na Slovensku, na Moravě, takže 

žije v myslích dál. A myslím si, že si to opravdu 

zaslouží. A jestli někde nahoře je ten táborový 

oheň a on tam sedí v kruhu s Burianem, Milošem 

Novákem, Honzou Černým Klatovským, Karlem 

Tomanem, tak myslím si, že všichni jsou 

spokojení.“ 

Jestli někde nahoře je opravdu ten táborový 

oheň, tak tam po boku Bimby a Buriana sedí 

určitě i František Ulč! Díky, Fando! 

 

Jan Hosnedl - Housenka 

 

 

Bohumil Konečný a František Ulč - 80. léta 

 

František Ulč při premiéře filmu o Bimbovi 

 

2 autoři velkých výstav o Bimbovi 

 František Ulč a Jan Hosnedl 

Mladá Boleslav – léto 2009 


