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V Nebesích BÛh, Syn jeho sedí proti,
za tﬁicet let Vám moÏná pokyne:
Pojì mezi nás! Josefe, chutnalo ti?
Vy na to vroucnû: BoÏe, jak by ne!
A vzdáte díky za pozemské dary
a andûlé se pustí do fanfáry...

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
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Úvod

P

ana profesora Kouteckého mám rád od prvního okamÏiku, kdy jsem se s ním setkal. Bylo to na jaﬁe roku 1998 v Karolinu, v dobû, kdy byl prorektorem Karlovy univerzity. Provázel jsem tehdy jednoho na‰eho zahraniãního partnera, kter˘

touÏil poznat v˘znamné ãeské instituce, a Karlova univerzita samozﬁejmû nemohla chybût. Pan profesor nás pﬁijal se svojí
obvyklou laskavostí, po krátkém v˘kladu nás provedl reprezentaãními prostory Karolina a na závûr nám vûnoval plaketu
k ‰estistému padesátému v˘roãí Univerzity Karlovy. Byl jsem jeho osobností zcela okouzlen a doufal jsem, Ïe tím na‰e kontakty nekonãí.
Krátce poté zaãala spoleãnost Zentiva sponzorovat v˘roãní cenu Uãené spoleãnosti pro nejlep‰ího vûdeckého pracovníka, a protoÏe profesor Kouteck˘ byl tehdy jejím pﬁedsedou, vznikla dal‰í pﬁíleÏitost k setkávání. Následnû jsem zaãal b˘t
zván na pravidelné Karolinské koncerty, kde jsem zjistil, Ïe pan profesor je nejen ‰piãkov˘m lékaﬁem, ale také vynikajícím
znalcem hudby, kter˘ dokáÏe zasvûcenû uvést známé i ménû známé skladby a jejich uvedení doplnit poutavou úvahou, nutící k zamy‰lení. Na tyto úvodní, vûcnû i formálnû brilantní proslovy se od té doby tû‰ím stejnû jako na vlastní koncerty. Jejich
popularita stále rostla, ke konci jsem chodil jiÏ pÛl hodiny pﬁed zaãátkem, abych je‰tû na‰el místo v aule.
Po otevﬁení nového obchodního centra Zentiva stál pan profesor u zrodu tradice SalonÛ Zentivy – v˘stav obrazÛ, soch
nebo fotografií ve spojení s koncerty a zajímav˘mi pﬁedná‰kami osobností na‰í vûdy a kultury. V této dobû také vznikla tradice dal‰ích neformálních setkání, která na jiném místû zmiÀuje profesor Jaroslav SpíÏek, kdy se v nepravideln˘ch (a bohuÏel pomûrnû dlouh˘ch) intervalech scházíme s profesory Kouteck˘m, Zahradníkem, SpíÏkem a generálním ﬁeditelem Zentivy Jiﬁím Michalem k zajímav˘m filozoficko-umûlecko-politicko-odborn˘m diskusím spojen˘m s mírn˘mi kulinárními
poÏitky.
Musím se je‰tû krátce zmínit o mé náv‰tûvû v letním sídle pana profesora v malé stﬁedoãeské vesniãce Mezihoﬁí. Jeho
od prvního pohledu sympaticky pÛsobící domek stojí ve svahu a ze strany vchodu je hustû porostl˘ zelen˘m loubincem, kter˘ je v létû pln˘ vãel. Tímto intenzivnû a ponûkud zlovûstnû bzuãícím vãelstvem je nutno projít do vstupních dveﬁí. Pan profesor mû ujistil, Ïe mohu klidnû jít dál, Ïe mi nic neudûlají. S jist˘m váháním jsem vstoupil, oãekávaje bodnutí, to se ale
nedostavilo, coÏ jsem nakonec pﬁisoudil celkovû blahodárnému pÛsobení pana profesora na své okolí. Domek je dokonal˘m odrazem osobnosti pana profesora a jeho paní Jitky – pﬁíjemn˘, pohostinn˘, neokázal˘ a vyvolávající chuÈ se tam znovu vrátit.
Pak se pﬁihodilo, Ïe pﬁi rozhovoru s nûkolika pﬁáteli profesora Kouteckého vznikl na podnût Dr. Martina Peti‰ky nápad
pﬁipomenout v˘znamné v˘roãí jeho osobnosti v roce 2010 vydáním kníÏky sestavené z pﬁíspûvkÛ jeho kolegÛ a pﬁátel,
s nimiÏ ‰el Ïivotem. My‰lenka byla spontánnû pﬁijata, ale vznikla otázka, kdo se postará o její vydání, organizaci, oslovení
potenciálních pﬁispûvatelÛ a o zpracování textu, kter˘ jednotlivé pﬁíspûvky spojí v souvislé pﬁedstavení osobnosti jubilanta v jakési Ïivotní leporelo. Osnovatelé nápadu se usnesli, Ïe bych to mûl b˘t já, mimo jiné proto, Ïe nejsem lékaﬁem, ani
hudebníkem nebo malíﬁem a Ïe bych proto mohl k takovému úkolu pﬁistoupit s vût‰ím nadhledem. ProtoÏe mám pana profesora rád a váÏím si ho, tak jsem – nikoliv bez lehkého rozechvûní – tento úkol pﬁijal. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe pan profesor si
takové pﬁipomenutí zaslouÏí. On totiÏ cel˘ svÛj Ïivot rozdával – nejen nemocn˘m dûtem a jejich rodiãÛm, ale studentÛm,
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kolegÛm a pﬁátelÛm – a poﬁádáním bájeãn˘ch setkání. [UÏ dávno v minulém reÏimu se v bytû Kouteck˘ch scházeli nepravidelnû v sobotu veãer pﬁátelé – bylo jich tak kolem ãtyﬁiadvaceti a hráli jim profesionální muzikanti – po koncertu se pﬁi
vínu a zákuskách povídalo dlouho do noci.] Vyvrcholila po ﬁadu Karolinsk˘ch a pak Rudolfisk˘ch koncertÛ. Kolik jen rozdal my‰lenek, podnûtÛ, pouãení v proslovech pﬁed koncerty, ale kolik také pﬁi vernisáÏích v˘tvarn˘ch v˘stav, kﬁtech knih
a nosiãÛ, pﬁi imatrikulacích novû pﬁijat˘ch studentÛ na fakultu a pﬁi promocích, kdy se s absolventy louãil. A kolik také
zahajoval symposií, konferencí, národních i mezinárodních kongresÛ. A kolika laudacemi mnoh˘m pﬁi jejich Ïivotních v˘roãích udûlal radost. Byly tûch proslovÛ stovky – kaÏd˘ jin˘ a kaÏd˘ dokonale obsahem i jazykem vybrou‰en˘. âasto nûkteﬁí
nechodili na to ãi ono, co bylo obsahem veãera, ale „na Kouteckého“. Uvádûná kníÏka se tak stává mal˘m projevem vdûku
za jeho vlastní soustavné rozdávání. Tentokrát bude pﬁijímat. Dodateãn˘m benefitem pro mne byla pﬁi sestavování pﬁíspûvkÛ
i moÏnost poznat lépe alespoÀ nûkteré z v˘znamn˘ch osobností patﬁících do Ïivotního okruhu jeho pﬁátel.
Oslovil jsem pﬁátele a kolegy pana profesora s Ïádostí o pﬁíspûvek a reakce byla velmi rychlá – pﬁeváÏná vût‰ina textÛ
se se‰la bûhem jednoho mûsíce, coÏ pﬁi vytíÏenosti mnoh˘ch osloven˘ch je nutno povaÏovat za velk˘ úspûch a samo o sobû
to svûdãí o vztahu autorÛ k panu profesorovi.
Pﬁi sestavování sborníku jsem vycházel z toho, Ïe pan profesor je pﬁedev‰ím lékaﬁem, ale sféra jeho zájmÛ pﬁesahuje
daleko oblast jeho profese. Proto jsem vyzval k úãasti nejen jeho kolegy z kliniky, 2. lékaﬁské fakulty a Fakultní nemocnice
v Motole, ale téÏ pracovníky z Univerzity Karlovy, dal‰ích lékaﬁsk˘ch fakult a nemocnic, Uãené spoleãnosti, a dále pak
hudebníky, malíﬁe a dal‰í osobnosti, které nelze tak jednoznaãnû zaﬁadit, snad s v˘jimkou toho, Ïe je spojuje pﬁátelství
s panem profesorem.
Za léta setkávání pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech jsem pana profesora mohl poznat z rÛzn˘ch stran. Mnoho podrobností o nûm, o jeho osobnosti, my‰lenkách, názorech, o jeho Ïivotu a ãinech jsem se dozvûdûl z rozhovorÛ i z jeho nemedicínsk˘ch knih. Pﬁeãetl jsem jich vût‰inu a staly se pro mû podstatn˘m zdrojem pro to, abych tuto knihu nejen redigoval, ale
abych statû pﬁispûvatelÛ doprovodil spojovacími texty. Ov‰em ani to nestaãilo. Mûl-li jsem splnit stanoven˘ zámûr, potﬁeboval jsem upﬁesnit mnoho okolností a také získat fotografie z pánû profesorova archivu. Musel jsem ho opakovanû vyzpovídat a pﬁípravu kníÏky prozradit. Setkávali jsme se, klábosili a tak jsem získával nedoceniteln˘ materiál. Pﬁi jeho vzpomínání se mi dostalo do rukou také mnoho zajímav˘ch dopisÛ, které mu napsali v˘znamní jedinci. Vyjadﬁují vztah k jubilantovi
tak pﬁesvûdãivû, Ïe jsem se rozhodl nûkolik z nich zaﬁadit do souboru. Jsou mezi nimi i dopisy osobností, které jsem oslovit nemohl; pﬁekroãily uÏ ﬁeku zapomnûní. Byla to pro mû práce velmi radostná.
V‰em autorÛm dûkuji za jejich pﬁíspûvky a ﬁediteli nakladatelství Argentum Mgr. Miroslavu Moravcovi za velkou pomoc
pﬁi vydání sborníku. Dûkuji také majiteli firmy ROT INTERNATIONAL, s. r. o., Petrovi Goãíkovi, kter˘ vydání publikace podpoﬁil. V neposlední ﬁadû dûkuji paní Ilonû Kyselové za neocenitelnou organizaãní i morální podporu, bez níÏ by tento sborník nemohl vzniknout, a paní PhDr. Evû Fischelové, jejíÏ mimoﬁádná pomoc byla pﬁi sestavování knihy zásadní. MÛj nejvût‰í dík ale patﬁí panu profesoru Kouteckému za to, Ïe se mohu poãítat mezi jeho pﬁátele. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe vzniklá
publikace je podûkováním panu profesorovi za v‰echno, ãím mnohé oslovil, Ïe je kníÏkou, ke které se budeme vracet tak
rádi, jak rádi se setkáváme s ním.
Václav Rejholec
P. S.
Mezi pﬁáteli pana profesora Kouteckého, které jsem poÏádal o pﬁíspûvek do této knihy, byl samozﬁejmû i vynikající malíﬁ
a grafik Jiﬁí Anderle. Do psaní se mu ov‰em nechtûlo a moje naléhání vyﬁe‰il po svém. Vztah k panu profesorovi vyﬁe‰il tím,
Ïe místo slov poslal do sborníku tﬁináct sv˘ch nádhern˘ch grafick˘ch listÛ. KaÏd˘ z nich bylo radostí námûtovû zaﬁadit na
pﬁíslu‰né místo a kaÏd˘ z nich knihu pov˘‰il. Mistr Anderle musí mít pana profesora opravdu rád.
V. R.
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Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. – běh života

U

soudil jsem, Ïe je nutné pﬁipomenout osmdesát let jubilantova Ïivota v jejich celém, dlouhém a ‰irokém proudu. A tak
mû napadlo rozdûlit plynoucí ãas do ãtyﬁ úsekÛ pﬁipomínajících ãtyﬁi roãní období urãená ﬁádem Pﬁírody a pﬁekrásnû

zpodobená Ovidiem v jeho znamenit˘ch Promûnách. Jeho Ïivot do nich dokonale zapadá.
Profesor Josef Kouteck˘ se narodil 31. 8. 1930 v Praze. Praha jej od mládí ovlivnila a je pro nûj dodnes zdrojem inspirace, aÈ jiÏ jde o v˘znamné osobnosti spojené s praÏskou historií, nebo o staré paláce, kostely a domy s vlastním geniem
loci. Pan profesor dokonce vûﬁí na praÏská stra‰idla. To je mi zvlá‰tû sympatické, neboÈ tuto víru s ním sdílím. Jakkoli
jsem zatím Ïádné stra‰idlo pﬁímo nezahlédl, tak o jejich existenci nepochybuji a vnímám je prostﬁednictvím rÛzn˘ch
nepﬁím˘ch projevÛ.
VyrÛstal v harmonickém rodinném prostﬁedí. Od raného mládí se u nûho projevoval zájem o pﬁírodu; byl akvaristou,
nav‰tûvoval zoologickou zahradu, ve skautingu se nauãil rozeznávat stopy zvíﬁat. Závidím lidem, kteﬁí zaÏili skauting, myslím, Ïe to na v‰echny mûlo dobr˘ vliv, nejen pokud jde o stopaﬁské umûní.
V Praze proÏil i válku, vãetnû totálního nasazení v libeÀské ãásti Kolbenky, kde zaÏil i nálety a ﬁadu nebezpeãn˘ch situací. Válku na ‰tûstí pﬁeÏil bez úhony a hned v roce 1945 zaãal studovat na gymnáziu, které se nacházelo v budovû Uãitelského ústavu v Panské ulici.
V té dobû se u nûho jiÏ projevoval zájem o biologii a medicínu, zaãal si sám obstarávat odbornou literaturu a vûnoval
se historii medicíny (mimo jiné i z populárních knih Paula de Kruifa), nav‰tûvoval populárnû-vûdecké pﬁedná‰ky, pitval
men‰í Ïivoãichy a poznával pﬁírodu i prostﬁednictvím mikroskopu, kter˘ mu obstaral otec. Pro studium medicíny se rozhodl
velmi brzy, jiÏ ve sv˘ch ‰estnácti letech. Poslední tﬁídu, oktávu, dokonãil v Akademickém gymnáziu ve ·tûpánské ulici.
Maturitou byla ukonãena první formativní etapa jeho Ïivota, která jej jednoznaãnû nasmûrovala k zájmu o pﬁírodu, biologii a medicínu, ale také k historii, umûní a zejména k hudbû. Skonãilo dûtství a zaãala druhá etapa PeÈova Ïivota.
Lékaﬁskou fakultu Karlovy univerzity zaãal studovat v roce 1949, podle svého vlastního vyjádﬁení studoval s nad‰ením,
ãasto dokonce s rozko‰í, ale také s obrovsk˘m nasazením, takÏe po pûti a pÛl letech promoval s vyznamenáním v roce 1955.
Pﬁi studiu mûl moÏnost poznat mnoho klasikÛ pﬁedváleãné praÏské lékaﬁské ‰koly, v˘znamn˘ch vûdeck˘ch i pedagogick˘ch osobností, které studenta Kouteckého ovlivnily. Z nich na pﬁední místo staví zejména profesora patologie Heﬁmana ·ikla, jehoÏ portrét stále visí v jeho souãasné pracovnû. Já sám jsem se s prof. ·iklem setkal pouze nepﬁímo prostﬁednictvím historky z Alaricha, v níÏ se popisuje, jak káral pﬁi pﬁedná‰ce studenta ryjícího noÏíkem do lavice, ale pak se ukázalo,
Ïe jiÏ pﬁed lety tam durdící se pedagog vyryl vûtu „zde si sedat zvykl, z Plznû Heﬁman ·ikl“.
V té dobû samozﬁejmû navázal mnoho pﬁátelsk˘ch vztahÛ se spoluÏáky a pozdûj‰ími kolegy, z nichÏ nûkteﬁí jsou i spoluautory tohoto sborníku.
V padesát˘ch letech si absolvent nemohl vybírat, kde bude pracovat, ale musel nastoupit „na umístûnku“. První umístûnka ho pﬁivedla do malé nemocnice v Novém BydÏovû na dûtské oddûlení, ale po nûkolika mûsících byl pﬁesunut do Jansk˘ch Lázní, do léãebny dûtí postiÏen˘ch dûtskou obrnou, kde pracoval aÏ do roku 1957.
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V tomto roce se vrátil zpût do Prahy a nastoupil na Kliniku dûtské chirurgie na Karlovû, kterou tehdy vedl profesor Václav Kafka. Na této klinice sloÏil atestaãní zkou‰ky z dûtského lékaﬁství, pozdûji pak z chirurgie a dûtské chirurgie. Jeho
pÛvodní pﬁedstavy o zamûﬁení na kardiochirurgii se pro obsazenost oboru ukázaly jako málo nadûjné, a tak se jeho zájem
zaãal postupnû obracet k úplnû jinému oboru.
Hlavní motivací pro jeho pﬁíklon k dûtské onkologii byl zoufal˘ stav tohoto oboru zaãátkem ‰edesát˘ch let, kdy prakticky v‰echny dûti s nádorov˘m onemocnûním umíraly. Pro humanisticky zaloÏeného ãlovûka to musela b˘t silná v˘zva
pokusit se o zlep‰ení situace. V té dobû se na západû zaãala dûtská onkologie rozvíjet a nové diagnostické a terapeutické
postupy zaãaly zlep‰ovat prognózu nemocn˘ch. Kouteckému se podaﬁilo tento v˘voj zachytit. Od roku 1964 se zaãal onkologickou problematikou zab˘vat cílenû. Sám o tom ﬁíká v jedné ze sv˘ch knih toto: „Vût‰ina kolegÛ se na mû dívala jako na
blázna, kter˘ se pohybuje stále mezi dûtmi ohroÏen˘mi na Ïivotû, umírajícími a posléze zemﬁel˘mi (také v pitevnû) a mezi
jejich ne‰Èastn˘mi rodiãi.“
Zamyslel jsem se nad touto vûtou a pokusil se pﬁedstavit sám sebe v podobné situaci a uvûdomil jsem si, jakou du‰evní sílu, vÛli a odhodlání musí ãlovûk mít, aby se pustil do takového oboru, kde úspû‰nost léãby byla zpoãátku men‰í neÏ
5% a kde souãástí práce byly i dlouhé a nepochybnû traumatizující rozmluvy s pozÛstal˘mi. Rok 1964 byl vstupním rokem
dal‰í, tﬁetí etapy Ïivota profesora Kouteckého.
Zaãátky byly velice skromné, nejprve mûl k dispozici jednu post˘lku, pozdûji jeden mal˘ pokoj, ale od zaãátku se snaÏil o zavedení komplexní péãe a soustﬁedûní onkologicky nemocn˘ch na jednom kvalifikovaném pracovi‰ti. DÛsledné dodrÏování tûchto základních principÛ nakonec vedlo k ustavení pediatricko-onkologické stanice, jejíÏ koordinovaná ãinnost
zaãala pﬁiná‰et v˘sledky. Aktivit postupnû narÛstalo a koneãnû v roce 1978 bylo v Motolské nemocnici zﬁízeno nejprve
samostatné onkologické oddûlení a v roce 1983 vznikla Klinika dûtské
onkologie. Profesor Kouteck˘ se stal jeho, resp. jejím pﬁednostou na
více neÏ dvacet let. Tím byla zavr‰ena tﬁetí etapa jeho Ïivota, ve které dokázal, témûﬁ z niãeho, vybudovat u nás nov˘ klinick˘ obor a povznést
ho na vysokou úroveÀ.
âtvrtá etapa zaãíná v roce 1989, kdy radikální zmûna politick˘ch
pomûrÛ otevﬁela nové moÏnosti rozvoje onkologie. Profesor Kouteck˘ nepatﬁil mezi oblíbence komunistÛ, do jejich strany, pﬁes opakované vábení, nikdy nevstoupil, jednoznaãnû odmítl pokusy tehdej‰í
státní bezpeãnosti o spolupráci, takÏe jeho moÏnosti kariérního postupu a kontaktÛ se západem byly pﬁed rokem 1989 omezené.
V roce 1989 se mu jiÏ blíÏila ‰edesátka, vûk, v nûmÏ ﬁada lidí odcházela do penze. Ve své knize Îivot mezi beznadûjí a úspûchem pí‰e:
„Ale nikdy jsem nepatﬁil k tûm, pro které bylo na nûco pozdû, nebo to
uÏ ‘nestálo za to’. TouÏil jsem je‰tû nûco dokázat, b˘t ‘u toho’. A zÛstal
jsem ‘u toho’ podstatnû déle, neÏ jsem pﬁedpokládal, vlastnû do souãasnosti.“
Skuteãnû, rok 1989 jeho Ïivot v˘raznû zmûnil a jeho pracovní aktivity se v krátké dobû znásobily. V období od prvního února 1990 do 31.
ledna 2006 byl pûtkrát zvolen dûkanem 2. lékaﬁské fakulty a po jedno
období byl prorektorem Karlovy univerzity. Pﬁitom nadále vedl kliniku, pﬁedná‰el, publikoval, byl zakládajícím ãlenem Uãené spoleãnosti a posléze i jejím pﬁedsedou po dvû volební období, coÏ je maximum,
které stanovy spoleãnosti pﬁipou‰tûjí.
Za jeho dûkanování pro‰la fakulta ﬁadou zmûn. Jednou z prvních byla
zmûna názvu na 2. lékaﬁskou fakultu Univerzity Karlovy – dosavadní
název Fakulta dûtského lékaﬁství nevystihoval univerzálnost a ‰íﬁi její-
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ho zamûﬁení. S tím souviselo i zﬁízení ústavÛ pro teoretické obory, které
fakulta dosud nemûla.
Pod jeho vedením se zmûnil i vnitﬁní Ïivot fakulty, zejména pokud jde
o spoleãenskou úroveÀ, aÈ jiÏ se to t˘kalo laskav˘ch a vtipn˘ch laudací fakultním jubilantÛm, nebo dÛstojn˘ch oslav 40. a 50. v˘roãí vzniku fakulty. K tomuto v˘roãí byla vydána v˘pravná a reprezentativní kniha Spondeo ac polliceor, která je svou vysokou úrovní ojedinûlá.
Zcela mimoﬁádnou kulturní a spoleãenskou událostí se staly Karolinské koncerty poﬁádané 2. lékaﬁskou fakultou, které profesor Kouteck˘ organizoval a uvádûl brilantními proslovy, které násobily záÏitek z poslechu
krásné komorní hudby, interpretované Kocianov˘m kvartetem. Charakteristické pro oblibu tûchto koncertÛ je, Ïe po jejich ukonãení spontánnû
vznikl Klub pﬁátel profesora Kouteckého, kter˘ pokraãoval v organizaci
koncertÛ v Sukovû sálu Rudolfina aÏ do konce roku 2009 – stále doufám,
Ïe se podaﬁí tuto krásnou tradici udrÏet i nadále.
Musím se je‰tû zmínit o spolupráci pana profesora se spoleãností Zentiva – nikoliv v oblasti medikamentÛ, ale pﬁi vzniku tradice SalonÛ. V roce
2000 byla dokonãena stavba nového obchodního centra Zentivy, které svojí vnitﬁní dispozicí pﬁímo vybízelo k poﬁádání v˘stav a koncertÛ. âtyﬁikrát
do roka, poté co ustane bzukot pﬁiãinliv˘ch manaÏerÛ, kteﬁí v pozdním
odpoledni opustí své kanceláﬁe, a utichne pracovní ruch, se v atriu
obchodního centra poﬁádají vernisáÏe obrazÛ, soch nebo fotografií doprovázené krátk˘m hudebním vystoupením. Byl to právû profesor Kouteck˘,
kter˘ tyto akce pojmenoval Salony Zentivy, v duchu tradic 19. století
a tehdej‰ích mecená‰Û umûní z ﬁad prÛmyslníkÛ (vhodnûj‰í slovo „továrník“ je pﬁíli‰ zprofanováno socialistick˘m realismem). Také jeho úvahy
nebo úvodní proslovy k nûkolika vernisáÏím patﬁí k tomu nejlep‰ímu, co
jsme tam mohli sly‰et.
âtvrtá, polistopadová etapa Ïivota profesora Kouteckého je ov‰em pestﬁej‰í, neÏ jsem zmínil. Staãí pﬁipomenout akademické funkce dûkana 2. lékaﬁské fakulty (tﬁináct let) a prorektora Karlovy university, práci ve vûdeck˘ch radách, odborn˘ch spoleãnostech, ministersk˘ch komisích, grantov˘ch agenturách, ale také ve spoleãnostech umûleck˘ch. Ani v osmdesátce v intenzivní práci neustává. S uspokojením se mÛÏe ohlédnout za sv˘m dílem a pﬁijímat ocenûní, kter˘ch se mu
dostává za jeho celoÏivotní dﬁinu – nejen v medicínû. Poslední z jejich dlouhé ﬁady, které dostal v závûru roku 2009, je národní cena vlády âeská hlava.
Profesor Kouteck˘ je u‰lechtile vyhlíÏející, vÏdy dokonale upraven˘ pán, kterého jen málokdo vidûl bez mot˘lka. Zdobí ho uÏ nûkolik desetiletí. Sám ﬁíká, Ïe ho sundá, jen kdyÏ jde do vany a do postele. Je to muÏ spí‰e pﬁísné tváﬁe s laskav˘m pohledem. MuÏ distingovan˘, zdvoﬁilého chování, pozornû naslouchající, ochotn˘, vstﬁícn˘ a pﬁipraven˘ prospût
komukoliv a kdykoliv je tﬁeba. Má své jasné, dokonale promy‰lené názory, za kter˘mi stojí a které nepodkraãuje.
Profesor Kouteck˘ je muÏ „staré dobré generace“. On první zdraví v‰echny Ïeny bez rozdílu vûku a postavení a otevírá
jim dveﬁe, aby mohly vstoupit pﬁed ním. První se pﬁedstaví – bez titulÛ – jen sv˘m jménem. Zastává názor, Ïe není dÛleÏitá jeho profesura, funkce a titul, Ïe dÛleÏité je, Ïe je Kouteck˘, Ïe nese jméno svého otce, kter˘ se za nûho nemusel nikdy stydût, právû naopak, a které nikdy niãím nepo‰pinil.
Profesor Kouteck˘ je muÏ velkého intelektu, bystrosti, mimoﬁádnû ‰irokého vzdûlání ve více oblastech, dokonalého
vyjadﬁování. âe‰tinu miluje a její narÛstající ne‰vary ho rozãilují. Nikdy, absolutnû nikdy se nesníÏí v ﬁeãi k hrubosti a tak,
jak je v˘ﬁeãn˘ (kdyÏ to uzná za vhodné), neuÏívá zásadnû vulgární slova. Ve spoleãnosti jedincÛ, kter˘ch si váÏí a které má

——— 15 ———

rád, se stává mil˘m, vtipn˘m úãastníkem debat, pln˘ zájmu, úcty, s decentním
sarkasmem a pﬁíhodn˘mi komentáﬁi. S lidmi, kter˘ch si z rÛzn˘ch dÛvodÛ
neváÏí, se baví nerad, a pokud je to moÏné, s nimi nehovoﬁí vÛbec. Neumí se
právû pﬁetvaﬁovat, b˘vá to na nûm vidût.
Obdivuhodná je jeho invence, pracovitost a píle. Po pÛl století a ve stále
stoupající míﬁe to dokazoval a dokázal ve svém oboru. Kolika jedincÛm se podaﬁilo ve svém státu zaloÏit a vybudovat úplnû nov˘ a navíc tak nesnadn˘ obor,
institucionalizovat ho a pﬁivést do se svûtem srovnatelné úrovnû. Mnoho let
spal ãtyﬁi hodiny dennû – pracoval do jedné v noci a vstával v pût, aby v ‰est
hodin uÏ byl na klinice. KdyÏ pﬁedal ve ãtyﬁiasedmdesáti letech kliniku svému
nástupci, prodlouÏil spánek o hodinu. Stejné úsilí vûnoval ãinnosti pedagogické, vá‰nivû rád uãil studenty medicíny (i postgraduanty) a dodnes soustavnû
pﬁedná‰í a zkou‰í. Je examinátorem laskav˘m a spravedliv˘m. Mediky nevyhazuje. Zkou‰ka je pro nûho rozhovorem star‰ího, zku‰enûj‰ího s mlad˘m adeptem medicíny. Chce, aby student znal základní principy oboru potﬁebné pro
jeho budoucí lékaﬁskou praxi. V souãasné dobû, v níÏ onemocní v prÛbûhu Ïivota kaÏd˘ tﬁetí obãan na‰í republiky nûkter˘m z mnoha druhÛ zhoubn˘ch nádorÛ, musí kaÏd˘ lékaﬁ základní principy onkologie znát. KdyÏ je student nezná,
musí se omluvit, douãit se je a pﬁijít na zkou‰ku znovu. Cílem pana profesora
není dokázat studentovi, Ïe nic neumí. Naopak. Jedniãky dává nesmírnû rád.
Své schopnosti projevil dokonale ve funkcích akademick˘ch. V polistopadovém období byl v prÛbûhu tﬁinácti let pûtkrát zvolen dûkanem fakulty a mezi nimi tﬁi roky prorektoroval na Karlovû univerzitû. K tomu, aby ‰estnáct let slouÏil své
Alma mater a její fakultû, museli mít ti, kteﬁí ho volili, zcela jistû pádné dÛvody. Podaﬁilo se mu ve spolupráci se skupinou
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schopn˘ch kolegÛ fakultu kompletizovat (kdyÏ se jí ujal, nedisponovala teoretick˘mi obory) a povznést ji na pﬁední místo
mezi ostatními lékaﬁsk˘mi fakultami. Bylo k tomu zapotﬁebí nejen uváÏlivého rozhodování a ãinÛ na fakultû, ale právû tak
navázání dokonal˘ch vztahÛ s vedením Fakultní nemocnice v Motole, nejvût‰ího zdravotnického zaﬁízení v republice. Podaﬁilo se mu to zpÛsobem ojedinûl˘m.
K práci klinické prosazoval soustavnû svÛj vztah k vûdû. Na klinice se trvale ﬁe‰ily v˘zkumné úkoly, zavádûla se nová
technika, teoretické poznatky se pﬁevádûly do vlastní praxe a v˘sledky se plynule zlep‰ovaly. Pracovníci kliniky (a samozﬁejmû i on sám) pilnû publikovali a klinika získala vynikající renomé. Bylo pﬁirozené, Ïe prof. Kouteck˘ byl zavalován ﬁadou
funkcí v odborn˘ch a vûdeck˘ch institucích a posuzoval mnoho kandidátsk˘ch, doktorsk˘ch a habilitaãních prací. Ale ani
na tom není dosti. Pﬁi ve‰keré odborné pedagogické a organizaãní práci na‰el ãas, aby nejen na fakultû a na univerzitû, ale
i v institucích mimo nû vyvíjel spoleãenské, zejména do jeho milovaného umûní zasahující aktivity, které nejen pﬁiná‰ely
mnoh˘m radost a pouãení, ale podílely se na zvy‰ování obecné kulturnosti národa. Nejen koncerty, kﬁty, vernisáÏe v˘tvarn˘ch v˘stav a v‰elijaké jiné aktivity, ale i ãetná rozhlasová a televizní vystoupení a ãlánky v rÛzn˘ch periodikách oslovovaly a stále oslovují ‰irokou laickou veﬁejnost. Reakce na nû je mimoﬁádná.
Pﬁi tom v‰em si na‰el ãas, aby v prÛbûhu nûkolika let vydal kromû nûkolika knih v malé kniÏní edici Krásná setkání
(pût svazkÛ vy‰lo, ‰est˘ dokonãuje a sedm˘ ho je‰tû ãeká), knihu o historii ãeské (ãeskoslovenské) dûtské onkologie (Îivot
od beznadûje k úspûchu) a velmi úspû‰nou kníÏku pro dûti (i dospûlé?!) Vodníãek BuliÏníãek, která vy‰la uÏ ve dvou vydáních.
Dlouho jsem pﬁem˘‰lel, jak tento prÛﬁez Ïivotem pana profesora zakonãit a nakonec jsem dospûl k závûru, Ïe nejlep‰í
je ocitovat jeho vlastní slova z kníÏky rozhovorÛ sestavené Veronikou Sailerovou, která se velmi pﬁípadnû jmenuje ZÛstal
jsem klukem: „SnaÏím se, aby s pﬁib˘vajícími vráskami ve tváﬁi pﬁib˘valo co nejménû vrásek na du‰i. SnaÏím se pﬁikrá‰lo-
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vat osobní upl˘vající ãas v‰ím, ãím je to moÏné. Je toho, díky Bohu, dost. Tû‰ím se z mnoha pﬁíleÏitostí a na dal‰í se tû‰ím
v budoucnu. Napadá mû v této souvislosti sentence Marcela Pagnola: ‘Na‰e dny jsou krásné jen sv˘mi zítﬁky.’ Blahodárnû
na mû pÛsobí vzpomínky. Jimi mohu Ïít podruhé a nikdo mi nemÛÏe rozko‰, kterou mi pﬁiná‰ejí, sebrat. Tak vlastnû Ïiji divuplnou, bohatou smûsí vzpomínek, úvah, nápadÛ, snah, úsilí, skutkÛ a vlastností, zku‰eností a poznání, údivÛ a zklamání
míchan˘ch v srdci a mysli a koﬁenûn˘ch náleÏitou dávkou ideálÛ a snÛ. Jsou v nich v‰echny ty klukovské, aÏ po ty, které jsou
dosaÏitelné jen moudr˘m.“
P. S.
PﬁedloÏen˘ soubor pﬁíspûvkÛ napsan˘ch k jubilantov˘m osmdesátinám je pochopitelnû rozmûrnou chválou jeho ko‰até,
u‰lechtilé osobnosti. V rámci objektivity v‰ak musím pﬁipustit, Ïe i on má nûkteré nedostatky a Ïe i on hﬁe‰í. Je jistû zaráÏející, Ïe v souãasné dobû technizace Ïivota neumí ﬁídit auto, neumí nic opravit, poãítaã je pro nûho spí‰e nepﬁítelem (k jeho
nezbytnému pouÏití vyuÏívá spolupracovníkÛ). Neumí brázdit po internetu, jednodu‰e ﬁeãeno v‰echno technické je pro
nûho ‰patnû zvládan˘m nebo nezvládan˘m problémem. Asi se s tím uÏ nedá nic dûlat, dÛleÏité je, Ïe umí a zná mnoho jiného, takÏe ani tyto nedostatky mu Ïivot a ãinnost neomezují.
Nerad chodí na dlouhé túry (jen po staré Praze ‰pacíruje rád a také po galeriích). Nesportuje a tento nedostatek za‰tiÈuje pochybn˘mi citáty zajímav˘ch lidí, napﬁ. v˘rokem autora oblíben˘ch detektivek George Simenona: „Sport je v rozporu
s inteligencí.“ (Ve skuteãnosti má PeÈovo nesportování závaÏnou pﬁíãinu.) Aãkoliv má rytmus v tûle, ke ‰kodû mnoha chtiv˘ch Ïen netanãí.
Jeho dominantním hﬁíchem je kouﬁení doutníkÛ a virÏinek. Kouﬁí je od studentsk˘ch ãasÛ, patﬁí k radostem jeho vyrovnaného bytí. DokladÛ o prospû‰nosti doutníkového d˘mu snese moc, dokládá je pﬁíkladem velk˘ch osobností, které se opájely jeho vÛní a chutí. Témûﬁ o tom dovede pﬁesvûdãit. Ale je vÛbec moÏné pﬁedstavit si Kouteckého bez doutníku?
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Setba (léta 1930 – 1945)

S

kládat Ïivotní pﬁíbûh prof. Kouteckého se nemÛÏe obejít bez zmínky o jeho narození a dûtství, o období, pro které nebylo moÏné najít jeho pamûtníky. Pravdûpodobnû v‰ichni ode‰li v uplynul˘ch letech do nenávratna, a pokud nûkter˘

zÛstal, odvál ho osud do ‰irého svûta. A tak to zbylo na mnû.
Údaje o novorozenci Kouteckém jsou nedostupné, nicménû nûkolik okolností za zmínku stojí. Narodil se v horké letní
noci deset minut pﬁed pÛlnocí v jedné z porodnick˘ch klinik u Apolináﬁe. Byla to nedûle a stalo se to ve znamení Panny.
NedûlÀátkÛm se pﬁiﬁkává ‰Èastn˘ Ïivot. To se naplnilo. Pokud se tkne té Panny, praví se, Ïe „je znamením praktické píle“.
Zatímco „Kozoroh se zab˘vá nitern˘mi stránkami zemû a B˘k jejím povrchem, Pannu víc zajímá její sloÏení a moÏn˘ uÏitek. Je symbolem pﬁetváﬁení, prÛniku k podstatû a následného tváﬁení a mûnûní v zájmu lidsk˘ch potﬁeb. Má analytickou
povahu a mÛÏe b˘t hyperaktivní. Tíhne k ostrému odsudku… Kladnû se projevuje jako spolehlivá a upﬁímná a sluãuje v sobû
sílu zemsk˘ch hlubin s plodností a bohatstvím zemského povrchu. Její ãas probíhá ve znamení ãinorodosti, neboÈ ãlovûk
sklízí plody své práce.“ (David Fontana, Tajemn˘ jazyk symbolÛ – Paseka 1994)
Kdybych vûﬁil na symboliku zvûrokruhu, musel bych pﬁiznat, Ïe ta pﬁipsaná znamení Panny profesoru Kouteckému
„sedí“: usiluje o poznání podstaty jevÛ a o pﬁetváﬁení toho, co je moÏné pro prospûch ãlovûka. Povahu nepochybnû analytickou má, ov‰em je schopen dokonalé syntézy. Ani o jeho hyperaktivitû není pochyb. Je spolehliv˘ a je upﬁímn˘. A dokáÏe v sobû spojovat pochopenou podstatu jevÛ s tvoﬁivostí uÏiteãnou pro nej‰ir‰í okolí. Jen s tou hyperkritiãností a ostr˘m
odsudkem to nehraje. Profesor Kouteck˘ má sice své pevné, nepﬁekroãitelné zásady, a kdyÏ je nûkdo v jeho okolí poru‰uje,
brání se tomu. Ale brání se decentnû a kritizuje uváÏlivû.
Prostﬁedí slovutné praÏské kliniky, kterou postavil slavn˘ ãesk˘ architekt a mecená‰ Josef Hlávka, v‰ak zﬁejmû pﬁedurãilo dal‰í osudy novorozence. Lásku k Praze, lokalitu, ve které (na blízkém Karlovû) zahájil a rozvinul po letech svoji celoÏivotní odbornou kariéru a HlávkÛv odkaz k vûdû a umûní. A také k Hlávkou milovan˘m LuÏanÛm, ve kter˘ch strávil prof.
Kouteck˘ s rodinou v 60. letech nûkolik ‰Èastn˘ch prázdnin a do kter˘ch se stále rád vrací.
Ov‰em nebylo to jen pÛsobení Panny, které nasmûrovalo jeho cestu. Silnû zapÛsobily vlivy dûdiãnosti. Pﬁesto, Ïe vyrÛstal ve skromn˘ch pomûrech rodiny, která Ïila „od platu k platu“, utváﬁela ho kultivovanost rodiãÛ, zejména otce, kter˘
proÏil tûÏké dûtství a pro kterého se rodina stala smyslem a cílem Ïivota. Byl to ãlovûk pevného charakteru, ﬁádu, píle a pracovitosti a svûdomitosti. Syn tyto vlastnosti po nûm zdûdil a cel˘ Ïivot rozvíjel. Byl to jeho otec, kter˘ mu v‰típil principy
ovládající jeho rozhodování a ãiny.
V porodnici u Apolináﬁe se v‰ak udála je‰tû jedna zásadní okolnost. Do této chvíle uvádím pana profesora Josefa Kouteckého. Ale v‰ichni, kteﬁí mu jsou blízcí, mu ﬁíkají PeÈo. Bylo mi záhadou proã. Dostalo se mi náleÏitého vysvûtlení. Jubilant se narodil v dobû, kdy neexistovalo vy‰etﬁení ultrazvukem a nebylo moÏné vûdût pﬁed porodem, jestli do rodiny pﬁibude kluk nebo holka. A tak, kdyÏ se stalo, a ti, kteﬁí mu té noci pomáhali na svût, vidûli, co vidût mûli, bylo rodiãÛm jasné,
Ïe se chlapeãek bude jmenovat po otci, tedy Josef. Ov‰em byl v tom mal˘ problém. JosefÛ bylo v rodinû více – prastr˘c Josef,
str˘c Josef, bratranec Josef, otec Josef, teta Josefina a teì dal‰í. Jednomu se ﬁíkalo Josefe, druhému Pepíku, tﬁetímu JoÏko,
teta byla také JoÏka a otci Pepo. A tak vzniklo snadno z otcovského Pepa synovské PeÈa. ¤íkali mu tak od narození, na oslo-
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vení Josefe nesly‰í. Ale proto, Ïe PeÈa vzniklo z Pe-pa, nesná‰í, kdyÏ mu nûkdo ﬁíká nebo dokonce pí‰e PéÈo. Ohrazuje se,
Ïe není Ïádn˘ rusk˘ Béìa PéÈa.
Aã narozen v Praze, vyrÛstal PeÈa po zvládnutí prvních dnÛ poporodního období v Kralupech nad Vltavou, rodném mûstû matky. Od útlého dûtství ho obklopovaly a utváﬁely tﬁi v˘znamné a zﬁejmû pro jeho cel˘ dal‰í Ïivot rozhodující okolnosti. První z nich byla hudba. Jeho otec byl uÏ od studentsk˘ch dob v Rakovníku aktivním houslistou. Hrával na kÛru rakovnického kostela a v Kralupech v amatérském orchestru. Hrával i doma. Matka sobû i jemu zpívala, kudy chodila. âasto
naslouchal váÏné hudbû, která se linula z povûstn˘ch gramofonov˘ch desek His master’s voice rotujících na gramofonu natáãeného klikou. Gramofonové jehly se otupovaly a musely se ãasto vymûÀovat, aby nepo‰kodily dráÏky nosiãe. Druhou okolností byly knihy. Otec byl vá‰niv˘m ãtenáﬁem, neobyãejnû si zakládal na
tom, Ïe byl ãlenem Spolku ãesk˘ch bibliofilÛ (zaloÏeného roku 1908)
a doma byla na tu dobu a skrovné hospodáﬁské pomûry docela slu‰ná
knihovna. Je nasnadû, Ïe od tﬁí ãtyﬁ let byly kníÏky nejãastûj‰ím dárkem,
kter˘ chlapec dostával. Dva zmínûné zdroje se nepochybnû podepsaly
na jeho narÛstajícím zájmu o ﬁeã a umûní. Tﬁetí okolností byla zvíﬁata –
od otcova akvária pﬁes milovaného psa sousedÛ po domácí zvíﬁata ãasto nav‰tûvovaného statku v blízké vesnici a brouky, kter˘ch byla hejna
na polních cestách a v kralupském háji Lutovníku. Láska ke zvíﬁatÛm
mu zÛstala na cel˘ Ïivot a z ní urãitû pramení jeho vztah k biologii a do
její sféry patﬁící medicínû.
V ‰esti letech vstoupila do PeÈova Ïivota Praha naplno a navÏdy. Rodina se pﬁestûhovala do praÏsk˘ch Hole‰ovic. Stala se jeho osudov˘m mûstem, jak˘msi „capitale fatal“ – tak jako nûkter˘m muÏÛm se stává osudovou Ïena – ona femme fatale. Ostatnû takovou Ïenu dostal pozdûji
i on. Prahu nikdy pak uÏ neopustil, jen si odskoãil krátce po promoci,
kdy byl v‰emocn˘m úﬁedníkem ministerstva zdravotnictví a vystavenou
umístûnkou pﬁidûlen „v zájmu zachování zdraví pracujícího lidu“ na
pÛl roku do malé nemocnice v Novém BydÏovû a na jeden a pÛl roku do
léãebny dûtí postiÏen˘ch dûtskou obrnou v Jansk˘ch Lázních. Ale i v té
dobû mûl trvalé bydli‰tû v Praze, do které utíkal, jak jen to bylo moÏné.
Tvrdí, Ïe by bez ní nemohl Ïít, nebo Ïe by bez ní alespoÀ nekoneãnû strádal. Patﬁí k onûm omámen˘m „praÏsk˘m chodcÛm“, miluje její historii,
staré paláce, kostely a domy, stﬁechy a vûÏe s onûmi nûkolika genii loci,
které sedí na jejím prahu – románsk˘m, gotick˘m, renesanãním, barokním, empirov˘m, biedermeiersk˘m a secesním. Opájí se staropraÏsk˘mi povûstmi stejnû jako básnûmi jejího nejmilostnûj‰ího básníka Jaroslava Seiferta. Ctí nesmírnû majestát starobylého Karlova uãení a instituce,
které mu sk˘tají radost z krásy – Národní i Stavovské divadlo, Rudolfinum a Národní galerii, ve kter˘ch je jako doma, ale právû tak knihkupectví a antikvariáty a obchody se staroÏitnostmi. A také
ﬁeku. V jeho Ïivotû sehrály v˘znamnou roli tﬁi staré, úctyhodné klá‰tery, minoritsk˘ u sv. Jakuba na Starém Mûstû praÏském,
maltézsk˘ na Malé Stranû a premonstrátsk˘ na Strahovû. Ov‰em je je‰tû jedna instituce v Praze, která prochází jeho cel˘m
Ïivotem – zoologická zahrada. Kamarádí se s ní do dne‰ních dnÛ, a to ãasto velmi aktivnû. Ostatnû právû tak aktivnû se v‰emi zmínûn˘mi a nûkter˘mi dal‰ími institucemi.
Praha zmûnila styl PeÈova dûtského Ïivota dokonale. V ‰esti letech nastoupil do obecné ‰koly na Maninách. V sedmi
letech zaãal chodit do houslí, v osmi se zaãal uãit hrát na klavír. Dodnes neví, jak˘m zázrakem získal jeho otec prostﬁedky
na zakoupení pianina. Na oba nástroje ho uãil krátkou dobu pan profesor Matyá‰. Chodil do jeho blízkého bytu, ne v‰ak
pﬁíli‰ dlouho. Byl to star‰í nevlídn˘ pán, uãil ho na oba nástroje, ale nepatﬁil mezi uãitele, kteﬁí dovedli probouzet v mal˘ch
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dûtech lásku k hudbû. Úplnû jin˘m typem byl jeho druh˘ uãitel hudby. Pan profesor Trpi‰ovsk˘, za kter˘m musel chodit
z Hole‰ovic na Letnou, byl jako z minul˘ch dob. Ve vestû a v baãkorách mûl ve svém pokoji nûkolik ÏákÛ najednou, jeden
Èukal do kláves, druh˘ vrzal na housle, tﬁetí psal nûjaké noty a ãtvrt˘ ladil. Pﬁipomínalo to ladící orchestr a svûdãí to o tom,
Ïe PeÈovy hudební koﬁeny ãerpaly z hlubok˘ch koﬁenÛ více neÏ z nabídnutého menu. Ve hﬁe na housle ho ov‰em cepoval
dÛkladnû jeho otec (a stálo to za to!) a ke klavíru, ve kterém se cítil dokonale svobodn˘, dÛvûrnû pﬁilnul. Teprve tﬁetí pedagoÏka plnila bezezbytku pﬁedstavy, jak˘ by mûl b˘t uãitel hudby. Paní profesorka Engererová, star‰í, svobodná a ponûkud
mile zvlá‰tní dáma byla dobrou houslistkou i klavíristkou, krásnû zpívala, uãila pﬁíkladem a zanícením. (Muzicírovala
s PeÈou aÏ do gymnaziálních let.)
A samozﬁejmû zaplnili jeho Ïivot spoluÏáci, z nichÏ nûkteﬁí se stali kamarády „na Ïivot a na smrt“. To byl velk˘ rozdíl
mezi dûtstvím v Kralupech, kde kamarádÛ bylo pomálu. Îivot v praÏsk˘ch Hole‰ovicích byl poklidn˘. Kluci smûli po splnûní povinností bûhat po ulicích, hrát kopanou, zvlá‰tû „chodníãky“ a dovádût pod blízk˘mi mûstsk˘mi jatkami na bﬁehu
Vltavy. (Ulice, ve které bydlel, se tenkrát jmenovala Malá jateãní.) V zimû bylo mal˘ch kluzi‰È jako naseto, ov‰em to nejlep‰í,
kde bylo moÏné sehrávat líté hokejové zápasy, bylo na Malé ﬁíãce ve Stromovce.
¤ád rodiny ‰el svojí pevnou cestou. âasté odpolední procházky s rodiãi, smûrované ãasto do stﬁedu mûsta se v‰emi pﬁekvapeními, které sk˘talo. Praha se v‰emi kouzly chrámÛ, palácÛ, námûstí a zákoutí, mal˘ch obchÛdkÛ, lákajících pouliãních párkaﬁÛ a prodavaãÛ peãen˘ch ka‰tanÛ do nûho doslova vrÛstala.
KdyÏ jen trochu povyrostl a smûl chodit „do mûsta“ sám, procházel nejen malostransk˘mi a hradãansk˘mi uliãkami, ale
pronikal do jejich domÛ, chodeb, pÛd a dvorÛ a nechal se vzru‰ovat jejich skryt˘m tajemstvím. O lásce k Praze svûdãí i okolnost, Ïe ho dojímaly návraty z krásn˘ch prázdnin domÛ. KdyÏ vjíÏdûl vlak do praÏsk˘ch pﬁedmûstí, slzíval radostí. KaÏdou
nedûli dopoledne se chodilo do kostela sv. Antonína na velkou m‰i svatou a obãas v nedûli odpoledne do zoologické zahra-

——— 23 ———

dy. Byla jiná neÏ ta dne‰ní, ale její chovanci ho fascinovali. To mu zÛstalo napoﬁád. A netrvalo dlouho, kdy i do ní smûl
chodit sám vÏdy zásoben pochoutkami, kter˘mi mohl nûkterá zvíﬁata ob‰ÈastÀovat. Od poãátku praÏského Ïivota chodil do
Sokola, v zimû do hole‰ovické Domoviny, od jara do podzimu na letní hﬁi‰tû k LibeÀskému mostu. V roce 1938 cviãil na V‰esokolském sletu na Strahovû. Na ﬁadu ov‰em pﬁi‰lo i Národní divadlo – první opera, kterou sly‰el v sedmi letech, byla Smetanova Hubiãka – a Národní muzeum s rozsáhlou zoologickou expozicí – tedy zase zvíﬁátka. Po veãerech s ním hráli rodiãe
neúnavnû stolní hry – âlovûãe nezlob se, domino, blechy, lízan˘ mariá‰ a dámu a pozdûji hrával s otcem ‰achy. Pﬁib˘valo
kníÏek, stal se vá‰niv˘m ãtenáﬁem, ov‰em daleko víc pﬁeãetl knih, které si vypÛjãoval v obecní knihovnû. Je‰tû jednu
v˘znamnou okolnost je tﬁeba zmínit. Vlastnil dvû krásné hraãky – velk˘ statek pln˘ domácích zvíﬁat a hospodáﬁského zvíﬁectva a docela velké loutkové divadlo. Tak b˘valo u Kouteck˘ch v kuchyni ãasto nûkolik klukÛ laãn˘ch si hrát.
Je ale tﬁeba vrátit se na skok do ‰koly. Obecná a mû‰Èanská ‰kola Na Maninách, do které to mûl z domova „co by kamenem
dohodil“, patﬁila k onûm typick˘m velk˘m standardním ‰kolám velk˘ch mûst. Byla to mohutná rohová budova s jedním kﬁídlem smûﬁujícím do Tusarovy ulice, patﬁícím ‰kole chlapecké, a druh˘m, shlíÏejícím do
ulice Osadní, ‰kole dívãí. Bariera mezi kluky a holkami byla nepﬁekroãitelná. Holky
jakoby neexistovaly. Nostalgicky vzpomíná na 1. záﬁí roku 1936, kdy ho maminka
odvedla ke ‰kole a kdy poprvé vstoupil do tﬁídy. Ve‰el do ní beze strachu a rád. První
vstup do neznáma b˘vá ãasto rozhodující. Ten jeho byl zﬁejmû ‰Èastn˘. Do ‰koly chodil vÏdycky rád a dobﬁe se uãil. Velká tﬁída se dvûma ﬁadami dﬁevûn˘ch lavic, kaÏdá
pro tﬁi Ïáky, s uliãkou uprostﬁed. PrvÀáãky vítala star‰í, kﬁehká paní uãitelka Anna
Novotná, starosvûtsky pÛsobící, laskavá, ale pﬁísná dáma, která v‰tûpovala sv˘m svûﬁencÛm základy vzdûlanosti po cel˘ch pût let. Nikdy nezv˘‰ila hlas, a pﬁesto dokázala udrÏet absolutní kázeÀ ve tﬁídû. Vyuãování probíhalo od pondûlí do soboty dopoledne a v pondûlí a ve ãtvrtek po dvou hodinách odpoledne. Byla to ov‰em doba
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pﬁiná‰ející obãasné pﬁeru‰ení docházky, kdyÏ nûkteré dítû onemocnûlo spálou, zá‰krtem nebo dûtskou obrnou. To b˘vala
vyhlá‰ena vût‰inou t˘denní karanténa. Dûti to samozﬁejmû vítaly, ale ne vÏdy to dopadlo pro nemocné dobﬁe. Jeden z PeÈov˘ch spoluÏákÛ zemﬁel na zá‰krt, jinému po obrnû ochrnula dolní konãetina a dal‰í mal˘ spoluÏák po dlouhém stonání zemﬁel na chronick˘ zánût kostní dﬁenû. A s pﬁíchodem války v roce 1939 b˘valy vyhla‰ovány v mraziv˘ch zimách pro nedostatek uhlí „uhelné prázdniny“, kdy si dûti jednou t˘dnû chodily do ‰koly pro úkoly. Nejdel‰í, dvoumûsíãní, uÏívaly v roce
1942. Jen jednou vystﬁídal onemocnûlou paní uãitelku Novotnou mlad˘ pan uãitel Maudr. Byl to zanícen˘ muzikant, tﬁída
znûla ãasto jeho hrou na housle a zpûvem malého sboru vybran˘ch ÏákÛ, kter˘ pak vystupoval ve vypÛjãen˘ch krojích na
jakési ‰kolní besídce.
Po prvních tﬁech praÏsk˘ch letech zaãala válka. První stále Ïivá a nepﬁíjemná vzpomínka patﬁí jednomu dnu o pÛlnoci, kdy ho rodiãe probudili, aby se rozlouãil s otcem v uniformû dÛstojníka, kter˘ plnil mobilizaãní rozkaz. Byl velitelem
obrnûného vlaku na hranicích u Velenic. Válka mûní Ïivot národa i jednotlivcÛ. I mal˘ch klukÛ. Po ulicích ma‰írovaly sevﬁené ﬁady nûmeck˘ch vojákÛ, kteﬁí vyﬁvávali vojenské písnû za doprovodu pronikavého zvuku pí‰Èal a dunûní doprovodn˘ch
bubnÛ. ·el z nich strach. Veãerní a noãní Praha se halila do husté tmy – pouliãní lampy zÛstávaly nerozsvícené a v‰echna
okna oslepla povinn˘m zatemÀováním. Staãila úzká ‰kvíra pronikajícího svûtla, aby na dveﬁe bytu bu‰ili stráÏníci. Na knoflíkách radiov˘ch pﬁijímaãÛ musela viset cedulka s varováním: „Poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí.“ A na ulicích
pﬁib˘valo plakátÛ se jmény popraven˘ch „nepﬁátel ¤í‰e“. Sklepy domÛ byly vyklizeny (do dﬁevûn˘ch bud postaven˘ch na
dvoﬁe), aby se staly protileteck˘mi kryty. Pﬁib˘valo varovného houkání sirén, které ohla‰ovalo nebezpeãí náletÛ. Ub˘valo
potravin, ‰atstva i obuvi, v‰echno bylo na pﬁídûl, bez potravinov˘ch lístkÛ a ‰atenek nebylo k sehnání nic. Rodina mûla
malou v˘hodu v tom, Ïe teta na Moravû pravidelnû pﬁilep‰ovala potravinami. Otec k ní jezdil jednou mûsíãnû o víkendu
a pﬁiváÏel aktovku (ne víc – kontroly vojákÛ Wehrmachtu na nádraÏích byly pﬁísné, riziko velké) s kouskem másla, uzeného nebo trochou mouky. Strach o otce znásobila povûstná Heydrichiáda. Matka byla totálnû nasazena.
Ov‰em situaci vnímali jinak dospûlí a jinak malí kluci. A paradoxnû pﬁiná‰ely váleãné strasti i pozitiva. UpevÀovala se
vzájemná soudrÏnost a vznikaly pevné vztahy s kamarády, zvlá‰tû kdyÏ se nûkolik nejvûrnûj‰ích sdruÏilo ve skupinû Setonova amerického skautingu – Woodcraftu – samozﬁejmû Nûmci zakázaného. SetonÛv skauting byl jin˘ neÏ ãesk˘ SvojsíkÛv.
Îádn˘ kroj, Ïádné v˘loÏky a pochodování v zástupu, ani lovení bobﬁíkÛ. Vzorem byli Indiáni – bederní rou‰ka, indiánské
písnû, lovení orlích per, prost˘ ale neobyãejnû bohat˘ Ïivot v pﬁírodû s pozorováním zvíﬁat, jejich stop ve snûhu, obrysÛ dravãích kﬁídel ve vzduchu, stromÛ, listÛ, kvûtin a keﬁÛ a jejich plodÛ, bylin, hvûzd, rozdûláváním ohnû tﬁením dﬁev a stovky
ohÀÛ v de‰ti ãi snûhu jednou sirkou. A také vyprávûní doma pﬁeãten˘ch pﬁíbûhÛ. Tam vzala poãátek PeÈova rétorika. Woodcraft nepochybnû utuÏil mnohé zdûdûné vlastnosti a domácí v˘chovu. Je‰tû jedné vá‰ni propadl. Akvaristice. Otec si po pﬁestûhování do Prahy akvárium uÏ nepoﬁídil. Ale kdyÏ po nûm zatouÏil syn, souhlasil, dokonce mu obstaral stojan, ve kterém
bylo akvárií nûkolik. Jejich peãlivé zaﬁizování, nákup levn˘ch, ale krásn˘ch rybek a rostlin v akvaristickém obchodu pana
Kindla, starost o krmení (tehdy v˘hradnû Ïivé – dafnie, nitûnky, patentky), kaÏd˘ nov˘ pﬁírÛstek a odchov – to byla jeho
velká radost. K rybkám pﬁibyl záhy i chov ãolkÛ, které chytal o prázdninách v Novém Mûstû na Moravû, a pak i Ïab – dnes
uÏ vzácn˘ch ropuch zelen˘ch, kter˘m ov‰em bylo zapotﬁebí dávat potravu hutnûj‰í – mouchy a ãervy. K nûkter˘m vysnûn˘m, draÏ‰ím a vût‰ím rybám nikdy nedosáhl, právû tak jako k vlastnictví vût‰ího zvíﬁete. S jednou v˘jimkou – nûkolik let
bylo doma ochoãené morãe – ·mrksa.
Roku 1941 skládal absolvent pûti tﬁíd obecné ‰koly pﬁijímací zkou‰ku na reálné gymnázium na Strossmayerovû námûstí. SloÏil ji úspû‰nû, ale nepﬁijali ho. Snad pro to, Ïe otec byl byÈ záloÏním, ale pﬁece jen dÛstojníkem ãeskoslovenské armády. Nedalo se nic dûlat, byla válka, v‰echno bylo jinak. Pokraãoval na mû‰Èanské ‰kole ve stejné budovû se stejn˘mi kamarády a v zásadû se mnoho nezmûnilo. Rozdíl spoãíval v tom, Ïe místo jedné, laskavé paní uãitelky Novotné zaãalo uãit
pedagogÛ nûkolik. Poznal rozdíly, které nebyly vÏdy pﬁíjemné, a zaãal si uvûdomovat, jak hodnû na uãiteli záleÏí. Snad to
v nûm vytváﬁelo pﬁesvûdãení, Ïe bude uãitelem, jednoho neprospívajícího spoluÏáka ze sociálnû slabé rodiny se zaujetím
douãoval. Dospívající ho‰i samozﬁejmû pﬁi vyuãování zlobili, nûkdy se prohﬁe‰il PeÈa také a pocítil na vlastní kÛÏi, co to je
dostat od uãitele rákoskou pﬁes nataÏené prsty nebo „dvoufacku“, která mu otoãila uãitelovou dlaní hlavu na jednu stranu
a jejím hﬁbetem ji vrátila do pÛvodní polohy. Ov‰em naprosto nepochopitelné bylo trestání fyzikáﬁe, kter˘ nezbedy napájel
elektrick˘mi v˘boji. Tam asi pramení PeÈÛv odpor k fyzice a vlastnû k technice vÛbec.
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Dal‰í léta ukázala, Ïe i ‰patné se zásahem Osudu mûní v dobré. Vlastní denní Ïivot bûÏel i bûhem války v drobn˘ch
povinnostech, obavách i radostech. ·kola, hodiny klavíru, houslí, schÛzek a v˘letÛ skupinky woodcrafterÛ, péãe o akvária
a náruÏivá ãetba. Nûkdy také pocit, Ïe by snûdl o knedlík nebo dva k obûdu více a k veãeﬁi místo jednoho malého, padesátigramového ‰pekáãku s chutí dva nebo tﬁi. Ale Osud zasáhl do jeho Ïivota je‰tû jednou velice podstatnû. Poslední rok války – od léta 1944 do osvobozujícího kvûtna 1945 byl totálnû nasazen. Pracoval ve známé Kolbence v Libni, kde se vyrábûly
za války tanky. Ve skladu materiálu, ve kterém sabotoval, kdyÏ kuliãková loÏiska prosypával pískem a znovu balil. Pﬁi náletu vyjíÏdûl na pﬁídi tankÛ z továrny za mûsto a nûkolikrát ho útoãící spojenecká letadla pûknû vydûsila. V domû scházeli jeho
nájemníci za kvílení sirén do zlikvidovan˘ch sklepÛ, ze kter˘ch se staly protiletadlové kryty. V dubnu 1945 byla továrna
(na‰tûstí v nedûli) vybombardována. Podílel se na vyklízení trosek, sledoval, jak vûzni vyná‰ejí na dﬁevûn˘ch nosítkách
nevybuchlé bomby. Sklad pﬁestûhovali do Karlína, do nûho pﬁejíÏdûl pﬁes Vltavu na prámu. Bylo cítit, jak se reÏim hroutí.
5. kvûtna, kdyÏ zaãalo PraÏské povstání, z továrny utekl, cestou sledoval zajímané Nûmce a v následujících dnech stavûl na
ulicích barikády a poslouchal tﬁesk dûl, kter˘mi bránící se Nûmci ostﬁelovali Prahu. A pak uÏ Prahou zaãala projíÏdût sovûtská vojska, která PraÏané nad‰enû vítali. I on nosil vojákÛm na nádraÏí v Bubnech jídlo a plavil ve Vltavû pﬁi Trojském ostrovu jejich konû. To bylo jedinkrát, kdy v Ïivotû jezdil na koni.
Celé dûtství ov‰em provázely pﬁíjemné mûsíce nebo alespoÀ t˘dny prázdnin. AÏ na dvû zanedbatelné, krátké v˘jimky
je proÏíval u tety v Novém Mûstû na Moravû. V létû celé dva mûsíce, v zimû alespoÀ t˘den, nûkdy o nûjak˘ den déle. Malé,
idylické mûsto v chudé, ale krásné âeskomoravské vysoãinû, v nûm star˘, útuln˘ tetin dÛm, rozlehl˘ dvÛr, v kaÏdém rohu
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stavení, z nichÏ jedním byla pila s vantroky. V‰echno vonûlo
dﬁevem, kterého byly pﬁed ní haldy. Zahrádka pﬁed domem
vonûla celé léto nesãetn˘mi kvûty floxÛ. Vonûly louky za pilou a v nich potoky plné okounÛ, pstruhÛ a rakÛ. První z nich
chytával na pûtihaléﬁové háãky, ostatní do ruky. Vonûly malé rybníky, které obklopovaly mûsto a tak dobﬁe se v nich
koupalo, a o kus dál vonûly lesy, paseky a v kaÏdém z nich
metráky hub, v kaÏdém jin˘ druh. A co víc – na PeÈu ãekalo
nûkolik vûrn˘ch kamarádÛ a s nimi kopaná, koupání, splouvání vantrok na malém prámu a riskantní jízdy na malém
valníãku drandícím po úzké koleji, urãeném ke sváÏení kmenÛ vybran˘ch k rozﬁezání. Také chodil s kluky pást kozy
a rozdûlávat oh˘nky, v jejichÏ popelu si pekli brambory.
Zimy tam b˘valy drsné, s mnoÏstvím snûhu, kopeãkÛ víc neÏ
dost, a tak se celé dny lyÏovalo. A nûkterá jara, kdyÏ pﬁi‰ly
Velikonoce, se dálo v‰echno tak, jako dlouhá léta v minulosti, se v‰emi tradicemi od Zelené stﬁedy aÏ do Vzkﬁí‰ení
s palbou z hmoÏdíﬁÛ a pondûlní pomlázkou. Tak to trvalo do
roku 1944. Ten ov‰em jeho dûtství totálním nasazením dokonale zmûnil.
ProtoÏe se chtûl stát, jak jsem uÏ zmínil, uãitelem, otec rozhodl a PeÈa na konci prázdnin 1945 úspû‰nû sloÏil pﬁijímací
zkou‰ku na slovutn˘ AmerlingÛv uãitelsk˘ ústav v Panské
ulici. Tu ale znovu zasáhl Osud. Z prvního roãníku „uãiteláku“ se stala kvinta reálného gymnázia a tím se moÏnosti
dal‰ího vzdûlávání a moÏností budoucího zamûﬁení zásadním zpÛsobem zmûnily a roz‰íﬁily. Skonãilo období dûtství.

Získat vzpomínky pﬁátel z PeÈova dûtství se vymykalo moÏnostem, ale snad je nahrazují dva dopisy. Jeden je sugestivním klukovsk˘m vyznáním stárnoucího kamaráda, druh˘
v˘razem obdivu ke kamarádovi z obecné a mû‰Èanské ‰koly, s nímÏ se jeho pisatel ‰edesát let nevidûl, kter˘ získal nejvy‰‰í vûdecké ocenûní – âeskou hlavu.

