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Leden 1977 
1.1. Nový rok: 1. ledna - sobota. Lehce zataženo (nad nízkou oblačností modro), 760 

/760mmHg=1013hPa/, -15ºC, ale v poledne již jen -3. Vstal v 8:30 - snídaně, holení, mytí. 

Prohlídka novin, křížovka, šachy z novin. Televize. Oběd. 13:30 - 18:30 mladí ze Žižkova u 

nás na obědě a besedě. Četl, televize do 23:15, do postele v 23:30, četl do 24 hod. 2.1. Přepisy 

telefonu do nového notýsku. Od 14 do 21 hod. většinou televize (hokej). 3.1. Popílky - 

strojopis použitých pramenů a korektura. Zápis deníku. Řediteli Votrubovi blahopřáno k CSc. 

a novému roku (velmi potěšen). Silná bolest v zádech trvá. 4.1. Strojopis popílků /do 10. 

ledna/. Silné bolesti v zádech. 5.1. Sháňka s dopravou nábytku z Radlíku, Mářa ztratila 

potvrzení objednávky a zálohy 500 Kčs. Zápis deníku. Mářa našla potvrzení v koši na papír. 

Přestěhován stolek z kuchyně ke mně. 6.1. Mářa přijela se stěhováky - přistěhována skříň, 

koberec a staré rádio (50 Kčs z mého). Stěhováci odjeli s Helou na Žižkov (prádelník, 

příborník, koberec). 7.1. Trvalá bolest na pravé straně zad, četl, pospával. 8.1. Ráno 

polojasno, postupné zatažení, odpoledne sněžení, čerstvý SZ – 770, -5, 0°C. Přehlídka novin. 

Křížovka. Napsal na stroji „Obsah“ a titulní list popílků. Bolest svalů na pravé straně zad trvá 

- obtížné psaní. Pro náledí nechodím ven (od Silvestra). 

9.1. Korektura strojopisu popílků. Bolest v zádech trvá. Zápis deníku. 10.1. Koncipován a na 

stroji opsán dopis řediteli VÚM Votrubovi k příspěvku o popílcích. Dán Máře k odeslání 

doporučeně. Ztížené psaní rukou. Probírka spisů. 11.1. Pořádek v materiálech po popílkách. 

Mářa šla na Žižkov a do kina Obzor. 12.1. Pořádání materiálů a probírka. Pořádek 

v knihovně, bolest v bedrech. 13.1. Malá procházka po sídlišti po neklouzavých chodnících. 

Televize (Gogol Ženitba). Výměna koberce u mne. 14.1. Po obědě návštěva Hely (přišla si 

pro maso, dala Máře 100 Kčs). 15.1. Bolest v zádech přestala, zato bolest obou nártů - obtížná 

chůze (vzal Actol), 16:25-18:45 televize hokej Slovan Bratislava-Tesla Pardubice 4:1, četl. 

16.1. Neděle: 758, -5, +1°C, většinou zataženo. Většinou četl, polehával, pospával. Silná 

bolest nártů obou nohou, masáž „Polanou“. Nevlídný ospalý den, moje indispozice, Mářa 

mrzutá. 17.1. Malá chuť k jídlu. Bolest nártů polevila. Odpoledne pročítání separátů a čísel 

Rostl. výroby. Chtěl si zavolat MUDr. Špačka k návštěvě, je nemocen. Telef. /sestře/ 

Štanglové o recepty, dala mi je večer do schránky (Prenylamin, Phenylbutazon, Rheumanol, 

Radopur). Bolest v nártech slabá. 18.1. Odpoledne nepříjemný pocit žaludku. 19.1. Po koupeli 

silná bolest v bedrech - brzy skoro přestala. Výběr z rukopisných materiálů pro opis na stroji – 

do 17 hodin. Čtení, večeře, televize. Četl do 23:15. 

20.1. Probírka materiálů (separátů aj.). 21.1. Návštěva Hely (přinesla malou Hanáckou 

vodku), povídání do 11:15. Výměna baterek v tranzistoru, četl do 23 h. 22.1. Zápis deníku. 

