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Prof. Marie Hejnová 26.5.1905 – 
15.9.1987           

Aleš Fetters           
 

     V posledním loňském čísle našeho zpravodaje jsme v rubrice Ecce homo připomněli 
Šrámkova přítele, jednoho ze zakladatelů Šrámkových Sobotek, prof. Václava Hejna. 
Dnes chceme přiblížit jeho ženu, prof. Marii Hejnovou. 
Marie Kučerová se narodila v Rychnově nad Kněžnou 26. května 1905, tam se vrátila v 
roce 1931 jako středoškolská profesorka s aprobací čeština – francouzština, tam se 
seznámila se svým kolegou Václavem Hejnem, soboteckým rodákem, a v roce 1934 se 
stala jeho ženou. Hejnovi žili pak léta dobrá i těžká. Díky manželovi se osobně poznala s 
Fráňou Šrámkem a později důvěrně i s jeho ženou. Těžká byla zejména léta okupační. Na 
jaře 1943 byl Václav Hejn zatčen a odvlečen do koncentráku. Dovedeme se vmyslet, jak 
asi bylo jeho ženě ve škole, kde se vědělo, kdo byl udavačem, kdo způsobil, že byla 
odvlečena skupina pedagogů. Žít a učit v té situaci musela dál, snadné to jistě nebylo.  
Po válce se zablýsklo na lepší časy, ale jen na krátko; už v roce 1949 byl prof. Hejn 
odvolán z funkce ředitele rychnovského gymnázia a oba manželé přeloženi do 
pohraničního Trutnova. Tam se brzy aktivně zapojili zejména do rozvíjejícího se kulturního 
života; paní profesorka, známá svou láskou a úctou k jazyku a literatuře, vedla studenty i 
k uměleckému přednesu a dramatickým pokusům. Ačkoliv učila na odborné škole – na 
„lesárně“, kde byly na předním místě jiné zájmy, dovedla studenty vždy získat i pro aktivity 
kulturní.  
V Trutnově Hejnovi „dosloužili do penze“, ale už v té době se spolu s Miloslavou 
Hrdličkovou Šrámkovou a soboteckou „starostenkou“ Bílkovou zasloužili o vznik festivalu 
Šrámkova Sobotka. První byla v roce 1957, pět let po Šrámkově smrti, v roce jeho 
nedožité osmdesátky. Do Sobotky se Hejnovi odstěhovali na podzim roku 1961, ujali se 
Šrámkova odkazu, střežili jeho archiv, zajišťovali festivalové programy, paní profesorka 
založila recitační studio a organizačně se o ně starala, časem začal vycházet pravidelný 
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. O práci se manželé Hejnovi poctivě dělili, po smrti Václava 
Hejna v prosinci 1974 zůstala veškerá tíha práce na paní profesorce. Zvládla ji s 
nadhledem a noblesou, která ji chránila před leckterou nízkostí; dovedla zejména v 
nelehkých normalizačních 70. letech manévrovat tak, aby zachránila, co se zachránit 
dalo, aby programy Sobotek zůstaly na úrovni, aby – pokud to jen šlo – vycházel i 
Zpravodaj.  
Při tom připravila a vydala v jubilejním roce 1977 knížku Přicházejí, odcházejí …, výběr ze 
Šrámkových básní, zápisků a dalších dokumentů s podtitulem Šrámek a Sobotka. V roce 
1985 pak (rovněž v hradeckém Kruhu) vyšla její Knížka o Milce, práce věnovaná 
Šrámkově celoživotní družce, té, bez níž by v Sobotce nebyl Šrámkův dům, bez níž by asi 
nebyly ani Šrámkovy Sobotky. Paní profesorka Hejnová plnila její odkaz, ale i odkaz 
básníka a také svého muže. Sloužila kráse jazyka, poezii, humanitním myšlenkám. A to 
není málo. 
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