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Veselé vzpomínání k nedožitým devadesátinám

dr. Františka Obhlídala

Memories of dr. František Obhlídal

Libuše Rauscherová
Státní rostlinoléka ská správa, Zem d lská 1a, 613 00 Brno
rauscherova@srs.cz

P ijala jsem pozvání na podzimní sch zi  Východo eské ornitologické
pobo ky, kde m ly být p ipomenuty devadesátiny jejího zakladatele a mého
otce dr. Františka Obhlídala. Bylo to vzpomínání s podtitulem: „Vážení, kdo
si  dá ješt   párek...?“, což  bývalo typické – že tatínek  vždycky pobízel
k ob erstvení. Nechci domyslet, že by tam ornitologové chodili jen kv li
párk m. Ale nakonec pro ne? Ú el sv tí prost edky. Tak i v  sobotu 13.
íjna 2001 bylo ob erstvení v podob  párk a snad i proto ú ast byla hojná...

Z Brna jsem  p ijela s doc. Hudcem. Díky veselým historkám v jeho
osobitém podání jsem p ijela dob e nalad ná a nikdy se mi cesta do Pardu
bic nezdála tak krátká. Vlastn to byl takový trénink, protože jsem si nedo
vedla p edstavit, co tam budu povídat... Hlavn proto, že smrtí tatínka s ním
odešel jeho osobitý humor, který spoluvytvá el a který pramenil z jeho
veselého pohledu na život. I když  vím, že ornitologové pat í  mezi veselé
p átele  p írody, tentokrát jsem tam humor nehledala. Myslela jsem, že se
zú astním odborných p ednášek a prohlédnu si nové tvá e.

Co vybrat ze spousty zážitk tak, aby to zaujalo i ty mladší? Nakonec to
bylo jednoduché. Pomohl mi bratr a báje n jsme se vzpomínáním pobavili,
le – to nejlepší se  nám p ece jen zdálo nepublikovatelné.

Zdraví – kdo jste ho znali uznáte, že musel mít hodn . V pravém slova
smyslu byl gurmán. A ani alkoholu se nevyhýbal. Na stá í  m l  n kolik
infarkt i mozkových  p íhod. A trombózu. Ze  všeho se  vždy  až  zázra n
vzpamatoval a je neskute né, že se dožil  tém 90 let. Svou diagnózu po
infarktu si pochvaloval osobitým bonmotem: „Vlastn  všechno m žu a rychlá
smrt je zajišt na.“ Paní doktorka mu p ipomínala, že když bude cítit slabost
u srdce, musí si vzít Nitromack. A on se hned ptal: „A paní doktorko, takhle
fr ana bych nemohl?“ Léka ka mu neproz eteln odpov d la, že to je vlast
n stejný ú inek. A on že tedy radši fr ana. A tak si „ roztahoval“ cévy celý
život, údajn na  doporu ení  léka e.

První infarkt p echodil, protože m l dojem, že na to nemá as.Teprve za
týden se ukázalo, že jeho stav je vážný a léka na ídil okamžit  p evoz na JIP
do nemocnice. On smlouval, že se mu to nehodí a musí ješt za ídit spoustu
v cí. Po p evozu na JIP si hned vytáhl tabák a fajfky a za al to rovnat do
no ního stolku. Paní doktorka se zhrozila a oznámila mu, že po takovém
stavu již nebude moci kou it. A jeho odpov byla: „Ale budu.“ A kou il
ješt dalších skoro 40 rok . Když mu otrnulo, za ídil si v nemocnici detašo
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vanou kancelá a  vše vy izoval tam.  Tím zna n narušoval nemocni ní
režim a tak dosáhl toho, že nakonec byl tedy propušt n do domácí  pé e.

Kou ení bylo jedním z jeho typických znak . Jak vzpomínal doc. Hudec,
pro tatínka neexistovaly  zákazy a omezení. Ani  p da eskoslovenské aka
demie  v d v Brn nebyla uchrán na v n Amfory,  a kdo cht l, nebo ne
cht l. Otec kou il dýmku vždy a všude, v podstat ji vyndával z úst jenom
na noc.V n tabáku se za ním táhla všude a byla neodmyslitelná. Když šel
po m st , m l stále doutnající „ ibuk“. Pokud vstoupil do obchodu, str il
ho ící fajfku do kapsy saka nebo kabátu a hotovo. Když vyšel ven, zatáhl,
fajfka se rozho ela a kou il dál. Jak ovšem kapsy vypadaly od popela a tabáku
a co se matka naho ekovala, to si umíte p edstavit. Je s podivem, že si pama
tujeme jen dv události, kdy mu od žhavého popela chytla a ho ela kapsa.
Šel po Zeleném p edm stí a n kdo známý na n j volal: „Doktore, ho í vám
kapsa  !“ A skute n , ho ela i se sakem.

