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1973  / 75. narozeniny, Mezinárodní půdoznalecká konference / 

 
Leden 1973 
Nový rok na Žižkově, večer doma. 2.1. Na chirurgii - rána zhoršena, týden neošetřena. 

U MUDr. Václavíka - zatím jen doma cvičit, 1x měsíčně na kontrolu k pí Jitce, k Václavíkovi 

až v březnu. Zápisy deníku. 4.1. Nešel na chirurgii pro náledí. Posudek doktorátu F. Jonáše - 

skončen rukopis (19 stran) a napsán strojopis. Ošetření břicha - spadl obvaz. 6.1. Telef. 

Jonášovi, aby si přišel pro posudek. Na posudku pracováno celkem 32 hodin. Přepis zápisů 

deníku z bloku do notesu. Návštěva Jonáše (beseda při koňaku), dal jsem mu posudek 2x a 

dva materiály s přípisem pro VÚM. Pročetl příspěvek Němečkův pro RV, posudek opsán na 

stroji. 8.1. Prostudována podkladová zpráva pro průběžné oponentní řízení hlavního úkolu  

I-4-1. Na rehabilitaci, pak na chirurgii /i další dny/. Výpisy o humusu. 10.1. Cvičení, ruka 

necvičena, pobolívá po včerejší rehabilitaci.  Schůze RR Rostl. výroby (předsedal). Důkladná 

revize písemných materiálů. Z Litomyšle poslal Hovorka spoustu věcí. Studovány materiály 

k historii a perspektivě našeho půdoznalství. 12.1. Na chirurgii, U lišky 2 Plzně. Mářa se 

vrátila ze Žižkova, odeslala 5 balíků do Litomyšle. Pořádání odborné literatury. 15.1. Volal 

Šimek (VÚM) - dotaz na můj posudek na Dolní Počernice. Odkázal jsem ho na děkanství AF 

(odevzdal jsem tam posudek Hrubínové) a sdělil mu své připomínky. Konečně ústup 

anticyklony. 16.1. Na chirurgii - čekal hodinu. Na středisku u MUDr. Přibáňové (recepty) a 

u MUDr. Procházky (165/90). 

18.1. Telef. s Damaškou: svolání organizačního výboru pro půdoznaleckou konferenci 

v Praze. Cvičení, na chirurgii - rána zavřena. Na škole s Pavlem, dal mi kandidátskou práci 

Kadluse. Beseda v místnosti VRA2 (Dvořák syna, Zedníček dceru). 20.1. Cvičení, Mářa 

přijela z Litomyšle, povídání. 22.1. Studium práce Kadlusovy /do 9.2./. Na chirurgii - rána 

opět otevřená. Mářa přišla od notáře (projednání pozůstalosti). 24.1. V ÚVTI schůze I. odboru 

ČAZ - celkem nudná. Vyhledána první práce Kadlusova. Zastávka na rektorátě u Jurči - 

pohovor o Filipovi, povahové nedostatky, doporučuje pohovořit s Macurou, zda by souhlasil 

s přijetím do Mikrobiologického ústavu. 26.1.  Na chirurgii (káva, cigarety 25 Kčs). Přehlídka 

rodinných papírů z Litomyšle. Cvičení, zápis deníku. Kondolence tetě Gösslové k úmrtí 

bratrance Poldy. 29.1. Na MŠ schůze koordinační rady stěžejního úkolu. 30.1. V Ruzyni 

1. schůze přípravného výboru pro půdoznaleckou konferenci v Praze v září 1973. Beseda, 

ze Slovenska Linkeš, Juráni. 31.1. Po cvičení na chirurgii, na Lišce 2 Plzně (8,50 Kčs), 

u Procházky (tlak 170/95) a u MUDr. Malčíka (uši). 

 

Únor 1973 
1.2. Celý den četl - Chevalier „Muž, který chtěl být bohem.“ Posudek práce Kadlusovy. 4.2. 

Cvičení, ošetření břicha (Celestoderm), zápis deníku /i další dny/. Na chirurgii. U ušního 

(cigarety), proplach uší - v pořádku. Dokončen koncept posudku práce Kadlusovy. 7.2. Ve 

vile Lanna zasedání kolegia ČSAV (vedl Boďa, pak Klečka), beseda při víně (platil Blattný?). 

Cvičení, na rehabilitaci a na chirurgii. Na Lišce 2 Plzně. 9.2. Na děkanství Fricovi a Šeflové 

odevzdán posudek (2x) kandidátské práce Kadluse, jeho obě práce (1969 a 1972) a svazek 

jeho aspirantských spisů. U Staré a Vally pohovor s Pavlem. Na zootechnice beseda 

s Kratochvílem, odjíždí do Tunisu. Přišel Kozák, že Máře není dobře - dělali ji punkci lícních 

dutin, nic vážného. 10.2. Marně hledána Jurčova doktorská práce. Patrně jsem ji odevzdal na 

škole 26. října 1972. 

13.2. Úterý do hotelu Paříž pro Špaldona a Frideckého, s nimi na školu. S Frideckým 

u Kudrny (zkoušel) a u Pavla (černá káva), před desátou obhajoba doktorátu Jurči, všecko 

v pořádku, jedině nedostatek publikovaných prací v zahraničí a odezva na ně. Výsledek 

hlasování 11+ a 1- /Bojňanský?/. Předsedal Špaldon, oponenti Kudrna, Kutílek a já. Komise 
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pro doktoráty z Obecné a Speciální produkce rostlin: Kudrna /VŠZ Praha/ - předseda v ČSR, 

Špaldon /VŠP Nitra/ v SSR, já, Stehlík /VŠZ Praha/, Pavel /VŠZ Praha/, Boh. Novák 

/ÚVÚRV/, Šebánek (fyziologie rostlin VŠZ Brno), Janíček /VŠCHT Praha/, Fridecký /VŠZ 

Brno/, Bojňanský (fytopatologie), Pastyřík (Univerzita Bratislava) a Weismann (fytopatolog) 

Univerzita Bratislava. Dobrá beseda v zasedačce na rektorátě (rektor) do 23:15. Autem T603 

(Kadlec) domů. 

14.2. Vstal až v 11 hod., unaven po včerejšku. Cvičení a na chirurgii. Na Lišce 2 Plzně.  

Návštěva aspiranta Voplakala - vypůjčil si Scheffer - Schatschabela. Zápis deníku, křížovka. 

16.2. Studium tézí a oponentských posudků práce Voplakala a studium Prjanišnikova. Zápis 

deníku, většinou televize. Cvičení, na chirurgii dlouho čekal. 19.2. Studium „Komplexní 

činnost VÚM 1972“, dokončeno druhý den. Mářa u tety na Radlíku. Naprostá nechuť k práci. 