V Praze dne 24. srpna 2005
Mil˘ PeÈo,
ve V‰eobecné encyklopedii jsem se doãetl, Ïe ses narodil 31. srpna. Doufám, Ïe to tam uvedli správnû a Ïe Ti blahopﬁeju
k Tv˘m pûtasedmdesátinám ve správn˘ ãas. Souãasnû Ti chci podûkovat za v‰echno, co jsi mi dal. Mûl jsi na mÛj v˘voj po
ﬁadu let velk˘ a dobr˘ vliv, Ïiju z toho dodnes a vzpomínám na Tebe s vdûãností. Kdybych Tû nepoznal, byl by mÛj Ïivot
mnohem chud‰í.
Jsou to útrÏky vzpomínek, které mi letí hlavou. Seznámili jsme se ve Woodcraftu. Od první chvíle jsi mû pﬁitahoval, cítil
jsem v Tobû osobnost a dost neurvale jsem se na Tebe pﬁilepil. A Ty ses tomu nebránil. Chodili jsme cviãit do Sokola na Mani-
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ny, na Letnou a na letní cviãi‰tû. A do Tyr‰ova domu plavat a nacviãovat ãela na slet, na kterém jsme oba cviãili. A taky na
sokolské besídky a na v˘lety do praÏského okolí. Byli jsme na sokolském táboﬁe ve ·mídeberku, vzpomínám, jak jsi tam
hrával po veãerech v kostele na varhany. V létû jsme dûlali na stavbû nového ·tefanikova mostu na kesonu. Na‰e kamarádství se postupnû mûnilo v pﬁátelství. Moc jsi pro mû znamenal. Byl jsi v‰estrann˘, podnûtn˘, vÏdycky aktivní a vÏdycky
fair. Chtûl jsi se se v‰ím seznámit, v‰echno vyzkou‰et a to nejlep‰í podrÏet a dûlat. Mûl jsi vÛdãí schopnosti a já se rád nechával Tebou ovlivÀovat.
Od dûtství jsem miloval pﬁírodu, snad jsem to mûl v genech. Ty jsi mi otevﬁel oãi i pro kulturu. UÏ tenkrát bylo v Tobû
kus uãitele. Pod Tv˘m vlivem jsem si zaãal uvûdomovat krásu umûní a vûdy. Ve sbûru papíru jsi objevil klavírní skladby Chopina, a kdyÏ jsi je pﬁehrával, ta hudba zaãala mluvit i ke mnû. Chodili jsme na nedûlní m‰e ke sv. Jakubovi, kde hrávali mistﬁi varhanní hudby, a na koncerty a do divadel. Jednou jsi mû upozornil, Ïe veãer dávají v rozhlase Dvoﬁákovu Novosvûtskou
a já pak zaãal hledat hudbu i sám. âetl jsem o Beethovenovi a Dvoﬁákovi a chodil do Divadla hudby na jejich symfonie a koncerty, tvrdohlavû, tﬁeba nûkolikrát na tytéÏ, aÏ jsem v nich postupnû objevil jejich krásu. Pochopil jsem, proã Dvoﬁák ﬁíkal, Ïe
jeho hudbu skládá ten nahoﬁe, on ji tady dole jen zapisuje. Bachova, Beethovenova a Dvoﬁákova hudba byly plné víry a já to
cítil a nechal jsem se jimi k té víﬁe vést. Upozornil jsi mû, Ïe ve Spálené ulici prodávají lacin˘ soubor Nerudov˘ch básni a mû
zaujaly a zalíbily se mi a kupoval jsem pak i dal‰í knihy poezie. Ukázal jsi mnû knihu, kterou jsi dostal od sv˘ch rodiãÛ k VánocÛm, v níÏ se autoﬁi snaÏili vysvûtlit svût z hlediska víry, a mnû do‰lo, Ïe mezi vûdou a vírou nemusí b˘t rozpor.
âetli jsme Paul de Kruifa, v motolsk˘ch tÛÀkách jsme lovili plankton, Ty jsi pak barvil dafnie, já udûlal ze dﬁeva primitivní stativ na spojení Tvého mikroskopu a mého starého deskového fotoaparátu a podaﬁilo se nám udûlat nûkolik mikrofotografií. Napsal jsi o tom svÛj první vûdeck˘ ãlánek do Vesmíru a ten ho otiskl. Vzpomínám, jak jsem byl pﬁi tom nad‰en,
spûchal jsem pro nûco do pﬁedsínû, ve dveﬁích stála Ïidle a já ji chtûl s rozbûhem pﬁeskoãit, abych neztrácel ãas jejím odklízením. Ve svém zápalu jsem zapomnûl, Ïe dveﬁe mají horní bﬁevno, narazil jsem do nûj ãelem a Ty jsi mû pak sbíral mírnû
otﬁeseného ze zemû.
PÛjãil jsi mnû svÛj se‰it s písnûmi z na‰eho mládí a já si nûkteré opsal a sbíral pak dal‰í. Dal jsi mi nûjaké v˘stﬁiÏky aforismÛ a i ty jsem pak zaãal sbírat a tady zaãala má úcta k moudrosti a k optimistické filosofii, které mû pak taky vedly k víﬁe.
Vedle Tebe jsem zaãal chápat cenu vzdûlání a ãasu. Kupoval jsem si uãebnice pro gymnázia a bavilo mû je ãíst. Knih mnû
pﬁib˘valo. Ukázal jsi mnû svou sbírku staroÏitností a já jsem proﬁekl, Ïe bych rád koupil pûkn˘ krucifix a Tys mnû sehnal
krásn˘ korpus za neuvûﬁitelnû nízkou cenu. Mû pak zaãaly zajímat i plastiky a obrazy. Pozdûji jsi mnû pomohl s v˘bûrem
porodníka pro manÏelku a dal‰ích lékaﬁÛ pro na‰e dcery. A TvÛj BuliÏníãek pobavil nejen má vnouãata, ale i mne a já si od
té doby zaãal v‰ímat staré Prahy a vnímat její krásu.
Byl jsi pro mne vzorem je‰tû dlouho poté, co se na‰e cesty roze‰ly. ·el jsem Ti z cesty, protoÏe jsem od Tebe poﬁád jen
získával a já Ti nemûl a neumûl ãím splácet. A tam, kam Ty jsi míﬁil, jsem Tû nemohl sledovat. Od té doby dodnes nebylo
ale snad dne, ve kterém bych si na Tû nevzpomnûl...
TvÛj Béìa Turek

Praha 21. 11. 2009
VáÏen˘ pane profesore!
Dovoluji si pﬁipojit se k dlouhé ﬁadû gratulantÛ a blahopﬁát Vám k dosaÏení v˘znamného ocenûní, kterého se Vám dostalo
v uplynul˘ch dnech. Obdivuji kluka z Malé Jateãní, jeho nezmûrnou píli, odhodlání a zajisté i odvahu poprat se s úskalími medicínského oboru, kterému v zemích ãesk˘ch, aÏ do Va‰ich ãasÛ, bylo vûnováno pramálo pozornosti.
V souãasné dobû pochybn˘ch titulÛ, rádoby hvûzd a celebrit, budete vÏdy pro nás, obyãejné lidiãky, Vy i ostatní ocenûní pﬁedstavovat opravdovou elitu národa, které se nám, zejména ve vrcholné politice, zoufale nedostává.
A na závûr mi dovolte Vám potykat. Mil˘ PeÈo! AÈ Ti je‰tû dlouho zdraví dovolí uÏívat si Ïivota v celé jeho kráse.
To Ti pﬁeje
Vladimír Lvovsk˘
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Rašení (léta 1945-1964)

K

onec války a zahájení gymnaziálního studia vnesly do Ïivota jubilanta mnoho zmûn a mnoho moÏností. Profesoﬁi, kteﬁí ho vychovávali (nejen odbornû, ale i sv˘mi postoji) patﬁili k vynikajícím stﬁedo‰kolsk˘m profesorÛm první republi-

ky. Mnozí z nich dovedli studenty získat pro odpovûdné studium. PeÈovi v‰típili lásku a úctu k ãeské ﬁeãi, vztah k literatuﬁe, dûjepisu, filozofii (vyuãoval se pﬁedmût filozofická propedeutika) a zejména k biologii. Ten se datuje do roku 1946, ve
kterém se nezvratnû rozhodl, Ïe chce studovat medicínu a stát se lékaﬁem. O Ïádném jiném povolání od té doby nikdy neuvaÏoval. Zaãal skupovat základní, zpoãátku populárnû-vûdeckou a postupnû stále odbornûj‰í literaturu a opájel se ãetbou
knih o historii medicíny, pﬁedev‰ím velice populárními knihami Paul de Kruifa, ale i mnoha dal‰ími. Doma provádûl jednoduché pokusy, jejichÏ protokoly má dodnes schované jako vzácnou osobní relikvii sv˘ch zaãátkÛ. Otec mu obstaral
v pováleãné dobû témûﬁ nedostupn˘ mikroskop (monokulární – znaãky Zeiss). Nikdy se ani poﬁádnû nedopídil, jak se mu
to podaﬁilo, ani jak se mu na nûj podaﬁilo u‰etﬁit. Za jeho obûtavost a za nad‰ené pﬁekvapení, které mu pﬁipravil, kdyÏ pﬁi‰el jednoho dne domÛ a na stole stál mikroskop, jeho vlastní mikroskop, mu nikdy nepﬁestal b˘t vdûãn˘. A pﬁepustil mu
svÛj psací stÛl – první v jeho Ïivotû. V septimû a oktávû uÏ byl ve tﬁídû premiantem.
Ov‰em ani zanícen˘ zájem o biologii a ãas, kter˘ jejímu studiu vûnoval, neomezily jeho ostatní záliby. Byl aktivním,
sportujícím dorostencem vzkﬁí‰eného Sokola a v roce 1946 znovu cviãil na V‰esokolském sletu. Ale je‰tû více dotykÛ vûnoval umûní. Objevoval novou a novou literaturu, nav‰tûvoval divadla, v biografech sledoval do té doby neznámé, zakázané
slavné filmy, ov‰em prim hrála hudba. Housle sice asi v sedmnácti letech „povûsil na hﬁebík“, ale klavír se mu stal neodmyslitelnou náplní Ïivota. Zakládal si, podle finanãních moÏností, rozsáhlou diskotéku. KoncertÛ na‰ich i zahraniãních
orchestrÛ i sólistÛ pﬁib˘valo, zejména v souvislosti se vznikl˘m hudebním festivalem PraÏské jaro.
Rok 1948 pﬁinesl do v‰emi moÏn˘mi aktivitami nabitého Ïivota gymnazisty tﬁi zásadní události. První byla ryze soukromá – náhle vzniklé onemocnûní vymazalo z jeho ãinností do konce Ïivota sport. Trápilo ho to, ale nedalo se nic dûlat. Jeho
ostatní ãinorodost to vÛbec neomezovalo. SuÏovalo ho témûﬁ tﬁicet let, do roku 1976. Ke sportování se ale uÏ nikdy nevrátil.
Na v‰em zlém je ale tﬁeba nalézt to dobré. Pﬁízniv˘m shledával, Ïe mu tak zb˘vá více ãasu na v‰echno ostatní. Druhá událost
postihla na dal‰ích ãtyﬁicet let cel˘ národ a spolu s ním i jeho. Komunistick˘ puã v roce 1948. Tﬁetí událostí bylo zru‰ení Amerlingova uãitelského ústavu a k nûmu pﬁidruÏeného reálného gymnázia. Oktávu PeÈa absolvoval na starém, slovutném Akademickém gymnáziu ve ·tûpánské ulici a na nûm v ãervnu roku 1949 maturoval. V prÛbûhu oktávy publikoval svoji první „vûdeckou“ práci v ãasopise Vesmír. Zab˘vala se problematikou vitálního barvení perlooãek – vûnoval jí celé letní prázdniny roku
1948. Pomaturitní prázdniny v roce 1949 bylo uÏ nezbytné vûnovat brigádû. Bez potvrzení o absolvování manuální práce by
bylo zbyteãné snaÏit se o pﬁijetí na lékaﬁskou fakultu. V tom horkém létu pomáhal stavût na Vltavû pilíﬁ ·vermova mostu.
V líãení bûhu Ïivota prof. Kouteckého jsem dospûl k rozhodujícímu momentu. Pﬁed zahájením akademického roku
1949/1950 skládal pﬁijímací zkou‰ku na praÏské lékaﬁské fakultû. Byla jen ústní a bylo to vÛbec první ﬁízení toho druhu
v historii fakulty. Do té doby mohl zahájit studium na vysoké ‰kole kaÏd˘, kdo úspû‰nû maturoval a na fakultu se zapsal.
Studium medicíny ho doslova pohltilo. Fascinovalo ho prostﬁedí teoretick˘ch ústavÛ, piteven a laboratoﬁí. Vût‰ina pedagogÛ je‰tû patﬁila ke gardû profesorÛ ãi docentÛ z pﬁedváleãn˘ch ãasÛ, cítil k nim úctu a mûl k nim velk˘ respekt: biolog
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Bohumil Sekla, anatom Ladislav Borovansk˘, histolog a embryolog Zdenûk Frankenberger, fyziologové Vilém Laufberger, Franti‰ek Karásek a zejména tehdej‰í docent Otakar Poupa. Ve druhém
roce studií získal místo demonstrátora Fyziologického ústavu a pracoval v laboratoﬁi docenta
Poupy. To byl jeho první kontakt se skuteãnou vûdou. Lékaﬁská fyzika byla jakousi Popelkou
mezi teoretick˘mi pﬁedmûty prvního rigoróza, zato zb˘vající ‰está – lékaﬁská chemie byla asi nejhor‰í disciplínou cel˘ch jubilantov˘ch studií, nejen obsahem (uãit se musel i jak se taví Ïelezo),
ale i formou, s profesorem Karlem Káclem si „nepadli do oka“. Chemie byla jedin˘m pﬁedmûtem za celé studium, jejíÏ zkou‰ku si musel medik Kouteck˘ zopakovat.
První dva roky studií, naplnûné nároãn˘m studiem teoretick˘ch pﬁedmûtÛ, skonãily. Zvídav˘
student se rozhodl „osahat si“ pﬁed nástupem do tﬁetího roku studií oborÛ preklinick˘ch a úvodu do studia klinické medicíny, jak to v té klinické praxi vypadá. Opût zasáhl Osud – dokonce
ve tﬁech okolnostech jeho budoucího odborného Ïivota. Pﬁednosta pracovi‰tû, na kterém chtûl
o prázdninách fi‰kusovat, ho nepﬁijal. Zato pﬁednosta dal‰ího – oddûlení dûtské chirurgie na Karlovû – tehdej‰í primáﬁ MUDr. Václav To‰ovsk˘ se ho ujal s ve‰kerou vstﬁícností. Pracoval na
oddûlení celé prázdniny, a fi‰kusoval na nûm dal‰í tﬁi roky tak úspû‰nû, Ïe v jejich prÛbûhu, jako
medik, dostal od ﬁeditelství nemocnice písemné povolení ke slouÏení pohotovostních (noãních i víkendov˘ch) sluÏeb (v souãasnosti nepochopitelné). A ony tﬁi okolnosti? První zpÛsobila, Ïe se mu dûtská medicína dostala „pod kÛÏi“. Neopustil ji
cel˘ Ïivot. Druhou bylo rozhodnutí, ovlivnûné prací s dûtmi, pﬁestoupit po tﬁetím roce studií, kdyÏ byla praÏská lékaﬁská
fakulta rozdûlena na fakulty tﬁi – na Fakultu dûtského lékaﬁství. Tﬁetí pak návrat (po dvouletém popromoãním odskoku do
Nového BydÏova a Jansk˘ch Lázní) na tehdy uÏ Kliniku dûtské chirurgie vedené profesorem Václavem Kafkou, na které, po
sedmi letech intenzivní práce, zaãal vytváﬁet nov˘, u nás neexistující obor dûtské onkologie.
Ve zmínûném tﬁetím roce studií ho z preklinick˘ch oborÛ – patologické fyziologie, mikrobiologie, farmakologie zaujala
zejména patologická anatomie a pﬁednosta I. Hlavova patologického ústavu profesor Heﬁman ·ikl. PovaÏuje ho dodnes za jednoho z nejvût‰ích lékaﬁÛ na‰í medicíny 2. poloviny 20. století – odbornû i lidsky. Hned v tﬁetím roce se stal PeÈa demonstrátorem ústavu a dal‰í dva roky jeho pomocnou vûdeckou silou. Velk˘ ·iklÛv vûdeck˘ zájem o nádory zanechal v jeho mysli prvotní impuls, kter˘ sehrál v jeho Ïivotû velikou úlohu. A tak kromû intenzivního studia v‰ech oborÛ pracoval pilnû
v ústavu (odpitval desítky zemﬁel˘ch a asistoval pﬁi
histologick˘ch praktikách) a stejnû pilnû na dûtské
chirurgii. Tak získal mnoho zku‰eností navíc, nad
rámec bûÏného studia.
V té dobû zasáhla rodinu krutá represe totalitního reÏimu – otce vyhodili v roce 1952 v rámci akce
72 000 do v˘roby z úﬁadu. Pracoval nejdﬁíve v kladensk˘ch hutích, pak v pérovnû Hostivaﬁ, poniãili
mu zdraví a po nûjaké dobû invalidního dÛchodu
pﬁedãasnû zemﬁel.
Po dal‰ích dvou a pÛl letech studia klinick˘ch
oborÛ, uÏ na pÛdû Fakulty dûtského lékaﬁství, v bﬁeznu roku 1955 promoval s vyznamenáním. (Studium
lékaﬁství trvalo v té dobû jen 11 semestrÛ.)
A je‰tû nûkolik poznámek k celému studiu. Na jeho poãátku, kdy se rodina pﬁestûhovala do vût‰ího bytu, mu otec pomohl zaﬁídit v b˘valém pokojíku pro
sluÏky vlastní malou laboratoﬁ, ve které provádûl v‰elijaké chemické a biologické pokusy. Sada chemikálií (pﬁi jednom z pokusÛ si nepﬁíjemnû popálil prsty
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kyselinou sírovou), preparaãní stÛl a preparaãní náﬁadí, uÏ zmínûn˘ mikroskop, laboratorní zvíﬁata (Ïáby a potkani). Nakupoval vá‰nivû v‰elijaké
(nûkdy zbyteãné) lékaﬁské knihy, koupil si od zﬁízence histologického ústavu dvû sady histologick˘ch preparátÛ a v anatomickém ústavu sadu kostí
– vãetnû lebky, kterou má v knihovnû dodnes. Demonstrátorství pﬁispûlo
120 Kã a pomvûdectví 200 Kã mûsíãnû. To byl pro studenta v˘znamn˘ prostﬁedek. Îivobytí mu sk˘tali rodiãe. Laboratoﬁ pak samozﬁejmû zru‰il, kdyÏ
pracoval od 3. roãníku „na více frontách“. Poslední rok studií si pﬁivydûlával sluÏbami u praÏské záchranky – jeden den v t˘dnu (24 hodin) a kaÏd˘ ‰est˘ víkend (48 hodin) vyjíÏdûl s pohotovostní sanitkou k akutním pﬁípadÛm (200 Kã mûsíãnû). Nebylo dost lékaﬁÛ a konãící medici se hodili.
Mal˘m zdrojem pﬁíjmÛ byly i pﬁeklady souhrnÛ ãlánkÛ v âasopise lékaﬁÛ
ãesk˘ch do ru‰tiny.
Studium na rozdûlen˘ch fakultách pﬁiná‰elo rozdíly. Men‰í fakulta
dûtského lékaﬁství vytváﬁela jakési rodinné prostﬁedí, kontakty pedagogÛ
a studentÛ byly blízké. Uãitelé se postupnû stﬁídali – pro je‰tû nekompletní fakultu probíhala ãást v˘uky na klinikách Fakulty v‰eobecného lékaﬁství, ãást na vlastních pﬁidûlen˘ch klinikách. Ale aÏ na malé v˘jimky to
byli uãitelé v˘borní; interní propedeutiku ho uãil docent Zdenûk Maﬁatka
na II. interní klinice, vnitﬁní lékaﬁství na I. interní klinice profesora Milo‰e
Netou‰ka zejména asistent Frani‰ek Heﬁmansk˘ a profesor Vojtûch Hönig,
chirurgii profesor Jan Knobloch na Bulovce a profesor Otakar Hnûvkovsk˘
– ortoped, gynekologii a porodnictví profesor Rudolf Peter na klinice
v Lond˘nské ulici, oãní lékaﬁství profesorka Vûra Kadlecová, neurologii
docent Ivan Lesn˘, koÏní lékaﬁství docent Bohumír Rejsek, otolaryngologii docent Jan Chvojka, stomatologii docent Ferdinand ·kaloud, infekãní
lékaﬁství profesor Jaroslav Procházka na Bulovce a pediatrii pod vedením profesorÛ Josefa Hou‰Èka a Josefa ·vejcara ﬁada
dal‰ích v˘born˘ch asistentÛ. Îe nejvût‰ími uãiteli té doby mu byli profesoﬁi Václav Kafka a Václav To‰ovsk˘ na dûtské chirurgii, je nasnadû. Nûkolik dal‰ích oborÛ (hygiena, soudní lékaﬁství, sociální lékaﬁství) povaÏovali medici za nedÛleÏité
a nûkolik oborÛ, které dnes patﬁí k v˘znamn˘m, se vÛbec neuãilo (zobrazovací metody, onkologie, rehabilitace, praktické
lékaﬁství – ortopedie a urologie patﬁily k chirurgii).
/Jednou z „osudov˘ch“ knih, které si PeÈa v rámci pÛsobení na patologickém ústavu koupil, byla obsáhlá monografie
profesora Ferdinanda ·korpila z téhoÏ ústavu „Obecná a soustavná pathologie novotvarÛ“. Autor se jejího vydání nedoÏil,
PeÈa uÏ prof. ·korpila na ústavu nezastihl. Zemﬁel mlad˘ na leukemii. Publikace provázela PeÈu pak dlouhá léta. Profesor
·korpil byl ov‰em také literát, napsal nûkolik beletristick˘ch knih. Pﬁíhoda, která provázela získání jedné z nich, stojí za
zmínku. V horkém létû roku 1952 ‰el dychtiv˘ medik kolem antikvariátu v Jeãné ulici a ve v˘loze spatﬁil ·korpilovu knihu
Mezihry Ïivota. Stála 80 Kã (bylo to pﬁed mûnovou reformou). V kapse nemûl ani vindru. I ‰el smutnû dál, do‰el na vylidnûné Staromûstské námûstí a tu pﬁed orlojem spatﬁil na chodníku nûjaké papírky. Zvedl je. Bylo to pﬁesnû osmdesát korun
ve tﬁech bankovkách. Samozﬁejmû se vrátil do Jeãné ulice. Opût Osud se vztahem k nádorÛm.
Z milované Prahy se PeÈovi po promoci nechtûlo – kvÛli rodinû, medicínû i Praze. Ministersk˘ úﬁedník mu pﬁidûlil umístûnku do Libereckého kraje, ale neÏ se vypravil na zdravotnick˘ odbor Národního v˘boru v Liberci, pﬁi‰la nová umístûnka,
tentokrát do Hradce Králové. Poslali ho dûlat sekundáﬁe na dûtské oddûlení nemocnice v Novém BydÏovû. Na své pÛlroãní
pÛsobení na nûm vzpomíná rád. Vzdûlan˘ primáﬁ, vysoká úroveÀ péãe o nemocné dûti, sluÏby po ostatních oddûleních (interním, chirurgickém, infekãním a novorozeneckém v Chlumci nad Cidlinou). Pak ale „ztracen˘“ rok a pÛl v Jansk˘ch Lázních
v léãebnû pro dûti postiÏené dûtskou obrnou. Neumûl neurologii, nevûdûl nic o rehabilitaci, postrádal uãitele, nebavilo ho
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to. Dûlal v podstatû praktického dûtského lékaﬁe na osmdesátilÛÏkovém oddûlení
mal˘ch dûtí, lehká onemocnûní léãil sám, dûti s váÏnûj‰í nemocí posílal do nemocnice v Trutnovû.
Po dvou letech se koneãnû dostal na „svoji“ milovanou Kliniku dûtské chirurgie do
Prahy. Nastoupil 27. kvûtna roku 1957. T˘Ï rok sloÏil atestaci z pediatrie, v roce
1962 si ode‰el doplnit vzdûlání v chirurgii dospûl˘ch na Chirurgickou kliniku
fakultní nemocnice Pod Petﬁínem (na které vzalo poãátek pozdûj‰í pﬁátelství s profesorem ZdeÀkem Vahalou), aby pak sloÏil v témÏ roce atestaci z chirurgie a nástavbovou atestaci z dûtské chirurgie. Tﬁi atestace v prÛbûhu sedmi let není zrovna málo.
Aby získal dychtiv˘ adept dûtské chirurgie pﬁehled o celém oboru, vystﬁídal v dobû
do atestace postupnû v‰echny disciplíny, které se na klinice pûstovaly. Seznámil se
se základy dûtské kardiochirurgie. Asistoval profesoru Kafkovi pﬁi experimentech
na psech. Pan profesor totiÏ pﬁed první operací vrozené srdeãní vady u dítûte odoperoval srdce padesáti psÛ, které po pﬁíslu‰né dobû PeÈa pitval. To byla dokonalá
‰kola! Poznal základní principy dûtské bﬁi‰ní a hrudní chirurgie, proktologie i traumatologie. Pomûrnû dlouho se zab˘val dûtskou urologií a také v ní pracoval experimentálnû. V Ústavu patologické fyziologie profesora Hepnera sledoval dráÏdivé
pÛsobení preparátÛ, o kter˘ch se pﬁedpokládalo, Ïe dokáÏí rozpustit moãové kameny, na sliznici moãového mûch˘ﬁe králíkÛ. Zavádût do moãového mûch˘ﬁe Ïivého
králíka cystoskop, pﬁístroj opatﬁen˘ svûtelnou optikou, nebylo právû snadné. âas
plynul, a mladému dûtskému chirurgovi bylo jasné, Ïe mezi v‰emi zmínûn˘mi disciplínami musí zvolit jednu, ve které to mÛÏe nûkam dotáhnout. Ale kterou, kdyÏ
v‰echny byly obsazeny uÏ erudovan˘mi star‰ími kolegy?
A tu opût, jako uÏ nûkolikrát, pﬁispûchal na pomoc Osud. Záhy po pﬁijetí na kliniku povûﬁil profesor Kafka benjamina, o jehoÏ studentsk˘ch aktivitách v Ústavu patologické anatomie dobﬁe vûdûl, funkcí
styãného pracovníka mezi klinikou a patologicko-anatomick˘m ústavem. Úãastnil se pitev v‰ech na klinice zemﬁel˘ch dûtí.
Srovnávání klinick˘ch obrazÛ s pitevními nálezy bylo neobyãejnû pouãné. UÏ v roce 1961 publikoval spoleãnû s profesorem Kafkou a patologem docentem Kubátem monografii Pﬁíãiny úmrtí chirurgicky léãen˘ch dûtí. Mezi pitvan˘mi dûtmi byla
i naprostá vût‰ina dûtí o‰etﬁovan˘ch na klinice pro zhoubn˘ nádor. V mysli mladého lékaﬁe se zaãaly ﬁadit okolnosti, které
posléze vyústily v zásadní rozhodnutí: Hluboce vníman˘ zájem profesora ·ikla o nádory, kter˘ PeÈu ovlivnil na cel˘ dal‰í
Ïivot; sledování ne‰Èastn˘ch osudÛ nádory nemocn˘ch dûtí na klinice a konfrontace s nálezy patologÛ po jejich smrti; pilné studium odborné zahraniãní literatury, ze které bylo zjevné, Ïe na západ od na‰í republiky jsou na tom onkologicky
nemocné dûti lépe a Ïe by stálo za to, usilovat o zlep‰ení jejich situace i u nás. Vûdomí, Ïe se o to u nás nikdo nezajíná, bylo
vzru‰ující. Proã se o to nepokusit? Tak se zaãala konstituovat ãeská, resp. âeskoslovenská dûtská onkologie jako u nás nov˘,
do té doby neexistující obor. V podstatû z niãeho – jen z nápadu, souhlasu ‰éfa a odvahy. A také z úmorné práce a nezmûrné píle.
Ani pﬁi nesmírné pracovní zátûÏi nepﬁicházelo zkrátka umûní. Utíkal
k nûmu v kaÏdé volné chvíli a mûl pﬁíleÏitost seznámit se osobnû s v˘znaãn˘mi ãesk˘mi umûlci – houslisty Josefem Sukem, Václavem Hudeãkem
a Ivanem ·trausem, s ﬁeditelem Divadla Na zábradlí Dr. Vladimírem Vodiãkou a jeho prostﬁednictvím s nûkter˘mi herci, ale také s dirigentem Liborem Pe‰kem. Potkal se s básníkem Jaroslavem Seifertem, malíﬁi Cyrilem
Boudou, Otou Janeãkem, Vladimírem Komárkem, Franti‰kem Ronovsk˘m
a grafikem Jiﬁím ·vengsbírem. Nûkteﬁí ode‰li do nenávratna, jiní zanechali PeÈovi po sobû památku a dal‰í pﬁíspûvek do této knihy.
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Není mnoho tûch, kteﬁí mûli pﬁíleÏitost sledovat jubilantÛv Ïivot a poãínání od sam˘ch zaãátkÛ jeho lékaﬁsk˘ch studií
dodnes. Je to dlouh˘ch jedna‰edesát let. Pﬁece jen se mi v‰ak podaﬁilo získat v˘povûdi tﬁí takov˘ch, vesmûs v˘znamn˘ch
osobností ãeské medicíny. Jsou svûdectvím nadmíru hodnotn˘m. Autorem prvního z nich je PeÈÛv pﬁítel z nejmilej‰ích –
virolog a experimentální onkolog svûtového renomé – profesor MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. Oba spojuje medicína, ale
i shodné Ïivotní názory a kulturní zájmy.

Život bez úsilí o ctnosti,
bez uvažování a zkoumání,
nestojí za to, aby byl žit.
Sokrates

Profesoru MUDr. Josefu Kouteckému, Dr.Sc. k osmdesátinám
Zdá se b˘t neuvûﬁitelné, Ïe od chvíle, kdy jsme slavili 70. narozeniny profesora Josefa Kouteckého, uplynulo uÏ 10 let. A byla to léta vyplnûná nepﬁetrÏitou prací, kterou tento nestárnoucí muÏ koná pro ãeskou medicínu a pro ãeskou kulturu. Jeho neumdlévající elán a oddaná sluÏba této zemi je pﬁíkladem a inspirací pro nás v‰echny, kteﬁí s ním pﬁicházíme ve styk.
K Josefu Kouteckému mám zvlá‰tní vztah. Poznali jsme se pﬁed 60ti lety jako studenti lékaﬁské fakulty a uÏ tehdy jsme cítili, Ïe si máme co ﬁíci, Ïe sdílíme netoliko zájmy o vûdu, filosofii a umûní, ale Ïe jsou si blízké i na‰e Ïivotní ideály. Po tom, co po tﬁetím roãníku pﬁe‰el
na tehdej‰í novû vytvoﬁenou pediatrickou fakultu, se na‰e cesty na dlouh˘ ãas roze‰ly. Ale
pak nás svedl opût dohromady zájem o onkologii, zejména pak o její nové smûry. Ty se zdály naznaãovat, Ïe tento jeden z nejvíce deprimujících lékaﬁsk˘ch oborÛ prochází dramatick˘mi zmûnami spoãívajícími v postupném poznávání pﬁíãin zhoubného bujení, ale i v zbrusu nov˘ch terapeutick˘ch postupech, které podstatnû zv˘‰í nadûje pacientÛ na vyléãení.
Zaãali jsme se vídat na semináﬁích a konferencích. Vzpomínám i na pracovní obûd, pﬁi nûmÏ
jsme kuli plány, jak pozvednout úroveÀ ãeské medicíny, která se nám zdála opoÏìovat se za
svûtem. Leã na‰e iniciativa nena‰la tehdy odezvu, jakou bychom si pﬁáli. A hodnû jsme diskutovali o vûdû, ale i o umûní. To v‰e se odehrávalo v ãasech normalizace. Setkávání s Josefem Kouteck˘m a poznání, Ïe na‰e vidûní svûta je velmi podobné a Ïe nás spojuje zájem
o koﬁeny a smysl existence vûcí, nás nesmírnû sblíÏilo a stalo se zdrojem vzácného pﬁátelství, které nikdy nezkaleno trvá do dne‰ních dnÛ.
V té dobû jiÏ byl Josef Kouteck˘ uznávan˘m klinick˘m onkologem. K onkologii se dostal pﬁes chirurgii. Jako dûtsk˘ chirurg se setkával s pacienty s rÛzn˘mi typy malignit. Tenkrát byl osud mal˘ch pacientÛ pﬁesmutn˘. Navzdory radikální léãbû 97 % z nich své nemoci podlehlo. Kouteckého citlivá du‰e tûÏko sná‰ela malou úãinnost tehdej‰ích terapeutick˘ch postupÛ. Postupnû vypozoroval, Ïe malignity dûtsk˘ch pacientÛ mají své zvlá‰tní klinické rysy a zaãal prosazovat, aby jejich léãba
a poléãebná péãe tyto skuteãnosti respektovaly. Vûﬁil, Ïe je to cesta k zlep‰ení osudu aspoÀ ãásti mal˘ch pacientÛ. KdyÏ mu
zdravotní problémy zabránily, aby pokraãoval v dráze chirurga, uãinil zásadní Ïivotní rozhodnutí: bude se vûnovat dûtské
onkologii naplno. Pﬁes pochybnosti konzervativcÛ, které tradiãnû provázejí a zatûÏují v‰echny pokusy o inovaãní pﬁístupy
v medicínû, se mu ideu podaﬁilo prosadit, a to snad ve vût‰ím rozsahu a úplnosti, neÏ mu z poãátku tanulo na mysli. A tak
postupnû vznikla stanice, pozdûji oddûlení a nakonec Klinika dûtské onkologie, jejímÏ se stal prvním a dlouholet˘m ‰éfem.
To, Ïe uspûl jako zakladatel nového lékaﬁského oboru – dûtské onkologie, je v˘sledkem jeho bezmezného pracovního nasazení, ale také jeho schopnosti vyloÏit problémy a pﬁesvûdãit ty, kteﬁí mu zpoãátku nevûﬁili. To v‰e by nebylo moÏné bez jeho
hlubokého humanistického pﬁesvûdãení, zakladatelského ducha a v neotﬁesitelném pﬁesvûdãení o správnosti toho, co chce
uvést v Ïivot. Pﬁi tom nebral ohledy na sebe sama, v nejlep‰ích tradicích toho, co po staletí provází lékaﬁe-prÛkopníky,
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a nikdy necouval pﬁed povinnostmi, které si uloÏil. Pro ty, kteﬁí nejsou s dûtskou onkologií obeznámeni, uvádím, Ïe se jedná o obor, kter˘ je z celé medicíny asi nejbûdnûj‰í a nejvíce stresující, a to nejen pro vlastní kaÏdodenní práci s mal˘mi
pacienty, ale i pro nutn˘ kontakt s jejich rodiãi. Ti nemoc sv˘ch milovan˘ch vût‰inou proÏívají s pocity marnosti a beznadûje, protoÏe na rozdíl od sv˘ch trpících potomkÛ jsou si vûdomi povahy nemoci, o níÏ jde. Bez vûdomí poslání nelze v oboru dûtské onkologie pracovat. Kouteck˘ v nûm vydrÏel pÛsobit po desítky let, coÏ svûdãí o síle jeho osobnosti a kvalitû zdrojÛ, jeÏ ji napájely. Ale nejen to. Díky svému charismatu a povaze misionáﬁe dokázal postupnû získat pro dûtskou onkologii
ﬁadu vynikajících spolupracovníkÛ, oddan˘ch oboru podobnû jako on sám, a vybudovat ‰kolu, která zaãala patﬁit a dodnes
patﬁí mezi pﬁední evropská pracovi‰tû. To, Ïe se tak podaﬁilo v dobû, kdy jsme se opoÏìovali za svûtem ve vût‰inû lékaﬁsk˘ch
oborÛ, je jedna z velk˘ch zásluh profesora Kouteckého. Díky sv˘m ‰irok˘m medicínsk˘m znalostem a systematickému sledování trendÛ v onkologii zachytil vãas nástup chemoterapeutické revoluce a dokázal ji tvÛrãím zpÛsobem uplatnit v její
pediatrické odnoÏi. Souãasnû zaãal Kouteck˘ budovat laboratorní komplement, kter˘ postupnû dovolil sledovat molekulovû biologické a imunologické aspekty onemocnûní, coÏ umoÏnilo lep‰í pochopení povahy onemocnûní, ale i zpÛsobÛ, jak
se s ním a s jeho léãbou organismus vyrovnává, a pﬁístup k pacientovi racionálnû individualizovat. V˘sledky na sebe nedaly dlouho ãekat. V prÛbûhu tﬁí desítek let se poãet vyléãen˘ch dûtsk˘ch pacientÛ zv˘‰il z nûkdej‰ích 3 na tûÏko uvûﬁiteln˘ch
80 %. Nûkdy zaãátkem 80. let se mi podaﬁilo zajistit pozvání Onkologické spoleãnosti âLS JEP k náv‰tûvû Prahy pro slavného Dennise Burkitta. Bylo charakteristické pro tehdej‰í dobu, Ïe vyﬁízení mého návrhu trvalo témûﬁ dva roky. Po tom, co
tento velk˘ muÏ okouzlil sv˘mi dvûma pﬁedná‰kami v Lékaﬁském domû na‰i lékaﬁskou veﬁejnost, projevil pﬁání nav‰tívit
nûkteré praÏské klinické onkologické pracovi‰tû. Obrátil jsem se tehdy na kolegu Kouteckého, kter˘ ihned se setkáním souhlasil. Na motolskou kliniku jsem Burkitta doprovázel. Po prohlídce lÛÏkového oddûlení jsme pak spoleãnû posedûli. Jejich
rozmluva patﬁí k tûm nejkrásnûj‰ím, jak˘ch jsem byl kdy mezi lékaﬁi svûdkem. Oba, silnû náboÏensky zaloÏení, si náramnû
notovali, a to nejen, kdyÏ hovoﬁili o problematice dûtské onkologie a medicínské práci vÛbec, ale i o sv˘ch postojích k Ïivotu a jeho hodnotám. KdyÏ jsem s Burkittem a jeho paní druh˘ den nav‰tívil zámek Konopi‰tû, opakovanû se k své náv‰tûvû
Kliniky dûtské onkologie vracel a oceÀoval Kouteckého nejen jako vynikajícího lékaﬁe a organizátora klinické práce, ale
i jako mimoﬁádnou lidskou bytost.
V dobû totality byla veﬁejná vystoupení Josefa Kouteckého omezena na odborné pﬁedná‰ky na onkologick˘ch konferencích a ve Spoleãnosti pro dûjiny vûdy. V‰echny jeho projevy mûly vysokou odbornou úroveÀ, kritick˘ smysl a ukotvovaly nové poznatky lékaﬁské vûdy do ‰ir‰ích souvislosti vûdeckého my‰lení. Témûﬁ vÏdy se v nich nacházela skrytá poselství, jejíchÏ cílem bylo vrátit prav˘ smysl hodnotám, jejichÏ obsah byl pokﬁiven ãi hrubû zatemÀován. Kdo chtûl, tak
rozumûl. My‰lenky, které sdûloval, vybízely k pﬁem˘‰lení a nabourávaly lhostejnost, jeÏ tehdy charakterizovala pﬁístup
k Ïivotu a svûtu tak mnoh˘ch z nás. KdyÏ probíhala sametová revoluce, na tehdej‰í pediatrické fakultû se rázem octl v centru dûní. A bylo jak˘msi pﬁirozen˘m dÛsledkem v˘voje následujících t˘dnÛ, Ïe byl zvolen revoluãním dûkanem fakulty. Této
funkce se ujal s velkou energií a jasn˘m programem obnovit na fakultû akademické svobody, povznést ji odbornû i organizaãnû a ve sv˘ch, ãasto zakﬁiknut˘ch spolupracovnících vzbudit pocit sebevûdomé rovnocennosti s rozvinut˘m svûtem.
O úspû‰nosti jeho práce a oblíbenosti a úctû, které si v akademick˘ch kruzích, ale i u studentÛ získal, svûdãí to, Ïe byl do
funkce dûkana zvolen je‰tû ãtyﬁikrát. Kromû toho se mu podaﬁilo v 90. letech vybudovat v rámci motolské nemocnice nov˘
pavilon, kter˘ jako dependance Kliniky dûtské onkologie slouÏí teoretick˘m studiím zhoubn˘ch nádorÛ, a dosud patﬁí
k tomu nejmodernûj‰ímu, ãím ãeská onkologie disponuje. Pozoruhodn˘ byl zpÛsob, jak˘m svÛj zámûr prosadil. Neobrátil
se na poloprázdnou státní pokladnu, ale sérií emotivních vystoupení ve sdûlovacích prostﬁedcích se mu podaﬁilo vyburcovat ãeskou veﬁejnost k tomu, aby v˘stavbû tohoto díla pﬁispûla. Po celou dobu jeho dûkanování se mi dostalo cti b˘t ãlenem
Vûdecké rady fakulty, po sametové revoluci pﬁejmenované na 2. lékaﬁskou fakultu. A tak jsem mohl z bezprostﬁední blízkosti
pozorovat jeho ãinnost. Zasedání bylo vÏdy perfektnû pﬁipraveno a mûlo vysokou odbornou úroveÀ. V˘znaãnou charakteristikou jednání byla noblesa, kterou jim vdechl, a jejímÏ snad nejpronikavûj‰ím a nejemotivnûj‰ím prvkem byly laudace.
Kouteck˘ nikdy nezapomnûl na nikoho, koho dostihlo kulaté v˘roãí jeho narození. Pozornosti dûkana neu‰li nejen ãlenové
Vûdecké rady a v˘znaãné osobnosti fakulty, vãetnû tûch, kteﬁí jiÏ byli dlouhá léta na odpoãinku, ale i zaslouÏilí pracovníci
bez akademick˘ch titulÛ. Jejich Ïivotní jubilea dala Kouteckému pﬁíleÏitost vyslovit jim své díky, sympatii a úctu a ocenit
jejich pﬁínos fakultû a ãeské medicínû. V‰echny tyto projevy byly pﬁipraveny s nev‰ední péãí a vrcholn˘m lidsk˘m poro-
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zumûním. A protoÏe byly prosloveny na zaãátku zasedání, dodaly dal‰ímu jednání atmosféru vlídnosti a pohody, ale i obecnû respektovan˘ závazek ji niãím nevhodn˘m nenaru‰it. Domnívám se, Ïe doba pÛsobení Kouteckého bude jednou
v budoucnosti historikem fakulty oznaãena jako její „aurea aetas“, na kterou lze navázat, ale kterou asi nebude moÏné nikdy
v úplnosti reprodukovat. V‰ichni jeho nástupci se musí smíﬁit s tím, Ïe s ním budou srovnáváni a Ïe v této provûrce na sto
procent neobstojí.
Aktivity prof. Kouteckého se neomezily v posledních 20 letech jen na 2. lékaﬁskou fakultu. V letech 1997-2000, kdy podle zákona nemohl znovu pÛsobit jako dûkan, byl prorektorem Karlovy univerzity. Ve své novém postavení mûl na starosti
organizaci oslav 650. v˘roãí zaloÏení Karlovy univerzity. To, Ïe probûhly ve velkém stylu a Ïe zanechaly v úãastnících poãetn˘ch setkání nesmazatelné vzpomínky, je do velké míry zásluhou prof. Kouteckého.
Ale Alma Mater, Karlova universita, nebyla jedinou oblastí jeho vûdeck˘ch a odborn˘ch zájmÛ. Profesor Kouteck˘ je
zakládajícím ãlenem Uãené spoleãnosti âeské republiky. Rád vzpomínám na ono památné setkání pﬁed 15 lety (v roce 1994),
jeÏ se konalo ve Vlasteneckém sále Karolína a jemuÏ mimoﬁádnû slavnostní symboliku dodávala skuteãnost, Ïe právû zde
byla koncem 18. století zaloÏena âeská královská spoleãnost nauk, zru‰ená v pohnut˘ch 50. letech minulého století. Josef
Kouteck˘ mûl tehdy jeden ze tﬁí úvodních projevÛ (dal‰í mûli prof. Rudolf Zahradník, první pﬁedseda Uãené spoleãnosti,
a filosof prof. Ladislav Hejdánek). Jeho tehdej‰í proslov patﬁil k nejzdaﬁilej‰ím, jaké kdy pronesl. Pokud si dobﬁe vzpomínám, shrnul historii organizace vûdeckého Ïivota v této zemi a vybídl k navázání na bohaté tradice pﬁedchozích svazÛ ãesk˘ch uãencÛ. Pozdûji se stal na dvû období pﬁedsedou Spoleãnosti. S úspûchem navázal na práci prvního pﬁedsedy. Uãenou spoleãnost ﬁídil s pﬁehledem, rozvahou a respektem k roz‰iﬁujícímu se spoleãenství vûdcÛ s vyhranûn˘mi osobními
názory na Ïivot, spoleãenské dûní, ale i na ãinnost Spoleãnosti. Jeho znalost v‰ech úskalí lidské du‰e, velká dávka tolerance a diplomatické umûní pomohly, Ïe se nesourodé a rychle se roz‰iﬁující seskupení postupnû stávalo vyváÏen˘m a vcelku
dobﬁe sladûn˘m a fungujícím útvarem. Jsa si vûdom dÛleÏitosti vûdy pro Ïivot národa a pro jeho schopnost úspû‰nû soutûÏit v globalizujícím se svûtû, vidûl jako jednu ze sv˘ch hlavních povinností pﬁispût k pﬁekonání nedÛvûry ve vûdu, která pﬁetrvává v na‰í veﬁejnosti. SnaÏil se, aby Uãená spoleãnost v tûchto aktivitách hrála co nejaktivnûj‰í roli. Spoleãnû s proslul˘m propagátorem vûdy Jiﬁím Grygarem pﬁipravili a nechali natoãit v˘teãn˘ dokument o Uãené spoleãnosti, o smyslu její
existence a jejích úkolech. Je politováníhodné, Ïe Ïádná z na‰ich televizních stanic neprojevila o film zájem.
Obnovení demokracie otevﬁelo ‰irok˘ prostor i pro jeho dal‰í ãinnost. V ní se projevil jako muÏ kultury, kterou vÏdy chápal jako dvousloÏkovou souãást Ïivota spoleãnosti, tj. vûdu a umûní. Jeho zájem o umûní sahá do dûtství, kdy ho poprvé oãarovala klasická hudba. Stal se v˘born˘m amatérsk˘m klavíristou a fanatick˘m konzumentem hudby ve v‰ech jejích podobách. Hluboce ji vnímá, pﬁi jejich zvucích se dokáÏe povznést do nadzemsk˘ch v˘‰in. Pozdûji ho uchvátila krásná literatura
a ãe‰tí básníci, z nichÏ na prvé místo staví Jaroslava Seiferta, kter˘ je zﬁejmû jeho vnímání svûta nejbliÏ‰í. Jak mi kdysi v slabé chvilce sdûlil, k jeho mladí patﬁily i básnické pokusy, které, bohuÏel, zÛstaly veﬁejnosti skryty. V studentsk˘ch dobách
ho zaujalo i v˘tvarné umûní, o nûmÏ má vûdomosti dosahující profesionální úrovnû. On prostû miluje umûní, rozumí se dobré umûní; v‰e, ãeho se dotkla nûÏná ruka krásy, ho vzru‰uje, ale i naplÀuje klidem a pohodou. Od vût‰iny ctitelÛ umûní jej
odli‰uje to, Ïe mu rozumí. Zná jednotlivé umûlecké smûry a jejich návaznost, je obeznámen s Ïivotopisy jednotliv˘ch slavn˘ch umûlcÛ, snaÏí se vystopovat okolnosti, za kter˘ch se jejich díla rodila, a co více, dovede o nich poutavû hovoﬁit, ãímÏ
je pﬁibliÏuje myslím a srdcím sv˘ch ménû znal˘ch posluchaãÛ. Po desítiletí ho vnímám jako bytost, v níÏ se vûda a umûní
do sebe vzájemnû vmezeﬁují. A tím se dostáváme k ãinnosti, která je zcela urãitû tím nejv˘znamnûj‰ím, co se dûje ve vztahu vûdeck˘ch pracovníkÛ k umûní na pÛdû Karlovy university. Skoro 20 let profesor Kouteck˘ organizoval koncerty konané donedávna ve velké aule Karolina. V posledních dvou letech se odehrávaly v Sukovû síni Rudolfina. AngaÏoval pro nû
skvûlé Kocianovo kvarteto zaji‰Èující posluchaãÛm prvotﬁídní umûlecké záÏitky. Ale to není v‰e. KaÏd˘ koncert byl uvádûn
jeho projevem, kter˘ byl vÏdy vysoce informativní, ãasto filosoficky ladûn˘, ale souãasnû byl i mistrovskou literární ãrtou,
dokonalou po stránce jazyka i stylu. V˘bûr dûl asi provádûl ve spolupráci s ãleny Kocianova kvarteta. VÏdy byl dobﬁe sladûn˘ a nikterak neru‰ilo, objevila-li se vedle vyhlá‰en˘ch klasick˘ch dûl skladba nav˘sost moderní. Proã tomu tak bylo,
vysvûtloval Kouteck˘ ve sv˘ch úvodních vystoupeních. Ta se krom charakteristiky pﬁíslu‰n˘ch skladeb zab˘vala i osudy
komponistÛ, jejichÏ díla byla na poﬁadu, vysvûtlovala Ïivotní situace, v nichÏ se v dobû tvorby ocitali, a umoÏÀovala tak
pochopit radost ãi tragiku, jeÏ z jejich v˘tvorÛ vyzaﬁují. Obãas zaznûly v jeho projevech i ver‰e jeho oblíben˘ch básníkÛ
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(a snad i jeho vlastní ver‰e), které propÛjãily sdûlovan˘m faktÛm poetick˘ rozmûr a patﬁiãnû umocÀovaly dojem, kter˘ jeho
vystoupení vyvolávalo. A nikterak nepﬁekvapovalo, Ïe lyrické ladûní doplÀovaly odkazy na my‰lenky, které souvisejí s jeho
vírou v humanitní ideály a v lep‰í pﬁí‰tí osudy lidstva. Ale nebyl by to Kouteck˘, kdyby nepoukázal i na nûkteré souãasné
negativní jevy, které do demokratické, svobodné a hrdé spoleãnosti nepatﬁí. Jeho projevy nepochybnû v˘znamnû pﬁispívaly k vytvoﬁení jedineãné atmosféry, která jím organizované koncerty provázela. Spoleãnû s nádhernou hudbou, jeÏ následovala po jeho vystoupeních, z nich tvoﬁila prvotﬁídní spoleãenskou událost, na kterou se její úãastníci dlouho pﬁedem tû‰ili a na kterou dlouho potom vzpomínali. Je velice dobré, Ïe nakonec podlehl tlaku sv˘ch pﬁátel a rozhodl se vydat je kniÏnû.
·koda, pﬁe‰koda, Ïe nedávn˘ 60. koncert byl koncertem posledním a Ïe o nich musím hovoﬁit v ãase minulém.
Profesor Kouteck˘ je osobností o mnoha rozmûrech. Jeho pﬁínos lékaﬁské vûdû a praxi jej ãiní jednou z velk˘ch postav
souãasné ãeské medicíny. Jako vysoko‰kolsk˘ uãitel v˘raznû ovlivnil, a to v tom nekladnûj‰ím smyslu slova, dvû generace
ãesk˘ch lékaﬁÛ. Za tuto ãinnost se mu dostalo mnoha poct a ocenûní, formálních i neformálních. Za v‰echny uveìme, Ïe
byl prvním lékaﬁem, jemuÏ se dostalo od prezidenta âeské republiky státního vyznamenání Za zásluhy o stát, a Ïe v roce
2009 byl poctûn udûlením titulu âeská hlava, nejvy‰‰ího vyznamenání, jaké jednou do roka udûluje vláda âeské republiky
ãeskému uãenci. Ale nemen‰í jsou jeho zásluhy o povznesení kulturní úrovnû na‰í spoleãnosti, a také o kﬁí‰ení hodnot,
z nichÏ se zrodil moderní ãesk˘ stát a které v minulém století pro‰ly tolika tûÏk˘mi zkou‰kami, jeÏ je témûﬁ vymazaly
z národního povûdomí. Za tyto sluÏby zasluhuje úctu a vdûãnost.
Pﬁi ocenûní Ïivotního díla profesora Kouteckého není moÏné nevzpomenout jeho váÏené, milé a laskavé choti, paní Jitky, v níÏ mûl a má silnou a stálou podporu, pramenící z lásky a pochopení, ale i ze sdílení stejn˘ch Ïivotních hodnot a zájmÛ.
Je málo tak harmonick˘ch partnerství.
G. B. Shaw kdysi napsal, Ïe rozumn˘ ãlovûk se pﬁizpÛsobí svému okolí a nerozumn˘ se snaÏí pﬁizpÛsobit své okolí sobû.
V tomto smyslu je Kouteck˘ ãlovûkem „nerozumn˘m“. Podaﬁilo se mu totiÏ nejen vybudovat ‰piãkové lékaﬁské pracovi‰tû,
a tím zmûnit „okolí“ motolské nemocnice a povznést ãeskou medicínu, ale souãasnû ovlivnit ‰irok˘ okruh lidí, aby se stali
nároãnûj‰ími vÛãi sobû sam˘m, aby se nadchli pro zásady, které ãiní ãlovûka lep‰ím, aby zahnali rozmrzelost a lhostejnost
a aby usilovali o zu‰lechtûní svûta.
Ad multos annos, váÏen˘ a mil˘ pﬁíteli!
Vladimír Vonka

Dal‰ím certifikátem hodnotícím kvality Josefa Kouteckého je srdeãné vzpomínání profesora MUDr. Jiﬁího Kramla, DrSc.,
emeritního pﬁednosty 1. ústavu lékaﬁské chemie Fakulty v‰eobecného lékaﬁství (nyní Ústavu lékaﬁské biochemie 1. lékaﬁské fakulty) UK v Praze. Takové není moÏné napsat „jen tak“!

60 let setkávání s Peťou.
Ano, patﬁím také k tûm nemnoh˘m, pro které oslovovat profesora MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. jako PeÈu bylo a je zcela
pﬁirozené. Jsme narozeni v roce 1930 v Praze, oba jsme se zapsali v roce 1949 po maturitû na praÏsk˘ch gymnáziích na lékaﬁskou fakultu Univerzity Karlovy a tﬁi roky jsme nav‰tûvovali na této je‰tû nerozdûlené fakultû pﬁedná‰ky a cviãení v téÏe
paralelce, on v krouÏku ã. 10, já v krouÏku ã. 9. Vût‰inu pﬁedná‰ek a ãást praktické v˘uky jsme absolvovali spoleãnû, aniÏ
jsme se pﬁedtím blíÏe znali. Prostﬁedí, v nûmÏ jsme vyrÛstali, v‰ak bylo podobné. Pamatujeme 1. a 2. âeskoslovenskou republiku, prezidenty T. G. Masaryka, Edvarda Bene‰e a Emila Háchu, ﬁí‰skonûmeck˘ protektorát âechy a Morava, tﬁi roky obnovené pováleãné âeskoslovenské republiky s navrátiv‰ím se prezidentem Bene‰em, která vyústila v únorov˘ komunistick˘
pﬁevrat v roce 1948 se v‰emi dÛsledky sovûtské hegemonie a vojenské invaze v roce 1968, a nakonec i sametovou revoluci
a studentské demonstrace a stávky v roce 1989 s návratem k demokratick˘m pomûrÛm, ve které jsme uÏ skoro pﬁestávali doufat. Nová spoleãenská situace v roce 1990 nás také dovedla do akademick˘ch funkcí, profesora Kouteckého jako dûkana 2.
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lékaﬁské fakulty UK v Praze a mne jako prodûkana na 1. lékaﬁské fakultû UK v Praze, jak se tyto fakulty od roku 1990 naz˘vají. Spoleãn˘ máme i rok promoce v praÏském Karolinu. Josef Kouteck˘ promoval na Fakultû dûtského lékaﬁství Univerzity Karlovy a já na Fakultû v‰eobecného lékaﬁství, jak se tyto fakulty dﬁíve jmenovaly po osamostatnûní pÛvodních vûtví pediatrické a hygienické roku 1953.
Profesoﬁi, kteﬁí nám po vstupu na fakultu pﬁedná‰eli, byli odchováni ‰kolsk˘mi tradicemi „starého dobrého“ RakouskaUherska a 1. âeskoslovenské republiky, která akademické principy od b˘valého mocnáﬁství v témûﬁ nezmûnûné podobû pﬁevzala. Patﬁili k nim v prvních roãnících na‰eho studia takové osobnosti jako biolog a genetik Bohumil Sekla, anatom Ladislav
Borovansk˘, lékaﬁsk˘ chemik Karel Kácl, kter˘ mne pozdûji v roce 1969 z tohoto oboru habilitoval, fyziolog Vilém Laufberger,
patologick˘ anatom Heﬁman ·ikl a mikrobiolog a imunolog Franti‰ek Patoãka. Já jsem pak na Fakultû v‰eobecného lékaﬁství
v klinick˘ch semestrech mohl je‰tû poznat a poslouchat profesora Josefa Charváta a Josef Kouteck˘ zase nezapomenutelného
profesora Josefa ·vejcara, abych zmínil aspoÀ ty nejv˘znamnûj‰í. Tato jména máme vût‰inou také podepsána ve sv˘ch indexech, neboÈ tehdy bylo bûÏné, Ïe zkou‰eli hlavnû profesoﬁi, v˘jimeãnû docenti, zatímco asistenti fungovali u zkou‰ek pﬁeváÏnû jako pﬁísedící. V‰ech tûchto sv˘ch uãitelÛ jsme si hluboce váÏili, neboÈ nás vedli k vûdecké pravdû ãasto i za cenu ohroÏení vlastní vûdecké kariéry v dobách nesvobody, a chováme je ve smyslu Hippokratovské pﬁísahy ve vdûãné pamûti.
Je tﬁeba uvést, Ïe nás bylo v roce 1949 pﬁijato na lékaﬁskou fakultu UK z 500 pﬁihlá‰en˘ch uchazeãÛ 400 poté, co jsme
absolvovali pﬁijímací pohovory pﬁed komisemi sloÏen˘mi z uãitelÛ fakulty a zástupcÛ Spolku medikÛ. Komise byly jistû
sestaveny s ohledem na konformitu s existujícím komunistick˘m reÏimem, ale byly pomûrnû benevolentní, vûdûli jsme, co
se od nás oãekávalo, a pokud do‰ly o nás nûjaké nepﬁíznivé posudky z uliãního v˘boru nebo svazáck˘ch organizací na gymnáziích, na‰li se i slu‰ní úﬁedníci na dûkanátû, kteﬁí je dokázali zlikvidovat. ReÏim se teprve administrativnû upevÀoval.
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Pﬁekvapením mÛÏe b˘t, proã se nás na fakultu hlásilo tak málo, kdyÏ pﬁedchozí váleãné roãníky maturantÛ, kteﬁí
nemohli po zavﬁení ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol nacistick˘mi okupanty v roce 1939 ve studiu pokraãovat a k zápisu se hlásili
po znovuotevﬁení univerzity aÏ v roce 1945, byly nûkolikatisícové a pﬁedná‰ky se konaly v cirkuse na Letné nebo ve velkém sále paláce Lucerna („lucernové roãníky“). Okupaãní protektorátní ‰kolská správa totiÏ naﬁídila v roce 1941, Ïe na kaÏdém gymnáziu mÛÏe b˘t otevﬁena pouze jedna nová tﬁída (prima) o 40 Ïácích, takÏe pﬁijímací ﬁízení z ãeského jazyka
a z matematiky písemnou a ústní formou bylo velmi selektivní. Krom toho se ov‰em nesmûli hlásit ke studiu Ïáci nearijského pÛvodu a Ïáci z tzv. smí‰en˘ch manÏelství nás musili opustit na konci tercie. Bûhem kvarty v‰ak válka skonãila, takÏe se k nám na‰i spoluÏáci do kvinty mohli vrátit, pakli se toho ve zdraví doÏili. Pokud jsem správnû poãítal, z promoãního roãníku 1955 na fakultách v‰eobecného a dûtského lékaﬁství a lékaﬁské fakultû hygienické UK v Praze z nás bylo pozdûji
jmenováno profesory osm kolegÛ a dvû kolegynû, PeÈa nedlouho pﬁed listopadov˘m pﬁevratem a já krátce po nûm. Objektivnû musím doznat, Ïe Josef Kouteck˘ z nás v‰ech dosáhl po zásluze nejvût‰ího spoleãenského i odborného vûhlasu a ocenûní, vãetnû státního vyznamenání od prezidenta Václava Havla v roce 1996.
To v‰echno jsme ov‰em v roce 1955 pﬁi své promoci netu‰ili. Tehdy totiÏ existovalo tzv. umístûnkové ﬁízení v distribuãní
komisi na ministerstvu zdravotnictví, které mne pﬁidûlilo do kraje Ústí n/L. do nemocnice v Chomutovû, kde jsem pobyl,
s pﬁeru‰ením dvouleté vojenské prezenãní sluÏby, ãtyﬁi roky, pﬁeváÏnû na interním oddûlení. Josef Kouteck˘ byl pﬁidûlen
do V˘chodoãeského kraje do nemocnice v Novém BydÏovû, pak pracoval dva roky v Jansk˘ch Lázních a v roce 1957 byl
pﬁijat po konkursním ﬁízení na Kliniku dûtské chirurgie Fakulty dûtského lékaﬁství, tehdy v areálu praÏského Karlova. V té
dobû jsme se nûkdy potkávali ãastûji, neboÈ já jsem nastoupil roku 1959 rovnûÏ po konkursním ﬁízení na 1. ústav lékaﬁské
chemie Fakulty v‰eobecného lékaﬁství (nyní Ústav lékaﬁské biochemie 1. LF UK) v Kateﬁinské ulici v Praze 2, na kterém
pÛsobím uÏ 50 let. Nûkdy koncem ‰edesát˘ch let PeÈa také za‰il pﬁi noãní sluÏbû mému synu Pavlovi (nar. 1960) ﬁeznou ránu
na tváﬁi, kterou utrpûl pﬁi úrazu. Pozdûji jsem se dozvídal, Ïe Josef Kouteck˘ na Klinice dûtské chirurgie zaloÏil stanici dûtské onkologie, která se po pﬁestûhování této kliniky do FN Motol stala oddûlením s primariátem a v roce 1983 byla zaloÏena samostatná klinika dûtské onkologie. Jejím prvním pﬁednostou byl Josef Kouteck˘ také po zásluze jmenován, neboÈ ji
doslova od základÛ vytváﬁel. Ostatní okolnosti Ïivotní dráhy profesora Josefa Kouteckého jsou na‰í veﬁejnosti dostateãnû
známy díky jeho aktivitám v akademick˘ch funkcích, pﬁi benefiãních akcích zaji‰Èujících vybudování kliniky v Motole a pﬁi
dal‰ích veﬁejn˘ch ãinnostech.
I kdyÏ mezi praÏsk˘mi lékaﬁsk˘mi fakultami docházelo na poãátku 90. let nûkdy k pﬁecitlivûlosti v obavû o jejich koexistenci a v soutûÏení o pﬁijímané studenty, hlavnû ze zahraniãí, Josef Kouteck˘ svou velkorysostí a noblesností v‰echna
doãasná nedorozumûní dokázal pﬁeklenout. AlespoÀ mne a moji Ïenu nikdy nepﬁestal zvát na Karolinské a pozdûji Rudolfinské koncerty Kocianova kvarteta, které neúnavnû organizoval.
Za jeden z vrcholn˘ch okamÏikÛ své akademické dráhy pokládám udûlení ãestného doktorátu Univerzity Karlovy v Praze laureátu Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu Jamesi D. Watsonovi z USA, spoluobjeviteli molekulové struktury DNA
a zakladateli moderní molekulové biologie, v roce 1998 ve velké aule praÏského Karolina pﬁi pﬁíleÏitosti 650. v˘roãí zaloÏení na‰í Alma Mater. Já jsem byl povûﬁen vysoce ãestnou funkcí promotora a profesor Josef Kouteck˘ se promoce úãastnil
jako prorektor pro zahraniãní styky v prorektorském taláru. Také pozdûji, pﬁi jeho druhém dûkanském období po roce 2000
jsme úzce spolupracovali pﬁi vytváﬁení doktorského studia v biomedicínû na Univerzitû Karlovû v Praze a Akademii vûd âR,
v mém pﬁípadû pﬁi zakládání oborové rady biochemie a patobiochemie, jejímÏ jsem dlouholet˘m pﬁedsedou. Byli to také uãitelé 1. a 2. lékaﬁské fakulty UK, kteﬁí spoleãnû pﬁeloÏili v 90. letech minulého století americkou uãebnici Harperovy biochemie. Skuteãnost, Ïe jsme souãástí jedné univerzity, se projevuje i v tom, Ïe tﬁi kliniky 1. LF UK jsou umístûny ve FN Motol
a Anatomick˘ ústav 2. LF UK je lokalizován v budovû Anatomického ústavu 1. LF UK. Se vstupem âR do Evropské unie se
také usnadnilo pﬁijímání zahraniãních studentÛ na na‰e lékaﬁské fakulty, takÏe ani na tomto poli praÏské fakulty nejsou vzájemnû limitovány v získávání studentÛ do 1. roãníkÛ. V posledních letech se také s PeÈou setkáváme pﬁi akcích âeské lékaﬁské akademie, jejímiÏ jsme ãleny, ãehoÏ si velice váÏím.
âasto jsem pﬁem˘‰lel o tom, jak asi musí b˘t lékaﬁi, kter˘ rodiãÛm nemocného dítûte má sdûlit, Ïe jeho osud je neodvratn˘ a Ïe jejich dítû nemÛÏe vyléãit. A jak si zachovat vlídnost, laskavost a najít hﬁejivé slovo nebo i humor pro nevyléãitelnû nemocné dûti. Na‰tûstí s rozvojem a úspûchy nov˘ch léãebn˘ch metod onkologie a zejména dûtská onkologie pﬁestaly
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b˘t oním obávan˘m tabu, kolem kterého se chodilo po ‰piãkách, a onkologické onemocnûní se stále více pokládá za onemocnûní jako kaÏdé jiné, pﬁiãemÏ je dÛraz kladen na prevenci, screening a vãasnou diagnózu. Tyto v‰echny promûny Josef
Kouteck˘ v dûtské onkologii také uvádûl do Ïivota a mÛÏe se za svou odbornou prací ohlédnout se zadostiuãinûním. Pro obor
dûtské onkologie u nás napsal první uãebnice, které byly po zásluze ocenûny cenou rektora UK, nehledû na ﬁadu publikací
v odborném tisku a ãetná ocenûní, kter˘ch se mu dostalo od odborn˘ch spoleãností a institucí u nás i v zahraniãí.
V knize, která vy‰la v roce 1993 pﬁi pﬁíleÏitosti 40. v˘roãí zaloÏení dne‰ní 2. lékaﬁské fakulty UK v Praze a která nese
název „Étos Hippokrates“, jsou obsaÏeny v‰echny základní vize Josefa Kouteckého o formování lékaﬁské fakulty a charakteristice i charakteru jejích uãitelÛ v demokratické spoleãnosti. Krom toho se v ní PeÈa vyznal také ze své lásky ku Praze
a k Jaroslavu Seifertovi, kterého pﬁi sv˘ch vystoupeních ãasto cituje. Vyt˘ãil tam tﬁi základní pilíﬁe, o nûÏ se má opírat osobnost lékaﬁe-uãitele: vûdeckost, cit pro krásu a humanita. Sám jako lékaﬁ a vûdec je znalcem, obdivovatelem a sbûratelem
v˘tvarného umûní a staroÏitností, milovníkem a propagátorem hudby a poezie, a dokonce literárnû ãinn˘m autorem pro dûtské ãtenáﬁe. Tedy osobnost vpravdû renesanãní.
Nakonec bych chtûl upﬁímnû podûkovat za setkání, jichÏ bylo poãetnû nejvíce. Mám tu ãest b˘t ãlenem Klubu pﬁátel profesora Kouteckého, neformálního sdruÏení lidí, jejichÏ ãlenskou legitimací jsou pozvánky Josefa Kouteckého na koncerty
Kocianova kvarteta. Tyto koncerty komorní hudby profesor Josef Kouteck˘ 18 let organizoval a uvádûl zasvûcen˘mi muzikologick˘mi a filozofick˘mi úvahami, v nichÏ oslovoval lidi sobû blízké, své pﬁátele. Stmeluje nás víra v pﬁirozen˘ ﬁád vûcí,
krásu a humanitu, jevy, které nás pﬁesahují a které pouh˘m rozumem uchopit nelze. Jejich prostﬁedníkem je právû umûní,
a ze v‰eho nejvíce hudba. 21. ﬁíjna 2009 to byl koncert v poﬁadí ‰edesát˘. Koncerty byly poﬁádány nejprve ve velké aule Karolina a pozdûji, díky pochopení vedení âeské filharmonie a sponzorÛ, které PeÈa svou neúnavnou ãinností získal, v Sukovû
sále Rudolfina. Vût‰iny tûchto koncertÛ jsme se já a moje manÏelka úãastnili. Dûkuji tedy profesoru Josefu Kouteckému a jeho
choti Jitce za v‰echna ta pozvání a proÏité sváteãní chvíle v kruhu pﬁátel, ale i za v‰echna ta krásná a upﬁímná vánoãní blahopﬁání, která si kaÏdoroãnû vymûÀujeme. KéÏ je nám jich je‰tû v budoucnu hojnû dopﬁáno!
10. listopadu 2009
Jiﬁí Kraml

Pozoruhodná je gratulaãní úvaha i tﬁetího pamûtníka pﬁíbûhu Josefa Kouteckého, zasvûceného znalce lidské psyché – docenta MUDr. Vladimíra Horta, CSc., b˘valého dlouholetého pﬁednosty Dûtské psychiatrické kliniky 2. lékaﬁské fakulty UK
a Fakultní nemocnice v Motole. Spolu zaãínali na praÏské lékaﬁské fakultû objevovat krásu medicíny a do dne‰ních dnÛ se
setkávají – nejen v motolsk˘ch prostorách. Moudrá slova pana docenta se ãtou se zatajen˘m dechem.

Profesor Koutecký osmdesátiletý
Setkání s profesorem Kouteck˘m má jubilejní podobu. Jde o slavnost setkání, která by nebyla bez v‰ednosti setkávání. Stojíme nad cestami, které je utváﬁely a které vydaly jeho dne‰ní podobu. Vidûli jsme ty zjevné a moÏná tu‰íme i ty dÛvûrné
a skryté.
KaÏdá z cest, do kter˘ch jsme sesláni, potﬁebuje poutníka, kter˘ ji probouzí. Potﬁebuje i svûdky – diváky a souputníky,
jejichÏ svûdectví legitimizuje, Ïe poutník ‰el.
Cesta a cesty, ty lesklé i v‰ední, na‰eho souputníka Josefa Kouteckého mûly v tûch sv˘ch rÛzn˘ch podobách rÛzné odstíny. Pﬁedivo, které je tkalo, ho obléklo do podoby, ve které se s ním dnes setkáme.
K nám, k jednotliv˘m pozorovatelÛm, spolupracovníkÛm a souputníkÛm, pﬁichází z rÛzn˘ch dálek a smûrÛ, v rÛzn˘ch
úlohách a povûﬁeních. A není zde teì dÛleÏité, kudy ‰el a kde prodléval. Jak u lidského pﬁijímání b˘vá, závaÏnûj‰í je, jak
ãlovûk ‰el. Jde o rozmûr a o hodnotu, která se nevejde do plochého a úãetního slova bilancování.
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Potkávání Josefa Kouteckého bylo vÏdy
snadné. Nebylo nutné ho na kaÏdé cestû znovu
poznávat nebo poznání opravovat. Nemûnil se,
zÛstával t˘Ï – aÈ jako PeÈa, spoleãník a uãitel,
kolega chirurg nebo onkolog, i tehdy, kdyÏ oblékal dûkanské a prorektorské ornáty, nebo vystupoval jako protagonista slavnostních setkávání.
Co vzpomínková pamûÈ dohlédne, vÏdy,jiÏjako student, mûl „dress code“ zﬁetelnû osvojen˘. VÏdy spoleãensky obleãen˘, elegantní, upraven˘. V dobû totality to nebyly jevy obvyklé
a nerizikové. Také jeho biografické portfolio
v té dobû zÛstávalo ãisté. Dokázal se nezaﬁadit
do mocenské struktury, i kdyÏ bylo zjevné, Ïe
bez jejího mocenského odznaku (ãlenství) mu
vy‰‰í patra akademick˘ch hodností zÛstanou
uzavﬁená. Svou lékaﬁskou profesí ‰el dÛstojnû
a úspû‰nû. Pak se mûnila epocha. Tehdy pﬁed
20ti lety, kdy byl na prahu ‰edesátky, mûl patﬁit podle dobového konstatování ke ztracené
generaci. Mezi ty, kter˘m tﬁi ãtvrtiny jejich Ïivota utváﬁely totality. On se ale vymknul jejich stigmatizaci. V dobû jedineãného, a asi neopakovatelného vzepûtí se se‰el s fakultou a její veﬁejností a najednou vyãníval. Ze tﬁí kandidátÛ byl zvolen
prvním polistopadov˘m dûkanem fakulty (a po uplynutí funkãních mandátÛ pak je‰tû ãtyﬁikrát). První kandidátsk˘ projev,
kter˘m se o funkci ucházel, se tehdy odli‰oval od mnoha dal‰ích. Nebyl tak uvolnûn˘, jeho v˘razem i vlastní presentací prostupovala velká váÏnost proÏívané chvíle. Ale i kdyÏ v následné debatû s plénem se jedna z poznámek o dal‰ím kandidátovi stoãila k jeho (seniorskému) vûku jako k moÏné nev˘hodû, dokázal poznamenat, Ïe to mÛÏe platit i pro nûj – protoÏe je
mlad‰í jen o necel˘ rok.
Dûkanská autorita profesora Kouteckého byla pﬁirozená a i v mimofakultní spoleãenské oblasti byla respektovaná. Posiloval statut teritoria a nejspí‰e ho tak i chránil pﬁed zevními snahami do nûj vstupovat a oslabovat ho.
V nûãem v‰ak moÏná oãekával od mimoakademického svûta víc, neÏ ten fakultû v narÛstající pragmatické zbûhlosti jeho
exponentÛ mohl a chtûl dát.
Pro fakultu (zﬁejmû ale i pro univerzitu) bylo blahodárné, Ïe ve sv˘ch dûkansk˘ch a prorektorsk˘ch letech filtroval svou
noblesou a laskavostí dopad drsností zpÛsobÛ doby. UvaÏme jen, jak v prÛbûhu ãasu narostla „emancipace“ ﬁeditelÛ nemocnic a co pro nû a ministerskou administrativu dnes znamená akademická pÛda a akademick˘ hodnostáﬁ. Kde jinde se dostávalo ãlenÛm fakulty tak laskavého pﬁipomenutí a uznání pﬁi jejich Ïivotních v˘roãích. A doslovného odejmutí jejich Ïivotní existence, jak se stávalo v medailonech, které jim profesor Kouteck˘ vûnoval.
S odpl˘vajícími dekádami jeho aurou zﬁetelnû prozaﬁovala potﬁeba hledat lidskou krásu. Hledal ji v poezii, literatuﬁe
a zejména v hudbû. O nalezené se dûlil a sdûlované sv˘m projevem umocÀoval. Také se tím tû‰il a zájem ho odmûÀoval.
Vytváﬁel tak jakési ostrÛvky mimopozemského beztíÏí, z nichÏ kaÏdé dal‰í nalodûní bylo snadnûj‰í.
AniÏ to asi plánoval a cítil, moÏná i chtûl, pﬁecházel z cest, kde se oblékají bílé plá‰tû. Snad i v povûdomí tûch, kteﬁí ho
znají, poslouchají, a vûdí o nûm, se jeho bíl˘ plá‰È rozpl˘vá. Pﬁesáhl ty hranice a dorozepnul své du‰evní vlohy, jeho osobnost se syntónnû doplnila, uzrála a ve smyslu uãení K. G. Junga zavr‰ila. Stal se Osobností. Osud utváﬁí cesty zvolené, i ty,
o kter˘ch ani nevíme, Ïe je jdeme. Je-li nám pﬁáno, dopadne to dobﬁe, aniÏ se o nûco zvlá‰tû snaÏíme nebo to za nejlep‰í povaÏujeme. Nejde, myslím, dobﬁe odhadnout, zda nedoznívá stesk po profesi a poctách minulosti. My, svûdci a pozorovatelé,
bychom pro to mûli pochopení a soucítûní. ZároveÀ v‰ak cítíme, Ïe takov˘, jak˘ nyní je a co profesor Kouteck˘ pﬁiná‰í
a pﬁedstavuje, je nejen pro nás nejúplnûj‰í, a tím i nejlep‰í.
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KdyÏ medik Kouteck˘ pﬁestoupil na Fakultu dûtského lékaﬁství, stal se piln˘m fi‰kusem na oddûlení a posléze na Klinice
dûtské chirurgie a studoval obor dûtského lékaﬁství na II. dûtské klinice profesora Hou‰Èka na Karlovû, byl jeho uãitelem také
MUDr. Otto Hrodek. I kdyÏ si na studenta z padesát˘ch let minulého století jistû nepamatuje, zaãali se setkávat od roku 1957,
kdy PeÈa zakotvil na Karlovû natrvalo. Od té doby se stal profesor MUDr. Otto Hrodek DrSc., zakladatel moderní ãeské dûtské hematologie jeho ãast˘m laskav˘m rádcem a oponentem jeho vûdeck˘ch a vûdecko-pedagogick˘ch prací. Setkávají se
spolu dodnes na Klinice dûtské hematologie a onkologie, podílejí se na její ãinnosti, probírají svût a tû‰í se z úspûchÛ sv˘ch
ÏákÛ. Profesor Hrodek i z úspûchu osmdesátníka Kouteckého.