Vedení kroužk mládeže se tatínek v noval celý život, což je více než 50
let! A dostal za to metál, protože v Pardubicích vytvo il širokou lenskou
základnu mladých p írodov dc , z  v tší ásti ornitolog . V tšina z vás –
mimo ty nejmladší – prošla p írodov deckým kroužkem, který vedl p es 30
let pod hlavi kou Okresního domu pionýr a mládeže v Pardubicích. Málo
kdo ale  ví, že aby udržel innost kroužku, musel v pokro ilém v ku složit
zkoušky vedoucích pionýr   v etn znalostí z marxismuleninismu. S opti
mismem sob vlastním si obstaral  p íslušné  p íru ky a zkoušku p ed  p ís
nou komisí složil.

Celá naše rodina se pod ídila jeho zájm m. O zví ata u nás nebyla nou
ze. Aniž bychom to cht li, byli jsme vlastn taková  záchranná stanice pro
zví ata. Kroužkování pták bylo pro celou rodinu povinné, nejen o prázdni
nách na chat , ale všude. Vzpomínám na kroužkování rack , a již na rybní
ku Baroch nebo na Bohdan i. Zatímco mé spoluža ky chodily korzovat,  já
vyfukovala nasezelá vají ka a preparovala kostry pták . Z toho jasn vy
plynulo, že jsem se musela stát biologem.

Samostatnou kapitolu ur it tvo il  p írodov dný klub pod hlavi kou
Závodního klubu Tesla. Toto š astné spojení vydrželo  p es 30 let.  P es
bohatou odbornou innost  p ístupnou široké ve ejnosti zde probíhala
spousta jiných akcí, které byly zdrojem dobré  nálady. Velmi oblíbené byly
zejména mikulášské ve írky, kde nechyb ly vlastní  básn a parodie. Také
pravidelné sch ze, ale zejména vícedenní  zájezdy  p inášely veselé  zážitky,
na které se ješt dlouho vzpomínalo.  P ipomenu každoro ní houba skou
výstavu spojenou s ochutnáváním, kde mykolog dr. Dušánek jako atrakci
pro obveselení  vždy zkonzumoval muchom rku ervenou, aby dokázal, že
není tak jedovatá, jak se uvádí. A d lal to opakovan  n kolik let po sob .

Vedle ornitologie hlavní celoživotní  vášní  mého otce byla myslivost.
A tyto dv   záliby se spojily v  lásku k sokolnictví. Jeho  zásluhy o obnovu
sokolnických lov a rozvoj sokolnictví u  nás  p isp ly k tomu, že byl  p ijat
jako rytí do ádu sv. Huberta. Každoro ní sokolnické lovy probíhaly
v Opo n , kde jsem shodou okolností byla zam stnána. Tak jsem se mno
hokrát ú astnila nejen lov , ale zejména ve erních posezení.

Myslivci jsou proslulí schopností se veselit a sokolníci zvláš . To jsem
si ov ila na vlastní  k ži. A tak hostinec u Holuba zažil  vždy veselé pitky
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a posezení se zp vem a tancem do pozdních ve erních a n kdy i asných
ranních hodin. Já jsem sklony k flámování rozhodn nezd dila, a tak si otec
asto st žoval, že ho opouštím vždycky, když byl v nejlepším. Zabralo by

hodn asu vzpomínání sokolník na veselé  p íb hy z Opo na. Za sebe
pak mohu íci p íhodu, kterou bych nazvala: „Pro nemohu já být abstinen
tem“:

Jednou se p ipíjelo a p ítomná sle na odmítala  pít. Tehdy pronesl otec
nezapomenutelný proslov: „Sle no, když jsem byl tak starý jako vy – 18 let –
tak jsem byl v Brn lenem spolku abstinent a platil jsem ro n  p ísp vek
1 K . Bydlel jsem u sestry v Brn , kde švagr m l vinný sklep. A tak jako se
tady chodí se  džbánkem pro pivo, tam se v ned li chodilo po ob d pro
víno. Když sestra nebyla doma,  já jsem  zákazníky obsluhoval. A protože
jsem byl lenem spolku abstinent a platil jsem p ísp vek 1 K , tak vždycky
když jsem to víno nasál do huby, tak jsem ho vyplivnul. A dodneška m to
mrzí a lituju co jsem tenkrát nevypil a celý život se to snažím dohnat. A nejde
to. A proto nedopustím, aby moje dcera byla abstinentem.“

V život  mého otce byla i  t žká období, nap . v padesátých letech, kdy
d lal  závozníka nebo pracoval jako  d lník na  výrob  výbušnin v Semtín .
Jako vášnivý myslivec zejména  t žce snášel odebrání myslivecké zbran
pro politickou nespolehlivost.  P esto prošel  vším s osobitým humorem
a v mých vzpomínkách i s veselou myslí. Proto by i vzpomínání na n j m lo
být  vždy veselé.
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