Pořádání separátů. Televize: hokej Plzeň-Budějovice (3:7). 24.1. Mářa šla v 7 hod. na trvalou, 

vrátila se až v 11.45 - byl jsem nervózní. V samoobsluze a trafice (cigarety 28, koňak 73 Kčs). 

Tel. s Hellerovou. Návštěva Švestkových. 25.1. Četl, pospával. Zápis deníku. Odpoledne čtení 

a studium starších pedologických a výzkumnických materiálů. 26.1. Po obědě k „Lišce“ (dvě 

Plzně 9 Kčs), v papírnictví notes (7 Kčs). Čtení starších materiálů. 28.1. Mářa byla u notáře, 

hladce vyřízena pozůstalost po tetě Schauerové. Večer televize (krasobruslení z Helsinek). 

30.1. Neděle - celodenní čtení a televize. Slabé nachlazení (Mářa také). 31.1. Většinou četl. 

Oprava televizoru (60 Kčs). Bolest nártu pravé nohy. Mářa šla od 17 h. do kina, vrátila se ve 

20:30 h. Večeře, televize. Ulehl v 22:15 - četl do 23:15. 

 

Únor 1977 
1.2. Úterý - silná bolest nártu pravé nohy, přes den polevila (masáž Polanou a Rheumanolem). 

Mářa šla nabídnout do starožitností Tuzexu prádelník (5000 až 6000 Kčs?). Návštěva Jirky 

studenta po zkoušce z politické ekonomie. Zápis deníku, pořádání separátů. 2.2. Silná bolest 

pravého nártu - přes den poněkud polevila. Mářa jela na Zbraslav vyzvednout věci po tetě 

Schauerové (náramkové hodinky „Doxa“). Četl, polehával. Studium skript „Pedologie“. 
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Návštěva ing. Lněničky (povídání, televize). Ošetření nártu pravé nohy (obklad Aphloxem). 

3.2. V Hlavovce vyjednána telefonicky místnost pro schůzky Litomyšláků. Krátká procházka. 

Zápis deníku. 4.2. Četl Kosmase. Dopoledne návštěva Hely (pro maso, přinesla malou 

Hanáckou vodku). 5.2. Četl, pospával. 20 Kčs na známku KSČ. Poslech rádia. Studium skript 

„Půdoznalství“. 6.2. Četl, pospával. Mářa šla do kina (Morava od 14:45), vrátila se až k 20. 

hod. - nervózní. 7.2. Většinou četl, Mářa na Litomyšlácích do 20:20 h. 8.2. Žaludeční 

nevolnost – zvracel (po lososu včera k večeři). Oběd jen polévka. Četl, pospával, 14:20-16 

procházka a zastávka na „Lišce“ (2 Plzně - 9 Kčs). Mářa šla odpoledne na výstavu malíře 

/Josefa/ Matičky /zemřel 7.7.1976 v Litomyšli/ a na prohlídku Národ. divadla. Koupila mi ve 

SNTL „Malou encyklopedii chemie“ (66 Kčs). 9.2. Studium chemie. 10.2. Bolest nártu pravé 

nohy. 11.2. Bolest nártu pravé nohy a v bedrech. Mářa šla na Žižkov. Po 15 hod. v parfumerii 

a lahůdkářství - obtížná chůze, bolest v bedrech. Doma v 16 hodin – odpočinek, holení. 13.2. 

Neděle: čtení, poslech rádia, televize. 14.2. Celý den četl Štorch-Marien „U zlaté bohyně“ 

(vynikající !). 15.2. Mářa v Praze (dům potravin, uzené jazyky, tržnice). Procházka, u Lišky 

(2 Plzně 9 Kčs). Jiříček přišel pro jazyk, dáno 20 Kčs za vysvědčení. Zápis deníku, křížovka. 