K životnímu výročí profesora MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
V historick˘ch souvislostech rychlého rozvoje lékaﬁské vûdy posledního století se setkáváme s velk˘mi osobnostmi, které svou ãinností patﬁí k nejv˘znamnûj‰ím vûdcÛm, zakladatelÛm a prÛkopníkÛm nov˘ch vûdních oborÛ. Právû v této souvislosti stojí na ãelném
místû zcela mimoﬁádná vûdecká osobnost profesora Karlovy univerzity v Praze MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc. KdyÏ jsem se s ním
setkal poprvé v prvních pováleãn˘ch letech, byl nad‰en˘m dûtsk˘m
chirurgem mimoﬁádného nadání a ‰irokého rozhledu v ﬁadû medicínsk˘ch oborÛ. Projevoval nezmûrnou snahu pﬁispût co nejvíce
a co nejrychleji právû v tûch oblastech péãe o dûtské pacienty, kde
záchrana zdraví a Ïivota byly nejvíce ohroÏeny. Lékaﬁská vûda stála tehdy teprve na zaãátku rozkvûtu. Zamûﬁovala se na naplnûní
nov˘ch my‰lenek a nadûjí. Otevﬁel se ohromn˘ prostor uvolnûn˘ po
znovunabytí svobody po skonãení váleãn˘ch let 1939 aÏ 1945. Mlad˘ MUDr. Kouteck˘ se svou pﬁem˘‰livou zdatností, cílevûdomím
a prozíravostí vûnoval v‰echny své síly vybudování komplexního
systému lékaﬁské péãe o dûti s nádory v‰ech typÛ. VyÏadovalo to nesmírné úsilí vytvoﬁit podmínky na pﬁísnû vûdeckém
základû pﬁi narÛstání nov˘ch objevÛ v mnoha lékaﬁsk˘ch oborech a technologiích. Díky tomuto úsilí a obûtavosti vybudovalo prÛkopnické poslání Dr. Kouteckého pevné základy pro novû se tvoﬁící komplexnû pojat˘ obor dûtské onkologie
v na‰em státû. Jeho soustﬁedûná ãinnost pﬁiná‰ela obrovsk˘ pokrok v diagnostice a léãbû dûtsk˘ch nádorÛ. Právem budila
uznání a respekt v dal‰ích navazujících oborech. V mezinárodním rozsahu se stal MUDr. Kouteck˘ respektovan˘m ãlenem
ﬁady pracovních konferencí a lékaﬁsk˘ch spoleãností. Pﬁíkladem tûchto úspûchÛ bylo povûﬁení Mezinárodní spoleãností pro
pediatrickou onkologii SIOP uspoﬁádat mezinárodní kongres v roce 1989 v Praze. Prezidentem tohoto velmi úspû‰ného kongresu byl profesor Kouteck˘ a zaﬁadil se mezi nejv˘znamnûj‰í pﬁedstavitele dûtské onkologie ve svûtû. Mezitím buduje profesor Kouteck˘ mnohaoborovou základnu pro vûdeckou a pedagogickou práci na specializované klinice dûtské onkologie pﬁi
2. lékaﬁské fakultû Karlovy univerzity v Praze ve Fakultní nemocnici v Motole. ZaloÏil ﬁadu specializovan˘ch laboratoﬁí
v oblasti studia nádorov˘ch bunûk aÏ k podstatû molekulárnû genetické a vztahu k onkogenezi. Vychoval zanícené vûdecké
a klinické spolupracovníky. Jejich práce na mezinárodním fóru mají velk˘ ohlas. Za celou tuto celoÏivotní mimoﬁádnou
ãinnost získává profesor Kouteck˘ pln˘m právem nejvy‰‰í ocenûní.
VáÏen˘ pane profesore, pﬁi Va‰em tak v˘znamném Ïivotním jubileu vyjadﬁuji Vám svÛj obdiv a díky za v‰e, co jste vykonal
na své dosavadní dráze na poli vûdeckém, pedagogickém a pro v˘chovu celé souãasné a budoucí generace pﬁi záchranû na‰ich
dûtí v zájmu jejich dobré Ïivotní perspektivy. Pﬁeji Vám do dal‰ích let pevné zdraví, Ïivotní svûÏest a pohodu ve v‰em, ãím obohacujete na‰i vûdu a praxi a co naplÀuje Va‰e dal‰í plány v oboru, kterému jste vûnoval celou dosavadní Ïivotní dráhu.
V Praze dne 18. prosince 2009
Otto Hrodek
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Zrání (léta 1964 – 1989)

N

ásledující období Ïivota profesora Kouteckého vymezují dvû zásadní hraniãní okolnosti. Uplynulo mezi nimi celé ãtvrtletí. První spoãívala v jubilantovû rozhodnutí vûnovat dal‰í pracovní úsilí dûtské onkologii. Stalo se tak na jaﬁe roku

1964. Druhá mu pﬁinesla mezinárodní uznání. Na podzim roku 1989 uspoﬁádal z povûﬁení v˘boru International Society of
Paediatric Oncology v Praze její XXI. Meeting. Svût o nûm vûdûl.
O mnohém, co se v onom pûtadvacetiletém mezidobí událo, vypovídají zdravice dal‰ích PeÈov˘ch pﬁátel a spolupracovníkÛ. O jeho zásluhách na vzniku a v˘voji ãeskoslovenské dûtské onkologie, oboru, kter˘ do té doby v na‰í republice neexistoval a kter˘ „z niãeho“ doslova „vydupal ze zemû“ a dovedl ho k mezinárodnímu uznání. Usoudil jsem, Ïe by nemûlo smysl pﬁedkládat ãtenáﬁÛm údaje, které uvádûjí zdravice a jejichÏ ãasov˘ sled je moÏné si pﬁeãíst v curriculu pﬁipojeném v závûru
knihy. Gratulanti vzpomínají na spoleãnû proÏité ãasy, na pﬁekáÏky i úspûchy, konstatují a hodnotí, chválí (jak jinak v laudacích), ale i pﬁipomínají i nûkteré jiné, nemedicínské okolnosti jedineãné osobnosti. Pﬁi jejich proãítání jsem si uvûdomil,
Ïe ani ty nejzasvûcenûj‰í nemohou vyjádﬁit to, co se odehrávalo po celou dlouhou dobu v oslavencovû nitru, jeho úvahy, rozpory, nesnadná rozhodování, jeho úzkosti a nejistoty, ani jeho radosti. Nemohou sdûlit chvíle, ve kter˘ch zÛstával sám a hledal vnitﬁní vyrovnání, které mu dávalo sílu jít dál.
Ta úvaha mû pﬁimûla pﬁipomenout, Ïe prvních nûkolik let byl na v‰echno sám. Nemocné dûti pﬁijímal, vy‰etﬁoval, vût‰inu z nich operoval, zavádûl léãbu cytostatiky, léãil její nesãetné komplikace, rozmlouval s rodiãi, provozoval pravidelnou ambulanci a je‰tû dlouho chodil na pitvy tûch, které zemﬁely a kter˘ch byla zdrcující vût‰ina. Îe byl v nemocnici od ‰esti hodin ráno, domÛ chodíval veãer a spát v jednu v noci. Dlouhá léta spal jen ãtyﬁi hodiny. ·patnû spí dodnes a bez prá‰ku
neusne. Îe po nocích studoval a neznal soboty a nedûle. Îe psal Ïádanky o separátní v˘tisky ãasopiseck˘ch prací a stovky
jich dostával. Jinak to ne‰lo – nemûl se od koho uãit. Îe usiloval o navázání spolupráce s diagnostick˘mi a terapeutick˘mi
pracovi‰ti, která se musela podílet na provádûné komplexní péãi, a získával nûkterého z jejich pracovníkÛ k úzké spolupráci.
Îe usiloval pﬁesvûdãit ‰irokou lékaﬁskou veﬁejnost o nutnosti centralizace onkologicky nemocn˘ch dûtí, která jediná mohla
zlep‰it v˘sledky. A proto Ïe intenzivnû pﬁedná‰el a publikoval. V˘sledky se zaãaly pomalu, ale jistû zlep‰ovat a o dûtské
onkologii se zaãalo vûdût.
Roku 1970, tûsnû pﬁed tím, neÏ „spadla klec“ a vlády se ujala normalizace, se mu podaﬁilo získat pÛlroãní stipendium
na dûtské klinice Guttenbergovy univerzity v Mainzu, která disponovala onkologick˘m oddûlením. Odbornû na ní nezískal
nic. To povzbudilo jeho sebevûdomí. Získal v‰ak ãetné kontakty se zahraniãními dûtsk˘mi onkology. Po návratu pﬁi‰lo první oficiální uznání – stal se v republice prvním onkologick˘m ordináﬁem (primáﬁem bez lÛÏek). Tak to ‰lo do roku 1974,
kdy se doãkal zﬁízení autonomní stanice dûtské onkologie pﬁi Klinice dûtské chirurgie s osmnácti lÛÏky. K tomu získal ‰est
sester a sklepní pracovnu a laboratoﬁ. V roce 1976 ale také srdeãní infarkt. To bylo v té dobû závaÏné onemocnûní s pÛlroãní pracovní neschopností. Ale co práce bûhem ní udûlal!
Po zotavení pﬁestal slouÏit pohotovostní sluÏby na chirurgické klinice, povûsil skalpel „na hﬁebíãek“ a stal se onkologem naplno. Teprve v roce 1977 získal prvního trvalého sekundáﬁe a v roce 1978 vydalo nakladatelství Avicenum vÛbec prv-
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ní obsáhlou ãeskou onkologickou monografii Nádory dûtského vûku. Hotová byla jiÏ v roce 1976, ale vydat tenkrát knihu
nebylo jen tak. Napsal ji se sv˘mi spolupracovníky a dostal za ni cenu nakladatelství.
V˘sledky práce profesora Kouteckého nebylo moÏné pﬁehlédnout i pﬁesto, Ïe byl politicky persona non grata. Komunisté zlikvidovali jeho otce (zemﬁel pﬁedãasnû v necel˘ch ‰esta‰edesáti letech) a obû sestry jeho paní Jitky v roce 1968 emigrovaly. Nikdy se nepoddal a dûtská onkologie se stala v˘znamnou. KdyÏ se Klinika dûtské chirurgie pﬁestûhovala z Karlova do Motola, zﬁídila ﬁeditelka MUDr. Vûra Kazimourová oddûlení dûtské onkologie v motolském dûtském monobloku a PeÈa
se stal primáﬁem. Pﬁibylo lÛÏek, lékaﬁÛ i sester. Pﬁib˘valo ale i pacientÛ. Jednu dobu jich bylo na 60 lÛÏkách aÏ osmdesát.
Je nesnadné si to pﬁedstavit pﬁi ve‰kerém nedostatku. Chybûla lÛÏka, lidé, léky i pﬁístroje. Léãbu záﬁením provádûlo v prÛbûhu let nûkolik radioterapeutick˘ch pracovi‰È v Praze.
Na druhé stranû ale pﬁib˘valo léãebn˘ch úspûchÛ, pedagogické práce (od roku 1981 byl profesor Kouteck˘ externím asistentem a od roku 1983 ﬁádn˘m asistentem Fakulty dûtského lékaﬁství Univerzity Karlovy) a v‰emoÏn˘ch funkcí. V roce 1983
byla ustavena z oddûlení Klinika dûtské onkologie, které se stal pﬁednostou. K atestaci z pediatrie, chirurgie a nástavbové
atestace z dûtské chirurgie se pﬁiãlenila ex offo atestace z onkologie. Byla první v republice – kvalifikovaní onkologové nebyli a nemohla proto existovat ani atestaãní komise. Habilitaãní ﬁízení zahájila fakulta v roce 1979, ale teprve v roce 1984 se
stal doktor Kouteck˘ docentem. Pûtiletou pﬁestávku mezi obhajobou habilitaãní práce a jmenováním zpÛsobily politické
dÛvody. A co víc – stal se docentem chirurgie, protoÏe onkologie tehdy je‰tû nebyla habilitaãním oborem. Teprve po obhájení „velkého doktorátu“ v roce 1985 byl v roce 1987 jmenován prvním profesorem onkologie v republice.
Znovu se vracím k úvaze, jak trnitá to musela b˘t cesta, co v‰echno musel pﬁekonat a ãemu odolávat. Nedokázal by to
bez oddané pomoci své Ïeny a pochopení sv˘ch dûtí. Ví, Ïe je i pﬁi ve‰keré snaze ‰idil. Pﬁesto je jeho rodina pﬁíkladem rodiny, jaká má b˘t. Pomáhalo mu v‰ak je‰tû nûco. Stál˘ kontakt s umûním a umûlci. Pﬁi ve‰kerém zahlcení prací s ním a s nimi
udrÏoval stál˘ kontakt. I o tom svûdãí nûkolik následujících zdravic.
Zmínûn˘ XXI. Meeting mezinárodní spoleãnosti dûtské onkologie probûhl úspû‰nû ve dnech 18. – 22. záﬁí 1989. Za
nûkolik t˘dnÛ po nûm „sametová revoluce“. Zahájila ãtvrtou fázi v Ïivotû pana profesora.

Docent MUDr. Václav Bek, DrSc., emeritní pﬁednosta Onkologické kliniky 1. lékaﬁské fakulty UK V‰eobecné nemocnice na
Karlovû námûstí, mohl sledovat „onkologické“ úsilí jubilanta od jeho sam˘ch zaãátkÛ. Po mnoho let to bylo spoleãné úsilí
charakteru „ruku v ruce“. Stálo to za to!

Příteli prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc. k 80. narozeninám
Mil˘ PeÈo,
s Tv˘m v˘znamn˘m Ïivotním jubileem je v˘sostnû spjata nakladatelstvím Academia v edici PamûÈ vydaná monografie Îivot
mezi beznadûjí a úspûchem. Je tomu tak, i kdybychom pﬁihlíÏeli k Tv˘m pﬁemnoh˘m textÛm, které pﬁedcházely, pﬁípadnû
k tûm, které je‰tû pﬁijdou.
Vydal jsi poãet ze dnÛ svého Ïivota, pﬁedstavující v úhrnu dobru rovnou jednomu pÛlstoletí. Nároãn˘ úkol, kter˘ sis
vytkl, byl splnûn. Pro ãtenáﬁe se kniha stala dokumentem, jaké úsilí bylo nutno vynaloÏit, kolik pﬁekáÏek pﬁekonat atd., aby
se i v na‰í zemi zrodil nov˘ medicínsk˘ obor.
Hﬁivny kritického rozumu, pevné vÛle, odvahy i zvlá‰tní emoce, které jsi do vínku dostal, „jsi do zemû nezakopal“,
n˘brÏ rozmnoÏil a promûnil i v hlubok˘ morální kredit. Kapitolkou „I ty, dûtská onkologie?“ dává‰ nahlédnout i do svého
nitra. Sdûlení dot˘kající se hlubin lidské du‰e lze pﬁijímat pouze s váÏn˘m respektem a úctou.
BudiÏ mi nyní dovoleno pouÏít nedlouh˘ citát z textÛ Viktora Fischla na posledních dvou vánoãnû-novoroãních pﬁáních Jitky a Josefa Kouteck˘ch. Jde o metaforu vzpomínek coby „korálkÛ krásn˘ch chvil, které jsme cestou nasbírali a navlékli na nit pamûti“.
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Od mého prvního Ïivotního setkání s PeÈou Kouteck˘m (P. K.) se aÏ do souãasné doby nakupilo nepﬁeberné
mnoÏství vzpomínek. Z nich je pro dan˘ text únosn˘ jen
omezen˘ v˘bûr. Pﬁesto z údobí dﬁíve neÏ jsme se vzájemnû seznámili, máme oba více ménû stejn˘ proÏitek
z doby studií na lékaﬁské fakultû. Byly to pﬁedná‰ky
a histopatologická praktika na Hlavovû albertovském
ústavu, neoddûlitelnû spojené s nezapomenutelnou
osobností prof. Heﬁmana ·ikla. U mne ‰lo o tﬁi semestry (1947-48), P. K. si studium patologické anatomie navíc prohloubil praxí v ústavu (1951-1954) jako demonstrátor a pomocná vûdecká síla.
Korálkem krásné chvíle, obrazovû doloÏen˘m, bylo
v záﬁí 1980 pﬁátelské setkání nás tﬁí z Onkologické kliniky s jubilantem pﬁi oslavû jeho 50. narozenin na Bertramce. VraÈme se v‰ak k zaãátkÛm vzájemné spolupráce obou pracovi‰È. V˘voj obou, ﬁeknûme, linií probíhal po etapách.
Na stranû chirurgÛ v˘chodiskem byla Klinika dûtské chirurgie na Karlovû, vedená prof. Václavem Kafkou a po nûm prof. Václavem To‰ovsk˘m. Povûﬁení dr. J. Kouteckého, atestovaného pediatra a dûtského chirurga, péãí o onkologicky nemocné dûti
(1964) vedlo k zásadním zmûnám. Od zﬁízení samostatné stanice dûtské onkologie (1974) na klinice na Karlovû se v˘voj
posunul pﬁes vybudování samostatného oddûlení aÏ po ustavení Kliniky dûtské onkologie ve FN v Motole (1983) pod vedením prof. J. Kouteckého jako pﬁednosty. KdyÏ pﬁedal vedení kliniky prof. Janu Starému (2004), pracovi‰tû pokraãuje jako Klinika dûtské hematologie a onkologie.
Co se t˘ká na‰í linie, po válce v ãervnu 1945 byla zﬁízena Radiologická klinika (RK), a to jako první tohoto druhu v celém
státû. Pﬁednostou byl jmenován prof. Václav ·váb. Radioterapeutické oddûlení (RT) vedl asistent a pozdûji docent Vladimír
Sta‰ek. Na pﬁelomu let 1972/73 bylo RT oddûlení ustaveno jako Onkologická klinika (OK), rovnûÏ první svého druhu v âeskoslovensku. Po náhlém úmrtí prof. Sta‰ka, prvního pﬁednosty OK, kliniku od roku 1974 vedl doc. Václav Bek, a to aÏ do
odchodu do penze v roce 1989. Poté byl krátce (1989-90) pﬁednostou prof. Pavel Klener, následován doc. Janem Bauerem.
Od roku 1955 aÏ po souãasnou dobu je pﬁednostou prof. Lubo‰ PetruÏelka.
Úzká spolupráce klinik na‰í linie (RK a OK) s linií oddûlení a klinik na Karlovû a pozdûji v Motole pokraãovala aÏ do
konce 80. let. Celé období trvalo nepﬁeru‰enû celkem 35 let. Za tu dobu jsme na na‰í klinice léãili záﬁením 1839 dûtí se
zhoubn˘mi nádory. Podrobná anal˘za tohoto souboru pacientÛ byla publikována ve dvou odborn˘ch sdûleních (1987). Vedlej‰í neÏádoucí úãinky ionizaãního záﬁení na dûtsk˘ organismus se staly dÛleÏit˘m tématem v˘zkumné ãinnosti kliniky.
V prÛbûhu let bylo k této problematice publikováno na ãtyﬁicet prací v domácích i zahraniãních ãasopisech a monografiích.
Kvalita péãe o dûti nemocné maligními nádory se zvy‰ovala pod vedením motolské kliniky, a to i jako dÛsledek systematické ãinnosti interdisciplinárních t˘mÛ. ZúãastÀoval jsem se pravideln˘ch semináﬁÛ v Motole. Pozdûji pﬁi nárÛstu m˘ch
funkcí zastupovala na‰i kliniku asistentka Jitka Abrahámová.
Z mnoha dal‰ích vzpomínek, které se z dlouhodobé pamûti derou na mysl, uvedu jen nûkteré. B˘val jsem opakovanû
náv‰tûvníkem P. K. v jeho pozoruhodné pracovnû ve sklepû pod tehdej‰í III. dûtskou klinikou. A naopak, kdyÏ on po stejné
trase z Karlova dorazil na okraj Karlova námûstí do na‰eho historického ‰pitálu, vÏdy kromû ﬁe‰ení odborn˘ch problémÛ
bylo o lecãems pﬁátelsky si poklábosit.
V pamûti mi utkvûla vzpomínka, jak jsem, patﬁiãnû pﬁiodûn, na aseptickém sále kliniky na Karlovû sledoval cel˘ prÛbûh operace dívenky ‰kolaãky, postiÏené Wilmsov˘m nádorem ledviny. Aãkoli tento záÏitek ãasovû zaﬁadit jiÏ nedovedu,
jisté je, Ïe tomu tak bylo pﬁed rokem 1978. Jen do tohoto data byl P. K. je‰tû aktivním operatérem. Kombinovaná léãba, operace plus pﬁed a pooperaãní ozaﬁování, znamenalo vyléãení zmínûné pacientky.
Pﬁesné ãasové urãení má neãekaná pﬁíhoda z konce ﬁíjna 1976. Kráãeje na Karlov, dozvûdûl jsem se, Ïe P. K. na pracovi‰ti nezastihnu, neboÈ je hospitalizován pro akutní srdeãní infarkt. Hned jsem ho jako pacienta nav‰tívil. Bylo to – dou-
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fám, Ïe se nem˘lím – v nedalekém ústavu patologické fyziologie, ãi jak se ústav jmenoval, tedy Ke Karlovu ã. 458/4. Akutní srdeãní pﬁíhoda v 46 letech nic pûkného, na‰tûstí v‰e dobﬁe dopadlo.
V˘sledkem mnohaleté spolupráce obou na‰ich klinik byly spoleãné odborné ambulance. Otázkami komplexního léãebného postupu u Wilmsova nádoru ledviny se zab˘vala práce na‰eho spoleãného vzácného kolegy a pﬁítele asistenta Leopolda
Paleãka. Se spoluautory ji publikoval jiÏ v roce 1965 v renomovaném západonûmeckém Ïurnálu Strahlentherapie. V následujících letech vy‰la na stejné téma dal‰í spoleãná sdûlení.
Tomuto typu malignit, tzv. solidním dûtsk˘m nádorÛm soustﬁedûnou pozornost vûnoval P. K.: WilmsÛv nádor ledviny
– jako téma kandidátské disertaãní práce (1975), Neuroblastoma sympathicum – habilitaãní práce (1979) a obsáhlé zpracování – Nádory bﬁicha v dûtském vûku – disertaãní práce doktorská (1984). Ve v‰ech tﬁech pﬁípadech jsem byl jedním z oponentÛ. Naopak P. K. byl jedním z oponentÛ mé disertaãní práce doktorské – Nádorové metastatické osteopatie (1988).
V˘sledkem spolupráce navázané koncem 70. let s hematologick˘m oddûlením II. dûtské kliniky v Motole, tehdy vedené prof. Otto Hrodkem, byla odborná sdûlení o profylaktickém ozáﬁení CNS u akutních dûtsk˘ch leukémií (1977 a 1980).
Sotva lze zapomenout také na to, jak jsme se jako ãlenové pracovního t˘mu se‰li pﬁi zrodu velké monografie Nádory dûtského vûku (550 stran, 1978). A nejinak tomu bylo i pﬁi publikaci celostátní uãebnice Klinická onkologie (315 stran, 1989).
V˘kon, jak˘m P.K. jako hlavní autor a poﬁadatel obou dûl ukoãíroval obû spoluautorská spﬁeÏení, budí uznání a obdiv! Obû
knihy byly ocenûny pﬁíslu‰n˘mi institucemi.
S kolegiální a pﬁátelskou ochotou se P. K. ujal recenze rukopisu memoárové publikace, ke které mû vyzval dûkan na‰í
1. lékaﬁské fakulty prof. ·tûpán Svaãina u pﬁíleÏitosti m˘ch 80. narozenin na podzim 2002. Monografii vydalo nakladatelství Galén v edici Almanach medicíny pod titulem Onkolog vzpomíná (2005). Do kapitoly dokumentující historick˘ v˘voj
oboru je zakomponována téÏ ãást autentického textu laudace, kterou P. K. pronesl k m˘m 60. narozeninám.
Slavnostní akce se uskuteãnila 8. prosince 1982 v Památníku národního písemnictví na Strahovû, v síni BoÏeny Nûmcové. Odeznûly podmanivé tóny Dvoﬁákova kvartetu F dur, „Amerického“, v podání DoleÏalova kvarteta. Svou laudací, kterou na hudební proÏitek P. K. hned navázal, hluboce zaujal nejen mne jako jubilanta spolu s rodinou, n˘brÏ i v‰echny ostatní pﬁítomné: „Vstﬁebávejte se mnou onu moudrou melancholickou atmosféru genia loci prastaré Prahy i nezamûnitelnou
atmosféru genia loci této krásné zemû.“ A o kousek dále nechme je‰tû „zaznít“ vûtu: „Odtud není daleko k chápání a proÏívání umûní, ke v‰em tûm pﬁetrvávajícím hodnotám, které vyvolené povzbuzují a dávají jim radost“
Jak se neposunout v bûhu ãasu o sedm let vpﬁed do záﬁí 1989: K XXI. praÏskému mítinku Mezinárodní spoleãnosti dûtské onkologie (SIOP). Jako poﬁadatel P. K. pﬁipravil nad odbornou náplÀ mítinku dokonale promy‰len˘ kulturní program.
V‰echny tﬁi kreace, zvlá‰tû hudební, více neÏ pût set zahraniãních úãastníkÛ pﬁímo uchvátily. Na‰e stovûÏatá Praha se nad‰en˘m hostÛm zjevila jako „genius loci magnifici“.
Ve chvílích, kdy pí‰i tyto ﬁádky, pﬁi‰lo pro mne a manÏelku pozvání na jubilejní komorní – v poﬁadí ‰edesát˘ – koncert
do Rudolfina (21. ﬁíjna 2009). Lásky k umûní jako neodmyslitelné sloÏky osobnosti na‰eho jubilanta – osmdesátníka odváÏil jsem se dotknout jen lehounce, s ostychem.
Do dal‰ích let Tobû, PeÈo, i váÏené a milé paní Jitce pﬁeji v‰e dobré, zdraví pﬁedev‰ím. Kliniku, své celoÏivotní dílo jsi
svûﬁil do povolan˘ch rukou. Uvolnûní se z pﬁemíry povinností plynoucích z vedoucího postavení budiÏ Ti impulsem naslouchat radû moudr˘ch z dávn˘ch dob antiky: Ne quid inimium = V‰eho s mírou! Nezapomínejme, Ïe umûﬁenost je spolu
s moudrostí, spravedlností a stateãností také ãtvrtou kﬁesÈanskou kardinální ctností.
Dovol mi uzavﬁít slovy Zlatého Ïalmu Davidova, Îl. 59, 17-18 z Poesie Starého zákona, kterou z hebrej‰tiny pﬁeloÏil Viktor Fischl (Garamond, 2002):
Já v‰ak budu zpívat o tvé síle a zjitra jásat
nad tvou milostí, neboÈ jsi byl má tvrz
i moje útoãi‰tû v dnech m˘ch úzkostí.
Tobû budu zpívat, ty má sílo, neboÈ BÛh je má
tvrz, BÛh milosrdenství mi projevuje.

——— 48 ———

Václav Bek

KdyÏ spolupráce dvou jedincÛ trvá déle neÏ pÛl století a kdyÏ bûhem ní nedojde ani jednou nejen k profesnímu, ale ani k lidskému za‰kobrtnutí, mÛÏe jeden o druhém vydat hodnovûrnou zprávu. Takovou zprávou je následující text dlouholetého
pﬁednosty Ústavu klinické biochemie a patobiochemie fakulty profesora MUDr. Jaroslava Masopusta, DrSc., kter˘ byl prvních sedm „polistopadov˘ch“ let Kouteckého prodûkanem. I tou dokládá renomovan˘ vûdec, posedl˘ touhou po poznání
a laskavû sarkastick˘ kritik spoleãnosti své upﬁímné pﬁátelství k PeÈovû osobnosti.

Osmdesát let prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
(Jak jsem ho poznal za více než půl století)
Ano, je tomu 52 let, kdy jsme se potkali jako mladí lékaﬁi v Dûtské fakultní nemocnici a na Fakultû dûtského lékaﬁství v Sokolské ulici, v Praze na
Karlovû. Oba jsme po zbourání ãásti nemocnice
v Sokolské pﬁe‰li do novû budované Fakultní
nemocnice s poliklinikou a 2. lékaﬁské fakulty UK
v Praze 5 – Motole, kde pracujeme uÏ jako senioﬁi dosud. Dost dlouhá doba na to, abychom se
sblíÏili, spﬁátelili a vzájemnû dobﬁe poznali. Toto
je moje svûdectví o osobnosti oslavence:
Kouteck˘ jako lékaﬁ.
Poznal jsem ho, kdyÏ zaãínal jako chirurg na klinice profesora Kafky, kde operoval dûti postiÏené
nádorov˘m onemocnûním. Pouhé chirurgické odstranûní nádoru nepﬁiná‰elo dobré v˘sledky a úmrtnost na tato onemocnûní byla vysoká (97%).
Pro mladého dûtského chirurga to byla v˘zva, kterou – nejprve zcela osamocen˘ – pﬁijal a pustil se do boje. Na základû
nov˘ch zku‰eností s komplexní léãbou nádorového onemocnûní, která se tehdy zaãínala ve svûtû prosazovat, zaãal jako první v na‰em státû budovat nov˘ obor – dûtskou onkologii (1964). Byla to o ﬁád vy‰‰í péãe, neÏ je péãe léãebná. Pﬁedpokládala zaji‰tûní centralizace v‰ech onkologicky nemocn˘ch dûtí na jednom pracovi‰ti, vybaveném erudovan˘mi odborníky
i jin˘ch spolupracujících oborÛ a vybaveném nejkvalitnûj‰ími diagnostick˘mi a léãebn˘mi prostﬁedky. Do komplexní péãe
podle Kouteckého patﬁilo v‰echno, co mÛÏe nemocnému nebo ohroÏenému dítûti prospût – od prevence pﬁes komplexní diagnostiku, komplexní léãbu, ãasem neomezenou dispenzarizaci, rehabilitaci, psychologickou a sociální péãi, vãasné rozpoznání neÏádoucích úãinkÛ protinádorové terapie aÏ po péãi o umírající a pozÛstalé. Tak vznikla a rozvíjela se pediatrická
onkologie v na‰em státû. Z pÛvodních ãtyﬁ lÛÏek na dûtské chirurgii se stala v roce 1974 malá stanice (na níÏ si byl sám
sobû vedoucím i podﬁízen˘m lékaﬁem) a pak (v roce 1978) samostatné oddûlení (to uÏ ve Fakultní nemocnici v Motole) jehoÏ
byl primáﬁem. Poãet lÛÏek postupnû narÛstal, takÏe po ustanovení kliniky dûtské onkologie v roce 1983 (dlouho jediné v na‰í
republice), uÏ dostali dût‰tí pacienti náleÏitou speciální péãi postupnû na 25, 40, 50 a dokonce na 60 post˘lkách. Prognóza
léãen˘ch pacientÛ se v˘raznû zlep‰ila a dále zlep‰ovala. Na zaãátku (tj. v r. 1964) to byla pouhá 3% zachránûn˘ch dûtí, v 80.
letech se podaﬁilo uÏ uchránit dlouhodobû (více neÏ 5 let bez pﬁíznakÛ) zhruba 50% nemocn˘ch, v 90. letech stouplo toto
skóre na 60% a pﬁi oslavû dvacátého v˘roãí zaloÏení kliniky (r. 2003) dokonce na 75%. V ãem spoãíval tento úspûch? Uvedu jen pﬁíklad, jak pracoval t˘m spolupracovníkÛ pod vedením profesora Kouteckého, kter˘ se scházel ke kaÏdému novému pacientovi nebo k dítûti, u nûhoÏ nastaly komplikace. Mûl jsem moÏnost zúãastnit se nûkolika takov˘chto konferencí
jako klinick˘ biochemik. Pﬁipadal jsem si jako na poradû generálního ‰tábu pﬁed bitvou proti nepﬁíteli, kter˘m bylo nádorové onemocnûní dûtského pacienta. Dob˘vanou kótou bylo urãení lokalizace nádoru nebo metastáz, prÛzkumn˘mi jednot-
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kami byla dohodnutá paleta diagnostick˘ch vy‰etﬁení a rozhodujícím zásahem byla promy‰lená, cílená protinádorová terapie. Taktiku a strategii po dÛkladné diskusi nakonec vybral hlavní velitel – profesor Kouteck˘.
Kouteck˘ jako vûdec.
Klinická práce znamenala nejen starost o pacienty, a o ty se staral spolu se sv˘m kolektivem moc dobﬁe, protoÏe úmrtnost na
zhoubná nádorová onemocnûní u dûtí klesla na jeho klinice z 97 % na 20 %, ale téÏ práci vûdeckou a pedagogickou. A tak se
doktor Kouteck˘ stal postupnû kandidátem lékaﬁsk˘ch vûd, kdyÏ v roce 1975 obhájil úspû‰nû dizertaãní práci „WilmsÛv nádor
ledviny v dûtském vûku“ a pak doktorem lékaﬁsk˘ch vûd na dizertaãní téma „Nádory bﬁicha v dûtském vûku“. O jeho rozsáhlé vûdecké a odborné aktivitû svûdãí 315 prací uveﬁejnûn˘ch v domácím i zahraniãním odborném tisku, z toho 7 monografií,
a dále 703 pﬁedná‰ky. Vût‰ina z nich se t˘ká problematiky dûtské onkologie, kterou rozvíjí s úspûchem pﬁesahujícím hranice
na‰eho státu. Svûdãí o tom ãlenství v pûti zahraniãních odborn˘ch spoleãnostech, (napﬁ. International Society of Pediatric
Oncology, American Society of Pediatric Hematology and Oncology, New York Academy of Sciences, American Association for
the Advancement of the Science). Samozﬁejmû aktivnû pracuje téÏ v domácích odborn˘ch spoleãnostech (âeská onkologická
spoleãnost, jejímÏ byl pﬁedsedou, âs. pediatrická spoleãnost); je téÏ zakládajícím ãlenem Uãené spoleãnosti âeské republiky.
Kouteck˘ jako uãitel.
Klinika je v˘ukové pracovi‰tû – a proto její nedílnou souãástí je pedagogická ãinnost, pregraduální i postgraduální. I v tomto smûru jubilant ukázal své vysoké kvality. Za velmi nepﬁejících podmínek komunistické diktatury (Kouteck˘ byl vÏdy
nestraník) se stal právû pro své klinické zku‰enosti a rozsáhlé odborné znalosti nejprve odborn˘m asistentem (1981), pak
po obhájení práce „Neuroblastoma sympathicum“ (1984) docentem a koneãnû byl jmenován prvním ãesk˘m profesorem pro
obor onkologie (1. 2. 1987). Je velmi oblíben˘m uãitelem a na jeho pﬁedná‰ky se studenti tû‰í, protoÏe jim poutav˘m a vysoce zasvûcen˘m zpÛsobem dokáÏe sdûlit své bohaté zku‰enosti i nejaktuálnûj‰í novinky nejen z oboru onkologie. Profesor
Kouteck˘ dokáÏe nejen vûcnû a v˘stiÏnû mluvit o svém oboru, ale téÏ psát. Monografie „Nádory dûtského vûku“ (1978) byla
vÛbec první onkologickou monografií u nás a uãebnice „Klinická onkologie“, kterou redigoval, se stala jak oficiální uãebnicí pro lékaﬁské fakulty, tak i pﬁíruãkou pro lékaﬁe, zaãínající onkology.
Kouteck˘ jako akademick˘ hodnostáﬁ.
Není proto divu, Ïe profesor Kouteck˘ byl po listopadu 1989 zvolen velkou vût‰inou hlasÛ Akademick˘m senátem dûkanem
Fakulty dûtského lékaﬁství, která se pod jeho vedením kompletizovala a stala se 2. lékaﬁskou fakultou Univerzity Karlovy
v Praze. Nov˘ název znamenal i modernizaci jejího zamûﬁení a zbavení se nánosu socialistick˘ch zlozvykÛ. Nebylo to vÛbec
snadné; bylo tﬁeba obnovit starou tradici, dÛstojnou tváﬁ a postavení ve spoleãnosti, panující od dob svého zaloÏení Karlem
IV. Vzpomínám si ãasto na první promoci po sametové revoluci. B˘val˘ dûkan, snad ve snaze pomoci novému, zaãínajícímu
dûkanovi, nabídl text promoãního proslovu, kter˘ opakoval témûﬁ nezmûnûn˘ po dobu svého dûkanování a v nûmÏ se pﬁedev‰ím dûkovalo „stranû a vládû“ a vyzdvihovala „záﬁivá budoucnost socialistického zdravotnictví“. Dûkan Kouteck˘ se jen
lehce pousmál, zdvoﬁile podûkoval s poznámkou, Ïe uÏ má projev pﬁipraven˘. A byl to projev (po ãtyﬁiceti letech), kter˘ v‰ichni pﬁítomní ve staroslavné aule Karolina vyslechli s velkou pozorností a dojetím. Kouteck˘ v nûm hovoﬁil o znovu nabyté svobodû projevu, kter˘ je základem ve‰keré ãinnosti na Karlovû univerzitû. Dal‰í promoãní projevy, i v‰echny ostatní, které mûl
profesor Kouteck˘ u pﬁíleÏitosti rÛzn˘ch setkání s akademickou obcí i veﬁejností, byly vÏdy naprosto originální, vyjadﬁující
jeho postoj k souãasné situaci. O tom, Ïe byl prvotﬁídním dûkanem, svûdãí jeho zvolení po dal‰í dvû období, a po jednom mezidobí, v kterém si ale vÛbec neodpoãinul (byl totiÏ jmenován a pracoval velmi pilnû jako prorektor Univerzity Karlovy na pﬁípravû oslav 650. v˘roãí jejího zaloÏení), byl znovu zvolen a pﬁijal funkci dûkana (po urãitém pﬁesvûdãování o tom, jak je to
pro fakultu potﬁeba) vlastnû uÏ po ãtvrté a po páté. Z mnoha ocenûní, kter˘ch se mu za ãinnost pedagogickou, vûdeckou a organizaãní dostalo, jmenujme alespoÀ stﬁíbrnou a zlatou pamûtní medaili 2. lékaﬁské fakulty a zlatou pamûtní medaili Univerzity Karlovy, ãestné ãlenství âeské onkologické spoleãnosti i âeské lékaﬁské spoleãnosti Jana Evangelisty Purkynû, prezidentem republiky udûlené státní vyznamenání – Medaile za zásluhy, ãestná medaile Akademie vûd âR „De scientia et
humanitate optime meritis“, Medaile Uãené spoleãnosti âR za zásluhy o rozvoj vûdy a národní cenu vlády âR âeská hlava.
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Kouteck˘ jako ãlovûk, jako osobnost.
“Poznej sama sebe”, nám vzkázal znám˘ staroﬁeck˘ filosof – Sokrates. Genetici a biologové na‰í éry to vzali z gruntu a podaﬁilo se jim zmapovat ná‰ genom, jeho kódující ãást, tedy scénáﬁ, podle kterého se vyvíjí tûlo ãlovûka z oplozeného vajíãka.
Îivot ãlovûka b˘vá proto nûkdy pﬁirovnáván ke knize, kterou si kaÏd˘ pí‰e, ilustruje a váÏe sám. Genetici k tomu dodávají,
Ïe se to pí‰e do ﬁádkÛ, odstavcÛ a kapitol, které jsou pﬁedem urãeny genetick˘m kódem a sociologové je‰tû pﬁipomínají, Ïe
na rukopis i sloh pÛsobí i vnûj‰í prostﬁedí, v kterém ãlovûk vyrÛstá a Ïije. Tak vznikají nejrÛznûj‰í knihy Ïivota: od neupraven˘ch a na‰krában˘ch nebo sice vzhledn˘ch, ale nic neﬁíkajících, aÏ po svazky, které jsou a zÛstanou chloubou kaÏdé
knihovny. A k takov˘m patﬁí Ïivotní román profesora Kouteckého. Oprávnûná popularita a ocenûní jeho práce bylo dÛvodem, Ïe byl v televizním seriálu GEN (Galerie elity národa) zaﬁazen mezi 100 prvních soudob˘ch âechÛ, kteﬁí se zaslouÏili
o vlast. Tak i poãetná obec divácká poznala profesora Kouteckého, dûtského onkologa, dûkana fakulty, ve zkratce v jeho soukromí u klavíru, s virÏinkem v ústech a s mot˘lkem na krku a dozvûdûla se nûco o jeho zálibách, pﬁedev‰ím o jeho vztahu
k hudbû a umûní vÛbec, a také o jeho krásném rodinném zázemí.
Mil˘ PeÈo,
Osm desítek let je v Ïivotû ãlovûka dlouhá doba; Ïijí spolu tﬁi dospûlé generace a ãtvrtá zaãíná. Tedy ãas, kdy se ãlovûk má
ohlédnout zpût a pﬁiznat si, co udûlal, a pﬁedev‰ím co neudûlal dobrého, ne pro sebe, ale pro ostatní. Ty se tohoto sebekritického pohledu nemusí‰ vÛbec obávat, ale naopak mÛÏe‰ b˘t nadmíru spokojen. ¤íká se, Ïe prav˘ muÏ by mûl zplodit syna
(Ty má‰ dva), postavit dÛm (Ty jsi postavil palác, v nûmÏ se léãí dûti s nádorov˘m onemocnûním) a zasadit strom (Ty jsi zasadil semínka stromu poznání, jak se stát dobr˘m lékaﬁem studentÛm, mlad‰ím i star‰ím kolegÛm, kteﬁí mûli moÏnost sly‰et
Tvé pﬁedná‰ky a provázet Tû pﬁi práci s nemocn˘mi). MÛÏe‰ si proto ﬁíci „neÏil jsem nadarmo“.
Jak Tû znám, v Tvém srdci zÛstává je‰tû malá prosba k Pánubohu, aby Ti dopﬁál nûjak˘ ãas a pﬁedev‰ím dosti sil mentálních, fyzick˘ch a duchovních k tomu, co sis pﬁedsevzal je‰tû uãinit. DrÏím v‰echny palce, aby se Ti to splnilo.
Jaroslav Masopust

Od roku 1977 stál po boku Josefa Kouteckého jeho první, nejbliÏ‰í a vûrn˘ spolupracovník – primáﬁ MUDr. Vratislav ·melhaus. Byl mu nepostradatelnou, spolehlivou, nikdy neselhávající oporou ve v‰em dobrém i zlém, co klinick˘ Ïivot rozvíjejícího se oboru pﬁiná‰el. To nepﬁíznivého bylo ãasto víc. Vím dobﬁe, jak moc si ho pan profesor váÏí.

VáÏen˘ pane profesore Kouteck˘,
je to letos 33 let, co jsem Vás poznal. Je to dlouho nebo krátce? Zdá se mi to jako vãera. Na druhou stranu jsme spolu proÏili spoustu událostí, které se mi zdají b˘t tak pﬁíli‰ dlouho za námi, Ïe tápu, jak to tehdy vlastnû v‰echno bylo. Rozhodnû si
vzpomínám, Ïe jsem nebyl v dobû na‰eho prvního setkání nad‰en m˘m pﬁesunem na Vámi vedenou stanici dûtské onkologie, která byla souãástí Kliniky dûtské chirurgie. Byl jsem totiÏ nadchnut pro chirurgii jako takovou a dûtská onkologie se
tehdy jiÏ zaãala profilovat jako obor interní. Vy jste mû ale velmi rychle pﬁesvûdãil, nikoliv jen slovy, ale nad‰enou prací se
zﬁeteln˘mi v˘sledky. Ukázal jste mi, Ïe se nejedná o obor naplnûn˘ pouze lidsk˘mi tragédiemi, k jakéÏto pﬁedstavû nás pﬁeváÏnû vedla v˘uka na lékaﬁské fakultû, ale naopak o obor velk˘ch nadûjí. Dûtsk˘m pacientÛm u nás v té dobû Vámi zavedená komplexní protinádorová léãba pﬁinesla bez pochyb zvrat prognózy na pﬁíznivou stranu. Za Va‰í vydatné podpory jsem
se nakonec rád podvolil tomu, co mi bylo pﬁisouzeno.
Díky Va‰emu úsilí se obor rychle rozvíjel a z pracovi‰tû, které jste vedl, jste postupnû vybudoval Kliniku dûtské onkologie, ve své dobû jedinou onkologickou kliniku v âeskoslovensku. Rozvinul jste rozsáhlou spolupráci s odborníky v oborech podílejících se na diagnostice a léãbû. To v‰e se Vám podaﬁilo prosadit jiÏ v dobû nepﬁíznivého politického reÏimu,
jehoÏ podpora oboru zejména po stránce materiální byla z dne‰ního pohledu zoufalá. Jedinou v˘hodou snad bylo to, Ïe tehdej‰í mocní mûli z nádorov˘ch onemocnûní u dûtí velk˘ respekt. Velké nad‰ení po listopadové revoluci pﬁineslo získání
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neb˘valého mnoÏství prostﬁedkÛ ze strany sponzorÛ i státu.
Po stránce technické a materiální tak bylo moÏné dohnat
v diagnostick˘ch i terapeutick˘ch oblastech rozvinut˘ svût.
UmoÏnûním dlouhodob˘ch zahraniãních stáÏí pracovníkÛm
kliniky i ostatním kolegÛm z jin˘ch pracovi‰È jste vytvoﬁil
podmínky pro jejich dal‰í odborn˘ rÛst, a to nejen jako pﬁednosta kliniky, ale téÏ jako tehdej‰í dûkan 2. lékaﬁské fakulty,
tehdy a pozdûji i jako prorektor Univerzity Karlovy. Bez toho
by vylep‰ení materiální situace nemûlo tak zásadní smysl.
Nechci se ‰iroce rozepisovat o polistopadovém období, nemám bohuÏel, a v tom jsem rozhodnû Va‰ím ‰patn˘m Ïákem,
vytﬁíben˘ sloh a spisovatelské nadání. Toto období nám rozhodnû pﬁineslo velké pozitivní zmûny, na které bylo dﬁíve tûÏké pomyslet, a Vy jste v nich témûﬁ dokonale realizoval svoje pﬁedstavy o rozvoji oboru dûtské onkologie. BohuÏel nás
v‰ak spoleãnû potkala i velká zklamání, z nichÏ nejhor‰í byla
ta, která pramenila z lidské závisti, chamtivosti a nûkdy i nenávisti. Mysleli jsme si, Ïe to s sebou pﬁiná‰í doba a Ïe je
jenom otázkou ãasu, kdy se vûci obrátí na pravou míru. Setkáváme se v‰ak více neÏ 20 let po revoluci se situacemi, které nám vyráÏí dech a které ohroÏují i v˘sledky Va‰í dlouholeté snahy. Pﬁeji Vám i nám ostatním, aby se atmosféru a pomûry ve státû podaﬁilo lidem uﬁídit tak, abychom pﬁestali b˘t
oprávnûni takov˘chto obav.
VáÏen˘ pane profesore, za v‰e, co jste udûlal pro mne a ostatní Va‰e spolupracovníky a zejména pro Va‰e nemocné pacienty Vám náleÏí velk˘ dík. Pﬁeji Vám i Va‰í drahé paní Jitce k Va‰emu Ïivotnímu jubileu hodnû pokoje, pevné zdraví a hojnû potûchy z krásn˘ch vûcí a z krásn˘ch setkání s lidmi.
Vá‰ Vratislav ·melhaus
Na poãátku letit˘ch vztahÛ profesora Klenera a profesora Kouteckého, kdyÏ oba obtíÏnû prosazovali své odborné zájmy, stál
spoleãn˘ zájem o protinádorovou chemoterapii. Profesor MUDr. Pavel Klener DrSc., b˘val˘ pﬁednosta I. interní kliniky 1.
lékaﬁské fakulty a ﬁeditel Ústavu hematologie a krevní transfuze, prÛkopník chemoterapie z nejpﬁednûj‰ích, líãí první setkání ve své vzpomínce. Jak ‰la léta, setkání pﬁib˘valo neb˘valou mûrou, a to nejen tûch „chemoterapeutick˘ch“.

Krátká vzpomínka na dlouhé přáteství s profesorem Kouteckým
Moje první osobní setkání s Josefem Kouteck˘m se datuje do poloviny sedmdesát˘ch let minulého století, kdy jsem dokonãil svou druhou monografii o chemoterapii, do které jsem zaãlenil i staÈ o léãení nádorÛ dûtského vûku. PovaÏoval jsem za
vhodné, aby text posoudil, kromû oficiálních recenzentÛ, také onkolog – pediatr. Vydal jsem se tedy do dûtské nemocnice
Na Karlovû, kde jsem v suterénní pracovnû nalezl doc. Kouteckého. Pﬁijal mû vlídnû, i kdyÏ zjevnû neskr˘val pﬁekvapení,
Ïe jsem napsal nûco, co nespadá do oblasti mého hlavního zájmu. Dal mi cenné rady, které jsem ochotnû akceptoval, ale ve
druhém vydání jsem radûji celou staÈ o dûtsk˘ch nádorech v˘raznû zkrátil s odkazem na monografii Kouteckého o nádorech dûtského vûku.
Od té doby jsme se stali pﬁáteli a na‰li jsme mnoho spoleãn˘ch zájmÛ, jak v oblasti onkologie, tak i mimo ni. Ve stejném duchu jsme bojovali proti léãitelÛm a ‰arlatánÛm, spoleãnû jsme se snaÏili o rozvoj onkologie, zasedali jsme spolu v rÛzn˘ch grémiích, vûdeck˘ch radách i odborn˘ch spoleãnostech. Spoleãnû jsme zkou‰eli i atestace z klinické onkologie v rám-
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ci Institutu pro dal‰í vzdûlávání lékaﬁÛ. Setkaly se i na‰e akademické kariéry, kdyÏ jsme se oba stali prorektory Univerzity Karlovy.
Záhy jsem mûl moÏnost poznat, Ïe Josef alias PeÈa Kouteck˘ není
jen prÛkopník oboru dûtské onkologie u nás, ale Ïe je milovníkem
a znalcem umûní, jak literárního, v˘tvarného tak zejména hudebního. ZaloÏil tradici pravideln˘ch „Karolinsk˘ch“ koncertÛ, ze kter˘ch se ãasem stala velká spoleãenská událost, ozdobená vÏdy jeho
úvodním proslovem. Jako dûkan fakulty provázel i kaÏdou promoci absolventÛ 2. lékaﬁské fakulty brilantním projevem. Obdivoval
jsem nejen jazykovou vytﬁíbenost, ale také invenci a vtip, kter˘m
byl kaÏd˘ jeho projev prodchnut. Nemohu zapomenout na jeho
úvodní ﬁeã o krvi, u pﬁíleÏitosti hematologického kongresu, která
aã z úst nehematologa oslnila v‰echny pﬁítomné. Tyto verbální
„koncerty“ zpracoval do nûkolika monografií, aby i ti, kteﬁí nemûli pﬁíleÏitost jeho projevy vyslechnout, se z nich mohli potû‰it.
Ukázalo se, Ïe jeho literární schopnosti mají velmi ‰irok˘ zábûr,
jak dokázal vydáním pohádkové kníÏky „Vodníãek BuliÏníãek“. Je
to velmi poutavé vyprávûní a tû‰í mû, Ïe vodníãek BuliÏníãek má
rád MalostraÀáky, mezi nûÏ se jiÏ 70 let poãítám.
V˘znamné Ïivotní jubileum zastihuje prof. Kouteckého ve vynikající kondici, která svádí k pochybnostem, zda datum jeho narození není zaznamenáno s jistou chybou. Ale matriky zpravidla nelÏou, a tak nezb˘vá, neÏ konstatovat, Ïe uplynul˘ch 80 let naplnil prof. Kouteck˘ vskutku mimoﬁádnû plodnû a jeho
neutuchající elán je pﬁíslibem, Ïe i v pﬁí‰tích letech se doãkáme jeho dal‰ích aktivit. Ad multos annos.
Pavel Klener

Profesor MUDr. Petr Goetz, CSc. je v˘born˘m genetikem. Byl léta prvním úspû‰n˘m pﬁednostou roku 1990 zﬁízeného Ústavu biologie a lékaﬁské genetiky 2. lékaﬁské fakulty. Rozvinul na nûm genetiku do impozantní ‰íﬁe. Patﬁí v‰ak mezi tûch nûkolik, kteﬁí sledovali PeÈovy snahy od star˘ch „Karlovsk˘ch“ dob, kteﬁí si vÏdy rozumûli a navzájem fandili. Ti dva v medicínû, v lásce k umûní, k francouzsk˘m buldoãkÛm a k tabáku. V Motole se se‰ly i jejich odborné cesty a spoleãn˘ zájem
o rozkvût fakulty.

KdyÏ dva dûlají totéÏ
To bylo tak. Ze Strossmayerova námûstí jezdila v 60. letech (tedy minulého století), tramvaj ãíslo 6 na Karlov, kde byla koneãná. V ‰estce, která byla ãasto pﬁeplnûná, bylo moÏno spatﬁit, i na stupátkách, mladého pohledného muÏe v tehdy módním
odûní – medov˘ch man‰estrákách a ãerném triãku, tedy tehdy je‰tû bez mot˘lka. Byl to PeÈa Kouteck˘ a míﬁil do Nalezince, do sklepa, kde mûl pracovnu a laboratoﬁ. Já jsem také ‰estkou jezdil (bydleli jsme poblíÏ Kouteck˘ch) a také míﬁil do sklepa, kde jsem mûl pracovnu a laboratoﬁ v areálu Dûtské karlovské nemocnice, vedle Nalezince. Proã se Josefovi Kouteckému
ﬁíká PeÈa nevím, já jsem na tom ale podobnû, jsem sice Petr, ale manÏelka mi ﬁíká Petﬁáku. V podzemí jsme tedy oba budovali to své, potkávali jsme se, a pak jsme se po ãase pﬁestûhovali do nového Motola. PeÈa to dotáhl do prvního patra, já do
ãtvrtého.
ProÏívali jsme spolu sloÏitá léta komunistické normalizace a znovunastolení demokracie jsme oba pﬁivítali s nad‰ením
a s chutí dokázat, co umíme, kdyÏ nejsme omezeni soudruhy. Dostal jsem od Peti (tedy od spectabilis Peti) ‰anci, spí‰e v˘zvu,
vybudovat jak v˘uku biologie a genetiky, tak Ústav biologie a lékaﬁské genetiky. Obojí se povedlo, PeÈa mû podporoval
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a pomáhal. Já jsem mu Ïádnou ‰anci neposkytl, pomáhal jsem mu v duchu, v‰eho se ale dobral
sám. Byl m˘m vzorem, i ve vûdû, konkrétnû jak jezdit na kongresy: vÏdy s dvojími kalhotami.
Tuto zásadní zku‰enost získal na kongresu v Moskvû, kdy se mu u kalhot porouchal dÛleÏit˘ zip.
Vûdûl si rady a od dûÏurné v gostiníci si pÛjãil jehlu a nit a kalhotov˘ defekt reparoval (byl pﬁece chirurg). JenÏe pak jaksi nemohl do tûch kalhot vstoupit a musel své dílo zru‰it. Tak se stalo,
Ïe do konce kongresu zakr˘val pan profesor své popﬁedí sjezdov˘mi materiály.
Fakultû jsme se snaÏili prospût také oba, on po nûkolik volebních období jako dûkan, já jedno
období jako prodûkan. Opût jsme dûlali totéÏ, Ïe.
Oba jsme také pﬁilnuli ke stejnému psímu plemenu. Kouteãtí milují francouzskou buldoãku
Agátku, my Cathynku. Ve voln˘ch chvílích jezdíme na chalupy. Kouteãtí do Mezihoﬁí, my do
MeziluÏí. Na‰e chalupnická ãinnost se v‰ak li‰í. PeÈa na chalupû hlavnû ãte a pí‰e, já spí‰e ﬁemeslniãím, ãtu a pí‰u ménû.
Hudbu máme oba také rádi. JenomÏe PeÈa je nepopirateln˘ znalec (a aktivní muzikant), coÏ
demonstruje na sv˘ch slavn˘ch Karolinsk˘ch koncertech v projevech pln˘ch humanismu, filozofie i muzikologie. Nûkdy pravda trochu del‰ích, ale jen tak doufejme dál. V na‰í chaotické
dobû prapodivn˘ch hodnot jsou pro nás PeÈovy proslovy oázou slu‰nosti, lidství a posily. Já
mám taky rád hudbu, hlavnû trubky, PeÈa to o mnû napsal v laudacích. Je to tak, mám je rád v milovaném Mesiá‰i i v podání L. Armstronga. Zasvûcenû o nich v‰ak povídat neumím a taky bohuÏel nekamarádím s Kocianovci.
Správnou Ïivotosprávu poru‰ujeme opût oba. Máme slabost pro dobr˘ tabáãek. PeÈa v doutníãcích, já si ho cpu do fajfky.
âtenáﬁ tedy vidí, jak se potvrzuje staré pﬁísloví – kdyÏ dva dûlají totéÏ, není to totéÏ.
PeÈo, dovol, abych Ti podûkoval za v‰e (a bylo toho ohromnû), co jsi vykonal pro ãeskou medicínu, na‰í fakultu, kulturnost na‰í akademické obce i pro mne. Popﬁál bych ti, abychom je‰tû dlouho ve zdraví dûlali oba totéÏ. A podepi‰ mi
koneãnû Tvého Vodníãka BuliÏníãka.
Petr Goetz

Profesor MUDr. Miroslav Kuãera, DrSc. je dal‰ím z tûch star˘ch, „karlovsk˘ch“ Kouteckého pﬁátel. Na fakultû vedl v motolském období Kliniku tûlov˘chovného lékaﬁství (a po urãitou dobu i rehabilitace). Byla ve stejném podlaÏí jako Klinika dûtské onkologie, spolupráce obou pracovi‰È byla intenzivní a zejména setkání na chodbû (ale nejen na ni) témûﬁ denní. Více
neÏ o medicínû, i kdyÏ i o ní, si povídali o muzice, o tom, co kter˘ z nich sly‰el. Muzika – to je jejich.
Ale zaujala mû pﬁed ãasem zmínûná vzpomínka profesora Kouteckého, kterou mu jakási úvaha o opotﬁebování jeho vlastního tûla pﬁinesla na jazyk. KdyÏ kdysi zjistil, Ïe to s jeho mr‰tností zaãíná jít z kopce, rozhodl se, Ïe zaãne cviãit. Doma (kdepak nûjaké tûlov˘chovné zaﬁízení). Zaãal, ale jaksi to ne‰lo. KdyÏ chtûl poloÏit napjaté dlanû sv˘ch rukou na podlahu pﬁi
napjat˘ch kolenních kloubech, coÏ bylo v dobû jeho dorosteneckého cviãení v Sokole hraãkou, vydû‰en zjistil, Ïe se dlanû
zarazí u kolen, níÏ Ïe to nejde. To ho zarazilo. Pﬁi prvním setkání s profesorem Kuãerou si mu na to stûÏoval – snad s nadûjí, Ïe mu poradí. Poradil mu poloÏenou otázkou: „Ty potﬁebuje‰ ke spokojenosti pokládat dlanû na zem pﬁi nataÏen˘ch kolenou?“ Pan profesor se zastydûl a cviãit pﬁestal. Potom uÏ zase vÏdycky rozmlouvali o hudbû.

Co mně vždycky potěší – a věřím, že i profesora Kouteckého.
Kulatá – ale i jiná v˘roãí jsou vÏdycky pﬁíleÏitostí kontaktovat jubilanta. Forem i moÏností v˘bûru je mnoho a jsem plnû pﬁesvûdãen, Ïe v‰echny budou uplatnûny v tomto souboru laudací, dlouhé pﬁátelství, kamarádství i kolegialita k tomu pﬁímo
vybízejí. Pﬁi hledání nûãeho jiného, neÏli v˘ãtu zásluh a pﬁedností jsem zvolil nám obûma blízkou oblast – tedy muziku.
Provází ãlovûka, aÈ chce nebo nechce, cel˘ Ïivot. U Peti Kouteckého je to v‰eobecnû známé a budiÏ mu sloÏena velká
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poklona za to, jak tuto svou lásku demonstruje, a tedy i navozuje ostatním. âasto pﬁátelÛm, znám˘m, ale i jemu osobnû neznám˘m otevírá poznání a moÏnost navození nálady.
Touto zlatou bránou krásy hudby procházíme, aÈ chceme nebo ne, od narození (a dokonce uÏ i pﬁed ním) aÏ do vûãnosti. VÏdyÈ ozvy a pohyby jsou vlastnû hudbou. A jakou máme
radost, kdyÏ je usly‰íme aÈ jiÏ v normálním Ïivotû nebo medicínské praxi.
A tak jsem pﬁistoupil k tomu, Ïe Ti chci nabídnout jako
dar a inspiraci k my‰lení nûkolik nádhern˘ch a mnû osobnû mil˘ch a emoce vyvolávajících darÛ této pokladnice.
Patﬁí ov‰em ale i k vyjádﬁením stavu, a dokonce i denního poﬁádku. Probouzíme se a vítá nás pﬁi sluneãném ránu
OstrãilÛv recitativ: „Nové jitro, nov˘ zázrak“ a naskoãí Otevírání studánek. Barãe pozdravuje nejen jitro a skﬁivánka,
ale i seniora do nového dne. A nabírá síly stejnû jako Ravelovo Bolero. KdyÏ je ãas, tak je alespoÀ chvilku nechat znít, a pak se vrhnout do práce. Stejnû jako stadická scéna uvede
polední atmosféru, tak ze‰eﬁení provází mûsíãní árie Rusalky, Mondschein sonata (nûjak se mi nehodí ãesk˘ pﬁeklad) ãi veliká melodie Veãerního zvonu a nebo Malá noãní hudba.
A pak po cel˘ den i noc pÛsobí ﬁada impulsÛ z okolí k navození atmosféry. NapomÛÏe k tomu samozﬁejmû moÏnost
skuteãného naslouchání toho, co nám dnes bohatá desková technika nabízí. Stejnû tak i koncerty a divadla jsou dal‰í nedílnou ãástí na‰eho Ïivota, i kdyÏ nûkter˘m to nahrazují jen mohutné decibely.
Bohatá je paleta melodií k v˘bûru, a tak Ti jich chci jen pár nabídnout. Sedni nebo se projdi a poslouchej: velká apoteóza ãlovûãenství v Deváté Beethovenovû ãi Dvoﬁákovû. Obû jsou veliké bohatstvím nádhery a dostanou nás do jiného svûta.
Takového, jak˘ mÛÏe navodit jenom ten, kdo umí a kdo chce. Nakonec se ãlovûk nediví AmeriãanÛm, Ïe Dvoﬁáka berou za
svého. Paralelnû pak k tomu zní Eroica i s celou tehdej‰í dobou. Ta nás pﬁivede do ãasÛ dvû stû let minul˘ch, bez poãítaãÛ
a automobilov˘ch pﬁehrávaãÛ s maximální hlasitostí.
Do této atmosféry zapadnou i slavnostní tóny pﬁedehry k Ruslanu a Ludmile. A co Proroctví, pﬁi kterém jde mráz po
zádech a slzy do oãí.
Konec dne uklidní Appasionata a klavírní koncerty, jak nûmeckého tak i ruského genia, GriegÛv zasnûn˘ Peer Gynt
a SolvejÏin tkliv˘ zvuk – nebo Finlandia. Chopinovy valãíky a Dvoﬁákova humoreska i Vivaldi.
Bruckner se svou velkou a romantickou ãtvrtou symfonii pﬁehodí náladu i mysl úplnû jinam. Vodní muzika i Berliozova Fantastická, MahlerÛv Titan jsou stejnû jako Haydnova s rány bubnÛ podobné tomu, co zmûní srdeãní rytmus. Ale vÏdy
k dobrému (jak jsem sám nûkolikrát v rÛzn˘ch formách zaÏil).
A zcela jinou stimulací dojdeme k Tureckému pochodu, Jupiteru ãi Únosu ze serailu, abychom se dostali do nadpozemské nádhery pﬁedeher k Prodané nevûstû a Hubiãce. A co pﬁedehra k Lazebníkovi ãi v‰echny árie z Carmen.
Dotknûme se i Leonory, âeské romance (MartinÛ). Karnevalu ãi Poloveck˘ch tancÛ. Armida a DaliborÛv zpûv o svobodû i Italské Capriccio a Kartinky jsou schopny dlouho zaznívat v my‰lenkách.
V˘ãet by mohl pokraãovat do nekoneãna. Jsou sice kakofonie, které nemusím, ale toho, co rozehﬁeje srdíãko (i takové
s generálkou) a povzbudí mysl, je nekoneãné mnoÏství.
KdyÏ si, mil˘ PeÈo, na nûkter˘ z tûchto nádhern˘ch plodÛ ãlovûãího genia vzpomene‰, tak budu potû‰en. ProtoÏe to
pokládám za to nejlep‰í, co Ti mohu dát k narozeninám.
V‰echny tyto melodie jsem podobnû evokoval a mám na mnohé z nich celoÏivotní, ãasto kuriózní, vzpomínku. Od pﬁedehry k Prodané nevûstû pﬁed odchodem k maturitû, pﬁes Vivaldiho (a na‰í dávnou debatu na chodbû monobloku o jeho
poslouchání) aÏ ke Karnevalu, kter˘ mi znûl v nedûlním dopoledni na ulici v Dallasu nebo k de‰ti Rossiniho ve stanu na Velkém Dáﬁku.
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Závûreãné pﬁání uÏ jde do zvyklé formy: hodnû radosti a minimum starostí, maximum optimismu a minimum pesimismu. Zdatnost a v˘konnost fyzickou i psychickou a zÛstaÀ pro nás tím, ãím jsi byl doposud.
Mirek Kuãera
P. S.:
Tvé koncerty a povídání k nim patﬁí mezi dary, které jsem nejen já od Tebe dostal a vûﬁím, Ïe je‰tû budu dostávat pﬁi Karolinsk˘ch nebo Rudolfinsk˘ch koncertech. A upﬁímnû ﬁeãeno, kde bychom jinde narazili tﬁeba na SlukÛv ãi MíãÛv kvartet
nebo na Dohnányiho kvintet. Díky i za to.

Osud nûkdy pﬁipraví nev‰ední událost, která má trval˘ dopad. Tou událostí byla pro PeÈu Kouteckého operace gorilky Goldy. Tím dopadem od té doby pﬁetrvávající pﬁátelství s MVDr. Jaromírem Svobodníkem, kter˘ byl dlouhou dobu uznávan˘m veterináﬁem praÏské zoologické zahrady. Doktor Svobodník je vynikajícím veterináﬁem, ale stejnû dokonal˘m spoleãníkem a neodolateln˘m vypravûãem zvíﬁecích historek.

Jak jsem poznal a poznával profesora Kouteckého
Na samém poãátku na‰eho seznámení byl sly‰et toliko zvuk nárazu dvou kovÛ. Byl to tón
ostr˘, krátk˘, ohraniãen˘ a nerezonující. Do mistiãky lesklé chromem upadl pﬁedmût velikosti tﬁe‰nû, silnû podobn˘ oplo‰tûlému projektilu. AÏ do tohoto okamÏiku byla nechtûn˘m
vlastníkem tohoto neobvyklého nálezu gorila níÏinná jménem Golda, zakoupená praÏskou
zoologickou zahradou za 50 000 západonûmeck˘ch marek, coÏ na tu dobu byla slu‰ná devizová sumiãka. Psal se rok 1973. PraÏská zoologická zahrada tenkrát zakoupila dvû samiãky
gorily níÏinné, ke kter˘m pozdûji pﬁibyl je‰tû sameãek Jimmy, aby skupinka byla expoziãnû
kompletní. V‰echna zvíﬁata se narodila v ‰eru de‰tného pralesa afrického Kamerunu. Golda
váÏila necel˘ch deset kilogramÛ a byla z ní cítit Afrika kaÏd˘m pohybem, kaÏd˘m dechem
a kaÏd˘m pohledem. Lidoopi byli svûﬁeni zku‰ené o‰etﬁovatelce, pochopitelnû na celodenní úvazek dvacet pût hodin, vãetnû dnÛ pracovního klidu. Obû gorilky se ze v‰eho nejradûji nosily v náruãí podobnû jako lidská mláìata, v tûsném styku s vlastní, ãi náhradní matkou.
To jim bylo od pﬁírody vlastní. Pﬁi jednom takovém oboustrannû pﬁíjemném no‰ení o‰etﬁovatelka zjistila neobvyklé zduﬁení na zadeãku svûﬁeného zvíﬁete, tûsnû v sousedství sedacího hrbolu. U tak drahého chovance nebylo moÏné nic opomenout, uÏ kvÛli pﬁípadné reklamaci. Chodil jsem okolo Goldy s nejistotou, kterou podporovaly dva pádné dÛvody. Zaprvé
jsem mládû gorily níÏinné vidûl poprvé v Ïivotû a zadruhé mé zku‰enosti tehdy mladého
veterináﬁe s tûmito zvíﬁaty nebyly valné, vlastnû Ïádné. UÏ pﬁedstava, Ïe by bylo Ïádoucí zmûnûnou krajinu tûla chirurgicky zrevidovat, mne pﬁipravovala o klidn˘ spánek a nahánûla do du‰e oprávnûnou hrÛzu odpovûdnosti a strachu. Velk˘ pocit
úlevy mi poskytnul spolupracovník, zoolog dr. Volf, kter˘ mi tenkrát ﬁekl, Ïe má spoluÏáka, dûtského chirurga a navíc zamûﬁeného na nádorová onemocnûní (uvaÏovali jsme pochopitelnû i o tomto pÛvodu) a pokusí se zaﬁídit konzultaci nebo rovnou
pﬁípadné o‰etﬁení. Na Kliniku dûtské chirurgie profesora To‰ovského jsme Goldu zabalenou do povijanu propa‰ovali klidnû a bez rozruchu. Ujal se jí vedoucí lékaﬁ stanice dûtské onkologie dr. Kouteck˘. Po pﬁedchozím rentgenologickém vy‰etﬁení se rozhodl okamÏitû operovat pro dÛvodné podezﬁení z pﬁítomnosti cizího tûlesa. Sledoval jsem chirurgovy ruce s napûtím, obdivem a jistou mírou zdravé závisti. Pﬁál jsem si skrytû sedût na jeho místû, s jeho zku‰enostmi, ‰armem – zkrátka se
do nûj nûjak pﬁevtûlit. âlovûk tu a tam potﬁebuje vzor. M˘m vzorem se od toho okamÏiku stal jednoznaãnû a celoÏivotnû Josef
Kouteck˘. To jsem je‰tû netu‰il, jaké slastné a povzná‰ející chvíle na mne v jeho spoleãnosti v budoucnu ãekají.
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Profesor Kouteck˘ je ãlovûkem v˘jimeãnû ‰irokého zábûru. Jeho vztah k pﬁírodním vûdám, zejména biologii a zoologii
je obecnû znám˘. Propadl objevÛm uÏ od klukovsk˘ch let. Jeho péãí a pozorn˘m pohledem pro‰la slu‰ná ﬁada zvíﬁat. Savci, kolekce rÛzn˘ch papou‰kÛ, plazi, obojÏivelníci a dokonce i hmyz zastoupen˘ kudlankou. Pﬁíroda je obrovské klubko
tajemna a dokáÏe trpûlivému pozorovateli pﬁipravovat nepﬁetrÏitû vzru‰ující proud dobrodruÏství, poznatkÛ, obojího nepoãítanû. Profesor Kouteck˘ ví dobﬁe, Ïe poznání pﬁírody a jejich Ïiv˘ch tvorÛ vede k poznání fylogeneticky nejv˘‰e postaveného savce – tedy ãlovûka. Kdo nechápe chování zvíﬁat, jen stûÏí je schopen pochopit chování lidí. Tyto otázky zÛstávají stále otevﬁeny a nabízí pﬁehr‰el skryt˘ch a doposud neobjasnûn˘ch tajÛ. Zde je základ, napûtí a krásno poznávání. Pﬁíklady jsou
v‰ude. Je to dobﬁe vidût, dejme tomu, na francouzské buldoãce Agátû, která má to ‰tûstí Ïít v rodinû Kouteck˘ch jiÏ tﬁináct
let a já mám tu a tam zase to ‰tûstí ji osvobozovat od neduhÛ spojen˘ch s vûkem a tûlem. Agáta je pes a není to pes, není
pochopitelnû ani ãlovûk, ale jako s ãlovûkem se s ní zachází a ona si to dobﬁe uvûdomuje. Jsem vnitﬁnû naprosto pﬁesvûdãen˘, Ïe si toho pﬁístupu rovnûÏ náleÏitû váÏí a zneuÏívá ho jen naprosto v˘jimeãnû.
Hlubok˘ záÏitek a potûchu mi po desítky let pﬁipravovala hudba zaji‰tûná a organizovaná profesorem. U kolébky mu nestály sudiãky, ale rovnou ﬁeck˘ bÛh svûtla a vû‰tby Apollón, kter˘ s bohem medicíny Asklépiem pﬁedurãili jeho Ïivotní zamûﬁení a zájmy. Touhu sly‰et hudbu zcela Ïivû, nezkreslenû mûl profesor v sobû zﬁejmû odjakÏiva. Mûl jsem to ‰tûstí a byl pﬁím˘m úãastníkem prvních komorních koncertÛ uspoﬁádan˘ch v jejich hole‰ovickém bytû plném staroÏitného krásna. Veãery
mûly úchvatnou, nenapodobitelnou atmosféru a nesmazatelnû se mi vryly do pamûti. A to byl teprve zaãátek pozdûj‰ího velkého rozmachu. Mám na mysli setkání s hudbou v historickém Karolinu, kde prostﬁedí samo o sobû je velk˘ záÏitek. Nemen‰ím byly koncerty ve Strahovském klá‰teﬁe a souãasnû i v Sukovû síni Domu umûlcÛ – Rudolfinu. Vybrat komorní hudbû
dÛstojnûj‰í prostﬁedí uÏ asi nejde.
Chtûl bych ale napsat o profesorovi Kouteckém nûco dÛvûrnûj‰ího, nûco, co
zatím o nûm nebylo nikde publikováno. Napadá mne jedna, dodnes Ïivá vzpomínka. Pozvali jsme kdysi manÏele Koutecké na veãeﬁi. Bydlel jsem tenkrát
v zoologické zahradû v Praze, pﬁímo naproti pavilonu primátÛ. Mûlo to ﬁadu
pﬁedností. Po uzavﬁení zahrady jsem mûl jen a jen pro sebe ‰edesát ãtyﬁi hektary parku a v nûm pﬁes tﬁi tisíce zvíﬁat ve stovkách druhÛ. To mi umoÏnilo podnikat se znám˘mi netradiãní procházky, nik˘m neru‰eni. PﬁíleÏitost sama nabízela ãasto i pﬁehr‰el náhodn˘ch pozorování a vyvolávala podnûtné diskuse
o právû vidûném, o zvíﬁatech, o projevech Ïivota samého. Byly to strhující, neobvyklé procházky pﬁed ãi po veãeﬁi.
Moje peãlivá Ïena nechtûla nechat nic náhodû a zaãala pﬁem˘‰let, jak manÏele Koutecké co nejlépe pohostit. Zrodila se my‰lenka podávat jako pﬁedkrm
tenkrát neobvykl˘ krevetov˘ koktejl. Pﬁem˘‰leli jsme, zda jej budeme podávat
tradiãnû s majonézou, koÀakem, grapefruitem a dal‰ími pﬁísadami, ãi zvolíme
neotﬁel˘ recept tﬁeba s harisovou omáãkou. Nejpodstatnûj‰í problém byl ale jin˘.
Sehnat v 70. letech v Praze krevety (z dne‰ního pohledu to mÛÏe pﬁipadat
úsmûvné) bylo mnohdy nad lidské síly. V úvahu pﬁipadala tenkrát pouze prodejna Frionor kousek od Václavského námûstí a dál uÏ nic. A ani tady nebylo
zmínûné zboÏí zcela bûÏnû k dostání. Zapojil jsem do honu na krevety své nejvlivnûj‰í známé a byl jsem v závûru sám na sebe aÏ nekriticky hrd˘, kdyÏ jsem
si odná‰el domÛ dvû krabice plné nevyloupan˘ch mraÏen˘ch krevet. Znovu
jsme dopodrobna zvaÏovali, co s nimi. Potom se Milena rozhodla ukonãit nejistotu a pﬁípravu pro jistotu konzultovat s Ïenou pana profesora – Jitkou. Od ní se dovûdûla, Ïe ryby, tudíÏ i dary moﬁe vãetnû krevet, profesor zásadnû nejí. Milena po této zcela zaruãené informaci zvolila pro pﬁedkrm radûji svoje osvûdãené a znamenité ‰unkové závitky plnûné kﬁenovou ‰lehaãkou a ananasem. Dvû krabice krevet jsme snûdli díky profesorov˘m
gastronomick˘m v˘hradám sami. Dlouho, dlouho jsem se na krevety nemohl podívat. Vzhledem k zásobování touto lahÛdkou na tehdej‰ím trhu to ale bylo snadné.
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Psát o Josefu Kouteckém není jednoduché. VÏdy vzniká otazník, z které strany, z jakého úhlu, z jaké profese a jak vÛbec
profesora pojmout. AÈ ãlovûk otevﬁe kteroukoliv disciplínu, v‰ude k ní má profesor Kouteck˘ co ﬁíci. Nevydal ze sebe zdaleka v‰echno, má znaãné rezervy. Na jejich vyãerpání je lidsk˘ Ïivot pohﬁíchu krátk˘.
Jako veterináﬁ celoÏivotnû se vûnující problematice zdraví exotick˘ch zvíﬁat vím, Ïe v‰ichni tygﬁi, kteﬁí uhynuli v zoo
Praha a na pitevnû pro‰li m˘ma rukama, mûli onkologickou diagnózu buì jako vedlej‰í nález, nebo jako hlavní pﬁíãinu smrti. To mne oprávnûnû zneklidÀovalo. Diskutoval jsem nejednou tuto skuteãnost s na slovo vzat˘m odborníkem profesorem
Kouteck˘m a ten mi vnuknul my‰lenku, Ïe by bylo pro vûdu a obor obecnû prospû‰né srovnání se zvíﬁaty Ïijícími ve volné
pﬁírodû. Znamená to tedy pro nás oba, Ïe se budeme muset spoleãnû vypravit do dálné Asie, povodí ﬁeky Ussuri, indick˘ch
pralesÛ, lesÛ Sumatry a bÛhví kam je‰tû a tam si zaãít opatﬁovat podklad. Pro nás oba to znamená, Ïe máme nejménû na
dvacet let dopﬁedu co dûlat. Profesor o mém plánu je‰tû neví, ale pﬁedpokládám, Ïe jej projekt zaujme a neodmítne. Vy, kteﬁí ho dÛvûrnûji znáte, teì víte, kde ho máte v pﬁí‰tích letech hledat. Já osobnû se zaãínám nedoãkavû tû‰it.
PeÈo, za v‰echno dûkuji.
Jaromír Svobodník

Od poãátkÛ spoleãného Ïivota Peti a Jitky Kouteck˘ch prostupuje jejich bytím umûní. Pan profesor mûl uÏ v 60. letech minulého století pﬁíleÏitost seznámit se s v˘znamn˘mi umûlci. Nûkdy je sblíÏilo umûní, jindy, jak to u lékaﬁÛ b˘vá, zprostﬁedkovala první kontakt medicína. Vznikla setkání, která pﬁetrvávají dodnes. Jiná uÏ patﬁí, bohuÏel, do sféry vzpomínek. AlespoÀ
nûkolik následujících pﬁíspûvkÛ vypovídá o tom, Ïe umûní je u Kouteck˘ch „jako doma“ a Ïe se mu u nich líbí.
Kdysi dávno, kdyÏ byl PeÈa je‰tû dûtsk˘m chirurgem, se seznámil
s pozdûj‰ím dlouholet˘m, dnes legendárním ‰éfdirigentem âeské
filharmonie Václavem Neumannem. Operoval mu syna a informace
o jeho stavu mu podával pﬁi ‰álku kávy v neutû‰eném prostﬁedí
nevlídné ambulantní laboratoﬁe Kliniky dûtské chirurgie. Pro pana
dirigenta to muselo b˘t prostﬁedí dost otﬁesné, ale laboratoﬁ sk˘tala klid na popovídání, a co bylo dÛleÏitûj‰í, pooperaãní prÛbûh byl
pﬁízniv˘. Od té doby chodívali Kouteãtí, pilní náv‰tûvníci koncertÛ,
o pﬁestávkách nebo po skonãení koncertu Mistru podûkovat. ·la léta,
krásy, kterou Maestro Kouteck˘m zprostﬁedkoval, pﬁib˘valo. Nûkdy
poãátkem 90. let napsal PeÈa Václavu Neumannovi dopis. Napsal ho
„jen tak“, jako v˘raz hluboké úcty a velkého podûkování „panu ‰éfovi“. Za tu krásu, za postoje pﬁi závaÏn˘ch situacích i za noblesu, kterou Mistr opl˘val. Mistr na dûkovn˘ dopis reagoval následovnû:

Praha 30. února 1993
VáÏen˘ pane profesore,
Vûﬁte, Ïe Vá‰ dopis patﬁí k nejmilej‰ím, jaké jsem v Ïivotû dostal.
Myslím na Vás a na Va‰i práci ve Va‰í nemocnici, hluboce si jí váÏím.
Mohl bych Vám nûjak pomoci?
Pane profesore, dûkuji Vám za Vá‰ dopis, ale pﬁedev‰ím Vám
dûkuji za Va‰i práci. V‰ak Vám to pánbÛh nezapomene. Tím jsem
si jist,
Vá‰ Václav Neumann
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Také seznámení s vynikajícím reprezentantem slavné ãeské houslové ‰koly Mistrem Josefem Sukem má na svûdomí Klinika dûtské chirurgie na starobylém Karlovû. PeÈa peãoval o dítû, na kterém je‰tû mladému, ale uÏ slavnému Mistrovi záleÏelo. V‰echno dobﬁe dopadlo a tehdy vzala poãátky setkávání, která trvají dodnes, která jsou obûma (i manÏelkám obou pánÛ)
milá a která ov‰em patﬁí v‰echna umûní.

