
SCÉNÁŘ  

PŘÍBĚH BOHUMILY LOUKOVÉ 

Zpracovali: Petr Brož a Matěj Chalupník ze ZŠ Varnsdorf, Edisonova2821, pod 

vedením paních učitelek Hany Vaňkové a Jindry Zíkové 

Bohumila Louková se narodila 14. září 1938, tedy přesně rok po úmrtí prvního 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. 

Bohumilin tatínek František Frank pocházel z rodiny velkého sedláka a podle 

očekávání měl, coby nejstarší syn, převzít hospodářství. On si však šel za svým snem a 

vybudoval v Holubicích, 15 kilometrů od Brna, pilu. Maminka, Antonie Franková, 

pocházela z rodiny chudé. Bohunka byla vytoužené dítě. Poté se do rodiny narodili 

ještě její dva bratři. Dětství prožili šťastně a v láskyplném prostředí.  

Za války byla na pile zaměstnána řada mladých lidí, které tak Bohumilin tatínek 

zachránil od totálního nasazení v Německu.  Na konci války byli u nich ubytováni 

sovětští vojáci z armády maršála Malinovského. 

Musel se vyklidit byt, byli jsme ve sklepě, že, maminka chodila zababušená jako 

stará bába, aby náhodou jí neublížili.  

Byl u nás právě bratr tatínkův, byl svobodný, na toho přišel Rus, namířil samopal a 

říkal: “Co ty se schováváš?“, jako že ho zastřelí. Ale přišel ten, který mu velel, 

postavil někde ke zdi a byl po smrti on a ne strýc.  

V dubnu 1945 za sovětských leteckých útoků na Brno přišel Bohumilin tatínek o 

maminku a svůj rodný dům. 

Jednu tedy shodili na rodný dům tatínkův, babička tam zůstala, že, tu to zabilo, 

koně tam zůstali, obrovský kráter do země tam byl.  

Záhy se tatínek pustil do opravy vybombardovaného domu. 29. května 1945 však 

přišli téměř o vše. 

Já jsem byla ve škole. Přiletěl ze sousední třídy kluk: „Frankova pila hoří!“  No tak 

mě tam postavili do okna a já jsem se dívala, jak ta pila hoří. Ani mě nepustili teda 

domů. Vyhořelo to do základů, i se stromy kolem dokola, protože to byl celý areál. 

Moji rodiče teda byli ortodoxní katolíci a úžasně dobrosrdeční lidi. Když tatínek už 

umíral, tak nějak, tak bratr mi říkal, že ví, kdo tu pilu, že to bylo úmyslně založený.  



Nikdy to neřekl, kdo to byl, nebo jak to bylo, odpustilo se to, protože už by se stejně 

nic, stejně nic nespravilo.   

V roce 1948 rodiče dobudovali novou pilu s co možná nejmodernějšími stroji, s první 

obloukovou střechou v republice. Rodina zatím bydlela v provizoriu. 

V osmačtyřicátém se to nějakým způsobem všecko zvrtlo, že jo, přišlo jiné zřízení a 

pila byla znárodněna. Počkali, až jsme dostavěli, až to bylo všechno dostavěné, tak 

se pila znárodnila.  Pila se znárodnila, dluhy se neznárodnily, dluhy se platily až do 

třiapadesátého roku.  

V tomtéž roce přišla ještě navíc měnová reforma.  

Zachránila jsem naše já, protože peníze se měnili 1:50, já nevím co, co byly doma, a 

já jsem měla na knížce na školní výlet, takže mně se to měnilo na té knížce 1:5, 

takže já jsem byla nejbohatší v rodině. 

Tatínek ve znárodněné pile dělal národního správce. Přestože pila prosperovala, byla 

zrušena, stroje se odvezly a zlikvidovaly se. V roce 1953 dostali navíc výpověď i ze 

suterénního bytu. Tatínek dostal kousek půdy od strýce a oni na něm začali vlastníma 

rukama stavět nový dům.  

Tatínek byl dobrák úžasnej, nebo, nedělal nějaký těžkosti někomu, u nás nebylo, že 

by se nadávalo, nebo že by se nenávidělo, nebo to. Nesli jsme ten život tak, jak to, 

tak jak to šlo, no.  

Naše rodina nikdy neustoupila z toho svýho – věděli to o nás a svým způsobem si 

nás vážili. Nedělali jsme schválnosti, ale taky jsme neustupovali. 

K nám na sever, do Varnsdorfu, se paní Bohumila roku 1967 vdala. Její první muž však 

roku 1969 emigroval, ona zůstala s dcerou sama.  

Se svým druhým manželem, panem Loukou, měli krásné manželství a další dceru. 

Poté, co manžel odešel do důchodu, přestěhovali se s rodinou do Brna. Dcery zde 

vystudovaly, ona později v důchodu ještě 5 let přesluhovala.   

V roce 2014 se ale opět vrátila do našeho kraje. V současné době žije v malém 

domečku v Rybništi. 

A poselství paní Loukové na závěr? 

Buďte hrdi na to, že jste Češi, že jste Slovani. Mějte rádi život, protože je krásný. A 

stojí za to ho žít. A záleží jenom na vás, jak si ho vytvoříte, co si z něj uděláte.   