Na chirurgii. Zápis deníku. Dokončeno pořádání periodik. 22.2. Se Zázvorkou a Černým do 

Ruzyně: obhajoba kandidatury Voplakala (fosfor, dobrá). Beseda v klubovně a u Němečka 

(dobrá). Autem (Vlach) domů. Dost vypil, ale v pořádku. 23.2. Cvičení, na chirurgii u MUDr. 

Palatové /i další dny/ - zdá se, že nejlépe ošetřuje. Na Lišce 2 Plzně. Výpisy článků z periodik 

/pokračování i další dny/. 26.2. Došla skripta Brabcové k recenzi. Cvičení, začato čtení skript 

Brabcové - skripta pro meliorátory - nevyhovující. Křížovky, šachy. Cvičení, zápis deníku. 

Dopis Klesnilovi ohledně letního pobytu na Františkově. 28.2. Ke kožařce a MUDr. 

Procházkovi.  

 

Březen 1973 

1.3. Obhajoba kandidatury Klabzuby - dobrá, pak beseda v laboratoři KZA, posezení 

s oponenty. 3.3. Cvičení, křížovka, omytí, holení. TV krasobruslení. Dopis Brabcové. 6.3. 

U Kutílka schůze výboru sekce půdoznalecké (Kutílek, Jurča, Němeček, Lhotský, Damaška), 

pak beseda: borovička, koňak. Tel. Klesnil - moje rekreace zajištěna. 7.3. V Lanně - zasedání 

kolegia ČSAV. Bolest pod lopatkou po cvičení přešla. 8.3. Ošetření břicha - zdá se, že není 

sekrece. U Pavla Tomášek - pohovor o pedologické konferenci. V laboratoři u Spálenky 

oslava MDŽ. Na chirurgii - bolest pod pravou lopatkou trvá. 10.3. Pořádek ve spisech, zápis 

deníku. Dokončen dopis Brabcové - vyjádření ke skriptům. 12.3. Pohovor s Klesnilem, pak u 

Knopa (chvíli Vaněk). 13.3. Cvičení jen nohy. Na kontrolu rehabilitace, pak na chirurgii. 

Studium „Agrochemie“ Duchoň, Hampl. Návštěva ing. Žikeše, bývalého mého asistenta: 

potřeboval moje potvrzení o asistentuře u mne od 1.7.49 do 30.5.50 - dal jsem mu ho (pro 

penzi). Pořádání deníků, přehlídka různých fotografií a písemností (něco vyházeno). 15.3. 

Odjezd s Novotným z Expediční skupiny - s Mářou do Litomyšle a já do Svitav. V hotelu 

„Městský dvůr“ aktiv OZS: předávání materiálů z KPP. Referát ing. Meloun a já. Po obědě 

beseda (Adamec, Břeněk, Prchal, Meloun z Expediční skupiny Brno, Pumler - travinář do 17. 

hod). Do Litomyšle pro Mářu, večer doma. 16.3. Na chirurgii dán do rány znovu drének. Tel. 

Šlajsovi - poděkování za auto do Svitav a sjednání zájezdu do Havlíčkova Brodu. 

19.3. Hledání Kopeckého „Bonitace půd“. Studium agrochemie /pokračování další dny/. 

Cvičení, zásyp Framykoinem, zápis deníku. Výpisy ze Scheffer-Schachtschabel. 21.3. 

U kožařky recept emulze na hlavu a MUDr. Procházky (tlak 170/90). Na škole vrácena 

„Agrochemie“ do knihovny. U Pavla a Drbala - informace o jednání o slevu daně z honoráře 

za skripta. Staňková požádána, aby upozornila rektora na podpis smlouvy o skriptech. Pak 

beseda Drbal, Valla, Stará (dvě 0,7 Szürke Barat). 23.3. Pokračování studie o bodové 

bonitaci. S Mářou do Kunratického háje. 26.3. Bolest pravé nohy po straně nártu. Na chirurgii 

opět u MUDr. Výborného. Dočetl III. díl F.L.Věka. 28.3. Ve Slezské zasedání pléna I. odboru 

ČAZ (prognóza, zvětšování honů). Materiály pro bonitaci. Dvořák vyzvedne v ÚZPP 

(Bažantní) průvodní zprávu KPP o. Mladá Boleslav (po dohodě s Mašátem). Na chirurgii - 

rychle vyřízen, obvaz spadl již po cestě. Na Lišce 2 Plzně. Žádost Adamcovi o zapůjčení 

zprávy o. Svitavy. 30.3. Na rehabilitaci marně - Jitka nebyla přítomna. Knihovna. Četl V+W 
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hry. 31.3. Ošetření břicha (zásyp Framykoinem). Studium materiálů k bonitaci /i další dny/. 

Švestkovi u nás. 

 

Duben 1973 
1.4. Neděle: šachy, křížovka. Studium materiálů k bonitaci. U MUDr. Václavíka - v pořádku. 

Na chirurgii - pro velký nával v kartotéce odešel. K Andělu: večírek Litomyšláků 

k šedesátinám Zorky Koníčkové - dobré. Obvyklý program, na chirurgii. Zápisy deníku. 4.4. 

Ve vile Lanna zasedání Kolegia TZZ. S Bílkem zavezli domů /unaveného/ Blattného. 

Z Literárního fondu 400 Kčs. Složenky. Došlá pošta. Záznamy dat schůzí. Studium materiálů, 

pokračování v práci na bonitaci. Obvyklý program bez cvičení ruky. Na rehabilitaci (cigarety 

po 26 Kčs). Na chirurgii u primáře. 7.4. Tel. Jonášovi - přijede pro mne v úterý po 9. hod. 

10.4. Autem (Jonáš, Vaníček) do VÚM Zbraslav. Obhajoba doktorátu Jonáše (moje 

oponentura) – všemi hlasy. Dobrá beseda, doma k 20. hod. Cvičení, zápis deníku. 11.4. 

U MUDr. Procházky tlak 170/90, cigarety 13 Kčs. Na chirurgii, pak v lékárně (kromě receptů 

Ophtal), čtení novin. 13.4. Telef. s Vallou - nepřijdu na školu vzhledem k počasí (sněžení). 

Šachy, křížovka. TV SSSR-ČSSR 4:2. Přišli Švestkovi. Šachy, křížovka. 15.4. TV ČSSR-

Finsko 8:0. Na chirurgii: podle názoru primáře se rána lepší, dobře dělá omývání. Přehlídka 

spisů půdoznalecké sekce. Práce na bonitaci (Roudnice) /pokračováno další dny/. - Po obědě 

autem (Vlach) do Ruzyně: schůze organizačního výboru půdoznalecké sekce pro 

půdoznaleckou konferenci v Praze. Chvíli beseda, po 17. hod. doma. 