Kdykoliv si vzpomenu na pana prof. Kouteckého, vybaví se mi jeden z nejvzácnûj‰ích muÏÛ, které máme.
Seznámili jsme se samozﬁejmû díky hudbû. Obdivoval jsem jeho veãery komorní hudby na Karlovû univerzitû, ale hlavnû jeho skvostné a zasvûcené úvody
ke koncertÛm. Nesmírnû si váÏím jeho hudebního
vzdûlání a jeho vzácné inteligence. Dûkuji mu z celého srdce za v‰e, co uãinil pro hudbu.
Jako lékaﬁ mi pﬁipadá jako andûl, kter˘ pﬁiná‰í dobro sv˘m mal˘m pacientÛm.
Pﬁeji panu profesorovi stálé a pevné zdraví. Je to pro
mne veliká ãest a vyznamenání, Ïe se mohu poãítat
k jeho obdivujícím pﬁátelÛm.
Josef Suk

Jeden houslov˘ virtuos zﬁejmû panu profesorovi nestaãil, a tak brzy navázal pﬁátelské vztahy s Mistrem Václavem Hudeãkem a jeho milou paní Evou. Setkávají se pﬁi pﬁerozmanit˘ch pﬁíleÏitostech a jsou to setkání upﬁímná, jak o tom panu profesorovi Mistr napsal:

Pana profesora znám velmi dlouho, vzhledem k jeho lékaﬁské
odbornosti „na‰tûstí“ pouze ze spoleãensk˘ch setkání. Velice
si jej váÏím, nejen proto, Ïe patﬁí mezi „starou“ ‰kolu, kdy
páni profesoﬁi medicíny b˘vali velk˘mi milovníky umûní. Pan
profesor to cel˘ Ïivot prokazuje organizováním a uvádûním
koncertÛ a v˘stav v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Mnohokrát jsme se pﬁi
takové spolupráci setkali a musím potvrdit, Ïe jeho vzdûlání
a schopnost se k umûní vyjádﬁit fundovanû je naprosto v˘jimeãná. VÏdy se tû‰ím na dal‰í setkání s tímto mimoﬁádn˘m
ãlovûkem.
Václav Hudeãek
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Profesor Ivan ·traus je nejen v˘znamn˘m houslistou a pedagogem, ale vládne dokonale i slovem. Dokazují to jak dopisy,
které obãas panu profesorovi napí‰e, tak následující zdravice. Neseznámili se spolu v˘hradnû „pﬁes hudbu“. I v tom byla
uÏ dávno medicína, ale hlavnû skuteãnost, Ïe Mistr nav‰tûvoval v dûtství stejnou ‰kolu jako paní Jitka.

Panu profesoru Kouteckému (a jeho ženě) s láskou
Kvalitu vína ocení nejlépe znalec. PﬁíleÏitostn˘ konzument sice obãas také nûco pozná, ale jeho
úsudek má men‰í hodnotu...
Hloubkov˘ rozbor v˘sledkÛ celoÏivotní práce profesora Josefa Kouteckého pﬁenechám proto znalcÛm. Coby dûlník v oboru v˘roby organizovan˘ch zvukÛ se odváÏím radûji na území, které je nám
s panem profesorem spoleãné: hudební umûní. V nûm totiÏ není profesor Kouteck˘ zdaleka jen pﬁíleÏitostn˘m konzumentem, ale zasvûcen˘m znalcem! MoÏná i proto, Ïe hudba se tak dobﬁe s léãením a vûdou doplÀuje. ProtoÏe dûlat dobﬁe umûní – to je vûda. Ale dûlat dobﬁe vûdu – to je umûní!
K obojímu pokládal profesor Kouteck˘ základy v dûtství a mládí. Reklamní slogan z dob první
republiky znûl: „Mistra dûlá piln˘ cvik, noty dodá Kudelík.“ BudiÏ pochválen okamÏik, kdy Josef
Kouteck˘ zaãal cviãit na klavír. Stal se tak jedním z nás, muzikantÛ. Dvojnásobnû v‰ak budiÏ
pochválen okamÏik, kdy v˘hybku sv˘ch Ïivotních kolejí pﬁehodil na smûr Medicína. Stalo se tak
ve prospûch zdraví nejen nás, muzikantÛ. NeboÈ b˘t vynikajícím klavíristou je dobré. B˘t vynikajícím lékaﬁem a vûdcem je ale mnohem zásluÏnûj‰í! DÛvody zajisté netﬁeba uvádût.
Hudební svût v tom klukovi, jímÏ profesor Kouteck˘ zÛstal, uÏ ale navÏdy zakotvil. A kdyÏ se pﬁidaly ostatní Múzy, stal se profesor Kouteck˘, toho ãasu jiÏ vûdecká autorita, také autoritou umûleckou – s vyhranûn˘m vkusem a stejnou nároãností na sebe a druhé, jako ve své profesi mateﬁské. Mít na koncertû v publiku manÏele Koutecké je dar – protoÏe tehdy interpret nabízí opojné hudební ãí‰e znalcÛm,
umûjícím s rozko‰í vychutnat a ocenit tu ãi onu pracnû objevenou a vycizelovanou nuanci.
Na sv˘ch „Karolinsk˘ch koncertech“ ve starobylém univerzitním prostﬁedí shromaÏìuje profesor Kouteck˘ co someliér i mnoho dal‰ích gurmánÛ, kteﬁí také dokáÏou vybrané lahÛdky pﬁedkládané hostitelem a jeho kuchaﬁi – muzikanty – ocenit v té ãi oné míﬁe. Aby ti, co oceÀují lahÛdky v míﬁe oné, mohli vychutnávat jejich kvalitu i v míﬁe té, uvádí je pan profesor sv˘m úvodním slovem do okolností historick˘ch, tvÛrãích i emoãních tak poutavû a zasvûcenû, Ïe se úãinkujícím
muzikantÛm leckdy tají dech a srdce tepe prudãeji...
Mûl jsem to velké ‰tûstí, Ïe jsem byl díky pomoci manÏelÛ Kouteck˘ch navrácen do Ïivota s moÏností vykonávat nadále své povolání bez újmy na Ïivotní síle. To se nezapomíná!
Mé jubilejní pﬁání proto smûﬁuje do hudební oblasti, v níÏ je profesor Kouteck˘ someliérem. KéÏ je‰tû dlouho mÛÏe
vychutnávat hudební poÏitky beze ztrát na intenzitû chuÈov˘ch pohárkÛ. A kéÏ mu k tomu Pán vûkÛ popﬁeje svûÏest barevného, leã nekonãícího podzimu a stejnû trvalého vinobraní.
Ivan ·traus

Dr. Vladimír Vodiãka byl dlouhá léta ﬁeditelem skvûlého Divadla Na Zábradlí. Slavná ãinohra, slavná Fialkova pantomima, osobité prostﬁedí. Neopakovatelná atmosféra – to v‰echno pod jeho prozírav˘m, moudr˘m vedením i v dlouhém období politick˘ch represí. Krása a umûní a ti, kteﬁí je vyznávali, se pﬁitahovali. Ve svém pozdravení to vylíãil sugestivnû.

Bude tomu uÏ asi ãtyﬁicet let. Scházeli jsme se tenkrát v ateliéru bájeãného malíﬁe Karla La‰tovky a v bizarním malostranském bytû vynikajícího mima Ivana Luke‰e z Fialkovy pantomimy. A tam mezi nás pﬁicházel i pan profesor se svou laska-
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vou a krásnou Ïenou Jitkou. Vaﬁily se ‰pagety a pilo se laciné víno. A v‰ichni jsme si rozumûli. Pan profesor, vÏdy elegantní, rozváÏn˘ a umûﬁen˘, sedával trochu stranou a s rituální váÏností si pﬁipravoval své virÏinko. Pravé vídeÀské
a je‰tû se slámkou. Pomalu rozemnul tabák a zapálil – samozﬁejmû sirkou. A tak mi k d˘mu z cigaret ostatních zavanula
jedineãná vÛnû pravého virÏinka. A do toho plynulo povídání a vûãné diskuse o malování, muzice, divadlu a literatuﬁe. A to v‰e byla i láska a svût pana profesora. Sám klavírista, vûdûl o hudbû mnoho. To ho pozdûji vedlo k organizaci
a dramaturgii slavn˘ch koncertÛ v Karolinu. Ty koncerty sám
zahajoval. Mluvil pouãnû nejen o komorní hudbû, ale i spoleãnosti, o svûtû, o tom, jak Ïijeme a jak bychom mûli Ïít. A potom ‰la léta rychleji. Pan profesor se stal pojmem v ãeské medicínû jako zakladatel dûtské onkologie, ale láska k umûní
ho provázela vûrnû a vytrvale. Vídáme se teì ménû, trochu
jsme zestárli. V divadlech, na koncertech, vernisáÏích. Ale
ty mladé, staré vzpomínky jsou krásné. Ve své dÛstojnosti
a u‰lechtilosti má pan profesor – PeÈa – nezadatelné jistoty:
rodinu, medicínu, umûní a pﬁátele. O takov˘ch ﬁíkával Ferdinand Peroutka: Je to muÏ.
Vladimír Vodiãka

Mistr Libor Pe‰ek patﬁí seznámením s Kouteck˘mi do okruhu Divadla Na Zábradlí. Slavn˘ dirigent uvádûl pﬁed mnoha lety
na jeho malém jevi‰ti nedûlní matiné komorní hudby. Tehdy v 60. letech je‰tû tak slavn˘ nebyl. Kouteãtí byli pravideln˘mi
náv‰tûvníky jeho koncertÛ a jeho obdivovateli. ZÛstali jimi dodnes.

Mil˘ PeÈo,
– neboÈ jsi mi dovolil, abych Ti tak ﬁíkal – k Tvému jubileu Ti pﬁeji to, co si pﬁejeme v‰ichni,
hodnû zdraví a Ïivotní spokojenosti!
V tomto sborníku se objeví v˘roky lidí, kteﬁí jsou mnohem povolanûj‰í, aby hodnotili Tvé
celoÏivotní zásluhy. Já o nich jako laik mohu jen tu‰it, jak obrovské jsou.
Rád bych Ti jenom ﬁekl, Ïe jsi navíc je‰tû bájeãn˘ ãlovûk, kterého mám upﬁímnû rád. Jemn˘
chlap a gentleman se smyslem pro krásu v umûní i kolem sebe.
UÏívej si dal‰í léta.
TvÛj
Libor Pe‰ek

UÏ jsem pﬁipomenul, Ïe seznámení s umûlci nemusí vÏdycky zprostﬁedkovat umûní. Jedno z tûch „jin˘ch“ seznámení líãí
v emotivní vzpomínce profesorka Eva Bublová, vyhledávaná hudební pedagoÏka. V‰echno dobﬁe dopadlo a vzniklé pﬁátelství houslistÛ – manÏelÛ Evy a Jana (dlouholetého ãlena âeské filharmonie) vneslo do Ïivota Kouteck˘ch navíc kontak-
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ty s dal‰ími hudebníky a nûkolik let minulého reÏimu i v jejich bytû poﬁádané domácí koncerty pozvan˘ch profesionálÛ
v kruhu pﬁátel. V období „budování socialismu“ to byly pro v‰echny utû‰ené „sobotní veãery u Kouteck˘ch“.

„... necháme si ho na pozorování. Zavolejte odpoledne.“
„... vá‰ maliãk˘ byl pﬁeloÏen na onkologii. Pan primáﬁ Kouteck˘ prosí, abyste ho nav‰tívili v jeho pracovnû.“
Svût se pﬁed oãima zatoãil v divém víru.
Veãer – klid tiché pracovny, zvuãn˘ a pﬁelaskav˘ hlas krásného pána, první malinká a tak dÛleÏitá semínka nadûje zasévaná do zdû‰ené du‰e.
A je‰tû: „Hudebníci? Tak to budeme jistû pﬁáteli.“
AÏ na konci chodby – stísnûné do dnes uÏ nepﬁedstavitelného mikrosvûta – oddûlení dûtské onkologie. Pﬁímo hmatatelnû
je cítit prolínání soustﬁedûné, horeãné práce s láskou k tûm mal˘m andûlÛm bolesti a nadûje. V‰eho ostatního zﬁejm˘ nedostatek. Prostoru (dvû dûti v jedné post˘lce), sester, pomocn˘ch sil (tabulky na chodbách: „Rodiãe, pomozte zajistit provoz
nemocnice brigádami“). Telefonát pana primáﬁe: „Vy jste chtûla m˘t v kuchyni nádobí? Ne, budete u mne na oddûlení. PomÛÏete s dûtmi a alespoÀ uvidíte malého“.
Muzika (která teì nûjak nepochopitelnû bolí) se stﬁídá s hodinami na oddûlení. Ty bolí jinak.
Ty jediné mají smysl. Cesty pozdû veãer z Karlova, pû‰ky. V tramvaji se nedá nahlas breãet.
Operace. Vánoce. Mal˘ se vrací domÛ. V 21 mûsících 9 kg. Obrovské oãi.
Pﬁivezeme si k nûmu je‰tû ãtyﬁletou Jarunku a narychlo pro ni sháníme dárky (nesmí na Vánoce domÛ, v rodinû je Ïloutenková karanténa) ... Na jaﬁe uÏ Jarunka není...
Dûkuji Bohu za v‰echny dary, které bolí.
Dûkuji Bohu za ‰tûstí Ïivota mého syna.
Dûkuji Bohu za nádhernou osobnost, která je m˘m i synov˘m celoÏivotním nedostiÏn˘m vzorem.
Dûkuji Bohu za dar pﬁátelství s krásn˘m a u‰lechtil˘m manÏelsk˘m párem Peti a Jitky.
A prosím Pána, aby je odmûnil – neboÈ my dluÏníci toho nejsme schopni – tak, Ïe od nich odejme bolesti a starosti, i tak,
Ïe jim dopﬁeje je‰tû dlouho se radovat z bezpeãí krásného domova i ze v‰ech poÏehnání a darÛ tohoto svûta.
Eva Bublová st.

Profesor PraÏské konzervatoﬁe Karel ·pelina, kter˘ „sedûl“ po mnoho let na místû prvního violisty âeské filharmonie a kter˘ je jedním z tûch, které ke Kouteck˘m pﬁivedli manÏelé Bublovi, panu profesorovi napsal:

VáÏen˘ pane profesore,
k Va‰im osmdesátinám Vám mohu popﬁát pouze krátk˘m, nedÛstojn˘m tomuto dni, pﬁíspûvkem. B˘vá zvykem k takov˘m
v˘roãím obracet se hluboko do minulosti, zhodnotit Ïivotní úspûchy, práci a její v˘sledky. ZdÛraznit v˘znam a rekapitulovat v‰e podstatné, ãím jste pﬁispûl do pokladnice ãeského ‰kolství, vûdy a kultury. Vá‰ vklad je o to cennûj‰í, Ïe zahrnuje práci a celoÏivotní úsilí o zdraví dûtí i dospûl˘ch, a to nejen u nás, ale na celém svûtû. Je cennûj‰í i o to, Ïe jste ve svém oboru
vychoval nejednu generaci sv˘ch následovníkÛ a ve svûtovém kontextu v˘raznû zviditelnil malou stﬁedoevropskou republiku. Ale takov˘ úkol je hodn˘ rozsáhlé disertace, kromû toho, Ïe Va‰e práce není zdaleka ukonãena a dnes zmiÀovaná ãíslice je pouze ãasov˘ údaj, nikoli stav tûla a uÏ vÛbec ne ducha. Abych parafrázoval na‰eho v˘znamného herce… znám mnoho tﬁicetilet˘ch, kteﬁí jsou mnohem star‰í, neÏ Vy.
Ale dovolte, abych vzpomenul na‰ich setkání pﬁi hudbû, kterou máme oba rádi. Mám pﬁednû na mysli Va‰e pÛvodnû
„Karolinské“, léta jiÏ „Rudolfinské“ koncerty komorní hudby. Uvádíte je zasvûcen˘m a poutav˘m komentáﬁem, lépe ﬁeãe-
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no v˘kladem, kter˘ nepostrádá hlub‰í a odbornû fundovan˘ pohled na jednotlivé skladby a jejich autory.
Posluchaãe seznámíte se skladatelov˘m zámûrem,
kter˘ nemusí b˘t vÏdy z poslechu patrn˘. V kontextu pﬁihlédnete k dobû vzniku díla, k dÛleÏit˘m historick˘m souvislostem a potaÏmo ze v‰ech tûchto
faktÛ vyzdvihnete my‰lenku, obsah a poselství skladby. Nahlédnout do du‰e autora, vysledovat filozofii
a skuteãnou mravní hodnotu skladby, to je dáno pouze nevelkému poãtu posluchaãÛ. Jak je dobﬁe, Ïe
Va‰e úvodní slova k tûmto koncertÛm vy‰la kniÏnû.
A je‰tû mi dovolte, abych vzpomenul na‰ich prvních
setkání. Obávám se, Ïe tyto vzácné veãery nejsou
dosud vzpomenuty, nejsou zhodnoceny. Bylo to koncem sedmdesát˘ch a zaãátkem osmdesát˘ch let, ﬁekl
bych v „malé dobû temna“. Poﬁádal jste ve svém bytû
„salóny“, jak jsme je znali pouze z literatury doby
dávno minulé. Oslovil jste známé hudebníky (nebo také oni oslovili Vás, vûdouce, Ïe je vysly‰íte), pozval své blízké pﬁátele, vynikající vûdce, kolegy ze ‰koly, jakoÏ i v˘tvarníky. Byla to vÏdy skuteãnû vybraná spoleãnost v tom nejlep‰ím smyslu
slova. Va‰e paní byla vzornou hostitelkou a Vy jste se zhostil i úkolu jistého prÛvodce veãerem. Komorní soubory tak mûly
moÏnost provést v pﬁedpremiéﬁe díla, která poté uvedly na koncertním pódiu. Vzpomínám na první na‰e provedení Komorní symfonie Arnolda Schönberga (v úpravû Antona Weberna pro klavírní kvinteto), takto skladatelÛ druhé vídeÀské ‰koly,
ale také Prvního klavírního kvintetu Bohuslava MartinÛ. Jindy to byly skladby Dvoﬁákovy, Mozartovy aj. Byly to pro nás cenné zku‰enosti, ovûﬁit si sice pﬁed nevelk˘m, ale zasvûcen˘m publikem závaÏná díla, která nebyla do této doby na na‰em
repertoáru. A skuteãnost, Ïe jsme se setkávali s v˘znamn˘mi osobnostmi, byla pro nás velmi motivující.
VáÏen˘ pane profesore, raduji se vÏdy, kdyÏ se potkáváme, aÈ uÏ je to na koncertu âeské filharmonie, jejíchÏ jste dlouhá
léta abonentem, nebo pﬁi jin˘ch pﬁíleÏitostech. Velice si cením Va‰eho pﬁátelství, a proto mi dovolte popﬁát Vám z celého
srdce pevné zdraví a sílu do dal‰ích, mnoh˘ch let; naplnûní tohoto pﬁání udûlá radost nám v‰em, Va‰im studentÛm, kolegÛm, Va‰im pacientÛm, ãeské i svûtové vûdû, Karlovû univerzitû, muzikantÛm, v˘tvarníkÛm, divadelníkÛm, v‰em umûnám
slouÏícím, pro nûÏ je Va‰e srdce tolik blahodárné a vÏdy pﬁístupné. V hluboké úctû, Vá‰
Karel ·pelina

O tom, jak vstoupit do bytu a do bytí manÏelÛ Kouteck˘ch, pí‰e poutavû, aÏ rozvernû Mistr Jaroslav Krãek. Kdo by neznal
zakladatele proslulého souboru Musica Bohemica, instrumentalistu (hraje na mnoho roztodivn˘ch nástrojÛ), dirigenta, skladatele a sbûratele star˘ch písní?

Jak jsem se seznámil s prof. Josefem Kouteckým
Bylo to nûkdy mezi rokem 77 a 78 minulého století, kdy soubor Musica Bohemica, jehoÏ jsem zakladatelem, mûl jiÏ zcela
slu‰nou povûst mezi hudbymilovn˘m publikem. Tehdy hrál v souboru první housle pozdûj‰í ãlen âeské filharmonie Jan
Buble, kterému profesor Kouteck˘ vyléãil syna od zlé nemoci. Mûli jsme pﬁed nûjak˘m dÛleÏit˘m koncertem a já jsem potﬁeboval Honzovi BublÛ, jak jsem jej po jihoãesku ãastoval, neb jsme byli rodáci, odevzdat noty, aby se mohl ﬁádnû pﬁipravit.
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Honza mne nasmûroval do jistého domu v Hole‰ovicích s prosbou, abych mu tam v podveãer noty pﬁinesl. Pr˘ mám zazvonit u Kouteck˘ch. Pamatuji si, Ïe jsem mûl na sobû dÏínové kalhoty s vestou, nûjakou bûÏnou ko‰ili a dost obno‰ené boty. Zazvonil jsem na zvonek pﬁed urãen˘mi dveﬁmi. Pﬁi‰el mi otevﬁít neznám˘ pán ve smokingu s mot˘lem. Myslel
jsem, Ïe jsem se spletl a zaãal se omlouvat. „Ne, ne, ne, jste tu dobﬁe. Pan Buble je zde a my
v‰ichni uÏ na vás ãekáme. Schází nám totiÏ klavírista. Pojìte jen dál,“ ﬁekl pﬁívûtiv˘m
tónem. Uvnitﬁ velkého ob˘vacího pokoje, kter˘ se dal rozhrnovací stûnou upravit na
komorní sál, mne ãekalo ‰okující pﬁekvapení. Procházely se tam dámy ve veãerních róbách
a pánové ve smokingu se skleniãkou v ruce. Uprostﬁed sedûla paní domu na krásném kﬁesle, ke kterému ji pﬁipoutala momentální neschopnost chodit, neboÈ mûla nohu v sádﬁe.
Myslel jsem v tu chvíli, Ïe jsem se ocitl v jiné dobû, v jiném svûtû a velmi jsem se stydûl
za své obleãení. „Honzo, proã jsi mi neﬁekl, kam jdu… a co ten klavírista?“, po‰eptal jsem
mu do ucha. „No právû“, zakabonil se, „oni chtûjí, abych jim zahrál na housle, ale nemá
mne kdo doprovodit.“ Koncert zaãal nûkolika váÏn˘mi, drobn˘mi kusy pro housle a klavír, a pak zvolna pﬁe‰el k lidov˘m písním, které mi odehnaly stud z mého nedobrovolnû
trapného odûní. Do‰lo i na spoleãn˘ zpûv a já jsem pochopil, Ïe pan prof. Kouteck˘ i jeho
manÏelka jsou velik˘mi milovníky hudby a nic se nebojí v dobû, která nás tenkrát odhánûla od jakéhokoli sdruÏování, pﬁivést si hudbu aÏ do bytu. Poté jsem oba dva ãasto potkával ãi vídal na na‰ich koncertech i na jin˘ch kulturních poãinech, v neposlední ﬁadû na Salonech v Zentivû. Z na‰eho
seznámení vznikla okamÏitá spolupráce. Pan profesor se stal generálním sekretáﬁem Mezinárodního kongresu dûtské chirurgie, kter˘ se konal v ﬁíjnu 1978 v Praze a poÏádal mne, abych se sv˘m souborem uspoﬁádal pro tento kongres koncert. Stalo se tak na schodech Národního muzea. ObdrÏel jsem tenkrát dopis tohoto znûní:
VáÏen˘ pane,
odborná ãást Kongresu dûtské chirurgie uÏ upadá v myslích úãastníkÛ v zapomnûní. Vûda mÛÏe spûchat a nestaãí pﬁiná‰et
tolik nového, aby na mnoha odborn˘ch shromáÏdûních bylo sdûleno nûco mimoﬁádného. Zato zÛstává v mysli úãastníkÛ
z mnoha zemí svûta Ïivá a dráÏdivá vzpomínka na veãer v Národním muzeu, kter˘ byl nad‰enû pﬁijat a hodnocen v‰emi
úãastníky. Je ‰koda, Ïe jste nemohl Vy a Va‰i vzácní spolupracovníci sly‰et tu chválu a nad‰en˘ obdiv. Jistû víte, jak je tíÏivé, kdyÏ má jeden ãlovûk na starosti tak mnohé. Trne obavami, kdy se nûco nepodaﬁí, kdy se objeví neúspûch. A jistû mi
uvûﬁíte, jak je vdûãn˘, kdyÏ najde pomoc. Pomoc nezi‰tnou, nabídnutou pro vûc samu a pro krásu. Vy a celá Musica Bohemica jste nejen pomohli, ale dokázali, Ïe je‰tû stále jsou a jaké jsou ty opravdové hodnoty, ty „vy‰‰í principy“, pro které
stojí za to Ïít a snaÏit se, aÈ uÏ na jakémkoli osudem urãeném místû. Dûkuji Vám a v‰em Va‰im spolupracovníkÛm za sebe
i za v‰echny ty, kter˘m jste dokázali tak vynikajícím zpÛsobem pﬁiblíÏit krásu a dokonalost.
Se srdeãn˘mi pozdravy
Prim. MUDr. J. Kouteck˘, CSc.
Pí‰i tento pﬁíspûvek na své chalupû v Podkrkono‰í. Dnes je 29. záﬁí a já uÏ se tû‰ím na 16. ﬁíjen, kdy se s panem profesorem
setkám s celou svou rodinou, neboÈ nás poÏádal opût o nûjak˘ domácí koncert, kter˘ on bude uvádût. Tentokrát si vezmu
obleãení pro tuto pﬁíleÏitost vhodné.
Jaroslav Krãek

Kouteãtí nevnímali krásu ov‰em jen hudbou. Vyhledávali ji a nacházeli i ve v˘tvarném umûní. Tak také na‰li pÛvabné obrázky (nejen Prahy), které jemn˘mi ãarami vytváﬁí akademická malíﬁka Michaela Lesaﬁová-Roubíãková. Bylo to uÏ dávno,
navázané vztahy trvají a jejích obrázkÛ u Kouteck˘ch pﬁib˘vá.
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Po mé první samostatné v˘stavû se mi prof. Kouteck˘ ohlásil se zájmem o mou grafiku s pohledem na Prahu.
Fenomén lékaﬁÛ coby milovníkÛ, podporovatelÛ a nositelÛ umûní jsem znala od dûtství, kdy osudy zaváti do pováleãného pohraniãí, tam doktoﬁi medicíny vedle péãe o tûla tvoﬁili ‰tûtcem, krásn˘m slovem, muzicírovali a poﬁádáním akcí
pro nej‰ir‰í veﬁejnost udrÏovali naÏivu i du‰evní Ïivot.
Jakoby potﬁeba krásy a schopnost ji objevovat a aktivnû spoluvytváﬁet ‰ly nerozluãnû dohromady s lékaﬁskou s lidskou
bolestí pracující profesí. Ale u prof. Kouteckého to v‰e pﬁekonávalo dosud známá mûﬁítka.
Uvûdomovala jsem si, Ïe on není jen nûkdo, komu je shÛry dáno mnohonásobnû ‰tûdﬁeji neÏ druh˘m, ale Ïe ztûlesÀuje pﬁedev‰ím obrovskou kázeÀ, kdyÏ zúroãil v‰echny tak bohatû nadûlené vlohy. Zorientovat a zorganizovat se v jakékoli
Ïivotní situaci s tisíci mal˘mi i zásadními kaÏdodenními starostmi, potﬁebami a bolestmi existence vlastní, blízk˘ch i v‰ech,
jimÏ je nadûjí i záchranou, a vedle nadmíru úspû‰ného profesního Ïivota vybudovat je‰tû jeden bohat˘ a Ïiv˘ paralelní svût
kultury, nejen pro sebe, vlastními znalostmi, zku‰enostmi a pocity, n˘brÏ najít i ãas a zpÛsoby, jak se o nûj podûlit s druh˘mi, to je mimoﬁádné umûní, kralující v‰em ostatním jeho umûním, s nimiÏ mistrnû zachází. Nakonec i vÏdy dokonale kompletní oblek, korunovan˘ tehdy nevídan˘m mot˘lkem, mi signalizoval ãlovûka neslevujícího ze zásad vlastní úrovnû. PociÈovala jsem obrovsk˘ respekt i radost s opatrností, abych nic nepopletla a neponechala náhodû, aÏ ho u nás uvítám.
První setkání nevy‰lo. Pro náhlé úmrtí mého manÏela, vystûhování z bytu a svépomocnou stavbu nového bydlení jsme
se poprvé osobnû vidûli aÏ o dva roky pozdûji.
A druhé setkání? To jsme jiÏ s dcerami bydlely v novém, blízko motolské nemocnice, a mlad‰í spadla z v˘‰ky hlavou
pﬁímo na betonovou skruÏ. Krev crãela z nûkolika ran. Skoãily jsme do auta a první dveﬁe cestou kolem dûtské nemocnice
byla onkologie, pﬁednosta prof. Kouteck˘. Vûdûla jsem,
Ïe tam ne, ale mateﬁsk˘ strach o dítû zvítûzil nad soudností i vychováním. Vrazila jsem rovnou k pﬁednostovi. AniÏ dal najevo vyru‰ení v práci, osobnû nás uklidnil a nasmûroval, kam patﬁíme, s tím sv˘m mírn˘m
laskav˘m úsmûvem.
KdyÏ hlavu na chirurgii za‰ili a vzpamatovaly jsme
se ze ‰oku, radûji bych se nevidûla a trnula, Ïe prof.
Kouteck˘ musí vzhledem ke mnû pociÈovat totéÏ. Tato
pﬁíhoda v‰ak dosvûdãuje jeho lidské pochopení pro
ãlovûka cestou Ïivotem a pokládám ji za pﬁíznaãnou
a i v pﬁeneseném v˘znamu symbolickou. Sv˘m pronikav˘m diagnostick˘m i vcítûnû chápav˘m pohledem
obnaÏené profesor Kouteck˘ neodsuzuje, ale posuzuje,
jak a kam postrãit vpﬁed a dodat k takovému kroku odvahu. Tím zdaleka nemyslím jen pacienty, ale i ﬁady
umûlcÛ v‰eho druhu, a vlastnû v‰echny, jeÏ inspiruje,
sdruÏuje a propojuje a vyz˘vá k Ïivotu, jak˘ by si nemûli nechat ujít.
Michaela Lesaﬁová-Roubíãková

V líãení PeÈova Ïivotabûhu tohoto období nemohu pominout dávná pﬁátelství se tﬁemi velikány v˘tvarného umûní – akademick˘mi malíﬁi Ludmilou Jiﬁincovou, Josefem Lieslerem a Franti‰kem Ronovsk˘m. Vyzvat ke gratulaci jsem je nemohl,
v‰ichni tﬁi uÏ ode‰li do malíﬁského nebe. Ale PeÈovi mohou pﬁece jen popﬁát vzpomínkami z minulosti.
V nádherném pÛdním ateliéru Ludmily Jiﬁincové – Kouteãtí jí ﬁíkali Lído – v Ostrovní ulici strávili Jitka a PeÈa nespoãet krásn˘ch veãerÛ s ní a s jejím nûÏn˘m umûním. Pravidelnû pﬁi vejcích s kaviárem a ãerven˘m vínem se ‰ampaÀsk˘m

——— 65 ———

pÛl na pÛl. Lída byla nejen „první dámou ãeské grafiky“, na kterou ji korunoval Mistr Josef Liesler, kdyÏ zahajoval jednu
z jejích v˘stav, ale dámou v nejvlastnûj‰ím smyslu toho slova in toto. Její vzpomínání na historii moderního ãeského malíﬁství bylo pro nû okouzlující. Vzpomínek na ni (i jejích obrázkÛ) mají u Kouteck˘ch mnoho. Vybral jsem alespoÀ jednu z nich.

Vzru‰ující byly i náv‰tûvy v ateliéru Mistra Josefa Lieslera v Mostecké ulici na Malé Stranû. VyjíÏdûlo se do nûho drkotav˘m v˘tahem pﬁistaven˘m na vnitﬁní stranû domu s pocitem, Ïe urãitû spadne. Bohudík to vydrÏel a ateliér byl svûtem sám
pro sebe. Klid, spousta Mistrov˘ch fantaskních obrazÛ a laskav˘, ponûkud sarkastick˘ malíﬁ, se kter˘m se pﬁi ãaji (Mistr alkohol odmítal) bájeãnû rozprávûlo – nejen o umûní. Mistr nikdy neopomenul poslat PeÈovi k jeho Ïivotním v˘roãím originální pﬁání a právû tak originální byla i jeho pﬁání vánoãní. V‰echna dokládají jeho vztah ke Kouteck˘m a alespoÀ jedno z nich
stojí za shlédnutí.
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S Franti‰kem Ronovsk˘m se Kouteãtí spﬁátelili poãátkem sedmdesát˘ch let minulého století a pevné, srdeãné pﬁátelství
trvalo do chvíle, kdy se s ním PeÈa louãil ve stra‰nickém krematoriu. Byl to jemn˘, neobyãejnû skromn˘ malíﬁ, kter˘ dokázal pﬁenést umûní velk˘ch renesanãních mistrÛ do souãasnosti. Tak také namaloval v letech 1972-1974 portrét paní Jitky.
PeÈa byl iniciátorem jeho poslední v˘stavy za jeho Ïivota na jednom ze SalonÛ Zentivy. Tam jsem Mistra poznal i já. Pohledy, které Kouteck˘m posílal ze své chalupy, byly tuh˘mi kartiãkami s málo slovy, ale vÏdycky s podmaÀující malou kresbou. K v˘znaãn˘m PeÈov˘m v˘roãím mu gratuloval obrazem. V ateliéru, ale i ve spoleãnosti, ve které se cítil „mezi sv˘mi“,
se stal neodolateln˘m vypravûãem.

Myslím, Ïe právû na toto místo se hodí zaﬁadit vyznání Mistra Jana Bubleho ml., které je pro lékaﬁe nejvût‰í odmûnou. Je
vyznáním kdysi dvouletého kluka, kter˘ panu profesorovi zpívával, kdyÏ mu v letech 1976-1978 vstﬁikoval do Ïil desítky
injekcí, a kter˘ to dotáhl daleko. Doma i na podiích koncertních sálÛ.

Milovan˘ PeÈo!
... a hned první ﬁádek mû usvûdãuje z dom˘‰livosti. První dopis, kter˘ si vymûníme, a v‰ichni musí vûdût, Ïe se pisatel holedbá privilegiem tykat Ti a oslovovat Tû jménem uÏívan˘m hlavnû v rodinném kruhu.
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Ale mám vysvûtlení. Je to skuteãnû tak: holedbám se. Znát Tû
je totiÏ opravdu privilegium.
Je s podivem, Ïe jsem Ti dopis nikdy nepsal; ale ná‰ vztah je
i pﬁesto velmi osobní a Ïivotnû dÛleÏit˘ – pro mne doslova.
Pﬁitom jsem se o to vÛbec nepﬁiãinil. B˘t Tv˘m pacientem,
pacientem Tvé dûtské onkologie, je v˘sadou, která je oceÀována
i v laick˘ch kruzích. A díky Tobû a m˘m rodiãÛm – a mÛj táta by
Ti taky napsal, kdyby byl mezi námi – rutinní (na‰tûstí!) mnohaleté kontroly, ze kter˘ch uÏ mi zbyly jen vzpomínky, metamorfovaly v rodinné pﬁátelství, jaké se uÏ dnes snad ani nevidí. Mé
obrázky z pamûti se postupnû stûhují z Tv˘ch pracoven (pamatuji i tu na Karlovû) do nádherného bytu, kde jsem si asi ani neuvûdomoval, Ïe jsem prohlíÏen, hlavnû, kdyÏ jsem mohl zkontrolovat
mechanickou autodráhu Va‰eho Petra. Postupnû se v‰ak priority
promûÀují a já si uvûdomuji, v jakém prostﬁedí se to vlastnû ocitám. A tak se setkání s Tvou osobou mûní v záÏitky, které ovlivÀují cel˘ Ïivot. Îe jsem mohl b˘t ve svém dûtství také formován
lidmi, jako byl mÛj str˘c Ivan Medek, mÛj dûd, grafik Vojtûch Cinybulk, jeho sousedé a kamarádi prof. Jan Panenka, ing. Jiﬁí Hanzelka, Ota Sklenãka, Miroslav Ivanov, Adolf Born a Antonín Pospí‰il, ve spojení s Tv˘m laskav˘m dohledem hodn˘m spí‰ Andûla StráÏného patrnû znamená, Ïe tu mohu nejen je‰tû nûjakou chvíli zÛstat, ale také notnou porci odpovûdnosti pro dal‰í Ïivot. To, Ïe jsi vyhovûl mé prosbû a dosvûdãil jsi mi
mé zásadní rozhodnutí pﬁed oltáﬁem, pﬁijímám jako dar, ale i jako závazek.
Tû‰ím se, aÏ si zase zavoláme a pokusíme se do Tvého stále plného diáﬁe vmûstnat rodinnou náv‰tûvu druhé generace.
Tak tedy je‰tû jednou:
Milovan˘ PéÈo!
Dûkuji Ti!
TvÛj
Jan Buble ml.

Ale je zapotﬁebí vrátit se k motolskému pracovi‰ti dûtské onkologie. Na oddûlení a v roce 1983 ustavené klinice se vystﬁídalo nûkolik lékaﬁÛ. DÛvody jejich odchodÛ byly rÛzné. Nûkteﬁí vytrvalí jsou oporami rozvíjejícího se pracovi‰tû. Po panu primáﬁi ·melhausovi jsou nejstar‰ími spolupracovníky profesora Kouteckého tﬁi, kteﬁí na kliniku nastoupili v polovinû
80. let.
Doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc. vzpomíná takto:

Reminiscence na spolupráci s profesorem Kouteckým
Na Kliniku dûtské onkologie jsem nastoupil zaãátkem roku 1984. Bylo to v dobû, kdy celé pracovi‰tû tvoﬁilo jedno oddûlení a prakticky dennû jsme se pot˘kali s nedostatekem místa pro na‰e pacienty. S obdivuhodn˘m nasazením celého kolektivu lékaﬁÛ a sester se daﬁilo poskytovat potﬁebnou onkologickou péãi nemocn˘m dûtem. Je v‰ak tﬁeba zdÛraznit nepochybnou zásluhu profesora Kouteckého jak na rozvoj samotného pracovi‰tû, tak zásadní podíl na koncepci péãe o dûtské
onkologické pacienty na celostátní úrovni. Právû díky neúnavné snaze profesora Kouteckého je péãe v na‰í republice o dûtské onkologické pacienty soustﬁedûna pouze do dvou center, v Praze a v Brnû. Jen tak mÛÏe b˘t zaji‰tûna vysoká úroveÀ kom-
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plexní onkologické péãe. Je totiÏ jednoznaãnû prokázáno, Ïe roztﬁí‰tûná péãe vede k malé zku‰enosti personálu a léãebné v˘sledky jsou statisticky v˘znamnû hor‰í.
Po nástupu na kliniku jsem poznával nesmírnû zajímavou a nároãnou práci dûtského onkologa. Profesor Kouteck˘ byl vÏdy ochotn˘m rádcem, peãliv˘m odborníkem a laskav˘m uãitelem.
Obdivuhodná a povûstná je jeho publikaãní aktivita. Stejnû tak povûstná je jeho záliba a úÏasn˘ cit pro ãesk˘ jazyk. Nejsem rozhodnû sám, kdo vzpominá na korektury, které provádûl vÏdy
rychle a vysoce odbornû. Byl velmi peãliv˘ a hodnotil kaÏd˘ v˘raz, vzajemné souvislosti i celkov˘ dojem.V˘sledkem ov‰em byla záplava korektorsk˘ch znaãek v celém textu. Nutno ov‰em
ﬁici, ze korektura práci rozhodnû prospûla a zlep‰ila její úroveÀ. Profesor Kouteck˘ sv˘m
odpovûdn˘m a v podstatû nenásiln˘m zpÛsobem nás uãil psát odborná pojednáni pûknou
a Ïivou ãe‰tinou.
V dobû mého nástupu na pracovi‰tû byl profesor Kouteck˘ jedin˘m dûtsk˘m onkologem v republice, kter˘ mûl kontakty na renomovaná zahraniãni pracovi‰tû. Je zakládajícím ãlenem a byl
dlouho jedin˘m zástupcem republiky ve velmi uznávané mezinárodní organizaci dûtsk˘ch onkologÛ – International Society
of Paediatric Oncology (SIOP). Dobﬁe si vzpomínám, jak se profesorovi Kouteckému podaﬁilo, díky velké osobní aktivitû a úsilí, uspoﬁádat v Praze v záﬁí 1989 v˘roãní symposium zmiÀované International Society of Paediatric Oncology. V té dobû to
bylo nûco mimoﬁádného. Právû toto symposium bylo pro mnohé z nás pﬁíleÏitostí k navázání dÛleÏit˘ch zahraniãních kontaktÛ
v oblasti dûtské onkologie. V˘sledkem bylo, mimo jiné, získání moÏností zahraniãních stáÏí a postupná integrace pracovi‰tû
do mezinárodních studií, bez kter˘ch si souãasnou vysokou úroveÀ péãe o dûtské onkologické pacienty nelze pﬁedstavit.
Pﬁi vzpomínání na spolupráci s profesorem Kouteck˘m musím uvést jeho zásadní podíl na zaãlenûní oboru dûtské onkologie do systému pregraduální a postgraduální v˘uky. Pro mne osobnû to znamenalo zahájení pedagogické ãinnosti v rámci lékaﬁské fakulty a spoleãné budování v˘uky nového oboru. Pouze pﬁiãinûním profesora Kouteckého se podaﬁilo implementovat dûtskou onkologii do v˘uky pﬁedmûtu klinická onkologie. Zpoãátku byla zkou‰ka z onkologie souãástí
zapisovaného pﬁedmûtu rentgenologie, nukleární medicína a onkologie. Postupnû se v‰ak podaﬁilo osamostatnit obor klinická onkologie, ve kterém má dûtská onkologie nezastupitelné místo.
Profesor Kouteck˘ je ãlovûk nesmírnû pracovit˘ a odevzdan˘ své práci. Je pﬁitom obdivuhodné, jak si je‰tû umí najít
ãas na koníãky, mezi které patﬁí umûní. Miluje hudbu a je známo, Ïe se aktivnû vûnuje hﬁe na klavír. Pí‰e krásnou literaturu a miluje malíﬁství. Zcela oprávnûnû je pro mnohé ãlovûkem renesanãního zaloÏení a charakteru.
Hubert Mottl

Prof. MUDr. Tomá‰ Eckschlager, CSc., kter˘ po nûkolika letech klinické práce vybudoval základy pro vûdecko-v˘zkumnou
ãinnost kliniky a vûnuje se úspû‰nû základnímu v˘zkumu v oboru, vzpomíná na léta proÏívaná s profesorem Kouteck˘m
z jiného úhlu pohledu.

Mnozí povolanûj‰í budou o „na‰em panu profesorovi“ psát jako o znalci umûní a hudebníkovi amatérovi, v tom pÛvodním
slova smyslu, tedy jako milovníku hudby. Jistû ﬁada odborníkÛ zhodnotí jeho zásluhy pﬁi zakládání nového oboru dûtské
onkologie ãi jako dûkana 2. lékaﬁské fakulty. Já bych v‰ak rád poukázal na jinou z oblastí jeho renesanãnû ‰irok˘ch zájmÛ.
Je to láska ke zvíﬁatÛm a chovatelství.
Ta se projevila, i kdyÏ pro mû ponûkud ru‰ivû, jiÏ pﬁi na‰em prvním setkání. Pan profesor Kouteck˘ jej popisuje ve své
laudaci k m˘m padesátinám následovnû: „Nûkdy zaãátkem roku 1987 zaklepal kdosi na dveﬁe mé pracovny. Bylo snadné
jimi projít. Moji pﬁítomnost dokazovala nezvratnû vÛnû mého doutníku ãi virÏinka, a to, Ïe jsem pro kohokoliv a kdykoliv
dostupn˘, skuteãnost, Ïe dveﬁe byly trvale otevﬁené. Nav‰tívil mû mlad˘, tich˘ a mírn˘ kolega podsaditûj‰í postavy, kterého
jsem znal jen od vidûní. Vûdûl jsem, Ïe je z I. dûtské kliniky a Ïe se zab˘vá imunologií. To bylo v‰e. Skromnû mû poÏádal
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o místo na klinice.” Mû v‰ak, i pﬁes velk˘ zájem o místo a z toho plynoucí snahu udûlat co
nejlep‰í dojem, vyru‰oval pohled na posmrtnou masku gorily, která visela na stûnû jeho pracovny. ProtoÏe jsem mûl zvíﬁata rád, mÛj pohled se co chvíli nezdvoﬁile stáãel od pana profesora k oné gorilí masce. AÏ pozdûji jsem se dozvûdûl, Ïe to byla jeho pacientka, kterou úspû‰nû operoval. Maska byla dar PraÏské zoologické zahrady jako dík za operaci a byla zhotovena
aÏ ﬁadu let po té, co jí mlad˘ chirurg Kouteck˘ odstranil útvar, o kterém se veterináﬁi domnívali, Ïe se jedná o nádor.
Na kliniku jsem byl pﬁijat a postupnû jsem se bûhem svého více neÏ dvacetiletého pÛsobení na
klinice pod vedením pana profesora dozvídal stále více o jeho lásce ke zvíﬁatÛm a chovatelství. Osobnû jsem pak mûl tu ãest se seznámit se dvûma jeho Agátami, krásn˘mi Ïíhan˘mi francouzsk˘mi buldoãky. Kromû uãitele onkologie a lékaﬁské etiky byl mi pan profesor i rádcem
v chovatelství. Radil mi, jak krmit mladé Ïelvy, které chováme, a jak zacházet se psy. V tom
druhém v‰ak pana profesora pﬁíli‰ neposlouchám, coÏ mi vyãítá slovy: „Své psy nutí k pﬁekáÏkov˘m závodÛm, nejen v na‰í republice, s tvrzením, Ïe je to blaÏí; trochu o tom pochybuji.”
Pánû profesorova láska k nemocn˘m i ke zvíﬁatÛm se projevila i v jeho pﬁístupu ke canisterapii. Moje dcera Karolína jiÏ
jako studentka gymnázia se snaÏila vûnovat canisterapii, tedy léãbû pomocí psÛ. Se svou Bessi, feneãkou bostonského teriera, získala pﬁíslu‰né canisterapeutické zkou‰ky. Poté mû pﬁemluvila, abych jí umoÏnil setkání s profesorem Kouteck˘m,
s tím, Ïe se pokusí provádût canisterapii u nádorem nemocn˘ch dûtí na na‰í klinice. Pan profesor Karolínu vlídnû pﬁijal
a canisterapii povolil. Od té doby na kliniku dochází dobrovolníci s pejsky, kteﬁí jsou pro dûtské pacienty a jejich rodiãe
mil˘m zpestﬁením. A tak zaãala ve fakultní nemocnici v Motole canisterapie, která se roz‰íﬁila i na dal‰í kliniky a dal‰í oddûlení: dûtská neurologická klinika, dûtská psychiatrie, léãebna dlouhodobû nemocn˘ch. Dodnes obdivuji jeho odvahu – povolit pﬁítomnost psÛ v nemocnici, zvlá‰È kdyÏ se jedná o onkologii.
I touto cestou bych chtûl popﬁát panu profesorovi hodnû zdraví a radosti se v‰emi blízk˘mi vãetnû buldoãky Agáty.
Tomá‰ Eckschlager

Místo laudace tﬁetího kmenového spolupracovníka, MUDr. Josefa Mali‰e, asistenta Kliniky dûtské onkologie, uvádím jeho proslov na rozlouãenou ze setkání, poﬁádaném klinikou pﬁi odchodu pana profesora Kouteckého z funkce pﬁednosty kliniky:

VáÏen˘ pane profesore,
vítám Vás na dne‰ním „veãerním setkání“ na‰í „staré dobré“ kliniky a v‰ichni jsme rádi, Ïe mÛÏeme pﬁivítat i Vás, paní Koutecká, protoÏe k na‰í klinice neodmyslitelnû patﬁíte.
Dne‰ním veãerem si chceme pﬁipomenout onen pﬁelomov˘ okamÏik, kdy dûtská onkologie k sobû pﬁiãlenila hematologii.
Tento veãer, tato chvíle je pro nás pro v‰echny vhodn˘m okamÏikem k zamy‰lení a uvûdomûní si, co v‰e na‰e klinika pro nás
znamená. Dnes se nás tady se‰lo témûﬁ sedm desítek stávajících zamûstnancÛ kliniky, dal‰ích deset aÏ dvacet pracovníkÛ je ve
sluÏbû nebo se z rÛzn˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ nemohli dostavit. I kdyÏ jsme si pﬁed rokem pﬁi oslavách 20. v˘roãí pﬁipomnûli
historická fakta v˘voje na‰í kliniky, ne v‰ichni z nás, zvlá‰tû tûch mlad‰ích, si uvûdomují, Ïe obor dûtská onkologie a na‰e souãasná klinika je jednoznaãnû spjata s Vámi. Neb˘t Va‰í nezdolné snahy uvést v Ïivot my‰lenku komplexní péãe o dûti nemocné nádorem, tûÏko bychom se zde mohli takto sejít. Je v‰ak nezbytné zdÛraznit, Ïe dûtská onkologie nevznikla na spoleãenskou
objednávku tehdej‰í doby. Naopak vznikala v ‰edivé, politicky nevlídné a materiálnû chudé druhé polovinû 20. století. Mnozí
Vám kladli pﬁekáÏky, dal‰í Vás povaÏovali za mladického snílka, kter˘ chce vyﬁe‰it nevyﬁe‰itelné, ale svou zdravou urputností
a systematiãností jste zaãal získávat sympatizanty, lidi pﬁející, pomáhající, kteﬁí Vám zaãali vytváﬁet prostor a podmínky pro
uskuteãnûní Va‰ich pﬁedstav. Postupem ãasu jste vytvoﬁil pracovi‰tû, které i pﬁes nevlídné spoleãensko-politické klima poskytovalo dostatek odborné svobody pro medicínské vyuÏití mnoha lékaﬁÛ, sester a dal‰ích odborníkÛ. Navíc jste do péãe o nemoc-
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né dûti systematicky zaãleÀoval dal‰í medicínské obory, aby péãe byla opravdu komplexní. TûÏko by se dalo spoãítat mnoÏství pﬁedná‰ek, statí a publikací, které se zab˘valy problematikou
dûtí s nádory. Na‰e pracovi‰tû se stalo respektovan˘m centrem nejen v na‰í republice, ale také
v Evropû a ve svûtû. Pﬁimûﬁenou a pﬁístupnou prezentací problematiky dûtské onkologie ve sdûlovacích prostﬁedcích se oboru dostalo v˘znamného povûdomí v ‰iroké veﬁejnosti. Systém péãe
o dûti s nádory inspiroval v mnohém dospûlou onkologii, ale i jiné medicínské obory. Kromû
precizní medicínské práce jste nám v odborné praxi dnes a dennû zdÛrazÀoval aspekt etick˘,
morální a duchovní. Bez respektování tûchto zásad lze jen tûÏko praktikovat dobrou medicínu. Z niãeho, jen s jasnou pﬁedstavou a nezdolnou vÛlí a úsilím, jste vybudoval fungující pracovi‰tû, které se nemusí bát o svou budoucnost.
Pane profesore, jsme velmi rádi, Ïe i pﬁes tu skuteãnost, Ïe se klinika roz‰iﬁuje o hematologickou ãást, zÛstáváte s námi, Ïe máme i nadále moÏnost s Vámi diskutovat v‰echny otázky a problémy, Ïe komunikace a kontakt s Vámi nekonãí. Pﬁejeme Vám – skuteãnû ze srdce
– pevné zdraví, hodnû sil ve Va‰í dûkanské funkci, v na‰í stále spoleãné práci na klinice
i v mnoha Va‰ich aktivitách kulturnû-spoleãensk˘ch.
A pokud Vás nûkdo z nás nûkdy zarmoutil, ãi Vám ublíÏil, tak to, prosím, odpusÈte, a to dobré, co jste s námi zaÏil a sdílel, uchovejte ve svém srdci.
Pane profesore, dûkujeme.
Josef Mali‰
Restaurant U Sedmi ·vábÛ, Praha 22. ledna 2004

Prof. MUDr. Jiﬁí ·najdauf, DrSc., pﬁednosta motolské Kliniky dûtské chirurgie, pﬁivedl chirurgickou léãbu nádorem nemocn˘ch dûtí na svûtovou úroveÀ (a ne jenom ji). I s panem profesorem si dokonale rozumí ve v‰em. Îe první hraje se zápalem
kopanou a hokej a druh˘ poslouchá s nad‰ením komorní hudbu, nehraje roli. Operatérem nemocn˘ch dûtí je profesor ·najdauf dlouhá léta. Prodûkanem dûkana Kouteckého byl ‰est let. Pﬁítelem je mu poﬁád.

K osmdesátinám prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
Svého medicínského uãitele, kolegu a pﬁítele Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., a je mi velkou ctí Ïe mohu ﬁíkat „PeÈu“,
znám tﬁicet dva let. Tehdy jsem po ãtyﬁletém pÛsobení na chirurgickém oddûlení v âesk˘ch Budûjovicích pﬁe‰el na Kliniku dûtské chirurgie tehdej‰í Fakulty dûtského lékaﬁství, do prostor na Karlovû. Bylo mi dvacet osm let, mûl jsem urãité zku‰enosti ze v‰eobecné chirurgie, ale o dûtské chirurgii jsem prakticky nevûdûl nic. Na klinice se v té dobû dûlala velmi dobrá dûtská chirurgie, vãetnû operací nádorÛ v oblasti hrudníku a bﬁicha. Profesor Kouteck˘ byl vedoucím lékaﬁem stanice
dûtské onkologie pﬁi Klinice dûtské chirurgie. Staral se v té dobû o pacienty se solidními nádory. V mnoha aspektech to byla
smutná oblast, protoÏe radikalita operací byla z dne‰ního pohledu malá. Bylo mi tûch mal˘ch pacientÛ líto, protoÏe úmrtnost byla pﬁes ve‰kerou snahu vysoká. Hned po mûsíci práce na klinice mi tehdej‰í ordináﬁ dûtské onkologie Dr. Kouteck˘
svûﬁil péãi o onkologické pacienty v dobû prázdnin. Skoro jsem z toho nespal. Odpovûdnost o dûti s nádorem je obrovská.
Ale systematick˘ „PeÈa“ mi na stroji sepsal snad v‰echny onkologické diagnózy dûtí, jak mám postupovat pﬁi diagnostice,
kdy indikovat operaci a jakou ordinovat pooperaãní terapii. Tehdy mi snad ani nedo‰lo, jakou odpovûdnost mi pﬁenechal.
Pochopil jsem, Ïe na mne vlastnû pﬁenesl po dobu prázdnin svoji velkou snahu, odpovûdnost a zájem o dûti se zhoubn˘mi
nádory. VÏdy laskavû vysvûtloval a radil i pﬁi neúspûchu léãby. V roce 1978 se stal primáﬁem Oddûlení dûtské onkologie
FN Motol a stal se tím zakladatelem tohoto oboru v tehdej‰ím âeskoslovensku. Jeho zásluhy o tento obor jsou nesmírné.
Postupnû jsem pozoroval zrychlení diagnostiky nádorÛ u dûtí, koncentraci pacientÛ na jeho pracovi‰tû. Z pohledu chirur-
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ga se zv˘‰ila radikalita operací a v neposlední ﬁadû se zv˘‰ila efektivita pooperaãní terapie se sníÏením vedlej‰ích úãinkÛ.
Logick˘m vyústûním úspû‰né ãinnosti profesora Kouteckého byl vznik klinického pracovi‰tû v roce 1983.
V roce 1990 se po spoleãensk˘ch zmûnách profesor Kouteck˘ stal dûkanem 2. lékaﬁské fakulty. Na‰e spolupráce byla je‰tû tûsnûj‰í po mém jmenování pﬁednostou Kliniky dûtské chirurgie v listopadu téhoÏ roku. Velmi se snaÏil, aby chirurgie
byla vybavena nejmodernûj‰ími pﬁístroji. Díky onkologické nadaci jsme dostali jako jedno z prvních pediatricko-chirurgick˘ch pracovi‰È v Evropû ultrasonick˘ disektor (CUSA), Neodym YAG laser a pozdûji kompletní vybavení pro thorakoskopii
a laparoskopii u dûtí. Následoval dal‰í dar z onkologické nadace – harmonick˘ skalpel. Tyto milionové investice nebyla schopna zajistit nemocnice, pﬁenesenû stát. Radikalita onkologick˘ch operací u dûtí se v˘raznou mûrou zv˘‰ila tak, Ïe na‰e v˘sledky jsme mohli zaãít prezentovat na mezinárodních kongresech. Konkrétnû v léãbû hepatoblastomu, zhoubného nádoru jater
u mal˘ch dûtí, se pﬁeÏití zv˘‰ilo z 11% na 85%. To je zásluha nejen technického vybavení, ale spolupráce v‰ech oborÛ podílejících se na léãbû nádorÛ dûtského vûku. Pﬁínos profesora Kouteckého byl nejen v jeho vysoké profesionalitû, ale i v tom, Ïe
nás osobnû svojí pﬁítomností na operaãním sále povzbuzoval v radikalitû operací, protoÏe vûdûl, Ïe bez toho je na‰e snaha bezv˘znamná. Z kaÏdé úspû‰né operace mûl upﬁímnou radost. VÏdy si na dûtské pacienty na‰el ãas navíc a pﬁi operacích s humorem vyprávûl a vzpomínal na svá chirurgická léta.
V roce 2000 byl znovu zvolen dûkanem 2. lékaﬁské fakulty UK v Praze. Po zvolení si mne zavolal do své pracovny a já jsem mûl zprvu obavy, jestli nûco nedûlám ‰patnû. Dlouze se zamyslel a filozofoval o prospû‰nosti univerzitního lékaﬁe pro spoleãnost a studenty medicíny.
KdyÏ ve svém dlouhém hovoru zaboãil na téma, Ïe uÏ jsem zku‰en˘m
pﬁednostou a mohl bych trochu ãasu vûnovat vedení fakulty, zaãal jsem
mít vnitﬁní obavy o svÛj profesionální ãas chirurga. Monolog zakonãil
tím, Ïe jsem nûkdy aÏ pﬁíli‰ pﬁímoãar˘, ale nebojím se práce, takÏe by
mne rád vidûl ve svém novém kolegiu dûkana. Pokou‰ely se o mne
mdloby, kde najdu ãas? Nûco jsem na toto téma zakoktal a odpovûdí
bylo, jestli tomu má rozumût jako odmítnutí. Na to jsem se nezmohl,
a tak jsem PeÈovi dûlal dokonce dvû období prodûkana pro personální
záleÏitosti 2. lékaﬁské fakulty UK v Praze. Nikdy jsem toho nelitoval.
Byla to krásná práce a snad i trochu prospû‰ná. Mnoho vûcí se jistû
nepovedlo, ale pochopil jsem pod jak˘m hlavnû ekonomick˘m tlakem
zaãala fakulta pracovat. Samotného mne obohatilo pracovat bezprostﬁednû vedle profesora Kouteckého. V tu dobu jsem pochopil, Ïe svÛj
Ïivot zasvûtil nejen dûtsk˘m onkologick˘m pacientÛ, ale i studentÛm medicíny. Krásné byly jeho projevy pﬁed promocí studentÛ 2. lékaﬁské fakulty. Nikdy se neopakoval a témata a jejich doporuãení do praktického Ïivota byla úÏasná. Snad se
doãkáme jejich souhrnného vydání.
Pﬁíjemná a pouãná byla spolupráce s ním, kdy recenzoval pro na‰e pracovi‰tû novou uãebnici „Dûtská chirurgie“. Ono
se honosnû ﬁekne recenzoval, ale on mûl pﬁipomínky snad ke kaÏdé vûtû, nejen proto, Ïe sám chirurgii dûlal, ale protoÏe
má nesmírn˘ literární talent. VÏdy chtûl, aby vûty byly struãné, jasné, pouãné a s dobrou ãe‰tinou. Snad se to povedlo, byl
i kmotrem knihy pﬁi kﬁtu v roce 2005.
Nakazil mne klasickou hudbou v˘mûnou za sportovní podporu pﬁi fotbalov˘ch zápasech se studenty. V dobû spoleãné
práce pro fakultu jsem pravidelnû nav‰tûvoval Karolinské koncerty, jak PeÈa brzy pochopil, pokud v programu byla klasická hudba kromû Leo‰e Janáãka. PeÈa zase opakovanû podporoval sportovní fotbalové klání pﬁi dûkanském dní, kdy uãitelé
nastupovali proti studentÛm. Nezapomenutelné bylo utkání ve StodÛlkách snad pﬁed tﬁinácti lety, kdy sedûl u hﬁi‰tû s virÏinkou a popíjel pivo a se zájmem sledoval nelítostn˘ zápas uãitelÛ proti studentÛm. Dodnes nevím, komu fandil, ale tenkrát jsme prohráli.
Za v‰echnu spolupráci a laskavé jednání Ti, PeÈo, dûkuji a pﬁeji do dal‰ích let zdraví a ‰tûstí.
Jiﬁí ·najdauf
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Prof. MUDr. Richard ·kába, CSc., dûtsk˘ chirurg a pﬁedseda âeské pediatricko-chirurgické spoleãnosti âLS JEP, pravá ruka
profesora ·najdaufa, vzpomíná s humorem na chvíle sblíÏení s panem profesorem vnû nemocnice. Îe se prodlouÏily do setkávání souãasn˘ch, je jaksi samozﬁejmé.

Do ãtyﬁiceti se uã hlavnû od star‰ích, po ãtyﬁicítce naslouchej také mlad˘m jsem mûl v hlavû, kdyÏ jsem 2. 1.1978 sedûl v knihovnû Kliniky dûtské chirurgie, v té dobû je‰tû sídlící
v budovû dûtsk˘ch klinik na Karlovû, jedl párek a pil bílé víno znaãky Debré (foneticky to
byla nejblíÏe pﬁíbuzná znaãka jménu paní primáﬁky MUDr. le Breux) a rozhlíÏel jsem se
kolem. Byli jsme spolu s kolegou MUDr. Mráãkem dva noví.
Na kaÏdém z kolegÛ, zjevnû star‰ích ãtyﬁiceti let bylo nûco zajímavého, a nûkteré jsem znal
jiÏ z doby studia. Díky plodu vinné révy a dobr˘ch párkÛ z uzenáﬁství Zvonaﬁka se rozhovor brzy neformálnû rozproudil a já jsem si v‰iml lékaﬁe, kterého jsem jiÏ jednou vidûl, a to
pﬁed pÛl rokem na oslavû 65. narozenin pﬁednosty kliniky prof. To‰ovského. Tehdy mû zaujal tím, jak elegantnû ﬁídil celou oslavu, která i v uniformní ‰edi betonové architektury kulturního stﬁediska sedmdesát˘ch let byla dÛstojná, vãetnû malého koncertu, kter˘ udûlal
z bûÏné, oficiální slavnosti s proslovy a zdravicemi milou, spoleãenskou událost. AÏ dlouho potom jsem se dozvûdûl, Ïe nejtûÏ‰í na celé akci bylo, pro tehdy jiÏ zku‰eného organizátora, pﬁepravit stokilovou harfu do prvého poschodí kulturního stﬁediska.
KdyÏ jsem se zeptal kolegy, kter˘ jiÏ na klinice nûjakou dobu byl, kdo to je, odpovûdûl mi jako úplnému ignorantovi: „To
je pﬁece sekretáﬁ spoleãnosti a ordináﬁ pro dûtskou onkologii“ (jednalo se tehdy o sekci dûtské chirurgie âeské chirurgické
spoleãnosti JEP). KdyÏ jsem v‰ak zjistil, Ïe se pan sekretáﬁ vûnuje plnû jen „své onkologii“, zdálo se mi, Ïe z uãení od nûho
toho moc nebude, i kdyÏ uÏ mu ãtyﬁicet bylo, protoÏe já chci b˘t pﬁece dûtsk˘m chirurgem.
Ale hned dal‰í mûsíce ukázaly opak. Na ten rok totiÏ pﬁipadl kongres dûtské chirurgie s mezinárodní úãastí. Myslel jsem
si, Ïe kongresy a konference musí mít na starosti jedinû pﬁednosta kliniky, ale k svému pﬁekvapení jsem pﬁi ranních hlá‰eních postupnû zji‰Èoval, Ïe hlavní slovo a respekt v rozhodování o tom, co, kdy a jak bude, mûl pan sekretáﬁ, budoucí první profesor oboru dûtské onkologie, pﬁednosta Kliniky dûtské onkologie, dûkan lékaﬁské fakulty, prorektor Univerzity Karlovy, pﬁedseda âeské uãené spoleãnosti etc. et etc.
Kongres se konal na podzim v roce 1978 v Praze. Nikdy jsem se podobné události nezúãastnil a byl jsem tou akcí uchvácen. Mohl jsem vidût mnoho zahraniãních osobností dûtské chirurgie a bûhem spoleãenského programu sly‰et skvûlou hudbu, která znûla v krásn˘ch prostorách v podání skvûl˘ch hudebníkÛ.
V‰e bylo dokonale zorganizované a pﬁitom pﬁirozené a jednoduché, takÏe se ãlovûku neznalému vûci zdálo, Ïe staãí
vhodnû seﬁadit pﬁedná‰ky, sepsat si, co kde ﬁíci, dát si zkontrolovat cizojazyãn˘ text a pak se ho nauãit zpamûti nebo pﬁeãíst a je to. Vlastnû vÏdyÈ je to tak jednoduché. Pan sekretáﬁ, kter˘ jakoby znal moje naivní my‰lenky, mû pﬁi jednom ze spoleãensk˘ch veãerÛ kongresu v Jiﬁském klá‰teﬁe pﬁekvapil neoãekávan˘m úkolem, oznámit zmûnu v programu koncertu âeského komorního orchestru, protoÏe jeho umûleck˘ vedoucí Mistr Josef Vlach onemocnûl.
Bylo to jen nûkolik vût ve dvou jazycích a mohl jsem mít i mal˘ lístek s textem v ruce, ale mnû to pﬁipadalo, jako bych
mûl vystoupit s monologem Hamleta. A navíc mû stále nûco nutilo ﬁíci, Ïe se koncert pro onemocnûní nekoná. Nevím uÏ,
kolik chyb jsem udûlal, kolikrát jsem se pﬁeﬁekl nebo zadrmolil text, ale pan sekretáﬁ byl k mému epizodnímu v˘konu velkorys˘, a kdyÏ jsem se omlouval, Ïe to asi nebylo to pravé, povzbudivû poznamenal: „Vidíte, Ïe vám rozumûli, sedí na místû a ne‰li domÛ.“
Od té chvíle jsem si uvûdomil, kolik ãasu, námahy a zku‰eností je tﬁeba vynaloÏit i pro krátké vystoupení, má-li b˘t
profesionální a nikoliv jen v˘sledkem ‰Èastné náhody. Také jsem poznal jak je dobré, kdyÏ je ãlovûk shovívav˘ a má pochopení pro nedokonalost druh˘ch.
Pan profesor toto pochopení má a spolu s humornou pohotovostí umûl napravit ãasté chyby sv˘ch fámulÛ, mezi které
jsem se po této pﬁíhodû rád zaﬁadil.
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Mezi záliby pana profesora patﬁí také historie medicíny, které se vûnoval jako sekretáﬁ a pozdûj‰í pﬁedseda lékaﬁské sekce âeskoslovenské spoleãnosti pro dûjiny vûd a techniky pﬁi âeskoslovenské akademii vûd (âSAV). Sekce mûla své pravidelné pﬁedná‰ky v sále âSAV v klá‰teﬁe v Emauzích. Docházeli jsme tam s kolegou MUDr. Michalem Weinrebem promítat
diapozitivy k pﬁedná‰kám mnoha slovutn˘ch osobností a za odmûnu jsme mohli pít pln˘mi dou‰ky ze studnice historie
medicíny. Ale tyto dou‰ky v kombinaci s pﬁítmím sálu, monotónním zvukem vûtráku diaprojektoru a postupující teplotou
v sále nás vÏdy natolik omámily, Ïe se nám i pﬁi sebevíce zajímavé pﬁedná‰ce chtûlo spát. A i kdyÏ jsme promítali ve dvou
a zdá se to nemoÏné, usnuli jsme jednou oba. (Pravidelnû spal vÏdycky jeden.)
KdyÏ se po obvyklém: „Dal‰í diapozitiv prosím“, nic nedûlo, a stejnû tak po opakovan˘ch Ïádostech pﬁedná‰ejícího, a v sále
se navíc ozval smích, pan profesor, kter˘ znal na‰i slabost, se otoãil a sv˘m zvuãn˘m hlasem konstatoval: „ Oni opravdu usnuli oba!“ Samozﬁejmû, Ïe jsme hned procitli, ale jak jsme se snaÏili rychle napravit vzniklou situaci, pﬁeházeli jsme diapozitivy
a pﬁevrátili diaprojektor. Byla to situace podobná grotesce z éry nûmého filmu. Pan profesor se v‰ak ani nerozzlobil ani nad
námi nenaﬁíkal, ale sv˘m dÛstojn˘m hlasem pohotovû poznamenal: “I kdyÏ v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe jsme pro dne‰ek skonãili, my budeme naopak pokraãovat, kdyÏ se nám páni promítaãi tak dobﬁe prospali. Mûjme s nimi strpení, protoÏe kdyÏ jsme je
tak náhle probudili, tak jim to asi bude chvilku trvat.“ Na‰tûstí jsme se rychle zorientovali a brzy se mohlo pokraãovat v promítání. Na konci pﬁedná‰ky se tak pﬁedchozí extempore jevilo jako pﬁedem pﬁipravená vloÏka pro pobavení publika.
Shodou okolností jsem se stal také sekretáﬁem jiÏ zmiÀované spoleãnosti a v‰echny prvé akce, které mi byly svûﬁeny,
jsem se snaÏil udûlat podle toho, co jsem se od pana profesora nauãil. PokaÏdé jsem si pﬁi tom znovu ovûﬁil, Ïe na setkání,
které má pﬁinést radost, poznání a uÏitek, se musí ãlovûk peãlivû pﬁipravit. Peãlivá pﬁíprava a vytrvalá píle jsou totiÏ nezbytnou sloÏkou kaÏdého nadání, a kdyÏ se k tomu pﬁidají pﬁirozené dary a vlohy pro hudbu, v˘tvarné umûní, literaturu a dal‰í, vznikají z toho v‰echna ta krásná setkání, skrze která nás pan profesor Kouteck˘ jemnû, ale vytrvale pﬁivádí ke kráse,
harmonii a ‰tûstí. Postupuje podle vûãnû platného receptu na ‰tûstí: „Starajíce se o ‰tûstí druh˘ch, nacházíme své vlastní.“
Mil˘ pane profesore, mil˘ Josefe, buì dlouho Ïiv a stále ‰Èasten!
Richard ·kába

Vzpomínka doc. MUDr. Václava Smetany, DrSc., emeritního pﬁednosty Ortopedické kliniky 2. lékaﬁské fakulty, pﬁipomíná
odvíjející se kotouã biografického filmu.