16.2. Návštěva Hellerové (malá borovička Jelínek). Procházka: Optika (oprava brýlí Máře 10 

Kčs). Lékárna (Ketazon mast, Sedolor). Na Lišce 2 Plzně. 17.2. Po obědě indispozice 

(žaludek), polehával, nemohl jít na procházku. 
18.2. Návštěva Mileny s Jirkou z Hradce (jedna malá Hanácká vodka, pivo). Návštěva 

Pasičnykové /často/. 19.2. Trvalá bolest nártu pravé nohy - ošetřování 10%ní mastí Ketazon. 

Procházka s Mářou na sídlišti, Na Lišce sám (2 Plzně). 20.2. Pro silnější bolest nártu pravé 

nohy nešel na procházku. Ketazonová mast nepomáhá. Zápis deníku. 21.2. Návštěva Jirky 

studenta. Obklad Aphloxu na bolavý nárt. 22.2. Malá procházka, zastávka na Lišce (2 Plzně - 

9 Kčs). Jiříčkovi 10 Kčs, přišel pro maso. 23.2. Četl slovenský historický román „Svätopluk“. 

24.2. Mářa šla se Švestkovými do lesa. Četl v parku, na Lišce 2 Plzně. Cigarety 22 Kčs. 

Přehlídka materiálů z Půdoznalecké společnosti. Bolestivost nártu pravé nohy slabší, ale trvá. 

25.2. Zataženo, mlhavo, odpoledne déšť – 754, 2, 4°C, k večeru čerstvý SZ. Celý den četl, 

polehával. 26.2. Přehlídka novin, křížovky, čtení. Studium chemie. 27.2. Procházka a u Lišky 

2 Plzně. 28.2. Mářa šla brzy ráno pro kuřata a na Žižkov, pak do Starožitností. Zápis deníku. 

 

Březen 1977 
1.3. Mářa šla do Prahy (maso pro Helu) a na Žižkov (večeři pro děti). Dopoledne poslech 

rádia a čtení. Koupel. 2.3. Na Mírové náměstí do ÚVTI: Redakční rada Rostl. výroby. Úprava 

posudku k doktorátu Němečka. 3.3. Mikrobusem VÚRV do Suchdola pro Jurču, pro Janíčka 

na VŠCHT a pro Lubora do bytu: obhajoba doktorátu Němečka (můj oponentský posudek, 

výborný průběh, měl posudky i ze zahraničí) - jednomyslně. Oběd v závodní kuchyni (kuře), 

odpoledne na oslavě (nejlepší originál whisky, Beefeater). Cestou k autu upadl na schodech, 

naražena pravá noha, jinak bez vážnějšího zranění. Autem s ředitelem Votrubou a Lhotským 

domů. 4.3. Ráno silná bolest pravé nohy (koleno), velmi obtížná chůze, snídal v posteli. - 

Studoval publikaci VÚM „Vývoj zemědělských meliorací v ČSSR do r. 1975“ /i další dny/. 

Vyplnění složenek. Zápisy deníku. 5.3. Bolest levé nohy - naražena. Četl, pospával. 6.3. 

Začala bolest nártu pravé nohy. Krátká návštěva Honzíka z Hradce. Mářa šla na Žižkov 

v 13:30, doma po 18 h. Odpol. četl, televize. Návštěva Jirky studenta z Hradce. 

7.3. Bolest levé nohy (kolena) mírná, bolest nártu pravé nohy silnější. Oběd, Mářa šla na 

schůzku Litomyšláků (do Hlavovky) – doma po 20:30. Obklad Aphfloxu na pravý nárt. 

Studium publikace „Vývoj zeměděl. meliorací“. 8.3. Silná bolest pravého nártu, chůze velmi 

obtížná. Telef. MUDr. Špačkovi, aby ke mně přišel dnes, nebo zítra. Sledování vztahu mezi 

bolestmi nohou a barometrickým tlakem. MUDr. Špaček předepsal Metindol a mast 

Heparoid. Bolest odpoledne polevila (po Alnagonu). 9.3. Mářa v Praze na koupi a pro léky. 

