
Vážený pane Suchý,
v časopise Retro jsem si přečetl váš článek 

o Václavu Tréglovi, korunním princi českých 
komiků. Zmiňujete v něm také roli pana Tré-
gla – roztržitého profesora Koďouska.

Moje babička, za svobodna Rosa Wohlge-
mutt, se provdala za mého dědu Františka 
Koďouska. Děda koupil v Bohnicích domek, 
babička uměla dobře vařit, a tak je často na-
vštěvovali příbuzní a známí.

Babička si stěžovala, že jí lidé komolí jmé-
no, říkají jí Kaďousková nebo Kaďourková 

a jí to vadí. Jednou si takto stěžovala a zrov-
na byl na návštěvě její bratránek Josef Neu-
berg, který byl scenáristou na Barrandově. 
A ten jí slíbil, že jméno Koďousek uvede v šir-
ší povědomí lidí. A skutečně to zařídil, i když 
to nebyl zrovna jeho film. Důležité je, že ve 
filmu Škola základ života jméno Koďousek 
nejednou zazní a  je patrné, že se ho herci 
opravdu snažili často opakovat.

To jsem vám chtěl napsat k našemu jménu 
Koďousek v tomto filmu.

 František Koďousek, Praha

Ještě chvíli jsme si s Františkem Koďous-
kem korespondovali, a tak jsem se dověděl 
další zajímavosti. Koďouskovi byli muzi-
kální rodina. „Strýce Josefa vychoval děda 
k muzice tak, že se stal muzikantem světo-
vého formátu ve vážné hudbě – hrál na vio-
lu ve Vlachově kvartetu a působil jako pro-
fesor ve Švédsku,“ dodává pan Koďousek.

Ejhle, co se člověk dozví čirou náhodou 
o  jednom neběžném jménu, které zazní 
z filmového plátna! Znáte také nějaký po-
dobný příklad? Napište! Ondřej Suchý

Dopisy umějí rozradostnit, rozesmutnět, 
rozhněvat, rozplakat i rozesmát. Znění 
toho dopisu, který mi přišel jako ohlas na 
článek o Václavu Tréglovi, mě rozradostnil. 
Stálo v něm:
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� Manželé Rosa a František 
Koďouskovi.

 Václav Trégl (profesor Koďousek), 
R. A. Strejka (septimán Holous) 

a František Filipovský (septimán 
Krhounek) ve fi lmu Škola základ 

života z roku 1938.

Václav Trégl
Kdo byl Koďousek?Kdo byl Koďousek?

� Kapela s dědou 
Koďouskem.
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