
Paní Marie Kohoutová 

Paní Marie se narodila 11. 5. v roce 1937 jako Marie Pavlíková. Její rodiče Barbora Pavlíková 

a Václav Pavlík patřili mezi drobné zemědělce. Vlastnili usedlost č. p. 45 a malé hospodářství 

o výměře sedm hektarů. Další pozemky si otec pronajímal od kolinecké fary.  

Paní Marie měla dva sourozence. O tři roky staršího bratra Václava a o šestnáct let mladší 

Jaroslavu. Václav byl velmi nadaný. Po ukončení „základní“ školy v Kolinci, pokračoval na 

gymnázium Jaroslava Vrchlického do Klatov, kde odmaturoval s vyznamenáním. Následně 

byl přijat na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, kterou v roce 1958 dokončil 

červeným diplomem. V profesní dráze se zaměřil na obor gynekologie a porodnictví. V roce 

1987 se na domovské fakultě habilitoval a jako první absolvent této školy dosáhl akademické 

hodnosti docent. V oboru gynekologie byl opravdovou ikonou, během života publikoval na 88 

vědeckých publikací a článků. Přednášel studentům medicíny i na vědeckých sympoziích. 

Bohužel v roce 1993 předčasně zemřel. 

Paní Marie, přesto, že obecnou školu dokončila rovněž s vyznamenáním, ve studiích svého 

bratra nenásledovala. Svou další profesní kariéru volila s ohledem na to, aby mohla zůstat 

nablízku mamince, která očekávala narození nejmladší dcery Jaroslavy. Proto přijala místo 

v továrně na pánskou konfekci a košile Šumavan. V té době se jednalo o státní podnik, 

znárodněný v roce 1948. Nicméně historie této továrny sahala do roku 1912, kdy vznikla jako 

jedna z poboček světoznámé firmy M. Joss & Löwenstein. 

Paní Marie se vyučila v podnikovém učilišti v Klatovech a nastoupila jako řadová švadlena. 

Posléze přešla do kanceláře na administrativní pozici. Práce v kanceláři vyžadovala další 

vzdělání a tak si paní Marie musela dálkově doplnit střední ekonomickou školu. Studium 

zvládala při své běžné práci a péči o rodinu.  

Se svým manželem panem Vítězslavem Kohoutem se znala od mala. Chodili spolu do 

kolinecké školy, odpoledne si s dalšími spolužáky hráli, později navštěvovali taneční zábavy a 

takzvané odpolední čaje. V roce 1955, poté co pan Vítězslav absolvoval základní vojenskou 

službu na Slovensku, se vzali.  

Mají dva potomky, staršího syna Vítězslava, který se narodil v roce 1963 a dceru Blanku, 

která přišla na svět v roce 1970. 

Do důchodu odešla paní Marie Kohoutová v 55 letech v roce 1992.  

Paní Marie Kohoutová žila celý život v Kolinci, a celý život pracovala pro jednu firmu - již 

zmiňovaný Šumavan. 


