
Bohuš Šípek 
Příběhy našich sousedů 



Mladší, starší  



O životě… 

• Narodil se v roce 1943 v Praze. 

• S rodinou byli v roce 1943 ze Sedlčan vystěhováni do obce Prčice, ale 
na to si nepamatuje. Rodiče zanechali v Sedlčanech dům, obchod, 
cihelnu, mohli si vzít zboží. 

• V roce 1945 se vrátili do Sedlčan. Otec zrušil hotel U Českého lva a  
nechal z něj udělat byt pro rodinu a řidiče. 



   S maminkou                                  

Ministranti 



O životě… 

• Měl rád kněze – děkana Bučila, ale pak ho zavřeli a nikdo nechápal 
proč…  

• V dětství chodil do Sokola, v dospělosti do spolku ochotníků a vodil i 
mluvil loutky.  Marionety opravili spolu s kamarády. 

• Jako kluk chodil hrát tenis, koupat se, bruslit na zamrzlý potok na 
šlajfkách a v zimě sáňkovat na Cihelák. 

• S manželkou Vlastou mají dvě děti a jedno vnouče. 

 



Sokolíci 

Děkan Bučil při Bohušově křtu 



O Hotelu 

• Jmenoval se hotel U Českého lva. 

• Bohužel v roce 1948 bylo vše znárodněno a otec musel nastoupit do 
dolů. Z domu a bytu se měli do 10 dnů vystěhovat, ale horníci se za 
otce postavili. 

• Hotel byl zbourán a místo něj byl postaven obchodní dům Rozvoj a 
panelák. 



Dům na náměstí v plné kráse Dům před zbouráním 



Po zbourání… 



O životě 

• S ochotníky prožil 30 let. Hrál v mnoha představeních. Naposledy  ve 
hře Loutna  a meč, kde hrál Jakuba Krčína.  

• V Sedlčanech kromě studií prožil celý život. 

 

 



                      
Ochotníci 

Na dvoře vévodském Veselé paničky windsorské 



O nahrávání 

• Pan Šípek má sametový hlas.  

• Chvílemi jsme nahrávali „pana učitele dějepisu“… 

• Paní Šípková je pravý opak pana Šípka a do hovoru vnesla dynamiku a 
vtipné historky. 

• Nejvíc se nám líbily ukázky z cizího jazyka, které nám na závěr 
předvedl pan Šípek.  



U Šípků doma 



Městská knihovna Sedlčany 

• Ve spolupráci s Vendulou Budkovou a Helenou Kosařovou 

• Vedoucí týmu: Mgr. Alena Budková 


