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Úvodní slovo

Společnost Františka Bílka dostala na podzim 1991, tedy krátce po svém 
vzniku, jako dar složku písemností od jihočeského lékaře MUDr. Jana Fialy (1912-
2008). Složka obsahovala výstřižky různých novinových a časopiseckých článků o
F. Bílkovi a především část korespondence s Bertou Bílkovou, resp. dopisy od 
Berty Bílkové starší i mladší adresované Janu Fialovi. Jedná se o 34 dopisů a 
dopisnic z období let 1949 až 1966.

V archivu Galerie hl. m. Prahy (fond Bílkovi a Nečasovi) se dochovalo 12 
dopisů a dopisnic od Jana Fialy adresované Bertám Bílkovým z období let 1949 až
1956. Aby byla vzájemná korespondence pohromadě na jednom místě, rozhodla 
se Společnost F. Bílka věnovat svou část korespondence do archivu Galerie hl. m.
Prahy. K předání došlo na jaře 2017.

Zde zveřejňujeme kompletní přepis této korespondence (Příloha 1) 
s reprodukcemi dopisů Berty Bílkové (Příloha 3).

Medailon o životě MUDr. Jana Fialy je uveden v Příloze 2 (přetištěno ze Zpráv 
Společnosti F. Bílka č. 37, 2016). 



Příloha 1: Přepis korespondence

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 4. 9. 1949

Drahá milostivá paní,
Tolik vzpomínám s vděčností a láskou na návštěvy u Vás a prosím Boha, aby 

Vás a milou dceru svěřil radostným cestám a nedopouštěl mnoho bolestí.
Prosím Vás, abyste mně podepsaly můj deníček velkých osobností. Děkuji 

srdečně.
Dále prosím, abyste respektovaly přání mil. paní Hany Benešové a ukazovaly 

fotografii jen svým nejbližším. Doba je těžká a nemůžeme ublížit tak drahé 
bytosti. 

Vzpomínáme na lásku, oddanost a vroucnost při našem pobytu u Vás a 
tvrdíme, že pokračujete úspěšně v nedokončeném díle mistrově: vracet lidem 
vědomí jejich božského původu, síly a bezpečnosti v oddanosti k Němu a díků za 
všechno dobrodiní. 

Váš oddaný Dr. Jan Fiala s chotí.
4/9 49.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 8. 9. 1949

Vážená milostivá paní,
srdečně pozdravuji a sděluji, abyste se připravily v sobotu na 4. hod 

odpoledne. Přijedu pro Vás. Audience u milostivé paní1 je zařízena.
Oddaný
Dr Jan Fiala
Sezimovo Ústí dne 8. září 1949

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 11. 9. 1949

Vážený pane doktore,
Vidím se u Vás, v blízkosti přejemné Vaší krásné osobnosti, půvabné paní choti

a dětí Vašich rozkošných. Vzpomínám s pravdivou vděčností na vše, co jsme 
z požehnané Vaší ruky přijaly: obětavé převezení, nerušené zasnění u rovu pana 
prezidenta, u Jeho vzácné choti srdečnou audienci, hřejivé ovzduší Vašeho 
domácího krbu, pečlivé lékařské vyšetření a ještě dobrotivé dovezení do 
Chýnova.

Za vše Vám dojata děkuji a prosím, mohla-li bych jakýmkoliv způsobem 
zpříjemnit Váš život, jsem vždy, na Vaše laskavé upozornění, přeochotna tak 
učiniti.

Žehnám Vašim krásným dětem i pravdivému Vašemu rodinnému štěstí a 
poroučím se, vážený pane doktore, přátelské Vaší přízni i v pravdě milostné Vaší 
choti!

1 Paní Hany Benešové, vdovy po prezidentu Benešovi. Pozn. red.



Berta Bílková
11./IX. 1949
Ve chvatu oblékání zapomněla jsem v přípravně léčebného ústavu černou šálu.

Našla-li se, prosím o úschovu.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 15. 9. 1949

Drahá milostivá paní Bílková,
Váš dopis naplnil mne a moji paní vděčností za milost poznání a díky za 

všechny Vaše a Vaší dcery přátelské a lidsky čisté city a projevy. Jako hodné děti,
milující své rodiče budeme se obracet k Vám vždy, když srdce promluví bolestí i 
radostí. Všemohoucí Pán ať sám vede Váš zdravotní stav a pomůže překonávat 
všechny projevy stáří a případné obtíže. My jeho pomocníci můžeme vybrat z 
dílny jeho zázračné jen málo účinných prostředků a poprosit, abyste je užívala 
podle přiloženého návodu. 

Končím svůj dopis ujištěním o mé a mé drahé choti oddanosti, důvěře a pocitu
lásky k Vám a Vaší dceři.

Na shledanou v Praze.
Vaši Dr Jan Fiala s chotí.
Sezimovo Ústí 15/9 49.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 18. 9. 1949

Vážený pane doktore,
Nevím opravdu, jak Vám poděkovati za všechnu láskyplnou péči o můj 

zdravotní stav. Děkuji Vám ze srdce upřímně za krásný dopis, za lékařské rady a 
– konečně za nákladné léky. Prosím snažně, čím jsem za ně povinována, abych 
mohla své povinnosti zadost učiniti!

Tak Jste se zjevil v našem životě, drahý pane doktore, jako světlý posel Boží. 
Buď za to Všemohoucímu vřelý dík!

Za projevy přítulnosti Vaší i milované paní choti srdečně děkuji i za Bertičku!
Bůh žehnej Vašemu štěstí!
Berta Bílková
18./IX. 1949
Zdravotně se mi daří, díky Bohu, výborně, vykonávám své pracovní povinnosti

s ohledem na své stáří.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 22. 9. 1949

Drazí,
s upřímnými pozdravy a díky za krásný dopis zasílám slíbenou fotografii 

umístění Husova pomníku v Kolíně, který mně poslal přítel Dr. Mezřický z Kolína.



