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1975  /rekreace ve Starých Splavech / 

 

Leden 1975 
Žaludeční nevolnost, silné zvracení a průjem. Cvičení, zápis deníku, vyplnění složenek. 

Necvičil. Oběd - králík na smetaně. Naprostá nechuť k jakékoliv činnosti. 6.1. Lhotský mne 

žádal o oponenturu kandidátských prací Shrbené a Podlešákové, souhlasil jsem. /do 1.4./ 

7.1. Tel. Svobodovi, aby mne omluvil u Hrona, že nepřijdu na schůzi RR Rostl. výroby do 

Suchdola. 8.1. Návštěva Pazdýrkové ze Žatce: vrácena jí část kandidátské práce, odmítnuto 

jako kandidátská práce, doporučeno k publikování ve Chmelařství. U MUDr. Malčíka 

vyšetření levého ucha (chronický zánět, dostal antibiotický preparát - kapky Otosporin, 5x 

denně tři kapky). Zápis deníku, křížovka. 

9.1. Studium referátů z Moskvy. Přehlídka novin, cvičení, šachy, křížovka. 11.1. Sobota:  

v Plzeňském dvoře - Řechka, Káš, Hovorka, Korf, Klečka (dal 2 rundy vodky), 4 Plzně. 12.1. 

Neděle - otrávený den. 13.1. Tel. prof. Pavlovi ohledně zprávy o výzkumném úkolu katedry 

pro prorektora Mezeru - zařídí. Poděkování výboru ROH za dárek k Vánocům (Starka aj.). 

V knihovně. 14.1. MUDr. Příhodová: tlak 175/90, celkem v pořádku, Rheumanol na bolest 

nártu pravé nohy. Cvičení, zápisy deníku. 16.1. V Lanně kolegium ČSAV - únavná diskuze o 

ochraně krajiny. Beseda, útrata 30 Kčs (párek, Plzeň, borovička). Cvičení, přehlídka novin, 

křížovka. Máře 100 Kčs na bony. Pořádání anotací mých prací. 20.1. U ušaře - ucho 

v pořádku. Záznam přečtených knih. Nešel výtah. 22.1. Mářa jela k tetě na Radlík. Anotace 

literatury. V lékárně 2 Alnagony. Na Lišce 2 Plzně. Cvičení, šachy, anotace literatury. 27.1. 

Přišla doktorská disertační práce Šályho, začato studium /do 18.4./. 29.1. Valla přinesl svůj 

habilitační spis, beseda s ním (vignac). 30.1. Začato studium habilitační práce Vally 

/pokračování do 11.2./. 

 

Únor 1975 
1.2. Sobota: studium habil. práce Vally, odpol. Plzeň. dvůr (Káš, Řechka, Korf, Hovorka). 

7.2. Dopoledne posudek Vally, odpoledne naprostá nechuť k práci – četl (Norimberský 

deník). 9.2. Dokončen koncept Valla, studium skript Kešnera. 11.2. U Svobody, pí Staré a u 

Vally odevzdán habilitační spis s přílohami k opsání na stroji. Beseda u Vally (víno z Velkých 

Pavlovic). Autem Adnan - po 16. hod. doma. Komplet cvičení, zápisy deníku, anotace 

z literatury. Komplet cvičení. Anotace. 13.2. V Lanně s Klečkou projednán návrh na 

sekretářku kolegia (od Staré) a její data dána Pospíšilovi. Po zasedání kolegia dobrá beseda. 

14.2. Studium doktorské práce Šályho. 16.2. Neděle: posudek příspěvku Gleta pro RV. Mářa 

na návštěvě v nemocnici na Zbraslavi - s tetou Šauerovou je to špatné (infarkt?). 17.2. Na 

Pohořelci v sekretariátu kolegia porada hlavně o kontrole školících pracovišť. 18.2. Dokt. 

práce Šályho, odpoledne u MUDr. Příhodové: 175/90 - dlouhé čekání. 19.2. Zataženo, 

mlhavo, sněžení, 764, -1, 1°C, napadlo asi 12 cm sněhu. Studium doktor. práce Šályho, úklid 

léků, zápis deníku. Marně sháněn Kudrna, také ve VÚEZ (omluva na zítřek). 21.2. S Klečkou 

porada u ředitele VÚM ing. Votruby (kontrola školení aspirantů a koncepce výzkumu 

v ústavu, prohlídka aparatury „Stereoskan“- poslat tam Kozáka). Přehlídka novin, křížovka, 

cvičení. Čtení koncepce zaměření VÚM. Anotace literárních pramenů dokončena. 

25.2. Studium geologie (Stejskal), pedologie (Pelíšek, Scheffer-Schachtschabel) Televize: 

hokej Švédsko-ČSSR 0:6. 26.2. Telef. s Hellerovou a Jurčou ve věci Šályho. Studium 

pedologie (Němeček, Šály). 28.2. Pátek: odpoledne na Žižkově, televize: hokej ze 

Stockholmu Švédsko-ČSSR 3:1, Mářa jela ve 22:30 domů, zůstal jsem u Hely na noc. 
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Březen 1975 
1.3. Před 10. hod. doma. Oběd. Mářa šla k pí Pasičnykové. Do Plzeň. dvora (Řechka, Káš, 

později Hovorka). Večer u nás Švestkovi. 2.3. Cvičení, zápis deníku, křížovka. Jiříček u nás 

na obědě. Procházka s Mářou po Pankráci. 3.3. Výpisy ze Šályho, Lhotský přivezl zprávy o 

popílkách. Z ČSAV dostal 1350 Kčs. 4.3. Začato studium kandidát. práce Shrbené /do 14. 3./. 

5.3. Před 8. hod. na autobus 193, pak el. 18 a autobus 147 - na školu před 9:30. Burešovi dán 

titul agrometeorologické knihy k opatření (Koloskov). Chvíli u sebe a u pí Hellerové. Pavel 

na Kubě s Klesnilem a Dobšinským. Schůze redakční rady Rostl. výroby AF (v zasedačce). 

Zpráva, že v pondělí 3. března zemřel prof. Váša. U Kozáka: Hassun a Adnan budou 

obhajovat kandidaturu již 2. dubna (ještě nemám jejich práce k posouzení). Valla a Coufal 

habilitaci 4. dubna. Ze školy po 13. hodině, doma ve 14:30. Televize: fotbal pohár UEFA. 

7.3. Autem (Adnan) na školu, na katedře v bývalé pracovně Stejskala MDŽ. 8.3. Záznam 

kandidátské práce Hassuna Al-Roubaie a její studium. 9.3. Dokončeno studium kandidátské 

práce Roubaie, začat posudek /pokračování do 12.3./. 

13.3. V Lanně zasedání kolegia ČSAV: dobrý referát dr. Rosy o mezinárodní konferenci 

o výživě, referát Kudrny o plánování a řízení vědy (snad trochu fantastický). Dobrá beseda 

do 19. hod. 14.3. Cvičení, na pedikúře. Začat posudek kandidátské práce Shrbené /do 24.3./. 

15.3. Přehlídka novin, cvičil. Slabá bolest v levém koleně (1 Rheumanol). Návštěva Roubaie - 

odnesl si kandidátskou práci a přinesl práci Adnana, začato její studium. 17.3. Začat posudek 

Adnana. Mírná bolest a otok nártu levé nohy trvá (necvičil). 19.3. Středa: Hellerová odjíždí 

do Lázní Toušeň. Spočítány hodiny práce na posudcích. Přijel Honza z Hradce na návštěvu 

asi do soboty. Adnan Kalach si vyzvedl posudek a práci. Pokrač. posudku kandid. práce 

Shrbené. 

24.3. Začato studium a posudek kandidátské práce Podlešákové /do 31.3./. 27.3. Zelený 

čtvrtek: pokrač. posudku Podlešákové. Ze Zvolena došlo pověření oponentury doktorátu 

Šályho. Návštěva Jirky st. a mladšího na hokej ČSSR-Finsko 7:5. 29.3. Bílá sobota: přehlídka 

novin, cvičení, zápis deníku. Pokračování posudku Podlešákové. V Plzeňském dvoře (Řechka, 

Káš, Michal, Korf). Večer návštěva Švestkových. 31.3. Pondělí Velikonoční – v noci napadl 

sníh, dopoledne sněžení. Dokončen strojopis posudku Podlešákové. Katka v 15 hodin odešla 

domů. Televize: fotbal ČSSR-Rumunsko 1:1 (hráno na sněhu, neregulérní). 

 

Duben 1975 
1.4. Zápis deníku. Lektorský posudek příspěvku Fídlera pro RV. Návštěva Shrbené a 

Podlešákové - odnesly si posudky a práce. 2.4. V 8:15 na školu (autem Valla) - obhajoba 

kandidatury Roubaie, pak Kalacha (obě dobré). Beseda ve skleníku (trochu divoká pro mne). 