Poslech rádia, mytí, oběd. Četl, pospával. Mářa šla s Litomyšláky do Jiřského kláštera – přišla 
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v 18:15. 14-18:15 výpis bolesti nohou a barometrického tlaku 1976. Večeře, zápis deníku, 

od 19:30 televize: fotbal Brno-Teplice. 10.3. Po obědě návštěva Hely (Hanácká vodka). 

Pak návštěva ing. Lněničky do 21:30 - televize: Aldridge – Poslední exil I. část (dobré). 

Nevečeřel. Mírná bolest pravého nártu trvá (Metindol). 11.3. Dopoledne střídavě oblačno – 

polojasno – 758, 2, 13°C. Vstal v 8:30 – četl, televize (znovu Poslední exil). Oběd (malá chuť 

k jídlu). Četl, holení. 14-16 h. malá procházka, na Lišce (2 Plzně 9 Kčs), cigarety a časopis 

„Televize“. Při chůzi zesílená bolest v obou kolenech. 12.3. Sobota: závoj Ci-St /cirostraty/ 

celý den – 757, 2, 13°C. Zlepšená chuť k jídlu. Mírná bolest pravého nártu a obou kolen. 13.3. 

Procházka s Mářou: při chůzi zesílená bolest pravého nártu a v bedrech - silná únava. Obklad 

pravého nártu Aphloxem. 14.3. Nárt pravé nohy v klidu - skoro bez bolesti. Indispozice 

žaludeční a zácpová (vzal Properistol). Poslech rádia. 15.3. Po obědě Mářa šla 

na návštěvu ke Švestkovým. Procházka a zastávka u Lišky (2 Plzně). V 19 h. se vrátila Mářa 

se Švestkovými, dobrá beseda s nimi (gruziňák, 0,7 bílé burgundské) do 21:30. 

16.3. Vstal v 9 hodin - celková indispozice (po včerejším alkoholu?). Polehával, četl. 

Televize: fotbal. 17.3. Mářa šla na Žižkov (uzený jazyk Hele). Četl, přehlídka novin, poslech 

rádia. Oběd. Mářa šla k Věře S. Od 13:55 do 16:15 procházka: samoobsluha (rohlíky), 

zdravotní středisko, stanice Mládežnická, Zel. liška (2 Plzně), chvíli posezení v parku – doma 

v 16:15. Unaven, bolest v pravém nártu a v bedrech. Polehával, četl. Mářa se vrátila v 17:50. 

Večeře. Televize. 18.3. Stav pravé nohy nezměněn, slabá bolest nártu trvá. 19.3. Prohlídka 

novin, procházka - zastávka na Lišce (dvě Plzně). Telef. přál Řechkovi k svátku. 20.3. Bolest 

v nártu pravé nohy citelnější. Zápis deníku. Studium publikace „Vývoj zemědělských 

meliorací“. Švédský film o převratu v Chile. Nárt potřen Heparoidem a obvaz. 21.3. Mářa 

mne probudila před 9. hod. (potřebovala peníze). Poslech rádia. U holiče, v Olympii, posezení 

v parku. Vydání: cig. 22, pomeranče 11,40 Kčs, Properistol 3,40, holič 7, pivo 2,30 - celkem 

69,10 Kčs. 22.3. Odpoledne procházka a posezení v parku. S Mářou na členskou schůzi 

UO KSČ. 23.3. Citlivost nártu pravé nohy trvá, bolest v levém koleni silnější, chůze obtížná! 

Četl, poslech rádia. K 14. hodině z domova: v samoobsluze (bonboniéra, ústní voda 23,50 

Kčs), cigarety americké 20 Kčs. U MUDr. Špačka: tlak 145/100, poukaz k vyšetření na 

ortopedii. Máňa odpoledne na Žižkově - 13. narozeniny Katky. 16:50-18:45 televize: fotbal 

ČSSR-Řecko 4:0 - návštěva ing. Lněničky (jen na fotbal). Obvaz levého kolena Aphloxem. 