Těším se na okamžik, kdy Vám budeme moci přinést fotografie od milé slečny 
Fasurové.

Dostal jsem také fotografie křížové cesty; Boží dílo.
Váš Dr Jan Fiala s chotí.
22/9 49.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 25. 9. 1949

Vážený pane doktore,
Vřelý dík za zaslanou fotografii. Bertička si ji odvezla do Pražského archivu.
Těšila jsem se, pozdraviti Vás osobně dnes na Baťově2; Bohužel, nepodařilo se 

mi stisknouti ruku milé paní choti i Vaši. – Doprovázela jsem svého hosta – 
přítelkyni paní Žilkovou do Sezimova Ústí. Byly jsme krásně přijaty paní 
prezidentovou – prováděla nás celým domem, a doprovázela sadem. Poklonily 
jsme se rovu pana prezidenta. 

Počínám zazimovati „chaloupku“. Ještě zachraňujeme bývalý včelín Bílkův – 
s laskavou pomocí hodných pracovníků. Za 16 dnů se vracím do Prahy. 

Pozdravuji Vás, vážený pane doktore, i Vaši paní choť upřímně – a žehnám 
krásným Vašim dětem.

Berta Bílková
25./IX. 1949

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 10. 10. 1949

Drahá milostivá paní,
přiblížil se den výročí smrti Vašeho a našeho drahého mistra a pro nás všechny

jeho oddané věrné jest příležitostí k vyjádření úcty, lásky a vděčnosti za všechnu 
objevenou krásu a velikost díla Božího. Mrtvému vzpomínku a dík, žijícím 
pozůstalým lásku a přání Božího doprovodu po nedokončených cestách života.

Oddaný
Dr Jan Fiala s chotí Annou
Sezimovo Ústí 10/10 49.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 11. 10. 1949

Vážený pane Doktore,
Svým vřelým projevem ve dnech oživujících bolest rozloučení s horoucně 

milovanou bytostí v světlo proměněnou – podepřel Jste mne vírou, že jsme ve 
Vás i líbezné Vaší choti našly s mojí dcerou pravdivé přátele.

Bůh žehnej všem dnům Vašeho plodného ušlechtilého života – a ráčiž ji ozářiti 
paprsky lásky.

2 Baťov – část Sezimova Ústí, kde bydlela Hana Benešová, vdova po prezidentu E. Benešovi. Pozn. red.



Tisknu Vám vděčně ruce a žehnám milým dětem Vašim.
Berta Bílková
11./X. 1949
Dobrá slečna Fasurová překvapila mne spoustou fotografických snímků; jak je 

hodná!
Odjíždím s Bertičkou, přijede pro mne 16. t. m.
Těšíme se na slíbenou návštěvu, prosíme o ohlášení!

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 18. 4. 1950
(motiv pohlednice: Karlovy Vary, sanatorium Imperial)

Vážený pane Doktore,
Vzpomínáme na Vás i milou Vaši rodinku za léčení se. Dojíždím z Varů do 

Jáchymova. Pan primář laskavě se ujal mého zdrav. stavu. – Asi 10. V. přijedu do
Chýnova; - těším se, že snad mne navštívíte a já Vám vypovím vše.

S účastí na Vás myslím i pozdravuji!
V přátelské úctě Berta Bílková

18. IV. 1950.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 2. 7. 1950

Drahým přátelům vyprošuji zdraví, pokoj a mír v duši od Hospodina, který 
vede mé kroky v lásce a pokoji bližnímu. Mnohé úzkosti nás v uplynulém čase 
soužily, ale ze všech nás Hospodin vytrhl a my začínáme nový život v 
překrásném kraji u Vltavy a v blízkosti památného hradu Orlíka u Vlt. Jen s 
dojetím mohu ujistit vroucími vzpomínkami na Vaši a Vaší dcery laskavost, 
čistotu a sílu duše i lásku k odkazu Vašeho drahého zesnulého. V Písku jsem 
oživoval vzpomínky v besedách s Dr Zahrádkou a nad jeho fotografiemi. Letos 
budeme vzpomínat u příležitosti návštěvy u drahé mil. paní Benešové, jejíž 
důvěru a přízeň jsem si zachoval a dá Bůh, že zachovám na trvalo. Děti půjdou v 
hanáckých krojích, jsou krásné, statné a bohumilé, Andulka 4 roky a Jeníček 3 
roky. Rádi bychom Vás i milou pí Mildovou přivítali v našem útulném domku a 
vyprošujeme si Vaši vzácnou přízeň a lásku.

Vaši oddaní Dr Fiala s chotí Annou
Staré Sedlo 2/7 1950.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 1. 1. 1951
(motiv pohlednice: reprodukce obraz „Bitva“ od V. V. Reinera)

Děkujeme za milou vzpomínku! Do nového roku mnoho zdraví a Božího 
žehnání, Vám, vážený pane Doktore i všem miláčkům Vašim srdečně přejí

Berty Bílkovy
1./l. 1951.



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 29. 2. 1951

Drahý pane Doktore,
opětuji výraz Vašeho oslovení, vážený příteli, jenž pohladil, po dlouhém 

odmlčení. Děkujeme, že Jste se vrátil!
Vše si povíme ústně, - za našeho radostného shledání. Smíme-li prositi, volte 

laskavě sobotu dne 7. Vll. k návštěvě chýnovského našeho domova. 
Shodou okolností bude u nás (snad) nezvykle rušno. K oslavě našich jmenin 

přijede bratr lékař; ráda bych, abyste se poznali. A příbuzní dovezou mi autem 
slepou dívku k zotavení v našem zátiší. 