4.4. Od 9 hodin do 9:45 čekal na auto (Adnan byl pro benzin, zácpy v Praze) – na školu: na 

VR AF habilitace Vally a Coufala - obě dobré. Na katedře u Vally domácí beseda. Po 16. hod. 

pěšky do Lysolaj do restaurace V zátiší. Společná oslava obou kateder. Autem domů. 

5.4. Telefonovala Krištoufková - přinese Máře tašku, kterou nechala včera V zátiší. Znovu 

pročetl příspěvek Fídlera a autoreferát Šályho. 7.4. Cvičení, zápis deníku. Lektorský posudek 

příspěvku Fídlera poslán po Máře do ÚVTI. 8.4. V Olšinách zasedání VR VÚM - příliš nabitý 

program. Unaven ze schůze. Návštěva Lněničky - MS hokej ČSSR-SSSR 2:5 (slabé). 

9.4. Posudek Šály. Mářa jela na Žižkov, s Katkou k lékařce, přijela s ní ve 14:30. Návštěva pí 

Pasičnykové. Návštěva pí Švestkové. 10.4. V Lanně kolegium ČSAV (opět výklad Kudrnův 

k plánu výzkumu). Hron o Společnosti VZLP. Kooptován Čížek. Delší beseda. 11.4. Mářa 

ztratila klíče. Návštěva Hely a Jirky (Starka).  

15.4. Před 5. hod. jela Mářa na Žižkov pro kuřata. V šest dal Katce penicilin. Zápis deníku. 

Posudek Šály. 17.4. U lékařky 160/105, recepty. 18.4. Dokončen strojopis posudku doktorské 

disertace Šályho, vyplněny formuláře k odměně a dopis děkanátu VŠLD Zvolen. 19.4. 

Sobota: Plzeňský dvůr (Řechka, Káš, Hovorka, Michal). 
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21.4. Začata recenze závěrečné zprávy  KPZP. Přehlídka Zemědělských novin. Dokončen 

strojopis recenze a korigován. 22.4. Dány udělat klíče (4), vzorky jsem tam zapomněl. Začato 

studium ZZ popílků. 23.4. Ve Slezské 7 schůze RR Rostl. výroby (předsedal jsem místo 

Hrona). Došla kandidátské práce RNDr. Mocika (VÚPVR Bratislava). 24.4. Začat posudek 

kand. práce Mocika, jeho krátká návštěva. 25.4. Němeček přinesl doktorskou práci. 27.4. 

Necvičil, zápis deníku. Záznam přečtených knih. Posudek Mocik /do 12.5./. 29.4. Na škole: 

u Svobody, Drbala a pí Staré projednána záležitost tajemníka sekce pedologické (Kutílek by 

měl zůstat do konce roku). 14:45-16:45: v aule Slavnostní veřejná schůze k 30. výročí 

Osvobození (dostal diplom rektora za plnění úkolů). V Internacionálu koktejl rektorův pro 

vyznamenané. Beseda v hale hotelu: Ledl, Pavel, Pechač, Dobšinský s paní, Klesnil, 

V. Suchý. 30.4. Den únavy po včerejšku. 

 

Květen 1975 
1.5. Čtvrtek, Svátek práce: v noci déšť, dopol. zataženo-oblačno, ochlazení, 772 /mm Hg/, 6, 

15°C – odpoledne vyjasnění, oteplení. Vstal po 8. h. – v pořádku. Snídaně, přehlídka novin a 

křížovka, cvičení, mytí atd., zápis deníku. Pořádek ve spisech. Oběd. Četl. 13:30-17:15 

diplomová práce Valentové. Mářa šla na Spořilov k Soukupovům. Odpočinek. 14:45-18:45 

Mocik. Četl, televize (čes. film „Byl první máj“) do 24 h. Do postele k 0:15, četl do 0:50 hod. 

2.5. Pátek (volný): jasno, slunečno, 771, 3, 17°C – polojasno, slabý SZ. Vstal v 7 hodin – 

snídaně, holení, cvičení, mytí, koupel atd. Unaven po koupání, četl, spal do 10:45. Zápis 

deníku, anotace literatury 10:45-11:30 a 12:30-13:15, mezi tím oběd. K 13:30 s Mářou na 

autobus 134 na Letnou: procházka Letná sady (cig. 7 Kčs) – Hanavský pavilon (1 pohár a 

džus 32 Kčs), Chotkovy sady, Letná, autobus 134 – domů v 17 hodin. Mírně unaven. Večeře. 

Návštěva Švestkových. Televize (zlobila) do 24 h. Do postele v 0:15, četl do 0:45. 3.5. Sobota 

(volná): zataženo-oblačno, 763, 6, 18°C, odpoledne slabá bouřka, ochlazení na 9°C, zataženo, 

déšť. Vstal v 8 h. – snídaně, cvičení, mytí atd. Zápis deníku. 10:20-11:20 strojopis posudku 

diplomové práce Valentové. Oběd. Četl, pospával. Děkovný dopis ZV ROH VŠZ za poukaz 

na rekreaci. 14-14:45 studium popílků. Holení. Po 15. h. na autobus 134 na Letnou – Plzeňský 

dvůr (Řechka, Káš, Hovorka). V 19:04 autobus 134 domů – po 19:30. Švestková u nás (Mářa 

byla odpoledne u nich) Večeře. Televize, pospával. Do postele k 22:45, četl do 23:30. 

4.5. Neděle (pracovní): zataženo-oblačno, chladno, 766, 4, 15°C. Vstal v 7:30 – snídaně, 

cvičení, mytí atd. Máře 12 Kčs na cigarety, 16 Kčs na známku KSČ, šla na poštu pro 

doporučené dopisy pro mne - ztratila moji občan. legitimaci - nechala ji na poště, naštěstí ji 

tam našla. Mářa indisponována - ležela. Nepracoval: indispozice. 14-14:30 v lékárně 

(Alnagon aj. 13,10 Kčs). K večeru začala silná bolest palce a nártu levé nohy (záchvat dny). 

Četl, polehával. Večeře (malá chuť k jídlu). Televize. Do postele ve 22:30 – četl skoro do 24 

hodin. Krištoufková přinesla 2 diplomové práce - Valentové práce vrácena. 

5.5. Pondělí: zataženo-oblačno, odpoledne protrhávání, oteplení, 766, 6, 16°C. Vstal v 7:30 

(Mářa byla pro kuřata na Žižkově). Silná bolest palce a nártu levé nohy trvá (Rheumanol, 

Tomanol). Snídaně, necvičil. 9-11:30 studovány diplomové práce Vopáleckého a Zd. 

Svobody. Telefonováno Kutílkovi a Vallovi: seminář v květnu a Kutílek zatím zůstane 

tajemníkem půdoznalecké sekce. Oběd. Četl, pospával. Dopol. opravář televizoru (80 Kčs). 

14-14:30 záznam diplomových prací a zápis deníku. 14:30-15:30 posudek diplom. práce 

Vopáleckého. Mářa šla na Litomyšláky. Odpočinek. 16:40-19:30 dokončen koncept posudku. 

Četl, pospával, televize. Mářa přišla až v 19:45. Večeře. Do postele k 22:15, četl do 24 hod. 

6.5. Úterý: lehce zataženo-polojasno, 765, 7, 19°C, k večeru zatažení, slabý déšť. Vstal 

v 7:15. Bolest nohy slabší, otok nártu. Snídaně, holení, mytí hlavy a omytí. 10-11:45 posudek 

diplom. práce Zd. Svobody. Oběd. Četl, pospával. 15-18:15 dokončen posudek. Četl, televize. 

Večeře. Máře 50 Kčs (na cig. a příspěvek na opravu televizoru). Do postele k 22:30, četl jen 

do 23 hod. Telef. omluven na schůzi v sekretariátu kolegia. 
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7.5. Středa: polojasno, mírný SV, 760, 8, 23°C - silné oteplení. Probudil se až v 8:30 - 

snídaně, necvičil, mytí atd. Bolest nohy se dále zmírnila, otok nártu trvá. Volán Drbal – 

marně, vzkaz po Kozákovi, aby mne Drbal zavolal. 10-11:30 na stroji opsán posudek dipl. 

práce Vopáleckého. Oběd. Četl. 14:30-17:30 strojopis posudku diplom. práce Zd. Svobody 

(vedoucí Drbal). Mářa šla na Žižkov. Pořádek ve spisech. Četl. Mářa se vrátila ve 20:15. 

Večeře. Čtení a televize. Do postele po 23. hod., četl do 23:30. 

8.5. Čtvrtek: oblačno-zataženo, mírný JV, 756, 13, 25°C - po 16. hod. bouřka, déšť 

s krupkami, ochlazení na 14°C. Vstal v 6:45. Bolest slabá, otok nártu levé nohy trvá. Snídaně, 

přehlídka novin, křížovka, zápis deníku. 10:15-11:30 pokračování posudku kandidátské práce 

Mocika. Oběd. Četl, pospával. 15-18:15 Mocik. Televize: Závod míru, začátek v Berlíně. 

Večeře. Četl, televize. Do postele před 22. h., četl do 22:30. 

9.5. Pátek (svátek): od večera v noci déšť, ještě ráno - oblačno, 755, 10, 17°C. Probudil se 

v 5:45 - četl a pospával, vstal v 7:15. Snídaně, přehlídka novin, křížovka, mytí atd. Zápis 

deníku. Máře 20 Kčs (víno). 9:45-11:30 posudek kand. práce Mocika, dokončen rukopis. 

Oběd. Odpoledne návštěva mladých ze Žižkova: nalepení tapet v kuchyňce (vypita vodka, 

koňak, Beefeater, 1 l červeného) – povídání do 20 hodin. Televize. Do postele v 22:30 hod., 

četl do 23:15 hod. 

10.5. Sobota (volná): jasno, postupné zvětšení oblačnosti, k večeru vyjasnění, 761, 5, 18°C. 

Vstal v 8 hodin, bolest nohy přestala, zmenšení otoku nártu. Snídaně, cvičení atd. 10:20-11:20 

strojopis posudku Mocika. Oběd. Četl, pospával. 13:15-14:15 strojopis posudku Mocika. 

Mářa šla k Švestkovům. V 15:30 autobus 134 na Letnou do Plzeňského dvora (Řechka, Káš, 

Michal, Korf - 20 Kčs) do 18:30. V 18:45 autobus 134 domů – v 19:15. Četl. K 19:45 přišla 

Mářa se Švestkovými. Nevečeřel. Televize (Bakaláři, Norimberský proces) do 24 h. Do 

postele ve 24:15, četl do 0:45. 11.5. Neděle (volná): polojasno, postupné přibývání oblačnosti 

(víc než včera), 758, 6, 23°C. Vstal v 7:45 – snídaně, cvičení atd. Noha v pořádku. 10:15-

11:30 strojopis posudku Mocik. Oběd. Četl, pospával. 13:15-14:45 dokončen strojopis 

posudku Mocika, korigován a připraven k odbavení. Záznam pracovních hodin a deníku. 

Mářa šla s pí Pasičnykovou do Krče. 15:15-17 h. četl v parčíku, pak doma. Večeře. Četl a 

televize (auto-závody z Monte Carlo), do postele v 23:15, četl do 24 hodin. 

12.5. Pondělí: zataženo (lehčeji), 755, 8, 19°C, postupně husté zatažení, ochlazení, k večeru 

projasnění. Vstal v 6:45, snídaně, holení. Krištoufková odnesla diplomové práce Svobody a 

Vopáleckého s posudky. Umytí. K 9:15: k holiči (6,50 Kčs), jízdenky (10 Kčs), baterky a 

drátky (15,80 Kčs), bloky, papír (7,80 Kčs), doma před 10:30. Výměna baterek. Vyplnění 

složenek. Oběd. Vypravení kandidátské práce Mocika (Mářa šla na poštu). Studium popílků. 

15:30-17 četl v parčíku. Doma četl, televize (Pražské jaro „Má vlast“). Do postele k 22:30, 

četl do 23:30. 13.5. Úterý: oblačno, odpoledne částečné protrhávání, chladno, 761, 2, 17°C. 

Vstal až v 8:30. Mářa pro kuřata na Žižkově. Snídaně, cvičení atd. Většinou četl, vůbec 

nepracoval. Televize: ZM dojezd Praha aj. Do postele k 22:45, četl do 24 hodin. 

14.5. Středa: polojasno - jasno, oteplení (na slunci horko), 758, 5, 20°C. Vstal v 7:30, snídaně, 

přehlídka novin, cvičení. Četl. Oběd. Četl, pospával. Po 14 hod. s Mářou: knihovna (2 Kčs), 

cigarety (12 Kčs), samoobsluha Ryšánka (4 Krušovické 15,20 Kčs) – doma po 15:30. Unaven, 

odpočinek, zápisy deníku. 16:30-18:30 studium popílky. Dopis od Šályho: obhajoba 11. 6. 

v 10 hod. Televize: ZM dojezd Hradec Králové aj. Večeře. 20-22 h. televize: fotbal PVP 

Dynamo Kyjev-Ferenczvaros 3:0 (v Bazileji). Jiříček u nás na televizi. Do postele ve 22:30, 

četl do 23:30. Švestková u nás (cigarety 24 Kčs). 15.5. V noci déšť, ještě dopoledne, postupné 

protrhávání, 760, 7, 18°C. Vstal po sedmé hodině (zbytečně vyplašen s močením), snídaně, 

holení atd. V 8 hod. odjezd autobusem 134 na Letnou, pěšky do Lanny – v 9:30. Od 10-15:15 

v Lanně zasedání kolegia ČSAV. Beseda do 18:30 hod., autem (Bílek) k Ministerstvu vnitra, 

134 domů – v 19:30 doma. Nevečeřel (nechuť). Televize (Nejmladší z rodu Hamrů 1. díl). Do 

postele po 22:30, četl do 23:30. Útrata 30 Kčs, Máře 100 Kčs na inkaso. 
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16.5. Pátek: ráno slabá mlha, vyjasnění (na slunci horko), 760 /=1013 hPa/, 8, 20°C, 

polojasno. Vstal v 7:15, snídaně, část cvičení. Přišel Jirka student. Koupel. Oběd. Četl. 

Návštěva Mileny a Jirky do 15:30, odjeli autem. Zápis deníku. 16-18:30 studium popílků. 

Mezi tím televize: ZM příjezd do Třince. Večeře. Návštěva Švestkových – televize (čes. 

detektivka) do 24 hodin. Do postele k 0:15, četl do 0:45. 17.5. Sobota: v noci silný déšť, 

dopoledne hustě zataženo – oblačno, 762, 13, 14°C. Vstal v 8:15 – snídaně, přehlídka novin, 

křížovka. Mytí atd. Šachy. Telefonoval: Řechkovi, že nepřijdu, on také ne, pracuje. Pavlovi - 

dopis od Šályho o obhajobě 11.6. Oběd. Četl, pospával. Zápisy deníku. 15:15-18:30 studium 

popílků. Večeře. Četl, televize (detektivka NDR). Do postele po 23:30, četl do 24 hod. 

18.5. Neděle: většinou polojasno, občas poněkud zvětšená oblačnost, teplo, 766, 10, 23°C. 

Probudil se před 4:30 – Mářa se vypravovala na zájezd do Litomyšle (průjem), odešla před 

5:30 – odjezd 6:15, dobře to dopadlo. V 6 hod. do postele, četl, pospával. Vstal v 8:30, 

snídaně, cvičení, mytí atd. Četl. Oběd až ve 14:30. Holení. Četl (chystal se do parku – nešel). 

V 16 hod. televize: ZM dojel do Opole (naši sestoupili na 3. místo). Četl. Ohřáta večeře. Mářa 

se vrátila k 22:15 v pořádku. Do postele k 23. hod., četl do 23:45. 19.5. Pondělí: polojasno, 

teplo, 767, 12, 24°C, odpol. zatažení, ochlazení, večer bouřka (20-22 hod.), slabý déšť. Vstal 

před 7:45 – snídaně, četl, cvičil, mytí atd. Zápisy deníku. Mářa prala. 11:10-11:40 studium 

popílků. Oběd. Četl, pospával. 14:30-16:15 četl v parčíku. Televize: ZM příjezd do Zelené 

Hory. Pokračování studia popílků do 18:30. Večeře. Televize. Jiříček u nás pro bony. Do 

postele v 22:30, četl do 23 hodin. 

20.5. Úterý: ráno zataženo, postupné vyjasnění-polojasno, 768, 12, 20°C. Vstal po 7:30 – 

žaludeční čaj, snídaně. Četl, cvičení, mytí atd. Telefonoval do Aerolinií: zjištěny lety do 

Sliače a zpět. Telefonoval Hellerové: vzkaz pro Pavla ohledně cesty do Zvolena. Oběd. Četl, 

pospával do 15:15. Zápisy deníku. Mářa vyměnila telef. seznamy. 20 Kčs příspěvek 

Společnosti pro vědy /VZLP/. Televize: ZM příjezd do Kalisz. 18:45-19:30 studium popílků. 

Večeře. Televize (angl. detektivní hra). Do postele po 22:30, četl do 23:30. 21.5. Středa: 

polojasno, 764, 5, 20. Vstal před 7:15 – žaludeční čaj, snídaně, cvičení, chvíli křížovka, mytí 

atd. Volán Šmerha: Benešové nechán vzkaz, aby mne zavolal. Telef. do VÚM: Shrbená zařídí 

odvoz zítra v 8:15. Vyplňovány poukazy na rekreaci. Holení. Oběd. Odpoledne 14-15 četl 

v parku. V lékárně (2 Alnagony 6 Kčs). Na Lišce (2 Plzně 9 Kčs). Televize (ZM – Lodž). 