24.3. Bolesti trvají, začal brát Spasmocystenol (kapky). Oběd. Mářa šla se Švestkovými 

do lesa. Četl, pospával. 14:30-16:50 malá procházka, většinou četl v parku. 25.3. Silná bolest 

levého kolena. Bez obkladu, užíval Spasmocystenol a Actol. 26.3. Bolest levého kolena trvá 

(Actol, navečer obklad Aphloplexu). 27.3. Bolest pravého nártu skoro zmizela, levého kolena 

nepatrná. Zápisy deníku, koupel. 28.3. Poslech rádia, 10:35-12:20: pedikúra (10 Kčs). Silná 

bolest v bedrech. Celé odpoledne návštěva Jirky studenta, povídání, večeřel u nás.  

29.3. Citelná bolest levého kolena. Mářa na poliklinice v Táborské přihlásila mne k vyšetření 

na ortopedii. Pročtení tézí závěrečné zprávy z VÚM (lesní rekultivace). 30.3. Oběd, Mářa šla 

se Švestkovými na procházku. Po 13 h. Jiříček přišel pro maso aj. (dal jsem mu 10 Kčs). 

Pospával, četl ZZ Vally 1975. Večeře. Ing. Lněnička přišel na televizi - fotbal kvalifikace 

pro MS Wales-ČSSR 3:0 (bída). 31.3. Koupel, odpoledne s Mářou na polikliniku 

do Táborské: na ortopedii u MUDr. Čípka: zběžně se podíval na nohy, diagnostikoval 

Arthrosis, doporučil vyšetření krevního oběhu. V lékárně Prenylamin, Rheumanol. Silně 

rozbolelo levé koleno. Četl, křížovky. Obklad levého kolena Aphloxem. Dostal 1194 Kčs 

z VÚM za popílky. 

 

Duben 1977 
1.4. Telef. rozhovor s Hellerovou a Pavlem. Četl, pospával (na gauči). Citelná bolest levého 

kolena a kotníku pravé nohy. Zápis deníku. Máře dal 100 Kčs. 2.4. Silná bolest levého kolena 

a pravého nártu a kotníku (Rheumanol, Spasmocystenol), chůze obtížná. Přehlídka novin, 
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křížovky, poslech rádia. Čtení zprávy o činnosti VÚM. 3.4. Mytí a ošetření hlavy. Zápis 

deníku. 4.4. Většinou četl, polehával. Po obědě indispozice, vzal 2 Properistoly. 5.4. Mářa šla 

do knihovny. Po 14 hod. do samoobsluhy (káva 9,50 Kčs), k MUDr. Špačkovi - pro velký 

nával jsem hned odešel. Procházka k Zel. lišce (Plzeň nebyla – 1 obyč. 2,50 Kčs). 6.4. Telef. 

u Štanglové objednán recept na octanovou mast, Fenylbutazon. 7.4. Zelený čtvrtek: Mářa šla 

po obědě do tržnice pro ½ kachny. 15:30-17 malá procházka, na Lišce 2 Plzně. Televize – 

večeře. Televize do 21:30. Mářa telefonovala na Žižkov, Hela nebyla doma, šla prý k nějaké 

paní. Silně depresivní nálada, co se zas děje mezi mladými. 8.4. Velký pátek: depresivní 

nálada kvůli Hele, co s ní je. Oběd. Odpoledne návštěva pí Švestkové, povídání. Po 18. hod. 

přišla Katka (nic neříkala, co je u nich). Večeře, televize do 22:30. Bolesti kolena a nártu 

přestaly. Přestal jít druhý program (anténa?). 9.4. Bílá sobota: přehlídka novin a „Televize“. 

Koleno a nárt bez bolesti. Mářa mluvila telef. s Helou. Uklidnění. 

10.4. Neděle Boží hod velikonoční. Přes den napadlo dost sněhu, zůstal ležet, padal ještě 

dopoledne – 755, -3, 0°C. K 14:30 šla Mářa s Katkou k pí Švestkové. Četl, pospával, zápis 

deníku. 15:30-18 příprava příspěvku o popílkách pro jednání ve středu, poslech rádia. Mářa 

s Katkou se vrátily k 19:30, večeře, televize. 11.4. Pondělí velikonoční. Katka odešla k 14. h. 