Doufám, že taktností příbuzných najdeme chvíle ticha k pohroužení do světa 
„našeho“, abychom zvolati mohli dle slov drahého nám mistra Březiny: „Jaké 
zjevení uviděti tvář zharmonizovanou sladkým životem vyšších lidí –“

Požehnejte za nás, prosíme, drobné hlavinky rozkošných svých dětí a 
pozdravte srdečně půvabnou svou choť!

A sám, drahý pane Doktore, přijměte výraz pravdivých sympatií, mých a mojí 
dcery!

Vaše Berta Bílková
29. ll. 1951
Za pozvání uctivě děkujeme; dej Bůh, abychom jeho směly použíti.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 11. 4. 1951
(motiv pohlednice: lázeňský dům Praha, Jáchymov)

Vážený pane doktore,
Léčím se zázračnými vodami Jáchymovskými. Vzpomínám ve volném čase 

všech přátel – i Vaší krásné rodinky. Počátkem května odjíždím opět k trvalému 
pobytu do Chýnova. – Jak ráda bych přijala zprávy o Vás. Žehnám hlavičky 
rozkošných dětí Vašich, a milé paní Vaší i Vám, vážený pane Doktore, se 
poroučím!

B. Bílková
11./IV.1951.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 27. 6. 1951

Drahá milostivá paní,
prosím předem, abyste mně odpustila dlouhé odmlčení, které vzniklo 

oddalováním našeho zájezdu k Vám. Na přemíru práce nebudu poukazovat; 
prosím stále, abyste byla ujištěna o mých a mé paní vroucích citech k Vám a k 
památce Mistra. Dovolíme si Vás navštívit, abychom osobně stiskli ruce a slyšeli 
Váš tichý, hojivý a posilující hlas. Nebude-li Váš rozvrh porušen, pak bychom 
přijeli v sobotu 7/7 nebo dovolíte-li, některý den ze tří svátků 6,7,8/7 t.r. Žijeme 



stále ve vzpomínkách na drahé přátele a ochránce a děkujeme Bohu za cesty, 
kterými nás vede. S vděkem sdělujeme, že žijeme v radostné práci pro ukázněný
lid zdejšího kraje, který plně oceňuje naši lékařskou a lidskou činnost. S. Ú.3 bylo
prubířským kamenem po stránce lékařské, osobní a hlavně náboženské a já jsem
prošel ohněm poznání posílen a pevným krokem kráčím po cestě k Bohu a se 
mnou moje rodina. Jinak se dívám na můj úkol lékaře léčitele a těšitele a 
nejposlednější objevy lékařské uplatňuji ve shodě s potřebami duše nemocného. 
Ve své ordinaci mám nápis z bible: Jeho břímě je lehké a to je můj poslední 
argument pro nevyléčitelně nemocného, kterému musím také pomoci posilou 
duše.

V tom klidném, oduševnělém prostředí vyrůstají naše děti Andulka a Jeníček k 
radosti Jeho, nás a všech lidí, které obveselují svým zpěvem při veřejných 
vystoupeních a svou nebojácností a kázní jsou vzorem všem rodičům. Promiňte 
moji chloubu. Moje drahá paní jest stále pečlivou ochránkyní našeho domácího 
štěstí a také spolehlivou pomocnicí v ordinaci. Náš dům jest prostorný, má 
zahrádku a jest příjemným prostředím pro nás všechny. Kraj Orlíka s krásnou 
Vltavou a upraveným, starobylým parkem a zámkem jest uměleckým prostředím 
v každém směru a považovali bychom si za velkou čest, kdybyste nás s paní 
Bertičkou navštívily a my Vás mohli provést po nejkrásnějších místech.

Poslední část dopisu píši s upřímným dojetím, poněvadž oddané přátelství a 
důvěra mil. paní ze S. Ú.4 nás provází po celý čas od našeho nedobrovolného 
odjezdu. Dvakrát do roka jedeme navštívit s dětmi drahou tetu, abychom 
zazpívali vánoční koledy a podruhé 16/7 popřáli k narozeninám. Také letos se 
chystáme s opravdovou radostí. Slečna Fasurová má bohužel potíže s dovolenou 
a tak nebudeme mít fotografie. Děti půjdou ve vlastních, originálních hanáckých 
krojích a budou zpívat písně ze všech koutů Moravy.

Ruku líbá oddaný 
Fiala s chotí Annou

Staré Sedlo 27/6 51.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 14. 12. 1951
(motiv pohlednice: Mikuláš Aleš, ilustrace k národní písni „Chval každý duch 
Hospodina…“)

Radostné svátky Vánoční – dovoluje si přáti rozmilé rodince pana MUDra J. 
Fialy 

B. Bílková s dcerou
14.Xll.1951.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 10. 4. 1952
(motiv pohlednice: reprodukce kresby „Praha, Staré Město od západu“ od V. 
Morstadta)

3 Sezimovo Ústí – pozn. red.
4 Hany Benešové – pozn. red.



Vážení přátelé, děkujíce za Vaši vlídnou jarní vzpomínku, přejeme Vám krásné 
svátky velikých nocí – plné vnitřního jasu a slunné pohody. Pěkně pozdravují 
celou Vaši milou rodinku

Berty Bílkovy.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 22. 12. 1952
(motiv pohlednice: ilustrace M. Alše k české koledě „Dědečku, dědečku, 
koleda…“)

Děkujeme za krásné psaní, přání i líbezný obrázek. Přejeme Vám mnoho 
zdraví, milý pane Doktore, Ježíška bohatého Vašim krásným dětičkám i Boží 
požehnání do Nového roku – všem. Rády na Vás vzpomínáme a o Vás hovoříme. 
Kéž se šťastně shledáme! V upřímné oddanosti 

Berty Bílkovy
22./Xll. 1952.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 30. 3. 1953
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Malostranské náměstí“ od Jaromíra Stretti
– Zamponiho)

Vážený pane Doktore,
vzpomínáme, srdečně děkujeme – a přání upřímně opětujeme! Vítáme Vás do 

jihočeského kraje, do naší blízkosti!
Dne 19. lV. přednáší Bertička v Soběslavi o díle svého otce – odpoledne (v 

neděli). Snad Vám bude možno býti přítomen. Pozdravujeme celou milou Vaši 
rodinku!