Vita brevis est sed mirabilis
Îivot je krátk˘, ale mnohdy obdivuhodn˘ ve splétání osudÛ rÛzn˘ch lidí, vr‰ení náhod ãi zvlá‰tních setkání. Mnohdy
z pozdního pohledu vypadá v‰e jako dobﬁe pﬁipravené pﬁedstavení.

Obraz první:
V dobû, kdy nikdo z nás netu‰il, ãím bude, mladá blond˘nka, budoucí manÏelka, kterou jsem je‰tû neznal, pracovala vÏdy
v dobû gymnaziálních studií o prázdninách jako pomocná sestra na pediatrii v Novém BydÏovû. Tam potkávala sebevûdomého ãerstvého absolventa medicíny, obdivovaného sestrami pro jeho elegantní zjev, jasnû cílevûdomého, kter˘ seznamoval své okolí se sv˘m Ïivotním plánem stát se kardiochirurgem. Svou ‰ikovností v‰echny o tom pﬁesvûdãoval.
Obraz druh˘:
Na 1. lékaﬁské fakultû se dívka z prvního obrazu seznamuje se sv˘m krouÏkov˘m vedoucím, po ukonãení studia následuje
jejich svatba s nástupem obou do nemocnice v Náchodû, do vyloÏenû ãeského pohraniãí s ﬁadou povûstí, zázraãn˘ch studánek, fantastick˘ch primáﬁÛ a enormnû zku‰en˘ch obvodních v‰eumûlÛ, tedy rodinn˘ch lékaﬁÛ schopn˘ch poradit a pomoci mlad˘m kolegÛm na lÛÏkov˘ch oddûleních. Tam zaãíná medicínská pouÈ manÏelÛ Smetanov˘ch.
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Obraz tﬁetí:
Lékaﬁ z Náchoda vyhrává v roce 1962 konkurz na místo sekundárního lékaﬁe na 2. klinice pro dûtskou chirurgii a ortopedii UK
prof. MUDr. Otakara Hnûvkovského, DrSc.,
patﬁící tehdy jiÏ k Dûtské fakultní nemocnici. Na nejkrásnûj‰ím ze tﬁí dûtsk˘ch oddûlení této historické budovy na Karlovû
námûstí ã. 1, ve tﬁetím patﬁe pracuje mladá,
krásná a zku‰ená staniãní sestra, b˘valá
reprezentantka v házené, která zaãala v té
dobû spojovat svÛj Ïivot s oním mlad˘m
muÏem z prvního obrazu, jenÏ se stal v˘raznû perspektivním lékaﬁem dûtské chirurgie DFN pana profesora Kafky, mlad˘m
MUDr. Josefem Kouteck˘m, kter˘ sv˘m blízk˘m byl znám pod jménem PeÈa. Ten miloval ãtyﬁi „vûci“, pokud se to tak dá ﬁíci:
paní Jitku, pana profesora Kafku, svÛj obor
a hudbu. S narÛstajícím pracovním pﬁátelstvím mladého ortopéda a staniãní sestry
paní Jitky, která se stává mezitím manÏelkou pana Dr. Kouteckého, tato dvojice se sbliÏuje s párem manÏelÛ Smetanov˘ch
a chodí spoleãnû do divadel, pﬁedev‰ím do divadla Na Zábradlí ‰edesát˘ch let obdivovat nové dramatické nápady (Král Ubu)
a po pﬁedstavení u baru i herce (napﬁ. tehdy kouzelného pana Libíãka ãi probírat kouzlo paní Málkové). Tato ãást je organizována manÏeli Kouteck˘mi, naopak manÏelé Smetanovi pﬁivádûjí pana Dr. Kouteckého s chotí poprvé na hokej âSSR-SSSR.
Oba tak poprvé obdivují, kam aÏ v dobû nesvobody je moÏné veﬁejnû dávat najevo politick˘ nesouhlas a dodnes sly‰ím hodnocení Dr. Kouteckého, Ïe se mu to líbí a Ïe si to musíme nûkdy zopakovat (i s pohledem na schlíplé bílé helmy).
Byl to, alespoÀ pro mne, krásn˘ ãas. Paní Jitka mne od poãátku informovala s nad‰ením o první dlouhodobé mezinárodní stáÏi jejího manÏela v NSR v oboru, kter˘ si po chirurgickém vybral, tedy z onkologie. Ona sama naopak napomáhala aktivnû mé snaze o nové metody trakãní léãby u novorozeneckého vykloubení kyãlí, která se pak stala metodou na‰í kliniky. Nic netrvá vûãnû, v‰e se rozplynulo, dny pﬁedev‰ím dospûlé ortopedie na Karlovû námûstí se ch˘lily ke konci, sestra
Jitka ode‰la, ode‰la ﬁada ãlenÛ kliniky a ode‰el jsem i já od ledna 1980 na místo pﬁednosty ortopedicko-traumatologického
oddûlení nemocnice v Kolínû a na‰e styky se pﬁeru‰ily.
Obraz ãtvrt˘:
RÛstem náplnû práce i vrcholové operativy v Kolínû jsem se stal krajsk˘m odborníkem oboru ortopedie a traumatologie Stﬁedoãeského kraje. Prací v poradním sboru hlavního odborníka jsem se stal po polovinû 80t˘ch let s panem prof. Kouteck˘m
jako s hlavním odborníkem MZ pro onkologii pﬁi snaze o vypracování smûrnic o postupu a povinnostech oborÛ v péãi
o onkologické pacienty. Po tomto setkání jsem nevûﬁil, Ïe by se nûco mohlo zmûnit, Ïe bych mohl z Kolína nûkdy odejít,
natoÏ si myslet, Ïe bych mohl v budoucnu je‰tû nûkdy s panem profesorem Kouteck˘m spolupracovat.
Obraz pát˘:
MÛj návrat na 2. ortopedickou kliniku díky událostem z konce roku 1989 znamenal nejen návrat do svazku Fakultní nemocnice na místo pﬁednosty, ale pﬁedev‰ím do svazku 2. lékaﬁské fakulty pod vedením pana prof. MUDr. Kouteckého, DrSc., ãlovûka, kterého jsem si nesmírnû váÏil a kter˘ mi po návratu pomohl splnit povinnosti a podmínky, které jsem splnit musel.
Schválením ﬁeditele nemocnice a prof. Kouteck˘m mne vrátilo ke v‰emu, co jsem mûl rád od moderní rozsáhlé operativy, roz‰iﬁování léãebného repertoáru kliniky aÏ po pﬁedná‰ky, praktickou v˘uku a zkou‰ky od zápoãtÛ aÏ po státnice. Vrátil jsem se do stﬁedu dûní s dûkanem, kter˘ byl brilantním ﬁeãníkem, aÈ ‰lo o slavnostní projevy na fakultû ãi univerzitû, pﬁi
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otevírání studia nebo pﬁi promocích. Prav˘mi perlami byly proslovy pﬁi pﬁíleÏitosti slavn˘ch koncertÛ, které prof. Kouteck˘ jako dûkan ãi prorektor organizoval, které dokládaly jeho vzdûlanost a vûdomosti. Slavné jsou i jeho novoroãenky. Perlami byly rovnûÏ jeho laudace. Doufám, Ïe bohatství jeho proslovÛ bude písemnû zachováno.
Pﬁi pravidelnosti této jeho ãinnosti jsem jen sledoval, jak ten ãas rok za rokem letí. Mezitím jsem vûnoval obãas i péãi
ãlenÛ jeho rodiny, naopak jsem vyuÏíval v mé rodinû jeho odborn˘ch vûdomostí. VÏdy mne bude mrzet, Ïe léãení jeho choti Jitky uÏ na mne nevy‰lo.
âasto na to v‰e myslím, ale nejradûji vzpomínám na tûch nûkolik let v dobách ‰edesát˘ch, kdy jsme byli mladí a plnily se nám první sny, alespoÀ ty medicínské.
Pro mne bude prof. MUDr. Josef Kouteck˘, DrSc. symbolem 2. lékaﬁské fakulty a muÏem, kter˘ s dÛstojností nesl nejen
funkci dûkana, ale byl postavou, my‰lením i skutky hoden funkce prorektora Univerzity Karlovy v Praze.
VáÏen˘ pane profesore, Spectabilis, Va‰e Magnificence, mil˘ PeÈo, jak jinak Ti pﬁát k Tvému Ïivotnímu jubileu neÏ slovy
AD MULTOS ANNOS
Václav Smetana

KdyÏ se stal profesor MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. pﬁednostou Kliniky u‰ní, nosní a krãní v Motole, rozvinula se spolupráce klinik obou pánÛ profesorÛ do neb˘valé ‰íﬁe a kvality. Profesor Kouteck˘ ﬁíkával, Ïe by „Fajstavra mûli zavﬁít v pondûlí ráno na operaãní sál a pustit ho domÛ aÏ v pátek veãer“. Takov˘m byl v jeho názoru operatérem. Podaﬁilo se jim spoleãnû mnohé.

Prof.MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
V „Who is Who“ by byl prezentován jako:
Zakladatel a budovatel ãeskoslovenské dûtské onkologie, kterou vyzdvihl na vynikající svûtovou úroveÀ.
Opakovanû ve funkci dûkana dokázal 2. lékaﬁskou fakultu UK posunout do ãela vysok˘ch ‰kol v âeské republice.
Já bych doplnil: Perfekcionista. Jeho pﬁedná‰ky a eseje komentující napﬁíklad nádherné
hudební veãery byly vÏdy neotﬁel˘m literárním skvostem. Nabit˘ sál, tisíce vûrn˘ch posluchaãÛ nechodilo poslechnout si jen hudbu, ale tû‰ilo se i na jeho zasvûcené úvody, se
spoustou aÏ filozofick˘ch úvah o programové náplni. (Jeho Ïena mi prozradila, Ïe si dokonce cviãil i pﬁednes!)
Velik˘ milovník a znalec v‰eho krásného v literatuﬁe, ve v˘tvarném umûní a v hudbû, kterou i sám aktivnû provozoval.
Ale pﬁedev‰ím a nad tím v‰ím: dobr˘ ãlovûk. NeÏil jen vûdou, prací pro fakultu, pro
dûtské pacienty. Kdysi jsme se náhodnû potkali v âesk˘ch Budûjovicích. V náruãí nesl balík zavaﬁovacích lahví. „To ví‰,
musím Ïenû pomáhat se zpracováním nádherného ovoce. Dalo to ale práci ty lahve vÛbec sehnat.“ (Jeho Ïena mu byla a je
celoÏivotní oporou, realistická, první kritik jeho pﬁedná‰ek, nenápadná brzda, kdyÏ cítí, Ïe to Pepíãek pﬁehání v ãerpání
du‰evních i fyzick˘ch sil).
A vynikající, spolehliv˘ pﬁítel. Na‰e pﬁátelství vznikalo, rostlo a sílilo v prÛbûhu na‰í práce. Zaãalo pﬁed více neÏ 30
lety, na podkladû perfektní spolupráce pﬁi ﬁe‰ení nádorov˘ch onemocnûní v oblasti hlavy a krku u dûtí. V˘sledkem je celá
ﬁada – dnes jiÏ dospûl˘ch „pacientÛ“, kteﬁí se k nám hlásí, vodí nám ukázat své dûti – je to nejen v˘sledek na‰í spolupráce,
ale i doklad lidského, osobního vztahu k tûmto dûtem.
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Vím, Ïe v ﬁadû pﬁíspûvkÛ k Pepíãkov˘m osmdesátinám nebude chybût v˘ãet jeho úspûchÛ na vûdeckém, v˘zkumném i léãebném poli. Samozﬁejmû, Ïe je znám, sleduji je a jsem hrd˘, Ïe jsem se zejména na tom léãebném poli malou kapiãkou mohl
podílet. Ale na prvním místû mého vztahu k nûmu je právû to spolehlivé, lidské pﬁátelství.
TakÏe: vûﬁím, Ïe se vyhneme úskalím a strastem tûlesn˘m je‰tû poﬁádnou ﬁádku let a na‰e pﬁátelství znovu oslavíme pﬁi
na‰í devadesátce.
Jaroslav Fajstavr

KdyÏ se profesor MUDr. Vladimír Bene‰, DrSc. ujal vedení novû zﬁízeného oddûlení dûtské neurochirurgie v motolské
nemocnici, otevﬁela se koneãnû dûtské onkologické klinice a panu profesoru Kouteckému moÏnost zajistit komplexní péãi
i o dûti nemocné nádory mozku. Profesor Bene‰ je pro jubilanta velkou osobností. Nejen kvÛli tûm nádorÛm. Jeho vzpomínka
je pﬁesvûdãiv˘m dokladem jejich vzájemn˘ch vztahÛ.

KdyÏ jsem po propu‰tûní z armády pﬁe‰el do Fakultní nemocnice Motol, abych tu zaloÏil neurochirurgické oddûlení, nebyla to Ïádná sláva, nikdo mû nevítal. Kromû dûtsk˘ch neurologÛ, s nimiÏ jsem spolupracoval jiÏ ve vojenské nemocnici, nemûl
o neurochirurgii nikdo zájem, nikoho nenapadlo, Ïe by ji mohl potﬁebovat. Byl jsem proto v nepﬁíjemné isolaci, kterou jsem
sná‰el tím hÛﬁ, Ïe jsme ve vojenské nemocnici byli aÏ do roku 1969 jedna rodina.
Pak pﬁi‰el jednoho dne prof. Josef Kouteck˘, pﬁednosta velké renomované kliniky, a nabídl mnû, primáﬁi nejmen‰ího
oddûlení, poﬁádání pravideln˘ch spoleãn˘ch semináﬁÛ. Teprve na nich jsem ho poznal. Byl vÏdy noblesní, tolerantní k názoru jin˘ch, vÏdy pohotov˘, vtipn˘, pln˘ optimismu. Pro mne, kter˘ mûl rád otevﬁené odborné diskuse, to byla první podaná
ruka, jakoby nûkdo koneãnû rozsvítil. Pamatuji, jak jsem pﬁijel z PaﬁíÏe otﬁesen statistikami o hrÛzn˘ch následcích ozaﬁování mal˘ch dûtí s meduloblastomem. Josef okamÏitû v léãení meduloblastomu reagoval.
Pohodové semináﬁe ustávaly, asi proto, Ïe onkologové se stále víc ﬁídili schématy z velk˘ch západních studií, ale osobní styk v‰ech pracovníkÛ zÛstal, o kaÏdém pacientovi jsme spoleãnû rozhodovali po dlouhé diskusi. Spolupráce malého
oddûlení s velkou klinikou byla vÏdy v˘borná.
Za své zásluhy o dûtskou neurochirurgii jsem byl povûﬁen, abych jako prezident organizoval kongres Internacionální
spoleãnosti dûtské neurochirurgie. V roce 1992 to byla organizaãnû jen velmi tûÏko zvládnutelná událost. Z celé nemocnice Motol o svûtovém sjezdu vûdûli jen dût‰tí neurologové a onkologové, kteﬁí se aktivnû zúãastnili. Musím pﬁiznat, Ïe sjezdu se úãastnil jako tehdej‰í ministr zdravotnictví doc. Martin Bojar, tedy neurolog z Motola.
Sjezd dopadl odbornû, spoleãensky i finanãnû velmi dobﬁe, proto jsem mohl pomûrnû velkou ãástku darovat na v˘stavbu onkologie Josefa Kouteckého, na kterou se tenkrát organizovala sbírka. Bylo to nejen uznání v˘znamnému oboru, bylo
to i za tu podanou ruku a rozsvícení v tmavém pokoji.
Pﬁi pohodové spolupráci s profesorem Josefem Kouteck˘m jsem samozﬁejmû poznal jeho ko‰até zájmy. Líbily se mi, proto jsem Josefovi fandil i po svém odchodu do dÛchodu nejen v jeho dûkanské funkci, ale i v poﬁádání legendárních koncertÛ, na které chodím dodnes.
Nevím, Josefe, jestli jsme se za tu krátkou dobu poznali dost, abych nûco smûl pﬁipsat k Tv˘m kulat˘m narozeninám.
Ale vûﬁím, Ïe se svou noblesou a pohodovostí pﬁijme‰ pﬁání dal‰ích let od svého pﬁítele
Vladimíra Bene‰e

V konci období „budování socialismu“ doslova vpadl sv˘m umûním a následn˘m pﬁátelstvím do Ïivota manÏelÛ Kouteck˘ch
Mistr Oldﬁich Kulhánek. Na poãátku jejich více neÏ dvacetiletého setkávání nestál nikdo men‰í neÏ císaﬁ Rudolf II. a vûda i umûní, kter˘m jeho Majestát holdoval. Oldﬁich Kulhánek mu dal v ‰esti nádhern˘ch grafick˘ch listech podobu, které PeÈa, milovník rudolfínské doby, nemohl odolat. Od té chvíle podléhají on i jeho paní Jitka kouzlu celého jeho díla i ‰armu jeho osobnosti.
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Své laudatio zaãnu trochu ze ‰iroka. Pﬁem˘‰lel jsem, kdy vzniká a kde pramení vzájemné pochopení, pﬁerÛstající v pﬁátelství mezi lékaﬁem a umûlcem. Snad je to tím, Ïe se oba zajímají o ãlovûka, Ïe stﬁedobodem jejich ãinnosti je u jednoho pomoc
tûlu i du‰i a u druhého – umûlce, je to umûlecká v˘povûì o stavu du‰e ãlovûka. Je to vzájemné pochopení obou, je okouzlením i inspirací. Lékaﬁ i umûlec se dot˘kají nejvût‰ího lidského tajemství – samotné existence Ïivota.
A teì tro‰ku jednodu‰eji, vÏdycky je dobré mít za pﬁítele lékaﬁe, kter˘, kdyÏ mÛÏe, tak pomÛÏe. Já zase na oplátku mu
zpﬁíjemním sv˘mi díly realitu, ve které Ïije.
Mé setkání s na‰ím jubilantem se datuje od roku 1989. V tomto roce jsem vytvoﬁil cyklus leptÛ zvan˘ Rudolfini. Byla
to moje apoteóza doby, kterou povaÏuji za jeden z vrcholÛ ãeského, ale i evropského umûní. Na bratislavském hudebním festivalu byli moji Rudolfini vystaveni a vzápûtí jsem mûl telefonát, ve kterém mne znám˘ profesor Kouteck˘ skládal komplimenty, a tak jsme si domluvili setkání v mém ateliéru. Mé sympatie okamÏitû pﬁerostly v nad‰ení, neboÈ jsem v osobû Josefa Kouteckého poznal ãlovûka, kter˘ nejenÏe obdivuje mého milovaného Rudolfa II. a umûní jeho doby, ale s kter˘m jsem
si, tak jak ‰el Ïivot, rozumûl a byl inspirován víc a víc. Stali se z nás pﬁátelé, nechci, aby to znûlo banálnû. JelikoÏ jazyk nedokáÏe postihnout cel˘ obsah onoho sdûlení, radûji zÛstanu u prostého- jsme pﬁátelé. Mne PeÈa fascinuje hloubkou svého my‰lení, zájmÛ i invence. Pro mne je opravdu inspirující kaÏdé setkání s ním.
Jestli nûkdo dovede verbálnû postihnout to, co jsem vytvoﬁil, je to on. âasto mu závidím, Ïe to tak umí, ale nakonec si ﬁíkám,
nedej boÏe, kdybych tohle umûl jako on, asi by to moje kreslení za nic nestálo. MÛj prostor pro dobrodruÏství ducha je totiÏ
moje kresba, grafika a tak to máme docela dobﬁe rozdûlené. Asi bych toho napsal i více, o tom, jak si rozumíme i v tûch praktick˘ch vûcech Ïivota, Ïe po nás nikdo (tedy ani na‰e drahé poloviãky) nemohou chtít zatlouct hﬁebík. Îe jsme vyznavaãi Ïivota, Ïe hledáme to lep‰í, i kdyÏ je to hodnû tûÏké, zkrátka, Ïe ctihodn˘ profesor Kouteck˘ je mÛj kamarád do nepohody.
Co mu ale opravdu závidím, je jeho pﬁirozená noblesa a nadhled i v tom, jak dokáÏe poslat hlupce do háje. Uãím se,
uãím, ale jako umûlec jsem moc emotivní.
Mil˘ pﬁíteli, mil˘ PeÈo, pﬁeji Ti v‰echno, co bys rád, buì mi vzorem a hleì na mne se sobû vlastní noblesou a nadhledem.
TvÛj
Oldﬁich Kulhánek
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Sklizeň (léta 1990-2010)

D

omnívám se, Ïe uvádût posledních dvacet let dosavadního Ïivota pana profesora Kouteckého je no‰ením dﬁíví do lesa
– stal se jednou z nejznámûj‰ích osobností „polistopadového“ období v na‰í republice – nejen v medicínû. Staãí pﬁi-

pomenout, Ïe byl jednou z prvních pûtadvaceti osobností zaﬁazen˘ch na poãátku 90. let (minulého století) do velmi sledovaného a oblíbeného televizního poﬁadu GEN. Televizních a rozhlasov˘ch poﬁadÛ, ve kter˘ch mûl pﬁíleÏitost nabízet veﬁejnosti své názory, stejnû jako ãlánkÛ v rÛzn˘ch ãasopisech bylo mnoho desítek a reakce veﬁejnosti na nû vyjadﬁovaly stovky
dopisÛ a telefonátÛ. Mimoﬁádn˘ ohlas vyvolával rozhlasov˘ poﬁad „Jak to vidí…“, ve kterém po tﬁi roky komentoval otázky obecné kulturnosti (a nekulturnosti) na‰í souãasnosti.
Po sametové revoluci, tedy od roku 1990, ve kterém oslavil ‰edesátiny, mûl za sebou nepﬁehlédnutelné pracovní v˘sledky a mohl zaãít odpoãítávat. Jeho ãinorodost se ale naopak násobila. Klinika, kterou vedl, zaãala díky zaloÏené Nadaci Národ
dûtem a jejím prostﬁednictvím získan˘ch finanãních prostﬁedkÛ vzkvétat. Nejen ji, ale i mnoho s ní spolupracujících ústavÛ a klinik bylo moÏné vybavit moderními diagnostick˘mi i léãebn˘mi pﬁístroji. ÚroveÀ péãe o dûti nemocné nádory zaãala stoupat. Nastupovali noví pracovníci, zaãala se rozvíjet spolupráce se zahraniãními pracovi‰ti, na klinice bylo moÏné
vybudovat první laboratoﬁ a vyvrcholením jeho úsilí byla v˘stavba nového pavilonu Dûtské onkologie, ve kterém bylo moÏné vybudovat jak dÛstojné ambulance a v˘zkumné laboratoﬁe, tak zejména radioterapeutické oddûlení. Po desetiletích, kdy
bylo nutné den co den pﬁeváÏet nemocné dûti k ozaﬁování do ostatních praÏsk˘ch nemocnic, zaãaly b˘t ozaﬁovány „doma“.
Na samém zaãátku té pﬁevratné doby roz‰íﬁila ãinnost profesora Kouteckého nová, velice rozsáhlá dimenze. 1. února roku
1990 se stal dûkanem 2. lékaﬁské fakulty a spoleãnû s akademick˘mi spolupracovníky v kolegiu dûkana, ve Vûdecké radû
fakulty a v jejím Akademickém senátu se podaﬁilo ustavit nové, do té doby chybûjící ústavy a kliniky. VyÏadovalo to dokonalou spolupráci s vedením nemocnice a právû tak s vedením Univerzity Karlovy. Vztahy pana profesora s rektory a jejich
kolegii dosáhly úrovnû hodné praÏského vysokého uãení. Dûkanoval dlouh˘ch tﬁináct let, roz‰íﬁen˘ch o vsunuté tﬁi roky,
ve kter˘ch byl jejím prorektorem. Bûhem tohoto ‰estnáctiletého období pﬁipomenul ojedinûl˘m zpÛsobem 40. a 50. v˘roãí
zaloÏení fakulty (mj. publikacemi Étos Hippokrates a zejména Spondeo ac polliceor, kter˘mi se nemÛÏe pochlubit Ïádná jiná
fakulta) a mûl ve funkci prorektora zásadní podíl na dÛstojn˘ch oslavách 650. v˘roãí zaloÏení Karlovy Univerzity.
Je pﬁirozené, Ïe byl pﬁizván do ﬁady grémií jako jejich Ïádan˘ ãlen ãi pﬁedseda, byl po léta pﬁedsedou âeské onkologické spoleãnosti a její sekce dûtské onkologie. Stal se zakládajícím ãlenem Uãené spoleãnosti a pﬁi tom v‰em ﬁídil zdravotnickou ãinnost kliniky, zanícenû uãil (i v rámci postgraduální v˘chovy lékaﬁÛ), psal a vydával odborné monografie a uãebnice, pﬁedná‰el u nás i v zahraniãí a publikoval desítky odborn˘ch sdûlení. Jistû není zapotﬁebí ve v˘ãtu pokraãovat.
Pﬁipomenul jsem to struãnû v rámci tohoto jubilejního souboru proto, abych doloÏil, jak ‰iroké byly jeho styky s mnoha
jedinci, z nichÏ nûkteﬁí, ti nejbliÏ‰í, do nûho následnû zaﬁazen˘mi vstupy pﬁispûli.
Ov‰em nebyl by to profesor Kouteck˘, kdyby omezil tuto etapu svého Ïivota jen na oblast medicíny. ·íﬁe jeho zájmÛ
o kulturnost a v jejím rámci o umûní, se stala natolik známou, Ïe ho do sv˘ch ﬁad vtáhli umûlci – byl ãlenem správní rady
Akademie v˘tvarn˘ch umûní, je pﬁedsedou Nadace Národní galerie v Praze, ãlenem Nadace SdruÏení ãesk˘ch umûlcÛ grafikÛ Hollar a mnoho let ãlenem Rady Národního divadla. Byl duchovním strÛjcem vynikajících SalonÛ Zentivy. To ale není
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zdaleka v‰echno – byl iniciátorem a organizátorem ‰edesáti proslul˘ch Karolinsk˘ch a Rudolfinsk˘ch komorních koncertÛ
Kocianova kvarteta, zahajoval desítky vernisáÏí v˘tvarn˘ch v˘stav, kﬁtil knihy a hudební nosiãe a je autorem kníÏky pro dûti
Vodníãek BuliÏníãek, nûkolikadílné edice Krásná setkání (dal‰í pﬁipravuje) a pozoruhodné knihy Îivot od beznadûje k úspûchu, ve které vzpomíná na svÛj Ïivot s dûtskou onkologií. Ze v‰ech vyzaﬁuje jeho láska k ãeskému jazyku a z mnoh˘ch i jeho
láska k Praze. A znovu – v‰echna tato ãinnost mu pﬁinesla mnoho nov˘ch setkání a pﬁátelství, vyjádﬁená jejich protagonisty na následujících stránkách. Konãí je pﬁíspûvky osobních PeÈov˘ch pﬁátel, které jsem nemohl zaﬁadit do zvolené struktury knihy, která v‰ak pro nûho budou právû tak v˘znamná a milá. Bylo by toho je‰tû mnoho, co bych mohl nebo mûl doplnit.
To ale není zámûrem. Ono totiÏ v‰echno to ostatní vyplyne z následujících pﬁíspûvkÛ jaksi samo.

Profesor Kouteck˘ má uÏ od studentsk˘ch let slabost pro patologickou anatomii. Také pro patology. Bylo více tûch dobr˘ch,
ale tﬁi z nich byli pﬁece jen pro nûho nej- : pﬁednû jeho uãitel profesor Heﬁman ·ikl, dále spoluautor jeho velké monografie
o nádorech dûtského vûku docent Karel Motlík a koneãnû jeho spolupracovník v klinické praxi profesor Josef Stejskal. Ten
si vychoval nástupce, kter˘ se stal Kouteckého patologem ãtvrt˘m. Profesor MUDr. Roman Kodet, CSc., pﬁednosta Ústavu
patologie a molekulární medicíny, PeÈovi napsal:

Pana profesora Josefa Kouteckého znám od sv˘ch studijních let a své promoce pﬁed 30 lety. Jeho uváÏliv˘ a citliv˘ pﬁístup
k nemocn˘m dûtem jsem postﬁehl hned po prvních krÛãcích ve svém oboru, v patologii, kdy mû tehdej‰í ‰éf Ústavu patologie, doc. Josef Stejskal, povûﬁil pﬁevzít onkopatologickou diagnostiku u dûtí. Tehdy jsem zaãal nav‰tûvovat pravidelné
mezioborové semináﬁe na Klinice dûtské onkologie, pﬁestûhované do dûtské ãásti Fakultní nemocnice v Motole z Karlova.
VÏdy jsem se tû‰il na písemnou pozvánku, kterou pan profesor Kouteck˘ rozesílal nám, pﬁespolním, po‰tou a ãísloval je
v poﬁadí. Po letech mûlo ãíselné oznaãení trojmístnou podobu. To vypovídalo o vytrvalé a usilovné klinické práci, zvaÏování diagnóz, zpÛsobech léãby a nûkdy i o zoufalství nad beznadûjnû postiÏen˘mi dûtmi onemocnûl˘mi zhoubn˘m nádorem. Posluchárna kliniky byla relativnû velká, ale nevûtratelná místnost se siln˘m stupnûm vzdu‰né vlhkosti. Jakmile se
v‰ak zaãalo ﬁe‰it onemocnûní nûkterého z dûtsk˘ch pacientÛ, na subtropické podmínky klimatu jsme rychle zapomínali. Je
velmi pozoruhodné, Ïe i po tﬁech desetiletích pﬁichází pan profesor na semináﬁe, které poﬁádá Klinika dûtské hematologie
a onkologie ve spolupráci s dal‰ími specialisty a scházíme se v posluchárnû na‰eho ústavu v Modré budovû Fakultní nemocnice v Motole. Pan profesor je vÏdy nejen pozorn˘m posluchaãem, ale cenn˘m komentátorem a pﬁispûvatelem k diskusím.
Co se za tu dobu zmûnilo? Pan profesor vedle jedineãného vedení svého pracovi‰tû ukázal svÛj obrovsk˘ nadhled a svou
píli v mnoha dal‰ích rovinách, o kter˘ch jsem nemûl jako zaãáteãník ani povûdomí. Pﬁednû jej v porevoluãním období na‰e
fakulta opakovanû volila dûkanem. Po celou dobu jeho dûkanování jsem mûl pocit jistoty, Ïe na‰e jednání na fakultû je svobodné, nezatûÏované zbyteãnostmi a mohli jsme se skuteãnû
vûnovat své práci a pﬁípravû studentÛ na povolání. Bylo jasné,
Ïe pan profesor pﬁebíral na svá bedra mnoho úkolÛ, od kter˘ch
nás tím oprostil. Jeho nezmûrnou píli a vÛli pomáhat nejen pacientÛm, ale také spolupracovníkÛm z jin˘ch oborÛ mohu doloÏit i sv˘mi osobními záÏitky. Nemohu zapomenout na svou
inauguraci na místo pﬁednosty Ústavu patologie v roce 1992,
kterou pan profesor reÏíroval s noblesou a ‰armem a neváhal
váÏit cestu na Albertov, kde mi symbolicky pﬁedával Ïezlo vedoucího po panu profesorovi Stejskalovi. Ostatnû se tehdy pan
profesor Kouteck˘ vracel do míst, kam pravidelnû a pilnû docházel jako student k profesoru Heﬁmanu ·iklovi a kde sbíral
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také své první medicínské zku‰enosti. Patologie zÛstala panu profesorovi Kouteckému stále blízká, a to nejen proto, Ïe bioptické nálezy byly vÏdy s napûtím oãekávány na klinice prakticky ke kaÏdému pacientovi, ale také proto, Ïe mûl a má mezi
patology ﬁadu pﬁátel ve své generaci (doc. K. Motlík, prof. J. Stejskal a dal‰í) a má také nepﬁímé Ïáky, ke kter˘m se hlásím já
osobnû. Vyuãován panem profesorem jsem sice nebyl pravidelnû, ale kaÏdé setkání povaÏuji za ‰kolu Ïivota, ‰kolu slu‰nosti,
korektnosti a odu‰evnûlosti neb˘valé síly. Kdo zaÏil pravidelné pﬁíspûvky pana profesora na vûdeck˘ch radách fakulty
k Ïivotním v˘roãím velk˘ch osobností fakulty, ale i lidem v‰ech profesí vûrn˘ch fakultnímu prostﬁedí, jistû pﬁitaká, Ïe tyto
pﬁíspûvky mûly neopakovatelné kouzlo, vtip a nadhled. Nikdy nepropadly do formálních a fádních kli‰é. PokaÏdé jsme
vycházeli z tûchto laudací povzneseni nad v˘razem úcty k jin˘m, nûkdy i vzdálenûj‰ím spolupracovníkÛm pana profesora
Kouteckého. To byla ‰kola, která nás ovlivÀovala a pﬁipravovala do budoucna. Panu profesorovi vdûãím, jako jeden z mnoha, za svÛj akademick˘ rÛst. Nedovedu si pﬁedstavit, jak bych dopadl, kdyby si mû pan profesor nepozval a neuloÏil mi úkol,
Ïe musím v inauguraãní pﬁedná‰ce obhájit své nastávající jmenování profesorem. Myslím, Ïe bych se k tomu sám nikdy
neodhodlal.
V˘znamn˘mi momenty odborného Ïivota byly i zahajovací proslovy pﬁed konferencemi. Upﬁímnû jsem byl vyveden
z míry pﬁátelsk˘m proslovem pana profesora Kouteckého pﬁi pﬁíleÏitosti zahájení 31. sjezdu ãesk˘ch patologÛ, kter˘ jsme
jako ústav poﬁádali v roce 2004. Tehdy se pan profesor pﬁihlásil ke sv˘m zaãátkÛm v Hlavovû ústavu za vedení profesorem
H. ·iklem a mû pﬁekvapil pﬁedáním vydání známé uãebnice profesora H. Hamperla z roku 1942 jako skuteãné bibliografické lahÛdky.
Vrcholem byly proslovy pana profesora pﬁi koncertech, které pro fakultu, univerzitu a pﬁátele za pﬁispûní Kocianova
kvarteta a mnoha dal‰ích hudebníkÛ poﬁádal a stále poﬁádá. Mohu ﬁíci, Ïe jsem se vÏdy tû‰il nejen na záÏitek hudební, ale
neménû také na projev pana profesora.
Pﬁeji touto krátkou zdravicí panu profesorovi do dal‰ích let pevné zdraví a pocit, Ïe jej máme v úctû a rádi. A toto pﬁání má
osobní trochu sobeck˘ podtext – pﬁeji totiÏ i sobû, abychom se mohli dál setkávat a já si mohl dopﬁát naslouchat a vnímat
osobnost, ke které cítím hlubokou úctu a vnímat náklonnost, která je vyzaﬁována celou osobou pana profesora.
V Praze 31. ledna 2010
Roman Kodet

JestliÏe platí, Ïe „jablko nepadá daleko od stromu“, dokazuje to Ïák a nástupce profesora Fajstavra na místû pﬁednosty Kliniky nosní, u‰ní a krãní docent MUDr. Zdenûk Kabelka dokonale. Profesor Kouteck˘ ho zná od jeho uãÀovsk˘ch let.

V Ïivotû je jen málo lidí, které mÛÏeme zaﬁadit mezi své uãitele v tom nejlep‰ím slova smyslu. V mém Ïivotû k nim pan
profesor Kouteck˘ patﬁí. A pﬁi tom jsme se nikdy nesetkali jako student a vyuãující. Poprvé jsem pana profesora poznal, kdyÏ
na‰e klinika navázala tûsnou spolupráci s Klinikou dûtské onkologie. To, co jsem ihned vycítil a co naprosto odpovídalo
mému chápání svûta, byla jeho lidskost. Chápání rozmûru, jak vûci mají b˘t seﬁazeny a jak je to správné. Na to není potﬁeba mnoho slov, myslím, Ïe nûkdy není ani potﬁeba mluvit. Pﬁitom je pan profesor Kouteck˘ mistrem slova, ctitel a propagátor krásy ãeského jazyka.
Setkání s panem profesorem jsou vût‰inou krátká, pracovní, nebo jako lehk˘ dotek cestou na chodbû motolské nemocnice, nebo na koncertû. Na délce v‰ak nezáleÏí, protoÏe máte pocit, Ïe setkání vlastnû navazují. Stejné je to i s pocitem, Ïe
pan profesor patﬁí k tûm stavitelÛm, kteﬁí s rozmyslem vybudovali základy a trpûlivû vedou stavbu do v˘‰ky tak, aby byla
silná, prostorná a lahodila oku i du‰i. Místo dobﬁe vypálen˘ch cihel a neo‰izené malty pouÏívá pan profesor znalosti
a pochopení. A nemá rád, kdyÏ se staví lajdácky – v medicínû, v politice, nebo kdekoliv jinde.
Jen jednou jsem se s panem profesorem setkat nechtûl. To kdyÏ jsem vy‰etﬁil jeho vnuka, kter˘ mûl potíÏe se zánûty stﬁedního ucha a bubínek si ﬁíkal o operaci, moÏná ne jednu. ¤íkal jsem si, Ïe bych panu dûkanovi nerad pﬁidûlával starosti. Nález
nevypadal dobﬁe.
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Zaãali jsme cviãit autoinsuflaci stﬁedou‰í. Zní to vûdecky, ale
ve skuteãnosti vypadá trochu smû‰nû. Pan profesor mne krátce na to potkal na nádvoﬁí nemocnice, zkoumavû se na mne
podíval a ﬁekl – „pane docente, vy na tom u‰ním máte zvlá‰tní metody léãení – dûti vám nesly‰í a vy je nutíte foukat do
balónku“. Nasazená léãba fyziologického provzdu‰Àování stﬁedou‰í mûla na‰tûstí pﬁímo fantastick˘ úspûch. Tím foukáním
jsme nejen unikli operaci, ale bubínek se uvolnil, vypnul a za
tﬁi mûsíce nebylo poznat, Ïe se ve stﬁedou‰í dûlo nûco ‰patného. To cviãení pomohlo stovkám dûtí, ale bubínek vnuka pana
profesora vidím pﬁed sebou jako fotografii.
Málokdy mÛÏeme vrátit v‰e, ãeho se nám dostalo. Nicménû vracet mÛÏeme tím, Ïe budeme dávat dál.
S podûkováním a pﬁáním v‰eho dobrého
Zdenûk Kabelka

Dûtskou onkologii si nelze pﬁedstavit bez dûtské neurologie. Dûtská onkologie v Motole má v této oblasti ‰tûstí. Kliniku dûtské neurologie vede profesor MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Spolehlivû rozvíjí odkaz jejího zakladatele profesora MUDr.
Ivana Lesného. Pana profesora má rád. Dokládá to jeho laskavá a vtipná úvaha.

Čtyři věty s profesorem Kouteckým a Kocianovým kvartetem
21. prosince slunce na obrátce zajiskﬁilo a dodalo sílu jak k dopisování grantové Ïádosti ãi
tﬁídûní papírové a elektronické pﬁedvánoãní po‰ty, tak i k pﬁedsevzetí, Ïe slíbené ãlánky
budou do konce roku dopsány. JenÏe… jak psát o nûkom, kdo tak brilantnû vládne slovem
i perem a jehoÏ laudace se staly mal˘mi literárními skvosty? Na‰tûstí veãerní komorní koncert pﬁinesl nejen krásnou Dvoﬁákovou hudbu v podání Kocianova kvarteta, ale i potﬁebnou
inspiraci. A tak se z tónÛ Amerického kvartetu postupnû vynoﬁovaly ãtyﬁi portréty oslavence:
Allegro ma non troppo – ve sviÏném tempu se profesor K. objeví nejprve jako „Homo
creans“, ãlovûk tvÛrce, kter˘ nejenÏe skvûle ovládá své milované ﬁemeslo (chirurgii a onkologii), ale kter˘ hledá nové cesty a stává se zakladatelem dûtské onkologie…
Lento – profesor K. pomalu vzhÛru stoupající a shÛry dirigující, mentorující i chválící
– pﬁednosta, dûkan, prorektor … „Homo dirigens“. Vzpomínám na jeho promoãní projevy
v Karolinu – jednou provonûné láskypln˘m pochopením v‰ech aspektÛ Ïivota a rezonující
s muÏskou polovinou pﬁíbuzn˘ch v auditoriu („vidí‰ mámo, i ten pan profesor povídal, Ïe
mi ta skleniãka a cigárko neu‰kodí“), jindy lamentující nad úpadkem kultury lékaﬁského
jazyka pﬁi psaní chorobopisÛ i odborn˘ch ãlánkÛ („ tak si to sly‰el táto, ani poﬁádnû psát se ten kluk v Praze nenauãí“).
Z Dvoﬁákovy hudby vytane i úsmûvná vzpomínka na studenty na‰í fakulty, kteﬁí nejprve dlouho váhali s odpovûdí na otázku, kdo namaloval Ecce Homo 3 (promítám tento obraz na zaãátku pﬁedná‰ky o vyvíjení i zavíjení lidského mozku), a po
nápovûdû, Ïe autor obrazu je pﬁítel dûkana Kouteckého, jeden z nich ‰eptl: “Îe by Dürer?“
Molto vivace – profesor K. jako „Homo amans“, ãlovûk milující nejen svou Ïenu Jitku a celou rodinu, ale i své ãetné
pﬁátele, kolegy a studenty. Vidím vÏdy vlídnou a mírnû doprava naklonûnou trpûlivû naslouchající tváﬁ a sly‰ím láskyplné
nabádání...
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Vivace ma non troppo – profesor K. jako „Homo ludens“, ãlovûk hrav˘ a hrající, pianista i spisovatel, básnicky na tomto svûtû zabydlen˘, vûdec, gurmán a romantik…
Americk˘ koncert doznûl a Bﬁevnovsk˘m klá‰terem se nesl dlouh˘ potlesk. Tleskal jsem nejen Dvoﬁákovi, HÛlovi,
Paìourkovi, Berná‰kovi ãi âernému, ale pﬁedev‰ím panu profesorovi. Pak zaznûly koledy a já si v duchu pﬁál, aby profesor
Kouteck˘ mohl je‰tû pár desítek let tvoﬁit, chválit, milovat a hrát si.
26. 12. 2009
Vladimír Komárek

Nûkdej‰í laskavá ‰éfka Oãní kliniky dûtí a dospûl˘ch v Motole – paní profesorka MUDr. Blanka BrÛnová, DrSc. vÏdycky
byla a dodnes zÛstala pánû profesorovou obdivovatelkou.

Krédo prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
Spojením vûdûní a krásy (tj. vûdy a umûní) spolu s mravností
dosáhnout znovu zásadních principÛ humanistické kultury.
Sled oslovení, kter˘ch se prof. Kouteckému od promoce dostalo, by vystihoval odbornou a vûdeckou kariéru a vypadal by asi takto:
Pane doktore, asistente, ordináﬁi, primáﬁi, kandidáte vûd, docente, pﬁednosto, profesore, doktore vûd, spectabilis dûkane, magnificence prorektore. Takov˘ v˘ãet by ale zcela pomíjel velikou oblast
aktivit pana profesora (zakládající ãlen a pozdûj‰í pﬁedseda Uãené spoleãnosti, pﬁedseda Nadace
Národní galerie, ãlen Rady Národního divadla atd. atd…) Kdybych chtûla uvést v‰echna uznání,
medaile a ãestná uznání, jenom jejich v˘ãet by zaplnil nûkolik stran. Vyzdvihnu tedy jen poslední
vyznamenání – udûlení Národní ceny vlády âeská hlava 2009.
Je tedy zdánlivû velice snadné pﬁiãinit nûkolik slov k oslavû krásného Ïivotního jubilea tak velké osobnosti. Jakmile ale chci formulovat my‰lenky, upadám do naprosto beznadûjné neschopnosti.
Uvûdomuji si totiÏ brilanci vyjadﬁování prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., se kterou formuluje
nejen svoje odborná sdûlení, ãlánky, pﬁedná‰ky, beletrii i popularizující sdûlení.
Dovolte mi, abych se zmínila jen o nûkolika oblastech, které pro mne (vynechám ohromné odborné a vûdecké zásluhy
na poli dûtské onkologie) pﬁi pohledu na osobnost prof. Kouteckého vystupují do popﬁedí.
Jako ãlenka Vûdecké rady 2. LFUK jsem mûla déle neÏ 12 let moÏnost sledovat dokonalé slavnostní laudace pﬁi Ïivotních v˘roãích pracovníkÛ fakulty. V nich dovedl s nesmírnou a obdivuhodnou dÛkladností i vtipn˘m nadhledem formulovat koﬁeny, Ïivota bûh, odborné zásluhy i náhled do soukromí jubilanta.
VÏdycky jsem to velice obdivovala a v duchu se ptala, kde se vezme tolik ãasu i na takovéto aktivity.
Dal‰ím poÏitkem je proãítání novoroãních pﬁání, v nichÏ prof. Kouteck˘ s paní Jitkou dovede dokonale vyjádﬁit ohlédnutí za konãícím rokem a zformulovat hluboce filozoficky, eticky, se znaãnou mírou empatie a noblesy pﬁání do nového roku.
Je sváteãním záÏitkem proãítat tato moudrá slova a je mou radostí a p˘chou, Ïe je mám v‰echna uloÏená.
Velice v˘znamnou a zásluÏnou kulturnû spoleãenskou aktivitou prof. Kouteckého byly Karolinské koncerty, které se
konaly od ﬁíjna 1991 do prosince 2005 a potom jakoby volnû pﬁe‰ly v Rudolfinské koncerty s profesorem Kouteck˘m. B˘t
hlavou i srdcem tak skvûl˘ch kulturních setkání není jistû snadné. Vztah ke Kocianovu kvartetu (jehoÏ ãlenové se stali blízk˘mi bytostmi i pro nás, posluchaãe koncertÛ), dát náplÀ, získat t˘m oddan˘ch organizátorÛ a sponzory, je obdivuhodné.
Pﬁítomnost nejvy‰‰ích pﬁedstavitelÛ na‰eho kulturního, vûdeckého i církevního Ïivota byla celá léta dÛkazem velké váÏnosti,
které se prof. Kouteck˘ tû‰í. Od sv˘ch dûtsk˘ch let jsem zvyklá chodit na koncerty, vÏdycky pro mne hudba mnoho znamenala. Karolinské a Rudolfinské koncerty byly zcela v˘jimeãné úvodními pﬁedná‰kami prof. Kouteckého, v nichÏ dovedl
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proÏitek z poslechu obohatit nejen pohledem na hudební skladatele, ale i zasvûcen˘m, obdivuhodn˘m rozborem díla samotného.
Tak vznikl Klub pﬁátel prof. Kouteckého, kter˘ sice nemá organizovanou ãlenskou základnu, ale ﬁadu citovû spﬁíznûn˘ch jedincÛ.
Nakonec se musím zmínit o ãistû soukromé vzpomínce na prof. Kouteckého.
Pﬁed 17 lety to byla v podstatû jen krátká rozmluva, kdyÏ jsem se na nûj obrátila sice také jako pﬁednostka kliniky na
dûkana, ale pﬁedev‰ím jako pacientka na odborníka. Pﬁi tomto relativnû krátkém setkání jsem získala pocit vnitﬁního klidu,
síly a pﬁesvûdãení, které je tolik potﬁebné v boji s nepﬁízní osudu. Tisíceré díky Vám, pane profesore!
Ad multos annos!
Blanka BrÛnová

Profesor MUDr. Jan Star˘, DrSc. má v Ïivotû pana profesora Kouteckého v˘luãné místo. Jeho odbornou kariéru sledoval od
sam˘ch poãátkÛ a obãas se na ni podílel – jako oponent jeho vûdecko-pedagogick˘ch prací, jako dûkan a posléze, kdyÏ pﬁedal do jeho rukou milovanou kliniku. Bylo to pﬁedání ‰Èastné, nemohl ji pﬁedat nikomu lep‰ímu a zdatnûj‰ímu. 12. ledna
2004 se Klinika dûtské onkologie stala Klinikou dûtské hematologie a onkologie a profesor Star˘ jejím pﬁednostou. SouÏití
obou pﬁednostÛ – b˘valého a souãasného je noblesní. Neb˘vá tomu tak pravidelnû.

Profesor Koutecký – dětský onkolog
·edesátá léta dvacátého století znamenala zásadní zlom v nazírání na dûtské zhoubné nádory. Neléãitelná a ve vût‰inû pﬁípadÛ rychle k smrti vedoucí onemocnûní se zaãala mûnit v nemoci vyléãitelné. Pokroky ve v˘zkumu umoÏnily pochopit fundamentální rozdíly mezi zhoubn˘mi nádory dûtí a dospûl˘ch. Mimoﬁádná citlivost ﬁady dûtsk˘ch nádorÛ vÛãi chemoterapii ji zaﬁadila po bok operace a záﬁení v nedílné jednotû komplexní léãby dûtsk˘ch nádorÛ. Na poãátku devadesát˘ch let se
daﬁilo vyléãit sedmdesát procent dûtí s nádory. Více neÏ
dvacetileté sledování pacientÛ léãen˘ch v dûtství pro
nádor ukázalo zv˘‰en˘ v˘skyt pozdních následkÛ léãby postihujících ﬁadu orgánÛ a funkcí. A tak excelentní
v˘sledky léãby musely b˘t u nûkter˘ch nádorÛ korigovány vysok˘m v˘skytem pozdních následkÛ a sníÏenou
kvalitou Ïivota. Pﬁi‰el ãas zohlednit tuto zku‰enost do
klinick˘ch postupÛ optimalizujících stávající léãbu.
V souãasnosti hledá dûtská onkologie uplatnûní postupÛ cílené léãby a imunoterapie, které by umoÏnily sníÏit intenzitu chemoterapie a radioterapie, a tím zlep‰ily kvalitu Ïivota dûtí nemocn˘ch zhoubn˘m nádorem,
které platí za vysokou nadûji na vyléãení martyriem mûsíce i roky trvající léãby s ﬁadou akutních i Ïivot ohroÏujících komplikací.
Profesor Kouteck˘ po vût‰inu svého profesního Ïivota
vytváﬁel zásady diagnostického a léãebného pﬁístupu
k dûtem s nádory. Mûl Ïivotní ‰tûstí, Ïe mohl mûnit
osudy generací dûtí nemocn˘ch nádory. ProÏil celou
fascinující historii úspûchu léãby dûtsk˘ch nádorÛ jako
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její aktivní spolutvÛrce. Patﬁí do generace zakladatelÛ oboru dûtské onkologie ve svûtovém mûﬁítku. Spoluurãoval trendy
v pﬁístupech k léãbû tûchto dûtí. Plynule pﬁe‰el od role chirurga operujícího dûtské nádory k roli onkologa, kter˘ aplikuje
chemoterapii, prosazuje zásady komplexního pﬁístupu k tûmto dûtem, vytváﬁí ‰irok˘ t˘m spolupracovníkÛ. Z jednoho pokoje na chirurgické klinice vytvoﬁil onkologickou kliniku s vlastním v˘zkumem, vãlenil dûtskou onkologii do chodu motolské nemocnice, na‰el vysoce erudované spolupracovníky v diagnostick˘ch laboratoﬁích a spolupracujících klinikách a oddûleních. VÏdy mûl na prvním místû nejen nádor, ale i du‰i nemocného dítûte a jeho rodiãÛ. Uãil své mlad‰í spolupracovníky
pokoﬁe pﬁed moÏnostmi medicíny. S mimoﬁádn˘m charismatem ‰íﬁil nutnost vãasné diagnostiky a v˘znam komplexní péãe
o dûti se zhoubn˘mi nádory mezi pediatry, chirurgy, patology, laickou veﬁejností. Prosadil od poãátku existence dûtské onkologie jako samostatného oboru nutnost soustﬁedûní dûtí s nádory do vysoce specializovan˘ch center, umoÏÀujících získávat rychle zku‰enost v diagnostice a léãbû tûchto vzácn˘ch onemocnûní. Ocenûním respektu, kter˘ získal v obci onkologické, byla funkce pﬁedsedy âeské onkologické spoleãnosti, kterou vykonával jako první pediatr po ﬁadu let, a ovlivnil tak
i organizaci onkologie dospûl˘ch v âeské republice. Zavedl onkologii jako samostatn˘ obor na fakultû a generace medikÛ
zapálenû seznamoval s vãasnou diagnostikou dûtsk˘ch nádorÛ a s prvními klinick˘mi projevy tûchto nemocí. Vûdom si nutnosti vícezdrojového financování tak finanãnû nároãného oboru, jak˘m je dûtská onkologie, od poãátku se neúnavnû úãastnil charitativních akcí, pﬁiná‰ejících klinice a nemocnici finanãní prostﬁedky zlep‰ující nejen diagnostiku, léãbu a v˘zkum,
ale i kvalitu Ïivota dûtí v nemocnici a mimo ni. Je mezinárodnû respektovan˘m dûtsk˘m onkologem, prezidentem svûtového kongresu dûtské onkologie v Praze v roce 1989. Jeho mimoﬁádné pracovní nasazení, charisma a respekt jeho spolupracovníkÛ ho vyzvedly k roli dûkana lékaﬁské fakulty a prorektora univerzity, kterou s noblesou plnil po mnoho let.
Pﬁínos profesora Kouteckého ãeské medicínû dvacátého století nelze omezit na roli dûtského onkologa, vysoko‰kolského uãitele a dûkana lékaﬁské fakulty. Profesor Kouteck˘ dokázal svou neobyãejnou znalost a lásku k hudbû a ãeské i svûtové literatuﬁe pﬁenést na své spolupracovníky a Ïáky. Jím organizované koncerty klasické hudby v Karolinu na‰ly nad‰ené
posluchaãe mezi lékaﬁi i mediky, které tak uãil chápat, Ïe plnohodnotn˘ Ïivot není jen medicína a práce. Laudace v˘znaãn˘m osobnostem fakulty k jejich Ïivotním jubileím se staly legendárními a byly dokladem velkého ﬁeãnického a literárního talentu, kter˘ zhodnotil jak vytvoﬁením oceÀovan˘ch uãebnic onkologick˘ch, tak knih beletristick˘ch. Pan profesor tak
uãil své posluchaãe váÏit si a ctít své kolegy z jin˘ch pracovi‰È a kultivoval akademickou obec fakulty.
Je veliké ‰tûstí pro kliniku a studenty fakulty, Ïe pan profesor pokraãuje v roli vysoko‰kolského uãitele dosud. Úãastní
se chodu kliniky, velk˘ch vizit, semináﬁÛ, diskutuje komplikované pacienty a moÏnosti jejich léãby. Dal‰í generace lékaﬁÛ
a studentÛ v nûm nacházejí vzor v pﬁístupu k pacientÛm a jejich nemocem.
VáÏen˘ pane profesore, za kolektiv spolupracovníkÛ z kliniky a Va‰ich ÏákÛ Vám pﬁeji hodnû zdraví a energie do dal‰ích let a dûkuji Vám za v‰e, co jste pro ãeskou dûtskou onkologii udûlal.
Jan Star˘

B˘t pﬁednostou kliniky se v‰ím, co k tomu náleÏí – pacienti a jejich pﬁíbuzní, studenti, vûda a v˘zkum, pﬁedná‰ková a publikaãní ãinnost a (bohuÏel) rozsáhlá práce administrativní, aktivity v odborn˘ch spoleãnostech a v rÛzn˘ch komisích
a radách, bohatá ãinnost recenzní a oponentní, to v‰echno dohromady je nároãnou záleÏitostí. Profesoru Kouteckému k tomu
pﬁibyly v‰ak je‰tû mnohé dal‰í závaÏné a nelehké závazky. Zﬁejmû proto, Ïe akademická obec fakulty a univerzity vûdûla dobﬁe, co dûlá, povûﬁovala ho opakovanû po dlouh˘ch ‰estnáct „polistopadov˘ch“ let vysok˘mi akademick˘mi funkcemi. Tﬁináct let byl dûkanem 2. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy (1990, 1991-1997 a znovu 2000-2006) a tﬁi roky mezi obûma
obdobími byl prorektorem univerzity. Sv˘m úﬁadÛm se vûnoval velmi intenzivnû, byly pro nûho ctí, která pramení v jeho
lásce k obûma institucím uÏ od prvních okamÏikÛ, kdy se s nimi v mládí setkal.
Fakultu spravoval ve svém kolegiu s prodûkany – v dlouhém období tﬁinácti let se jich vystﬁídalo nûkolik. Pﬁíspûvky
dvou z nich, kteﬁí byli uÏ léta jeho klinick˘mi spolupracovníky – profesorÛ Masopusta a ·najdaufa na‰ly místo na minul˘ch stránkách. Zdravice tﬁí patﬁí sem.
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Profesor MUDr. Jan Herget, DrSc., vedoucí fakultního Ústavu fyziologie, vûdec a uãitel par excellence, byl PeÈov˘m prodûkanem po v‰ech tﬁináct let jeho dûkanování. Pﬁiãinil se v˘raznû o ve‰keré dûní fakulty, o její rozkvût a dÛstojné postavení mezi ostatními lékaﬁsk˘mi fakultami – nejen v âechách.

VáÏen˘ pane profesore, mil˘ PeÈo!
ProÏil jsem s Tebou Tv˘ch Ïivotních v˘roãí jiÏ povícero. PokaÏdé se ãlovûk zam˘‰lí nad tím, proã si Tû lidé ve Tvém okolí tolik váÏí a zároveÀ
Tû mají tak rádi? Z ãeho vyvûrá Tvoje charisma? Odpovûì je prostá a pﬁipadá mi jednoznaãná. Jse‰ chlap. Nekliãkuje‰, nelÏe‰, jsi k lidem laskav˘.
Názory si vytváﬁí‰ obezﬁetnû, pak jsou trvalé. Pro ﬁadu z nás jsi po léta
pevn˘m bodem. Má‰ samozﬁejmû mnoho dal‰ích obdivuhodn˘ch vlastností a schopností, které moÏná lze mûﬁit nebo váÏit. Ty byly zdrojem hojn˘ch poct, jichÏ se Ti dostalo. Fakulta, kterou oba máme rádi, mûla vskutku ‰tûstí, Ïe v období pro ni snad nejdÛleÏitûj‰ím stál v jejím ãele chlap
Tvé síly a intelektu.
TvÛj
Honza Herget

Profesorka MUDr. Jiﬁina BartÛÀková, DrSc., pﬁednostka Ústavu imunologie, kter˘ se stal za jejího vedení jedním z nejpﬁednûj‰ích (nejen u nás), zastávala s nev‰edním pﬁehledem funkci prodûkanky fakulty v letech 2000-2006. PeÈa dobﬁe ví,
Ïe si nemohl vybrat lépe. Îena jejího rozhledu vnesla na fakultu novou, krásnou dimenzi.

Mil˘ PeÈo,
uÏ jen fakt, Ïe Tû oslovuji tímto jménem, aãkoliv se jmenuje‰ Josef, svûdãí o tom, Ïe patﬁím mezi vyvolen˘ kruh Tv˘ch blízk˘ch, ãehoÏ si nesmírnû váÏím. Mûla jsem to ‰tûstí, Ïe jsem mohla b˘t po ‰est let ãlenem kolegia dûkana v dobû, kdy jsi tuto
akademickou funkci zastával. Bylo to moc hezké období pravidelného pondûlního setkávání, diskutování nad koncepãními akademick˘mi záleÏitostmi i nad rÛzn˘mi prkotinami, které pﬁiná‰el kaÏdodenní Ïivot fakulty. OceÀovala jsem, Ïe jsi
dokázal leckdy rozbﬁedlé diskuse kolegÛ z kolegia vÏdy citlivû a vãas ukonãit tak, aby z nich vyvstal nûjak˘ závûr, konkrétní postup, dÛsledek. Mûla jsem pak tu troufalost, Ïe jsem po Tobû kandidovala na funkci
dûkana, s Tv˘m doporuãením a podporou. Chod fakulty jsem za tûch ‰est let poznala docela dobﬁe, takÏe jsem se neobávala, Ïe bych nezvládla provozní záleÏitosti. Z ãeho jsem v‰ak
mûla nejvût‰í strach, byla vysoká laÈka spoleãenské úrovnû, kterou jsi nasadil fakultnímu
Ïivotu. Tvoje projevy na promocích, laudace na vûdeck˘ch radách, zamy‰lení v úvodu koncertÛ, to byla pro mû noãní mÛra, jak bych se s tûmito záleÏitostmi vypoﬁádala. Nakonec se
to vyﬁe‰ilo samo, dûkankou jsem zvolena nebyla. Potvrdilo se pravidlo, Ïe ãlovûk má ﬁe‰it
problémy aÏ tehdy, kdy nastanou. A tak nemusím vym˘‰let laudace ani projevy, a i kdyÏ
bych u pﬁíleÏitosti Tv˘ch narozenin ráda napsala nûjakou oslavnou ódu, nebudu se pou‰tût
na tenk˘ led, kdyÏ to prostû neumím. Doufám, Ïe i bez kvûtnat˘ch slov dokáÏu vyjádﬁit, jak
moc si Tû váÏím.
Mil˘ PeÈo, pﬁestoÏe v‰ichni obdivujeme, jak dokáÏe‰ mluvit, psát, pouÏívat citáty, byla by
to prázdná slova, kdyby za nimi nebyla Tvoje osobnost. Zformuloval to v˘stiÏnû francouzsk˘ myslitel a esejista Michel de Montaigne: „Rádi ﬁíkáme: Tak praví Cicero, toto jsou zása-
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dy Platonovy, jak prohlásil sám Aristoteles. Av‰ak co ﬁíkáme my sami? Jak my soudíme? Co my ãiníme? I kdybychom se z cizí
uãenosti uãenûj‰ími státi mohli, moudr˘mi mÛÏeme b˘t jen svou vlastní moudrostí.“ A to na Tebe platí beze zbytku.
Ad multos annos!
Jiﬁina BartÛÀková

Profesor RNDr. Václav Pelouch, CSc., emeritní vedoucí Ústavu lékaﬁské chemie a biochemie, prodûkan fakulty ve stejném
období jako paní prodûkanka BartÛÀková, byl sv˘m anglick˘m typem humoru jakousi solí kolegia. Bájeãn˘, spravedliv˘,
v nejlep‰ím slova smyslu loajální muÏ a pﬁítel panu profesorovi k osmdesátinám napsal krásn˘ dopis. Jeho zveﬁejnûní se
v‰ak uÏ nedoãkal. Pro PeÈu zÛstane vÏdy muÏem na správném místû.

VáÏen˘ pane profesore, mil˘ PeÈo,
kdyÏ jsem byl vyzván, abych napsal pro tento sborník pﬁíspûvek – zarazil jsem se: myslím, Ïe patﬁím do okruhu Tv˘ch blízk˘ch a nerad bych si tímto v‰e pokazil. Potkáváme se spolu dlouhá léta v prostorách na‰í fakulty a nemocnice. Jsou to setkání náhodná a já vím, Ïe i tato krátká, zdánlivû nev˘znamná událost mnû udûlá radost: Pozdravení a Tvoje otázky jasnû
svûdãí, Ïe to náhodné nebylo nic formálního, ale pﬁátelské setkání dvou lidí, kteﬁí jsou rádi, Ïe se potkali.
Mnoho na‰ich setkávání patﬁilo do kategorie pravideln˘ch: ·est let mezi roky 2001 aÏ 2006 kaÏdé pondûlí bylo kolegium
dûkana. V‰ichni jsme vûdûli, Ïe na‰e pondûlní nepﬁítomnost musí mít opravdu závaÏné dÛvody. Na druhé stranû TvÛj poÏadavek byl opodstatnûn˘: oãekával jsi, Ïe projednávání kaÏdého bodu vyÏaduje, aby byl prodûkan pﬁítomen, umûl rychle a v˘stiÏnû popsat ãlenÛm kolegia to, co mûlo b˘t pﬁedmûtem jednání. Pokud dotyãn˘ chybûl, potom se dlouho diskutovalo, a nakonec
se stejnû ukázalo, Ïe bod se musí odloÏit na pﬁí‰tû. My jsme sami ãasto dlouho diskutovali a teprve TvÛj citliv˘ zásah do na‰eho bezbﬁehého povídání nás dokázal opût vracet do reality. Byly to pﬁedev‰ím ony diskuse, které ﬁe‰ily, kolik kter˘ ústav ãi klinika má mít pedagogick˘ch pracovníkÛ. Dávali jsme dohromady rÛzná kriteria (ãasto sice správná, ale jednostranná), a teprve
TvÛj vstup do na‰í dlouhé a vá‰nivé debaty: VáÏení, máte jistû pravdu, ale pravdûpodobnû netu‰íte, Ïe s tím poãtem pracovníkÛ a poãtem studentÛ to oni nejsou schopni pﬁedná‰et. Musíme si proto zde na kolegiu jasnû ﬁíci – zru‰íme ten pﬁedmût? Takto
formulovaná otázka nás rychle vracela opût do fakultní reality. Vût‰ina na‰ich diskusí neb˘vala aÏ takto vyhrocena. Vzpomínán
stále na tato pondûlní milá setkávání se nad problémy fakulty jako na obrovskou ‰kolu. Dozvídali jsme se nepﬁímo, jak citlivû
moderovat diskusi, pﬁijímat názory druh˘ch, které nemusely b˘t vÏdy v plné shodû s názorem jin˘ch. Na základû v‰ech dostupn˘ch faktÛ v‰ak toto nejvíce odpovídalo sloÏitému mechanismu lékaﬁské fakulty. Tato vysoká ‰kola má totiÏ svoje specifika: obsahuje rÛzná teoretická a klinická pracovi‰tû, která mají svoje potﬁeby; ty je nutno chápat a respektovat, jinak se dlouhodobû koordinovaná balance mezi poÏadavky obou typÛ pracovi‰È naru‰í – za tento TvÛj pﬁístup a pohodu,
která tam kaÏdé pondûlí pﬁevaÏovala, bych proto chtûl znovu podûkovat.
Setkávání slavnostní probíhala v staroslavném Karolinu. Byly to pﬁedev‰ím imatrikulace
a promoce, ale i laudace na vûdeck˘ch radách, nebo na rÛzn˘ch slavnostních setkáváních
na‰ich pedagogÛ a studentÛ v rámci pﬁijímacího ﬁízení, otevﬁen˘ch dveﬁí na fakultû, náv‰tûva novû pﬁijat˘ch studentÛ na táboﬁe v Dobronicích ãi pﬁi rÛzn˘ch sportovních aktivitách
v areálu Hostivaﬁ. Co chci vyzdvihnout a zdÛraznit: Tvoji, vÏdy peãlivou pﬁípravu na v‰echny tyto aktivity. Pokud bylo pût promocí, potom ten, kdo nav‰tívil v‰echny, sly‰el pût
naprosto odli‰n˘ch proslovÛ – rÛzná filozofie, rÛzné citáty, vÏdy ale v‰e dovedeno do dokonalosti. Chtûl bych dále pﬁipomenout i Tvoje úvody k pravideln˘m koncertÛm. To nebyl
jenom struãn˘ popis skladeb ãi poznámky ke skladatelÛm, ale vÏdy nádherné filozofování,
zam˘‰lení a meditování nad Ïivotem – velké umûní: spojit hudbu a mluvené slovo pﬁineslo
posluchaãÛm nádhern˘ záÏitek, kter˘ se, stejnû jako roãní doby, ãtyﬁikrát roãnû opakoval;
bohuÏel, u ãísla ‰edesát v‰e skonãilo.
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Mil˘ PeÈo, my v‰ichni oceÀujeme Tvoje zásluhy o rozvoj oboru – dûtské onkologie, kterou jsi dokázal z niãeho na fakultû vybudovat a po mnoha létech pﬁedat pokraãovatelÛm v podobû, kterou nám svût oprávnûnû závidí. Víme, jak dokáÏe‰ citlivû pﬁistupovat k rÛzn˘m lidem, jak formuluje‰ my‰lenky, hovoﬁí‰ o umûní, umí‰ vybrat z nepﬁeberné studnice poezie a citátÛ vÏdy ten správn˘. Proto Tû v‰ichni obdivujeme, obracíme se na Tebe a jsme rádi, Ïe nás pﬁátelsky pﬁijímá‰.
Ad multos annos!
Václav Pelouch

Ilona Kyselová byla témûﬁ po celé období akademického pÛsobení profesora Kouteckého na fakultû i na univerzitû jeho
nepostradatelnou sekretáﬁkou. Je asi jen málo lidí z pánû profesorova okruhu, kteﬁí by neznali její mnohorozmûrnou perfektní práci. Byla dlouhá léta nejen pravou, ale i levou jeho rukou. Opravdu si navzájem „sedli“.

Mám-li pﬁispût do publikace k v˘znamnému Ïivotnímu jubileu pana profesora Kouteckého,
musím tak uãinit formou podûkování. S panem profesorem jsem se poprvé osobnû setkala
v odpoledních hodinách jednoho kvûtnového pondûlí roku 1991 v dûkanské pracovnû 2.
lékaﬁské fakulty, kde byli pﬁísedícími dal‰í úhlední pánové – prodûkani. Ucházela jsem se
tenkrát zcela nesmûle o zamûstnání v sekretariátu dûkana. V té dobû jsem netu‰ila, co znamená na dûkanátu 2. lékaﬁské fakulty pondûlí odpoledne. Od 1. ãervna 1991 jsem pak pondûlí co pondûlí odpoledne v téÏe pracovnû sedávala jako sekretáﬁka dûkana na zasedáních
kolegia aÏ do roku 2006 s malou tﬁíletou pﬁestávkou, kterou jsem s panem profesorem strávila na rektorátu Univerzity Karlovy.
Panu profesoru Kouteckému upﬁímnû dûkuji za moÏnost pracovat v jeho sekretariátu jak
dûkanském, tak prorektorském, podílet se na organizaci Karolinsk˘ch a Rudolfinsk˘ch
komorních koncertÛ s Kocianov˘m kvartetem a jeho hosty, spolupracovat na organizaci nejrÛznûj‰ích kulturních a spoleãensk˘ch akcí, kter˘m pan profesor vtiskl vÏdy noblesu a dal
jim nezapomenuteln˘ lesk. A také dûkuji za jeho dÛvûru, lidskost, laskavost, moudrost, spravedlnost, toleranci, uváÏlivé rozhodování, a za vÛni virÏínka – za to, Ïe byl m˘m bájeãn˘m
‰éfem.
VáÏen˘ a mil˘ pane profesore, dovolte, abych se pﬁidala k zástupu gratulantÛ a pﬁála Vám:
– pevné zdraví a osobní pohodu a totéÏ i Va‰í milé paní Jitce,
– aby Vás neopustila nálada sepisovat krásné a moudré texty,
– je‰tû dlouh˘ ãas setkávání se studenty, kteﬁí jsou pro Vás Ïivou vodou,
– dlouhou ﬁadu dotekÛ s hudbou a krásou, která Vás posiluje,
– aby ve Va‰í blízkosti stáli lidé, kteﬁí Vás mají opravdu rádi.
Vﬁelé díky, pane profesore!
Ilona Kyselová

Spolu s kolegiem dûkana formují ãinnost fakulty její dvû rozhodující souãásti – Vûdecká rada a její Akademick˘ senát. Zasedání Vûdecké rady, jejímÏ byl jubilant pﬁedsedou, se stala povûstn˘mi nejen obsahem, ale i formou. OceÀovali ji jak její interní a externí ãlenové, tak její ãetní hosté. Mnozí ãlenové Vûdecké rady byli jeho blízk˘mi spolupracovníky na fakultû
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i v nemocnici. Jejich pﬁíspûvky jsem proto zaﬁadil na pﬁíslu‰ná místa. Pﬁíspûvky nûkolika dal‰ích patﬁí na toto místo. Seﬁadil jsem je podle abecedy.

Profesor MUDr. Jaroslav BLAHO·, DrSc. je v ãeské i svûtové medicínû druhé poloviny 20. století a v zaãátku 21. století
mimoﬁádnou osobností. Byl pﬁednostou Interní kliniky nûkdej‰í Fakultní nemocnice Pod Petﬁínem, která náleÏela k fakultû, následnû i Interní kliniky Ústﬁední vojenské nemocnice v Praze-Stﬁe‰ovicích a vedoucím tamního Osteocentra, je ﬁadu
let pﬁedsedou âeské lékaﬁské spoleãnosti Jana Evangelisty Purkynû a byl i pﬁedsedou Svûtové asociace lékaﬁsk˘ch spoleãností. Klobouk dolÛ! Podstatné je, Ïe stejnû dlouho je pﬁítelem Peti, se kter˘m se setkává nejen na poli fakulty a medicíny,
ale i pﬁi mnoha jin˘ch pﬁíleÏitostech. Oni jsou totiÏ oba milovníky umûní.