12.4. Na stroji opsán úvod k referátu „Příspěvek o popílku“. Procházka (na Budějovickou do 

samoobsluhy) a na Lišce 2 Plzně. 13.4. Autem s dr. Vaňkem na Zbraslav do VÚM. Chvíli 

posezení u ředitele. Na VR přednesl výtah „Příspěvku k problematice meliorací těžkých a 

lehkých půd popílky“. Příznivé posudky ing. Löbla a ing. Knetla. Účastnil se diskuze 

ke zprávě o činnosti ústavu za rok 1976 aj. Domů autem – doma ve 14:45. Oběd, odpočinek, 

čtení, televize. Návštěva p. Švestky. Máře 35 Kčs na Extra Bitter. 14.4. Poslech rádia, malá 

procházka, na Lišce 2 Plzně. Pořádání spisů. Večeře. Televize: hokej ČSSR-USA 7:1.  

15.4. Odpoledne návštěva Mileny a obou Jirků z Hradce do 16:45 – Mářa s nimi jela do 

Bohnic (na stavbu Jirkova domku), mladí jeli na noc do Radotína. Četl do 23:45. 16.4. 

Zastávka Mileny a Jirky u nás před odjezdem do Hradce – do 16 hodin. Malá procházka, na 

Lišce 2 Plzně. Studium zprávy o činnosti VÚM za rok 1976. Večeře, televize: hokej ČSSR-

Kanada (přátelský) 7:2 (Kanaďani hulváti). 17.4. S Mářou větší procházka, sám na Lišce dvě 

Plzně. Od 17:15 televize: čes. film „Dům na Ořechovce“, „Major Zeman“ do 21:15. Četl do 

23:45. 18.4. Hela telefonovala Máře, že se chce rozvádět - působilo na mne silně depresivně. 

Většinou polehával a četl. Večer odvetný hokej ČSSR-Kanada 4:1 (byl u nás Lněnička). 19.4. 

Malá procházka, zastávka u Lišky (dvě Plzně). Depresivní nálada z úmyslu Hely na rozvod. 

Známka KSČ 22 Kčs. Nebyli na schůzi KSČ. 20.4. Procházka s Mářou, zastávka (sám) 

u Lišky - 2 Plzně, četl v parku. 21.4. Odpoledne telefonicky zamluvena Hlavovka pro 

Litomyšláky na pondělí 2.5.  22.4. Snídaně, čtení, mytí, oběd. Malá chuť k jídlu, polehával, 

četl. Odpoledne Jiříček u nás (dáno mu 10 Kčs). 23.4. Procházka, zastávka u Lišky (2 Plzně). 

Marně čekáno na Helu (včera vzkázala, že přijde). 24.4. Četné húlavy, čerstvý - silný JZ - Z, 

po 20. hod. bouřka (3x zahřmělo). Televize: MS hokej, autokros, hokej Kanada-SSSR 1:11 !, 

ulehl, četl do 24 h. Celý den stísněná nálada, že se Hela nehlásí. Ochlazení. 25.4. Oblačno-

střídavě oblačno, čerstvý Z, slabší přeháňky (húlavové počasí) – 753, 3-6°C. Četl, pohovor 

s Mářou – silně deprimován, že se Hela nehlásí. Oběd (jen polévka, nechuť k jídlu). Konečně 

se Hela ozvala (po 13té h.), ale neřekla, co s ní je. Mářa šla do biografu Ilusion. 15:30-16:30: 

nákup baterek (4 Kčs), v Olympii jednu desítku (2,50 Kčs), v samoobsluze arménský koňak. 

V tranzistoru vyměněny baterky. Četl. Zápis deníku. Mářa přijela v 18:20. Večeře, televize. 