Berty Bílkovy
Na Vaše zájezdy do Chýnova se těšíme!
30.lll.1953

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 7. 8. 1953
(motiv pohlednice: fotografie města Ronov nad Doubravou)

Vážený pane doktore,
Děkujeme za vzpomínku i laskavý zájem o Jana5. V přítomné době bloudí 

krajem kolem hradu Kokořína, nadšen – jak mi píše. Nové zkoušky krevní nebylo 
možno provésti, pro nepřítomnost asistenta kliniky – jak mi sděluje dcera 
z Prahy. – Prosím přijměte srdečné pozdravy moje, milý pane doktore, sdělte je 
pí. choti, - a pohlaďte za mne krásná děcka svoje!

V upřímném vzpomínání B. Bílková
7.Vlll.1953.

5 Snad se jedná o malíře Jana Kudláčka, přítele rodiny Bílkovy – pozn. red.



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 10. 8. 1953
(motiv pohlednice: Chýnov – snímek rybníka v pozadí s kostelem)

Vážený pane doktore,
Dobrá sestra, kterou jste u nás poznal, dala vyšetřiti v pojišťovně, kde pracuje

- Jana. Páni lékaři soudí, že jde jen o nervové bolesti. Krev shledali v pořádku. – 
Pak by snad byla možná operace – vynětí mandlí? 

Bertička přijede tuto sobotu do Chýnova. Jan se v sobotu vrátil.
Upřímně se poroučí Berta Bílková 
10.Vlll.1953

Dopisnice Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 21. 8. 1953
(motiv pohlednice: Soběslav)

Pokoj vám všem,
drazí a milí a ochranu Pána do dalších dnů. Těším se na zprávu o Janovi, 

dychtím mu pomoci, aby mohl pracovat. Zapsal se do mého srdce. Vaši radost a 
požehnání rozhojní. Vzpomínám.

Váš Dr Fiala s chotí
21/8 53.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 10. 9. 1953

Drazí přátelé,
ve vzpomínkách na Vás žijeme v práci, radostech i starostech všedního života 

a modlíme za všechny dobré i zlé v pevné důvěře, že dobrá věc Jeho lásky 
prorazí a temnot sklíčení, utrpení a nelásky. Dej Bůh uskutečnění mým prosbám 
a sice co nejdříve. 

Zasílám fotografii rodiny a p. Janovi nálezy a věřím, že jeho zdraví jest spjato 
s činností duševní, která jest u něho tak mimořádně namáhána vzhledem k jeho 
věku. 

Moje milá paní chystá se poděkovat za neočekávaný projev Vaší soustrasti a 
čeká jen na zhotovení posmrtné vzpomínky pro přátele a známé. 

Vaši oddaní Fialovi
10/9 53.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 17. 9. 1953

Vážený pane Doktore,



Děkuji Vám srdečně za miloučký obrázek Vaší šťastné rodinky. Bůh Vám 
zachovej radost rodinného života.

Za své návštěvy u nás vyžádal Jste si reliéf „Duchovní setkání“. Dovoluji si 
Vám jej poslati – nebude-li Vám obnos 50 Kč v nynější době značný. – Sama 
vím, jak těžko se žije!

Bůh Vás všechny zachovej ve zdraví – a spolu Vaše modlitby!
V upřímném vzpomínání
Berta Bílková
17./lX. 1953
Promiňte laskavě zabalení!

Dopisnice XY Janu Fialovi s     přípisem Berty Bílkové st. i ml., pravděpodobně rok 
1954
(motiv pohlednice: kresba „Hradčany“ od Jana Slavíčka)

Milý Jeno,
při služební cestě do Prahy, neodolala jsem návštěvě Bílkovy galerie a 

navštívila naše drahé dámy. Pozdravujeme Vás srdečně. (bez podpisu)
(Na dopisnici dále připsáno jinými rukopisy)
Upřímně se poroučí Vám, pane Doktore i pí. choti - Berta Bílková
Pěkně vzpomínáme Vás všech - B. Mildová

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 23. 8. 1954
(motiv pohlednice: fotografie Chýnova)

Vážený pane Doktore,
Děkujeme Vám srdečně za oba listy i za blahopřání bratrovi. Dovezu bratru 

Váš dopis do jeho letního sídla – v tomto týdnu. Polekaly jsme se zprávami o 
Vašich churavostech. Díky Bohu, že Jste opět zdráv! Jsme letos zahrnuty milými 
hosty – na dopisy zbývá málo času – večer usínám únavou nad psaním. V září 
dovolím si odpověděti. – Událost u mistra kováře nás potěšila. Upřímný pozdrav 
Vám všem! B. B. 

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 12. 1. 1956
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Simeon s Ježíškem“ od Petra Jana 
Brandla)

Vážený pane Doktore,
Děkujeme srdečně za krásné snímky Vašeho „štědrého večera“. Velmi jsme se 

jimi potěšily. – Opozděný dík omluvte laskavě nedorozuměním. – Bertička ve 
svém dopise – předpokládajíc, že jsem já se poděkovala – nenapsala o naší 
radosti. Hospodin zachovej Vaše rodinné štěstí! 



