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Pan Radan Běhoun se narodil 24. března roku 1967. Jako malý bydlel s rodiči Na Šumavě v obci 

Borová Lada v budově základní školy, tehdy doslova na samotě u lesa. Maminka pana Běhouna 

pracovala jako učitelka na venkovské dvoutřídce a tatínek byl polesný.  

Pan Radan chodil nejprve do Základní školy Borová Lada, kde absolvoval 1. - 4. třídu a dále na 

Základní školu ve Vimperku, kde prošel 5. – 8. třídou. Jeho další kroky směřovaly na 

Gymnázium ve Vimperku, kde studoval od roku 1980 až do roku 1985. Po maturitě nastoupil 

v roce 1985 na Zemědělskou fakultu v Českých Budějovicích na obor zootechnika, kde studoval 

do roku 1987. Tato škola měla ale sloužit pouze jako ne moc dobře promyšlený odklad vojny. 

Roku 1987 až 1989 strávil vojenským výcvikem nejprve první půlrok v Třebišově, další rok 

v Domažlicích a poslední půlrok v bývalém vojenském prostoru Dobré Vody. Roku 1989 se 

opět vrátil ke studiu vysoké školy, tentokrát začal studovat Pedagogickou fakultu. Vybral si 

obor český jazyk a výtvarná výchova. Odtud ale roku 1993 dobrovolně ve třetím ročníku 

odešel.  

Od roku 1993 až do roku 1997 byl zaměstnaný jako grafik v reklamním studiu. Od roku 1997 

až do teď pracuje jako jednatel grafického studia Harpuna. Pan Běhoun se však nevěnoval jen 

činnosti spojené s grafikou, vykonával i další aktivity. Mezi lety 1987 – 1998 působil jako 

redaktor a vydavatel poezie a jiných menšinových žánrů.  Od roku 1997 byl polovinou 

experimentálního hudebního tělesa Neurocabaret, který je dnes již nečinný. V roce 2013 se 

stal členem souboru rezonanční lidové hudby Ďäblovi včelaři. 

Od roku 2000 až do roku 2004 jezdil na střídavé pobyty do New Yorku za svou přítelkyní. Jeho 

tehdejší přítelkyně byla Američanka a povoláním grafička, zpěvačka a hudebnice. Ta se však 

po sedmi letech rozhodla vrátit zpět do USA. Pan Běhoun měl dlouhé odluky v osobním životě 

a to ovšem nefungovalo jako tmel. V zahraničí na sobě stále pozoroval tu velkou zátěž, kterou 

si z období komunismu nesl. Začal tedy přemýšlet o návratu do své rodné vlasti. K jeho 

trvalému návratu zpět do České republiky směroval i rodící se vztah s jeho budoucí ženou 

Zuzanou (44), s níž se zná již od 90. let. Sblížili se však spolu teprve v první půli nového milénia 

a žijí spolu od roku 2009. Mají tři syny - Jáchyma (16 let), Floriána (9 let) a Ondřeje (7 let).  
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