Jaroslav Blahoš příteli Josefu Kouteckému
Mil˘ PeÈo,
jsa si vûdom Tvé obliby ãíslovaného ﬁazení systémÛ, dovoluji si
v souvislosti s oslavou Tv˘ch osmdesátin vyjádﬁit tuto oslavu
triádou:
Za prvé Ti gratuluji k tomu, co jsi do svého muÏného jubilejního vûku dokázal, ãím jsi pﬁispûl na‰í medicínû, kultuﬁe
a zejména pak literatuﬁe, hudbû a rétorice. V na‰í medicínské
profesi jsi v nesnadn˘ch pomûrech zaloÏil ãeskou dûtskou onkologii s bohulib˘m praktick˘m dopadem – záchranou ÏivotÛ
nemocn˘ch dûtí. To v‰e se Ti podaﬁilo díky Tvému umûní, vûdûní a obdivuhodné píli a za vzácné podpory paní Jitky, kterou
obdivuji.
Za druhé Ti dûkuji, Ïe jsi ideálním dÛkazem, jak se m˘lí
na‰i kolegové, kteﬁí ná‰ vûk povaÏují za fosilní s archetypálními rysy. Matriãní vûk se zdá b˘t v Tvém pﬁípadû zavádûjící, ale
na druhé stranû je i závidûníhodnou chloubou, protoÏe potvrzuje, Ïe se v˘raznû odli‰uje od vûku biologického. Pro své vûkové souputníky, k nimÏ patﬁím s rozdílem necel˘ch dvou mûsícÛ,
jsi v tomto smûru záﬁn˘m i povzbudiv˘m pﬁíkladem a vzorem. Je‰tû více ale dûkuji za dlouholeté pﬁátelství Tobû i milé paní
Jitce.
A koneãnû za tﬁetí Ti pﬁeji, aby Ti dnes i trvale v pﬁí‰tích dobách znûly dne‰ní vroucí laudace a pﬁání ãetn˘ch pﬁátel,
aby Tû provázely dal‰í cestou Ïivotem a byly útûchou tam, kde mohou na ãlovûka doléhat podivnosti okolního svûta. Pﬁeji
Ti, PeÈo, aby Tvá dal‰í Ïivotní pouÈ byla bez ru‰iv˘ch pﬁekáÏek a abys nadále vûdûl, Ïe kolem cesty, kterou pÛjde‰, jsou Tvoji pﬁátelé, kteﬁí Ti tleskají. Já k nim patﬁím.
TvÛj
Jaroslav Blaho‰

Docent MUDr. Martin Bojar, CSc., pﬁednosta Neurologické kliniky dospûl˘ch fakulty a motolské nemocnice, prochází Ïivotem Peti ve více podobách. Kromû odborn˘ch a akademick˘ch (byl v jeho prorektorském období dûkanem fakulty) i v podo-
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bû osobního lékaﬁe a lékaﬁe jeho blízk˘ch. Ve dnech, kdy PeÈovi nebylo dobﬁe a kdy vnímal medicínu „z druhého bﬁehu“,
stál u nûho jako lékaﬁ i jako ãlovûk. PeÈa si ho velice váÏí.

VáÏen˘ a mil˘ Josefe,
rád bych Tû poprosil o radu. Pár t˘dnÛ si marnû lámu hlavu nad zdánlivû jednoduchou laudací, útvarem, kter˘ jsi dovedl do dokonalosti.
Stále nevím, co popﬁát Nestorovi mnoha generací motolsk˘ch mediãek a medikÛ, rádci a prÛvodci
nespoãetn˘ch dûtsk˘ch pacientÛ a jejich rodiãÛ neklidn˘mi vodami dûtské onkologie a pediatrie.
Co popﬁát sluÏebníkovi bohynû Hygiei, kter˘ se zaslouÏil o druhdy pediatrickou, pozdûji motolskou
lékaﬁskou fakultu?
Milovníkovi a podporovateli Múz, zakladateli Karolinsk˘ch koncertÛ, desetiletí trvající v˘jimeãné
Hudební obûtiny, na níÏ jsme byli uvádûni do hájemství komorní hudby v jedineãném podání mistrÛ z Kocianova kvarteta.
Co tedy, prosím, popﬁát „velebnému kmetu“, kter˘ pﬁekvapoval a pﬁekvapuje své o desetiletí mlad‰í
kolegynû a kolegy vitalitou, inspirativností sv˘ch úvah a obdivuhodnû mladistvou kreativitou, pﬁipomínající impresionistickou paletu plnou líbezn˘ch motivÛ, barev, nápûvÛ vivace s mladistvou
intonací?
Nezapomenu nikdy na to, jak jsi, mil˘ Josefe, na jubilejním Karolinském koncertu potû‰il uÏaslé publikum sv˘m souznûním s ãernobíl˘mi klávesami a procítûn˘m zpûvem.
Pﬁeji Tobû i náv‰tûvníkÛm Tv˘ch hudebních ofûr, Tv˘m spﬁíznûn˘m du‰ím, co nejvíce podobn˘ch radostí a dal‰í mnohá potû‰ení ze setkávání s krásn˘m umûním.
Pﬁeji Ti, aby Tû dlouho h˘ãkaly, ba pﬁímo milovaly v‰echny Múzy, které má‰ rád a jimÏ vûrnû slouÏí‰.
Upﬁímnû pﬁeji Tobû a Tvé paní Jitce, abyste se sv˘mi blízk˘mi spokojenû a dlouho uÏívali v‰echny krásy svûta.
V úctû
Martin Bojar

Profesor MUDr. Jiﬁí Hoch, CSc., pﬁednosta Chirurgické kliniky v Motole, se vyzpovídal ze svého vztahu k PeÈovi upﬁímn˘m vyznáním. Jejich dotyky mají více faset. Odborn˘ (PeÈa je mu trval˘m dodavatelem spokojen˘ch pacientÛ), akademick˘ (ve Vûdecké radû), kulturní (profesor Hoch byl osnovatelem vzniku Klubu pﬁátel profesora Kouteckého a Rudolfínsk˘ch
koncertÛ) i ryze osobní (ve chvílích, v nichÏ slovo je víc neÏ lék).

Má setkávání s profesorem Kouteckým
KdyÏ jednou veãer na podzim 2004 nabídli manÏelé Kouteck˘ch pﬁi podveãerním setkání na Malé stranû mnû a mé Ïenû
tykání, nevûdûli jsme si s takov˘m projevem pﬁíznû rady. Na‰e rozpaky mûly více dÛvodÛ – cel˘ Ïivot je respektujeme a obdivujeme, vnímáme je jako autority, jako osobnosti, které jsou nezpochybnitelnou ozdobou spoleãensk˘ch a akademick˘ch
v˘‰in, pan profesor byl na‰ím uãitelem a také – jsme mlad‰í a mohli bychom b˘t ve v‰í poãestnosti jejich dûtmi. Zvykli jsme
si a uvûdomili si, a to vûdomí trvá, Ïe ono tykání je nejen projevem pﬁíznû, ale velik˘ závazek, Ïe je také známkou dÛvûry,
letitého vztahu a pﬁátelství. Mnohokrát mne to vedlo k zamy‰lení, jak to v bûhu ãasu bylo.
V zimû 1970 uÏ stál monoblok dûtské nemocnice v Motole a postupnû se do nûj z Karlova stûhovala pracovi‰tû a kliniky a také v˘uka studentÛ. Klinika dûtské chirurgie, kde profesor Kouteck˘ pracoval, se stûhovala podstatnû pozdûji. Proto
má prvá vzpomínka na setkání s profesorem Kouteck˘m je spojena s dûtskou chirurgií na Karlovû a „Nalezincem“. Dal‰í
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setkání, úplnû náhodné, mi utkvûlo v pamûti, psal se rok 1978. Z Vypichu do Motola se chodilo pû‰ky, chodcÛ ale na odlehlé a tmavé cestû nebylo mnoho a uÏ vÛbec ne po ‰esté ráno. V ranní tmû jsem pozdravil pana profesora, tehdy samozﬁejmû
profesorem nebyl. Aãkoli si mne jako studenta sotva mohl pamatovat, oslovil mne a zajímal se, co v Motole dûlám. Pak jsme
si povídali o jeho práci a spoleãná cesta byla najednou krátká k pochopení, co rodící se dûtská onkologie znamená, Ïe to není jen obor léãící tûÏce a mnohdy beznadûjnû nemocné dûti,
Ïe to je velká v˘zva a pﬁíleÏitost to v‰echno zmûnit, dûtem dát nadûji a mnoha z nich vrátit
zdraví a zachránit Ïivot. Ubûhla léta, neÏ jsem pochopil, Ïe není na místû b˘t z takového tûÏkého oboru smutn˘, ale Ïe odhodlání, elán, pracovní úsilí a pﬁesvûdãení, Ïe skoro v‰echno
se dá zmûnit a mnoh˘m pomoct, jsou tou silou, která dovoluje i váÏné vûci pﬁekonávat
s optimismem. A dokonce s dÛvodn˘m vûdomím úspûchu.
V mnoha dal‰ích letech ne‰lo pﬁehlédnout, jak rychle roste dûtská onkologie, ani pﬁeslechnout, Ïe má úspûch. Mé vnímání v‰ak nebylo nijak intenzívní; chirurgická práce mi nenechávala moc ãasu. Dûtská onkologie jako obor nám byla jako chirurgÛm trochu vzdálená,
chirurgická ãást souvisela víc s dûtskou chirurgií neÏ s dûtskou onkologií. Mluvilo-li se
o dûtské onkologii, nikdy ﬁeã nepro‰la bez zmínky o podmínkách a nárocích oboru. Diskutovali jsme i o tom, zda úkoly, kter˘mi v‰echny pracovníky kliniky povûﬁuje její ‰éf, jsou splnitelné ãi nikoli, a také o názoru, Ïe onkologická diagnóza u dítûte znamená akutní onemocnûní, které je tﬁeba diagnostikovat a léãit bezodkladnû, stejnû, jako chirurg ﬁe‰í náhlou
pﬁíhodu bﬁi‰ní. Ne nadarmo byl profesor Kouteck˘ pÛvodnû chirurgem. Tento pohled na onkologick˘ nález pﬁijala za vlastní i na‰e „dospûlá“ medicína a ve stejném duchu uãíme i na‰e studenty. AÏ pozdûji jsme si uvûdomili, jak moc jsme mûli
motolsk˘m dûtsk˘m chirurgÛm závidût rozsah a moÏnosti spolupráce s onkologick˘m pracovi‰tûm.
Osmdesát˘devát˘ rok roz‰íﬁil zásadnû mÛj pohled na profesora Kouteckého. Nastalé uvolnûní jej zastihlo na vrcholu
odborn˘ch sil, dokonale pﬁipraveného profesnû, s jasn˘mi odborn˘mi, pedagogick˘mi, akademick˘mi, kulturními a spoleãensk˘mi pﬁedstavami a umoÏnilo, aby je zaãal naplÀovat. Vedle nárokÛ na odbornou pﬁípravu Ïádal stejnou pozornost pro
etiku a morálku. S nevyãerpatelnou zásobou lékaﬁsk˘ch, historick˘ch, literárních a do v‰ech oborÛ kultury zasahujících znalostí dokázal své pﬁedstavy pﬁedat studentÛm a akademické obci fakulty i univerzity a dal‰ím, vytvoﬁit podmínky a pﬁedstavy plnit. Stalo se.
Sotva lze spoãítat, kolik projevÛ profesor Kouteck˘ proslovil. Je jich mnoho, bezpoãtu, k rÛzn˘m pﬁíleÏitostem, pravideln˘m i nepravideln˘m, na fakultû, na univerzitû, pﬁi imatrikulacích i promocích, pﬁi vûdeck˘ch radách, a také pﬁi slavnostech a jubileích, pﬁi laudacích, pﬁi zahajování v˘stav a pﬁi kﬁtech kníÏek. A pﬁi Karolinsk˘ch a Rudolfínsk˘ch koncertech. Jen proslovÛ, jimiÏ pan profesor uvedl koncerty, bylo právû ‰edesát. S jistotou v‰echny byly první, nikdy se
neopakovaly, kaÏdá jeho ﬁeã byla pÛvodní. V‰echny dokonale pﬁipravené, s jasnou my‰lenkou a vzkazem, aktuální, s odrazem toho, ãím jsme právû Ïili s kritikou ‰lendriánu, kter˘ nás obtûÏuje, s pﬁipomenutím, na co jsme nebo máme b˘t hrdí,
s pﬁíslibem dobrého budoucna. Oãekával jsem je se zájmem, napûtím a s nároky, které bych nejen já, ale ani dal‰í, na jiného ﬁeãníka nekladli. Je-li to obsah projevÛ, jeÏ tak vysoko oceÀuji, nemohu pominout jejich formu. V ãe‰tinû i v latinû je
profesor Kouteck˘ rétorem a Mistrem slova bez konkurence. I to je v‰ak zﬁetelnou souãástí jeho vzkazu – je to ﬁeã a v‰echny její v˘razové prostﬁedky, která spoluutváﬁí na‰i kulturu a lidství.
V medicínû a pﬁi péãi o pacienty jsme se s profesorem Kouteck˘ch setkávali a setkáváme ve dvou situacích. Prvou je
o‰etﬁování nemocn˘ch, kteﬁí jsou nebo byli pacienty dûtské onkologie a kteﬁí pro povahu onemocnûní ãi proto, Ïe dospûli,
byli operováni na na‰em pracovi‰ti. Druhou je péãe o dospûlé, kteﬁí se z rÛzn˘ch dÛvodÛ obrátili se Ïádostí o pomoc na pana
profesora, zdaleka nejen s onkologick˘mi problémy. Mûlo-li jejich trápení chirurgickou pﬁíãinu, mnohé svûﬁil do m˘ch
rukou, jednou proto, Ïe se jednalo o komplikované stavy, podruhé, Ïe to byli jeho blízcí ãi slavní. KaÏdého z nich pan profesor pﬁedal se znalostí problému, a to i tenkrát, kdyÏ byl odstup od dﬁívûj‰í léãby znaãn˘ nebo problém vzdálen˘ dûtské
onkologii. I v souãasné medicínû platí, Ïe pﬁedat nemocného do péãe kolegovi znamená dÛvûru a ãest. Velmi si toho váÏím.
Pan profesor pro mne v kaÏdé situaci znamenal jistotu, Ïe s noblesou, klidem, nadhledem a autoritou vyﬁe‰í i nesnadné situace, Ïe komplikovaná jednání promûní pﬁekvapivû v dobrá ﬁe‰ení. Tûch skuteãnû obtíÏn˘ch, která jsem vedle nûj pro-
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Ïil, nebylo na‰tûstí mnoho. Tím spí‰ mi utkvûlo v pamûti zasedání, které se t˘kalo uspoﬁádání chirurgické péãe v nemocnici, zámûry nebyly zcela jasné a jednání se vleklo a nûkolikrát uvázlo v mrtvém bodû. Sedûl jsem vedle pana profesora, obdivované autority a v tomto jednání ochránce zájmÛ na‰eho pracovi‰tû. V napûtí, které se dalo krájet, se ke mnû pan profesor
naklonil o radu. Tenkrát jsem si uvûdomil, Ïe ho mám je‰tû rad‰i, také za to, Ïe dokáÏe pﬁipustit, Ïe ani on nûkdy neví.
V˘jimeãnou a zvlá‰tní zmínku si Ïádají koncerty. Proã vznikly a co bylo jejich cílem, pan profesor víckrát zmínil, nejen
slovy, ale i kniÏnû. Karolinské koncerty se staly tradicí, nejen kvÛli komorní hudbû, ale také pro úvodní slova, kter˘mi pan
profesor v‰echny koncerty zahajoval. Nûkteﬁí z nás pﬁipustili, Ïe jim aÏ tyto koncerty pﬁiblíÏily komorní hudbu, kdyÏ profesor Kouteck˘ poodhalil okolnosti vzniku uveden˘ch skladeb, zajímavosti ze Ïivota skladatele, ãi napovûdûl, co chtûl autor
ﬁíct a co bychom ve skladbû mûli hledat. Jiní se Karolinsk˘ch koncertÛ úãastnili trochu s vûdomím povinnosti k pﬁedstavenému a souãasnû hostiteli, nevydrÏeli do konce a o pﬁestávce odcházeli, pan profesor jim ﬁíkal pÛlkaﬁi. Drtivá vût‰ina v‰ak
nejen zÛstávala do konce, tû‰ila se na hudbu, na profesorova slova, ale také na spoleãenská setkání, umocnûná krásn˘m
prostﬁedím. KdyÏ s koncem dûkanské funkce profesora Kouteckého skonãily Karolinské koncerty, zÛstala jiÏ niãím nezatíÏená potﬁeba „krásn˘ch setkání“ a vedla k hledání, jak pokraãovat. V˘jimeãnou pﬁíleÏitost poskytlo praÏské Rudolfinum,
kde se po dal‰í tﬁi roky koncerty, tentokrát Rudolfínské, konaly.
Za ãtrnáct let se koncerty staly souãástí na‰eho Ïivota. âtyﬁikrát do roka jsme se mohli ujistit, Ïe Svût má ﬁád, Ïe profesor Kouteck˘ a Kocianovo kvarteto jsou s námi ve správném ãase a na správném místû.
Jsem vdûãn˘ za v‰echny chvíle, v nichÏ profesor Kouteck˘ zasáhl do mého Ïivota. Jemu i paní Jitce jsem vdûãn˘ za
náklonnost a pﬁátelství. K Ïivotnímu jubileu mu pﬁeji, aby v plném zdraví a s dobrou myslí, obklopen láskou, pﬁátelstvím
a pﬁáteli, byl vûrn˘ názvu své kníÏky – aby zÛstal klukem!
Jiﬁí Hoch

Profesor MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc., embryolog svûtového renomé a jakési infant terrible Vûdecké rady, se zhostil v˘zvy po svém. Krátké slovní vyjádﬁení k narozeninám doplnil vtipnû dvûma ze sv˘ch mnoha fascinujících fotografií
lidsk˘ch embryí.

Milému příteli,
váženému panu profesorovi Kouteckému.
Mil˘ PeÈo!
Posílám Ti ke Tv˘m narozeninám urãitû nejmlad‰ího gratulanta, kter˘ Ti pﬁiná‰í skromnou kytiãku.
Embryo, které jsem Ti k oslavû pﬁipravil, bylo dlouhé 27mm a bylo staré 8 t˘dnÛ.
Má Ti tlumoãit moje pﬁání do dal‰ího Ïivota.
Pﬁeju Ti mnoho ‰tûstí.
Slovo ‰tûstí vyjadﬁuje dobr˘ v˘sledek toho, co je
náhodné a co neumíme pﬁedpovûdût. BÛh náhod.
Vztahuje se na zdraví, na dobrou pohodu, na v˘sledky pracovní ãinnosti i na ve‰keré poÏitky z krásn˘ch vûcí, v˘tvarného umûní a hudby.
Quod Tibi Felix Faustum Fortunatumque Sit!
TvÛj
Jan Evangelista Jirásek
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Profesor MUDr. Franti‰ek Kölbel, DrSc., emeritní pﬁednosta motolské Interní kliniky, pﬁispûl gratulací zcela originální. Je
vysvûtlením principÛ myslivosti a reakcí na PeÈovy pochybnosti o oprávnûnosti stﬁílet zvíﬁata, která má tak rád.

Panu profesorovi Kouteckému k osmdesátinám.
VáÏen˘ pane profesore, váÏen˘ pﬁíteli, mil˘ PeÈo!
V roce 1993, pﬁi pﬁíleÏitosti m˘ch ‰edesátin, jsi mne na schÛzi Vûdecké rady 2. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy pozdravil krásnou laudací. V˘stiÏnû jsi shrnul moje curriculum, vysoko jsi ocenil
mou odbornou ãinnost, a pﬁi zmínce o koníãcích jsi jen zlehka, jemnû, ale zﬁetelnû, zpÛsobem, kter˘ je Ti vlastní, zapochyboval o tom, jak je moÏné, Ïe mezi nû patﬁí i myslivost. Dovol mi, prosím,
abych se pﬁi této slavnostní pﬁíleÏitosti pokusil o vysvûtlení.
Vím, Ïe o myslivosti a o myslivcích se obãas leccos pí‰e. Zejména podzimní zaãátek lovecké
sezony drobné zvûﬁe je pﬁíleÏitostí pro senzacechtivé novináﬁe, aby varovali laiky pﬁed nebezpeãím
ze strany myslivcÛ jako drÏitelÛ a uÏivatelÛ stﬁeln˘ch zbraní. Samozﬁejmû zcela ignorují fakt, Ïe podle poãtu pravdûpodobnosti se pﬁi stotisícovém poãtu myslivcÛ i pﬁi nejvût‰í opatrnosti nûjaká nehoda pﬁihodí s vysokou pravdûpodobností. A také, a to hlavnû, zcela ignorují skuteãnost, Ïe hlavním
smyslem a krásou myslivosti není lov, ale tûsn˘ kontakt s pﬁírodou a pomoc pﬁírodû. Ta pomoc je velmi praktická, protoÏe pﬁedev‰ím v dobû zimní nouze má kaÏd˘ myslivec povinnost se starat o pﬁikrmování zvûﬁe, a na jaﬁe, kdyÏ sejde sníh, a je vidût, co v‰echno lidé nanosili a navozili do lesÛ, pomáháme pﬁírodu zase vyãistit a oãistit tak, aby pobyt v ní byl v‰estrannû pﬁíjemn˘. VÏdyÈ myslivost pﬁivede myslivce do míst,
která mu pﬁipomínají mystiku lesa Julia Maﬁáka, a krásu skalnat˘ch svahÛ Otakara Lebedy, ãi krásu mûsíãní noci Adolfa
Kosárka. Ale myslivost se zdaleka neomezuje jen na záÏitky vizuální, optické. Sledovat, jak se pﬁíroda s veãerem postupnû
ukládá ke spánku, ãi, jak se ráno probouzí, znamená skuteãné hudební hody. Naplno zpívající les je nádhern˘, a vÏdy lituji, Ïe tﬁeba Ottorino Respighi ve své suitû Ptáci cituje jen ãtyﬁi, a z toho jen tﬁi volnû Ïijící, protoÏe slepici mezi nû jistû nelze poãítat. To Olivier Messiaen rád pracuje s ptaãí polyfonií, a jeho Probouzení ptákÛ je toho krásn˘m pﬁíkladem. Ale stále, pﬁíroda vede, kdyby niãím jin˘m, tedy trvalou promûnlivostí ptaãího zvukového projevu. Posloucháme-li pozornû,
mÛÏeme ov‰em v pﬁírodû sly‰et i zajímavé sólisty. KaÏd˘ zku‰en˘ myslivec zná v˘znamné volání kosa, kter˘ signalizuje
pohyb zvûﬁe, srnãí, daÀãí, i tﬁeba jelení. A zaÏil jsem velmi rozãilené volání kosa, které mne upozornilo na li‰ku, jeÏ si vy‰la
na veãerní lov. Nejv˘raznûj‰ím sólistou mezi na‰í zvûﬁí je jistû ﬁíjící jelen. Jeho troubení, které se rozléhá v mlÏném ranním
nebo veãerním oparu nad pasekou nebo mezi stromy lesa, pﬁipomíná buì fagot, anebo trombon, a vÏdy vzbuzuje respekt.
U lidí zanechává hlubok˘, nezapomenuteln˘ dojem, u ostatních jelenÛ je dÛvodem k zamy‰lení, zda do souboje s takov˘m
sokem pÛjdou ãi ne. Sólovû se sv˘m zabekáním ozve i srnec, kter˘ nás zjistil dﬁíve, neÏ my jeho v okamÏiku, kdy se obrátí
vítr a zanese k nûmu pach ãlovûãiny. Je zajímavé, Ïe zvûﬁ ãerná, jinak velice obezﬁetná, na pach ãlovûãiny reaguje pﬁeváÏnû
jen „ fouknutím,“, asi jako kdyÏ hráã na lesní roh v pauze profukuje nástroj. Jinak jsou její zvukové projevy spí‰e skromné,
nepoãítám-li vzájemné po‰Èuchování mal˘ch selátek. V˘jimkou je ov‰em opravdu siln˘ kus, kter˘ pﬁi‰el k obsazenému krmeli‰ti. Upozorní na sebe krátce, úseãnû, jakoby úderem kotle, a vût‰inou svÛj signál je‰tû jednou zopakuje. A pak jde vpﬁed,
kdo se mu neuhne, proti tomu neúprosnû uplatní své právo silnûj‰ího. Moje ucho kardiologa jednou zachytilo v pﬁírodû
i cval. Zpoãátku velmi tich˘, vzdálen˘, kter˘ bohuÏel stále zesiloval. Prav˘ stav vûci jsem zjistil, kdyÏ mi pﬁímo pod posedem doslova prolétl kÛÀ s jezdcem v sedle. Pochopitelnû, bylo to právû v dobû, kdy na nádhernou louku zaãala v letním podveãeru vycházet srnãí zvûﬁ. Je samozﬁejmé, Ïe kÛÀ a jezdec moje ãekání pro ten veãer ukonãili. Inu, cval je vÏdy závaÏn˘
signál. Nûkde na pomezí nepﬁíznû svatého Huberta je i pizzicato komára, kter˘ si velmi ãasto pﬁilétne pro svou kapiãku ãlovûãí krve právû v okamÏiku nejnapínavûj‰ího pozorování zvûﬁe nablízku, kdy je kaÏd˘ pohyb spojen s nesmírn˘m rizikem,
Ïe ji vypla‰íme.
Myslivost s sebou nese i ﬁadu tradic a obyãejÛ. Jedním z nich je oslava svátku svatého Huberta, patrona myslivcÛ, coÏ
si lidé uvûdomují, ale i v‰ech ochráncÛ pﬁírody a v‰eho Ïivého v ní, coÏ uÏ v obecném povûdomí velmi ãasto chybí. V minu-
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losti se k jeho cti stavûly lesní kaple – kupﬁ. jedna z nich je krásnû dochovaná v lesích mezi Valticemi a Bﬁeclaví, v prostorách nûkdej‰ího panství rodiny LiechtensteinÛ. V této kapli i v kostelech se konaly na zaãátku listopadu bohosluÏby, pﬁi kter˘ch knûz poÏehnal myslivcÛm zbranû, aby „lovili s rozmyslem a pﬁírodû ne‰kodili“, a teprve poté mohla zaãít lovecká sezóna. Je pochopitelné, Ïe tato tradice byla v dobû budování lidové myslivosti v reálném socializmu zcela potlaãena. A je pûkné
a potû‰itelné, Ïe se v posledních letech znovu probudila a vrací se do povûdomí myslivcÛ, zejména její aspekt ne‰kodit pﬁírodû. Jsem rád, Ïe myslivecké sdruÏení Svat˘ Jan, jehoÏ jsem ãlenem, bylo v celém pﬁíbramském regionu první, které jiÏ pﬁed
osmi lety tuto tradici oÏivilo, a trvale ji udrÏuje. KéÏ by nûco podobného existovalo tﬁeba ku cti svatého Kry‰tofa, patrona
automobilistÛ! Myslím, Ïe statistiky dopravních nehod by si to více neÏ zaslouÏily.
Mil˘ PeÈo, znám Tû nejen jako velice vzdûlaného a moudrého lékaﬁe, ale i jako ãlovûka s neuvûﬁiteln˘mi znalostmi
v oblasti hudby a umûní. ·edesát koncertÛ Kocianova kvarteta, jejichÏ konání jsi inicioval a o které jsi trvale peãoval, i Tvoje promluvy pﬁed kaÏd˘m z nich o tom nepochybnû svûdãí. Jiní se Tû snaÏili napodobit, ale vût‰inou velmi rychle skonãili.
Myslím, Ïe hlavnû proto, Ïe jim chybûla vnitﬁní potﬁeba, touha po hudbû, která je Ti vlastní. Tvoje proslovy pﬁi zahájení SalonÛ Zentiva, i pﬁi mnoha jin˘ch kulturních pﬁíleÏitostech vydávají svûdectví o Tvé veliké znalosti faktÛ i mistrovství slova.
Proto jsem se pokusil pﬁiblíÏit Ti svÛj zájem o myslivost ne jako prvotní zájem o lov a stﬁelbu po v‰em, co se v pﬁírodû pohne,
ale jako zájem a zálibu v pozorování pﬁírody, a v pomoci pﬁírodû. Byl bych upﬁímnû rád, kdybych Tû o tom sv˘m krátk˘m
exposé pﬁesvûdãil.
Ad multos annos, váÏen˘ pﬁíteli!
Upﬁímnû TvÛj
28. 10. 2009 Franti‰ek Kölbel

Profesor MUDr. Bohuslav O‰Èádal, DrSc., Ïák PeÈou milovaného profesora Otakara Poupy, je reprezentantem slavné ãeské
‰koly v˘vojové kardiologie. Byl ﬁeditelem Fyziologického ústavu Akademie vûd âR a je, kromû mnoha dal‰ích aktivit, velmi uznávan˘m ãlenem Vûdecké rady fakulty. Oba pánové si vzácnû rozumí.

Zamyšlení nad jedním jubileem
Jsem dávn˘m absolventem nûkdej‰í Fakulty dûtského lékaﬁství Univerzity Karlovy a vÏdy jsem patﬁil k jejím aÏ nekritick˘m obdivovatelÛm. Je proto logické, Ïe
jsem velk˘m pﬁíznivcem i její pokraãovatelky, 2. lékaﬁské fakulty. Jsem totiÏ hluboce pﬁesvûdãen o tom, Ïe je vlastnû jedinou medicínskou institucí v na‰í republice, která se programovû hlásí k tradicím ãeské v˘vojové medicíny, bezpochyby
jedné z mezinárodnû úspû‰n˘ch oblastí ãeské lékaﬁské vûdy. Vychází z tradice
Babákovy ‰koly a na‰la své vynikající protagonisty i v letech pováleãn˘ch, a to jak
v experimentální, tak klinické medicínû. Fakulta dûtského lékaﬁství tûmito v˘vojov˘mi koryfeji pﬁímo opl˘vala a je jejich velkou zásluhou, Ïe vychovali mnoÏství následovníkÛ, ‰íﬁících slávu ãeské v˘vojové medicíny ve svûtû.
Profesor Kouteck˘ je nepochybnû jedním z protagonistÛ tohoto smûru ãeské
lékaﬁské vûdy a to v oblasti, která jednoznaãnû dokazuje, Ïe motorem pokroku
je úzká spolupráce teoretick˘ch a klinick˘ch pracovníkÛ; vÏdyÈ medicína je tvoﬁena nepﬁetrÏit˘m ﬁetûzcem poznatkÛ od molekuly aÏ k lÛÏku pacienta. Vybudování dûtské onkologie v ãesk˘ch zemích by nebylo moÏné bez dÛsledného
uplatnûní tohoto principu; k tomu je v‰ak bezpodmíneãnû nutná pﬁítomnost
osvícené, ‰iroce vzdûlané vÛdãí osobnosti. Nepﬁíslu‰í mnû odborné hodnocení
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pﬁínosu prof. Kouteckého ãeské onkologii, chtûl bych se v‰ak zamyslet nad jeho ovlivnûním obecné medicínské kultury na
praÏské vysoké ‰kole. Mûl jsem moÏnost sledovat pÛsobení pana profesora v akademické obci fakulty a univerzity posledních dvacet let a to nezaujat˘m pohledem zvenku. Do funkce dûkana fakulty vnesl nevídanou noblesu a gentlemanské vystupování. Pﬁedstavoval novou tváﬁ fakulty, která si jeho zásluhou vytvoﬁila nezastupitelné místo v praÏské univerzitní komunitû. Jeho pﬁístup k ãlenÛm fakultní akademické obce vyvolával v nezaujatém pozorovateli vÏdy pocit vzácné korektnosti
a úcty. Zasedání, která ﬁídil, a kter˘ch jsem mûl moÏnost se zúãastnit, probíhala v dÛstojné, kultivované atmosféﬁe, kterou
si akademick˘ svût zaslouÏí; bohuÏel, není to jevem obecn˘m. Vskutku renesanãní osobnost profesora Kouteckého kultivovala medicínsk˘ Ïivot fakulty i jinak. V˘chova lékaﬁÛ totiÏ neznamená jen hlubokou znalost odborné problematiky; k pochopení sloÏitostí Ïivota patﬁí ‰iroké v‰eobecné vzdûlání a zájem o krásné umûní, literaturu, hudbu a malíﬁství. To v‰ak nejde
poruãit, zde musí nastoupit osobní pﬁíklad. A právû v této oblasti se pÛsobení prof. Kouteckého projevilo mûrou nevídanou. Karolinské koncerty byly ojedinûlou ukázkou hlubok˘ch znalostí organizátora, v˘jimeãn˘ch kvalit interpretÛ a nad‰ení pﬁeplnûného auditoria. Zasvûcené úvody, proná‰ené krásnou ãe‰tinou, vytváﬁely neopakovateln˘ rámec kulturního záÏitku a podtrhávaly slavnostní atmosféru veãera. Dlouhotrvající potlesk mohl b˘t jen ãásteãn˘m vyjádﬁením vdûãnosti; vÏdyÈ
pozitivní dÛsledky tûchto nev‰edních záÏitkÛ si kaÏd˘ z nás odná‰el domÛ.
Jubileum je vÏdy pﬁíleÏitostí k bilancování; to je nûkdy radostné, nûkdy zarmucující. Je v‰ak jen velmi málo tûch, o kter˘ch
se dá ﬁíci, Ïe sv˘m dílem v˘znamnû pﬁispûli do svûtové vûdecké pokladnice, ba co víc, Ïe stáli u zrodu vûdního oboru, Ïe
cel˘ svÛj Ïivot zasvûtili kultivaci na‰eho akademického prostﬁedí. To s klidn˘m svûdomím moÏno ﬁíci o na‰em jubilantovi,
prof. Kouteckém. Vﬁelé díky!
Bohumil O‰Èádal

Profesorka RNDr. Blanka ¤íhová, DrSc., která byla po dvû funkãní období ﬁeditelkou Mikrobiologického ústavu Akademie
vûd âR, poznala profesora Kouteckého nejen jako ãlenka jeho Vûdecké rady, ale i z jeho pÛsobení v Uãené spoleãnosti âR.

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. – jak jsem ho kdysi poznala a nyní již dlouhá léta znám….
Profesora Kouteckého jsem kdysi znala jen teoreticky, prostû
z odborné literatury. Byl uznávan˘m lékaﬁem – pediatrem, onkologem a vysoko‰kolsk˘m uãitelem. Byl tehdy ve svém prvním
dûkanském období (1991-1996) na 2. lékaﬁské fakultû, kdyÏ jsem
tam, jako externista, zaãala pﬁedná‰et nûkteré kapitoly z imunologie. A stála pﬁed potﬁebou se habilitovat. A tak jsem ho poznala osobnû. Ov‰em setkání s neobyãejnû laskav˘m a mil˘m muÏem, kter˘ kaÏdou Ïenu nutnû zaujme uÏ na první pohled, mi
podstatnû kazil fakt, Ïe jsem souãasnû stála pﬁed váÏenou a pﬁísnou Vûdeckou radou s úkolem pﬁesvûdãit ji o sv˘ch pedagogick˘ch schopnostech. Není pﬁíli‰ zábavné, je-li ãlovûk v pomûrnû
zralém vûku zkou‰en a vûdomí, Ïe kdokoliv se mÛÏe ptát na
cokoli v oboru, pro kter˘ se habilituje, je pomûrnû skliãující. JenÏe v ãele Vûdecké rady stál dûkan – pan profesor Kouteck˘. Pﬁedná‰ku sledoval se zájmem, to byla první úleva. Odpovûdi kvitoval souhlasn˘m pok˘vnutím hlavou a to uÏ byla pﬁímo Ïivá voda.
A tak jsem se habilitovala. Pak uÏ jsme se vídali pomûrnû ãasto.
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Na Uãené spoleãnosti âeské republiky, které pﬁedsedal, a o nûco pozdûji, v jeho druhém dûkanském období (2000-2006)
na 2. lékaﬁské fakultû, pﬁi zasedáních její Vûdecké rady. Byla jsem tam ãlenkou. A zaãala jsem s úÏasem poznávat osobnost
profesora Kouteckého nejenom jako dûkana a profesora, ale také jako respektovaného znalce umûní v˘tvarného, hudebního a dramatického, jako rétora, kter˘ s citem a vroucností proná‰í své laudace. Ne‰lo a nejde mi mysl, jak mohl mûsíc po
mûsíci sepsat oslavné pﬁíbûhy o právû jubilujících osobnostech fakulty. Tû‰ila jsem se na nû neskuteãnû a on mû nikdy
nezklamal. Byly to osobní a profesní pﬁíbûhy mimoﬁádn˘ch lidí, zábavnû psané a pﬁedná‰ené moudr˘m dûkanem, na kterém bylo znát, jak si sv˘ch kolegÛ váÏí. O oslavenci snad ﬁekl i to, co on sám o sobû ani nevûdûl. Pan profesor také léta
organizuje pro své spolupracovníky, pﬁátele a známé koncerty milovaného Kocianova kvarteta. Jako dûkan v Karolinu,
pozdûji v Sukovû síni Rudolfina. Jsou nesmírnû populární a zcela urãitû v˘jimeãné. Nejenom vysokou profesionální úrovní úãinkujících a v˘bûrem repertoáru, ale pﬁedev‰ím svou pﬁátelskou atmosférou. Tu ov‰em pan profesor Kouteck˘ navozuje hned na zaãátku. PﬁiblíÏí posluchaãÛm skladby které usly‰í, vysvûtlí, za jak˘ch okolností skladba vznikla a jaké city
do ní skladatel uzamkl. A podává k nim klíã. To co ﬁíká, odráÏí nepochybnû to, co on momentálnû cítí nejvíc. Radost, nadûji, Ïe pﬁichází nûco nového a krásného, ale také obrovskou pokoru. Pokora k Ïivotu a pokora k umûní je to, co lze vycítit
z kaÏdého pánû profesorova projevu. A pozorní a vnímaví posluchaãi odcházejí citovû obohaceni a z tohoto obohacení je‰tû ﬁadu dní Ïijí.
Blanka ¤íhová

Profesor MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., svûtovû uznávan˘ endokrinolog, Ïák a spolupracovník profesora Josefa Charváta, je PeÈou uctívanou osobností – nejen kvÛli té endokrinologii. V mnohém ho ovlivnil, jen v jednom je to naopak. Profesor Kouteck˘ nauãil profesora Schreibera poslouchat komorní hudbu.

Koutečtí – pevný bod v chaotickém vesmíru
KdyÏ, zdeprimován v˘vojem událostí ve své vlasti i venku, pﬁem˘‰lím, co je vlastnû jisté a nemûnû spolehlivé a od jistot
obecn˘ch, jako jsou vzpomínky na skauting, profesora Charváta a trvalá jistota v˘voje endokrinologické vûdy pﬁejdu k osobnostem, pak pevn˘ch bodÛ není mnoho: jedním z nich jsou manÏelé
Kouteãtí. Pan profesor Kouteck˘ se svou chotí Jitkou jsou zkrátka jedním z mála m˘ch pevn˘ch bodÛ – dokazují mi, Ïe nic není ztraceno
a Ïe i v rozkolísaném vesmíru mohou b˘t pevné jistoty.
Na Fakultû dûtského lékaﬁství jsem pﬁedná‰el fyziologii vnitﬁní sekrece po dlouhá léta uÏ pﬁed listopadem 1989 – ne tak na své domovské
fakultû – a kdyÏ jsem potom byl vyzván k jejich pokraãování a roz‰íﬁení i pro zahraniãní studenty, mûl jsem radost. Nûkdy to nebylo snadné – to kdyÏ bylo náledí nebo napadl sníh a nejezdila MHD, a tak jsem
se jednou na ten Motolsk˘ kopec vÛbec nedostal. Ale jinak to bylo
krásné – studenti vstﬁícní a pilní, pﬁímí nadﬁízení (prof. Herget) pﬁíjemní a vedení – v ãele s dûkanem profesorem Kouteck˘m imponující. Jak jsem to ãinil dlouho, jsem si uvûdomil, kdyÏ jsem jednou cestou do posluchárny na kopci potkal dámu v nejlep‰ích letech a ona
se mû ptala: „Kam jdete, pane profesore?“. Odvûtil jsem, Ïe pﬁedná‰et
medikÛm, a ona pravila, Ïe to tedy je hrozné, jak ten ãas utíká: kdysi
byla sama mou posluchaãkou a nyní má mezi mediky svou dceru.
Skoro se mi to zdálo ãasovû nemoÏné, ale snad to byla pravda.
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V roce 1990 jsem byl dûkanem Kouteck˘m poÏádán o ãlenství ve Vûdecké radû 2. lékaﬁské fakulty, a jelikoÏ jsem mûl vyhovující lustraãní osvûdãení (to se tehdy vyÏadovalo ve vûdeck˘ch radách v‰ech tﬁí fakult), s radostí jsem ãlenství pﬁijal. Tak
jsem se seznámil s profesorem Kouteck˘m jako nekompromisním, vlídn˘m, ale nûkdy sarkasticky kritick˘m dûkanem a pﬁedsedou. Sedávali jsme s profesorem Janem Evangelistou Jiráskem a nûkdy jsme trochu vyru‰ovali, jen jednou jsme ale pana
pﬁedsedu (vlastnû jen ten Jan Evangelista) doopravdy rozzlobili – poznalo se to podle toho, Ïe zbledl. Já sám jsem od nûj
byl pokárán snad jen jednou. To kdyÏ jsem se po skonãení zasedání Vûdecké rady s nûk˘m zapovídal a opoÏdûnû jsem si
‰el pro kabát a ten mÛj tam nebyl. Vzal ho omylem profesor Nûmec (následující den mi ho pﬁivezl). StûÏoval jsem si panu
dûkanovi, Ïe mi vzali kabát a bylo mi ﬁeãeno s pﬁátelsk˘m a ‰ibalsk˘m sarkasmem, Ïe on tam pﬁece není od toho, aby hlídal
mÛj kabát.
Podnûtné byly i pﬁedná‰ky pro zahraniãní studenty – tehdy hlavnû ¤eky. Konaly se v Hergetovû ústavû na PlzeÀské a to
bylo jednak blíÏe, jednak anglicky, a hlavnû v˘jimeãnû dobﬁe placeno. Ti zahraniãní studenti nebyli nijak lep‰í neÏ ti na‰i
a jejich docházka byla variabilní.
Pod vedením profesora Kouteckého jsem v dal‰ích letech zasedal jako podpﬁedseda „Uãené spoleãnosti âR“, kter˘m se
stal po profesoru Rudolfu Zahradníkovi, jinému to pﬁedstaviteli m˘ch „vesmírn˘ch osobnostních jistot“. Kultivovanost, velk˘ osobní rozhled po svûtû i doma, tolerance (i kdyÏ nûkdy jemnû kritická) názorov˘ch rozdílÛ a zejména schopnost empatie a vtipu – to byly charakteristiky pana pﬁedsedy.
Pak následovalo to hlavní: pozvánky na komorní koncerty zprvu do Karolina, a pozdûji do Sukovy sínû v Rudolfinu
(Kocianovo kvarteto a hosté). Pan profesor pﬁed kaÏd˘m koncertem má úvodní slovo, ve kterém vysvûtlí osobnostní charakteristiky a Ïivotní pﬁíbûhy hran˘ch skladatelÛ i podstatu skladeb, které jsou na programu. Tam mû, hudebního analfabeta, poprvé nûkdo pﬁivedl ke skuteãné kultuﬁe. Moji hudbymilovnou manÏelku si ov‰em zcela získal. Tam jsme se o pﬁestávkách seznámili i s paní Jitkou Kouteckou, manÏelkou pana profesora. Nastal mezi námi jist˘ soulad du‰í – ona napﬁíklad
pochopila, kdyÏ jsem nûco udûlal ‰patnû a kdyÏ se mû zeptala proã a já jí odpovûdûl, pravila: „Já jsem si to myslela“. To
pan profesor byl trochu pﬁísnûj‰í. Nicménû to v‰e probíhalo v tom nejpﬁátel‰tûj‰ím duchu.
Pan profesor Josef Kouteck˘ je pﬁední osobností ãeské medicíny a kultury. Projevilo se to i v tom, Ïe byl volen pﬁedsedou „Uãené spoleãnosti âR“. Ale hlavnû se zaslouÏil zaloÏením a úspû‰n˘m provozováním lékaﬁského oboru, kterému je
zapotﬁebí nejen znalostí odborn˘ch a charakteristik lidsk˘ch, ale i osobního hrdinství – dûtské onkologie. KdyÏ mi vûnoval
– k m˘m o ‰est let vy‰‰ím narozeninám – svou knihu „Îivot mezi beznadûjí a úspûchem“ (Academia, Praha, 2008) dostalo
se mi souhrnné informace o tom, co jsem vlastnû jiÏ vûdûl: zaslouÏil˘ to vûdec i muÏ. Kolik zachránûn˘ch dûtsk˘ch ÏivotÛ
– takového pokroku se podaﬁilo dosáhnout jen málokter˘m medicínsk˘m oborÛm. A tak nezb˘vá neÏ pﬁát zdraví, sílu a setrvání v tom, co cel˘ Ïivot koná.
Vratislav Schreiber

Profesorka MUDr. Eva Syková, DrSc., vedoucí Ústavu neurovûd 2. lékaﬁské fakulty a ﬁeditelka Ústavu experimentální medicíny Akademie vûd âR, je urãitû nejuznávanûj‰í Ïenou ãeské vûdy. Cesty obou se po léta kﬁiÏují, vÏdy v kladném smyslu.

Moje vzpomínky na profesora Kouteckého.
Pan profesor Kouteck˘ byl dûkanem 2. LF v dobû, kdy jsem na této fakultû zakládala Ústav neurovûd. Od zaãátku my‰lenku zaloÏení tohoto ústavu podporoval a za to mu dnes, kdy ústav publikuje ﬁadu vûdeck˘ch prací a snaÏí se o zavedení tzv.
„moderních metod“ do klinické praxe, patﬁí mÛj velk˘ dík. Byl naklonûn i roz‰íﬁené v˘uce neurovûd, která byla nûkolik let
povinn˘m pﬁedmûtem.
Pan profesor mnû vÏdy imponoval sv˘m ‰irok˘m rozhledem, dokázal podporovat i to, co nebylo jeho oborem, a chápal
nutnost zavádûní nov˘ch léãebn˘ch metod. Sám byl svûdkem obrovského pokroku v onkologii, kde napﬁíklad prvním sku-
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teãn˘m a obrovsk˘m pﬁínosem je u nádorÛ krevní ﬁady transplantace kmenov˘ch bunûk
kostní dﬁenû. Právû dûti s leukémií byly jeho pacienty a je i jeho zásluhou, Ïe dnes je jejich
léãba ãasto velmi úspû‰ná. Pan profesor byl skuteãnû praktik, zachránce nemocn˘ch, kter˘
imponoval nejen sv˘mi rozsáhl˘mi znalostmi, ale i dÛstojn˘m chováním a vzhledem – to
na‰e generace medikÛ a mediãek u na‰ich profesorÛ tak obdivovala. Nûkdy se tyto vlastnosti
dnes spolu nekloubí, ke ‰kodû dÛstojnosti a závaÏnosti lékaﬁského stavu.
Osobnost formuje nejen práce, kterou ãlovûk vykonává, ale i prostﬁedí ve kterém Ïije,
jeho zájmy, spolupracovníci a rodina. Pan profesor je jeden z mála, které jsem mûla ãest
poznat, jehoÏ mimopracovní zájmy jsou tak rozsáhlé, pﬁedev‰ím v oblasti umûní a hudby.
Nenechával si tyto své znalosti a pocity jen pro sebe, ale sdílel je ﬁadu let s námi na koncertech a rÛzn˘ch spoleãensk˘ch setkáních. Nejen, Ïe to byly krásné záÏitky a my‰lenky, které nám dokázal pﬁedat, ale tato setkání stmelovala nás lékaﬁe dohromady. V tom, Ïe se pan
profesor mohl vûnovat nejen své práci ale i sv˘m zálibám, dle mého názoru, hrála v˘znamnou úlohu podpora jeho Ïeny. Obûma proto patﬁí ná‰ dík.
Byla jsem proto velmi potû‰ena, Ïe jsme letos mohli panu profesoru Kouteckému gratulovat na galaveãeru âeské hlavy
k udûlení Ceny vlády za celoÏivotní dílo. Byla to dojemná chvíle, kdy cenu pﬁebíral z rukou pﬁedsedy vlády Jana Fi‰era.
Pﬁeji panu profesorovi stálé zdraví, hodnû elánu v práci i radost z umûní a hudby.
Eva Syková

I s Akademick˘m senátem vycházel dûkan Kouteck˘ dobﬁe. Jeho pﬁedsedové se stﬁídali, stﬁídali se i jeho ãlenové, cestu k vzájemnému porozumûní v‰ak vÏdycky na‰el. Ostatnû o tom svûdãí, Ïe Akademick˘ senát, kter˘ dûkana volí, mu dÛvûru vyjádﬁil opakovanû. V ﬁadû senátních pﬁedsedÛ byl posledním docent Hru‰ák, kter˘ posléze profesora Kouteckého ve funkci dûkana vystﬁídal.

Docenta MUDr. Ondﬁeje Hru‰áka, PhD., dûkana 2. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zná pan profesor dobﬁe uÏ
z jeho studentsk˘ch let. 17. listopadu 1989 byl mezi studenty, které bûsnící policie na Národní tﬁídû poranila. Po promoci
pracoval krátce na jeho klinice, po dlouhé americké stáÏi na Ústavu imunologie a pravidelnû se potkávali na zasedáních Akademického senátu. 1. února 2006 mu pan profesor pﬁedal akademickou funkci dûkana.

Profesor Josef Koutecký
Je mi jasné, Ïe napsat cokoli originálního do této knihy není lehk˘ úkol. Mnoho osloven˘ch osobností zná profesora Kouteckého osobnû.
Prof. Kouteck˘ je pro ‰irokou veﬁejnost symbolem dûtské onkologie a v rovinû obecné i symbolem noblesního vystupování, vytﬁíbeného slovníku a dal‰ích kladÛ. V pﬁípadech, kdy prof. Kouteck˘ vystupoval coby spoleãenská celebrita, nenechal si ohlednû dûtské onkologie vnutit kli‰é, podle nûjÏ se má jednat o zoufal˘ a beznadûjn˘ obor. PﬁestoÏe mûl prof. Kouteck˘ vÏdy na pamûti dûti, které se opravdu nepodaﬁí zachránit, zdÛrazÀoval hlavnû tu vût‰inu, která nad zákeﬁn˘mi
nemocemi nakonec zvítûzí.
Prof. Kouteck˘ stál opakovanû v ãele fakulty jako dûkan a také ve funkci prorektora v ãele Karlovy Univerzity. Jeho zvuãn˘ hlas byl vÏdy ozdobou fakultních i univerzitních slavnostních akcí, které má velmi rád. Jako prorektor mûl za úkol pﬁipravit oslavy 650. narozenin UK a tohoto úkolu se zhostil opravdu znamenitû.
Co nemûl rád, byl sport. Mnohokrát jsem ho sly‰el mluvit o tom, Ïe od konce vysoké ‰koly neudûlal rychlej‰í pohyb
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a Ïe je s tímto stavem nadmíru spokojen. Nikdy jsem nezjistil,
do jaké míry si v tomto bodû dûlal legraci sám ze sebe a nakolik
opravdu vzdoruje „diktátu pohybu“. Urãitû má ale rád pﬁírodu.
Po celou dobu, co ho znám, tráví léto na své chalupû, kde pí‰e
knihy a jiné texty. Klinika, kterou pan profesor zaloÏil, ale pochopitelnû fungovala v˘bornû i v dobû jeho nepﬁítomnosti.
Nikdy jsem nezaregistroval, Ïe by prof. Kouteck˘ trpûl vyhoﬁením. I v situacích, kdy nerozhodoval o vût‰inû medicínsk˘ch
otázek, hlídal otázky obecné a etické povahy – aby byla analgetika podána dﬁív, neÏ se bolest rozvine, aby se rodina zásadní
informace dozvídala vãas a vhodnou formou, aby se adekvátní
informování o moÏnostech dal‰í léãby nezmûnilo v pﬁenesení
zodpovûdnosti na rodiãe a podobnû.
Profesor Kouteck˘ je studenty hodnocen jako velmi oblíben˘ pedagog. Stál dlouhou dobu ve vÛdãích pozicích, a tak není
divu, Ïe si umí získat neformální autoritu. Z toho pohledu nebylo lehké nastupovat do funkce dûkana po panu profesorovi. Jeho
preference byla jiná, a tak pﬁedání funkce probûhlo bûhem 5
minut den pﬁed zahájením mého funkãního období ve formû
pﬁedání klíãÛ a pﬁíslibu, Ïe pomÛÏe, kdyby bylo potﬁeba. Ze zdí
dûkanské pracovny na nás hledûly bílé obdélníky, které zÛstaly na místû obrazÛ a na mne padala úzkost i proto, Ïe jsem
vûdûl, Ïe v nûkter˘ch ohledech se nemohu ani snaÏit se panu profesorovi vyrovnat. Moc rád jsem pak pozoroval, jak se profesor Kouteck˘ upﬁímnû tû‰í z úspûchÛ fakulty. Pan profesor zÛstává ãlenem Vûdecké rady fakulty a dÛleÏit˘m ãlenem akademické obce, na kterého se mÛÏe souãasné vedení fakulty spolehnout, coÏ nûkolikrát potvrdil. Jeho pﬁíspûvky pﬁi habilitaãních a jmenovacích (profesorsk˘ch) ﬁízeních jsou vÏdy koncisní, jsou jasnû formulovány a mají jednoznaãn˘ praktick˘
v˘znam. Má ‰irok˘ rozhled nejen v medicínû, coÏ se do jeho pﬁíspûvkÛ promítá. Jin˘mi slovy, panu profesorovi to dnes –
stejnû jako pﬁed léty – „pálí“.
AÈ to platí i nadále mu za celou jeho fakultu pﬁeje
Ondﬁej Hru‰ák

PﬁiblíÏit profesora Kouteckého jako pedagoga z pohledu studenta nebylo snadné. Ale pﬁece jen se mi s pomocí paní Kyselové
podaﬁilo jednoho „ãerstvého“ absolventa získat. Myslím, Ïe názor MUDr. Zuzany Provazníkové svûdãí za v‰echny ostatní.

Slova hýbou, příklady táhnou
Vzpomínám si, jak jsem jako 18ti letá gymnazistka sedûla se svou nerozluãnou kamarádkou v pravém horním rohu velké
motolské posluchárny. Obû jsme tehdy obcházely dny otevﬁen˘ch dveﬁí praÏsk˘ch lékaﬁsk˘ch fakult a zji‰Èovaly atmosféru
tûchto institucí, na které jsme se v následujícím roce chystaly poslat pﬁihlá‰ky ke studiu. Pamatuji si, Ïe tenkrát k nám promlouvalo mnoho lidí. Slova Ïádného z nich mi ale neutkvûla tak zﬁetelnû, jako slova tehdej‰ího dûkana 2. lékaﬁské fakulty,
kterého jsem ten den vidûla poprvé v Ïivotû. Po skonãení jeho projevu nám obûma, mnû i kamarádce, bylo jasné, jakou fakultu bychom nejradûji studovaly.
Existuje mnoho funkcí a tûch, kdo je vykonávají, ale ne vÏdy jsou jejich v˘sledky stejné. O panu profesorovi Kouteckém si odváÏím ﬁíct, Ïe jsem ho vÏdy povaÏovala za profesora s velk˘m P. Byl a je ãlovûkem na svém místû. Tím, kdo umí
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jít pﬁíkladem, oslovit nejen mluven˘m slovem, ale pﬁedev‰ím ãiny. KaÏdé ze setkání s panem profesorem Kouteck˘m pro mû
bylo obohacující a pﬁíjemné. VÏdy dokázal s moudrostí a lehkostí pro nûho pﬁíznaãnou vyjádﬁit nûjakou pravdu, odlehãit
tíÏivou situaci. Pamatuji se, jak nám na dni otevﬁen˘ch dveﬁí s humorem, na pﬁíkladu „Karel IV. mûl rád konû, konû rozli‰ujeme…“, vysvûtloval, jak vybruslit z nepﬁíjemn˘ch dotazÛ na‰ich budoucích examinátorÛ. Pﬁed zahájením testÛ pﬁijímacích zkou‰ek nás uklidÀoval slovy, Ïe se jedná o nejlehãí zkou‰ku, kterou kdy vykonáme. CoÏ jsme mu samozﬁejmû tehdy
vÛbec nevûﬁili. Pﬁi v˘uce onkologie v 5. roãníku nezÛstával pouze u v˘kladu odborné stránky problematiky, ale neváhal se
s námi podûlit o poznatky velice cenné mající obecnû lidsk˘ rozmûr, které, jak sám ﬁíkal, se v uãebnici jen tak nedoãteme.
KdyÏ jsme ‰li pana profesora v 6. roãníku Ïádat, zda by byl tak hodn˘ a ujal se funkce promotora na‰í promoce, otevﬁel
nám po zaklepání na dveﬁe mil˘ ãlovûk s otázkou, zda cítíme virÏinko. Pﬁátelsk˘ rozhovor ukonãil slovy: „Ale pﬁece jste si
nemysleli, Ïe bych vás odmítl.“ Na promoci dokázal oslovit svou noblesou a smyslem pro slavnostnost snouben˘m se sobû
vlastní vlídností a otevﬁeností. V pﬁípravnû se po promoci se studenty pou‰tûl do milého rozhovoru.
Od pana profesora Kouteckého je skuteãnû co se uãit. Je totiÏ pﬁíkladem, Ïe vysokou vûdeckou odbornost lze (a také je
potﬁeba to uãinit) slouãit s moudrostí a lidskostí. Îe nad‰ení pro práci neuzavírá ãlovûka pouze v „úzkém“ rámci jeho oboru, ale dveﬁe mu zÛstávají otevﬁeny i pro zbytek svûta, kulturu a umûní. Îe b˘t Uãitelem neznamená „pouze“ b˘t odbornû
na v˘‰i, ale i mít rád své studenty, mít velkou odvahu a kreativitu a schopnost nadchnout pro práci sebe, a tím i své Ïáky.
Îe má smysl vydrÏet u své práce, i kdyÏ nám obãas mÛÏe pﬁipadnout nároãná a smutná. A za to v‰e a je‰tû za mnohé dal‰í
patﬁí panu profesoru Kouteckému dík.
Zuzana Provazníková

V Dûtské fakultní nemocnici na Karlovû a v její nástupkyni Fakultní nemocnici v Motole pracuje profesor Kouteck˘ od roku
1957 nepﬁetrÏitû. Za tﬁiapadesát let se v jejich vedení vystﬁídalo více ﬁeditelÛ. V jeho odborném Ïivotû sehráli zásadní úlohu tﬁi ﬁeditelé. MUDr. Jan Jarolímek Kouteckého do nemocnice v roce 1957 pﬁijímal. MUDr. Vûra Kazimourová dala v roce
1964 souhlas autonomnímu postavení stanice dûtské onkologie pﬁi Klinice dûtské chirurgie a v roce 1978, po pﬁestûhování
do Motola, zﬁídila samostatné oddûlení dûtské onkologie. To bylo ustaveno v roce 1983 klinikou. KdyÏ se stal profesor Kouteck˘ po roce 1990 dûkanem fakulty, bylo potﬁeba ﬁe‰it plynule vztahy mezi fakultou a nemocnicí. Nejlep‰í spolupráce vznikla po nástupu posledního z ﬁeditelÛ JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA. V hodnocení obou pánÛ to byla spolupráce na
vysoké úrovni. Ono to totiÏ vÛbec tak nemusí b˘t, protoÏe souÏití fakulty a nemocnice pﬁiná‰í ﬁadu ne vÏdy snadno ﬁe‰iteln˘ch otázek. Ale bylo to tak a pan ﬁeditel na ten ãas vzpomíná takto:

KdyÏ si chcete vybavit nûjakou vzpomínku na titána, nemÛÏete zaãít
pﬁízemnû. Jméno profesora Kouteckého jsem poprvé zaregistroval
v prÛbûhu sametové revoluce, kdyÏ se poﬁádaly sbírky na dûtskou
onkologii a i já jsem tenkrát pﬁispûl ze svého platu 3tis. Kã hrubého
na dobrou vûc. Sám pro sebe jsem si tehdy ﬁíkal, Ïe profesor musí
b˘t poloéterická, vzne‰ená bytost, pro kterou je blaho dûtí prvoﬁad˘m cílem. Ani jsem netu‰il, Ïe mé první fyzické setkání s prof.
MUDr. Josefem Kouteck˘m bude témûﬁ boÏského charakteru.
Krátce poté, co jsem nastoupil do Motola jako ﬁeditel, jsem
dostal pozvánku na oslavy 70tin pana profesora, podot˘kám, Ïe jsem
do té doby Ïádné velké narozeninové oslavy tohoto typu nenav‰tívil. První co jsem spatﬁil, kdyÏ jsem dorazil do Rudolfina, tedy místa, kde se oslava konala, byl konec neuvûﬁitelnû dlouhé fronty, ne
nepodobné tûm, které se pﬁed revolucí stály na banány. VÛbec jsem
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nechápal. Teprve poté, co jsem se pﬁiblíÏil, jsem zjistil, Ïe na druhém konci této nekoneãné ﬁady, stoje na schodech se vzná‰í pánû profesorÛv majestát a pﬁijímá ovace a holdy smrtelníkÛ k nûmu pﬁistupujících. Pﬁistoupil jsem tedy i já, prost˘ ﬁeditel nemocnice, a popﬁál panu profesorovi je‰tû jednou 70 let a pﬁitom si s hrÛzou uvûdomil, Ïe tohohle ãlovûka, kter˘ byl
dûkanem a zároveÀ pﬁednostou Dûtské onkologické kliniky, bych mûl vlastnû ﬁídit a do jisté míry mu ‰éfovat.
JenÏe jak ‰éfovat Nejvy‰‰ímu? Po nûkolika dnech jsem sebral odvahu a vydal se po schodech dolÛ o patro níÏe, kde sídlí dûkanát UK 2. LF, abych s profesorem Kouteck˘m probral, jak to mezi námi bude. První, co jsem uÏ v sekretariátu já, aktivní odpÛrce kouﬁení, kter˘ v Ïivotû nevykouﬁil jedinou cigaretu, zaãal vnímat, byl nepﬁehlédnuteln˘ odér nikotinu, linoucí
se z pracovny vûhlasného onkologa. Poté, co se otevﬁely dveﬁe, nebylo chvíli vidût nic, a aÏ jsem se zorientoval, rozeznal
jsem v oblacích doutníkového d˘mu moudﬁe pokyvující, ‰edovlasé skránû pana profesora. Pﬁekotnû jsem zaãal pﬁem˘‰let,
jak navázat dialog a udûlat dojem. Odmaliãka mám rád historii, takÏe jsem dûkana lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy s tímto faktem seznámil. Zajásal a odvedl mû k jednomu z mnoha pÛlmetrov˘ch portrétÛ, kter˘mi byla jeho pracovna doslova
obloÏena, a s nevinnou tváﬁí se zeptal: „Víte, kdo to je?“ Nevûdûl jsem. ·lo tu‰ím o jakéhosi vûhlasného neurologa. Nicménû jsem okamÏitû pochopil, kde je moje místo, zaﬁadil jsem se a uÏ jsem se nepokou‰el oslÀovat. On mi to vrátil v tom, Ïe
jsme se stali takﬁka nerozluãn˘m tandemem a troufám si tvrdit, Ïe jednou z nejlépe spolupracujících dvojic ﬁeditel – dûkan
v celé historii fakulty.
KaÏd˘ mûsíc se v nemocnici koná porada v‰ech porad, velk˘ lidov˘ chural, zvan˘ porada pﬁednostÛ. KdyÏ jsem zaãínal jako ﬁeditel, tzn. ve vûku 38 let a proti mnû sedûly slovutné profesorské kapacity, doslova pilíﬁe ãeského zdravotnictví,
b˘val jsem znaãnû nervózní. Abych si pomohl, snaÏil jsem se své proslovy oÏivit nûjakou legrací. Jednou jsem tak zase uãinil a v první ﬁadû sedící profesor Kouteck˘ se naklonil k jinému ctihodnému bûlovlasému profesorovi se slovy „Starej se zase
uvtípnul“. Tenkrát jsem byl pasován mezi elitu.
Pan dûkan Kouteck˘ je znám jako jeden z nejlep‰ích ãesk˘ch rétorÛ ve dvacátém století. Jeho projevy na nejrÛznûj‰ích
setkáních byly mnohdy jedin˘m dÛvodem, proã na tûchto akcích neusnout. Byly milé, chytré, skvûle strukturované a vÏdy
v˘teãnû vypointované. Nezapomenuteln˘m záÏitkem pro mû bylo zahájení jakési mezinárodní konference, kde jsem vystoupil já, zástupce ministerstva, zástupce odborné spoleãnosti a dal‰í ﬁeãníci. V‰ichni jsme anglicky ﬁíkali, jak nás tû‰í, Ïe je
konference zde, jak jsme poctûni a bla bla bla ...samé originální fráze. Uspávání hadÛ bylo prostû zahájeno pﬁesnû tak, jak
taková konference zahájena b˘ti má. I vystoupil prof. MUDr. Kouteck˘. Oslovení „amici carissimi“ jsem je‰tû pokládal za
normální, ale následující pÛlhodinov˘ projev, cel˘ v latinû, dostal do stavu blízkého ‰oku nejen mû, ale v‰echny ty dal‰í
celebrity, aÈ politické nebo odborné, které sedûly okolo. V‰ichni se samozﬁejmû tváﬁili, Ïe rozumí, byÈ prav˘ opak byl pravdou. Ne nadarmo se ﬁíká, Ïe latina je jazykem vzdûlancÛ. BohuÏel v té chvíli byl v celém sále takov˘m vzdûlancem jen jeden
– profesor Kouteck˘.
Na závûr bych mohl pﬁipojit situaci, kdy pan profesor doslova „odboural“ mÛj sekretariát. Jednou jsme se oba dva zúãastnili zahájení kaÏdoroãní akce, kterou v nemocnici poﬁádáme pro dûti, nazvané „indiánské léto“. KaÏd˘ z pﬁítomn˘ch si tam
musel vybrat nûjakou indiánskou pﬁezdívku. Mû nenapadlo lep‰í indiánské jméno neÏ „Tanãící puma“. Krátce poté, zrovna kdyÏ jsme mûli na ﬁeditelství jednu vzru‰enûj‰í poradu, volal pan dûkan. Na dotaz, v jaké náladû je pan ﬁeditel, mu sekretáﬁka odpovûdûla, Ïe je velmi nenaladûn. S panem profesorem to ani nehnulo a odvûtil „Tak mi toho Rozvá‰nûného jaguára spojte“. Od té doby mû námûstci, kdyÏ mû chtûjí lehce „po‰Èouchnout“, ﬁíkají „vzru‰en˘ dravec“.
Dûkuji Vám, pane profesore.
Miloslav Ludvík

Mezi více, pochopitelnû také se stﬁídajícími námûstky ﬁeditele nemocnice, má zvlá‰tní postavení námûstkynû pro vûdu
a v˘zkum paní profesorka MUDr. Anna ·edivá, CSc. To postavení je zvlá‰tní proto, Ïe ona je naplno pracovnicí Ústavu imunologie a námûstkyní je pro své organizaãní schopnosti jaksi navíc. Je souãasnû pﬁedsedkyní Vûdecké rady nemocnice, jejímÏ
je profesor Kouteck˘ ãlenem. Tak vznikla kromû jejich spolupráce na poli klinickém i spolupráce na úseku ﬁízení vûdecké
práce v nemocnici.
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Prof. Josef Koutecký – jubileum
Málokdy se ãlovûk dostane tak zvlá‰tnû do úzk˘ch, jako v pﬁípadû, kdy je poÏádán o pﬁíspûvek k jubileu pana profesora Kouteckého. Ihned a zcela pﬁirozenû se ho zmocní pocit nemoÏnosti vyjádﬁení
v jakékoli umûlecké formû, neboÈ ve v‰ech podobách umûní literárního, hudebního i v˘tvarného prokázal pan profesor tak vysokou a osobitou úroveÀ, Ïe jakékoli pokusy uplatnit nûkterou z tûchto
forem na zachycení osobnosti pana profesora prostû selhávají. Na druhou stranu je taková v˘zva vzru‰ující poctou. Hned první zamy‰lení nad tûÏk˘m úkolem vyvolává celou mozaiku nejrÛznûj‰ích
vzpomínek na mnohá setkání s panem profesorem, která jsou pozoruhodnû rÛznorodá, a pﬁesto skládají ucelen˘ obraz.
V takové situaci je pﬁirozené obrátit se k pramenÛm, z nichÏ první je Ïivotopis pana profesora.
Nahlédnutí do archivÛ v‰ak hned pﬁiná‰í dal‰í prohloubení smí‰en˘ch sloÏit˘ch pocitÛ nad moÏností
jakkoli pﬁispût k ocenûní jubilanta, neboÈ hned v prvním pohledu na Ïivotopisná data vyãnívá rok
1955, kdy jiÏ pan profesor s jistotou nastoupil na svou pozoruhodnou dráhu ukonãením sv˘ch studií pﬁesnû v roce mého narození. ZmocÀuje se mne pocit, Ïe s generaãním odstupem pouze povlávám za jistû a pevnû Ïivotem kráãejícím panem profesorem, se kter˘m se obãasnû potkáváme; tato setkání vÏdy zanechají pozoruhodnou stopu. Mé první setkání bylo takové obyãejné, pracovní, v dobû studií na fakultû tehdy
dûtského lékaﬁství, pﬁi stáÏích medikÛ, kdy jsme se seznamovali se vznikajícím oborem dûtské onkologie. TûÏk˘ obor v tûÏké dobû, nejsmutnûj‰í z oboru dûtského lékaﬁství, pﬁesto jiÏ tehdy s energií a entusiasmem pana profesora slibující lep‰í
budoucnost. Osobnû jsem potom dlouho nemûla pﬁíleÏitost k dal‰ím setkáním, která se obnovila aÏ s m˘m dal‰ím pÛsobením ve Fakultní nemocnici v Motole, kam jsme pﬁi‰li v dobû jednoho z období, kdy pan profesor zastával funkci dûkana 2.
lékaﬁské fakulty. Po dal‰ích 15 let jsme se potkávali ãastûji a stále mû udivuje, jak pﬁirozenû se podaﬁilo pﬁeklenout úﬁední
odstup mezi nastupujícím pracovníkem a váÏen˘m dûkanem. Postupnû jsem pana profesora potkávala na zasedáních Vûdecké rady lékaﬁské fakulty, aby se nakonec tyto funkce paradoxnû obrátily a abych mûla to privilegium vyuÏívat sluÏeb pana profesora ve Vûdecké radû Fakultní nemocnice v Motole, kterou vedu já. Od pracovních úﬁedních jednání jsme postoupili k diskusím o umûní a o Ïivotû, tak, jak to asi má b˘t v pﬁípadû v˘razné osobnosti uãitele a jeho Ïáka a jak tomu témûﬁ nikdy neb˘vá.
Pan profesor mû vÏdy fascinoval sv˘mi projevy jubilantÛm, ve kter˘ch pﬁesnû vystihoval jejich osobnost a jedineãnost.
Nikdo to neumí jako on, tak i já posílám jenom krátk˘ pozdrav.
Panu profesorovi s úctou a obdivem.
Anna ·edivá

Mezi nûkolika institucemi, kter˘ch si profesor Kouteck˘ velice váÏí, zaujímá pﬁední místo Univerzita Karlova. Po listopadu 1989 se zaãlenil s nad‰ením do akademického Ïivota na dlouh˘ch ‰estnáct let. Tﬁináct z nich byl dûkanem 2. lékaﬁské
fakulty a mezi nimi tﬁi roky prorektorem univerzity a deset let ãlenem její Vûdecké rady. Potkal se, spolupracoval a spﬁátelil se s mnoha osobnostmi její akademické obce, s nûkter˘mi z nich pak i mimo univerzitní rámec.
Ve zmínûném období se ve vedení univerzity vystﬁídali tﬁi rektoﬁi. Pedagog a filozof profesor PhDr. Radim Palou‰, právní historik profesor JUDr. Karel Mal˘, DrSc. a jadern˘ fyzik profesor Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Vyjádﬁení v‰ech tﬁí jsou v˘mluvn˘m dokladem o dobû, o spoleãném úsilí i o jejich vztazích k jubilantovi. Profesor PhDr. Radim Palou‰ napsal:

Panu profesorovi Josefu Kouteckému: O duši
Co to vlastnû je du‰e, totiÏ to „niterné“, to, co se po sobû samém ptá, o sebe se stará, za sebe se stydí a hanbí, to „opravdové“ svûdomí, co hﬁeje láskou a studí odporem, co múzicky bytuje s námi – a co je tou individuální jedineãnou osobní zod-
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povûdností dﬁíve, neÏ se to tûlo, které je jejím domovem, pro zodpovûdnost rozhodlo? Je svût jen ãi
pﬁedev‰ím kmitáním bezduch˘ch ãástic a jejich uskupení? Scientistické pojetí vûdy nemá Ïádn˘
nástroj na pochopení a uchopení du‰e jakoÏto toho lidsky nejniternûj‰ího. V pﬁísné „objektivní“ vûdû
jde totiÏ o zachycení Ïivé skuteãnosti do relativnû stabilních objektÛ, jejích základní charakteristikou je extenzionalita, tj. vnûj‰kovost – tedy jakápak niternost!
Pﬁírodní vûdy a medicína se bez v˘dobytkÛ objektivistické vûdy neobejdou, ale nevystaãí s ní, protoÏe nejen ãlovûk, n˘brÏ cel˘ svût má velev˘znamnou oblast dostupnou jen nûkter˘mi vchody odemykateln˘mi specielními klíãi: básní, hudbou, umûním v˘tvarn˘m, ale téÏ citliv˘m kantorsk˘m
pÛsobením, které se skuteãnosti dot˘ká s dÛvûrnou intimitou, byÈ tﬁeba navenek nedemonstrovanou.
Pﬁirozené lidské srozumûní vstupuje do pﬁirozeného svûta jen ãást v na‰ich ãasech zapomínanou branou duchovního vzmachu: jako v pohádkov˘ch Letopisech Narnie C. S. Lewise se ãtenáﬁ ocitá
v oblasti modernou pozapomínané, záhadné, rozmanité, obrovské.
NejenÏe Vesmír, Zemû a Îivot tvoﬁí jeden nedûliteln˘, souvztaÏn˘ a spoleãnû se vyvíjející systém, ale
tento „systém“ je pro ãlovûka nevyãerpateln˘m ostrovem pokladÛ, zemí zaslíbenou a „v dûdictví nám
danou“. Îít v ní a s ní znamená poznávat ji vÏdy znovu a novû. Nabízí se k prÛnikÛm a v˘pravám, zji‰Èujícím bohatost a pluralitu moÏn˘ch pohledÛ a zji‰tûní – a i tato zji‰tûní pﬁíslu‰í do Ïivota tohoto obydlí tak, Ïe je promûÀují. Tak rozhodnutí nalézat pravdu v této oblasti neznamená opustit „objektivní“ svût, n˘brÏ podílet se na jeho tvorbû!
Jsou lidé nadaní v exaktním bádání, jsou zdatní lékaﬁi tûl – a jsou i takoví, kteﬁí propojují to vnûj‰í s vnitﬁním a to vnitﬁní s vnûj‰ím. Tûm jest tﬁeba zvlá‰È dûkovat a vin‰ovat jim (byÈ by jim bylo uÏ ctihodn˘ch osmdesát) a i jejich souputníkÛm
pﬁát spoleãenství dal‰ích let (Û).
Radim Palou‰

Na univerzitní, ale i na v‰echna ostatní ãetná setkání vzpomíná profesor JUDr. Karel Mal˘, DrSc.:

Profesor Josef Koutecký na univerzitě
Pﬁed dvaceti léty, po listopadov˘ch událostech, které tak zásadním zpÛsobem zmûnily Ïivot celé na‰í
spoleãnosti, se zaãala rychle promûÀovat stejnû, jako ostatních vysok˘ch ‰kol, i podoba na‰í univerzity. Byl jsem tehdy jedním z tûch, kter˘m se dostalo mimoﬁádné pﬁíleÏitosti, aby se aktivnû na procesu transformace vysok˘ch ‰kol podíleli – nejprve ve funkci prorektora a pozdûji, po dvû funkãní
období (do roku 2000), i rektora. Byla to tehdy doba plná entusiasmu, mimoﬁádného pracovního nasazení a radosti z v˘sledkÛ, kter˘ch jsme dosáhli. Byla to ale také doba setkávání a poznávání mimoﬁádn˘ch osobností, které se na univerzitû dostávaly do ãela fakult a ústavÛ a které spolu s vedením
univerzity vytváﬁely spoleãné dílo, obnovovaly univerzitní tradice, vracely univerzitû její dobré jméno, obnovovaly svobodu vûdeckého bádání a vtiskly celé poãetné univerzitní komunitû vûdomí jednoty a spoleãn˘ch cílÛ.
Profesor MUDr. Josef Kouteck˘, DrSc. patﬁil k tûm, kteﬁí mne upoutali od prvého setkání. Potkávali
jsme se jak na vûdeck˘ch radách, tak i v kaÏdodenním Ïivotû univerzity – on jako dûkan 2. lékaﬁské
fakulty a já jako prorektor pro vûdu, ﬁe‰ili jsme spolu personální otázky fakulty, kvalifikaãní ﬁízení
a spoustu dal‰ích otázek, které kaÏdodennost fakulty a univerzity pﬁiná‰ela. Vzpomínám si, jak mne
upoutal jeho smysl pro humor, jeho schopnost ﬁe‰it s ironick˘m nadhledem jak otázky zásadní, tak i takové, kter˘m teprve
jeho humor dodával v˘znam. Osvûdãil to i pﬁi náv‰tûvû tehdy anglického královského páru prince Charlese a princezny Diany na univerzitû. Stáli jsme tehdy, dûkani a prorektoﬁi, v pﬁedsálí Malé auly, kde nastoupené rektory rektor Palou‰ pﬁedsta-
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voval vzácné náv‰tûvû. Se závistí jsme pozorovali, jak princeznu zaujal rektor KníÏák a jak obdivovala jeho krásné náu‰nice. Profesor Kouteck˘ k tomu su‰e poznamenal: „Pane prorektore, takhle to dál nejde, abychom byli takhle znev˘hodnûni,
rektorát by mûl stanovit barvu náu‰nic pro jednotlivé kategorie univerzitních akademick˘ch hodnostáﬁÛ a já, protoÏe to
umím, vám napíchám u‰i pro náu‰nice.“
Ne vÏdy jsme v‰ak hovoﬁili jen o ménû závaÏn˘ch otázkách. Vzpomínám si, jak se na mne obrátil s prosbou o právní
radu, kdyÏ mu bylo pro jeho rozhodné vystupování proti pﬁestavitelÛm b˘valého reÏimu vyhroÏováno anonymy smrtí a ﬁe‰ili jsme otázku pﬁípadného zásahu policie.
Nov˘ vysoko‰kolsk˘ zákon a autonomní postavení fakult i univerzity pﬁineslo nové problémy i do vztahu zdravotnick˘ch zaﬁízení a lékaﬁsk˘ch fakult, vedení nemocnic a akademick˘ch orgánÛ fakult. Na poﬁad dne se dostala otázka univerzitních nemocnic a ve spolupráci v‰ech ãesk˘ch lékaﬁsk˘ch fakult se formovaly pﬁedstavy o novém uspoﬁádání pÛsobení
univerzity ve fakultních zdravotnick˘ch zaﬁízeních. Profesor Kouteck˘ byl jedním z dûkanÛ, kteﬁí tuto my‰lenku s velkou
energií podporovali a angaÏovali se pro její uskuteãnûní. V‰e uvázlo pﬁi jednání v parlamentu, zejména pro neochotu vlády
oddluÏit nemocnice, které by se pﬁedaly univerzitám. Ostatnû nebyla to jediná aktivita prof. Kouteckého pro zachování univerzitní autonomie v kaÏdodenním provozu fakulty a nemocnice.
Do univerzitního Ïivota v‰ak zasáhl profesor Kouteck˘ i sv˘mi koncerty, které organizoval nejprve jako dûkan 2. lékaﬁské fakulty. Postupnû se staly dÛleÏit˘m setkáváním ãlenÛ na‰í univerzitní komunity, kteﬁí milovali hudbu a Kocianovo kvarteto pak takﬁka stálou souãástí univerzitního Ïivota. Koncerty, které tradiãnû uvádûl prof. Kouteck˘ sv˘mi proslul˘mi projevy, nám pﬁipomínaly, Ïe umûní, stejnû jako vûda jsou souãástí stejné kultury, usilují o stejné poznávání a vysvûtlování
svûta, kter˘ nás obklopuje.
Mimoﬁádnou událostí v Ïivotû univerzity se staly oslavy 650. v˘roãí jejího zaloÏení, které jsme pojali jako oslavu celé
ãeské vûdy a kultury, pﬁipomenutí v˘znamu Karlovy univerzity pro ãesk˘ národ a stát, pro evropskou kulturu. V rámci pﬁíprav oslav do‰lo i na léta odkládanou rekonstrukci historické budovy Karolina, která si sama o sobû vyÏádala mimoﬁádné
úsilí nejen pracovníkÛ rektorátu, ale celé univerzity. Vlastním oslavám pﬁedcházely volby rektora a nového vedení univerzity, do kterého jsem pozval jako prorektora tehdy jiÏ b˘valého dûkana, profesora Kouteckého. Pﬁi pﬁípravû programu oslav,
které pﬁipravovala pod m˘m vedením zvlá‰tní komise, mu pﬁipadl úkol navázat kontakty zejména s obcí v˘tvarníkÛ. Jak známo, univerzitû se podaﬁilo uspoﬁádat v Karolinu mimoﬁádnou v˘stavu v˘tvarn˘ch dûl, které pﬁední ãe‰tí umûlci vûnovali
univerzitnímu v˘roãí. Prof. Kouteck˘, spolu s dal‰ími v˘znamn˘mi osobnostmi, které pﬁipravovaly oslavy – s prof. Josefem Petránûm, dr. Miroslavem Trucem a dal‰ími, se podílel na pﬁípravû ﬁady koncertÛ, pﬁedstavení Libu‰e v Národním divadle, univerzitního plesu, pﬁípravû filmÛ vûnovan˘ch dûjinám univerzity, atd.
Av‰ak nejen v prostorách Karolina a v úﬁedních záleÏitostech jsem poznával profesora Kouteckého. Mûl jsem pﬁíleÏitost jej zaÏít i jako lékaﬁe, obdivovat jeho mimoﬁádnû lidsk˘ vztah k pacientÛm, jeho vztah k dûtem, tak ãasto a tak nemilosrdnû ohroÏen˘m nemocemi.
Na‰e kontakty nezmizely ani po skonãení na‰ich univerzitních funkcí. Stejnû jako velká ﬁada jeho pﬁátel jsem mûl moÏnost se ním setkávat pﬁi jeho Rudolfinsk˘ch koncertech, které nám pﬁiná‰ely a stále pﬁiná‰ejí dobrou pohodu a radost a jeho
promluvy pak vyz˘vají k zamy‰lení.
Pokud se mohu odváÏit vyslovit nûjaké pﬁání, pak aby dále pokraãovaly a aby na‰e setkávání bylo co nejãastûj‰í.
Karel Mal˘

Profesor Ing. Ivan Wilhelm, CSc. byl tﬁetím PeÈov˘m rektorem. Setkávají se spolu pﬁi v‰elijak˘ch pﬁíleÏitostech více neÏ dvacet let a setkávají se rádi.