Upřímně oddané Berty Bílkovy
12.I.1956

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 31. 3. 1956
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Odpolední zábava v holandské vesnici“ od
A. van der Neera)

Děkujeme za pozdrav jara.
V den Vzkříšení přejeme líbezné Vaší rodince „Navštívení Páně“. Bůh Vás 

ochraň i omilostni!
Upřímně Berty Bílkovy
Z rozkvětu synáčka srdečně se těšíme!
31. III. 1956.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové ze dne 26. 8. 1956

Drahá milostivá paní!
Dlouho jsem nepodával zpráv o sobě a naší rodině, neznamenalo to, že méně 

vzpomínáme, ale přemírou práce. Teprve naše návštěva u drahé tetičky vyvolala 
tok vzpomínek na nejdražší přátele, a mezi ně patříte Vy a milá paní Bertička na 
místě nejpřednějším. Posíláme Vám obrázek a věříme, že si při pohledu na něj 
vybavíte radostnou pohodu a mnoho lidského porozumění a lidského štěstí, jaké 
jsme prožívali 16. července již po sedmý rok. Tetička vypadá velmi dobře a Bůh jí
ochraňuj tělesné i duševní zdraví do dalších let. Tentokrát byl středem pozornosti
malý Eduard, který roste k radosti Pánu i všem lidem. Někdy si myslím, že tolik 
štěstí rodinného prožívat je pro mne velkým závazkem, abych je splatil svou 
prací za odstranění bolestí ze světa. Každý člověk má možnost vykonat na světě 
hodnotné dílo, ale lékař má úkol největší a nejodpovědnější, chce-li konat svou 
práci podle svého svědomí a potřeb nemocných. Jsem šťasten, že jsem se 
probojoval po letech hledání správné cesty praktického lékaře k jedině 
správnému názoru a sice, že moje slovo a útěcha jest stejné váhy, stejným 
lékem, jako můj zákrok lékařský. Řeknete si, že to je známá a samozřejmá věc. 
Teprve skutečná praxe v dnešní době by Vás přesvědčila, jak je takový ethický 
požadavek těžko udržet u případů, které nadužívají lékařské služby buď z pohodlí
nebo nevědomosti. A v tom byl můj boj dobojován, že ani takovým bojácným 
nebo nezralým neřeknu slovo příkré nebo vyčítavé. Břemeno Jeho nesu a bohdá 
ponesu statečně a za příkoří budu platit úsměvy pokory a díkuvzdání za splátku 
na štěstí rodinném a sváteční pohodě ve své duši. Bůh mne posiluj a nedej sejít z
této cesty. Možná, že jste nevěděla o mé nové zdravotnické práci pomocí divadla.
Nacvičil jsem a hraji v lékařské hře Pacient 113, kterou jsme hráli třikrát a ještě 
ve čtyřech obcích ji sehrajeme v podzimní sezoně. Dne 13/10 ji budeme hrát v 
městském divadle v Táboře a jistě ji navštíví kol. Dr. Dunovský, sám divadelník, 
nebo snad Vy s paní Bertičkou. Hru jsem upravil do věrného lékařského prostředí
a vyvolává nadšený souhlas všech diváků s hlavním motivem: Jen dobrý člověk 
může být dobrým člověkem. 



Často vzpomínám na dojetí z uměleckých zážitků, které prožíváme při každé 
návštěvě u Vás a litujeme, že nemůžeme pravidelně navštěvovat nám drahá 
místa a stisknout a políbit drahé ruce. 

Ruku líbá oddaný Fiala s celou rodinou
Soběslav 26/8 1956.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 29. 8. 1956

Vážený a milý pane Doktore,
Děkujeme za obšírný a zajímavý dopis, líbezný obrázek i věrné vzpomínky.
Všechny Vaše zprávy nás zaujaly. Krásný Váš postoj k ušlechtilému životnímu 

poslání. Kéž ochrana Nebeského Hospodáře Vás stále provází statečností i 
vytrvalou lidumilností obdarovává, i rodinným štěstím. Vaší půvabné paní, jež je 
tvořitelkou domácího souladu i tělesného rozkvětu celé rodiny Vaší, náleží vděčné
naše přátelské uznání! Bůh Vám ji zachovej ve výborné svěžesti. 

U nás stále rušno!
Bertička pečuje s horoucí láskou o žár krbů pracoven Bílkových. S láskou 

spolupracuji na jejím ušlechtilém díle, pokud moje zdraví, životní můj podzim 
dovolují. S modlitbou počínám každého jitra svůj pracovní den, s prosbou o 
požehnání i zdar mojí práci – a pokorným díkučiněním svůj den uzavírám – za 
Nejvyšší přispění mému úsilí! Žiji u vědomí stálé duchovní přítomnosti nejdražší 
bytosti – v světlo proměněné. Vnímám tiché žehnání, jež vybavuje v mém nitru 
křehké blaženství!

Vaše herecké působení, milý pane Doktore, nás zaujalo. Činohru známe 
z Tylova divadla v Praze; vyvolala živý ohlas v četných reprisáh. Tak rády bychom
byly přítomny vystoupení Vašemu! Ale Táborské představení se Bohužel koná 
v úmrtní den našeho tatíčka. Patnácté výročí Jeho odchodu! – Velmi litujeme a 
omlouváme naši nepřítomnost. 

Dne 9. září, v neděli, o 4 h. odpolední ve sboru církve Československé konán 
bude koncert duchovní na oslavu smutného výročí tatíčkova skonu s promluvou 
Bertičky.

Upřímně zveme.
Rozkošnou Vaši rodinku i Vás, drahý pane Doktore upřímně pozdravují
Berty Bílkovy

29. Vlll. 56.
Vaše Táborské přátele upozorním na „Pacienta 113! A těším se na jejich 

referát. 
Letošní jaro vzalo mi dvě vřele mně oddané bytosti: Dobrou Francouzku Jeane 

Hadér (Vám známou, pane Doktore, z poslední návštěvy Vaší u nás) – zemřela 
v Bayreuthu rakovinou obličeje. A paní Annu Kostečkovou, vdovu po profesoru 
zubního lékařství na Karlově universitě. Zemřela rakovinou pankreasu. 