Návštěva Švestkové – povídání s ní a Mářou. Večeře. Do postele k 22:30, četl do 23:15. 

22.5. Čtvrtek: oblačno, poněkud chladněji. Vstal po 6:15 – snídaně, mytí atd., přeholení. 

V 8:15 autem do VÚM Zbraslav: obhajoby kandidatur Podlešákové a Shrbené, u obou 

oponentem, obě jednomyslně. Pak zdařilá beseda asi do 18:30. Domů autem (T 603 - šoférovi 

10 Kčs) – v 19 hodin. Večeře (polévka). Televize. Do postele po 22. hodině. 

23.5. Pátek: oblačno-střídavě oblačno, chladno, 762, 6, 18°C. Vstal po sedmé hodině, unaven 

po včerejšku, snídaně, mytí atd. Po 8:30 s Mářou: na poštu do Kotorské (doporučené dopisy 

ze Zvolena). Metrem na Hlavní nádraží, zakoupeny jízdenky na rekreaci (51,20 Kčs). Pěšky 

na Příkopy – výměna plnicího pera (dar od Máři, 20 Kčs doplatek). Pěšky k Muzeu – metrem 

na nám. Hrdinů, pěšky do střediska k MUDr. Příhodové pro recepty – doma k 11:30. Vydání: 

48 Kčs známky KSČ na 3 měsíce + cigarety 64 Kčs – celkem 183 Kčs. Oběd (malá chuť 

k jídlu). Odpoledne četl, spal. Po 18. hod. přišla Hela s Jirkou, dostal k svátku kravatu – 

večeře, beseda do 22 hodin. Do postele k 22:30, četl do 23:15. 24.5. Sobota: oblačno, 761, 6, 

16°C. Vstal po 8. hod., snídaně, přehlídka novin a „Televize“, křížovka. Oběd. Křížovka, 

zápisy deníku. Jiříčkovi 10 Kčs. Holení. K 15:15 na autobus 134 na Letnou do Plzeňského 

dvora (Řechka, Káš, Michal – 3 Plzně 15 Kčs), domů autem s Michalem – v 18:45. Večeře. 

Televize. Balení na rekreaci. Mářa čistila ledničku a balila asi do jedné hodiny. Telefonicky 

objednán taxi (dispečink 242441). Do postele ve 23 hodin. 

25.5. Neděle: oblačno - zataženo, odpoledne déšť, chladno. Vstal v 4:30 – snídaně atd., 

dobaleno. Mářa nevyspalá, unavená. V 6:15 taxíkem na Hl. nádraží (35 Kčs). Odjezd v 7:06 
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spěšným vlakem přes Mladou Boleslav (přestup) do Starých Splavů, příjezd před 10. hod. 

Přihlášení, ubytování (vilka č. 109. „Hynek“). Oběd. Odpoledne doma (déšť, v pokoji chladno 

- netopí se, jinak slušný pokoj). Po 17. hod. na večeři v zotavovně „Na pobřeží“(na břehu 

Máchova jezera). Do postele před 20. hodinou. 

26.5. Pondělí: oblačno, zataženo, chladno. Vstal v 6:45 – mytí, holení atd. K 7:45 na snídani. 

9-11 h. procházka po Starých Splavech (hromadná). Černá káva, St. myslivecká. Oběd. 

Bolesti nohou při chůzi (kotníky a nárty). Odpoledne projížďka motorovou lodí po jezeře (15-

16 h.). Pak v klubovně (půjčení knih). Seznámení s pí Sedlickou (vzdálený vztah k Litomyšli 

- velmi řečná). Večeře (pro mne příliš mnoho jídla). Do 20 hodin v klubovně – televize. 

Domů, do postele před 21 hod., chvíli četl. 27.5. Úterý: ráno trochu protrháno (trochu tepleji), 

pak oblačno, zataženo. Vstal v 6:45, mytí atd. Po 7:30 do zotavovny na snídani. Posezení na 

břehu, černá káva, St. myslivecká. Procházka s Mářou a pí Sedlickou po břehu jezera. Oběd. 

Před 13. hod. jela Mářa s výpravou autobusem do Zákup a Nového Boru. Před 13:30 šel 

domů, četl, spal (v posteli) do 15:45. Zápisy deníku. V 17 h. do zotavovny „Na pobřeží“. 

Večeře. V klubovně, po 20. hod. domů, k 21. hod. do postele, chvíli četl. 

28.5. Středa: vyjasnění, oteplení (na slunci až horko). Vstal v 6:45, holení atd. Po 7:30 do 

zotavovny „Na pobřeží“ – snídaně. Posezení u jezera. Oběd. Mářa odpoledne na společné 

vycházce do Doks, zpět lodí. Večeře. V Klubovně televize: fotbal finále PMEZ Bayern 

München-Leeds Un. 2:0 (!) – do 22 hod. Domů, do postele ve 22:30. Žaludeční nevolnost 

trvá, pocity u srdce, horší dech. 29.5. Čtvrtek: ráno jasno, postupné přibývání oblačnosti – 

polojasno, teplo (na slunci horko). Vstal až v 8:30 - Mářa na celodenní zájezd: Jablonné - 

Liberec s výstupem na Ještěd. Celý den u jezera (černá káva + Stará myslivecká, Gruziňák + 

tonik). Oběd (trochu lepší chuť). Spal na lavičce před zotavovnou, pak seděl u kiosku. 

Nevečeřel. Večer v jídelně na přednášce o Máchově kraji do 21 hodin. Do postele v 21:30. 

30.5. Pátek: zataženo, chladno, dopoledne dešťová přeháňka. Vstal v 6:45 - žaludeční 

nevolnost trvá, potíže s dechem (do kopce). Nešla teplá voda. Holení atd. Po 7:30 do 

zotavovny – snídaně. Závody pramiček, chvíli venku, většinou v klubovně (Fernet Stock). 

Oběd (jedl bez chuti). Vráceny 2 vypůjčené knihy. Mářa šla na procházku s pí Sedlickou, já 

domů. Četl, spal (v posteli) do 15ti h. Zápisy deníku. K 17. hod. do zotavovny. Večeře (slabě 

jedl). Večer televize v klubovně do 21 hodin. Únava, špatný dech cestou do kopce. 

31.5. Sobota: zataženo, chladno, občas déšť. Mářa vstala v 5:30, balila, šla na snídani 

do zotavovny, zůstal jsem ležet. Mářa přinesla čaj a housku, šla ještě na procházku s pí 

Sedlickou. Vstal v 8:30 – umytí atd. Dobalení kufru a tašky. Mářa přišla v 9:30. V 9:45 na 

nádraží. Odjezd v 10:18 – v Bakově přestup, ve Vysočanech po 13:15 hod. Elektrikou na 

Nám. bratří Synků, autobusem 193 domů – v 14:15 doma. Vybalení. Odpočinek. Návštěva 

Švestkových – povídání a televize do 22:30. Do postele asi ve 22:45, četl do 23:30. 

 

Červen 1975 
1.6. Neděle: dopol. zataženo, odpol. částeč. protrhání, k večeru opět zataženo, velmi chladno, 

759, 6, 16°C. Vstal k deváté hodině - žaludeční čaj, cvičení (poněkud omezené), snídaně, 

televize, omytí atd. Oběd (jen polévka). Po obědě přišli hoši z Hradce (přijeli na Semafor), 

Mářa s nimi šla na Žižkov. Ležel, četl, pospával do návratu Máři. Večeře (nudle s žervé - jedl 

s chutí). Televize. Jirka zůstal u nás na noc. Do postele ve 22:15, četl do 22:45. 

2.6. Tel. pí Stará: mám zamluveny letenky do Sliače, vyzvednout je do 15. hod. Došel 

doktorát Hraškův z Bratislavy - začato studium doktor. dis. práce Hraško /pokrač. do 21.7./. 

3.6. U MUDr. Příhodové zvýšený tlak 200/100, zítra na EKG, raději do Zvolena neletět, Mářa 

4.6. vrátila letenky. 5.6. Odeslán telegram Šálymu, že z vážných zdravotních důvodů 

nepřijedu k obhajobě jeho doktorátu. Po 9:30 mikrobusem pro Pavla a Hrona - do VÚRV 

Ruzyně: obhajoba kandidatury Mocika - všemi hlasy, moje oponentura. Dobrá beseda asi do 

19 hod. 6.6. Dopoledne ing. St. Beneš přinesl ZZ o mikroelementech v horninách ČSR, 
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prohlídka zprávy. 7.6. Cvičení, křížovka. Bolest a otok kotníku a nártu levé nohy. Od 14:30 

agenda: Dotazník pro red. radu Rostl. výroby. Materiál „Klasifikace, oceňování a racionální 

využití půdního fondu v ČSSR“. 9.6. U Příhodové: zpomalení srdečního tepu, chtěla mne 

poslat do nemocnice - počká ještě týden, předepsala Euspiran. 10.6. Cvičení (jen nohou). 

Telef. Hellerová a Jurča - snad mi opatří na pátek 13.6. auto k cestě na školu. (Hlavní výbor 

Společnosti a moje narozeniny). Studium článku Fackova - nevím si rady s lektorským 

posudkem /do 18.6./. Trvalá nechuť až neschopnost k práci. Otok nártu a levého kotníku trvá, 

téměř bezbolestný. 

12.6. V Lanně zasedání kolegia ČSAV. 13.6. S Borisem autem na školu. Schůze HV 

společnosti. Kratochvílovi předána intervence za J. Vratislava k přijetí na obor zootechnický 

(od Jirky st. z Hradce). Beseda u Jurči - Pavel, chvíli Stará, Drbal, Svoboda (dvě 0,7 vína, 2 

vodky). Večeře u Hely na Žižkově (Starka, trochu Myslivecké), spal na Žižkově. 14.6. Před 

šestou hodinou vzbudil Helu a děti – balení na cestu na letní pobyt na 14 dní (bouda Helena 

nad Pecí podniku Tesla), Jiříčkovi 20 Kčs, Katce 30 Kčs za vysvědčení. 15.6. Ze Žižkova 

domů na Pankrác. Lektorský posudek příspěvku Facka. Prudký zánět spojivky v levém oku 

(po heřmánku zmírnění). 

16.6. Pondělí: 77. narozeniny. Komplet cvičení. Zápisy deníku, lektorský posudek příspěvku 

Facka. U MUDr. Příhodové: stav se trochu zlepšil, ale zítra zase na EKG. Nezlepší-li se 

podstatně, chce mne poslat do IKEMu. Polehával, léčil levé oko heřmánkem. 17.6. Na EKG, 

na očním: vřídek na rohovce levého oka (předpis Ophtalmo Framykoin composit). 

Krištoufková přinesla blahopřání od Klesnila. 18.6. Dokončen lektorský posudek Facka. 19.6. 

Začat posudek příspěvku Lhotského. 23.6. Korektura a příprava posudku Lhotský k odeslání. 

Dopis Šálymu. Posudek Lhotský odeslán do ČSAZ Sobotkové se zapůjčenými materiály. 

U lékařky určité zlepšení srdeční záležitosti, nemusím do nemocnice, dala mi zprávu pro 

MUDr. Prince. 24.6. U MUDr. Pechanové na očním: zlepšení. Pročetl příspěvky Zusky, 

Šimka a Vaňka, Říčařové pro Rostl. výrobu. 26.6. Lektorský posudek dvou příspěvků 

Němečka pro RV, odeslány poštou. Telef. Svobodovi - pojedeme v úterý 1.7. v 8:30 hod.  

27.6. Křížovka, koupel, Mářa odeslala balík do Litomyšle. Odjezd Katky na tábor. Televize - 

Spartakiáda. Telef. MUDr. Příhodové: tep 76 - dobré. 28.6. První den Spartakiády. Většinou 

četl (magazín „100+1“). Televize: Spartakiáda. 30.6. V noci probudila bolest levého boku 

(hýždě), trvá už asi týden, vzat Rheumanol, zdá se, že zabral. Na poště v Křesomyslově - 

velká fronta na důchody, vyzvednuty 2 poukázky. 

 

Červenec 1975 
1.7. V 8 hod. telefonoval Svoboda, že nemůže nastartovat, vybitá baterie. Čekáno do 10:30, 

nakládali v nejhorším dešti a větru, v Litomyšli ve 14 hod. Slečna byla ještě doma, odjela až 

v 17 hod. Se Svobodou u Slunce na obědě (za cestu 150 Kčs, oběd 40 Kčs). Večer přitopeno. 

2.7. Na středisku: Princ už neordinuje, působí v LPK. Setkání s ním - přečetl si informaci od 

Příhodové, řekl, že to není nic vážného. U MUDr. Bernáta: srdce a tep celkem v pořádku 

(160/90), jen Prenylamin. Prudký zánět spojivky - Framykoin, obvaz oka. V lékárně 

Prenylamin, Rheumanol (bolest v kříži). Četl na zahradě. Mladí z Hradce a Mářa na plovárně. 

Zápisy deníku. 

6.7. Dopis od Hraška: pověření od Špaldona, žádost o závěr posudku k doktorátu pro 

Špaldona. Mářa na Štítu (třešně) /i jiné plody i další dny/. Četl na výstavišti. Baterky do 

tranzistoru. Četl a pospával na zahradě. 8.7. Našel klíč od domu. Na nádraží naproti Máře. 

9.7. Studium doktorské práce Hraška /do 15.7./. 10.7. V knihovně. 11.7. Návštěva pí 

Hudlerové - prosba za intervenci, syn nebyl přijat na fakultu mechanizace. Dopis Jurčovi - 

odeslán doporučeně, expres. 13.7. Neděle - celková indispozice, bolest v bedrech - 

Rheumanol valně nezabírá. 15.7. Začat posudek doktorské práce Hraška /do 21.7./. V lékárně 

Properistol, Ophtalmo-Septonex, Analgin (9,60 Kčs). U Slunce 2 Plzně /také další dny/. 
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Bolest v bedrech trvá, Rheumanol nezabírá. 18.7. Došla ZZ Jonáše z VÚM k oponentuře. 

21.7. Odeslán doporučeně posudek doktorské disertace Hraška s dopisem pí Hellerové. 23.7. 

Studium a posudek závěrečné zprávy Jonáš /do 1. srpna/. U MUDr. Bernáta (180/110), na 

bolesti v bedrech Fenylbutazon. Kdyby nepomohl - injekce. U Slunce (setkání s les. inž. 

Stuchlým, 3 Plzně). 24.7. Zabalena a odeslána doktorská práce Hraškova Špaldonovi. Mářa 

šla na plovárnu. 28.7. Mářa jela v 6 hodin na maliny, vrátila se k polednímu. Na poště: 

telegram Jirkovi k 20. narozeninám. Mářa dělala malinovou zavařeninu. 

30.7. Středa: jasno, slunečno, klidno – odpol. až střídavě oblačno, slabý Z. Četl od 4:30, vstal 

před 6:45. Snídaně, Mářa šla pro kuřata. Holení, mytí, zápis deníku. K 8:45 do města: na 

poště placen telefon (40,60 Kčs), pro rohlíky (6,40 Kčs). U Slunce (2 Plzně, klobása 15 Kčs). 

Doma po 11. hodině. K 12:45 přijela Katka s pí Pasičnykovou a Sabinou (z Kanady). Mářa šla 

s nimi do zámku a na plovárnu, přišla po 18:30. Sám doma, četl do 15 hodin. V knihovně a u 

Slunce: setkání s p. Kysilkou (bratranec pí Linhartové – prima chlapík, 75 let). Večeře. 

Návštěva pí Linhartové. Televize: fotbal Bohemians-Torpedo Moskva 3:0. Katka spala u mne 

v pokoji. Do postele v 21:45, četl do 22:30. 31.7. Mářa jela na maliny, vstal v 7:20. Katka šla 

do města a k Věnečkovům. Od 9:15-11:45 posudek záv. zprávy F. Jonáše (v altánku). Ke 12. 

hod. do města – čekal na Katku před Sluncem – nešla se mnou na oběd, najedla se u Věnečků. 

Odpoledne od 15:30-18 h. posudek závěrečné zprávy Jonáše. 

 

Srpen 1975 
1.8. Cvičení, dokončen posudek ZZ Jonáše, odeslán do VÚM. Křížovky, zápis deníku. Četl 

v parku u Loučné. 4.8. Přehlídka spisů. Odeslán příspěvek Fackův (redakci Rostl. výroby) a 

podepsána smlouva o recenzi s Academia nakladatelstvím ČSAV. 5.8. Cvičení (zdá se, že mi 

nesvědčí - bolest v bedrech). 6.8. S Mářou do Poličky, procházka městem, autobusem domů. 

8.8. Autobusem do Proseče - drobné nákupy. Pěšky do Budislavy - koupání, návrat do 

Litomyšle. Přijel Honza, vrátila se Katka ze zájezdu do Turnova s pí Věnečkovou. 11.8. 

Přijela Hela. Přišla závěrečná zpráva Smolík z VÚM. 13.8. Začato studium ZZ Smolíka /do 

5.9./. U MUDr. Bernáta - srdce v pořádku, ale vyšší tlak trvá. Silnější bolest pravé nohy 

v kotníku při chůzi. 14.8. S Mářou a Katkou na koncertě v nádvoří zámku (dechovka 

Jednotného klubu pracujících - dobrá). 16.8. Procházka přes Líbánky, horem přes Záhradí 

(domková čtvrť) a Betlém domů. 

18.8. Zápis deníku, po obědě ležel, pospával. Večer v 19-24 hod. mladí u nás - oslava Helina 

svátku (1 Starka, 1 Vlašský ryzlink, 1 Sylván, 1 Frankovka). 22.8. Zmatek s penzí - chybně 

vyplněná poukázka. V knihovně vráceno 5 knih. Jirka otec si odvedl Katku k Věnečkovům, 

měla ráno horečku 38,4°C. S Mářou na poštu - Hele odeslána krabice jablek. 23.8. Sobota: 

Katka angínu, zůstane u babičky Věnečkové s Jirkou otcem. S Mářou do zámku (opravená 

sgrafita). Za byt 650 Kčs. Rozpočet na prázdniny: moje hotovost 4684 Kčs, zbylo 1970 Kčs, 

větší vydání 1626 Kčs (činže, kalhoty aj.), drobná vydání 1040 Kčs, tzn. přibližně 28 Kčs 

denně – za cigarety, pivo aj. /částka 28 Kčs odpovídá v roce 2017 zhruba částce 240 Kč/. 

Začato balení, do postele ve 22:30. 

24.8. Vstal v 6:30, silné zhoršení počasí – déšť. K Věnečkovům odneseny drobnosti Katce 

(Hela s Jiříčkem odjeli z Litomyšle do Prahy v 6 hod.). Odjezd z Litomyšle do Hradce /vezl 

autem Jirka/, příjezd k bytu v Hradci v 11:50. Oběd, televize (motocyklové a závody sidecar, 

Brněnský okruh). 25.8. Jirka s Milenou odjeli autem do Rumunska. 26.8. Četl, pospával na 

gauči. Telefonovala Hela (v bytě všechno v pořádku). Ve 14:45 s Mářou na Žižkovo náměstí - 

v „Levné obuvi“ hnědé polobotky kožené (220 Kčs). Odpočinek, zápis deníku. Po večeři šla 

Mářa s Honzou do kina. 27.8. Studium ZZ Smolíka a posudek. V 14:30 s Jirkou a Mářou na 

tenisové kurty (četli). 29.8. Pátek: 10:40-11:50 pracováno na posudku záv. zprávy Smolíka. 

Oběd. V 14:30 s Mářou autobusem číslo 14 do módního domu Don (prohlídka, setkání 

s Honzíkem). Domů v 16:15, čtení, televize (blbý film ze Slovenského národního povstání). 



http://www.kosil.websnadno.cz  8.8 

9 

 

30.8. Po obědě sám do restaurace „Na Růžku“ (3 Plzně 13 Kčs). Doma po 17:15, čtení, 

večeře, televize (fotbal). 31.8. Silný záchvat dny (chodidlo a nárt pravé nohy, kotníky), chůze 

velmi obtížná. Ani se nemyl. Do 14:30 polehával, četl. 14:30-18 hod. posudek ZZ Smolíka. 

Večeře, zesilující bolest nohy. Jirka odjel autem (se známými) do Prahy. 

 

Září 1975 
1.9. Po poledni přišla lékařka (150/80!) - Fenylbutazon, Rheumanol, Hydrochlorothiazid. 

Obědval i večeřel v posteli. 2.9. Bolest nohou polevila, mohl jsem sejít dolů. Zápisy deníku. 

Posudek Smolíka. 3.9. Další polevení bolesti v nártech, citlivost pravého kolena. Properistol 

zapůsobil. 4.9. Dokončení a odeslání posudku ZZ Smolíka, přípis řediteli VÚM Votrubovi. 

Do pivnice „Na Růžku“ (3 Plzně), autobusem číslo 12 domů. 6.9. Opět „Na Růžku“ dobré 

posezení (4 Plzně, 17 Kčs). 8.9. Po 15. hod. pěšky do „Koruny“ (závodní klub závodu 

„Vítězný únor“ - dobrý podnik, 3 Plzně, 2 koňaky, uzená rolka). Pěšky domů. Večer k 18:30 

přijeli mladí z Rumunska. 

9.9. Balení na cestu, ve 14:30 autem s Jirkou – v 16:30 doma na Pankráci. 10.9. Pošta 

v Kotorské (vyzvedl 495 Kčs za opon. Šályho ze Zvolena, zaplatil 100 Kčs inkaso). Po obědě 

vyzvedl důchod (1533 Kčs – srážka 95 Kčs za inkaso). Pořádek ve spisech, vyplňování 

složenek. Telef. Hellerová: 24. t. m. mám jet s Jurčou a Pavlem do Bratislavy (obhajoba 

doktorátu Hraško). Došly 4 závěrečné zprávy z VÚM k oponentuře. Registrace oponentur. 

11.9. V 8:45 autobusem 134 na Letnou, pěšky do vily Lanna. V Lanně zasedání kolegia 

ČSAV. Od Klečky 1350 Kčs za činnost v kolegiu. Do 18:15 beseda k 75. Kalandry (hostil 

vínem). Útrata: borovička, kuře, Plzeň, 52 Kčs, cigarety 10 Kčs, 10 Kčs na kytku Kalandrovi. 

Doma v 19 hodin. 

12.9. Oblačno, odpoledne protrhávání (v noci déšť), 757, 12, 18°C, večer déšť (přechod 

fronty). U kožního lékaře (v lékárně, dal dělat mast). 13.9. Sobota: komplet cvičení, zápisy 

deníku. Kondolence pí Kácové. Dokončena registrace záv. zpráv výzk. úkolů z VÚM. Po 15 

hodině z domova do Plzeňského dvora: jen Řechka, Káš nemocen, Hovorka autem (3 Plzně 

15 Kčs). Doma již v 18:15: televize (fotbal Slovan Bratislava-Teplice 4:1, dobré). 14.9. Čtení 

a začat posudek první ZZ VÚM. 15.9. Mářa šla ráno po 4. hod. na Žižkov pro kuřata a k pí 

Pasičnykové. Odeslán dopis Literárnímu fondu, na poliklinice EKG, lékárna (Alnagon 6 Kčs). 

Dokončen posudek 1. záv. zprávy VÚM, začato čtení 2. záv. zprávy VÚM. 

16.9. V Olšinách 9-13 h. schůze komise pro obhajoby závěrečných zpráv (moje oponentura). 

Autem s Jonášem domů. Čtení 2. záv. zprávy VÚM. Telefon od včerejška nefunguje. 20.9. 

Dokončen strojopis posudku druhé ZZ, začato čtení třetí záv. zprávy VÚM /do 22.9./. 

Odpoledne do Plzeňského dvora, večer televize (dobrá hra o Jeronymu Pražském). 23.9. 

Dokončen strojopis třetího posudku pro VÚM (zkorigován a připraven k odeslání), začato 

čtení čtvrté záv. zprávy (Škopková) VÚM. 

24.9. Pročten a k přednesu upraven posudek doktorské disertace Hraška, pokrač. čtení záv. 

zprávy Škopkové. Čekal na auto: k 13. hodině odjezd T603 s Jurčou a Pavlem přes Benešov, 

Vlašim, Pelhřimov (zastávka - mizerný guláš, platil Jurča), Jihlava, Velké Meziříčí (zastávka 

v hotelu Horácko – Jurča a Pavel večeřeli), k 19. hod. v Brně na VŠZ v nové budově u 

Vaculíka - pohoštění (výborné víno, whisky). Ubytování v nové koleji. 

25.9. V 6:45 odjezd z Brna přes Břeclav (pomalejší jízda pro mlhu) do Bratislavy. V Ústavu 

půdoznalství a výživy rostlin v Bratislavě obhajoba doktorátu Hraškova, řídil Špaldon, 

výsledek jednomyslný. Kudrnův projev o zpřísnění kandidatur a doktorátů. Po 24. hod. 

ubytování v hotelu „Dukla“. 26.9. Autem do ústavu. Posezení s Hraškovým otcem a 

manželkou, s Holobradým (snídaně klobása, pivo, vodka, koňak). S bratry Mocikovými do 

Chorv. Grobu: pečená husa v peci, lokši (bramborové placky), víno. Autem do hotelu Dukla. 

Pavel se šoférem odjeli do ústavu, zůstal jsem s Jurčou v hotelu (čaj s palačinkou - platil 

Jurča). Díval se u mne v pokoji na TV hokej Winnipeg Jets-ČSSR 1:3. 27.9. Odjezd do Prahy: 
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v Břeclavi zastávka na svačinu. Před Svitavami zastávka v lese (Pavel, Jurča, šofér šli na 

houby - nic nenašli). V Litomyšli u Slunce malá večeře (platil jsem 100 Kčs). Vyzvedli Mářu, 

přes Chrudim, Čáslav, Kutnou Horu do Tuchotic (Pavel tam zůstal u otce), doma v 19 hod. 

(šoférovi 50). 29.9. Hledání známek KSČ, našly se v pytli na papír. Dokončeno čtení ZZ 

Škopkové a začat posudek. Večer televize (hokej). 30.9. V Olšinách schůze komise VR 

VÚM: obhajoba 4 závěrečných zpráv /příprava/. Autem (Votruba) na Pankrác, zápisy deníku. 

 

Říjen 1975 
1.10. Posudek závěrečné zprávy Škopkové. Telef. Lhotský ohledně doktorátu, Němeček 

rovněž. Zavolán Pospíšil (Klečka tam nebyl): složitý postup s doktorátem Němečka /?/, 

pokrač. posudku ZZ Škopkové, televize (fotbal PMEZ, box Clay-Fraizer). 2.10. Dokončení 

posudku Škopkové, začat strojopis posudku. U Lišky (dvě 10°, Plzeň neměli). 3.10. 

Dokončen strojopis, korektura a příprava k odevzdání ZZ Škopkové. Došla ZZ Guspána 

z VÚM k oponentuře. Máře dáno 27 Kčs na cig. a 16 Kčs na známku KSČ (zase ztratila dvě 

čtyřkorunové). Záznam nově došlých ZZ (Urbánek, Guspán). V 16-17:45 četl ZZ Beneše. 

4.10. Sobota: prohlídka novin, čtení záv. zprávy Beneše. Oběd. V záznamech zjistil, kdy 

dostal „Zlatou medaili“ za zásluhy o VŠZ (6.10.1969), zápis deníku. Plzeňský dvůr (Řechka, 

Káš, Michal, 3 Plzně). 

6.10. Začat posudek záv. zprávy St. Beneše /do 8.10./. Máře dáno 100 Kčs na bony. Televize 

(fotbal, hokej). Začato čtení ZZ Guspána, pokračování do 21.10. 8.10. V Olšinách schůze 

komise VÚM (4 závěrečné zprávy). Sešel se s Pelíškem. Autem VÚM až k domu ve 14 h. 

Četl usnesení ÚV KSČ o zemědělství, četl ZZ Guspána. 9.10. V Lanně zasedání kolegia 

ČSAV (nabízena mi expertíza - odřekl jsem, urgovali recenzi „Ochrany krajiny“). Beseda do 

17:30. 10.10. Strojopis posudku ZZ St. Beneše, návštěva mladých ze Žižkova a Švestkových 

do 23:45. 11.10. Sobota: korekce strojopisu posudku Beneš a připraveno k předání, pokrač. 

čtení záv. zprávy Guspána. Plzeňský dvůr (Řechka nepřišel, Káš, Korf – dobré posezení, tři 

Plzně). 12.10. Posudek ZZ Guspána /do 17.10./. Televize: Velká pardubická. 13.10. Posudek 

ZZ Guspána. Mářa jela na Radlík. Bolest levé paty. Návštěva ing. St. Beneše: odnesl si ZZ 

s posudkem. 

14.10. Na škole u Hellerové: setkání se Svobodou a Dvořákem, pak s Jurčou u Hrona na 

katedře: beseda s novým CSc. po obhajobě /Jan Hinterholzinger - absolvent AF z r. 1964 

z Jurčova ročníku/. V 15:15 do zasedačky: debatní úterek o minimálním zpracování půdy. 

Dobrý referát doc. V. Černého a můj diskuzní příspěvek, diskuze. Večer návštěva studenta 

Jirky u nás. 15.10. U Příhodové tlak 165/100, jinak v pořádku včetně EKG z 15.9. Strojopis 

posudku ZZ Guspána. 17.10. Pátek: dokončení strojopisu posudku záv. zprávy Guspána a 

příprava k vrácení. Dopis FMZVž: sdělení dat k výplatě honoráře za posudek Lhotského 

(k zařazení do I. třídy). Zápis deníku. V 15:45-16:45 začato čtení Urbánkovy kandid. práce. 

18.10. Sobota: 8:30-11:30 čtení „Ochrany krajiny“ /do 24.10./. Oběd, holení, mytí, převlek – 

s Mářou na Žižkov, Jiříček měl včera čtrnácté narozeniny. Poprvé v bytě ve II. patře. 

Povídání, televize, zůstali spát na Žižkově. Neděle: pěšky na Hlavní nádraží, metrem na 

Budějovické náměstí, pěšky domů. Od 15:20-17:50 čtení „Ochrany krajiny“. 

20.10. Recenze „Ochrany krajiny“ /do 7.11./. 21.10.  V Olšinách schůze komise VÚM - pět 

závěrečných zpráv. Radějovi odevzdána ZZ Guspána s posudkem. S Votrubou přes Pankrác 

až k domu. 24.10. Na Malostran. nám.: U „Kocoura“ Korf, Kunz a jeho bratranec - dobrá 

beseda (4 Plzně), cig. Sparty 8 Kčs. 25.10. Sobota: prohlídka novin, Máře 11 Kčs na cigarety. 

Bolest pravé nohy (nárt). Od 9:30-11:30 recenze „Ochrany krajiny“. Odpoledne televize 

(hokej Plzeň-Pardubice 8:3), čtení. 28.10. Na VŠZ se St. Benešem (Pliska). K doc. Dvořákovi 

na meliorace - projednání ZZ Beneše (moje oponentura), Dvořák předsedal, výborně vedl. 

U Hellerové - dal příkaz, aby se udělaly závěrečné zprávy. U Klečky projednána recenze 

„Ochrany krajiny“. Zastávka na agrochemii (Tesař – malá oslava jeho 20 let na škole). Výpis 
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z Vaňkovy (VÚM) studie o melioraci písčitých půd popílkem. Přečteny posudky na zítřek. 

29.10. Autem s Podlešákovou do VÚM na Zraslav, komise k projednání závěrečných zpráv (4 

oponentury). Chvilku u Votruby, chvíli s Kremerem, Lhotským a Podlešákovou. Lhotskému 

vrácena půjčená studie Vaňka, Říčařové o melioraci půd popílkem. Autem (s Podlešákovou) 

v 15 hodin domů. V 17 h. televize: fotbal ČSSR-Anglie v Břeclavi – přerušeno v 17. minutě 

(0:0) pro hustou mlhu. 30.10. Pořádek ve spisech, recenze „Ochrany krajiny“, televize: fotbal 

ČSSR-Anglie 2:1 (kvalifikační pro ME). 

 

Listopad 1975 
1.11. Sobota: přehlídka novin, křížovka, šachy. Přečetl „Plán výzkumu“ od Němečka, 

posudek /ukončen 3.11./. 5.11. V 7:30 mikrobusem pro Javorského v ÚKZÚZ - v Ruzyni 

komise úvodní oponentury (předseda doc. B. Novák, moje oponentura hlavního plánu VI-4-7 

na léta 1976-80). Plzeňský dvůr (oběd, 2 Plzně 25 Kčs). Doma ve 14 h. – recenze „Ochrany 

krajiny“. 7.11. Dokončen strojopis recenze „Ochrany krajiny“, korigován a připraven 

s rukopisem spisu k odevzdání. Zápis deníku. Začato studium syntetické zprávy Němečka 

/do 11.11./. 10.11. V nakladatelství ČSAV u redaktora Šimečka odevzdána recenze Ochrany 

krajiny a vrácen rukopis. Zápisy deníku. Od 15-17 h. rukopis posudku syntet. zprávy 

Němečka, dokončen, začato studium syntet. záv. zprávy Sirového. 12.11. Posudek syntetické 

závěrečné zprávy Sirového, dokončen rukopis. Damaška přinesl svoji syntetickou závěrečnou 

zprávu, dal jsem mu posudek zprávy pro Němečka. V 17-19 h. začato studium syntet. záv. 

zprávy Damašky. 13.11. V Lanně zasedání kolegia ČSAV: jmenování nových členů 

korespondentů ČSAV - Bílek, Janíček, Kováčik, Zachar /návrh/. Oslavu opatřil Bílek (útrata 

jen 16 Kčs za borovičku). Beseda do 17. hod. 14.11. Dokončen a opraven strojopis syntetické 

zprávy Sirový, pořádek ve spisech. Zápisy deníku. Posudek syntetické zprávy Damašky 

/dokončen 17.11./. S mladými ze Žižkova beseda k Mářiným narozeninám. 17.11. Dokončen 

strojopis a korektura posudku závěrečné syntetické zprávy Damašky. V Ruzyni vědecká rada 

PÚ - moje tři oponentury závěrečných syntetických zpráv Němečka, Sirového a Damašky. 

Odpoledne půdoznalecká komise - nejsem členem. Beseda u Němečka - s prof. Pavlem 

projednány zprávy o výzkumném úkolu katedry. Plzeňský dvůr (večeře, 2 Plzně 22 Kčs). 

18.11. Studium a posudek kandidátské disertační práce Urbánka /do 24.11./. 

20.11. Z ÚPZP došlo pozvání na VR, na ní moje oponentura. Telef. s Očadlíkem a Tomiškou 

- sdělil jsem, že jsem zprávu pro oponenturu dosud nedostal, vyřídí se zítra s Mašátem. Od 

15:50-18:15 posudek Urbánka. 22.11. Sobota: přehlídka „Televize“ a novin, zápis deníku. 

Dokončen rukopis posudku kandidátské práce Urbánka. 24.11. Pohřeb Duchoně. Korektura 

strojopisu a posudek Urbánka připraven k odeslání. 25.11. V Olšinách schůze komise VÚM 

pro závěrečné zprávy (1 oponentura). 26.11. Začato čtení zprávy o bonitaci o. Praha-východ 

(Mašát). 27.11. Strojopis, korektura a příprava k odevzdání (bonitace okr. Praha-východ). 

Vyjádření k doktorské disertační práci Ing. Lhotského pro Benetina. 28.11. Vědecká rada 

ÚPZP v Olšinách (předseda Adamec), moje 2 oponentury. 29.11. Sobota: přečtena syntetická 

zpráva B. Nováka (po telef. rozhovoru s ním). Odpoledne v Plzeň. dvoře: Káš, pak Hovorka a 

Zázvorka, Řechka na honu (3 Plzně 15 Kčs). 30.11. Celková indispozice, nechuť k práci. 

Posudek syntetické zprávy B. Nováka. 

 

Prosinec 1975 
1.12. Na stroji opsán a zkorigován posudek syntetické zprávy B. Nováka. Mářa šla na 

Litomyšláky. 2.12. Mářa šla ve 4:30 pro kuřata na Žižkov. Posudek návrhu výzkumného 

plánu doc. B. Nováka. Návštěva Staré, Vally a Kozáka: záležitosti pedologické sekce SVZLP 

(návrh nového výboru /?/). Zpráva za Hlavní výzkumný úkol katedry. Vyčištění psacího 

stroje a nasazení pásky. Posudek návrhu plánu doc. Nováka. Indispozice, nechuť k práci. 

3.12. Středa: indispozice (žaludek?), nechuť k práci, četl. Oběd. Mářa šla s pí Švestkovou do 
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Prahy (staré plnící pero posláno do opravy). Zápis deníku. Posudek návrhu plánu /výzkumu/ 

doc. Nováka. Odpočinek. Volal Pavel: odmítl přijmout předsednictví pedologické sekce 

společnosti pro vědy zemědělské, lesnické a potravinářské. 4.12. Na stroji dopsán posudek 

návrhu plánu výzkumu doc. Nováka a příprava k odeslání. U „Lišky“ (2 Plzně 9 Kčs). Doma 

unaven, pospával. Ve 20-21 h. Krištoufková: přinesla dílčí závěrečné zprávy z katedry. 

5.12. Začata závěrečná syntetická zpráva /do 11.12./. Mírná bolest nártu a kolena na pravé 

noze. 6.12. Mářa jela na pohřeb otci pí Hellerové do Suchdolu. Kešner přinesl k recenzi svá 

skripta (slíbeno do 18. t. m.). 8.12. Silná bolest pravého kolena (Rheumanol, zábal emulzí od 

Václavíka). Návštěva Hely a Jirky (Máře k svátku) – beseda. 9.12. Otok pravého kolena trvá, 

chůze obtížná. Návštěva MUDr. Příhodové: injekce proti zánětu v koleně, tlak poněkud vyšší, 

jinak srdce celkem v pořádku. Krištoufková přinesla fascikl materiálů k hlav. úkolu VI.-4-1. 

10.12. Ošetření kolena (na noc obklad octan, přes den octanová mast, 3x Metindol). 11.12. 

Strojopis syntetické ZZ odnesla večer Krištoufková. Telef. omluva na kolegiu ČSAV. 

12.12. Pátek: začata recenze skript Kešnera /do 18.12./. S Katkou luštění křížovek, přehlídka 

německého časopisu Burda. 13.12. Koleno skoro v pořádku, ještě zábal s mastí. Telef. Pavel: 

pozvání na besedu na škole v úterý. Odřekl jsem k vůli výroční plenárce. 15.12. S Kášem před 

9. hod. v Ruzyni: komise pro závěrečné zprávy a program výzkumu 1976/80. Dvě zprávy doc. 

B. Nováka (oponent já a Káš, řídil Němeček). U Němečka a ředitele Kovačíka (47. 

narozeniny) slivovice, pak u Nováka (vodka). 16.12. S Mářou na školu: na škole dobrá beseda 

katedry (u geologů). Od ROH dostal dárkový pytlík. 

19.12. Začat posudek na Pospíšila /do 23.12./. Po obědě většinou televize: tenis DC ze 

Stockholmu (Borg - Hřebec, Kodeš - Bengtson). 20.12. Zápis deníku. Nechuť k práci. 

Televize (hokej Finsko-ČSSR 1:3, tenis DC čtyřhra). Kešner si odnesl skripta s posudkem. 

Mářa u pí Pasičnykové. 23.12. Dokončení posudku na Pospíšila – připraven k odeslání. 

Návštěva tchyně Věnečkové a Katky. 

24.12. Štědrý den na Žižkově, dáno 1000 Kčs Hele na kabát, kniha od Jiříčka, kolínská aj. od 

Katky. Po večeři silná indispozice, přešlo po Gastrogelu a Dinylu. 25.12. Čtvrtek - Boží hod: 

S Mářou pěšky na Hlavní nádraží, metrem na Budějovické náměstí, pěšky domů. Zápisy 

deníku. 27.12. Čtení Dvořákovy studie „Podzemní vody Středočeského kraje a průmyslová 

hnojiva“. 28.12. Z redakce RV: urgence recenze 2. čísla RV do 4.1.76. 29.12. U MUDr. 

Malčíka (zalehlé ucho), u MUDr. Příhodové (celkem v pořádku, tlak 180/100). Od 15-17:45 

recenze 2. č. RV /dokončena 30.12./. Zesilující bolest pravého kolena a nártu. 31.12. Žádná 

oslava Silvestra - nechuť k alkoholu i jídlu. Obklady kolena a nártu. Špatné zakončení roku 

1975. 

 

Resumé 1975: 
S Klečkou u Votruby - kontrola školení aspirantů, koncepce výzkumu. Zemřel Váša (3.3). 

Kandidátská práce Roubaie, Kalacha, Shrbené, Podlešákové. Kolegium ČSAV - Rosa o 

výživě, Kudrna o plánování a řízení vědy. Obhajoba kandidatur Roubaie a Kalacha, 

habilitace Vally a Coufala. Kolegium ČSAV - opět výklad Kudrnův. Dokončen posudek 

doktorátu Šályho. Studium kandidátské práce RNDr. Mocika. Němeček přinesl doktorskou 

práci. Posudky diplomových prací Valentové, Vopáleckého, Zd. Svobody. Kandidatury 

Podlešákové a Shrbené. Koncem května rekreace ve Starých Splavech v zotavovně „Na 

pobřeží“. Žaludeční nevolnost trvá, pocity u srdce, horší dech. Tlak 200/100, do Zvolena 

raději neletět (doktorát Šály). Kandidatura Mocik, Beneš ZZ o mikroelementech. HV Spol. 

VZLVP - moje 77. narozeniny. Beseda u Jurči, večeře na Žižkově. Pos. ZZ Lhotský, studium 

doktorátu Hraška. 1.6. Litomyšl do 24. srpna (obvyklý program), na týden do Hradce, po 

návratu mladých z Rumunska večer do Prahy. 24.9. S Jurčou a Pavlem v Brně u Vaculíka, 

ráno v Bratislavě - doktorát Hraška. S bratry Mocikovými do Chorv. Grobu - pečená husa, 

lokši (bramborové placky - připraveno v peci). ZZ Škopkové, Beneše, Guspána. Kandidatura 
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Hinterholzingera. Recenze „Ochrany krajiny“. Udělat ZZ na katedře. Vaněk, Říčařová - 

meliorace písčitých půd popílkem. Posudky syntetických zpráv Němečka, Sirového, Damašky, 

B. Nováka. Posudek o bonitaci o. Praha-západ. Pohřeb Duchoně. Kolegium ČSAV - 

jmenování nových členů korespondentů /návrh/. Hlavní VÚ katedry. Recenze skript Kešnera. 

V Ruzyni program výzkumu na r. 1976-1980. Na škole dobrá beseda katedry. Štědrý den na 

Žižkově. Recenze 2. č. RV. Žádná oslava Silvestra - nechuť k alkoholu i jídlu. 