Četl do 23 hodin. 26.4. Snídaně, četl, oběd, holení. Procházka a posezení v parku. Od 17 h. 

televize: 20-22:30 MS hokej ČSSR-Kanada 3:3 (!). Jirka inž. u nás. Četl do 23:30. 27.4. Mářa 

na koupi v Praze. Na středisko k MUDr. Špačkovi (vzal mne mimo pořadí - tlak 150/105, 

poukaz na rehabilitační oddělení na iontoforézu). Televize – fotbal (finále čes. poháru). 

Návštěva Jirky studenta, večeřel u nás a povídali s Mářou do 22:30 h. Ulehl 22:45, četl. 28.4. 

Koncipován a napsán na stroji dopis nakladatelství Academia: odmítl návrh na funkci 
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vědeckého redaktora díla Landy a kol. o šlechtění rostlin (transplantáty). Vrácen také spis 

došlý dnes poštou. Oběd, četl, pospával, holení. Mářa šla k pí Pasičnykové, cestou odeslala 

doporučený dopis nakladatel. Academia. 14:40-16:35 procházka, zastávka u Lišky (2 Plzně). 

Cigarety americké 20 Kčs. Doma četl a koncept zápisů deníku. Mářa se vrátila po 18. hod. 

Večeře. Televize: MS ČSSR-SSSR 1:6 (!), četl do 24 hodin. 29.4. Pátek: oblačno, odpol. 

projasnění (CiSt), oteplení – 765, 5, 18°C. Vstal v 8:30 – snídaně, četl. Od 10:15-11 hod. 

ve spořitelně: připsání úroků a splátek od Lněničky. V samoobsluze (mléko 2 Kčs), v trafice 

(cig. 21,60 Kčs) – Máře (10 Kčs). Oběd, polehával, četl. Jiříček pro maso (dal mu 10 Kčs), 

zastavil se tu Jirka inž. – přinesl Máře bavlnku od Mileny. Mářa v Praze (punčochy). 16:15-

17:15 přepis záznamů deníku do notesu. Čtení, televize, ulehl ve 24 h., četl do 0:30. 

30.4. Oblačno, mírný Z, 758, 10, 18°C. Vstal v 8:30, snídaně. Přehlídka novin, mytí. Oběd, 

četl, pospával. Televize: motokros, od 17 hod. MS Švédsko-ČSSR 1:1, velký revuální 

program z NDR, český film do 23:30. Ulehl v 23:45 - četl do 0:30. Přestala bolest pravého 

nártu a kolen (po Phenylbutazonu). 

 

Konec zápisů deníků. 

 

Resumé 1977 (leden až duben): 
Dokončen obsah a titulní list popílků. Doprava nábytku z Radlíku. Pořádání materiálu, 

separátů a probírka. Malá procházka po sídlišti. Vyřízena pozůstalost po tetě Schauerové. 

Mikrobusem VÚRV do Suchdola pro Jurču, pro Janíčka na VŠCHT a pro Lubora do bytu: 

obhajoba Němečkova doktorátu - výborný průběh. Odpoledne na oslavě. Cestou k autu upadl 

na schodech - naražena kolena, velmi obtížná chůze. Studium „Vývoj zemědělských meliorací 

v ČSSR do r. 1975“. MUDr. Špaček - poukaz na vyšetření na ortopedii, MUDr. Čípek 

diagnostikoval Arthrosis, doporučil vyšetření krevního oběhu. Silná bolest levého kolena, 

pravého nártu a kotníku. Na VR VÚM „Příspěvek k problematice meliorací těžkých a lehkých 

půd popílky“. Zpráva VÚM za rok 1976. MUDr. Špaček - poukaz na iontoforézu. Přestala 

bolest pravého nártu a kolen. 

 

 

 

Profesor Vladimír Kosil zemřel dne 16.8.1977. Pohřeb měl v Litomyšli – z VŠZ Praha přijeli 

na poslední rozloučení s ním děkan Agronomické fakulty Prof. Ing. Antonín Klesnil, CSc., 

Prof. Dr. techn. Ing. Lubomír Pavel, DrSc. a Prof. Ing. Vladimír Jurča, DrSc. 