Velmi jsem trpěla jejich skonem.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 20. 12. 1956



(motiv pohlednice: „Radostné vánoce“ – fotografie zimní krajiny)

Vážený pane Doktore,
Příjemné prožití Vánočních svátků, požehnaný Nový rok, upřímně přejí Vaší 

krásné rodince –
Berty Bílkovy
Radujeme se z Božího omilostnění Vám, z příštího domova Vašeho, jejž 

budujete - i z rodinného štěstí. – Bůh Vám je zachovej!
20.Xll.1956.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 19. 1. 1957
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Zátiší s karafiáty“ od Georga Flegela)

Vážený pane Doktore,
Děkuji srdečně za zaslané fotografie. Obrázek Vašeho synáčka je rozkošný. – 

Upřímně vzpomínáme a pozdravujeme!
Vaše Berty Bílkovy
19./l. 1957.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 6. 4. 1958
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Zátiší s karafiáty“ od Georga Flegela)

Váš jarní pozdrav nás uspokojil. O vánocích postrádaly jsme Vaší vzpomínky! 
Těšíme se na slíbenou letní návštěvu. 

Do nového jara mnoho zdraví – i Boží požehnání celé milé Vaší rodince přejí 
Berty Bílkovy
6. IV. 58.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 26. 4. 1958
(motiv pohlednice: panorama Hradčan a Karlova mostu – fotografie)

Vážený pane Doktore,
Upřímně děkujeme za obrázky. Jsou líbezné. Potěšili Jste nás. I za příslib 

návštěvy v létě děkujeme. Prosíme jen o včasné oznámení Vašeho zájezdu 
k nám! 

Promiňte, že píši opožděně. Churavěla jsem chřipkou; i zánět spojivek mne 
potrápil. 

Žehnám hlavičky Vašich krásných dětí, a Vás, milý pane Doktore, i dobrou 
paní choť srdečně zdravíme.

Vaše Berty Bílkovy
Nynější adr. Praha / 6 Hradčany Mickiewiczova 1.



26. IV. 58

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 20. 12. 1958
(motiv pohlednice: Madona v Kostelci u Křížku, grafika)

S přáním požehnaných vánoc posílají bílkovské perníčky na Váš štědrovečerní 
stůl

Berty Bílkovy.
20. XII. ´58

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 25. 12. 1959
(motiv pohlednice: Radostné vánoce a veselý Nový rok – fotografie zimní krajiny)

Za milou pozornost upřímně děkují, požehnaný rok Nový srdečně přejí celé 
rodině Vaší – 
Berty Bílkovy

25.12.1959

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 3. 9. 1960
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Les s potokem v popředí“ od Jacoba 
Ruisdaela)

Vážený pane Doktore, děkuji za věrné vzpomínání a líbezný obrázek. V S. Ústí 
jsem se srdečně potěšila v minulém týdnu. Promiňte, že píši opožděně. Hostím 
v naší chaloupce svoji slepou přítelkyni paní Havelkovou, jež Vás před lety vítala 
u nás v Chýnově. Snad si vzpomenete! Již po 2 měsíce je u mne a ještě u nás 
pobude celý měsíc. Pozdravuji Vás i paní choť! Upřímně B. B.

Jsem velmi zaměstnána, píši v noci! Vaše B. Bílková
3.IX.60.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 14. 1. 1961

Vážený pane doktore,
Váš laskavý dopis pro nepřesnou adresu dlouho putoval. Konečně byl úředně 

otevřen, a z obsahu páni na pošt. úřadu vyrozuměli, komu patří. 
Račte si prosím zaznamenat nové znění adresy: Mickiewiczova 1 – Praha 6. 

Hradčany. 
Děkujeme za věrnou (?) vzpomínku. I my do roku 1961. zasíláme upřímná 

blahopřání. Kéž Jste všichni zdrávi a požehnání Boží s Vámi, v novém Vašem 
působišti.

Srdečně celou milou Vaši rodinu pozdravují,



Berty Bílkovy

14. l. 1961.
Prosíme – v příštím Vašem dopise o Vaši adresu přesnou!

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 26. 12. 1961

Vážený pane Doktore,
V kouzelném ovzduší Vánoc Vás i milé Vaší rodinky vzpomínajíce, přejeme do 

Nového roku sílu, statečnost, žehnání Boží, dobrou mysl – a klid. 
Buďte zdrávi!
Upřímně Vaše Berty Bílkovy
26.12.1961
Paní Hanička mne potěšila obšírným dopisem. Vaše touha: „Až vzejde den“; 

Františkova meditace.

Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 24. 4. 1962
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Zátiší s ovocem“ od Jana Davidsze de 
Heema)

Vážení přátelé,
Děkujeme za milý jarní pozdrav a přejeme Vám radostné velikonoce. V těchto 

dnech nám zemřel strýček dr. Nečas6 a máme stále mnoho starostí! Vaše Berty 
Bílkovy.

(24.4.1962)

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 21. 12. 1962

Radostné Vánoce, požehnaný rok Nový upřímně přejí
Berty Bílkovy
21.12.1962.

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 25. 12. 1963

Radostné Vánoce
Pokojný rok nový přejí
Berty Bílkovy
25.12.1963.

6 MUDr. Jaromír Nečas (zemřel 15. 4. 1962), bratr Berty Bílkové st.



(na 2. straně Bílkova grafika „tečka“ s textem)
Nechť Milost a Pravda zazáří Vám do Nového roku plného harmonie.

Dopis Jana Fialy Bertě Bílkové, nedatován

Drahá milostivá paní,
dovoluji si zaslat slíbený obrázek z naší poslední návštěvy v Sez. Ústí a 

vzpomínám s dětmi často na návštěvu u Vás. Vaše velká a upřímná přízeň nás 
bude vždy posilovat a s pomocí Boží bude okrašlovat náš život.

Prožívám mnoho duševní krásy při cvičení a zpěvu Dvořákových Biblických 
písní. Zpívám je na kůru.