Prof. J. Kouteck˘ je nepﬁehlédnutelnou osobností lékaﬁského, akademického, kulturního i veﬁejného Ïivota. Jeho pﬁínos do
kaÏdé z tûchto oblastí má zásadní v˘znam, a to pﬁesto, Ïe v kaÏdé ze zmínûn˘ch oblastí se jedná o pﬁínos zcela rozdílného
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typu. Pﬁipadne-li komukoli souhrnnû hodnotit dílo prof. J. Kouteckého, bude stát pﬁed
nelehk˘m úkolem, jak v˘znam jeho vlivu vzájemnû porovnat.
Sám jsem se s prof. J. Kouteck˘m se‰el ve velmi blízké spolupráci ve vedení Univerzity Karlovy v období 1997-2000. Pro kaÏdého z nás bylo a zÛstává prostﬁedí univerzity “posvátnou”
pÛdou a pﬁíleÏitost toto prostﬁedí ovlivÀovat a reprezentovat pﬁedstavovala pro nás oba zcela
jistû vrchol dosaÏitelného. Je obtíÏnû pﬁedstavitelné, Ïe jakékoli jiné prostﬁedí by mohlo svojí
dÛstojností pﬁekonat váÏnost a dÛstojnost Velké auly univerzitního Karolina. Genius loci zaklet˘ v jeho zdech je témûﬁ hmatateln˘m pﬁedmûtem, kter˘ nelze ani pﬁehlédnout, ani pominout.
Zeptáte-li se rodiãÛ a pﬁíbuzn˘ch promovan˘ch studentÛ na jejich dojmy pﬁi odchodu z promoce, pak zcela jednoznaãnû pûjí ódy na prostﬁedí a imaginaci Velké auly, pﬁitom mají povût‰inû pouze velmi mlhavou pﬁedstavu o obsahu právû sly‰en˘ch projevÛ. DÛstojnost prostﬁedí
a ‰lechetnost atmosféry nemÛÏe zmûnit ani mnohokrát opakovaná zku‰enost univerzitních
slavností, které v prostorách Karolína probíhaly zejména v období na‰eho spoleãného prorektorátu s prof. Kouteck˘m. Po dlouhém pÛstu absence oslav
kulat˘ch univerzitních v˘roãí (1948, 1898, 1848, ...) bylo Univerzitû Karlovû dopﬁáno slavit ve svobodném ovzdu‰í 650. v˘roãí jejího zaloÏení, takÏe slavnostních shromáÏdûní bylo pomûrnû dost. Tak jak rutinnû seﬁazovaly dámy organizaãního
odboru v ‰atnû pﬁed Velkou aulou náhodné dvojice nastupujících hodnostáﬁÛ, stejnû obratnû jsme nepozorovanû vytvoﬁili
jednu z nastupujících dvojic s panem profesorem. Na tom není
nic zvlá‰tního. Za zvukÛ nastupujících intrád, aÈ uÏ v provedení univerzitních varhan anebo praÏsk˘ch pozounérÛ, jsme
pak s plnou váÏností ve tváﬁi spoleãnû s panem profesorem pûli
jejich „brumendo“ aÏ do nastoupení v‰ech úãastníkÛ. Obdobnû jsme „spoluúãinkovali“ i pﬁi odchodu z auly zpûvem „Gaudeamus igitur“ aÏ po pﬁíchod do ‰atny. Tam jsme si oba uznale, skromnû, pouze potﬁesením ruky, vzájemnû poblahopﬁáli
k v˘konu. To byl ná‰ projev uliãnictví, kter˘ v‰ak nikterak nesniÏoval dÛstojnost chvíle a váÏnost situace pﬁed pﬁítomn˘m
publikem.
Sám si dovoluji s touto historkou poprvé seznámit veﬁejnost.
Jsem si jist, Ïe pan profesor mi to nebude mít za zlé a v‰ichni ostatní budou mít argument dokazující, Ïe pﬁes v‰echny nesporné zásluhy, nadmíru seriozní v˘sledky jak v léãbû mal˘ch pacientÛ, tak i v ostatních oblastech jeho pÛsobení se na‰lo místeãko, aby v panu profesorovi zÛstal i ten mal˘ kluãina, se kter˘m jeden nikdy neví.
U pﬁíleÏitosti jeho kulat˘ch narozenin mu chci popﬁát, aby ten kluk vydrÏel je‰tû hodnû dlouho. Mil˘ PeÈo – v‰e nejlep‰í
do dal‰ích let.
Srdeãnû
TvÛj
Ivan

Na onu ‰Èastnou dobu úsilí vrátit univerzitû její honor a na podíl, kter˘ sehrál profesor Kouteck˘, vzpomíná i nûkolik prorektorÛ. SluÏebnû „nejstar‰í“ z nich, profesor PhDr. Jaroslav Mihule, CSc., muzikolog a suverénní znalec díla Bohuslava
MartinÛ pouÏil téma, které je mu nejbliÏ‰í a které bude urãitû lahodit i PeÈovi.
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Pokus o návod jak poslouchat hudbu
Vûnováno prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc., kter˘ ov‰em takov˘ návod nepotﬁebuje.
Pokus o návod jak hrát na pﬁíãnou flétnu, napsal v Berlínû roku 1752 Johann Joachim Quantz (Versuch einer Anweisung,
die Flöte traversiere zu spielen). Z knihy bylo a je moÏno se pﬁiuãit i mnoha jin˘m vûcem, neÏ slibuje nadpis, coÏ je její
neocenitelná pﬁednost, a proto se dodnes v rozmanit˘ch dal‰ích souvislostech cituje. Dozvíme se z ní totiÏ také, jak se to má s hudbou v‰eobecnû. Kdo hraje na hudební nástroj, a to
nejen na flétnu pﬁíãnou, vstupuje do tak bezprostﬁedního kontaktu se skladbou, Ïe mu mÛÏe
b˘t ukradeno, jak se to má s hudbou v‰eobecnû, i kdyby to jako pﬁídavek ke hﬁe na flétnu
napsal slavn˘ pan Quantz. Kdo na flétnu pﬁíãnou nehraje a koho hudba v Ïivotû vÛbec minula, má o problém ménû. S námi ostatními je to jinak.
Hudba se nám totiÏ cel˘ Ïivot plete do cesty. JestliÏe je kdo u nás nejv˘‰ Ïiv˘m pﬁedstavitelem programu “nihil humani a me alienum puto”, pak zcela jistû osobnost, na jejíÏ poãest
tento sborník rozmanit˘ch vyznání vznikl – lékaﬁ a vûdec, kter˘ si do portfolia zájmÛ a aktivit na ãelné místo vedle medicíny pﬁitáhl poezii, v˘tvarné umûní i hudbu, fenomén tak
nápadnû lidsk˘, protoÏe samou podstatou pﬁekraãuje rámec nezbytností a biologick˘ch nutností, pﬁíznaãn˘ch pro Ïivoãi‰nou ﬁí‰i. Nepﬁispívá nijak k zachování rodu, není primární
potﬁebou pro pﬁeÏití a je zpravidla dosti daleka toho, aby usilovala reflektovat tváﬁ svûta na
základû proÏitkÛ ãi zachycen˘ch záÏitkÛ, jak to ãiní v˘tvarná umûní.
Produkty poezie, literatury ãi v˘tvarn˘ch umûní mají obrazné napojení na pﬁirozen˘ svût.
Hudba je po této stránce ponûkud v˘luãnûj‰í: tento druh podivuhodného konání si pohrává s akustick˘mi vlnami. Utváﬁí
z nich struktury, jeÏ jsou po mnoha stránkách analogické abstraktním tvarÛm geometrick˘m, stejnû tak jsou v‰ak spﬁíznûny
s dynamikou reálného Ïivota kolem nás a bohatstvím jeho rytmÛ. Aby toho nebylo dost, vtiskuje tûmto nehmotn˘m substancím dokonce více ãi ménû uchopiteln˘ smysl. Iluminati, zasvûcení, ho berou jako samozﬁejmou danost. Identifikují ho
nejednou i co do pÛvodu – aÈ je to Haydn, Beethoven, Brahms, Stravinskij, Schönberg ãi Boulez, zatímco barbaﬁi zÛstanou
na pochybách o hlub‰í smysluplnosti muzicírování tohoto druhu.
Od svého poãátku se hudba vplétá do komplexnosti sociálního Ïivota, do jeho ritÛ. Kde je hudba, je vÏdy pﬁítomen
i ritus, protoÏe tento druh umûní má v sobû nezbytnû cosi obﬁadního, sváteãního i posvátného. Jak své akcenty na tyto spoleãenské vazby hudba v historii neustále pozmûÀovala, dala vyrÛst svéráznému ﬁetûzu v˘povûdí nejen o sobû, ale i o lidstvu.
Hudba není myslitelná bez zcela intimního propojení se samou podstatou ãlovûka. Je humánní v míﬁe nejvy‰‰í.
Také Josef Kouteck˘ rezonuje s hudbou uÏ od dûtství, a zejména v bohaté Ïivotní periodû posledních desetiletí vyjevil mimoﬁádnû originálním zpÛsobem svou vnitﬁní spﬁíznûnost s tímto chimérick˘m umûním niãeho; prozradil onu tajuplnou Wahlverwandschaft zasvûcen˘ch, ﬁeãeno Goethov˘m slovem, kdyÏ otvíral po desítky let komorní koncerty, pﬁeváÏnû v organické spolupráci s jedineãn˘mi interpety, jimiÏ je Kocianovo kvarteto. Jejich umûlecké v˘kony se mu stávají podnûtem
k veﬁejnému zamy‰lení nad stavem svûta a kultury; velmi ãasto v sobû obsahují i imperativní apel mravní: a co vy, pﬁítomní cives academici i dal‰í posluchaãi?
A tu se znovu klade zásadní problém: má toho hudba vÛbec zapotﬁebí? Pﬁi pomy‰lení na knihy muzikologÛ, jimiÏ jsou
nabité regály v hudebním oddûlení klementinské knihovny, by bylo moÏno ﬁíci, Ïe muzikantovi jsou jejich komentáﬁe ke
skladbám uÏiteãné asi tolik co entomologie slunéãku sedmiteãnému (Coccinella septempunctata). Jako autor nûkolika z nich
vím dobﬁe, o ãem je ﬁeã.
Profesoru Kouteckému se stává koncert, kter˘ má Ïiv˘m slovem uvést, hostinou ducha. Nabízí umûlecké dílo provokativnû ve volném a ‰irokém kontextu Ïivé historie. Jako Sókratés v Platónovû dialogu Symposion otvírá téma, k nûmuÏ se na
koncertû obraznû vyjadﬁují interpreti jako tvÛrci nové krásy; auditorium ji mÛÏe hledat v tichém dialogu se sebou sam˘m
a spatﬁovat ve spektru tûch sebevzdálenûj‰ích souvislostí, neboÈ krása je prozáﬁena jednotícím duchem. ProtoÏe panu pro-
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fesorovi vÏdy ‰lo o vûci, jeÏ jsou skryty za povrchem a k jejichÏ nalezení je tﬁeba urãitého úsilí, chce na nás, abychom se
jako dal‰í spoluhráãi zúãastnili té nádherné komorní hry v odkr˘vání krásy a odu‰evnûlosti tvorby. Po stopách tvoﬁivého
ducha, jenÏ kráãí s podivuhodnou jistotou, kudy se mu zachce.
Nûkteﬁí muzikologové pﬁipomínají detektiva, kter˘ si zvolil jako kauzu hudební skladbu a sv˘m úkolem uãinil rozﬁe‰it
ji, nalézt klíã k její záhadû, jin˘mi slovy dekódovat její poselství. Tich˘m pﬁedpokladem je, Ïe skladatel skuteãnû uloÏil do
not nûjaké takové poselství, skryté sdûlení o ãemsi, k ãemu je tﬁeba se dopracovat za pomoci berliãek v˘kladu nûkoho druhého. Napadají mne dva skladatelé z mnoha, kteﬁí si nûco podobného v˘slovnû nepﬁáli a zapovídali si to: Stravinskij a MartinÛ. Nekomponoval jsem svou symfonii jako rébus (puzzle), aby se s ní mûlo takto zacházet a hledat nástup vedlej‰ího tématu apod.; nûjak takto se MartinÛ vyjádﬁil pﬁi jedné pﬁíleÏitosti.
Na hudebních komentáﬁích profesora Kouteckého je nejv˘‰ sympatické, jak velmi jsou vzdáleny takovému pﬁístupu. Aby
se o hudbû mohlo kompetentnû psát ãi mluvit, je nezbytné nejen uchovat ve vûdomí snopec souvislostí kulturních a historick˘ch, ale zejména dovolit tomuto umûní, aby si ponechalo své záhady; zdá se, Ïe toho si je tento lékaﬁ a vûdec dobﬁe
vûdom.
Hudba – jak praví jeden vzdûlan˘ humanista, neboÈ kromû profesora Kouteckého jich je na svûtû je‰tû nûkolik – je
v jistém smyslu sice druhem nesmyslu, jakému vlastnû nikdo doopravdy nerozumí, ale pﬁesto je schopna uchvátit lidské
bytosti ochotné sly‰et a dát jim proÏít vûci netu‰ené. Nebude-li rozpitvána jako mrtvé tûlo bez ducha a bez Ïivota.
Jaroslav Mihule

S následujícími dvûma prorektory se PeÈa setkával t˘den co t˘den pﬁi zasedáních kolegia rektora, ov‰em ãastokrát i mimo
nû. S na‰ím pﬁedním sociologem profesorem PhDr. Miloslavem Petruskem, CSc. pﬁedstavovali v kolegiu nerozluãnou dvojici. Oba milovníci umûní si notovali s nadhledem v názorech na Ïivot.

Jak jsem se neseznámil s profesorem Kouteckým
Profesor Kouteck˘ si dozajista nepamatuje, kdy jsme se poprvé vidûli a setkali, nikoliv ov‰em
v pravém slova smyslu poznali a seznámili. Bylo to nûkdy koncem listopadu ãi zaãátkem prosince památného roku 1989, kdy se v praÏsk˘ch divadlech konala setkání v˘znamn˘ch (i ménû
v˘znamn˘ch) osobností s veﬁejností pod patronací praÏsk˘ch hercÛ, jimÏ se je‰tû neﬁíkalo celebrity, ale kteﬁí celebritami tehdy ve skuteãnosti byli.
V divadle nesoucím jména Jiﬁího Wolkra, tedy v Dlouhé ulici, jsem v rámci takového setkání vystoupil a promluvil o událostech, jichÏ jsme byli svûdky i aktéry „sub specie sociologicae“: byl jsem tehdy z tichého suterénu fakultní knihovny FF UK, kde jsem dûlal pomocného knihovníka, vyvolán,
abych se obrátil k tûm, kdo chtûjí sly‰et nejen v˘zvy a proklamace, ale taky cosi – ﬁeknûme – analytického. A tak jsem tehdy
vstoupil – tu‰ím – na Keplerovû gymnáziu, na âVUT (mimochodem – bylo tam více neÏ tﬁi sta studentÛ), v divadlech, ale
pﬁedev‰ím (a toho si povaÏuji velice) s âeskou filharmonií v Obecním domû spolu s paní Janou ·tûpánkovou a Miroslavem
Zykmundem, kdy pod taktovkou Václava Neumanna âeská filharmonie symbolicky zahrála DvoﬁákÛv Slovansk˘ tanec ã. 1.
Tedy v Dlouhé ulici jsem promluvil a po mnû (dramaturgie byla zﬁejmû dobﬁe vymy‰lena) pﬁi‰el svûÏe vyhlíÏející muÏ zralého jiÏ vûku v tmavém obleku a s ãern˘m mot˘lkem – tehdy jsem je‰tû netu‰il, Ïe mot˘lek je pro pana profesora pﬁíznaãn˘
a v lékaﬁské profesi frekventovanûj‰í neÏ v jin˘ch vûdeck˘ch komunitách. Pan profesor, kdyÏ byl publiku pﬁedstaven – ano,
je to on, proslul˘ dûtsk˘ onkolog! – byl uvítán bouﬁliv˘m potleskem. Jeho projev byl vûcn˘, hlubok˘ a nesmírnû kultivovan˘. Mluvil ex abrupto, leã bylo patrno (jako profesionál to pﬁece poznám), Ïe je dobﬁe pﬁipraven a Ïe kaÏdá vûta je promy‰lena, projev má pevnou stavbu a jeho úvahy o tom, Ïe vstupujeme do éry demokracie, která není pouhou nezávaznou svobo-
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dou, ale pﬁedev‰ím obãanskou odpovûdností, jíÏ se nelze zﬁíci, nechceme-li se zﬁíci demokracie samotné, neznûly ani prázdn˘m patosem (slovo demokracie tehdy je‰tû vûru zdevalvováno nebylo), ale ani moralizátorstvím. ¤íkal to s hloubkou filozofa
a s pﬁesností a vybrou‰eností chirurga. A tak jsem pana profesora poznal, leã neseznámil se s ním je‰tû....
Nastala léta tvrdé práce – oba jsme se stali dûkany, on na 2. lékaﬁské fakultû, já na nové Fakultû sociálních vûd. To jsme
se jiÏ pravidelnû mûsíãnû vídali na zasedání vûdecké rady, u rektora Radima Palou‰e, pﬁi ãestn˘ch doktorátech – a pomalu
se poznávali. Zjistili jsme dosti brzy, Ïe oba máme dvû spoleãné lásky (kromû sv˘ch nejbliÏ‰ích a své profese) – hudbu, rozumûj váÏnou, a v˘tvarné umûní. Profesor Kouteck˘ poﬁádal pravidelné koncerty – nejprve v Karolinu, které uvádûl (jistû o tom
budou mluvit a psát i jiní) vÏdycky nesmírnû inspirativní úvahou, která uvádûla skladby a autory, kteﬁí mûli vládnout oním
veãerem, do souvislostí nûkdy vûru neãekan˘ch. A ãasto citoval Seiferta, zﬁejmû básníka mu z nejbliÏ‰ích. To, Ïe se ná‰ vztah
postupnû mûnil v pﬁátelství, se projevilo jednou zcela neãekanû – uvádûl dvoﬁákovsk˘ veãer s Americk˘m kvartetem a dodal
– na závûr vám na‰i milí „Kocianovci“ zahrají Dvoﬁákovy Cypﬁi‰e, tentokrát pro profesora Petruska, kter˘ je má obzvlá‰tû
rád. Pravda, zmínil jsem se kdysi o tom, jak mû fascinuje Dvoﬁákova nápaditost melodická a pokora pﬁed textem ponûkud
archaick˘m (skladba je samozﬁejmû beze slov), pﬁed jeho náladou a poetikou… Byl jsem upﬁímnû dojat, bylo to neobvyklé,
nikdy to nedûlával, cítil jsem se vyznamenán a opravdu poctûn.
A pak jsme se mûli sejít v rolích profesnû intimnûj‰ích, byli jsme prorektory – já jsem mûl na starosti odbor studijní a profesor Kouteck˘ (tehdy na jeho pﬁání jsme mu ﬁíkali „PeÈo“) mûl odbor tzv. vnûj‰ích vztahÛ. To nebylo odkladi‰tû ani univerzitnû miniaturizovaná PR firma, byl to odbor tehdy mimoﬁádnû dÛleÏit˘ – pﬁipravovaly se oslavy 650. v˘roãí zaloÏení univerzity a prorektor Kouteck˘ mûl jejich organizaci na starosti – od Libu‰e v Národním divadle po ãestné doktoráty a rozmanité
dárky, jeÏ dluÏno dáti ãestn˘m hostÛm (a Ïe to nemohly b˘t obvyklé propisky snad lze pochopit). Ale nebyl by to „PeÈa“,
kdyby nevykonal ãin, jímÏ samotn˘m by mûl b˘t zapsán do univerzitních análÛ. Na základû sv˘ch ‰irok˘ch a rozsáhl˘ch známostí s ãesk˘mi v˘tvarníky získal pro univerzitu nûkolik desítek, moÏná více neÏ jednu stovku, pÛvodních a vysoce kvalitních v˘tvarn˘ch dûl od umûlcÛ nejv˘znamnûj‰ích i prostû „jen“ v˘znamn˘ch. Na v‰ech fakultách univerzity od té doby visí
na chodbách i v nûkter˘ch pracovnách vynikající obrazy ãesk˘ch umûlcÛ – a nikoliv tisíckrát okoukané reprodukce slavn˘ch
sice, leã pﬁece reprodukce a la van Goghovy Sluneãnice. Nikdy neopomenu studenty upozornit na to, aby si v‰ímali i zdí
na‰í vstupní haly v Jinonicích – je tam nûkolik vynikajících obrazÛ a grafik a vévodí jí souso‰í Olbrama Zoubka.
A pak se na‰e cesty roze‰ly – pan profesor se vrátil dÛslednû a soustﬁedûnû ke své milované onkologii, k dûtem, jimÏ vûnoval tolik lásky a péãe i ve chvílích pro nû tak tûÏk˘ch (na‰tûstí to – chci vûﬁit – nevûdûly), já ke své fakultû a uãení a psaní.
Setkáváme se jiÏ jen na koncertech, popovídáme, ale ta stopa na‰eho pﬁátelství je trvalá.
Tak na závûr jeden ver‰ z pozdního Seiferta, jehoÏ oba milujeme –
Smrt s láskou –
ty tu dávno byly.
Ale i jaro kaÏd˘ rok se navrací
a proã mu vyãítat, Ïe je vÏdycky stejné?
Tak je‰tû mnoho, mnoho jar – a neptejme se, proã jsou vÏdycky stejné…jenom aÈ jsou nám dána.
Panu profesorovi s láskou
Milan Petrusek

Prorektorovat s profesorem PhDr. Jaroslavem Pánkem, DrSc., vynikajícím historikem, byla pro PeÈu radostná pﬁíleÏitost. Jak
by ne, vÏdyÈ má rád dûjiny a kaÏdé pouãení v ní vítá. Stalo se dokonce, Ïe se pánové stali spoluautory krásné fotografické
monografie Ivana Krále Praha. Kouteck˘ do ní napsal pﬁedmluvu a pﬁesvûdãil Pánka, aby ji doplnil obsáhlou statí o historii Prahy. Jaká jiná zdravice mÛÏe následovat, neÏ historická.
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650 let s Josefem Kouteckým
Bylo pondûlí 3. února 1997. V pracovnû rektora Karla Malého se se‰lo ‰est novû jmenovan˘ch prorektorÛ Univerzity Karlovy. Vynikající právník a právní historik vstupoval do druhého tﬁíletí, v nûmÏ vedl na‰i pﬁední vysokou ‰kolu, a znovu pﬁi
té pﬁíleÏitosti prokázal, Ïe si své spolupracovníky umí vybírat. Vût‰í polovinu prorektorÛ z prvního období si ponechal, ostatní vymûnil. Vznikla sestava dvou lékaﬁÛ, v tomto pﬁípadû na‰ich pﬁedních onkologÛ (Pavel Klener a Josef Kouteck˘), jednoho geologa (Petr âepek), nukleárního fyzika (Ivan Wilhelm), sociologa (Miloslav Petrusek) a historika (Jaroslav Pánek).
V novém kolegiu se odrazila síla pûtice lékaﬁsk˘ch fakult, stejnû jako excelentních fakult matematicko-fyzikální a pﬁírodovûdecké, nové a dynamické fakulty sociálních vûd, a koneãnû i mnohotvárné a na studenty velmi bohaté fakulty filozofické.
Profesor Mal˘ nás vzájemnû pﬁedstavil a hned navrhl, abychom si v kolegiu navzájem tykali. V uvolnûném ovzdu‰í kaÏd˘
z nás pﬁipomenul své kﬁestní jméno. A tu se ozval sametovû mûkk˘ hlas profesora Kouteckého: Já jsem sice Josef, ale ﬁíkejte mi PeÈa. Tak mû oslovují moji pﬁátelé. Zku‰en˘ dûkan 2. lékaﬁské fakulty promluvil tak trochu jako chlapec, kter˘ se jen
jakoby náhodou ocitl ve vrcholné reprezentaci „staroslavného vysokého uãení praÏského“. KdyÏ jsme ho v kaÏdodenním
kontaktu zblízka poznávali, uÏ nás to nepﬁekvapovalo a nevysvûtlovali jsme si nenapodobitelnou modulaci jeho hlasu pouze dlouholet˘m souznûním s dûtskou klientelou. A kdyÏ pak jsme se pozdûji zaãetli do jeho novû vydaného BuliÏníãka,
poznali jsme rozpûtí osobnosti, která sahá od pﬁísného experimentálního v˘zkumu a klinické praxe pﬁes lásku ke v‰em druhÛm umûní aÏ po beletristickou tvorbu pro dûti.
Tenkrát jsme se v‰ak se‰li v Karolinu proto, abychom se vûnovali péãi o svou univerzitu. Jak hned pﬁi prvním spoleãném sezení zdÛraznil rektor Mal˘, nebyli jsme zvoleni k tomu, abychom se stali úﬁedníky, n˘brÏ abychom se jako volení
„hodnostáﬁi“ podíleli na ﬁízení univerzity a na její reprezentaci. Zanedlouho jsme se pﬁesvûdãili, Ïe i toho úﬁadování bude
aÏ nad hlavu, ale dost a dost bylo i povinností zajímav˘ch a doslova zábavn˘ch. KdyÏ jsme si rozdûlili svûﬁené „resorty“,
ukázalo se, Ïe pût z nás má k dispozici vybudované úﬁední zázemí v odborech pro vûdu, studijní záleÏitosti, sociální záleÏitosti studentÛ, mezinárodní styky a rozvoj. Jedinou v˘jimku pﬁedstavoval právû prorektor Kouteck˘. Pro nûho byl zﬁízen
nov˘ „resort“ – vnûj‰í vztahy. Takové roz‰íﬁení kolegia bylo plnû na místû, neboÈ v té dobû se naplno rozjíÏdûly pﬁípravy
oslav 650. v˘roãí zaloÏení praÏského vysokého uãení, jeÏ mûly vyvrcholit 7. dubna 1998. Zb˘valo ãtrnáct mûsícÛ, a zatímco rektor Mal˘ vedl jednání na nejvy‰‰í úrovni a mezi mé povinnosti patﬁilo navazování nov˘ch kontaktÛ v zahraniãí, na
Josefa Kouteckého pﬁipadalo roz‰íﬁení vztahÛ s ãeskou kulturní veﬁejností.
Nebylo pochyb o tom, Ïe je to ãlovûk na svém místû. Aãkoli zpoãátku nemûl ani vymezené prostory a prorektorskou
agendu vyﬁizoval pﬁeváÏnû na své fakultû, pustil se do organizaãní práce s vervou a hlavnû se zasvûceností, jakou by u profesora onkologie a doktora lékaﬁsk˘ch vûd jen málokdo oãekával. Prorektor Kouteck˘ vykazoval bezpeãnou orientaci ve v‰ech
kulturních odvûtvích, a protoÏe mûl v‰ude dobré známé, mohl
po necel˘ch tﬁech t˘dnech svého pÛsobení pﬁedloÏit jasnou
koncepci oslav. Uãinil tak se zﬁetelem k zapojení mnoha ãeln˘ch
domácích institucí, které mûly u pﬁíleÏitosti kulatého jubilea
vyjádﬁit svÛj vztah k Univerzitû Karlovû.
Na prvním v˘jezdním zasedání nového kolegia rektora, které se
konalo na zámku v LuÏanech 20. a 21. února 1997, pﬁedloÏil
návrh, jak tyto oslavy pojmout. Jeho ústﬁední teze znûla: Spojit
vûdu s umûním! Josef Kouteck˘ rozvinul velkorysou pﬁedstavu
o zájmovém propojení Univerzity Karlovy s pﬁedními vûdeck˘mi institucemi, zejména Akademií vûd âeské republiky, stejnû
jako s institucemi umûleck˘mi – Národním divadlem, âeskou
filharmonií, Akademií múzick˘ch umûní a mnoha dal‰ími, ale
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také s Národním muzeem a Národní galerií. Zahájil jednání s jejich pﬁedstaviteli, aby je zapojil do pﬁípravy jubilejních oslav.
Vûdûl ov‰em, Ïe v mediálním svûtû by bylo marné cokoli podnikat bez informaãní podpory hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ. Proto také podporoval smluvní partnerství s âeskou televizí, âesk˘m rozhlasem a hlavními ãesk˘mi deníky. Ov‰emÏe do pﬁípravy velkého jubilea podle potﬁeby vstupovali také rektor a dal‰í ãlenové jeho kolegia, navíc byl ustaven poãetn˘
ãestn˘ v˘bor oslav za úãasti nejvy‰‰ích politick˘ch pﬁedstavitelÛ âeské republiky a velk˘ch osobností evropské vûdy, stejnû jako pﬁípravn˘ v˘bor oslav veden˘ rektorem Karlem Mal˘m. Pﬁesto v‰ak se organizaãním a ideov˘m centrem pﬁíprav
stal sekretariát oslav ﬁízen˘ prorektorem Josefem Kouteck˘m.
Jubilejní vlak se jiÏ v únoru 1998 rozjel plnou parou. Bylo radostné sledovat, jak svÛj kladn˘ vztah k Univerzitû Karlovû projevovaly takové osobnosti jako prezident Václav Havel a kardinál Miloslav Vlk, Otto Wichterle a Rudolf Zahradník,
Petr Eben a Oldﬁich Kulhánek, pomineme-li ãetné pﬁedstavitele zahraniãní vûdy a kultury. Od 17. listopadu 1997 aÏ do konce roku 1998 se vinul ﬁetûzec kulturních a vûdeck˘ch akcí od slavnostního zasedání ve Vladislavském sále PraÏského hradu a ekumenické bohosluÏby v chrámu sv. Víta pﬁes udûlování ãestn˘ch doktorátÛ v Karolinu aÏ po slavnostní koncert âeské filharmonie v Rudolfinu, pﬁedstavení Libu‰e v Národním divadle a reprezentaãní ples na Îofínû. Za mnoh˘mi z tûchto
kulturních poãinÛ stála vytrvalá organizaãní práce profesora Kouteckého. Jeho autorita zapÛsobila, kdyÏ byli osloveni ãe‰tí v˘tvarní umûlci, aby sv˘mi v˘tvarn˘mi díly vyjádﬁili svÛj vztah k Univerzitû Karlovû. Jeho vynikající rozhled po dûjinách hudby se projevil pﬁi organizaci nezapomenuteln˘ch koncertÛ. Respektovan˘ hlas Josefa Kouteckého zaznûl také pﬁi
v˘bûru svûtoznámého ruského violoncellisty Mstislava Rostropoviãe, jemuÏ Univerzita Karlova spolu s hlavním mûstem Prahou dne 12. listopadu 1998 udûlila Cenu Karla IV. Byl to neuvûﬁitelnû bohat˘ a mnohostrann˘ seriál kulturních i spoleãensk˘ch událostí na pozoruhodné úrovni, jejichÏ alespoÀ struãn˘ v˘ãet pﬁinesla Kronika oslav 650 let Univerzity Karlovy
z roku 1999. Kdo mûl moÏnost proÏívat cel˘ tento maratón, nemohl jím zÛstat nepoznamenán na cel˘ Ïivot.
JelikoÏ monumentální Dûjiny Univerzity Karlovy, vydané ve ãtyﬁech svazcích v letech 1995-1998, nemohly jiÏ zachytit
pﬁípravy a ohlas 650. v˘roãí vzniku tohoto vysokého uãení, musíme si poãkat na pﬁí‰tí zpracování, které zachytí také události ze samého konce druhého tisíciletí. Pﬁedpokládám, Ïe pﬁí‰tí historik bezpeãnû rozpozná v˘znam tohoto jubilea, které
nechtûlo b˘t a ani nebylo pouhou oslavou starobylé instituce, oslavou, která odezní a mÛÏe b˘t klidnû zapomenuta. Tehdy
‰lo o mnohem víc, totiÏ o pﬁekroãení rámce vûdy a vysoko‰kolské v˘uky, neboli – ﬁeãeno slovy Josefa Kouteckého – o spojení vûdy s umûním. Dnes, kdy se mladá generace vûdcÛ a umûlcÛ dÛraznû hlásí o slovo a volá po obranû vûdy, kultury
a veﬁejného prostoru, mÛÏe b˘t tehdej‰í ãinnost i pro ni podnûtem a dlouhodobou inspirací.
Jaroslav Pánek

Za rektora Wilhelma byly jeho dvûma úctyhodn˘mi prorektorkami farmakoloÏka paní profesorka RNDr. Eva Kvasniãková,
CSc. a mikrobioloÏka paní docentka RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. V té dobû uÏ byl sice PeÈa zase dûkanem, ale na univerzitû byl dál jako doma, s obûma dámami se st˘kal, a to nejen úﬁednû – obû byly vûrn˘mi a nad‰en˘mi náv‰tûvnicemi
„jeho“ koncertÛ.

Profesorka RNDr. Eva Kvasniãková

Pﬁed ﬁadou let, krátce po listopadu 1989, kdy jsme znovu zaãali svobodn˘ akademick˘ Ïivot, jsem potkala pana profesora
Kouteckého. Setkání s ním povaÏuji za jeden z dárkÛ, kterého se obãas ãlovûku dostává. Zpoãátku jsme se vídávali pﬁi akademick˘ch setkáváních, napﬁ. pﬁi promocích, kde jako dûkan 2. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy mûl mimoﬁádnû zajímavá zamy‰lení nad dÛleÏit˘mi otázkami Ïivota, medicíny zvlá‰tû. Pozdûji a v souãasné dobû jsou to pﬁátelská setkání
i mimo univerzitu na rÛzn˘ch koncertech, v˘stavách, Salonech Zentivy i jinde. Osobnost pana profesora byla, je a bude hodnocena jeho nejbliÏ‰ími pﬁáteli, lékaﬁi, v˘tvarníky i muzikanty, ãasto mistry svého oboru a mistry slova. MÛj pﬁíspûvek je
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o pocitech, které mám ze setkávání s panem profesorem a jeho milou, laskavou a pÛvabnou paní.
Tato setkání patﬁí k tûm, kdy ãlovûk odhodí své starosti a problémy a vyuÏívá dobré chvíle, které jsou
ãasto násobeny krásn˘mi umûleck˘mi proÏitky. Pan
profesor patﬁí mezi osobnosti, kter˘ch si velmi váÏím a které mám ráda. Podporuje na‰i víru, Ïe dobré my‰lenky, krásná povzbudivá slova i skutky je‰tû
nevymizely z na‰eho uspûchaného Ïivota. Povzbuzuje nás ke ãtení krásn˘ch kníÏek, k poslouchání
dobré muziky a k radosti z dobrého v˘tvarného
kum‰tu. V Ïivotním kolotoãi na to nûkdy pozapomínáme.
TakÏe mnoho díkÛ pane profesore!
Eva Kvasniãková

Docentka RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc. se vyznala ze svého vztahu k panu profesorovi takto:

S panem profesorem Kouteck˘m jsem se poprvé osobnû setkala pﬁed deseti lety, v roce 2000 ve Vlasteneckém sále Karolina. Panu profesorovi tehdy konãilo prorektorské funkãní období, v jehoÏ prÛbûhu se mimo jiné brilantnû a s vytﬁíben˘m vkusem sobû vlastním, zhostil poﬁádání rok trvajících
oslav 650. v˘roãí zaloÏení Univerzity Karlovy.
Na ono první setkání s panem profesorem se Ïivû pamatuji dodnes. Z mé strany oãekávání, mírná
ostraÏitost a respekt, jak˘ je pan profesor Kouteck˘, zakladatel první dûtské onkologické kliniky
u nás, autorita v tomto oboru, ale i arbiter elegantiarum v jedné osobû. Na první pohled dÛstojn˘
a váÏn˘ pán v dokonale padnoucím obleku, s mot˘lkem. Pﬁedstavení se a podání ruky – kontakt oãí
a dotek ze mne snímá napûtí a navozuje dÛvûru. S touto schopností vzbudit klid a pocit bezpeãí se
ãlovûk v Ïivotû setkává velmi vzácnû; je dána lidem siln˘m a dobr˘m.
V následujících letech pﬁi kaÏdém dal‰ím setkání pan profesor nûãím obohatil. AÈ uÏ ‰íﬁí své vzdûlanosti renesanãních rozmûrÛ, pﬁiblíÏením dosud mû neznám˘ch hudebních dûl, ãi krásn˘m a prost˘m vyznáním hlubokého vztahu k na‰í univerzitû pﬁi pﬁíleÏitosti svého posledního Karolinského
koncertu. A navíc a vÏdycky, s panem profesorem Kouteck˘m je dobﬁe.
Za Va‰e neselhávající postavení pevného bodu v mém Vesmíru, za Va‰e lidství, pane profesore, pﬁijmûte mé díky. Blahopﬁeji Vám k Va‰emu poÏehnanému Ïivotnímu v˘roãí a do dal‰ích let pﬁeji v‰echno dobré a nám ostatním potû‰ení z Va‰í
blízkosti.
S úctou
Jaroslava Svobodová

V rámci rozmanité spolupráce dûkanÛ v‰ech fakult univerzity samozﬁejmû dominovala spolupráce dûkanÛ lékaﬁsk˘ch fakult,
pﬁedev‰ím praÏsk˘ch, zvlá‰tû na poãátku 90. let, kdy se „rozkoukávali“. Dûkanem 1. lékaﬁské fakulty byl pﬁednosta Neurologické kliniky profesor MUDr. Jiﬁí Tich˘, DrSc., také ‰éf jejího lékaﬁského Dixielandu.
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Dostalo se mi cti napsat nûkolik ﬁádek o v˘znamné osobnosti ãeské medicíny a spoleãenského Ïivota – o panu profesorovi MUDr. Josefu Kouteckém, DrSc. k oslavû jeho osmdesátin, kter˘ch se doÏívá
v závidûníhodné du‰evní i tûlesné kondici.
Takovéto v˘zvû lze jen podlehnout a pokusit se napsat – byÈ jen nûkolik ﬁádek o „PeÈovi“, jak
mu ﬁada pﬁátel ﬁíká. BlíÏe jsme se poznali v r. 1990, kdy jsme zastávali funkce dûkanÛ lékaﬁsk˘ch
fakult: Prof. Kouteck˘ na 2. lékaﬁské fakultû Univerzity Karlovy a já na té historicky nejstar‰í.
Setkávali jsme se opakovanû na sezeních svolávan˘ch p. prof. PhDr. Radimem Palou‰em, Dr.h.c.,
a zejména p. prof. JUDr. Karlem Mal˘m, DrSc., rektory Univerzity Karlovy.
Profesora Kouteckého jsem obdivoval pro jeho dokonalé spoleãenské vystupování, kultivovanou
ﬁeã i rozsah znalostí a vûdomostí nejen medicínsk˘ch, ale i v oblasti klasické hudby.
Je v˘born˘m klavíristou a milovníkem hudby.
Do soudobé hudební historie se zapsal jako organizátor ãtvrtletních setkání s Kocianov˘m kvartetem v prostorách Karolina a Rudolfina, která uvádûl vÏdy pozoruhodn˘m úvodem zasvûceného
znalce hudby.
Mil˘ PeÈo, hodnû pohody a radosti z toho, co jsi v Ïivotû pro na‰i spoleãnost vykonal jako zakladatel dûtské onkologie
u nás a jako ãlovûk znal˘ kulturních hodnot tohoto svûta
Tobû pﬁeje
Jiﬁí Tich˘

NejuÏ‰í kontakty ov‰em vznikly v té dobû mezi PeÈou a psychiatrem profesorem MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRC
Psych., dûkanem 3. lékaﬁské fakulty. Oba novopeãení dûkani cítili, Ïe musí v mnoha ohledech ãelit vehemenci 1. lékaﬁské
fakulty, která byla vût‰í neÏ fakulty jejich a která se povaÏovala za tu „hlavní“ a rozhodující. âelili úspû‰nû, posíleni navíc
mnoha spoleãn˘mi osobními zájmy a názory.

Josefa Kouteckého znám 40 let, z toho 20 let jsme byli
souputníky na Univerzitû Karlovû. Poprvé jsem se s ním
setkal nûkde na pﬁelomu 60. a 70. let, kdyÏ jsem jako student medicíny chodil za umírajícím desetilet˘m chlapeãkem, synem mého pﬁítele z Podje‰tûdí. Krásné, milé
a zdravé vesnické dítû pojednou onemocnûlo zákeﬁnou
nemocí, zhoubn˘m nádorem ledvin, a ocitlo se znenadání uprostﬁed neznámého velkého mûsta na klinice poblíÏ Karlova námûstí. Zjistil jsem, Ïe pﬁed horizontem
té dûtské du‰e se jako veliké tajné pﬁání skví mal˘ pásov˘ traktor, kter˘ mûli v hraãkáﬁství na Karlovû námûstí. BûÏel jsem tam tehdy a pásáãek jsem koupil. Za nûkolik dní chlapec zemﬁel. Pﬁi‰el jsem na jeho pokoj,
kter˘ uÏ byl opu‰tûn˘ a na noãním stolku stál ten mal˘
traktor. Dodnes cítím tu krutou v˘ãitku, tu nespravedlnost, tu vûãnou otázku, proã si ne‰tûstí nevybírá. Otoãil jsem se ke dveﬁím a tam stál mlad˘ asistent Kouteck˘ s náznakem provinilosti za medicínu, která toto je‰tû nedokáÏe
zvládnout a s chápav˘m pohledem. MoÏná tady nûkde se rodilo jeho rozhodnutí odejít z chirurgie a vûnovat se oboru do té
doby témûﬁ neexistujícímu: dûtské onkologii. DluÏno podotknout, Ïe ji pozvedl na úroveÀ, která v‰em, kdoÏ s ní musejí pﬁi-
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jít do styku, dnes jiÏ pﬁiná‰í nadûji. Podruhé jsem se s ním setkal v revoluãních dnech podzimu roku 1989, kdy jsme jako
ãerstvû zvolení dûkani lékaﬁsk˘ch fakult Univerzity Karlovy v malém bistru na Pavlovovû námûstí zvaÏovali, co dál. Jak
uchopit pﬁíleÏitost, kterou nám pﬁicházející doba, v níÏ bylo moÏné prakticky v‰echno, dává. Ve spolupráci s tehdej‰ím rektorem UK Radimem Palou‰em jsme spolu ladili noty pro transformaci lékaﬁsk˘ch fakult. První krok, kter˘ jsme oba uãinili,
byla zmûna zamûﬁení na‰ich fakult z pediatrické, resp. hygienické, na fakulty v‰eobecného lékaﬁství. Druhá kladla dÛraz
na dûtskou a rodinnou péãi, tﬁetí na preventivní medicínu. Od té doby jsme po ﬁadu let kráãeli pospolu. Jak milé bylo moje
pﬁekvapení, Ïe sdílíme mnoho zájmÛ mimoprofesních, zejména komorní klasickou hudbu. Zpoãátku roku 1991 oslavovalo
Psychiatrické centrum Praha 30 let své existence. Oslavy se konaly v Karolinu a hrálo tam Kocianovo kvarteto, které jsem
cestou svého pﬁítele Pavla HÛly poÏádal o tuto laskavost, neboÈ Kocianovci se jiÏ pﬁed tím ochotnû zapojili do na‰ich kulturních setkání se studenty na koleji Jednota. Vzpomínám, Ïe to bylo právû na koncertû v Karolinu, kdy pﬁi‰el Josef Kouteck˘ s nesmûl˘m dotazem, zda bych ho nepﬁedstavil Pavlu HÛlovi, protoÏe by rád Kocianovce pozval na koncert, kter˘ chce
2. lékaﬁská fakulta v Karolinu spoﬁádat. Co z toho nakonec bylo, v‰ichni víme. Josef Kouteck˘ se zaslouÏil o to, Ïe se Kocianovci stali prakticky nedílnou souãástí kulturního Ïivota Univerzity Karlovy a tato tradice trvá dodnes. Na‰e spoleãné pÛsobení na univerzitû pﬁineslo i mnohé dal‰í záÏitky vãetnû neformálních setkání a spoleãnû stráven˘ch dní na dovolené s nûkolika kolegy ãi pﬁáteli a PeÈovou (jak se Josefovi Kouteckému ﬁíká) laskavou Ïenou Jitkou. Patﬁí k nim nezapomenuteln˘ pobyt
na jednom pÛvabném ﬁeckém ostrovû, kde jsem mûl tu ãest dûlat Jitce ﬁidiãe na motocyklu a vozit ji po kouzeln˘ch zákoutích olivov˘ch hájÛ a zapomenut˘ch pláÏích. Byly chvíle, kdy mi PeÈa, smím-li to tak ﬁíci, aã o ﬁadu let star‰í, pﬁipadal jako
malé dítû. JestliÏe nûkdo z nás ‰lápl na moﬁského jeÏka a propíchl si chodidlo, byl to on. JestliÏe nûkomu z nás exotická
strava nesedla, byl to PeÈa. ZmiÀuji to zde proto, Ïe právû tyto záÏitky daly v m˘ch oãích charismatické osobnosti Josefa Kouteckého lidsk˘ rozmûr. Josef Kouteck˘ je ov‰em ‰iroce rozkroãená renesanãní osobnost, do jejíÏ du‰e lze nahlédnout mnoh˘mi okny. Je to pﬁedev‰ím v˘tvarné umûní, jehoÏ je velk˘m znalcem a sbûratelem, a také poezie, kterou, na rozdíl od mnoh˘ch pﬁedstavitelÛ na‰í generace, nejenom miluje, ale také zná a umí zpamûti citovat. To se ostatnû mnohokrát projevilo
v jeho dnes jiÏ legendárních promluvách pﬁed tradiãními kocianovsk˘mi koncerty. To, Ïe mohu dnes Josefu Kouteckému
z celého srdce poblahopﬁát k 80. narozeninám, je pro mne nejenom veliká radost a ãest, ale zároveÀ pﬁíleÏitost nahlédnout,
co v trysku pomíjiv˘ch dní pﬁichází a odchází, a co zÛstává. Josef Kouteck˘ je stejnû mlád jako pﬁed 20 ãi 40 lety a já mu
pﬁeji, aby mu jeho dobrá mysl, pevné zdraví, pracovní elán a spolehliví pﬁátelé vydrÏeli do 120. Q.B.F.F.F.
Cyril Höschl

Pﬁátelské vztahy panovaly ov‰em i mezi profesorem Kouteck˘m a dûkany mimopraÏsk˘ch lékaﬁsk˘ch fakult. Za v‰echny
o tom svûdãí jeden z dopisÛ dûkana Lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, biochemika profesora MUDr.
Vladimíra Paliãky, CSc., Dr. h. c. Znali se spolu v rámci mezioborov˘ch stykÛ jiÏ dlouho pﬁedtím. Pan dûkan ho PeÈovi
napsal pﬁi pﬁíleÏitosti udûlení národní ceny vlády âeská hlava.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2009
VáÏen˘ pane profesore,
S velk˘m potû‰ením a pocitem vnitﬁního uspokojení jsem sledoval, Ïe Vám byla udûlena cena „âeská hlava“ a moc Vám
k tomu gratuluji.
Jsem si vûdom, Ïe pocit uspokojení bych nemûl mít já, ale Vy – a jsem si jist, Ïe ho máte. Pﬁesto mi v‰ak dovolte, abych
jej s Vámi alespoÀ ãásteãnû sdílel. Pﬁinejmen‰ím ze dvou dÛvodÛ.
Jedním z nich je to, Ïe si Vás velmi váÏím jako ãlovûka, odborníka, lékaﬁe, akademického pracovníka a akademického
funkcionáﬁe, jako ãlovûka milujícího umûní a obdaﬁeného darem ho dále sdûlovat druh˘m.
Druh˘m dÛvodem mého vnitﬁního uspokojení je skuteãnost, Ïe (pﬁinejmen‰ím ve Va‰em pﬁípadû) byla koneãnû ocenûna osobnost, která si to zaslouÏí a které ocenûní právem náleÏí. Obãas mám pocit (kter˘ mne pﬁi ohlédnutí na nûkteré udá-
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losti posledních let nûkdy frustruje), Ïe jsou „oceÀováni“ a na
rÛzn˘ch Ïebﬁíãcích a pseudoÏebﬁíãcích vyná‰eni nahoru lidé,
kteﬁí si to nezaslouÏí, lidé, ve kter˘ch nevítûzí ani pravda ani láska. Jsem rád, Ïe Va‰em pﬁípadû do‰la ocenûní skuteãnost, pravda, píle a poctivost.
Dovolte mi, abych Vám k ocenûní velmi upﬁímnû pogratuloval jménem na‰í fakulty a abych se k tomu skromnû pﬁipojil
i gratulací osobní.
S hlubokou úctou
Vladimír Paliãka

Stejnû upﬁímnû pﬁispûl do sborníku i PeÈÛv pﬁítel a b˘val˘ prodûkan hradecké fakulty, internista profesor MUDr. Ladislav
Chrobák, CSc. Pﬁipomíná povûstná vánoãní a novoroãní pﬁání manÏelÛ Kouteck˘ch, která si mnozí v‰echna – od prvního
do posledního – schovávají.

Vzpomínka na profesora Josefa Kouteckého a jeho vánoční a novoroční přání
V souvislosti s pﬁípravou oslav 650. v˘roãí zaloÏení Univerzity Karlovy jsem byl dûkanem fakulty poÏádán, abych jako prodûkan pro zahraniãní styky pﬁipravoval Ïivotopisy v˘znaãn˘ch pﬁedstavitelÛ fakulty, návrhy na ãestné doktoráty a na medaile UK, které mûly b˘t pﬁi oslavách udûleny. Tím jsem se v letech 1997 a 1998 ãastûji setkával i hloubûji poznal s prof. J.
Kouteck˘m, prorektorem univerzity pro vnûj‰í vztahy, kter˘ za pﬁípravu nûkter˘ch akcí souvisejících s oslavami zaloÏení
univerzity odpovídal. Necítím se dostateãnû povolan˘m k tomu, abych mohl zhodnotit vûdecké zásluhy profesora Kouteckého, zakladatele a budovatele nového oboru dûtské onkologie. Oslovilo mne v‰ak jeho krédo, Ïe spojením vûdy a krásy (tj.
vûdy a umûní – hudby a v˘tvarného umûní) spolu s mravností lze dosáhnout základních principÛ humanistické kultury.
Pravdivost tohoto svého filozofického názoru cel˘m sv˘m Ïivotem J. Kouteck˘ dokazuje. Vladimír Vonka, ãlen Uãené spoleãnosti âR, o nûm u pﬁíleÏitosti oslav jeho 70. narozenin napsal, Ïe je jedním z mála tûch, kteﬁí úspû‰nû usilují dosáhnout
tﬁí vrcholÛ lidského snaÏení, jak˘mi jsou dobro, krásno a vûdûní. Pokud jde o hudbu, kterou jako v˘teãn˘ klavírista osobnû
pûstuje, uveìme na podporu jeho Ïivotního kréda a filozofického názoru, Ïe Anton Neumayer, vídeÀsk˘ univerzitní profesor, internista a zároveÀ klavírista a hudební historik, nazval ve své knize „Musik und Medizin“ hudbu a medicínu dioskurskou dvojicí, neboÈ mu pﬁipomíná nerozluãnou dvojici sourozencÛ Kastora a Polydeukése z ﬁecké mytologie. Svou vzpomínku chci vûnovat jen vánoãním a novoroãním pﬁáním prof. J. Kouteckého. KaÏdé pﬁání odesílané jménem manÏelÛ
Kouteck˘ch, Jitky a Josefa, je mal˘m literárním dílem. Dílem nenapodobiteln˘m jak pro své pojetí, tak i náplÀ a vytﬁíbenou
ãe‰tinu. Sestává ze dvou ãástí. KaÏdá ãást je zpravidla uvedena ver‰i na‰ich pﬁedních básníkÛ – Jaroslava Seiferta, Josefa
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Hory, Josefa Svatopluka Machara ãi Jana Skácela, které dokládají, Ïe i poezie je J. Kouteckému blízká. První ãást je vÏdy
podûkování za uplynul˘ rok „za v‰echno, ãím jsme je (J. a J.
Kouteck˘ch) v minulém roce potû‰ili“, „Ïe jsme jim dÛvûﬁovali, nacházeli pro nû pochopení, sdíleli jejich radosti a stesky a byli k nim laskaví…“ (ãást podûkování z pﬁání za rok
2004/2005). Nûkterá podûkování jsou pak doplnûna i obecnûj‰ím díkem – „Ïe jsme v upl˘vajícím roku dokázali, Ïe ze v‰ech
vûd, které ãlovûk mÛÏe a musí znát, tou hlavní je umût Ïít tak,
aby spáchal co nejménû zla a zpÛsobil co nejvíce dobra“ (Tolstoj – z pﬁání za rok 1996/1997). Následuje formulaãnû nikdy
neopakované pﬁání poÏehnan˘ch Vánoc. Druhá ãást je pak
vlastním pﬁáním do nadcházejícího nového roku, ve kterém se
nám mimo jiné napﬁíklad pﬁeje „abychom nacházeli kolem
sebe pﬁevahu duchovních hodnot nad Ïádostivostí penûz,
morálky nad bezohledn˘mi zájmy, idealismu, humanismu, nad ziskuchtivostí – a mûli hodnû radosti z krásn˘ch stromÛ,
kvûtÛ, ãisté vody a prÛzraãného povûtﬁí…“.
Pﬁání k VánocÛm a do nového roku si dlouhodobû neuchováváme. Tvá pﬁání, PeÈo, jsou v˘jimkou. Jsou v‰echna aÏ do
souãasnosti peãlivû opatrována a uloÏena ve zvlá‰tní sloÏce v mé knihovnû, neboÈ nelze odloÏit trvale nûco, co nám v dobû
vánoãní zpÛsobilo radost a vedlo k hlub‰ímu zam˘‰lení.
Ladislav Chrobák

Profesoru Kouteckému poslali zdravici i dal‰í osobnosti lékaﬁského akademického svûta. Jeho zájem o dûjiny zahrnuje pﬁirozenû i zvlá‰tní zájem o dûjiny lékaﬁství (nûkolik let byl tajemníkem sekce pro dûjiny lékaﬁství pﬁi Spoleãnosti pro dûjiny
vûdy). Kdykoliv potﬁeboval historickou radu ãi pomoc, dostal ji ochotnû od paní docentky PhDr. Ludmily Hlaváãkové, CSc.,
která po léta ﬁídila Ústav pro dûjiny lékaﬁství 1. lékaﬁské fakulty UK a stále v nûm aktivnû pracuje.

Pan profesor Koutecký a dějiny lékařství
V˘zvou napsat do sborníku k Ïivotnímu jubileu pana profesora Kouteckého jsem byla velmi poctûna. Mimoﬁádné pracovní
podmínky (ná‰ ústav s cca 20 000 knihami a sbírkami se jiÏ t˘dny stûhuje do jiné budovy) mi bohuÏel nedovolily napsat více
neÏ nûkolik osobních vzpomínek.
Do Ústavu dûjin lékaﬁství tehdy Fakulty v‰eobecného lékaﬁství UK v Kateﬁinské ulici jsem nastoupila 1. 10. 1961 jako
„ﬁádná vûdecká aspirantka“. Brzy jsem poznala, Ïe lékaﬁi zajímající se o dûjiny lékaﬁství, jsou v drtivé vût‰inû staﬁí pánové,
na sklonku nebo jiÏ po ukonãení své medicínské kariéry, kteﬁí vyzbrojeni stﬁedo‰kolsk˘mi vzpomínkami na hodiny dûjepisu chodí k nám do ústavu, aby se blíÏe seznámili s historií medicíny a pﬁípadnû uveﬁejnili z této oblasti nûjak˘ drobn˘ ãasopiseck˘ ãlánek.
A pak jednou – nûkdy na konci ‰edesát˘ch let – se objevil – myslím, Ïe v bílém plá‰ti – mlad˘, velice pohledn˘ muÏ,
ﬁekl, Ïe je ze sousedství – z dûtské chirurgie Na Karlovû – a Ïe by se rád zorientoval v dûjinách onkologie. Pak zaãal nav‰tûvovat ná‰ ústav pomûrnû ãasto a brzy nám v‰em, co jsme tehdy v ústavu pracovali (tﬁi vysoko‰koláci a dvû stﬁedo‰kolaãky) bylo jasné, Ïe se v historii orientuje témûﬁ profesionálnû. Mnû to vÏdycky pÛsobilo a dodnes pÛsobí pocity ménûcennosti. Já se historií Ïivím, a nûkdo, kdo se vûnuje na ‰piãkové úrovni jinému nároãnému oboru, je schopen se jí zab˘vat na
srovnatelné úrovni... Pravda, takov˘ch není v na‰em oboru mnoho a pan profesor Kouteck˘ patﬁí k nejlep‰ím.
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KdyÏ se pan profesor odstûhoval se sv˘m pracovi‰tûm do Motola, neobjevoval se
v na‰em ústavu jiÏ pﬁíli‰ ãasto, ale kdykoliv pﬁi‰el, tak jsme vÏdy znovu obdivovali, jak to
v‰echno mÛÏe staãit, jak mÛÏe b˘t stále tak vesel˘ a usmûvav˘, jak je stále stejnû skromn˘
a pozorn˘ nehledû na stoupající kariéru a pocty, kter˘ch se mu zaslouÏenû dostávalo po
sametové revoluci.
Styky na‰eho ústavu s panem profesorem zintenzivnûly v dobû pﬁíprav na oslavy velkého univerzitního jubilea v roce 1998. Tehdy jsme s kolegou Petrem Svobodn˘m (nynûj‰ím ﬁeditelem Archivu Univerzity Karlovy a Ústavu dûjin Univerzity Karlovy) chodili za
ním, na jeho motolskou kliniku. Byl prorektorem pro oslavy Univerzity Karlovy a nebylo
opravdu vhodnûj‰í osoby, která by tuto nároãnou funkci zvládala lépe neÏ on. A opût jsme
mûli moÏnost zblízka pozorovat, s jak˘m klidem, pﬁehledem a s vlídn˘m úsmûvem ﬁídí kliniku, organizuje mnoÏství oslavn˘ch akcí a najde si ãas na hudbu (pûstovanou aktivnû
i pasivnû), v˘stavy, i pﬁírodu.
Dûjiny lékaﬁství zaujímají v rozsáhlé publikaãní ãinnosti pana profesora nikoliv nev˘znamné místo. Dvû slavnostní publikace k v˘roãím 2. lékaﬁské (dﬁíve pediatrické) fakulty UK
(Étos Hippokrates ke 40. v˘roãí zaloÏení, Praha 1993 a Spondeo ad Polliceor k 50. v˘roãí
zaloÏení, Praha 2003) jím iniciované a redigované, v nichÏ má nemal˘ autorsk˘ podíl, zÛstanou základní pomÛckou pro kaÏdého, kdo se bude zab˘vat historii fakulty, s níÏ pan profesor spojil svoji profesní dráhu. Neménû cenné jsou z hlediska dûjin
lékaﬁství jeho dvû biografické knihy (ZÛstal jsem klukem, Praha 2005 a Îivot mezi beznadûjí a úspûchem, Praha 2008). V takﬁka záplavû vzpomínkov˘ch publikací, které se vyrojily v posledních letech z pera autorÛ nejrÛznûj‰ích profesí – mezi nimiÏ
je i hodnû lékaﬁÛ – zaujímají knihy prof. Kouteckého mimoﬁádné místo. S obdivuhodnou mírou taktu i humoru seznamuje
ãtenáﬁe se sv˘mi Ïivotními osudy v ‰irokém dobovém rámci. V jeho vzpomínkách se setkáme se stovkami osob z mnoha
zemí, které provázely ãi protkly jeho Ïivotní dráhu. S nadhledem hovoﬁí sám o sobû, bez fale‰né skromnosti, aniÏ by v‰ak
vzbudil ve ãtenáﬁi dojem, Ïe chce zdÛraznit mimoﬁádnost sv˘ch úspûchÛ. Dûjiny na‰í dûtské onkologie na‰ly v jeho druhé
biografické knize autora nad jiné povolaného. Stejnû cenné jsou pro budoucí historiky Kouteckého vzpomínky na jeho studia v‰ech stupÀÛ – poãínaje obecnou ‰kolou aj. Kouteck˘ – historik se promítl i do jeho kouzelné dûtské kníÏky Vodníãek
BuliÏníãek, která se doãkala jiÏ druhého vydání (Praha 1997, 2005). V ní se zrcadlí i autorova láska k jeho rodnému mûstu
Praze. Ale i v mnoha dal‰ích publikacích poukazuje prof. Kouteck˘ na historické, filozofické a etické souvislosti ﬁe‰eného
problému, ãehoÏ jsou v souãasné dobû schopni jen nemnozí vûdeãtí pracovníci.
V ‰irokém rámci jeho vûdeck˘ch i kulturních aktivit se zmíním alespoÀ o jedné, která je mi obzvlá‰tû blízká. Jsou to jeho
proslulé Karolinské – od roku 1991- pozdûji Rudolfinské koncerty. âtyﬁikrát roãnû – jak se promûÀují roãní období – se díky
úÏasn˘m organizaãním schopnostem pana profesora setkává ‰iroká univerzitní a vÛbec kulturní obec, aby strávila veãer
s komorní hudbou v podání Kocianova kvarteta a jeho hostÛ. KaÏd˘ koncert – ﬁíjnov˘ roku 2009 byl jubilejní ‰edesát˘ (bohuÏel – doufejme, Ïe doãasnû poslední) – uvádí pan profesor zasvûcenou promluvou (jejich soubory vy‰ly téÏ tiskem). Absolvovala jsem nûkolik semestrÛ pﬁedná‰ek na oboru hudební vûdy na Filozofické fakultû UK, ale musím ﬁíci, Ïe ani pﬁedná‰ky prof. Oãadlíka, neﬁku-li prof. Sychry ve mnû nezachovaly takov˘ dojem jako ony „neprofesionála“ prof. Kouteckého.
Jednu z nich si vybavuji obzvlá‰tû silnû. Byla to ona, kterou pan profesor zahajoval akademick˘ rok 2002/03, nedlouho po
teroristickém útoku na americké cíle 11. záﬁí 2001. V‰ichni jsme je‰tû Ïili v ‰oku, váhali s dûtmi vstoupit do metra, úãastnit se nûjaké masové akce, apod. Pamatuji se, Ïe se nám s manÏelem poprvé ani na Karolinsk˘ koncert moc nechtûlo – nebyla nálada. Z koncertu jsme odcházeli jako z oãistné láznû. Projev pana profesora nám umoÏnil plnû se ponoﬁit do vnímání
hudby, v coÏ jsme tehdy v podstatû nedoufali. Tak jsme tehdy panu profesorovi podûkovali i písemnû...
Co ﬁíci závûrem této struãné vzpomínky: jen málo historikÛ se stává historick˘mi osobnostmi. Pan profesor Kouteck˘ –
lékaﬁ, vûdec, ale i historik se jí po zásluze stal jiÏ za svého Ïivota. A pevnû vûﬁím, Ïe dûjiny lékaﬁství se doãkají od pana profesora je‰tû hodnû inspirujících textÛ.
Ludmila Hlaváãková
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Na toto místo jsem zaﬁadil s úctou i pozdrav devadesátníka – mezinárodnû známého internisty – gastroenterologa profesora MUDr. ZdeÀka Maﬁatky, DrSc. Byl PeÈov˘m prvním uãitelem klinické medicíny. V roce 1951 mu pﬁedná‰el interní propedeutiku, uãil ho, jak nemocné vy‰etﬁovat. Setkali se spolu po dlouh˘ch letech jako zakládající ãlenové Spoleãnosti klinické medicíny a sblíÏil je jejich zájem o umûní.

VáÏen˘ pane profesore Kouteck˘, mil˘ pﬁíteli,
u pﬁíleÏitosti Va‰ich osmdesátin vzpomínám, jak do‰lo k tomu, Ïe jsem pﬁed lety navázal s Vámi osobní styk, aãkoli jsem k tomu nemûl dÛvod odborn˘ ani spoleãensk˘. Bylo to proto, Ïe jsem si uvûdomil, Ïe patﬁíte k tûm, kteﬁí tvoﬁí na‰e národní kulturní prostﬁedí, a splÀujete to, co pokládám za hlavní smysl úsilí tvÛrãího pracovníka – pﬁispût v˘znamnû k odborné náplni svého oboru a nad touto
základnou vytvoﬁit kulturní nadstavbu, která doplní Vá‰ profesionální pﬁínos. U Vás byla tímto pﬁínosem úãast na umûleck˘ch aktivitách v oblasti v˘tvarného a hudebního umûní, organizace a realizace úsilí, jeÏ doplnilo vûdeckou stránku Va‰eho Ïivotního pﬁínosu. Mûl jste ‰Èastnou ruku, úspûchy
v povolání se spojily s vﬁel˘m pﬁijetím Va‰ich snah kulturních a pﬁispûl jste v˘znamnû ke kulturní
úrovni na‰í souãasné spoleãnosti. Va‰e v˘sledky mi imponují o to více, Ïe jsou zachovány i v písemné formû a tím zvûãnûny. I kdyÏ se na‰e styky omezují na vzájemnou v˘mûnu literárních pﬁíspûvkÛ, vzniká tím pﬁátelské prostﬁedí, které intensivnû proÏívám a jehoÏ si velmi váÏím. Dûkuji Vám za
v‰e, ãím jste obohatil ná‰ Ïivot odbornû i kulturnû a pﬁeji Vám, abyste v této ãinnosti mohl i dále
pokraãovat.
Jako doklad úcty k Va‰emu dílu a spolu s pﬁáním pﬁijmûte, prosím, kníÏku, která právû vy‰la – Zamy‰lení nad medicínou, Ïivotem a svûtem, v níÏ jsem se téÏ odváÏil za hranice svého oboru.
Vá‰ oddan˘
Zdenûk Maﬁatka

S gratulací neotálel ani pﬁedseda právû zmínûné spoleãnosti chirurg profesor MUDr. Milo‰ Hájek, DrSc., dlouholet˘ PeÈÛv
pﬁítel.

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe se slavn˘m lékaﬁsk˘m osobnostem gratuluje veﬁejnû nejen na podiích, ale i v odborném, denním a kniÏním tisku a Ïe se pﬁi té pﬁíleÏitosti vzpomíná na jejich pracovní a spoleãenské zásluhy. V pﬁípadû prof. Josefa Kouteckého
je ale tﬁeba pﬁi pﬁíleÏitosti jeho 80. narozenin vzpomenout nejen na to obvyklé, co bude zcela jistû ve vzpomínkách mnoha
jeho pﬁátel zmínûno, ale je nutné vyzdvihnout i to, Ïe byla dlouhá cesta Kouteckého pﬁípravy k závûreãnému pÛsobení skvûlého dûtského onkologa, Ïe byla dláÏdûna letitou zku‰eností dûtského chirurga, Ïe obstál jako nestraník v zástupu tlaãících
se straníkÛ, kteﬁí mu jako mladému bránili v odborném rozletu, a pozdûji jako zralému odborníkovi závidûli vûdomosti, kulturu ducha i osobní ‰arm. Profesor Kouteck˘ Ïije ve spoﬁádaném manÏelství, vychoval úspû‰né dceru a dva syny a nikdy se
nezaprodal trendÛm, které usilovaly o zvrat jeho morálních zásad a kulturních pﬁedstav. PeÈa Kouteck˘ byl vÏdy svÛj, Ïije
spokojen˘m Ïivotem v nejisté dobû, která ovlivÀovala i jeho medicínskou profesi a má vÏdy jasné pﬁedstavy o cílech, které
chce dosáhnout. Jde Ïivotem se vzpﬁímenou hlavou tak, Ïe lidem neubliÏuje, star‰í respektuje a mlad‰í podporuje. Není
v medicínû mnoho podobn˘ch oborÛ, v nichÏ mÛÏeme vidût svûtlo nadûje, sílu odhodlání a trpûlivou vÛli prosazovat novoty a neÏádat vdûk od svého okolí. On dovede prosazovat vûdu i na místech, kde to druzí nedûlají, protoÏe to neumûjí, nebo
to tak ani necítí.
Vzpomenou-li Tvoji pﬁátelé, mil˘ PeÈo, na v‰echny Tvé hodnosti a úﬁady, které jsi bûhem poÏehnaného Ïivota zastával,
zb˘vá zcela jistû pﬁipomenout je‰tû Tvoji lásku ke kultuﬁe, k hudbû a k umûní brilantního slova, a také to, Ïe jsi v‰ech poct

——— 124 ———

dosáhl jako ãestn˘ a nezkompromitovan˘ muÏ, jako vûrn˘ manÏel a dobr˘ otec, a to je pro dne‰ní dobu maximum, pro které si Tû musíme váÏit a obdivovat se Ti.
Srdeãné díky za Tvé pﬁátelství
Milo‰ Hájek

Pﬁíspûvky v˘znamn˘ch ãesk˘ch lékaﬁÛ uzavírá ten, kter˘ poslal pﬁedseda Rady vûdeck˘ch spoleãností âR – imunolog profesor MUDr. Ivo Hána, DrSc.

Ale co ta hlava?
Bylo hezké jarní dopoledne, kdyÏ jsem musel za profesorem Kouteck˘m do motolské nemocnice projednat jakousi úﬁední záleÏitost. Mluvil jsem s profesorem Kouteck˘m uÏ mnohokrát pﬁedtím a vÏdy jsme si velice dobﬁe rozumûli a popovídali, takÏe jsem oãekával pﬁíjemn˘ a jistû konstruktivní dohovor. Mal˘ háãek byl v‰ak v tom, Ïe jsem tentokrát ‰el za ním
do jeho klinické pracovny, ale nevûdûl jsem dobﬁe, kde ta pracovna je. Nicménû jsem se
v nemocnici na chodbû pﬁeptal a dorazil na správné urãení.
Ve‰el jsem, PeÈa – to je pﬁezdívka pana profesora mezi dobr˘mi pﬁáteli – mne uvítal
a dali jsme se do projednání nûjakého tehdy k ﬁe‰ení zralého a dnes uÏ dávno zvládnutého
a pochopitelnû zapomenutého problému. Po pﬁátelském posezení jsme se zvedli a já jsem
se trochu porozhlédl po pracovnû, pﬁíjemnû osvûtlené dopoledním sluncem. Právû jsme si
podávali ruce, kdyÏ mÛj zrak ponûkud zabloudil do v˘‰ky a já si najednou v‰iml jakéhosi
v˘razného ãernohnûdého útvaru, kter˘ jsem pﬁedtím vÛbec nepostﬁehl, zﬁejmû gorilí hlavy,
upevnûné na stûnû, která – jak se mnû zdálo – se na mnû v˘smû‰nû ‰klebila. (¤íká se ãasto,
Ïe se nûkdo ‰klebí jako opice, vût‰inou tehdy, kdyÏ se nûkdo nûkomu nelíbí.)
S nûãím takov˘m jsem se dosud v pracovnách sv˘ch kolegÛ nesetkal a tak první, co mne napadlo, byla otázka „Ale co
ta hlava? To byl pacient?“ Jak je vidno, snaÏil jsem se b˘t tak zvanû vtipn˘ (takové marné snahy obãas ãlovûka napadají), aniÏ
jsem si uvûdomil, Ïe na podobnû idiotské otázky uÏ zﬁejmû musel pan profesor odpovídat mnohokrát. Nicménû PeÈa zachoval své perfektní profesorské dekorum a ‰okoval mne s naprosto váÏnou tváﬁí, i kdyÏ lehk˘m zábleskem pobavení v oãích:
„ Ano, operoval jsem ho!“
Nyní mnû ov‰em nezbylo, neÏ se s pﬁirozen˘m údivem zeptat, zda ‰lo skuteãnû o zvíﬁecího pacienta nebo jen o PeÈÛv
kanadsk˘ vtip. A dozvûdûl jsem se od pobaveného ‰éfa kliniky, Ïe ‰lo skuteãnû o mladou gorilu, kterou z dÛvodÛ diagnostick˘ch bylo nutno operovat, aby se vy‰etﬁilo, zda urãit˘ útvar není zhoubn˘m nádorem, kter˘ by se musel odstranit, a Ïe
bylo zji‰tûno, Ïe ne‰lo o nádor, ale o zástﬁel, zﬁejmû ze zbranû nûjakého pytláka v Kongu. Operace dopadla dobﬁe, pacient
pﬁeÏil a hlava na stûnû je jen sádrov˘ model jako upomínka na to, jak se v minulosti profesor Kouteck˘ úspû‰nû uplatnil
i ve veterináﬁské onkologické chirurgii. Takové „odskoky“ do jin˘ch oblastí u seriózních vûdeck˘ch pracovníkÛ nejsou bûÏné, ale u profesora Kouteckého jsme si zvykli dívat se na to jinak. TakÏe se nemÛÏeme divit jeho neménû skvûlému pÛsobení i pﬁi organizování vyhlá‰en˘ch komorních koncertÛ, jako rétora, prozaika nebo univerzitního hodnostáﬁe.
Ivo Hána

K pﬁátelÛm profesora Kouteckého se více neÏ ostatní dûkani – nelékaﬁi ﬁadí matematik profesor RNDr. Ivan Netuka DrSc.
Nic na tom nemûní, Ïe z matematiky mûl a má PeÈa hrÛzu.
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Setkávání s panem profesorem
Za setkávání s panem profesorem vdûãím Univerzitû Karlovû. V roce 1993 jsem byl zvolen prodûkanem a jmenován zástupcem dûkana Matematicko-fyzikální fakulty a v té dobû byl pan profesor ãtvrt˘m rokem dûkanem 2. lékaﬁské fakulty. MoÏností k setkávání tak byla celá ﬁada. Pracovní zasedání,
pﬁi nichÏ se tehdy stále je‰tû formovala nová tváﬁ Univerzity, slavnosti, které navazovaly na nejlep‰í historické tradice Univerzity, rÛzná pﬁijetí v˘znamn˘ch domácích i zahraniãních vûdcÛ, pedagogÛ i umûlcÛ. Tak jsem pﬁi oficiálních i ménû formálních pﬁíleÏitostech poznával v˘jimeãného ãlovûka, vzácnou osobnost profesora Josefa Kouteckého. Nebylo moÏné pﬁehlédnout jeho vytﬁíbené
zpÛsoby chování, vystupování, jeho vskutku dÏentlmenské jednání i mil˘ a pﬁátelsk˘ pﬁístup ke kolegÛm bez rozdílu vûku. Mûl jsem moÏnost sledovat jeho osobitou cestu k jasnému prezentování vlastních my‰lenek, názorÛ i postﬁehÛ. Umûl po zásluze pochválit, ale i se v‰í dÛrazností pojmenovávat
a kritizovat ne‰vary, které ani nová spoleãenská situace nedovedla eliminovat. Pan profesor se vÏdy
tû‰il pﬁirozené autoritû, která jeho ﬁeãnicky mistrn˘m a logicky srovnan˘m projevÛm i vystoupením
dodávala je‰tû vût‰í váÏnost. Nebyla to nikdy slova pro slova, spí‰e podnût k dal‰ím úvahám a zamy‰lením. Velice sympatické mi byly etické zásady pana profesora, soulad slov a ãinÛ, a pﬁedev‰ím jeho
nepﬁedstíraná oddanost idejím univerzity, akademick˘m tradicím, lidské slu‰nosti a morálním hodnotám. Postupnû jsem
se seznamoval s jeho celoÏivotní hlubokou láskou k hudbû, v˘tvarnému umûní i literatuﬁe, ale také k ãeskému jazyku, kter˘ neobvykle bohat˘m a mimoﬁádn˘m zpÛsobem uÏíval k vyjádﬁení my‰lenek a pohledÛ i k pﬁedávání vlastních zku‰eností. Mûl jsem tak moÏnost vyskytovat se nedaleko ãlovûka, kter˘ uãil sv˘m pﬁíkladem, kter˘ slouÏil vzorem, kter˘ obohacoval a také kultivoval, bez jakéhokoli zdÛrazÀování, své okolí. Pob˘val jsem v blízkosti ãlovûka vzbuzujícího pﬁirozen˘
respekt a, popravdû ﬁeãeno, v blízkosti naprosto ojedinûlé renesanãní osobnosti.
Obzvlá‰tû unikátním místem na‰eho setkávání byly koncerty, které dokonale pan profesor pﬁipravoval a organizoval. Na
koncerty jsme s mojí paní chodívali moc rádi. Sice jsme nemohli nav‰tívit úplnû v‰ech ‰edesát koncertÛ, ale mûli jsme ‰tûstí tû‰it se z vût‰iny z nich. Atmosféra koncertÛ byla neobyãejná. Skvûle komponované úvodní slovo pana profesora navozovalo ladûní celého veãera. Bylo to mnohem více neÏ zasvûcené vystoupení prÛvodce hudebním programem. Úvodní proslovy pﬁiná‰ely pouãení, látku k pﬁem˘‰lení a nezapﬁely ﬁeãníka jako skuteãného znalce odborn˘ch publikací i krásné
literatury. Byly my‰lenkovû hluboké a ãasto do zajímav˘ch souvislostí stavûly vûci zdánlivû vzdálené. S váÏností nejednou
reagovaly na znepokojující okolnosti, které nás obklopují. Zaznívala v‰ak také slova dodávající nadûji, sílu i optimismus,
pﬁiná‰ející duchovní obohacení. Tû‰ívali jsme se z vtipn˘ch pasáÏí proná‰en˘ch s jemn˘m humorem pro pana profesora
tak typick˘m. Úvodní slovo ke koncertu b˘valo koncertem rozvinuté bohaté krásné ãe‰tiny vyjadﬁující ãetné moudrosti. Na
setkávání na koncertech s panem profesorem a jeho paní Jitkou, na setkávání se znamenit˘mi ãleny Kocianova kvarteta,
s pﬁáteli a znám˘mi jsme se opravdu tû‰ívali. B˘vala to oáza pohody, tûÏko popsatelná duchovní spﬁíznûnost s lidmi vyznávajícími v zásadû stejné hodnoty. Postupem ãasu se vytváﬁela zcela v˘jimeãná, takﬁka rodinná atmosféra.
V letech 1997 – 1999, kdy pan profesor byl prorektorem pro vnûj‰í vztahy, se na‰e setkávání stalo je‰tû ãastûj‰ím. Byl jsem
ãlenem komise pro pﬁípravu oslav 650. v˘roãí zaloÏení Univerzity Karlovy a na spoleãnou práci s panem profesorem, jeho
obûtavou spolupracovnicí paní Ilonou Kyselovou a samozﬁejmû s mnoha dal‰ími kolegy, rád vzpomínám. V prÛbûhu roku
oslav se uskuteãnila celá série událostí, na nichÏ byl patrn˘ rukopis pana profesora. Snad za v‰echny zmíním originální ideu
a ztvárnûní v˘stavy âe‰tí v˘tvarníci k 650. v˘roãí UK. S odstupem deseti let jsem si pﬁipomnûl úvodní slovo pana profesora v katalogu v˘stavy. I dnes mÛÏeme ocenit jeho moudrá slova adresovaná nejen Univerzitû Karlovû: Ideje a ãiny Karla IV.,
princip vzdûlanosti a princip vnímání krásy, vznik univerzity a rozvoj umûní té doby, jsou dvûma ze tﬁí sloupÛ, na kter˘ch
stojí a rozvíjí se kultura ãlovûka a spoleãnosti. Od obou uveden˘ch principÛ, které si tak dobﬁe uvûdomoval Karel IV., se
pak po mém soudu zcela pﬁirozenû, logicky a jaksi sám od sebe odvíjí princip tﬁetí, princip vzájemnû dobr˘ch vztahÛ, sná‰enlivosti, sounáleÏitosti, radosti z úspûchu druhého, dÛvûry i sebedÛvûry, které dohromady dávají Ïivotu jeho pravou hodnotu, dokáÏí stát tváﬁí v tváﬁ velikosti, odvaze, ale i zlu a zbabûlosti. V úhrnu takovému stavu ﬁíkáme slu‰nost a jen ona je
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zdrojem krásné laskavosti otevﬁen˘ch srdcí a rukou pﬁipraven˘ch pomoci kaÏdému, kdo pomoc potﬁebuje, kdo o to – a za
to – stojí. Takové má b˘t skuteãné ãlovûãenství, které nezahrnuje jenom vztahy mezilidské, ale právû tak vztah k pﬁírodû,
krajinû, ke zvíﬁatÛm, stromÛm a kvûtinám, ovzdu‰í a vodám i vztah ke krásn˘m vûcem. Kdykoliv se ve v˘voji lidstva jen jedin˘ z tûchto principÛ zhroutil, aÈ se kultury jednotliv˘ch epoch jakkoli rÛznily, zhroutily se i ostatní a spoleãnost pﬁestala
b˘t spoleãností kulturní, byÈ sama svoji pseudokulturu halasnû proklamovala.
Oslavami na‰e setkávání nekonãilo. Po ‰est let, do roku 2005, nás provázel spoleãn˘ osud dvou dûkansk˘ch období.
SbliÏovalo nás, myslím, pﬁíbuzné pojetí, jak poslání v ãele fakulty naplÀovat. Rád vzpomínám na oslavy 50. v˘roãí vzniku
na‰ich fakult, které se konaly v nevelkém ãasovém odstupu. A kdyÏ se lidé ãastûji setkávají, nezﬁídka dochází k neãekan˘m
odhalením. Ukázalo se, Ïe nás oba spojuje neobvyklá citová náklonnost k jednomu zákoutí Prahy vyznaãujícímu se, alespoÀ pro nás, zvlá‰tním kouzlem, totiÏ ke Karlovu, kde jsme oba studovali a pracovali. O této „ãtvrti ve ãtvrti“, jak ﬁíká pan
profesor, jsme si nejednou spolu povídali. Hezká poetická slova vûnoval Karlovu pan profesor v knize Spondeo ac policeor:…V‰ichni, kteﬁí jsme na Karlovû proÏili ãást sv˘ch ÏivotÛ, nostalgicky vzpomínáme na jeho podmanivou atmosféru, na
pohodov˘ klid, kter˘ tu panoval, na jeho ulice, veãer a v noci spoﬁe osvûtlené star˘mi plynov˘mi lampami, které den po dni
postupnû rozsvûcel a zase zhasínal dlouhou tyãí lampáﬁ. Byla to „doba her a malin nezral˘ch“.
Dlouhé období m˘ch setkávání s panem profesorem vyvolává dal‰í vzpomínky, ale to by bylo na del‰í vyprávûní. Tûmito ﬁádky jsem chtûl pﬁedev‰ím sám sobû pﬁipomenout, Ïe jsem mûl moÏnost a ‰tûstí poznat zcela mimoﬁádného ãlovûka.
Vím, pane profesore, Ïe ‰edesát˘ koncert byl ohlá‰en jako poslední. Ale urãitû není v‰em dnÛm konec. Za v‰echna dosavadní setkání s Vámi Vám moc dûkuji – a tû‰ím se na dal‰í. A hlavnû, abych nezapomnûl, ad multos annos!
ﬁíjen 2009
Ivan Netuka

Gratulace z nelékaﬁské akademické spoleãnosti zaslali tﬁi její v˘znamní pﬁedstavitelé. PeÈovi zvlá‰tû milá bude jistû ta, která pochází z pera profesora JUDr. Václava Pavlíãka CSc., profesora ústavního práva praÏské Právnické fakulty a pﬁedsedy
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch. Zvlá‰tû milá proto, Ïe PeÈa je velk˘m ctitelem Josefa Hlávky a v LuÏanech, ve
kter˘ch architekt Hlávka ve svém zrekonstruovaném zámku léta Ïil a v nûmÏ hostil v˘znamné pﬁedstavitele ãeské vûdy a ãeského umûní, strávili Kouteãtí s dûtmi v 60. letech nûkolikery ‰Èastné prázdniny. V posledních dvaceti letech se do zámku pﬁi
rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech ãasto vracejí.

Prof. MUDr. Josef Koutecký a ideový odkaz Josefa Hlávky
Po svém návratu na právnickou fakultu v roce 1990 jsem se s prof. Kouteck˘m nejprve setkával v souvislosti s v˘konem jeho akademick˘ch funkcí. BlíÏe jsem se s ním seznámil aÏ v únoru 1996. Tehdy zahajoval v˘stavu na SenováÏném námûstí „Grafiky Oldﬁicha Kulhánka a plastiky
Olbrama Zoubka“. MÛj pﬁítel Olbram Zoubek nás tehdy pﬁedstavil. Zaujalo mû vystoupení prof. Kouteckého, které bylo vûnováno nejen vystaven˘m dílÛm a duchovnímu rozmûru umûní, ale i vûcem veﬁejn˘m. Vyjadﬁoval tehdy i mé pocity. Jeho my‰lenky jsou aktuální i v souãasné dobû.
Rád bych pﬁipomnûl alespoÀ jeho závûreãnou úvahu: „Je totiÏ zaráÏející,
jak ´slepí mohou b˘t lidé pro vûc, pokud je dosti veliká´ (Gilbert Keith
Chesterton), a ta nevnímavost a lhostejnost k utrpení mi vadí. Nûkdy mû
bolí a tr˘zní tato doba, která se honosí svobodou a v‰ím moÏn˘m pokrokem a jejíÏ modlou se stal trh. TíÏí mû lidské vztahy, nepochopení, fale‰-
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ná ‰kála Ïivotních hodnot i skuteãnost, Ïe „jakmile se nûkdo dostane k moci, zapomene na moudrost svûta“ (Dieter Sinn).
A ono se nestaãí jen dívat, ale je tﬁeba vidût, protoÏe jinak „necháváme mnoho vûcí na stûnách, stromech, dlaÏbû, v‰ude,
kudy chodíme, nepov‰imnut˘ch“.
Od té doby jsem mûl mnoho pﬁíleÏitostí poslechnout si jeho my‰lenky o ãeské kultuﬁe, zejména o v˘tvarném umûní
a hudbû. Jeho kritická slova o stavu spoleãnosti ãasto souznûla i s m˘mi názory. Poznával jsem, Ïe co ﬁíká o potﬁebû obnovení skuteãn˘ch lidsk˘ch vztahÛ, uskuteãÀuje v kaÏdodenním Ïivotû.
JiÏ pﬁi na‰em prvním setkání mi prof. Kouteck˘ vyprávûl o svém vztahu k odkazu Josefa Hlávky od svého mládí a o sv˘ch
setkáních s jedním z nejv˘znamnûj‰ích uskuteãÀovatelÛ Hlávkov˘ch idejí prof. dr. Bohumilem Nûmcem. Nav‰tûvoval ho
i na Hlávkovû zámku v LuÏanech. Tam se v dobách pro takové ideály ne právû pﬁízniv˘ch udrÏovala tradice Hlávkova odkazu, svobody vûdeckého my‰lení a pﬁipomínaly osobnosti s tûmito ideály spojené. Kontakty s prof. Kouteck˘m inspirovaly
k tomu, Ïe ho vedení Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch poÏádalo, aby sv˘m vystoupením obnovil tradici pﬁedná‰ek o Hlávkovû odkazu pﬁi pﬁíleÏitosti kaÏdoroãního setkávání v dobû urãené Hlávkovou poslední vÛlí. Jeho pﬁedná‰ka se
uskuteãnila v záﬁí 1999 na Hlávkovû zámku za pﬁítomnosti b˘val˘ch studentÛ Hlávkovy koleje z doby pﬁedváleãné i pozdûj‰í, ale také nov˘ch kolejákÛ, kteﬁí se mohli tû‰it z Hlávkova odkazu, urãeného v této dobû pﬁedev‰ím pro doktorandy a dal‰í ãeské intelektuály. Náv‰tûva prof. Kouteckého a jeho manÏelky Jitky na zámku v LuÏanech nebyla poslední a jeho úãast
vÏdy pﬁispívala k v˘borné atmosféﬁe na tomto tradiãním místû setkávání ãeské inteligence. V dal‰ích letech si pﬁíznivci Hlávkov˘ch idejí mohli vyslechnout pﬁedná‰ky dal‰ích pﬁedních pﬁedstavitelÛ ãeské vûdy a vzdûlanosti o rÛzn˘ch aspektech
jejich uskuteãÀování v souãasné dobû nebo o Hlávkov˘ch pﬁátelích z ﬁad hudebníkÛ, spisovatelÛ a v˘tvarn˘ch umûlcÛ, kteﬁí luÏansk˘ zámek za jeho Ïivota nav‰tûvovali.
Josef Kouteck˘ se k v˘znamu Hlávkovy osobnosti vracel i ve sv˘ch dal‰ích vystoupeních. Pﬁi vernisáÏi v˘stavy Jiﬁího
Vydry v roce 2001 pﬁipomnûl „neuvûﬁitelné zásluhy“ Josefa Hlávky pro rozvoj kultury ãeského národa jako mecená‰e i organizátora vûdeckého a kulturního Ïivota a dodal: „Uvûdomuji si, jak snadno se zapomíná, jak snadno lze dojít k nevdûku“.
Zásluhy o rozvoj vzdûlanosti a kultury by se nemûly ztrácet v historické pamûti. Bylo pﬁirozené, Ïe se Josef Kouteck˘ jako
propagátor Hlávkova odkazu stal ãlenem v˘boru pro organizování svûtového kulturního v˘roãí UNESCO vûnovaného Josefu Hlávkovi v roce 2008.
Josef Hlávka jako zakladatel âeské akademie pro vûdu, slovesnost a umûní byl naz˘ván Musis amicus. Pﬁítelem nûkolika múz je také prof. Josef Kouteck˘. Pﬁi podpoﬁe múz je jeho postavení jiné a patrnû tûÏ‰í neÏ Hlávkovo. âasto totiÏ nezáleÏí jen na nûm, neboÈ musí získávat k tomuto u‰lechtilému úãelu sponzory a hledat mecená‰e.
I po odchodu jubilanta z akademick˘ch funkcí máme moÏnost se s ním setkávat pﬁi mnoha pﬁíleÏitostech, zejména pﬁi
koncertech. Pokraãuje v organizování hudebních vystoupení, kter˘m se vûnoval v dobû sv˘ch akademick˘ch funkcí, nejprve v Karolinu, pozdûji v rÛzn˘ch prostorách vãetnû církevních, a do nedávné doby v Sukovû síni Rudolfina. ·irok˘ okruh
pﬁátel prof. Kouteckého se jiÏ mnoho let mÛÏe pﬁi tûchto mimoﬁádn˘ch umûleck˘ch pﬁíleÏitostech také tû‰it z moudr˘ch slov
této integrující osobnosti neformálního spoleãenství ãetn˘ch jeho pﬁátel, vnímat hudbu v podání Kocianova kvarteta a vymûÀovat si názory na problémy akademického a veﬁejného Ïivota. Snad nám bude dopﬁáno, aby ani nemilosrdná „neviditelná
ruka trhu“ nám v budoucnosti nezabránila se i nadále tû‰it z moÏností tûchto setkávání pln˘ch mimoﬁádn˘ch kulturních
záÏitkÛ, pﬁi nichÏ se spojují rozpravy o umûní s diskusemi o aktuálních otázkách vûdy.
Nadání Josefa, Marie a ZdeÀky Hlávkov˘ch oceÀuje kaÏdoroãnû na zámku v LuÏanech v pﬁedveãer 17. listopadu také
zakladatelské osobnosti a zaslouÏilé nestory ãeské vûdy udûlením medailí Josefa Hlávky. V roce 2006 byla tato medaile udûlena i prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc. na návrh Univerzity Karlovy. V odÛvodnûní Hlávkovo nadání uvádûlo, Ïe se
medaile udûluje vynikajícímu pﬁedstaviteli ãeského dûtského lékaﬁství, zakladateli oboru dûtské onkologie, moudrému ãlovûku a laskavému lékaﬁi, úspû‰nému akademickému funkcionáﬁi, autorovi stovek vûdeck˘ch publikací, desítky monografií
a vysoko‰kolsk˘ch uãebnic, nároãnému pedagogovi a kultivovanému propagátorovi ãeské lékaﬁské vûdy a ãeského umûní.
S velk˘m potû‰ením jsem tuto medaili prof. Kouteckému na zámku v LuÏanech pﬁedával.
Prof. Kouteckému mohu pﬁát do dal‰ích let pﬁedev‰ím pevné zdraví a neumdlévající energii, díky které k tomuto sdílení kulturních hodnot mÛÏe docházet.
Václav Pavlíãek
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KdyÏ pﬁebíral profesor Kouteck˘ Hlávkovu medaili, pronesl profesor MUDr. Pavel Kalvach, CSc. následující laudaci:

Medaile Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Lužany, 16. 11. 2006
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
KdyÏ jsem byl povûﬁen úkolem pronést laudatio na na‰eho laureáta, zmocnila se mû zlá pﬁedtucha. Hodnotit dílo vzne‰eného ãlovûka? Vybavily se mnû doslovy k nûkter˘m zdaﬁil˘m knihám, kde se ãasto opakuje pomûrnû podobná konstalace:
Autor napí‰e veledílo, plné originálních nápadÛ, dílo vﬁele vztaÏené k Ïivotu a uchvátí ãtenáﬁe. Pak pﬁijde diletant, povûﬁen˘ nûjak˘m literárním fondem nebo nakladatelstvím, literární kritik, a fu‰uje doslov. Sesbírá rÛzná rádoby dovysvûtlení,
zváÏí, jak k nûkter˘m pasáÏím autor do‰el a simplifikuje vtipné a sv˘m zpÛsobem tajuplné úseky pÛvodního autorova díla.
Takové – jsem pochopil – bude i zadání pro mne. Profesor Kouteck˘ odevzdal nenapodobiteln˘ originál svého nádherného
Ïivotního projevu, a já mám dodat nyní summary, v rámci sv˘ch sil snaÏivé, ale nesrovnatelné. Pomohu si tedy radûji citáty ze samotného Kouteckého, abych Vám provonûl vzduch jeho vlastními idejemi.
A zaãnûme jeho láskou k Praze:
„Já Prahu nejen vidím a sly‰ím, já ji také cítím, dot˘kám se jí, dokonce ji chutnám. Vnímám ji v‰ím, ãím mohu… PohlíÏím na ni v její sliãné vzne‰enosti i v jejích kﬁehk˘ch dÛvûrnostech. Uchvacují mû kﬁivky jejích jednotlivostí i malebná
seskupení, okouzlují mû znovu a znovu její neãekané, mûnící se podoby, je pro mne stále Ïádoucí. Naslouchám jí a nechávám se konej‰it jejími hlasy a poselstvími, ‰umûním ﬁeky, ‰epotem de‰Èov˘ch kapek dopadajících na stﬁechy star˘ch domÛ
a vy‰lapané dlaÏební kostky. Oslovuje mû ticho praÏsk˘ch nocí, hudba varhan jejích kostelÛ a koncertních sálÛ. Cítím mámivé vÛnû jejích zákoutí, tlejících zahrad, kadidlem provonûn˘ch chrámÛ, svûÏích kvûtináﬁství, vzru‰ujících knihoven a antikvariátÛ i dráÏdivou vÛni ateliérÛ, galerií a staroÏitnictví. Nûkteré z tûch vÛní dotírají na chuÈové buÀky a násobí chutû aperitivÛ a kávy jejích kaváren i dráÏdivou ãpûjící chuÈ staropraÏsk˘ch hospÛdek. Cítím a chutnám praÏská jara, léta, podzimy
i zimy, kaÏd˘ ten ãas voní a chutná jinak, ale v‰echny voní a chutnají opojnû a nenapodobitelnû. Dot˘kám se rád zdí star˘ch praÏsk˘ch domÛ, palácÛ a kostelÛ, rád hladím om‰elé kameny ohlazené nesãetn˘mi dotyky dlaní a de‰ÈÛ. I ony v sobû
mají du‰i dávného mûsta.“
VraÈme se v‰ak do kaÏdodenního Ïivota. Bez ohledu na krásné ideje, ba dokonce dﬁíve, neÏ mohly vÛbec vzniknout, zvoní telefony, nebo nastávají termíny odborn˘ch porad: zlovûstná bolestivost v pravém podÏebﬁí u pûtileté holãiãky je nejen
provázena jiÏ 3-t˘denním nechutenstvím, ale dostavuje se nezvladatelné zvracení a Ïloutenka. Dosud sporné pochybnosti
o pﬁítomnosti nádoru, nejspí‰e v játrech, konãí. Je jasno; nádor, nejspí‰e zhoubn˘. Zoufalství dûvãátka, dûs rodiny. Ta tam
pohoda praÏsk˘ch zákoutí a harmonie klavírních akordÛ. Vzepûtí racionální úvahy, vycházející z balíkÛ knih a celoÏivotních zku‰eností! Plné soustﬁedûní: znaãí jiÏ pﬁidruÏená horeãka cholangoitidu? UkáÏe denzita zvût‰en˘ch jater povahu
zhoubné tkánû? Bude bolestivé biopsie zapotﬁebí nutnû, nebo je její pﬁínos jen dílãí a diagnóza se zajistí z biochemick˘ch
v˘sledkÛ? Soustﬁedûní, soustﬁedûní, radûji znovu nahlédnout do v˘kladu podobného pﬁípadu v „Pediatric oncology“? Které cytostatikum? Zda operaci? Symptomatické o‰etﬁení – co dﬁíve? Nutno to rozmyslet! Ale kdy? Není prostoru! âemu dát
pﬁednost? Devût telefonÛ tohoto dopoledne je naprosto neodkladn˘ch, ãtyﬁi dal‰í zodpoví sekretáﬁka. Stres a chvat bûÏného pracovního dne, kter˘ konãí jen v˘ãitkami a bolestí ne‰Èastn˘ch nemocn˘ch. Den pﬁednosty Dûtské onkologie, pln˘ soubojÛ a mnoh˘ch zklamání.
Ze soubojÛ kaÏdého dne vychází prof. Kouteck˘ s hrd˘mi vítûzstvími:
Od sedmi hrál na housle, od osmi na klavír, ve 14 se pokou‰el skládat sonatiny
Studoval Akademické gymnázium v Praze, studoval s v˘born˘mi v˘sledky FDLKU – promoce 1955
Dûtské odd. Nov˘ BydÏov, Dûtské obrny v Jansk˘ch Lázních, od kvûtna 1957 Klinika dûtské chirurgie na Karlovû, od
1964 se zamûﬁením na dûtskou onkologii
1964 zaloÏil oddûlení v nyní jiÏ zboﬁené Dûtské nemocnici na Karlovû,
1978 pﬁeneseno do Motola, primáﬁ dûtské onkologie, od 1983 klinika, pﬁednostou.
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1987 prvním ãeskoslovensk˘m onkologick˘m profesorem
1990, 91, 94, 2000 a 2003 dûkanem 2. LF
1997-2000 prorektorem UK pro vnûj‰í vztahy
1998-2002 pﬁedsedou Uãené spoleãnosti âR
Kliniku dûtské onkologie vedl do 2004
300 publikací, 8 monografií, 2 uãebnice, 2 skripta
Koncerty ve velké aule Karolina poﬁádá od r. 1991
První polistopadov˘ dûkan 2. lékaﬁské fakulty
1996 Medaile za zásluhy, II. stupeÀ
Medaile J. E. Purkynû, Zlatá medaile 2. LF UK a Zlatá medaile UK
âlen Rady Národního divadla a Nadace Národní galerie
Recenzent o nûm pí‰e: Mimoﬁádn˘ rozhled po celé kultuﬁe, znám humanistick˘mi idejemi, které v Ïivotû uplatÀuje svou lidskostí, mravností a neutuchající snahou slouÏit v‰emu dobrému a krásnému.
Zcela originálním úkazem v díle prof. Kouteckého, muÏe, jenÏ celoÏivotnû je vázán racionálním hledáním v˘chodisek
pro tûÏce nemocné dûti, je jeho pﬁíspûvek pro dûti – pohádkou. Shánûl jsem jeho „Vodníãka BuliÏníãka“, vydaného pﬁed dvûma roky, nakladatelství Brio, leã marnû. Je beznadûjnû vyprodán, objednat jej mÛÏete, nikoli v‰ak do termínu 16. 11. v LuÏanech. AlespoÀ tedy z recenze:
„Jak uÏ bylo naznaãeno a jak lze ostatnû oãekávat, pokud se do psaní pohádky pustí osobnost vzdûlaná, originální a pozitivnû naklonûná vnímání okolní krásy, je jasné, Ïe z knihy bude moÏno vyãíst více, neÏ Ïe si vodnick˘ ‰ikula poradil se zá‰kodnick˘m rybáﬁem, skﬁítky i jin˘mi diverzanty.“
AutorÛv pokorn˘ pohled na pﬁírodu a obdiv k jejímu bohatství, vypl˘vající z vlastního textu: „Pod vymlet˘m bﬁehem
se usadili raci a vodu tÛnû propojovaly se sou‰í dlouhé chodby vyvrtané buclat˘mi ondatrami… Byly mezi nimi i perlorodky,
které kolem zrnka písku, jeÏ se jim dostalo pod ulitu do mûkkého tûlíãka, dovedly vykouzlit duhovou perlu. …ve Vltavsk˘ch
ml˘nech. Tehdy, kdyÏ v‰e bylo jiskﬁivé, prÛzraãné a zdravé. …Stra‰ideln˘mi obyvateli malostransk˘ch zákoutí a uliãek byly
napﬁ. Shánãlivá vete‰nice ze Staré uliãky, nebo Lakotná koláãnice z Mostecké vûÏe.“
A tak je pestr˘ a fantazií prodchnut˘ pﬁíbûh pana profesora Kouteckého holdem jazyku, jímÏ lze vyprávût o kráse, je poctou architektuﬁe i ﬁemeslu, ‰ikovnosti a odvaze, a pﬁedev‰ím doznáním obdivu, lásky a souznûní. Závûrem snad mÛÏe b˘t
jen pﬁání, kéÏ by se i skuteãnost mohla stávat podobnou pohádkám.
Kombinace tak rozmanit˘ch polí v du‰i jednoho ãlovûka mnû pﬁipomíná nabádavá slova anglického filosofa, jehoÏ kniha „The Power of Positive Thinking“ byla poprvé publikována v Lond˘nû v roce 1953. Dr Norman Vincent Peale, myslitel,
vyznavaã kﬁesÈanské víry i pragmatick˘ rádce, kter˘ se s touto knihou doãkal více neÏ 2 milionÛ kopií, v ní ﬁíká: „To become a happy person have a clean soul, eyes that see romance in the commonplace, a child´s heart and spiritual simplicity.“
Tak mysl správnû motivovaná dosahuje úspûchÛ a pﬁekonává pﬁekáÏky. Platí i v pojetí, které celoÏivotnû praktikuje ná‰ oslavenec. Není v‰ak divu, Ïe kromû triumfálních okamÏikÛ mezi vzdûlanci a lidmi, kteﬁí dovedou ocenit hodnoty u‰lechtilého Ïivota, proÏívá i on okamÏiky zklamání nad nevydaﬁen˘mi projevy na‰í spoleãnosti:
„Jednou z nezbytn˘ch podmínek slu‰ného Ïivota jsou dobré vztahy. Nejen mezilidské, vztahy ke v‰emu – k pﬁírodû,
k rostlinám, ke zvíﬁatÛm, k vûcem. A podívejte se, jak se zhor‰ují: vládne neslu‰nost, brutalita a niãení. Rostoucí kriminalita mládeÏe, rozvrácené rodiny. Rodina uÏ dnes není základem spoleãnosti, lidé se neradi vdávají a Ïení, spousta dûtí neÏije s obûma rodiãi. Ub˘vá vztahÛ k minulosti, k dobr˘m tradicím a úcty k prastar˘m a ovûﬁen˘m mravním hodnotám.
… u poãítaãÛ si hrají tak, Ïe zabíjejí virtuální protivníky. Pozdûji uÏívají drogy, ohlu‰ují se na diskotékách a technoparty.
Já z toho v‰eho nevidím nadûjné v˘chodisko, mám dokonce pocit, Ïe se na‰e civilizace dostává do krize. Jako kdysi ¤ím
v dobû Neronovû, taky uÏ nemohl dál. …Pak se zaãnou vybíjet mezi sebou. A moÏná vznikne nová civilizace. JenÏe jaká?“
Já sám tak vidím profesora Kouteckého v boji za kultivaci celého na‰eho spoleãenského prostﬁedí. Táhne za lano, jímÏ
se pﬁetahují spoleãenské proudy, táhne mocnû na stranu dobra a gentlemanství. Svou silou kulturní, svou silou vûdeckou
a hlavnû sv˘m duchem ‰tûdré lidskosti pﬁetáhne hordu rozpustil˘ch grázlÛ na druhé stranû provazu; tam, kde nás jiní táh-
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nou do Ïumpy. Pﬁetáhne nejménû 20 „Vyvolen˘ch“ a jejich ostudn˘ch tvÛrcÛ, pﬁetáhne 30 redaktorÛ „BleskÛ“ a „·ípÛ“, kteﬁí se na druhé stranû odevzdávají vym˘‰lení, jak koho zostudit, jak koho obnaÏit a jak na‰i jalovou scénu zvulgarizovat.
Pane profesore, vyvíjejte v‰echnu sílu, aÈ to vyrovnáte, aÈ se nepropadneme, aÈ se vzájemnû podpoﬁíme a mÛÏeme si vzájemnû slouÏit dobrotou, dÛvtipem, obûtí a pﬁíkladem. Tû‰íme se a dûkujeme Vám!
Pavel Kalvach

Jedním z nûkolika velk˘ch Ïivotních vzorÛ profesor Kouteckého byl vynikající ãesk˘ chirurg profesor MUDr. Bohuslav Niederle, DrSc. V polistopadovém období, kdy profesor Kouteck˘ zastával funkci dûkana 2. lékaﬁské fakulty se vyvinulo mezi
obûma pány pﬁátelství, dokumentované mimo jiné pánû profesorov˘mi dopisy. Pﬁeneslo se pak i na vztahy se synem pana
profesora, ãásticov˘m a matematick˘m fyzikem panem profesorem Ing. Jiﬁím Niederlem, DrSc.

„Živijo i mnoga ljeta“ profesoru Kouteckému
31. srpna 2010 uplynulo 80 let od narození prof. MUDr. Josefa
Kouteckého, DrSc., vynikajícího praÏského lékaﬁe, zakladatele
ãeské dûtské onkologie a proslulého vysoko‰kolského uãitele,
jehoÏ pﬁedná‰ky by mohly nést nápis: Léãebna du‰e – Ps˘chés
Iiatreion – název, kter˘ mûla v Egyptû nejstar‰í knihovna na svûtû. Pro profesora Kouteckého je charakteristické, Ïe svoji v‰estrannou odbornost a oddanost k vûdû spojuje s mravností. Navíc profesor Kouteck˘ je také vynikajícím hudebníkem – milovníkem
obzvlá‰tû Rudolfínské hudby a zasvûcen˘m znalcem a sbûratelem staroÏitností. Proto nás nepﬁekvapí, Ïe vedle dlouhé ﬁady
poct lékaﬁsk˘ch a vûdeck˘ch byl jedním ze zakladatelÛ Uãené
spoleãnosti âR (1994) a ﬁadu let (od 1997) i jejím pﬁedsedou, je
ãlenem Rady Národního divadla, pﬁedsedou nadace Národní
galerie v Praze (od 1997), ãlenem Správní rady akademie v˘tvarn˘ch umûní (1999 – 2003) a ãlenem nadace Hollar (od 2004).
Profesora Kouteckého jsem poznal prostﬁednictvím svého otce,
kter˘ byl jeho pﬁítel a jehoÏ chirurgické a vysoko‰kolské aktivity profesor Kouteck˘, pÛvodnû téÏ chirurg, nejzasvûcenûji a nejrozsáhleji nûkolikrát hodnotil pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech.
Velice si váÏím a je mnû ctí, Ïe já, ãásticov˘ a matematick˘ fyzik,
tedy nelékaﬁ, jsem byl vyzván organizátory publika na poãest
osmdesátin profesora Kouteckého k pﬁíspûvku do tohoto sborníku. Vysvûtlení patrnû spoãívá v tom, Ïe jsem byl na‰í vládou jmenován zodpovûdn˘m za odbornou spolupráci âeské republiky s CERN (francouzská zkratka pro evropskou vládní
organizaci pro fyziku ãástic, která má sídlo v Îenevû ve ·v˘carsku). Sv˘mi detektory, urychlovaãi a metodami zpracování
informací pﬁispûla a pﬁispívá tato organizace obecnû k pokroku v ﬁadû oborÛ a speciálnû napﬁ. v onkologii. Byly to totiÏ pﬁedev‰ím detektory fyziky ãástic, které zpÛsobily doslova revoluce v diagnostice nádorov˘ch onemocnûní a v moÏnosti zji‰Èování nádorov˘ch onemocnûní jiÏ v nejranûj‰ích obdobích a pak urychlovaãe ãástic, které zji‰tûné nádory umoÏnily úãinnû ozaﬁovat a likvidovat sv˘mi urychlen˘mi svazky ãástic (napﬁ. protonÛ a iontÛ). Tak onkologická klinika vedená
profesorem Kouteck˘m zv˘‰ila úspû‰nost léãby nádorov˘ch onemocnûní u dûtí z pÛvodních necel˘ch 30%, kdyÏ v roce 1983
zaãínala, na dne‰ních 80 %, tedy úroveÀ, jeÏ je dosahována na nejlep‰ích onkologick˘ch pracovi‰tích na svûtû. A v‰e nasvûd-

——— 132 ———

ãuje tomu, Ïe máme je‰tû dal‰í moÏnosti. Tak napﬁ. nov˘ onkologick˘ léãebn˘ postup, jak˘m je brachyterapie, vyuÏívá vedle nov˘ch objevÛ o vlivu záﬁení na nádorové buÀky zase pﬁedev‰ím nedávn˘ch v˘sledkÛ z jaderné a subjaderné fyziky. RovnûÏ pﬁi ozaﬁování, kdy potﬁebujeme záﬁení do tûla pacienta „zahnout“ pomocí velmi silného magnetického pole, asi
100 000krát vût‰ího neÏ je magnetické pole Zemû, je to zase fyzika ãástic, jenÏ umí taková pole vytvoﬁit a ozáﬁení pacienta
pak provést v poloze, která je pro nûj nejvhodnûj‰í.
MÛÏeme ﬁíci, Ïe nové diagnostické a terapeutické techniky zpÛsobily obrovské zmûny v medicínû s dalekosáhl˘mi
dÛsledky a staly se symboly propojení fyzikálních a lékaﬁsk˘ch vûd. Dva nejznámûj‰í pﬁíklady této úspû‰né spolupráce fyziky s medicínou jsou patrnû magnetická rezonance a neutronová terapie. Magnetická rezonance, jak známo, je zaloÏena na
principech jaderné magnetické rezonance – technice, kterou vyvinuli vûdci, aby získali fyzikální a chemické mikroskopické informace o molekulách. Srdcem magnetické rezonance je vysoce v˘konn˘ magnet vytvoﬁen˘ pomocí supravodiv˘ch
vodiãÛ. První takov˘ magnet vyvinuli v 70. letech fyzici a technici ve Spojen˘ch státech ke konstrukci Tevatronu – super
urychlovaãe ve Fermiho laboratoﬁi k odhalení tajemství, jak vznikl a funguje Vesmír. V˘konn˘ch supravodiv˘ch magnetÛ
má Tevatron 1020 a délka jejich supravodiv˘ch vodiãÛ by staãila obtoãit na‰i zemûkouli skoro 2,5krát. Robert Wilson, zakladatel Fermiho laboratoﬁe, v roce 1946 první navrhl, abychom k ozáﬁení nádorÛ pouÏili svazky urychlen˘ch protonÛ.
Ale byl to aÏ prÛkopník oboru o urychlovaãích Ernest O. Lawrence, kter˘ tuto my‰lenku zrealizoval. V roce 1930 postavil k˘Ïen˘ kruhov˘ urychlovaã (cyklotron), a to v Berkley v Kalifornii. První úspû‰nû vyléãenou pacientkou s rakovinou
pomocí svazkÛ ãástic z cyklotronu se stala Lawrencova matka v roce 1938. Ale jsou tu i dal‰í pﬁíklady. Kumulaãní prstence elektronÛ, pÛvodnû vyvinuté pro fyziku ãástic, dnes slouÏí jako zdroje synchrotronního záﬁení v lékaﬁském v˘zkumu. Dal‰í hojné vyuÏití v medicínû pﬁedstavují lasery, pﬁístroje pÛvodnû vyvinuté pro fyzikální v˘zkum. UÏití rentgenu v medicínû, které do lékaﬁství také zavedli fyzikové, je dnes zcela rutinní. Je prvním zaﬁízením, které umoÏnilo zviditelnit, jak pracují
vnitﬁní ãásti tûla nemocn˘ch pacientÛ. K nûmu nyní pﬁibyly dal‰í diagnostické metody vyuÏívající ultrazvuku ãi elektronové-pozitronové tomografie nebo tomografie vybavené a ﬁízené poãítaãi. PﬁipomeÀme, Ïe LawrencÛv cyklotron kromû ozaﬁování ve dne, v noci navíc pﬁipravoval nové typy izotopÛ vhodné pro v˘zkum a léãbu nádorov˘ch onemocnûní. MÛÏeme
tedy konstatovat, Ïe studium struktur biologick˘ch molekul a lékaﬁsk˘ a biologick˘ v˘zkum vÛbec podstatnû vyuÏívá rozliãn˘ch urychlovaãÛ ãástic. Tak napﬁíklad k zji‰Èování struktury proteinÛ, které je klíãové pro biologické procesy a k cílenému uzdravování pacientÛ se vyuÏívá sychrotronní záﬁení, které vzniká rozptylem urychlen˘ch svazkÛ ãástic na proteinov˘ch krystalech do rÛzn˘ch detektorÛ. Z velikosti tûchto rozptylÛ pomocí poãítaãÛ umíme vypoãítat polohy atomÛ
v proteinové molekule a získat tﬁírozmûrn˘ obraz molekul. Budoucí urychlovaãe umoÏní pﬁipravit svazky ãástic s je‰tû vy‰‰í energií a pomocí nich pak moÏnost studovat strukturu a funkci genÛ.
Fyzika ãástic umí také pﬁipravit svazky neutronÛ a to tím, Ïe beryliov˘ terã ostﬁelujeme protonov˘m svazkem. SráÏkami
protonÛ s atomy terãe vznikají neutrony, které se pohybují v pÛvodním smûru nalétávajících protonÛ. Tak vzniklé neutronové svazky jsou vyvedeny do léãebn˘ch místností. Tam pomocí kolimátorÛ a otvorÛ v nich ozaﬁují nádory s minimálním
ozáﬁením obklopujících je zdrav˘ch tkání. Pacienti léãení tímto zpÛsobem potﬁebují k vyléãení, na rozdíl od ozaﬁování pomocí protonÛ ãi vysokoenergetick˘ch fotonÛ, pouze asi tﬁetinov˘ ãas ozaﬁování. První pacient byl léãen pomocí neutronov˘ch
svazkÛ v roce 1976. Dnes je jimi léãeno pﬁes nûkolik tisíc pacientÛ roãnû. Neutronové svazky pouÏíváme k léãení hlavnû velk˘ch nádorÛ, které jsou prakticky neodstranitelné chirurgicky a pomocí chemoterapie. Léãbu nádorov˘ch onemocnûní provádíme také pomocí svazkÛ protonÛ. Tato metoda byla nejdﬁíve vyvinuta v Loma Linda v Kalifornii. První úspû‰nû léãen˘
pacient tam byl v roce 1990 a dnes je jich pﬁes 20 tis. Jsou to hlavnû pacientky s nádorov˘m onemocnûním prsu.
Profesora Kouteckého jsem osobnû poznal nejen jako ‰piãkového, velice vzdûlaného odborníka oddaného svému oboru, ale, jak jsem jiÏ dﬁíve zmínil, i jako znalce a interpreta hudby, dûjin v˘tvarného umûní a zasvûceného sbûratele a znalce
staroÏitností. V této souvislosti jsou pro nûj zcela typické tﬁi základní principy, které spojují vûdu a umûní s mravností.
Profesor Kouteck˘ je autorem pûti rozsáhl˘ch knih. Nesou název Krásná setkání. Z nich I. je vûnována jeho vystoupením na vernisáÏích, II. Karolínsk˘m koncertÛm s Kocianov˘m kvartetem, III. setkáním se studenty, IV. tématice „nejen s umûním a vûdou“ a koneãnû V. setkáním nejen s lidmi.
Zmíním se jen o knize vûnované Karolínsk˘m koncertÛm s Kocianov˘m kvartetem, neboÈ koncertÛ jsem mûl moÏnost
se osobnû úãastnit. První koncert se konal 9. ﬁíjna 1991, po nûm pak následovaly dal‰í, celkem 46 (po nich je‰tû nûkolik let
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koncerty v Sukovû síni Rudolfina). Program v‰ech koncertÛ navrhoval a vybíral profesor Kouteck˘, pﬁáteli naz˘van˘ PeÈa.
V‰echny tyto koncerty byly hojnû nav‰tûvované ze dvou dÛvodÛ. Jednak díky ‰piãkov˘m v˘konÛm Kocianova kvarteta
a nezapomenuteln˘m a krásn˘m úvodním projevÛm k nim od profesora Kouteckého. V nich seznámil úãastníky s mnoha
zajímav˘mi informacemi o hran˘ch skladbách i o jejich skladatelích, a to svojí ryzí a bohatou ãe‰tinou.
Na závûr bych se chtûl je‰tû zmínit o knize, kterou prof. Kouteck˘ napsal, kdyÏ mu do‰la zásoba kniÏních pohádek, vlastním dûtem. Má krásn˘ název: Vodníãek BuliÏníãek. Kniha zaãíná v jedné vltavské tÛni, ve které Ïil vodník Stulíãek. Pak se
dovíme o jeho slavné svatbû a stûhování z Lhotákova do vltavské tÛnû, a o narození jeho synka BuliÏníãka. Z nûho se nakonec stane hlavní vodník v âechách se sídlem v Praze pod Karlov˘m mostem. Moje malé vnuãky, které kníÏku o vodníkovi
BuliÏníãkovi milují, vyÏadovaly od nás, rodiãÛ, abychom jim BuliÏníãkovu tÛni pod Karlov˘m mostem ukázali a rády ji nav‰tûvují. Z kníÏky ãi‰í láska prof. Kouteckého k ﬁece Vltavû a milované Praze. Povídání pÛvabnû provází ilustrace Mariny
Richterové. Hlavním motivem kníÏky je autorÛv pohled na krásu pﬁírody a Ïivot v ní, kter˘ je nepﬁetrÏit˘m ﬁetûzcem zázrakÛ. Jako ve správné pohádce v kníÏce vítûzí vÏdy dobro nad zlem. Jsou v ní zachyceny pﬁíhody voraﬁÛ, rakÛ, perlorodek
i ondater, tedy líãení pÛvabÛ dob minul˘ch. Povzdychneme si jen, Ïe bohuÏel tyto pﬁíhody nejsou typické pro souãasnou
dobu. Celkovû mÛÏeme ﬁíci, Ïe kníÏka vyniká bohatou fantazií a je i holdem vzácnému a nezapomenutelnému ãeskému jazyku typickému pro profesora Kouteckého.
VáÏen˘ pane profesore, na závûr bych Vám chtûl popﬁát do dal‰ích let hlavnû hodnû zdraví, radosti a spokojenosti ve
Va‰í práci i ve Va‰í milé rodinû a mnoho dal‰ích úspûchÛ. Na nû se jiÏ se v‰emi Va‰imi ctiteli a obdivovateli nedoãkavû tû‰ím.
Jiﬁí Niederle

Soubor pﬁíspûvkÛ ãlenÛ akademického spoleãenství uzavírá vzpomínka emeritního rektora âeského vysokého uãení technického profesora Ing. Jiﬁího Witzanyho, DrSc. I on poznal PeÈu pﬁed mnoha lety, v dobû kdy je‰tû netu‰ili, Ïe se spolu
budou setkávat na akademické pÛdû dvou nejvût‰ích praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol.

Prof. J. Koutecký, Karolinské a Rudolfinské koncerty
Jméno pana profesora Kouteckého se vrylo do mé pamûti je‰tû dﬁíve, neÏ jsem mûl moÏnost se s ním osobnû setkat. Bylo to
v polovinû sedmdesát˘ch let, kdy u roãního chlapeãka na‰ich blízk˘ch pﬁátel byl zji‰tûn zhoubn˘ nádor. Díky panu prof.
Kouteckému do‰lo k jeho úspû‰nému vyléãení a dnes je z tohoto chlapce jiÏ zdatn˘ mlad˘ muÏ a nadûjn˘ hudební umûlec.
Nemûl jsem to ‰tûstí, abych se, aÈ jiÏ pracovnû nebo osobnû, mohl ãasto potkávat s panem profesorem a mohl tak nyní pﬁispût nûjakou úsmûvnou spoleãnû proÏitou pﬁíhodou. Mûl jsem v‰ak to ‰tûstí, Ïe jsem se
mohl s panem profesorem Kouteck˘m vÏdy nûkolikrát v roce setkat
a pohovoﬁit pﬁi pﬁíleÏitosti rÛzn˘ch akademick˘ch a univerzitních událostech a akcích, pﬁedev‰ím pak na koncertech v Karolinu, Rudolfinu
a v Betlémské kapli. Bûhem tûchto setkání se vÏdy na‰la pﬁíleÏitost, abychom s panem profesorem alespoÀ krátce probrali dûní kolem nás, i to,
co nám obûma dûlalo starosti. KaÏdé setkání s prof. Kouteck˘m bylo pro
mne vÏdy setkáním s mimoﬁádnou a vzácnou osobností a vzdûlancem.
K nezapomenuteln˘m záÏitkÛm patﬁí nádherné komorní Karolinské
a pozdûji Rudolfinské koncerty, poﬁádané v Sukovû síni Rudolfina, uvádûné proslovem a zamy‰lením pana profesora Kouteckého. Pﬁi v‰í úctû
ke skladatelÛm a jejich vynikajícím skladbám i jejich nádhernému pro-
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vedení Kocianov˘m kvartetem se musím pﬁiznat, Ïe to byly právû zasvûcené proslovy profesora Kouteckého o hudbû a skladatelích, jeho filozofické úvahy o stavu spoleãnosti, mravnosti a morálce, které na mû vÏdy hluboce zapÛsobily a vryly se
do mé pamûti a pﬁispûly tak mimoﬁádn˘m zpÛsobem k nádhern˘m proÏitkÛm tûchto nezapomenuteln˘ch koncertÛ profesora Kouteckého, jak jsme je s pﬁáteli naz˘vali.
V osobnosti prof. J. Kouteckého spatﬁuji harmonické spojení univerzitního profesora, na‰eho pﬁedního lékaﬁe a pﬁedstavitele ãeské dûtské onkologie, a souãasnû velkého znalce hudby, umûní a literatury.
Jiﬁí Witzany

V˘znamnou institucí, která vstoupila v 90. letech minulého století do Ïivota profesora Kouteckého, se stala Uãená spoleãnost âeské republiky. Pﬁi jeho vztahu k historii ho uchvacuje její minulost. Stala se totiÏ pokraãovatelkou v roce 1784 zaloÏené âeské spoleãnosti nauk, pozdûji Královské ãeské spoleãnosti nauk, jejímiÏ ãleny byly velké osobnosti ãeské vûdy aÏ
do roku 1951, ve kterém komunisté tak slovutnou instituci zlikvidovali. Z podnûtu nûkolika vûdcÛ, pﬁedev‰ím profesora
Otty Wichterleho a profesora Rudolfa Zahradníka vznikla v roce 1992 Nadace pro obnovení ãinnosti Uãené spoleãnosti,
která byla znovuobnovená v roce 1994. Profesor Kouteck˘ povaÏuje za velkou ãest, Ïe patﬁí k jejím zakládajícím ãlenÛm.
Jejím prvním pﬁedsedou byl zvolen tehdej‰í pﬁedseda Akademie vûd âeské republiky profesor Rudolf Zahradník, profesor
Kouteck˘ jejím místopﬁedsedou. V následujících ãtyﬁech letech vystﬁídal ve funkci pﬁedsedy profesora Zahradníka a po
jejich uplynutí, za pﬁedsednictví profesora Franti‰ka ·mahela byl znovu místopﬁedsedou. V Uãené spoleãnosti se seznámil
s plynule narÛstajícím poãtem v˘znamn˘ch pﬁedstavitelÛ ãeské vûdy mnoha oborÛ. S nûkter˘mi navázal vzájemné pﬁátelství, o kterém svûdãí nûkolik následujících pﬁíspûvkÛ do tohoto sborníku. Pﬁíspûvky nûkter˘ch byly zaﬁazeny v pﬁíslu‰n˘ch
souvislostech uÏ na minulé stránky. Nejvûrnûj‰í vztah vznikl mezi jubilantem a profesorem Zahradníkem. Roz‰íﬁil se do
jejich soukromí.

Profesor Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c., fyzikální a kvantov˘ chemik z nejpﬁednûj‰ích, gratuluje PeÈovi takto:

K osmdesátinám prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.
Ná‰ oslavenec je bytost mimoﬁádná a nev‰ední. Pochopitelnû a právem usly‰íme a budeme
ãíst mnoho obdivn˘ch slov a díkÛ za v‰e, co vykonal pro medicínu, pro vûdu a pro umûní.
TudíÏ snad nebude na ‰kodu, pokusím-li se tuto homogennost názorÛ naru‰it. NepÛjde o nikterak váÏnou ãi sÏíravou kritiku; pÛjde spí‰e o povzdech, ãi o náznak urãitého znepokojení.
Abyste mi rozumûli, musím zaãít ponûkud ze ‰iroka, totiÏ reprodukováním jakési mikroanekdoty, kterou mi vyprávûl vynikající lékaﬁ ãeského pÛvodu, prof. MUDr. Milo‰ Chvapil
v Tucsonu, AZ. V té anekdotû se praví: na laviãce sedí dva star‰í muÏi. Jeden ﬁíká tomu druhému „sometimes I am sitting and thinking“ a po chvíli dodá „but sometimes I am just sitting“. A to je právû ono. Abyste mi správnû rozumûli: prvá ãást mikropﬁíbûhu se t˘ká vÏdy
a bez v˘jimky mého pﬁítele, zatímco ãást druhá hrává v poslední dobû u mne v˘znamnou
úlohu. Konkrétnû: pﬁijdu z ústavu domÛ a natáhnu se na gauã s tím, Ïe si na chvilku odpoãinu. Za chvíli se pﬁistihnu, Ïe prostû leÏím a nemyslím na nic. KdyÏ se to stane potﬁetí, tak
– a to je ten malér – mi bleskne hlavou my‰lenka na mého vzácného pﬁítele Kouteckého. No
a je konec leÏení, zahanbenû vstanu a jdu psát tﬁeba recenzi, kterou musím brzo odeslat. Kdyby nebylo v˘ãitek svûdomí (on
sedí a soustﬁedûnû pracuje, kdeÏto já jsem „just lying“) leÏel bych dál a, kdo ví, tﬁeba bych na pÛlhodinku i zapomnûl na
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trampoty slzavého údolí. A to je jádro mé jemné kritiky, to je ten
dÛvod znepokojení. On mi totiÏ nedopﬁeje chvíle klidu.
Den na‰eho oslavence zaãíná v 5,15, v 6,15 odjíÏdí na kliniku,
následuje práce na klinice, oslovení studentÛ, psaní zdravice, práce o korekturách, práce o rukopisu dal‰í knihy, nûkdy práce o dvou
rukopisech, kulturní události pﬁed ãi po veãeﬁi (nûkdy pﬁed i po), jeli po veãeﬁi volno, sedí pár hodin se svou Ïenou Jitkou, ta pak znavena cel˘m dnem odejde do loÏnice a PeÈa se odebere ke svému psacímu stolu a ãasto je‰tû hodinu po pÛlnoci pracuje. Pak ulehne i on,
neboÈ se zvolna blíÏí 5,15 hodin pﬁí‰tího dne.
Mûl jsem ‰tûstí – v Ïivotû jsem totiÏ potkal doma i ve svûtû – pár tuctÛ kolegÛ mimoﬁádn˘ch a nev‰edních. Byli ãinní nejen v oblasti pﬁírodních vûd a b˘vali to lidé s velice ‰irok˘m rozhledem, mnohdy
angaÏováni v oblasti kultury. Av‰ak, symbolicky ﬁeãeno, Josefa Kouteckého jsem potkal jen jednoho jediného. V ãem spatﬁuji jeho jedineãnost? On je ten, kter˘ vytvoﬁil neobyãejné dílo v medicínû, on
je ten, po nûmÏ je v˘razná stopa v oblasti vûdy, on je ten, jehoÏ horlivá podpora rozmachu umûní (v˘tvarného i hudebního) nebude
zapomenuta a stejnû tomu bude s jeho literárním dílem. Toto dílo
je vzácn˘m svûdectvím o lékaﬁství a o kultuﬁe v poslední tﬁetinû 20.
a na poãátku 21. století. Smrteln˘ ãlovûk mÛÏe sotva vykonat více.
Zde mÛj v˘ãet konãí proto, Ïe v minul˘ch letech jsem mûl pﬁíleÏitost popsat jeho v˘sledky a úspûchy podrobnûji. Nechci se opakovat, a navíc musím nechat místo dal‰ím gratulantÛm.
Patﬁit mezi blízké pﬁátele Peti je privilegiem, za nûÏ jsem osudu
vdûãn˘. Také jsme vdûãni za chvíle, které jsme (moje Ïena a já) strávili s manÏely Kouteck˘mi. Koneãnû Jitka Koutecká je ta, které oslavenec vdûãí, a nejen on, za mnohé.
Mnoga ljéta, mnoga ljéta, Ïivijó, Ïivijó, Ïivijo,...
Rudolf Zahradník

Kdo jen trochu znal nároãnou situaci v Akademii vûd âR v dobû pﬁedsednictví profesora Zahradníka, vûdûl dobﬁe, Ïe jeho
nepostradatelnou, dokonalou sekretáﬁkou byla paní Mgr. BoÏena ·léglová. Byla ov‰em po mnoho let nepostradatelnou
pomocnicí Uãené spoleãnosti a také tedy profesora Kouteckého. Mají se rádi. Do sborníku pﬁispûla s radostí.

Nejsem si jista, zda si zaslouÏím té cti, abych se mohla svûﬁit s obdivem k takové osobnosti, jakou je pan profesor MUDr. Josef
Kouteck˘, DrSc.
Pﬁiznám se, Ïe dûkuji Bohu za to, Ïe jsem mûla moÏnost pana prof. Kouteckého osobnû poznat a b˘t obãas v jeho blízkosti. Poprvé jsem se s panem profesorem setkala v roce 1993, kdy jako jeden ze zakládajících ãlenÛ Uãené spoleãnosti âR
pﬁicházel na schÛzky k panu profesoru Zahradníkovi. JiÏ jeho pﬁíchod byl vÏdy pﬁíjemn˘m zpestﬁením dne, neboÈ vstupoval On, mil˘ pán, vÏdy v tmavém obleku s neodmysliteln˘m mot˘lkem, na tváﬁi s plach˘m úsmûvem vyzaﬁujícím pohodu
do svého okolí. Za celé ty roky, kdy pana profesora znám, jsem ho nesly‰ela zv˘‰it hlas, jeho projev byl vÏdy ukázkov˘m
pﬁednesem spisovné ãe‰tiny. Bylo tomu tak i tehdy, kdy pﬁi jakémsi jednání nesouhlasil s kritikou na malou publikaãní ãinnost jednoho z jeho kolegÛ – lékaﬁÛ. Pﬁesnû si jiÏ nepamatuji jeho slova, ale myslím, Ïe bychom si je mûli vÏdy pﬁipomínat,
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kdyÏ k lékaﬁi pﬁicházíme. Hovoﬁil o tom, Ïe je velká ‰koda,
kdyÏ si neuvûdomujeme, Ïe pro lékaﬁe je kaÏd˘ pacient ve
skuteãnosti nov˘m experimentem. Co ãlovûk, to jin˘ pﬁípad. Léãba, která je úspû‰ná u jednoho, nemusí vÛbec zabírat a b˘t ku prospûchu pacienta druhého. Dobr˘ lékaﬁ proto musí ke kaÏdému pacientovi pﬁistupovat jako k novému
pﬁípadu. Lékaﬁ nemÛÏe b˘t vynikající ve své specializaci,
pokud není dobr˘m odborníkem i v ostatních oborech medicíny, neboÈ lidské tûlo je „spojená nádoba“. Navíc musí
b˘t dobr˘m psychologem a v dne‰ní dobû i ekonomem. Kdyby takov˘ lékaﬁ mûl o kaÏdém svém pacientovi – tedy experimentu, vydávat publikaci, mûl by sice dostateãnou publikaãní ãinnost, ale na úkor pacientÛ. Navíc Ïádn˘ lékaﬁ není
ani tak popisování sv˘ch léãebn˘ch postupÛ u‰etﬁen, neboÈ
na kaÏdého pacienta lékaﬁskou zprávu sepisuje. Vûdeãtí pracovníci v ostatních vûdních oborech jsou tedy v tomto smûru v obrovské v˘hodû. Velmi dobﬁe si pamatuji, jaké ticho v sále
bylo pﬁi tomto jeho vystoupení a jak˘ potlesk pak sklidil.
Sly‰et pana profesora Kouteckého pﬁi jeho projevech je vÏdy neopakovateln˘m záÏitkem, aÈ jiÏ hovoﬁí na jakékoliv téma
– umûní, hudba, pﬁíroda, mezilidské vztahy.... V kvûtnu roku 1997 byl pan profesor zvolen do ãela Uãené spoleãnosti âR.
Tento sbor vynikajících osobností ãeské vûdy pak mohl na sv˘ch shromáÏdûních sly‰et oslavnou ﬁeã na kaÏdého jubilanta,
kter˘ v tom daném období slavil své v˘roãí. Musím podotknout, Ïe v této pûkné tradici pokraãují i dal‰í pﬁedsedové této
Spoleãnosti. V této souvislosti nemohu zapomenout na jeden kouzeln˘ Adventní veãer, kdy si pan profesor pﬁipravil pro
jednotlivé ãleny krátké „r˘movaãky“ na melodie lidov˘ch písní. Ty pak sám hrál na piano a zpíval. Byl to opravdu neopakovateln˘ veãer pro nás v‰echny. A coÏ potom pravidelné koncerty, které pan profesor Kouteck˘ pﬁipravuje pro své pﬁátele. Jím pﬁipraven˘ koncert, aÈ se jiÏ konal ve starobylé aule Karolina ãi nyní v Sukovû síni Rudolfina, je neopakovateln˘m
záÏitkem, z nûhoÏ náv‰tûvník odchází pln pohody a radosti ze Ïivota. Koncert zahajuje pan profesor „zamy‰lením“, které
se vztahuje nejen k pﬁipravenému hudebnímu programu, ale je zamûﬁeno i na dal‰í libovolnû zvolené téma. Hosté se tak
samozﬁejmû doví nejen o autorech skladeb, které jsou na programu, ale také o právû uvádûn˘ch dílech. A tuto atmosféru umí
vykouzlit opravdu jen osobnost velkého formátu, jakou pan profesor Kouteck˘ je.
PokaÏdé, kdyÏ jsem sly‰ela projev pana profesora aÈ jiÏ pﬁi zmínûn˘ch koncertech, vernisáÏích, setkáních Uãené spoleãnosti apod., jsem si moc pﬁála, aby tyto projevy byly vydány tiskem a mohly tak potû‰it i ty, kteﬁí nemûli to ‰tûstí sly‰et
je osobnû. Moje pﬁání se splnilo. Pan profesor je autorem mnoha knih, které jsou dokladem jeho jedineãnosti. Jsou to pﬁedev‰ím Krásná setkání – Se studenty, Nejen s umûním a vûdou, Karolinské koncerty s Kocianov˘m kvartetem, Slavnostnû
slibuji, ZÛstal jsem klukem a v neposlední ﬁadû Îivot mezi beznadûjí a úspûchem. A coÏ teprve novoroãní pﬁání, která pan
profesor se svojí Ïenou Jitkou rozesílá sv˘m blízk˘m. âi‰í z nich neuvûﬁitelná skromnost, lidská moudrost a láska k bliÏnímu – prostû pohlazení na du‰i pro kaÏdého. V této souvislosti nemohu opominout kouzelnou kníÏku pro dûti Vodníãek
BuliÏníãek. Pan profesor Kouteck˘ miluje lidi a cele se jim po cel˘ svÛj Ïivot oddával. Navzdory nároãnému povolání, které zastával a v‰em mnoha dal‰ím aktivitám, zÛstal milujícím manÏelem, dobr˘m otcem – pohádky, které sv˘m dûtem vyprávûl, jsou shrnuty právû v kníÏce Vodníãek BuliÏníãek – a celoÏivotní oporou pro svoji manÏelku Jitku. Ná‰ pan profesor
nemiluje jenom lidi, ale stejnû nûÏnû pﬁistupuje i ke své ãtyﬁnohé lásce Agátû.
A Ïe pan profesor neumí vymûnit Ïárovku je pﬁece úplná banalita. On, jako lékaﬁ, dostal do vínku pomáhat lidem v jejich
utrpení a jako ãlovûk ‰íﬁit kolem sebe pohodu a radost ze Ïivota. Za to mu jsme v‰ichni moc a moc vdûãni.
Chtûla bych na‰emu milému panu profesorovi popﬁát do dal‰ích let pevné zdraví, radost z práce, kterou vykonal
i v budoucnu je‰tû vykoná, stále lehké pero na psaní dal‰ích vystoupení a knih a pﬁedev‰ím, aby vÏdy zÛstal tím dobrosrdeãn˘m a milujícím „klukem“.
BoÏena ·léglová
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Po profesoru Kouteckém se ujal pﬁedsednictví Uãené spoleãnosti bájeãn˘ gentleman a vynikající historik stﬁedovûku a renesance profesor PhDr. Franti‰ek ·mahel, DrSc. Napsal PeÈovi adresu vpravdû historickou.

Pozvání na krátkou exkurzi do dávnověku pražské lékařské fakulty
NáleÏím k velkému kruhu posluchaãÛ, které váÏen˘ pan profesor a mÛj vzácn˘ pﬁítel Josef Kouteck˘ po dvû desetiletí znalecky a poutavû na koncertech Kocianova kvarteta zasvûcoval do krás a tajÛ komorní hudby. Sotva kdy se mu budu moci za
tyto záÏitky i za mnohé dal‰í odvdûãit. JestliÏe si ho nyní dovoluji pozvat na malou exkursi do poãátkÛ jeho lékaﬁské fakulty, pak to není proto, Ïe by nena‰el jiného prÛvodce. Jen jsem nechtûl opakovat, co jsem jiÏ napsal a co jiní v tomto sborníku vysloví lépe a pﬁesvûdãivûji. Ostatnû toto putování zpátky proti proudu ãasu nebude dlouho trvat.
KdyÏ mlad˘ král Karel IV. zval do Prahy uãence k prostﬁenému stolu vûdûní, nezapomnûl ani na lékaﬁe a profesory medicíny. StÛl, kter˘ jim z poãátku mohl nabídnout, byl v‰ak opravdu chudiãk˘. Posly‰me si nejprve svûdectví jedné listiny z formuláﬁe Karlovy kanceláﬁe adresované „honorabili magistro Walthero, arcium liberalium professori, artis philosophice baccalario, familiari, phisico et fideli domestico nostro dilecto.” Latinou budu dále ‰etﬁit, zde v‰ak byla na místû vzhledem
k nezvyklému titulu „bakaláﬁ filozofického umûní“, k nûmuÏ se záhy vrátíme. Karel IV., tehdy pouze král ﬁímsk˘ a ãesk˘,
touto listinou ustanovil svého dvoﬁana, lékaﬁe a rodinného pﬁítele mistra Waltra do konce jeho Ïivota správcem farní ‰koly
Matky BoÏí pﬁed T˘nem. Uãinil tak v˘jimeãnû, aby povznesl zanedbanou ‰kolu, neboÈ toto právo mu jinak nenáleÏelo. K prospûchu novû zaloÏeného generálního studia dále ﬁeãeného mistra Waltra povûﬁil, aby zde pﬁedná‰el, vyuãoval a vedl zkou‰ky nejen v medicínû a fyzice, ale i v jakémkoli jiném „umûní“. T˘nská ‰kola nebyla jen ve ‰patném stavu. Podobnû jako vût‰ina farních ‰kol se nalézala v domku na hﬁbitovû a teprve poãátkem 15. století byla pﬁenesena do domu stojícího pﬁed
kostelem.
Co jinak víme o mistru Waltrovi? Jeho nejstar‰í stopy vedou na dvÛr opavského a ratiboﬁského kníