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Setkání s B. B.
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140. výročí založení čáslavského gymnázia

Poděkování:
MUDr. Jiřímu Kunáškovi za informace a materiály

o prof. Böhmovi, za podnět k vytvoření pamětní desky
PhDr. Emilii Benešové, Mgr. Zoře Machkové,

PhDr. Renátě Purnochové, PhDr. Aleně Šimánkové
z Národního archivu Praha za zpřístupnění spisu
Bohumila Böhma

Oslavy výročí školy

———————————————————————————

V roce 2020 uplynulo 140 let od založení gymnázia a 45 let od vzniku střední odborné

školy pedagogické. Jak důstojně oslavit výročí gymnázia, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších vzdělávacích institucí v Čáslavi? Na přípravě oslav jsme začali pracovat
s předstihem, již v listopadu roku 2019. Dnem D měl být 14. listopad roku 2020. Byly

naplánované velkolepé oslavy s názvem ABITURIENTI SOBĚ. Vlivem koronavirové krize
vše nabralo jiný směr: neustálé přizpůsobování se nově vzniklým situacím a podmínkám.
(Více na http://140.gymcaslav.cz/)

Slavit budeme, ale místo akademie bude film! To je sázka na jistotu, film se může promítnout kdykoli a zůstane uchován pro budoucí generace. A bylo to velmi šťastné roz-

hodnutí v nešťastné době! Film, původně nazvaný Abiturienti sobě, měl spojit rovinu
dokumentární s uměleckou, v medailoncích představit význačné osobnosti školy z ob-

lasti vědy, kultury, umění, sportu a politiky. Covid nám nastavil první překážku. Zvedli

jsme symbolicky hozenou rukavici: Zrodilo se ústřední téma, leitmotiv filmu, který jsme

později povýšili na název filmu: PŘES PŘEKÁŽKY… Končil školní rok 2019–20, a to jsme
ještě nevěděli, kolik překážek budeme muset překonat.

Na počátku prázdnin jsme „rozjeli“ natáčení filmu. Setkávali jsme se s nejstaršími absolventy školy, dnes již devadesátníky, a parné letní dny nám zchladilo vzpomínání na tra-

gické válečné období na gymnáziu spojené s popravou dvou profesorů v době heydrichiády.
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Setkání s Bohumilem Böhmem
———————————————————————————
Nejstarší pamětníci vzpomínali s úctou a láskou a často se slzami v očích na Bohumila Böhma, oblíbeného profesora tělo-

cviku, zaníceného sokola, s kterým se osud opravdu nemazlil,
kladl mu do cesty jednu překážku za druhou! A tehdy se zrodila
myšlenka vytvořit ve škole pamětní desku věnovanou tomuto
pedagogovi.

Prof. Bohumil Böhm se narodil 27. ledna 1901 v Koldíně (obec

5 km od Chocně, dnes je součástí okresu Ústí nad Orlicí). Jeho

otec – učitel – však záhy zemřel a starší bratr padl na frontě

1. sv. války. Bohumil zůstal sám s maminkou. Absolvoval reálku v Kostelci nad Orlicí, dále
studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze tělesnou výchovu a zeměpis. Po vojenské službě působil na středních školách na Slovensku. Do Čáslavi přišel na po-

čátku školního roku 1931–32 a na gymnáziu učil zeměpis a tělesnou výchovu v letech 1931

až 1942. O jeho osudu po roce 1942, po popravě profesorů gymnázia Pacáka a Hliněného,
se informace pamětníků různí, někteří mluví o totálním nasazení, ve výpovědi prof. Böhma

zapsané ve vězeňském spisu je pouze uvedeno, že byl v roce 1942 zatčen. Po osvobození se

opět vrací do učitelské role a na čáslavském gymnáziu vyučuje předměty své aprobace. Ale
zanedlouho je mu nastavena největší životní překážka, stane se obětí politického procesu:

5. dubna 1952 státní soud po hlavním líčení konaném v Čáslavi odsoudil 15 obviněných
převážně z Čáslavi za trestný čin velezrady („…založili v letech

1949–50 v Čáslavi ilegální organizaci z řad sokolských pracovníků
zaměřenou na zvrat politických poměrů u nás,… spolčili se k pro-

tistátní činnosti,…“). Za „nepřátelský postoj k lidové demokracii,
nenávist k vládě dělnické třídy, sympatie ke kapitalistickému zá-

padu…“ obdržel Böhm třetí nejvyšší trest: byl odsouzen na 17 let.
Z vězení se vrátil na amnestii v roce 1960.

(Citováno z archivních dokumentů: Národní archiv,

fond Správa Sboru nápravné výchovy, osobní
vězeňský spis Bohumila Böhma; Národní archiv,
fond Státní soud Praha, sp. zn.: 6 Ts I 21/52)
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Vzpomínky na profesora Böhma
———————-————————— — ———— — —
„Prof. Böhm učil tělocvik. Byl to postarší, menší,

elegantní pán, hrozně příjemný sympaťák. Byl to
sokol tělem i duší! Měli jsme ho rádi,“ říká Soňa

Janáková (roz. Biňovcová, studovala na G v letech
1949–53).

„Byl to velice hodný a slušný člověk, říkali jsme mu

Kobza. Vzniklo to z tělocviku, když jsme skákali

přes kozu – tak Kobza. Prof. Böhm jako náčelník

Sokola dostal 19 let, a když se po 11 letech vrátil, tak neměl nic, jen to, co měl na sobě.
Setkal jsem se s ním jako s pacientem, a když jsem mu řekl: pane profesore, tak začal brečet a říká: pane doktore, po 11 letech slyším znovu oslovení: PANE PROFESORE,“ to jsou slova
primáře MUDr. Jiřího Kunáška z dokumentárního filmu Přes překážky.

Moje spolužačka zprostředkovala vzpomínku své maminky paní Ing. Evy Vtělenské, roz. Hořejší, která maturovala v roce 1942 ve třídě prof. Pacáka: „Pan prof. Böhm vyučoval tělocvik

v chlapecké skupině a doprovázel jejich gymnastická prostná cvičení hrou na housle. Hrál
písně ryze české a sokolské.“

„Tehdy, když se vrátil z vězení, pracoval jako skladník na školním statku zemědělské školy,“
vzpomíná na setkání s prof. Böhmem paní Emilie Zumrová. „Chodila jsem k němu na in-

venturu. Vždy měl všechno ve vzorném pořádku. Byl to velmi inteligentní, tichý a skromný
starší šedovlasý pán.“

Paní Anna Bártová (rozená Veselá, maturovala na G v r. 1957) přinesla do školy dopis doplně-

ný fotografiemi a při osobním setkání jsem od ní získala další cenné informace: Její manžel
Václav Bárta maturoval na gymnáziu v roce 1952, jako syn kulaka byl koncem 50. let ze
zaměstnání vyhozen. Pana profesora Böhma a jeho bývalého studenta Bártu spojovala ná-

lepka „nepřítele socialistického zřízení“. Pan Bárta společně s manželkou svého někdejšího
kantora navštěvoval, a to v době, kdy se mnozí báli bývalého politické vězně jen pozdravit.
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Podle sdělení paní Bártové profesor Böhm po návratu do Čáslavi v roce 1960 bydlel v rodině

fotografa Březiny, později obýval pokoj u Honzáků. Nikdy o svém pobytu ve vězení nemluvil.
Jenom jednou se zeptal:

