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Je právì Vá� �ivotní pøíbìh je�tì
zajímavìj�í, ne� ten, který jste prá-
vì doèetli? Napi�te nám o sobì! Va�e
vypravování rádi zveøejníme. Pi�te
na adresu autorky této rubriky: Kvì-
ta To�nerová, týdeník Svobodný
hlas, Po�tovní schránka 124, 440
01 Louny.

Antonín Friè a lidé
kolem nìj - 3.
n Také lékaøi sbírali zkamenìliny

pøírodou lounska, �atecka a podboøanska krok za krokem
n Malí ochránci zimního lesa

Patrnì jen lesníci ví, jakými neúnav-
nými ochránci jehliènatých stromù jsou
v zimì nìkteøí drobní pìvci. Rozhodnì
mezi nì patøí ná� vùbec nejmen�í ptá-
èek králíèek obecný dosahující hmot-
nosti pouhých pìt a� �est gramù. Pøi
této váze doká�í pøe�ít i nejkrutìj�í
mrazy a pøesto�e je pro zimu dobøe vy-
baven, je pro nìj nejdùle�itìj�í dosta-
tek potravy. Proto�e dny jsou v zimì
krátké, zabývají se králíèci vyhledá-
váním potravy po celý den. Prohledáva-
jí ka�dou vìtev a kùru, kde sbírají lar-
vy a vajíèka hmyzu, plo�tic, m�ic,
motýlù a pavoukù, co� lesu samozøej-
mì prospívá. Na noc pak, aby ztratili
co nejménì energie, se shlukují do hou-
fu na nìkteré husté vìtvi smrku. Noc
tak pøeèkávají i o nìco tì��í mlynaøíci
známí dlouhým ocáskem, tak�e se jim
místy øíká zamouèené �idélko. Jejich
noèní spoleèenstvo mù�e tvoøit a� pa-
desát jedincù. Ráno se pak rozletují do
lesù i otevøené krajiny, zahrad, sadù
i køovin na mezích. Pøi sbìru potravy
jsou èilí a èasto je mù�eme zastihnout
na vìtvièkách zavì�ené hlavou dolù.

�Krátký èas po bar-micva mùj táta,
nechtìje rozhodovat sám o tak dùle�i-
tém problému, v které rabínské �kole
(je�iva) se má uèit budoucí rabín, svo-
lal rodinnou poradu, na které nejvìt�í
slovo mìl dìdeèek. Rozhodl, kam jet -
do Slatiny. Maminka, která vìdìla
o mých trampotách s krejèovskými to-
vary�i a hromadou dcer pana Elimele-
cha �milionáøe�, plán podpoøila a bylo
rozhodnuto.

O prùbìhu mé slatinské je�iva ne-
budu vyprávìt, staèí poznamenat, �e
tam bydlela moje sestra, která se tam
provdala za �boháèe� z mìsteèka. Byl
jsem tam jako doma, no a kdy� �id
ztuèní, zaène janèit. Táta to zpozoro-
val, udìlal konec idyle a tak jsem se
tam uèil jen pùl roku a odjel do Micha-
lovcù do je�ivy rabína Samuela Rubí-
na. Byl znám tím, �e �il víc v oblacích
ne� na zemi. Kdy� jste se podívali na
jeho zakalené oèi a hoøící tváøe, hned
jste poznali, �e se právì prochází v ne-
beských vý�inách. Jeho rty stále nìco
�eptaly. Kdo by si troufal myslet nìco
jiného, ne� �e mluví tu s andìlem Mi-

Nejvìt�í ze zimních ochráncù lesa je
sýkora úhelníèek s hmotností a� devìt
gramù. Vyhledává hlavnì jehliènaté
lesy, kde v zimì kromì hmyzu a dal�í
�ivoèi�né potravy, v ni� pøevládají pí-
ïalky, vyhledává i olejnatá semena jeh-
liènanù. Nìkdy se pøidává i k potulují-
cím se hejnkùm dal�ích druhù ptákù,
kteøí pøi vyhledávání potravy prolétá-
vají celou krajinu, tak�e se s úhelníè-
kem mù�eme setkat i na krmítku. Jistì
by se na�lo víc druhù ptákù, kteøí
v zimì pomáhají chránit les. Vìt�ina
z nich v�ak nedosahuje tak miniatur-
ních rozmìrù jako tito malí pomocní-
ci.

Herbert Tichý
n Smolnice a rù�e taliánky

Obec Smolnice na Lounsku byla
v 19. století a na zaèátku 20. století
letním sídlem vynikajícího architek-
ta, stavebního rady a konzervátora An-
tonína Wiehla (26. dubna 1846 - 2. lis-
topadu 1910, pochován na pra�ském
Slavínì). Jako samostatný architekt se
od roku 1873 sna�il o�ivit ve svých stav-
bách tradice domácích památek. Své
sídlo mìl v Praze, kde vlastnil dùm na
náro�í Václavského námìstí a Vodiè-
kovy ulice. Dnes je tento dùm chránìný
a nedávno byl renovován. Wiehl vy�enil
na Smolnici statek - jeho man�elka
pocházela z nedalekého Sulce z rodiny
pana Luká�e. V roce 1898 si ve Smolni-
ci pod kostelem nedaleko høbitova po-
stavil vilku a u ní velikou zahradu,
o kterou se mu staral jeho zahradník
J. Markuci, pùvodem Bulhar.

Architekt Wiehl pracoval øadu let na
císaøském vídeòském dvoøe a konal
studijní cesty po Nìmecku, Itálii
a Francii. Z cest pøivá�el nebo zasílal

svému zahradníkovi vzácné rostliny,
stromy a keøe, kterými své odpoèinko-
vé sídlo zkrá�loval. Mezi nimi i rù�e
lidovì zvané taliánky, které u nás poz-
dìji byly známé jako rù�e Mánesovy -
po slavném malíøi Josefu Mánesovi,
který si je v Itálii rovnì� oblíbil. Archi-
tekt Wiehl mimo jiné usiloval o vybu-
dování kamenného mostku se socha-
mi pøes rokli, vedoucí z vesnièky k jeho
zahradì. Smolniètí v�ak zámìr nepod-
poøili. Po smrti architekta Wiehla ode-
�el i jeho zahradník Markuci do Chlum-
èan a pozdìji do Loun.

Dodnes se v�ak na Smolnici a v oko-
lí pìstují rù�e taliánky, které si místní
lidé z pustnoucí zahrady pøenesli do
zahrádek. V dobì první republiky byly
rù�e Mánesovy na Lounsku roz�íøeny
více. Donedávna pìstovali na Smolnici
Mánesovky Václav a Rudolf Hefnero-
vi. Od nich pocházejí v�echny ostatní
keøe ve vesnici a okolí. Taliánky jsou
krásné rù�e, které kvetou koncem
kvìtna a zaèátkem èervna, o sedm a�
deset dní døíve ne� obyèejné �ípkové
rù�e. Botanicky jde o rù�i �lutou (Rosa
lutea Mill.), která nevoní, spí�e zapá-
chá po �tìnicích, ale má pøekrásné
kvìty dvojí barvy - na vnitøní stranì
�arlatovì èervené, na vnìj�í svítivì
�luté. Podle zápachu a �arlatové barvy
má tato rù�e je�tì druhé jméno - rù�e
páchnoucí granátová. Tvoøí keøe a� tøi
metry vysoké, kvete asi týden, po od-
kvetení u nás nevytváøí �ípky. Rozmno-
�uje se odkopky. Mánesova rù�e není
nároèná ani na pìstování ani na pùdu.
V�ude jsem se setkal s touto rù�í jako
s trním - roste na kamenitém dvoøe
nebo v zarostlém koutì zahrady. Kvete
èasto a bohatì. Ojedinìle zplaòuje.

Pùvodnì pochází z asijského Turecka
ji�ní Evropy. Josef Houda
n Vrátíme pøírodu dravcùm?

Stanou se orli moø�tí a dal�í dravci
trvalou souèástí fauny podboøanské-
ho Doupovska? Ji� celá 90 .léta se mno-
�í pozorování orlù moøských v Doupov-
ských horách a sám jsem pozoroval
jednoho orla v záøí 2002 u obce Jeseò.
V roce 2002 byl v bøezen a� èervnu opa-
kovanì pozorován orel moøský v okolí
rybníka Velký Rohozec u Podboøan-
ského Rohozce v poètu jedno a� dvou
kusù. Zde byl pozorován spoleènì na-
pøíklad s orlovcem øíèním a sokolem
stìhovavým a dùvodem jejich pøítom-
nosti byl dostatek potravy - uhynulé
ryby na rybnièním dnì. Vedle tìchto
jistì zajímavých druhù je mo�né napøí-
klad v okolí Nepomy�le pozorovat nì-
kolik let dal�ího, døíve vzácného a dnes
pomalu se �íøícího dravce luòáka èer-
veného. Dravec (velikostí mezi po�tol-
kou a kánìtem) je nezamìnitelný díky
velmi hlubokému klínu, podobnému
ocasu vla�tovky. V 90. letech bylo dolo-
�eno hnízdìní luòáka èerveného v bu-
èinách u hájovny Støelnice na Vysoké
Èíhané (Hohen Lauer Berg, 748 metrù
n.m.) u Podboøanského Rohozce.
V buèinách mezi Vysokou Èíhanou
a vrchem Jedliny (712 metrù n.m.), je�-
tì na území bývalého katastru Podbo-
øanského Rohozce, zahnízdil i vzácnìj-
�í luòák hnìdý, který nemá tak výrazný
ocasní klín. Postupné opou�tìní ze-
mìdìlské krajiny ze strany èlovìka má
za následek návrat k pøírodním pomì-
rùm v krajinì a pomalu se objevují dru-
hy, je� byly v minulosti èinností èlovì-
ka eliminovány, pøedev�ím dravci.

Martin Gutzer

chaelem a tu Gabrielem... Pochybovat
se mohlo jen o tom, zda sem tam si
promluví také s pánem Bohem. �e jsem
se stal jeho horoucím obdivovatelem
a jeho chování ovlivnilo moji du�i, se
dalo zjistit z mých dlouhých kudrna-
tých peot, dlouhého kaftanu a �iroké-
ho obinadla, které jsem se zbo�nou
odevzdaností nosil pøi modlitbách. Byl
jsem pøesvìdèen, �e není daleko den,
kdy já také jako rabín budu mít èest
kdy� u� ne mluvit, tak alespoò na zlo-
mek vteøiny zhlédnout jednoho z an-
dìlù - serafínù. Modlil jsem se a uèil
s velikou vervou a odevzdaností, ne-
jednou se mi horké slzy øinuly po tvá-
øích pøi modlitbì osmnácti �ehnání.

To nezùstalo bez pov�imnutí u rabí-
ho a on mì také (pøesto�e jsem byl
jeden z nejmlad�ích) jmenoval prvním
sekretáøem - gabai ri�on - je�ivy a po-
ctil rùznými úkoly, jako doprovázet ho
do rituální láznì, pomáhat pøi rozdì-
lování kapesného �ákùm, korigovat
jeho nábo�ensko literární kní�eèky,
které psal snad ka�dé ètvrtletí. Mùj
otec ale mìl pøes hluboké nábo�enské

pøesvìdèení zdravý rozum a rozhodl,
�e na to, abych se stal rabínem, který
mluví s andìly, mám je�tì dost èasu.
Nejdøív jsem se musel dobøe uèit a do-
sáhnout hatarat horaa - maturitního
vysvìdèení. A zaèal hledat novou je�i-
va. Jeliko� dìdeèek byl vìrným stou-
pencem oblíbeného rabína v Rumun-
sku, padl los na slavnou je�iva tohoto
rabína.

Jak se dostat bez pasu pøes hranice
z Èeskoslovenska do Rumunska?
Hranice jsou jen pro tupce a neznabo-
hy, u chasidù neexistují. Je tøeba mít
jen víru v rabína. Zásluhou zbo�nosti
a pomoci Bo�í se v�e odbývá takto:
pøedev�ím se odøíkává znaèná porce
�almù, ke konci se musí øíci ver�e, které
zaèínají písmeny �vajavor�, co� zna-
èí �a pøe�el�. Potom se mù�ete pustit
na cestu. Bìhem cesty nesmíte zapo-
menout si stále v duchu pøedstavovat
rabínovou tváø. Kdy� pøijdete na hra-
nice, potkáte ty zelené andìly zkázy
a oni vás obtì�ují, vyberete z kafta-
nové kapsy desetikorunu, a jestli je�-
tì �tìkají, tak se vyhrábne dvaceti-
koruna - a hranice ji� není hranicí, je
to jen malá vodièka, která sahá jen po
kolena, kterou musíte pøejít a namá-
èet nohy, které je stejnì nutno trochu
omývat.

Vstoupili jsme do rabínovy pøedsí-
nì. Byla to velká místnost s dlouhými
stoly a �irokými lavicemi, na kterých
byly dva minjeny (asi dvacet) �idù rùz-
ného stáøí, mezi kterými bylo mo�no
rozeznat známé, na v�ech rabínských
dvorech nepostradatelné lenochy.
V�ichni mìli pøed sebou rozevøenou
kní�ku, ale ne aby se uèili, nýbr� jen ze
zvyku. Rozprávìli, kouøili, podøimo-
vali. U dveøí stál �id se záøící odu�ev-
nìlou tváøí v hedvábném kaftanu a se
�irokým bílým plnovousem, o kterém
já se mylnì domníval, �e je to rabín.
Srdce mi zaèalo bu�it, kdy� táta mì
k nìmu pøivedl blí�, ale z rozmluvy
jsem se dozvìdìl, �e to není rabín, jen
jeden z rabínských sekretáøù, jeho�
úkolem je støe�it vchod k rabínovi, a �e
vstup k samotnému rabínu není lehká
vìc. On to musí nejdøíve nahlásit dru-
hému sekretáøi a ten zjistí, kdy bude-
me moci vstoupit k rabínovi.�

(pokraèování pøí�tì)
Pøipravil David Hertl

n Bìhounkùv 14. duben
�Sblí�ili jsme se na jaøe 1942. Po-

tkali jsme se v Strakovì knihovnì aka-
demie vìd. Byla to láska jako trám,�
vzpomíná paní Bìhounková. V té dobì
Václav Bìhounek pracoval v ilegalitì,
do knihovny za ním docházeli èlenové
odbojové skupiny Vìrni zùstaneme.
�Dne 12. øíjna 1942 nepøi�el a dál jsem
o nìm nevìdìla. Dostala jsem jen nì-
kolik dopisù z kriminálu,� vyndavá
paní Hana z úhledné truhlièky vzácná
poselství. Její milý pro�el dvanácti nì-
meckými kriminály a koncentráky,
hrozila mu poprava. Po osvobození
Bayreuthu inicioval vydávání Zpravo-
daje bývalých èeskoslovenských poli-
tických vìzòù bayreutské káznice pod
názvem 14. duben. Výtisky má paní
Bìhounková peèlivì archivované. Ve
zpravodaji jsou rùzné ukázky vìzeò-
ské literatury: spousta èlánkù vlaste-
neckých a po pro�itém utrpení nená-
vistných protinìmeckých, také ver�e.
Zajímavý je napøíklad èlánek A. Kubi-
se �Josef Èapek v Buchenwaldì�,
v nìm� spoluvìzni vzpomínají na ma-
líøe a spisovatele, jak jej pamatují
z koncentraèního tábora.
n Uniformy na stromech

Jakmile se dostal Václav Bìhounek
zpìt do vlasti, stal se odpovìdným re-
daktorem obèasníku národního výbo-

Dìjiny mìst a obcí se dnes u� nepí�í
tak, �e vyprávìní plyne postupnì a ko-
píruje lineární èasovou pøímku. Pøe-
hlednìj�í a obsa�nìj�í je zpùsob, pøi
nìm� se autor vìnuje jednotlivým as-
pektùm historie a sna�í se zachytit je-
jich vývoj a promìny. Karel Mare�, jako
pouèený a erudovaný historik, samo-
zøejmì zvolil tento zpùsob. Rozèlenil si
práci do jedenácti kapitol. Provádí nás
labyrintem hypotéz o zalo�ení mìsteè-
ka a jeho pùvodním názvu, dozvíme se
o poètu obyvatel od poloviny 17. stole-
tí, kdy se u� nepohybujeme na tak ten-
kém ledì jako v døívìj�ích obdobích,
zjistíme, �e v baroku Roèov�tí dávali
svým dìtem nejèastìji jméno Anna
a Jan. Zevrubnì se Mare� vìnuje i sta-
vebnì - sídelnímu vývoji obou èástí,
který dlouho probíhal autonomnì. Prù-
kopnická je kapitola o historii øemesel
a �ivností, kde se pojednává o konvent-
ním pivovaru a cihelnì, o mlýnu a hos-
podách.

Místní budou asi nejèastìji listovat
v první pøíloze, která obsahuje sezna-
my majitelù jednotlivých usedlostí od
16. století po dne�ek. Tak napøíklad
historie domu èp. 10, který nejménì od
roku 1770 a� do roku 1932 patøil rodi-

PhMg. et MDr. Franti�ek Czurda
(1844 - 1886) byl synem lékárníka
PhMg. Franti�ka Czurdy (èti Èurdy)
z Písku, který od roku 1850 smìl v Po-
stoloprtech provozovat své povolání;
o nìkolik let pozdìji si ve mìstì posta-
vil vlastní dùm èp. 172 s lékárnou, v ní�
provozoval praxi a� do své smrti roku
1882. U mladého Franti�ka se brzy pro-
jevily pøírodovìdecké zájmy, co� jej
bìhem studií vedlo k vytváøení vlast-
ních sbírek nejrùznìj�ích pøírodnin,
které shroma�ïoval v otcovském domì
v Postoloprtech. Patøily k nim také zka-
menìliny, jich� bylo mo�né v lomech
okolo mìsta nalézt mnoho. Antonín
Friè tuto sbírku fosílií vidìl patrnì
v dobì, kdy Czurda dokonèoval dù-
kladná (dvanáctiletá!) univerzitní stu-
dia a kdy po promoci nastoupil dvoule-
tou praxi ve Vídni. Z Frièových zmínek
v publikaci o vrstvách bìlohorských
a malnických z roku 1879 vyplývá, �e
k jejich setkání muselo dojít je�tì pøed
Czurdovým odchodem do Indonézie,
kde roku 1876 nastoupil jako zdravot-
ní dùstojník a lodní lékaø holandské
koloniální armády. Odjezdem do Asie
zaèal nová etapa Czurdova �ivota, vy-
znaèující se velkým zájmem o etnogra-
fii. Po otcovì smrti se krátce vrátil
domù, aby urovnal pozùstalost, poøídil
ti�tìný katalog etnografických sbírek,
prodal dùm s lékárnou a odjel zpìt do
Indonésie. Pøíèinou jeho smrti na Jávì
v prosinci 1886 byla údajnì jaterní cho-
roba. Czurdovy sbírky byly rozdìleny
mezi Národní a Náprstkovo muzeum
v Praze, èást získalo také Hofmuse-
um ve Vídni. Mimo èetné etnografic-
ké, numismatické a zoologické objek-
ty obsahovala pozùstalost kolekci
1.500 fosílií z køídy a tøetihor Poohøí
(�atecka, Postoloprtska) a asi 370
kusù nerostù z rùzných míst. Zjistit,
kolik z tìchto pøedmìtù zùstalo v Èe-
chách, by vy�adovalo pracné pátrání,
nebo� napøíklad ve zmínìných pøírùst-
kových knihách paleontologického
oddìlení Národního muzea �ádné ofi-
ciální údaje o získání Czurdových fosí-
lií nelze identifikovat.

MDr. Emil Holub (1847 - 1902) byl
a je mnohem známìj�í osobností ne�

jeho o tøi roky star�í vrstevník Czurda.
Je tomu tak nespornì zejména díky
Holubovým objevitelským výpravám do
ji�ní Afriky. Málokdo v�ak ví, �e poz-
dìj�í slavný cestovatel v mládí rovnì�
sbíral pøírodniny. V dobì, kdy maturo-
val (1866), mìl doma v Pátku nad Ohøí
mimo asi 2.500 zkamenìlin a nejménì
1.000 vzorkù nerostù. Také tuto pozo-
ruhodnou soukromou sbírku Antonín
Friè za svých pobytù v Poohøí urèitì
vidìl. Byla v ní pravdìpodobnì pøeva-
ha fosílií vrstev teplických, nejspí�e
z nalezi�� ve východním okolí Loun
a na Libochovicku. Friè se teplickými
vrstvami poprvé podrobnìji zabýval
v roce 1870, opakovanì pak je�tì v se-
zónách 1882 a 1884; roku 1889, kdy
jeho pojednání o tìchto vrstvách vy�lo
tiskem, Friè výslovnì uvedl Emila Ho-
luba jako nálezce rostra belemnitelly,
v Poohøí pomìrnì vzácného pozùstat-
ku vymøelých køídových hlavono�cù
dvou�ábrých. Pozdìji byly vztahy obou
mu�ù ménì vstøícnými, a to pøedev�ím
díky autoritativnímu pøístupu Anto-
nína Frièe, který mìl vlivné slovo ve
vìci pøevzetí Holubových sbírek do
Národního muzea.

(pokraèování pøí�tì)
Antonín Hlu�tík

nì Gebauských, vypovídá hodnì o síle
selské tradice. V dal�ích dvou pøílo-
hách shrnul autor v�echny známé po-
místní názvy a publikoval závì� nej-
star�ího známého roèovského rych-
táøe Matou�e �arhana z roku 1611.
Mohlo by se zdát, �e trochu zkrátka
vy�ly nejnovìj�í dìjiny a historie klá�-
tera. Pi�te v�ak dìjiny neblahých akè-
ních výborù národní fronty z roku 1948
èi o násilné kolektivizaci, kdy� èasto
jejich pøímí potomci èi dokonce aktéøi
�ijí vedle vás! Druhou pøipomínku by
mohl vznést jen ten, kdo neví, �e v roce
1998 Karel Mare� vydal samostatnou
publikaci o historii konventu - a dva
roky pøed tím také o místní �kole, slu-
�í se dodat.

Knihu sliènì vybavilo ústecké nakla-
datelství Albis International, jeho� spo-
lupráce s na�ím regionem se pomalu
stává tradièní. Atraktivnost kní�ky je
dána nejen barevnou obálkou s repro-
dukcí iluminace z roèovského graduá-
lu, ale i barevnou pøílohou a mno�stvím
èernobílých fotografií v textu. Ké� by
mìla ka�dá obec na�eho regionu své-
ho Mare�e, musí si povzdychnout re-
cenzent a archiváø v jedné osobì.

Bohumír Roedl

Na andìly jsem mìl je�tì dost èasu
n Obrázky z obyèejného �ivota rabína Chaima Kleina
Budoucího rabína jsme opustili ve chvíli, kdy ode�el z rodné vesnice.
Rodièe rozhodli, �e bude rok studovat v Ap�e u Rabí Simcheho. Tam
zùstal rok, a� do bar-micva, konfirmace.

Antonín Friè v dobì, kdy zaèínal
svoji vìdeckou kariéru.

Výmluvným, ale nikoli jediným dùkazem tohoto tvrzení jsou Frièovy
styky s dvìma pozdìji slavnými cestovateli, MDr. F. Czurdou a MDr. E.
Holubem (uvedená zkratka lékaøského titulu není omylem, tak skuteè-
nì v 19. století vypadala).
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Králíèek obecný, jeden z na�ich
nejmen�ích ptákù.
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Roèovská idyla na pøelomu 19. a 20. století na pohlednici Adolfa Frice.

Nad novými dìjinami Roèova
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n Ké� by mìla ka�dá obec na�eho regionu svého Mare�e
Na zaèátku roku vydal za pøispìní nìkolika sponzorù Obecní úøad
v Roèovì kní�ku Karla Mare�e Roèov, obec na Podlesí. Jedná se o práci,
postihující dìjiny tohoto pùvodnì mìsteèka po celou jeho dlouhou, �est
a pùl století trvající existenci.

Fotografie Václava Bìhounka, da-
tovaná do záøí 1945. Zapùjèeno las-
kavostí Hany Bìhounkové.

Starý koncentráèník øíkal, co si myslel
n Jaký byl a jak �il lounský rodák Václav Bìhounek
Sté narozeniny by vloni v záøí oslavil lounský rodák, spisovatel, literární
teoretik a kritik Václav Bìhounek. Jeho man�elka Hana Bìhounková
�ije v Praze a vypravuje o �ivotì svého man�ela.

ru Chebu �Chebsko�, v nìm� informo-
val o situaci v mìstì. Domù se vrátil
koncem kvìtna 1945. �Mìl pøes léto
spoustu práce. Na dovolenou se dostal
v záøí. Vypravili jsme se do Èeského
støedohoøí, nav�tívili Ústí nad Labem,
Tøebenice. Václav tou�il vystoupit na
Mile�ovku. Vypravili jsme se na ni od
Teplic. V�ude bylo liduprázdno. Pama-
tuji si, �e v lese na úpatí se objevila pa-
seka. Na stromech tam visely esesácké
uniformy - jak je vojáci svlékali a odha-
zovali. Byl to údìsný pohled. Vystoupili
jsme a� na vrchol a pøenocovali v hos-
tinci, abychom mohli pozorovat východ
Slunce. Hostinský byl Nìmec. Kdyby
nás tenkrát zamordoval, nikdo se to
ani nedozvìdìl,� vybavuje si paní Bì-
hounková konec války.
n Objevil Jánského

Václav Bìhounek byl po léta redak-
torem deníku Práce. Bìhounkovi �ili
kulturou. Nechybìli v divadlech na pre-
miérách, nevynechali jediný koncert
Pra�ského jara. �Man�el byl jedním
z duchovních otcù Pra�ského jara.
Chodili jsme na v�echny koncerty, diri-
gent Stochovský chodil o berlích. Pøed
koncertem je odlo�il a dirigoval jako
bùh. Pamatuji Rafaela Kubelíka, An-
èerleho, Neumanna,� vzpomíná paní.
Bìhounkovi bydlili v Praze na Hans-
paulce a v bytì vítali významné spiso-

vatele a dal�í osobnosti kulturního �i-
vota. K nejlep�ím pøátelùm patøil Jaro-
slav Seifert. �Chodíval s celou rodinou.
Byl srdeèný, veselý èlovìk. Kdy� se nám
narodila dcera, dal man�elovi deset lah-
ví bílého a deset èerveného vína...� Li-
terární kritik Václav Bìhounek mìl za
úkol vyhodnocovat i nìkteré literární
soutì�e. �Kdy� vyhodnocoval nìjakou

celostátní soutì�, dostával kupu ru-
kopisù a já dìlala první síto. Za nejvìt-
�í úspìch pova�uji, �e se nám podaøilo
objevit Filipa Jánského, který napsal
Nebeské jezdce,� vzpomíná paní Bì-
hounková.
n Zadek pøevá�il hlavu

�Václav byl sociální demokrat na le-
vém køídle, v roce 1948 vstoupil do KSÈ
s ostatními podobnì smý�lejícími pøá-
teli, bylo to z ideálù. Kdy� pozdìji vidì-
li, jak se to zvrhlo, tì�ce to nesli, napøí-
klad Franti�ek Halas. Já v KSÈ nebyla
a man�el tam byl spí� formálnì. Dceru
nám na vysokou �kolu stejnì nevzali,
nebo� jsme nemívali vyvì�ené prapo-
ry,� vzpomíná paní Bìhounková. Bol-
�evismus Bìhounek pova�oval za spo-
lehlivý kompas jen v bouøi tøicátých let.
Po válce mezi komunisty pøíli� oblíben
nebyl. Jako �starý koncentráèník� øí-
kal, co si myslí, tak�e se v jeho spisech
objevovala i smìlá kritika stalinské
byrokracie, �její� olovìný zadek pøe-
vá�il hlavu revoluce.� Poslední léta byl
Bìhounek tì�ce nemocný. Pøes podlo-
mené zdraví se po boku man�elky do-
�il úctyhodných 78 rokù. Na parte si
mù�eme pøeèíst: �Svaz èeských spiso-
vatelù ztrácí v osobnosti Václava Bì-
hounka vìrného èlena, dobrého
a upøímného èlovìka. Zanechal roz-
sáhlé dílo literárnì teoretické, publi-
cistické a editorské, dílo hodné na�í
úcty, které zùstane trvale zapsáno
v rozvoji na�í socialistické kultury
a literatury. Èest jeho památce.�

Pøipravila Kvìta To�nerová