Váš oddaný Dr Jan Fiala

Dopisnice Berty Bílkové-Mildové Janu Fialovi ze dne 22. 12. 1966
(motiv pohlednice: kresba chýnovské „chaloupky“ od Z. Braunerové)

Vážený pane doktore,
díky za vřelou vánoční vzpomínku! Posílám pěkné novoroční přání s obrázkem 

Z. Braunerové a /?/ Stvoření světla v nás. Katalog zašlu dodatečně. V Chýnově 
bylo v létě přes 900 návštěvníků. Uznání, o němž vlídně píšete, blaží. – František
ovdověl. – Hlásá otcovo umění též. Kéž by přispělo k záchraně duchovního 
života!

Upřímně Vaše B. M. Bílková   
22.Xll. ´66

- - - - - - - - - -

Dopis Jana Fialy Společnosti Františka Bílka (Jindřichův Hradec, 15. 10. 1991):
Vážený pane, srdečně Vás pozdravuji
a posílám k potřebě Společnosti Františka Bílka nějaký materiál. Znali jsme se 

s manželkou a dcerou více let a poznali jsme jejich duševní kvality. Měl jsem 
možnost seznámit je s paní Hanou Benešovou, manželkou prez. Dr. E. Beneše, 
kterému jsem napsal v Sezimově Ústí úmrtní list. S láskou budu vždy vzpomínat 
na všechny okolnosti ve vztahu k mistrovi Bílkovi. 

Jsem ročník 1912 a tak nevím, jestli by bylo účelné vstupovat do Společnosti. 
Do 1/7 1991 jsem ordinoval a nyní trávíme s manželkou svůj čas na výminku u 
dcery v J. Hradci…. 

Přeji Vám hodně radostí z úspěšných akcí v práci s takovým duševním a 
náboženským bohatstvím.

Oddaný Fiala s chotí 



Příloha 2: Medailon MUDr. Jana Fialy

Životní pouť Jana Fialy
Narodil se 19. 8. 1912 v Žatčanech u Brna v rolnické rodině jako nejstarší ze 

tří synů. V mládí byl nadšený sokol, atlet, fotbalista i závodní jezdec 
na koni (v Židlochovicích jel závod na 1500 m za přihlížení prezidenta Masaryka).
Vystudoval lékařství na Masarykově univerzitě v Brně, ale dva týdny před jeho 
promocí zavřeli Němci vysoké školy. Za války dělal oficiálně praktikanta, ale 
v podstatě zastával funkci obvodního lékaře v Sezimově Ústí u Tábora, kde se též
seznámil se svojí budoucí ženou (svatba na jaře 1945). Těsně po válce 
odpromoval a již v červnu byl vyslán jako obvodní lékař do pohraničí, do Dolních 
Dunajovic u Mikulova, kde panovaly velmi těžké podmínky. Stal se zde dokonce 
předsedou národního výboru, ale v roce 1947 se s rodinou vrací zpět do 
Sezimova Ústí. Do jeho obvodu patřila i vila prezidenta Edvarda Beneše.

Když 3. září 1948 prezident ve své vile zemřel, byl k jeho ohledání a vystavení
úmrtního listu povolán právě doktor Fiala. Přes nelibost svých nadřízených se 
zúčastnil prezidentova pohřbu a získal si důvěru vdovy, Hany Benešové. Stal se 
jejím lékařským poradcem, ošetřoval i jejího bratra Václava. Paní Benešová ho 
zvala i s celou rodinou vždy na své narozeniny (16. července) k sobě do vily na 
oslavu, tento zvyk dodržovala až do své smrti. J. Fiala k ní ale také přiváděl 
zajímavé osobnosti z oblasti lékařství i kultury.

Nejen proto se stal pro nový režim nepohodlným, byl také věřící člověk a 
odvážný muž, který se nebál veřejně kritizovat praktiky KSČ. Byl často překládán
z místa na místo, někdy přímo ze dne na den, takže působil na mnoha místech 
Jižních Čech, naposledy v Jindřichově Hradci a okolí, kde ordinoval až do svých 
osmdesáti let. Vykonávat svoji profesi mohl jen díky tomu, že byl akutní 
nedostatek venkovských obvodních lékařů.

Zúčastnil se také pohřbu Hany Benešové v Praze, na což později vzpomínal: 
„Bylo to 7. 12.1973. Hodina rozloučení byla stanovena na 14.30. Ale už od 
dopoledne byla obřadní síň strašnického krematoria zaplněna do posledního 
místa k sezení i stání. Jen první řada byla pořád volná pro účastníky 
předcházejících obřadů. Už se přehouplo poledne, když vystoupil obřadník a řekl:
„Pohřeb paní Hany Benešové se odkládá na zítřek, vykliďte obřadní síň. 
Legionáři, kteří tvořili většinu účastníků, se ani nepohnuli. Výzva se několikrát 
opakovala, marně. Režim musel kapitulovat, přece jen asi nechtěli dát vyklidit 
krematorium policií. K rakvi přistoupil čtyřiadevadesátiletý generál Antonín 
Mikuláš Číla a začal biblickými slovy „Ženu statečnou kdo nalezne…“ Potom 
promluvil katolický kněz, ten jenom krátce. Nato přišel mistr Haken, byl 
požádán, aby zazpíval Biblické písně. Obtížně se protlačoval ke katafalku, bylo 
tam opravdu hodně lidí. Taky hodně tajných, samozřejmě. A když pěvec 
dozpíval, rakev začala odjíždět. V ten moment se z obecenstva ozvalo: „A kde je
hymna?“ A už celé krematorium nasadilo: „Kde domov můj…“ Varhaník se 
pokusil hymnu rušit, několikrát udeřil do kláves mimo rytmus. Ale při slovech „a
to je ta krásná země“ to vzdal, tak jsme mohli dozpívat nerušeně. A když jsme 
vyšli ven, stála tam učitelka z Kožlan, Benešova rodiště, měla s sebou školáky, 
a aby se uplatnili, tak zpívali Ach synku, synku… Tak končil pohřeb někdejší 
první dámy Hany Benešové.“ (Citováno z rozhovoru J. Fialy pro Lidové noviny, 
3. 11. 2001.)