„Četla jste Jeden den Ivana Děnisoviče?“
„Ano.“

„ A to si představte, že měli na zimu teplý kabát.“

Paní Zdeňka Pěkná (roz. Březinová) mi telefonovala: „Pan profesor Böhm, když se vrátil z vě-

zení, bydlel celý rok u nás, měl zde svůj pokoj. Byl to strašně hodný člověk, velmi čestný

a velice skromný… Často jsme si spolu povídali (tehdy mi bylo 14 let), nikdy nemluvil o vězení,
nejvíce vzpomínal na školu.“

————————————— —— —

Kaleidoskop střípků života Bohumila Böhma se pomalu skládá. V pátek 11. září 2020 (jak
symbolické datum!) jsem se v badatelně Národního archivu v Praze probírala jednotlivými
spisy. Držela jsem v ruce originál rozsudku, osobní vězeňský spis s osobním vězeňským do-

tazníkem… Mohla jsem tak sledovat smutné události života Bohumila Böhma. Se sevřením,
chvějícíma rukama jsem listovala v objemném spisu…

Podle informace z parte, které vydalo ředitelství a profesorský sbor Gymnázia v Čáslavi,
zemřel Bohumil Böhm 19. února 1973 v ranních hodinách ve věku 72 let, jeho pohřeb se
konal žehem 23. února 1973 v 9 hodin v nové síni krematoria v Praze Olšanech.
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Pamětní deska
—————————————————
V srpnu 2020 bylo rozhodnuto, že vytvoříme pamětní desku a odhalíme ji v den oslav výročí
školy. Ústřední téma oslav Abiturienti sobě jsme mohli naplnit i tentokrát. Ve „vlastních řa-

dách“ se našel i sochař, vlastně sochařka. MgA. Kateřina Strach Tichá nelehký úkol, vytvořit

pamětní desku prof. Böhmovi, přijala jako výzvu. Kateřina v roce 2007 ukončila čáslavské
víceleté gymnázium a vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze. Je členkou Spolku
sochařů ČR a například její vítězný sochařský portrét Elišky Junkové je umístěn ve foyeru
Autoklubu ČR v Praze. (Více na www.katerinaticha.com)

Odhalení pamětní desky bývalému profesoru gymnázia a náčelníku Sokola Bohumilu Böhmovi

proběhlo vlivem koronavirové situace sice v den plánovaných oslav 14. listopadu 2020, ale
bez přítomnosti veřejnosti, jeho průběh byl alespoň zdokumentován na videu. (https://youtu.be
/1f1M0EHkYXA)

Sochařka měla k dispozici malou fotografii z třídního tabla. Jemný reliéf však plně vystihuje
introvertní povahu profesora Böhma – je portrétem vzpomínky, která symbolicky vystupuje
z „okna minulosti“. Pamětní deska z epoxidové pryskyřice o rozměrech 75 x 102 cm je dílo,
které na první pohled nekřičí, ale pokorně získává na působnosti pravidelným setkáváním se

s ním. Objekt by měl „žít“ v kontextu života školy. Skromnou jednoduchost pamětní desky
proto narušují jen otisky prstů – zneklidňující stopy připomínající jeden lidský příběh. Že

jsme později odhalili chybu v uváděných datech a že se první „finální“ odlitek desky zkroutil
a prasknul a musel být v předvečer odhalení díla odlit znovu, jen potvrzuje, jak nejisté jsou
naše životní plány ve střetu s překážkami.
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„Vítejte, pane profesore!“
Procházím kolem pamětní desky a můj pohled se zastaví na tváři člověka, který se vrátil
do míst, jež dobře znal. Rozhlíží se po školní chodbě a opět vstupuje mezi studenty, které
měl tak rád.