17.4. S Hronem autem do Ruzyně - zasedání Hlavního výboru Čs. SVZLP. U ředitele 

Kovačíka - dobré pohoštění. Autem s Čížkem zavezli pí Starou do Troje a mne na Pankrác. 

Prohlídka pošty, pořádek ve spisech. Nalezen materiál z ČAZ k referátu o organizaci a využití 

půd. Pohovor s Filipem - těžká věc. Odpoledne autem (Filip) domů. Prohlídka materiálů, 

přinesených ze školy. Zápis deníku. Unaven, nechuť k práci. Na chirurgii (rána se lepší?). 

19.4. Pěšky na Moráň ke Kutílkovi: mohutná oslava jeho jmenování řádným profesorem. 

20.4. Šimečkovi v  Nakladatelství Academia vrácena podepsaná smlouva o vědeckém 

redaktorství práce Stejskala s dopisem. Zápis deníku, práce na bonitaci. 21.4. Obvyklý 

program, mytí hlavy, prohlídka novin a křížovka. Pokračování v práci na bonitaci. 23.4. 

Pondělí velikonoční, cvičení, zápis deníku, bonitace. 24.4. Na chirurgii - zdá se, že se rána 

hojí. 

25.4. V kavárně Praha - zasedání I. odb. ČAZ: referát Benda - koncentrace zemědělské 

výroby. S Bendou na Plzeň - u Pinkasů adaptace, u Zlaté husy zavřeno, do Jihočeského 

pohostinství na Příkopě (4 Plzně, platil Benda) - dobrá beseda. Pořádek ve spisech - zařazení. 

TV fotbal PVP Sparta-Milán 0:1. Kalenda přinesl okres Svitavy, odnesl o. Mladá Boleslav. 

Na škole u Matějkové (ROH) ohledně Františkova. Pohovor s Pavlem o plánu výzkumu. 

Beseda u Staré (grog). 27.4. Obvyklý program s omytím, pak na chirurgii. Četl historii 

Suchdola. Studium diplomové práce zahraničního studenta Dafalla El Siddig El Abbase 

(vedoucí Holovlaský). Mářa - informace v domě důchodců o umístění tety Šauerové. Na Lišce 

3 Plzně. V bytovém družstvu revize stavebních závad. Obvyklý program s holením, přehlídka 

novin. Posudek diplomové práce. Práce na bonitaci (Svitavy) /pokračování další dny/. 

Na chirurgii dlouho čekal - zdá se, že se rána hojí. U Staré (grog). 30.4. Ve VRA2 beseda 

k 60. narozeninám Dr. Spálenky, přišla Spálenková a Mářa (do 19. hod.). 

 

Květen 1973 
1.5. Práce na bonitaci (Svitavy). 2.5. Na schůzi RR Rostl. výroby ve Slezské. Na středisku 

tlak 165/90. TV fotbal Dánsko-ČSSR 1:1 (bída). Intertalent 73 (mizerné písničky i zpěváci). 

Na Lišce 2 Plzně. Na chirurgii - primář Výborný odchází na dovolenou. Odeslán dopis taj. 

PEF Č. Budějovice ohledně rekreace na Františkově. Práce na bonitaci (skončeny Svitavy). 

Pokračování recenze diplomové práce Jabboura, dokončena 7.5. Hellerové nechána 
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diplomová práce Jabboura s posudkem a zpráva okresu Svitavy k odeslání do Brna. 

U Staré přihláška na zájezd 14. a 15. t. m. Jednáno o místě, kde bych čekal na autobus 

(2 grogy). U Káše: měl jít dnes k rektorovi ve věci Filipa - rektor ho měl zavolat, nestalo se. 

Jednání o prognóze výzkumu - velmi složitá záležitost. Jurča u sebe na katedře: u něj těžká 

beseda - dvě Stoličné. Bonitace - Litoměřice. Na chirurgii - na Lišce 2 Plzně. 9.5. Zahájení 

Závodu míru v Praze. 10.5. V Lanně kolegium ČSAV, slabá účast. Dobrá beseda na oslavu 

Janíčkova laureátství (hostil Janíček). Omluven na rehabilitaci, v 9 h. na chirurgii. Příprava 

referátu pro Lednici. 12.5. Značná bolest levé nohy (kotník), přes den povolila. 

14.3. Nemohl jet na exkurzi na jižní Moravu pro otok nártu levé nohy (dna). Zábal nohy. 

Dobře spal, noha nebolela. 15.5. Obvyklý program, cvičení. Výměna baterek v tranzistorech, 

čištění špičky. Bolestivost nohy se zmírnila. Na stroji opisován referát pro Lednici, dopsán 

16.5. Pořádání materiálů Čs. SVZLP. Značný otok nohy, těžko se obul. Obklad nohy 

octanem. Obvyklý program bez cvičení ruky. Na rehabilitaci - stav celkem nezměněn. 

Na chirurgii - rána skoro čistá, ale nezarůstá. 18.5. S Mářou do knihovny a samoobsluhy. TV 

plochá dráha Pardubice. 21.5. Rozrušen přípisem o prognóze pedologie (od Káše pro 

kolegium), nevím si s tím rady. Telefon s Němečkem - prognóza. Obvyklý program s omytím 

a holením. Na chirurgii - skoro nečekal. 23.4. Chvíli u Svobody a Jurči, u státnice E. H. 

Jabboura (Syřan) jako recenzent diplomové práce. Pak dobré posezení s Jurčou, Bartošem, 

chvíli Brunclík a Kupka, Hrubínová. Jurča převzal přípis Kášův ohledně prognózy a 

Němečkovu zprávu o prognóze a slíbil, že s Pavlem zařídí vyřízení. Autem Duffek až k bytu. 

24.5. K MUDr. Procházkovi tlak 150/90. Úklid léků, zápisy deníku. U státnice Abbase 

na PEF jako recenzent - výborná práce, ale ústní slabší (velmi dobrý). Pak u Jurči - porada 

s Pavlem o zprávě o prognóze. 26.5. Po 10. přišel doc. Jonáš - přinesl léky z NSR (masti, 

projímadlo od ing. Voráčka). Povídání s ním (přinesl vodku a Máře bonboniérku). 28.5. 

K 9:30 na chirurgii, po 10:30 hotov. Máře dáno 300 Kčs na kabát. Krištoufková přinesla 

korekturu skript. Korektura skript a vyplněný formulář dodán Nakladatelství Academia (red. 

Šimečkovi). Na Lišce 2 Plzně. 30.5. V ČAZ na Gorkého náměstí schůze I. odboru (dobrá). 

31.5. Na chirurgii - recept na vydání léků z ciziny a potvrzení na ředitelství OÚNZ 

v Táborské. U Kutílka - porada o příspěvcích do Rostl. výroby ke kongresu v Moskvě a 

záležitosti Hlavního výboru Čs. SVZLP. Odpoledne studována Němečkova skripta „Půdy 

tropických a subtropických oblastí“ /i další dny/. Krištoufkové odevzdána provedená 

korektura skript. 

 

Červen 1973 
1.6. Pořádání spisů Pedologické sekce. Mářa jela se zájezdem do Litomyšle. V Plzeňském 

dvoře posezení Řechka, Káš Landovský s paní - 4 Plzně, sleď v remuládě. Cvičení, ošetření 

břicha mastí Herbale Obermayeri. ¼ grilovaného kuřete - snědl, trochu vína. Marně volán 

Pavel, Svoboda a Sovová. Na stroji opsána hlavní literatura pro skripta. 4.6. U Kutílka převzat 

návrh autorů příspěvků do RV pro Moskvu, dáno mu devět „Pokynů“ pro autory a oznámen 

přípustný rozsah příspěvků (12 stran komplet) a jejich počet pro číslo Rostl. výroby. 5.6. Na 

chirurgii. Pohovor s Pavlem - zprávu o prognóze bude mít až příští týden. Krátký pohovor 

s Dvořákem, Svobodou a Filipem /možnost přechodu do ÚEB ČSAV?/. U Drbala - přišly další 

korektury skript - udělat do čtvrtka večer (přijde si pro ně Krištoufková). 6.6. Korektura 

skript. Zápis deníku. Dostal 400 Kčs z Literárního fondu. Návštěva manželů Krištoufkových - 

odnesla hotové korektury skript. Ošetření břicha /i další dny/. 8.6. Pokračování v soupisu 

literatury. Necvičil, vyplnění složenek, zápis deníku. Nervózní kvůli příspěvkům do RV pro 

kongres v Moskvě a pro úvodní referát pro konferenci v Praze. 11.6. Dopis Klesnilovi 

do Budějovic: odřeknutí rekreace na Františkově. 

Příprava příspěvků pro Moskvu, návrh témat. Sovové odevzdány návrhy na témata pro číslo 

RV (Moskva). V knihovně, zápis deníku. Necvičil, na rehabilitaci, cigarety 13 Kčs. Pěšky na 
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chirurgii (elektrika nejezdila). U MUDr. Procházky (tlak 160/90), recepty. 13.6. Ve Slezské: 

schůze RR Rostl. výroby - projednáno číslo pro Moskvu. - V Lanně kolegium ČSAV - 

střídmé oslavy: Zachar profesura, Klečka svátek, Benda habilitace, já 75. narozeniny. Zmizela 

mi v Lanně hůl, našla se, omylem ji vzal hlídač. Obvyklý program s omytím a ošetřením 

břicha. Prohlídka spisu Váša, Drbal (přinesla včera večer Krištoufková). 

15.6. V Kostelci n. Č. l. schůze HV SVZLP. Stručný projev Čížkův k mým 75. naroz., moje 

stručná odpověď. Přítomni Hron, Pavel, Mareček, Čížek, prof. Štambera LF Brno, Stará. 

Mářa s Korfem na projížďce autem. Beseda u Čížka (přišel Kudrna, Bartoš). Ředitel 

Machytka nás odvedl do velkého sálu na veselici po shromáždění zaměstnanců: vyznamenání 

Lesního závodu „Za vynikající práci“. 16.6. 75. narozeniny. Přišli gratulanti - přinesli 

diplomek a dárek z ONV. Studium rukopisu Váša, Drbal. Na Žižkově domácí oslava mých 

narozenin (pití a jídla dostatek). V 9 hod. autobusem domů. Koupel, ošetření břicha. Zápis 

deníku. 18.6. V Suchdole marně hledán byt pí Hellerové. Do Ústavu pro zemědělský průzkum 

půd: porada s Mašátem a Kalendou o bonitaci a vyzvednuty materiály o KPZP pro referát na 

konferenci. Pohovor s ředitelem Šlajsem. U Hellerové - je na tom pořád špatně (měla velkou 

radost). Doma - návštěva aspiranta Dvořáka. 

20.6. Napsán lektorský posudek spisu Váša, Drbal. Návštěva Němečka, Damašky a Sirového 

(přinesli výborný bulharský koňak „Pomorie“). Lektorský posudek pro RV. Návštěva 

Krištoufkové - přinesla Věstník ČAZ, odnesla spis Váša - Drbal s posudkem. Anotace 

literatury. Referát pro konferenci, zápis deníku, pokračování přípravy referátu /i další dny/. 

25.6. Dokončen strojopis a korektura (pro Moskvu), připraven k revizi na katedru jazyků. 

U Staré - Pavel mne žádal o posudek k jmenování Jurči řádným profesorem. Mářa u pí 

Hellerové. 27.6. Necvičil, koupena gumová punčocha (36 Kčs). Pěšky na Gorkého náměstí - 

schůze I. odboru ČAZ (dobrá), Káš vyřídil prognózu. MUDr. Václavík spokojen se stavem 

ruky. Na Lišce 3 Plzně. Ošetření břicha, výběr materiálů pro schůzi výboru Pedologické 

sekce, schůze u Kutílka (tahačka s Pelíškem - výbor pobočky MPS). U Kutílka u telefonu 

jsem nechal kalendářík a přípisy ohledně rekreace. Odeslán telefonicky telegram dr. Stibicovi 

na děkanát PEF Č. Budějovice jako odpověď na „Ubytovací poukaz“ na Františkov. 29.6. Po 

probuzení silná závrať, při vstávání přestala. U Kutílka nalezen kalendářík i spisy, chvíli 

pohovor. 30.6. Při vstávání slabší závrať. Kompletní program s omytím a ošetřením břicha. 

Přehlídka novin, zápis deníku, pořádání spisů. V Plzeňském dvoře (Řechka, Káš) 6 Plzní, 

pečený kapr - 33 Kčs. 

 

Červenec 1973 
1.7. Slabší závrať při vstávání, silnější po cvičení /také další dny/. 2.7. U Procházky tlak 

160/90. 3.7. Lehká závrať, po cvičení silnější, nejistá chůze. Odjezd autem se Svobodou, 

velké zdržení u benzin. pumpy (asi ¾ hod.). Příjezd do Litomyšle ve 12:30. Se Svobodou na 

obědě u „Slunce“ (25 Kčs, za cestu 100). 4.7. Při vstávání jen lehčí závrať, chůze jistější. 

V knihovně vypůjčeny 4 knihy. Mářa na plovárně. 6.7. Z obavy ze závrati necvičil, ošetření 

břicha. Stav závratí a nejisté chůze nezměněn. U Slunce 2 Plzně. 8.7. Mářa silné bolesti v levé 

kyčli (ischias), po Vítkových prášcích zmírnění. U MUDr. Prince 150/100, trochu zrychlené 

srdce. Ošetření břicha. U optika - nové brýle (103 Kčs). 10.7. Odpol. byl u Máři MUDr. 

Lašek, předepsal Ketazon a Thiamin. U Slunce 2 Plzně. Mářin ischias ráno zmírnění, po 

obědě silnější bolesti. Můj stav nezměněn. V Masně uzené (42 Kčs), pro vejce (křapky), 

v dešti domů. Mářa marně čekala na Dolníčka deprimovaná silnějšími bolestmi. 13.7. Přes 

noc polevily. Tělesná i duševní indispozice. Konečně zapůsobil Properistol. Do města - 

výměna knih. 16.7. Mářa dopoledne ve městě a na hřbitově. 17.7. Mářa na plovárně. U Slunce 

3 Plzně. 18.7. Do nemocnice na chirurgii k vyšetření břicha - čekalo tam mnoho lidí - odešel 

jsem. Přišlo 400 Kčs z Literárního fondu. 19.7. Mářa na Štítě na třešních, s paní učitelkou na 

malinách v Kabátě /les u Višňár/ (i další dny). 21.7. Přehlídka došlé pošty, zápis deníku. 
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S Mářou na procházce: k Němčicům - Hluboký rybník - městem - u Slunce (2 Plzně, 2 deci 

Müller Thurgau, cigarety 27 Kčs, platila Mářa). 23.7. Mářa na Štítu. 405 Kčs za posudek 

spisu Váša (z Vodohospodářského ústavu), Drbal. Výměna knih. Ve vinárně „V podzámčí“ 

dva Gruziňaky, černá káva, 2 deci Kamenáče (45 Kčs). 25.7. Mářa s pí Vachovou na třešních 

- poslány Hele, odpoledne na maliny. U Slunce 2 Plzně. 27.7. Vyhledáno autobusové spojení 

do Počátek (pro slečnu učitelku). 29.7. S Mářou na procházku: přes Šibeniční vrch na Štít, 

kolem Košíře domů. Mářa na hřbitov, já k Slunci (3 Plzně - 13 Kčs). Ošetření břicha. 30.7. 

U MUDr. Prince (tlak 180/100). Pěšky do Nedošína (naproti Máře, ta přijela vlakem). Na 

plovárně, u Slunce 3 Plzně, cestou Heparoid, zastávka u pí Vávrové pro koupací pláště. 

 

Srpen 1973 
1.8. Zápis deníku, Mářa jela na Štít (naposledy), odpoledne k Ostruhovům (cestou zastávka se 

Zd. Landsmanovou a Albínem Kusým. Mářa na plovárně, u Slunce 2 Plzně. Začal otok nártu 

pravé nohy a celková indispozice. 3.8. Mářa u MUDr. Prince - Ketazon, Vítkovy prášky, 

Superpyrin. Zápis deníku. 4.8. V noci nespal pro silné bolesti v nártu a palci pravé nohy. 5.8. 

Bolest nohy menší, ale silně oteklá - zábal. Ošetření břicha. 7.8. Bolest a otok na straně nártu. 

Mářa na Štítu s Katkou. U Slunce 3 Plzně, 3 vodky (platil Jirka a Špilar). Mářa na plovárnu, 

pak posezení u Hely. Obklad nohy. 9.8. Otok nohy značně menší, ale citlivost v nártu při 

chůzi trvá. Zápis deníku, ještě obklad nohy. Mářa na plovárnu. 11.8. Přijeli mladí z Hradce, 

nechali tu Honzíka. Otok z nohy skoro sešel, ale noha v nártu pobolívá. Mářa šla na autobus, 

já k Vandasovům - koupání. U Slunce pstruh, 3 Plzně, vodka (28 Kčs). K Slunci s Mářou, 

přišli hoši hradečtí (2+1 Plzeň, Kofola, 2 dcl vína 18 Kčs). 13.8. V Podzámčí 2 Plzně. Silnější 

bolest pravé nohy v nártu, známky nachlazení. Cvičení, zápis deníku, ošetření břicha. Mářa 

šla na plovárnu. S Mářou do města, u Slunce 2 Plzně, v samoobsluze 1 litr Kamenáč. 16.8. 

Obvyklý program, v knihovně, v Masně objednáno grilované kuře (zítra v 17:30 - 22,60 Kčs). 

Na plovárně, pak s Vachem na zahradě. U Slunce 3 Plzně, posezení s Celým.  

18.8. Mářa na zájezdu se zahrádkáři (Jeseníky). U Slunce 2 Plzně. Cvičení, ošetření břicha. 

Na fotbalu Litomyšl-Albrechtice 1:2. 20.8. Mářa šla na hřbitov. V knihovně, pro hrozící déšť 

domů. 22.8. Listonoška přinesla penzi 1629 Kčs. Mářa na plovárnu, četl a fotografoval. 

V samoobsluze láhev Kláštorné červené (22 Kčs). Necvičil, ošetření břicha. Fotografování, 

výměna filmu. U Slunce 2 Plzně, v knihovně, na hřbitově. 24.8. K Slunci, 2 Plzně, pečený 

pstruh (30 Kčs). V lázních, pak u Slunce 2 Plzně, malá vodka (13 Kčs.). Hradečtí odvezli 

chlapce od nás. 27.8. Přišel lístek od Svobody - přijede pro nás ve čtvrtek před obědem. 

U Slunce 2 Plzně, na plovárnu. Na hřišti za Jiříčkem, večer ošetření břicha. Mářa jela do 

Tržku a na Štít. Odpoledne pod Štít - s Mářou domů. Čekal na děti - přišly až v 19:50, silně 

rozčilen - Meprobamát. Doprava dvou balíků na poštu a vybavení. U Slunce 3 Plzně, salám 

(20 Kčs). Zápis deníku. 30.8. V knihovně vráceny knihy a legitimace. Mářa odvezla ložní 

potřeby k Vachovům. - Svoboda přijel k 10. hod. Oběd. Fotografování u auta. U Slunce 

posezení s Litomyšláky, 3 Plzně, koňak - 20 Kčs. Na Pankráci v 15:30 (Svobodovi 100 Kčs). 

Telef. Krištoufková: Pavel chtěl nějaká data o vzniku katedry - zítra dodám. 31.8. Data 

o začátcích pedologie nadiktována telefonicky Krištoufkové. Odeslán doporučený dopis 

Literárnímu fondu. Nevečeřel - jen čaj a koláčky. 

 

Září 1973 
1.9. Zápis deníku, šachy, křížovka. V samoobsluze špatné Kláštorné vyměnili za 

Svatováclavské. Večer zjištěno, že i to je vadné (kalné, šumí). Kompletní cvičení. Studium 

ZZ z VÚM Zbraslav (Dimitrovský). 3.9. Zkrácené cvičení, ošetření břicha. Silná bolest 

v nártu a kotníku pravé nohy, mírný otok. V knihovně. Ošetření břicha. Vyplnění složenek, 

zápis deníku. Přehlídka došlé pošty. U Procházky tlak 175/95, Colchicin proti dně. Prudké 

bolesti nohy, obklad. 6.9. Zlá noc: průjem po Colchicinu, do rána skoro nespal. Bolest nohy 



http://www.kosil.websnadno.cz  8.6 

7 

 

značně polevila, otok trvá. 7.9. Tělesné zlepšení, duševně nechuť k jakékoliv činnosti 

(deprese?). Komplet cvičení. Telef. Pavel: v pondělí v 9:30 v salonku kavárny Praha zahájení 

půdoznalecké konference - měl bych přijít. 8.9. Mářa odjela s Litomyšláky na autobusový 

zájezd do Dobrušky a Opočna. Kompletní cvičení, zápis deníku. Absolutní nechuť k práci. 

10.9. Po deváté na Václavském náměstí. Schůzka zahraničních hostů (pouze 4) a vedoucích 

našich pedologů k III. mezinárodní půdoznalecké konferenci (projevy: můj, Jenikov, Bedrna). 

Autobusem do Liběchova (oběd v Zámecké vinárně - za mne zaplacen). Odpoledne do 

Tupadel, výklad Němečkův, posezení na půdě a v laboratoři. Táborák (buřty), přijel ještě 

Lieberoth a Jacquin. Na exkurzi omluven. Odjezd po 20. hod. 11.9. Na chirurgii - zdá se, že 

se píštěl zavírá. U MUDr. Václavíka (cig. 20 Kčs) - rameno v pořádku, na nohu ultrazvuk. Na 

schůzi RR Rostl. výroby. V Pragoimportu sháněn magnetický náramek, chtějí krevní skupinu 

- nekoupil. Prudké účinky Properistolu. Na rehabilitaci - ultrazvuk pravé nohy (nárt, kotník). 

13. 9. Omluva neúčasti v Nitře. Studium materiálů z MPK (sborník, průvodce exkurzí). 15.9. 

Kompletní cvičení, zápis deníku. Křížovka, fotografování Máři a Katky před domem a z okna. 

Ošetření břicha - zdá se dobré. 16.9. Začat posudek ZZ Dimitrovský (VÚM) - 4 dny, dodám 

až na VR VÚM. Citelnější bolest pravé nohy, zvláště v patě. 18.9. Mářa odjela do Litomyšle. 

Kompletní cvičení, v knihovně. Otok a bolest pravého kolena skoro zmizela. Na ultrazvuk, 

pak v lékárně (Ophtal, Alnagon). 21.9. V parku nalezena ztracená špička u lavičky. 

V knihovně. Zápis deníku. 24.9. Necvičil. V Národním domě vědecká rada VÚM: moje 

oponentura ZZ Dimitrovského. Pak posezení (Kunz, Dimitrovský, Ferda, Jonáš, Štrupl) do 17. 

hod. Na ultrazvuku, zápis deníku, naprostá nechuť k práci. Kompletní cvičení. Na ultrazvuku. 

26.9. Na chirurgii píštěl hluboký, drenáž - chodit dál. Pořádek ve spisech. TV Skotsko-ČSSR 

2:1 (vypadli jsme z MS). 27.9. Pro zimu necvičil. Bolest a podráždění vnější strany nártu 

pravé nohy. Na ultrazvuk, hned na řadě. 

V Suchdole u Drbala honorář za skripta (4940 Kčs). U Staré Svoboda, Valla, Pavel, s ním 

jednáno o závěrečné zprávě. Telef. Píč ohledně oponentury VÚ Němečkové. Úklid časopisů. 

Přehlídka ZZ Pelíška. Komplet cvičení, zápis deníku. Telef. Literárnímu fondu (Voříšek) ve 

věci 400 Kčs v září. Poslali je, zjistí, zda je pošta z Litomyšle vrátila. Posudek metodiky 

výzkumného úkolu Němečkové (PEF). 29.9. Cvičení kompletní, přehlídka novin. V Knize: 

nový plán Prahy (20 Kčs). Na Lišce 2 Plzně. Návštěva Švestkových. 30.9. Komplet cvičení, 

zápis deníku, křížovka, šachy. Absolutní nechuť k práci.  

 

Říjen 1973 
1.10. Setkání s Pátkem (býv. předs. CZV KSČ). Posudek metodiky VÚ Němečkové. Návštěva 

Kalendy - studium jeho kandidátské práce /pokračování další dny/. K Procházkovi (165/90). 

Opsán posudek metodiky Němečkové, zaslán na děkanství PEF. 3.10. V Lanně Kolegium 

ČSAV, slabá účast - navrhl jsem Klečkovi a Kratochvílovi /zoolog VŠZ Brno/, aby do kolegia 

byl jmenován Němeček. Z Literárního fondu 800 Kčs - září, říjen. Zápisy deníku, úklid spisů. 

Ultrazvuk - pravá noha trvale bolí po stranách nártu, kotník, pata /i další dny/. Četl kand. práci 

Kalendy. Ošetření břicha. 5.10. Kompletní cvičení. Začal užívat Tomanol. 7.10. Necvičil, 

chůze velmi obtížná. Přehlídka ZZ Pelíška (písky). Velká Pardubická. Bolest nohy trochu 

zmírněna, otok trvá. Obklad nohy. 9.10. Bolestivost nohy značně slabší, otok menší. 

K MUDr. Vaculíkovi: dokončit ultrazvuk, předpis Tomanolu. U Lišky 2 Plzně. Naprostá 

nechuť k práci. 10.10. Na ultrazvuku, v lékárně. Zábal nohy (emulze od Václavíka). Do 

chirurgie (rána se zavírá, neošetřováno). 12.10. Dokončení posudku ZZ Pelíška. Přehlídka 

prací v Rostl. výrobě. 14.10. Studium kandidátské práce Pazdýrkové /do 31. října/. Komplet 

cvičení, na ultrazvuk a do knihovny. 18.10. Mářa k pí Hellerové. U Linhartové vypůjčen 

posudek Kášův k mř. prof. Jurči. U Staré malá beseda - přinesla Tomanol. Pohovor s Pavlem 

o výzkumném úkolu. Setkání s děkanem Klesnilem. Komplet cvičení. 20.10. Ošetření břicha, 

zábal nohy. 
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22.10. Studium materiálů pro schůzi u Kudrny, koordinační rada stěžejního úkolu. Záležitost 

Filipa - Kudrna slíbil radikální zákrok. Ke Kocourovi - nikdo známý - 3 Plzně. Kompletní 

cvičení. V ČAZ na Gorkého náměstí schůze VR ÚPZP (předsedal Adamec, chvíli já) - hlavně 

bonitace (utkání Mašát - Klečka ml. Miloš). Začata přehlídka materiálu k posudku na řádnou 

profesuru Jurči. Komplet cvičení, zápis deníku. Dopis prof. Jaquinovi do Nancy. Návštěva 

Filipa. 26.10. V Lanně schůze HV SVZLP (beseda Pavel, Stará, Hron, Kacerovský). Na stroji 

opsán posudek k Jurčově profesuře. 28.10. Dokončen a zkorigován strojopis posudku 

k návrhu řádné prof. Jurči. Komplet cvičení, zápis deníku. Porada u Kutílka: úkoly pro 

půdoznaleckou sekci a příspěvky do RV pro Moskvu. 31.10. Na škole odevzdal pí Linhartové 

posudek na Jurču a vráceny materiály. U Frice - jednání o Pazdýrkové. Odjezd autem domů 

(Adnan), stěhovány krabice. Na Lišce 2 Plzně. Pořádání spisů. TV fotbal vybrané mužstvo 

Evropy-Jižní Amerika: 4:4 (pěkný). 

 

Listopad 1973 
1.11. Ve VÚRV 2 obhajoby kandidátských prací: Bureš ze Žatce a Štiková z VÚRV. Mezi 

nimi oběd ze závodní kuchyně (gulášová polévka, smažené rybí filé). S Petrlíkem, Fricem a 

doc. Novákem sjednáno vrácení kandidátské práce Pazdýrkové k přepracování. Dobrá beseda 

(B. Novák, Pavel, Němeček, Knop, Neuberg, Štika) asi do 20 hod. Mikrobusem domů. 

TV: z Mech. fakulty naší VŠZ. Zápis deníku. Pořádání spisů do krabic. 3.11. Strojopis a 

korektura posudku Pazdýrkové. 5.11. U MUDr. Procházky 160/90. Z Liter. fondu 400 Kčs. 

Glet přinesl svoji ZZ, začato studium. Zábal nohy. 7.11. Konzultace s dr. Němečkovou, 

hrozně upovídaná. Jednání komise - vedl Vrba. Potíže s opatřením sil pro řešení úkolu 

Němečkové. Posezení u Vaňka (Stárka), pak u Staré (grog) a u sebe Dvořák /aspirant/, 

Svoboda. 8.11. U Václavíka - užívat Tomanol. U Kutílka: příspěvky do Rostl. výroby pro 

Moskvu. Na Lišce (vepř. kýta, 2 Plzně). Telef. Ryglewicz z Ruzyně - odpoledne přinese ZZ 

a odnese Gletovu. Zábal nohy. 10.11. Kompletní cvičení, zápis deníku, přehlídka novin. 

Posudek ZZ Gleta. Zábal nohy. Dokončen strojopis ZZ Gleta a korigován. Neděle: komplet 

cvičení, ošetření nohou, Heparoid. Zápis deníku, šachy, křížovka. 12.11. Sovové odevzdán 

seznam příspěvků pro moskevské číslo „Rostlinná výroba“, nebezpečí, že nevyjde včas. 

Pořádání krabice posudků a recenzí. Marně čekal na Ryglewicze, otráven. Ryglewicz s KPP 

Severočeského kraje (závěrečná zpráva s mapou), odnesl posudek ZZ Gleta. Prohlídka zprávy 

a mapy /na pokračování/. 14.11. Na škole setkání s Landovským. Schůze RR Rostl. výroby, 

schválen seznam příspěvků. V Lanně schůze Kolegia TZZ. Pak beseda. - Na Žižkově oslava 

64. narozenin Máři. Večeře (dobrá), trochu slivovice, 3 láhve červeného vína. Mářa s Katkou 

k MUDr. Knotkové (několik dní slabé bolesti v břiše). Studium závěrečné práce Ryglevicze. 

16.11. Komplet cvičení, louskání ořechů, zábal nohy. Kompletní cvičení. Hokej ČSSR-

Švédsko 5:0. 

18.11. Strojopis posudku - Půdní mapa Severočeského kraje, zkorigován a připraven 

k odeslání. Výpisy literárních pramenů do lístkového katalogu. 20.11. Shrbená z VÚM 

přinesla ZZ, začato studium a následný posudek /na pokračování/. 21.11. U Voříška 

v Literárním fondu odevzdán přípis o mé další literární činnosti. Z ČAZ přišla žádost o 

posudek na Facka k návrhu na zařazení do I. skupiny (samostatný vědecký pracovník). 

Komplet cvičení. 25.11. Dokončen strojopis posudku Shrbené a zkorigován. Přečten 

příspěvek Hakena pro Rostl. výrobu. 26.11. V Ruzyni VR Půdoznaleckého ústavu (moje dvě 

oponentury). Převzal od Zusky závěrečnou zprávu a mapu Východočeského kraje 

k oponování, začal číst. 27.11. Necvičil. V Ruzyni posezení u Němečka (Kalenda 50 - 

Becherovka). Komise pro půdoznalství a biologii půdy I. odb. ČAZ. Nabídl jsem znovu 

rezignaci na předsednictví subkomise půdoznalecké. Beseda u Němečka (Jurča, Pavel, Glet). 

Večer doma návštěva F. Jonáše: přinesl závěrečnou zprávu (vodku, bonboniéru), povídání. 

Komplet cvičení, zápisy deníku, pořádek ve spisech. 28.11. Začat posudek ZZ Zuska 



http://www.kosil.websnadno.cz  8.6 

9 

 

/do 2.12./. U MUDr. Procházky tlak 160/90, recepty. Zábal nohy. Citelnější závratě, zalehlé 

levé ucho. Notace z literatury. Dokončen rukopis posudku Zusky. Přinesli „opravený“ 

televizor, ale zlobí dál (třesení). Začato studium ZZ Jonáše /pokračování do 4.12./. Mezitím 

přišel opravář, televizor dělal dobrotu, ale vezmou ho ještě v úterý do dílny. Slabý otok a 

slabá bolest pravého kolena. Zápis deníku. Začat strojopis posudku ZZ Zusky.  

 

Prosinec 1973 
1.12. Návštěva Němečka - přinesl 2 příspěvky pro moskevské číslo RV. Povídání (arménský 

koňak). Filip přinesl rukopis pro Věstník ČSAV (projednat v kolegiu). 3.12. Komplet cvičení, 

zápis deníku. Návštěva Tomáška (s nějakou kolegyní): převzal závěrečnou zprávu s mapou a 

posudkem pro Zusku. Vybaven posudek Jonáše k odevzdání. Lektorský posudek příspěvku 

Hakena pro RV. 4.12. Strojopis a korektura. 5.12. Zasedání  KTZZ v Lanně, posezení 

s Klečkou: referáty o situaci v badatelském výzkumu půdoznalství (Pospíšil, Němeček, můj 

diskuzní příspěvek o situaci ve výzkumu na katedře). Dobrá beseda (Brčák, Káš, Blattný, 

Jůva, Gabriel, Bílek). 6.12. Ve VÚM na Zbraslavi zasedání I. odboru ČAZ: hlavně zprávy 

koordinátorů (rozladění s doc. Novákem). Němeček mi dal svoji závěrečnou zprávu. 7.12. 

Komplet cvičení, zápis deníku. Studium a posudek ZZ Němečka, 9.12. Dokončen a 

zkorigován. 11.12. V Ruzyni zasedání VR Půdoznaleckého ústavu. Dvě oponentury, pak 

beseda u Němečka a Damašky. Televizi odvezli do opravny. Zábal nohy. Komplet cvičení, 

pořádání spisů. 

12.12. Zasedání VR AF: projednání návrhu na jmenování Jurči řádným profesorem (posudky 

já, Klečka, Kutílek) - dobrý průběh. Malá beseda u Jurči na rektorátě (Jurča, Pavel, Klečka, 

Kutílek, Klesnil). 720 Kčs z ČSAV za vědecké kolegium. 13.12. Na Zbraslavi ve VÚM 

zasedání VR: projednání závěrečných zpráv, moje oponentura Jonáš, Shrbená. Místo oběda 

u L. Po zakončení můj krátký projev - vítán mladými. Otrávený den - marně čekal na dodání 

příspěvků pro moskevské číslo RV. Až večer telefonováno s Kutílkem. Pořádek ve stole 

(hledání klíče). Komplet cvičení, šachy, křížovka. Přehlídka novin. 16.12. Oznámení 

z Literárního fondu - zastavují příspěvek. Jirka odvolán z funkce vedoucího v Jaroměři. 

U Kutílka vyzvednuty všechny příspěvky pro moskevské číslo Rostl. výroby, jejich redakce. 

Z Literárního fondu 1200 Kčs (doplatek). 20.12. Na Tylovo náměstí do ÚVTI k redaktorce 

Sovové: probrány příspěvky pro moskevské číslo RV a zjištěn přesný rozsah. Koupen Sborník 

ČSAV (105 Kčs). Komplet cvičení. Studium bonitace. Přípis Kuncovi - řediteli VÚEZV 

k závěrečné zprávě o bonitaci /dokončen 29. prosince/. 24.12. Telefonické blahopřání 

Jurčovým. Ošetření holeně - permanganát, mast. Na Žižkově: stromeček - dárky. Dostal jsem 

krásnou pletenou vestu. Beseda (1 koňak, 0,7 Karlštejnské bílé, 1 litr Malokarpatské zlato, 

dva litry Frankovky). Hele 100 Kčs, oběd krůta - nevalná. Večer doma. Na oběd zajíc (Jiřík a 

Honzík z Hradce), večeře (smažený kapr - dobrý). Období nechuti k práci, zápis deníku. 

28.12. Na Žižkově, odpoledne domů. V samoobsluze borovička, šampaňské. 31.12. Komplet 

cvičení, nechuť k práci, ošetření holeně. Na Žižkově silvestrovské posezení. 

 

Resumé 1973: 
Cvičení, opakovaně na rehabilitaci a na chirurgii (rána na břiše nedoléčena). Oponentské 

řízení VÚ VI-4-1. První schůze přípravného výboru MPK v září 1973 v Praze. Obhajoba 

doktorátu Jurči. Dobrá beseda v zasedačce na rektorátě (rektor). Kandidatury Voplakala, 

Klabzuby. Skripta Brabcové pro meliorátory (nevyhovující). U Spálenky MDŽ. Aktiv OZS 

Svitavy, Mladá Boleslav, Litoměřice - KPP, bonitace. Obhajoba doktorátu Jonáše. Kutílek 

jmenován řádným profesorem. Zasedání I. odb. ČAZ - Benda koncentrace zemědělské 

výroby. 60. narozeniny Spálenky. Korektura skript. Příspěvek do RV pro kongres v Moskvě. 

Rehabilitace, na chirurgii. Zachar profesorem. Moje 75. narozeniny - oslavy v kolegiu ČSAV, 

v HV SVZLP v Kostelci n. Č. lesy, na katedře, doma. MUDr. Václavík spokojen se stavem 
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ruky. Slabé závratě, nejistá chůze. 4.7. do Litomyšle. Mářa ischias, pak na třešních a 

malinách. Ošetření břicha u Prince. Data o vzniku katedry. 30. 8. do Prahy. Ošetření na 

chirurgii - píštěl hluboký. Zahájení MPK (Jenikov, Lieberoth, Jacquin). Ve VÚM oponentura 

ZZ Dimitrovský. ZZ Pelíška. Ultrazvuk - pravá noha trvale bolí. Ošetření břicha, zábal nohy. 

Posudek k Jurčově profesuře, na VR AF návrh na jmenování profesorem (dobrý průběh). 

Kandidatura Bureš, Štiková. Sovové odevzdán seznam příspěvků pro Moskvu. KPP 

Středočeského kraje. VR PÚ - moje dvě oponentury. 

 

Seznam akademických funkcionářů Vysoké školy zemědělské v Praze pro období od 

roku 1973 do r. 1976: 

 

Rektor:     mř. prof. Ing. Ctibor  L e d l , CSc. 

 

Prorektoři: 1. pro pedagogickou a politicko výchovnou činnost 
      mř. prof. Ing. Vladimír  J u r č a , DrSc. 

 

  2. pro studium při zaměstnání 

      doc. Ing. Karel  N e u b a u e r , CSc. 

 

  3. pro vědecko-výzkumnou činnost 

      Prof. Ing. Dr. techn. Alois  M e z e r a , DrSc. 

 

  4. pro školní podniky 

      doc. Ing. Miroslav  P e c h a č , CSc. 

 

  5. pro výstavbu 

      mř. prof. Dr. techn. Ing. arch. Viktor  N o v á k 

 

Ředitel ÚML VŠZ Praha   doc. Vladimír  A d á m e k , CSc. (pověřen) 

 

Ředitel ÚML PEF Č. Budějovice  RSDr. Karel  V a n č a t a 

 

Děkani fakult Praha: PEF  mř. prof. Ing. Jaroslav  P í č , CSc. 

 

    AF  mř. prof. Ing. Antonín  K l e s n i l , CSc. 

 

    MF  mř. prof. Bohumil  K r u p i č k a , CSc. 

 

PEF České Budějovice   doc. Ing. Vladimír  K r u p a u e r, CSc. 

 