Dr. Fiala se o své pacienty staral velmi obětavě, bez ohledu na volný čas. 
Jako člen Čs. červeného kříže a okresní osvětový lékař přednesl stovky 
přednášek o rizicích kouření či pití alkoholu apod. Za tyto zásluhy obdržel 



později medaili Alice Masarykové. Od mládí, kdy osobně poznal prozaika a 
dramatika Aloise Mrštíka, se intenzivně zajímal o kulturu a umění. Měl mnoho 
přátel mezi básníky, malíři či hudebníky, ale nebyl jen pasivním konzumentem 
umění. Hrál ochotnicky divadlo i režíroval – v Soběslavi např. hru Maryša, 
v Jindřichově Hradci dokonce opery Rusalka a Evžen Oněgin za účasti herců a 
sólistů Národního divadla. Rád a dobře zpíval – ještě ve svých osmdesáti letech 
zpíval v kostele sólově jednu z Dvořákových Biblických písní – „Hospodin je můj
pastýř“.

Jan Fiala byl velmi vitální člověk, i ve svých 95 letech se staral o malé 
hospodářství: jako myslivec choval lovecké psy (založil chov výmarských ohařů 
v ČSSR), dále poštovní holuby, králíky, muflony i kozu. Intenzivně se zajímal o 
veřejný život a byl aktivním dopisovatelem mnoha časopisů a regionálních 
novin. Zemřel po krátké nemoci 16. 1. 2008.

Setkání s Bertou Bílkovou
Jako umělecky orientovaný a věřící člověk J. Fiala znal a obdivoval dílo 

Františka Bílka. Při jedné návštěvě Chýnova v roce 1949 se setkal a seznámil 
s paní Bertou Bílkovou a její dcerou, s oběma byl nadále v přátelském 
písemném styku až do jejich smrti. Bertu Bílkovou také uvedl k paní Haně 
Benešové.

Rodina Fialova na návštěvě u paní Benešové v roce 1960. Zleva:  Hana Benešová, před ní  malá 
Hanička Vlčková, nad ní nahoře Anna Fialová vedle manžela Dr. Fialy, dole syn Eduard,  nahoře dcera 
Anna Fialová v hanáckém kroji, vedle ní pak  pí Vilma Kulhánková, dole Alena Vlčková (manželka 
synovce paní Benešové) - matka malé Hany Vlčkové,  vpravo: syn Jan Fiala v kroji.
Foto: archiv Anny Fialové.



Příloha 3: Reprodukce dopisů a dopisnic Berty Bílkové

Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 11. 9. 1949



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 18. 9. 1949



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 25. 9. 1949



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 11. 10. 1949



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 18. 4. 1950
(motiv pohlednice: Karlovy Vary, sanatorium Imperial)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 1. 1. 1951
(motiv pohlednice: reprodukce obraz „Bitva“ od V. V. Reinera)



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 29. 2. 1951





Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 11. 4. 1951
(motiv pohlednice: lázeňský dům Praha, Jáchymov)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 14. 12. 1951
(motiv pohlednice: Mikuláš Aleš, ilustrace k národní písni „Chval každý duch 
Hospodina…“)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 10. 4. 1952
(motiv pohlednice: reprodukce kresby „Praha, Staré Město od západu“ od V. 
Morstadta)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 22. 12. 1952
(motiv pohlednice: ilustrace M. Alše k české koledě „Dědečku, dědečku, 
koleda…“)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 30. 3. 1953
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Malostranské náměstí“ od Jaromíra Stretti
– Zamponiho)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 7. 8. 1953
(motiv pohlednice: fotografie města Ronov nad Doubravou)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 10. 8. 1953
(motiv pohlednice: Chýnov – snímek rybníka v pozadí s kostelem)



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 17. 9. 1953



Dopisnice XY Janu Fialovi s     přípisem Berty Bílkové st. i ml., pravděpodobně rok 
1954

(motiv pohlednice: kresba „Hradčany“ od Jana Slavíčka)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 23. 8. 1954
(motiv pohlednice: fotografie Chýnova)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 12. 1. 1956
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Simeon s Ježíškem“ od Petra Jana 

Brandla)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 31. 3. 1956
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Odpolední zábava v holandské vesnici“ 

od A. van der Neera)



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 29. 8. 1956









Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 20. 12. 1956
(motiv pohlednice: „Radostné vánoce“ – fotografie zimní krajiny)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 19. 1. 1957
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Zátiší s karafiáty“ od Georga Flegela)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 6. 4. 1958
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Zátiší s karafiáty“ od Georga Flegela)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 26. 4. 1958
(motiv pohlednice: panorama Hradčan a Karlova mostu – fotografie)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 20. 12. 1958
(motiv pohlednice: Madona v Kostelci u Křížku, grafika)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 25. 12. 1959
(motiv pohlednice: Radostné vánoce a veselý Nový rok – fotografie zimní 

krajiny)



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 3. 9. 1960
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Les s potokem v popředí“ od Jacoba 

Ruisdaela)



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 14. 1. 1961



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 26. 12. 1961



Dopisnice Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 24. 4. 1962
(motiv pohlednice: reprodukce obrazu „Zátiší s ovocem“ od Jana Davidsze de 

Heema)



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 21. 12. 1962



Dopis Berty Bílkové Janu Fialovi ze dne 25. 12. 1963



Dopisnice Berty Bílkové-Mildové Janu Fialovi ze dne 22. 12. 1966
(motiv pohlednice: kresba chýnovské „chaloupky“ od Z. Braunerové)