Chci říct: ,,Vítejte, pane profesore.“ Laskavý výraz tváře vybízí k další komunikaci, ale neodpovídá…

Prohlížím si pamětní desku očima historika. Pod zapsanými letopočty si představuji hrůzy

válečného konfliktu, strach a pláč z doby protektorátu, nespravedlivé politické procesy plné
násilí. Tragický rozměr doby 2. sv. války a 50. let je vykreslen na konkrétním lidském osudu:

„Život plný překážek…, a těm jste, pane profesore, statečně vzdoroval a hledal jste naději.
Nezapomeneme na Vás, budete nám a hlavně našim studentům připomínat statečnou cestu
životem, budete pro nás vzorem ve zdolávání překážek,… připomenutím životních hodnot,
které mají ten správný směr.“

Vaše kolegyně

Mgr. Milada Bártová

Minimalistický reliéf
Čisté a minimalistické provedení reliéfu koresponduje s jemnou a skromnou duší
prof. Böhma.

MgA. Karla Kučerová

Ztvárněná vzpomínka
Nové dílo Kateřiny Strach Tiché mě velmi příjemně překvapilo. Pamětní desku pana profe-

sora Böhma vnímám jako neokázalé zhmotnění upřímné vzpomínky. Souhrou dopadajícího
světla a příjemné hmoty šedého reliéfu se jeví v průběhu dne v různé míře jako konkrétní
i neurčitá. Je to ztvárnění vzpomínky nalezené, přitom nenávratně ztracené. Jsem ráda, že
ve škole vzniklo místo s tak příjemnou energií, a věřím, že je ocení i studenti.

Mgr. Petra Kratochvílová
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Otisky
Dvacet jedna let uplynulo, co primánka Kateřina

Tichá i její třídní učitelka začaly míjet výklenek
v přístavbě gymnázia. Ani jedna tehdy netuší, zda

se ještě někdy v životě budou potkávat. Ale otisky
jejich bot občas pokračují paralelně ve stejném
směru, aby se zas na čas v dobrém rozpojily.

Na samém konci školní chodby ve svém kabinetě vytrvale a srdnatě vrací bývalá třídní odloupnuté fotografie na svá místa v maturitním tablu. Oktáva 2007.

Na druhém konci chodby hladí bývalá třídní otisky na pamětní desce Bohumila Böhma.
Skutečnost, že míjí dílo své studentky, ji velmi těší. Je takové, jako autorka. Precizní, ale

vytvořené doslova a do písmene v šibeničním nouzovém čase s rouškou tajemství, s léty
ohlazenými konturami: jak celé pamětní desky, tak obličeje profesora s těžkým osudem,
který neznatelně vystupuje ze svého zapomnění. Ve vrypech a záhybech písmen bývalá češtinářka rozeznává písmo autorčiných sešitů i bezkonkurenčních slohových prací. Vidí nenápadné, ale nevšední dílo šedavé barvy, které okázale nekřičí, neblýská se drahým kovem,
přesto promlouvá.

A tak se skrze dávno zapomenutý osud profesora čáslavského gymnázia, v tichu školy, beze

svědků a něžně, bude bývalá třídní učitelka dotýkat Katčiných otisků prstů, které celé pamětní
desce dávají lehkou nedokonalostí dojem autenticity. Pamětní deska Bohumila Böhma pů-

sobí tak, jako autorka sama. Slunce a nečekanou sílu vyzařuje křehce, nenápadně a v koutku.
Mgr. Lada Marková,

třídní učitelka Kateřiny Strach Tiché
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————————————— —— —

Toto je příběh ŽIVOTNÍHO PŘEKÁŽKÁŘE, nástin životních osudů Bohumila Böhma.
Záznam toho, co se ve velmi krátké době dozvídáme jak z orální historie, tedy ze vzpomí-

nek pamětníků, tak z historických pramenů, ze spisů. Mnohdy se informace z různých zdrojů
rozcházejí, což není z našeho pohledu zásadní. Vše nabízíme k prozkoumání historikovi.

Prof. Bohumil Böhm neměl potomky a nikdy nebyl rehabilitován. Pamětní deska do interiéru

školy přináší trvalou hodnotu, je připomínkou oslav výročí školy a také pokusem o napravení
křivd minulosti. Jsem vděčná za setkání s B. B.

————————————— —— —
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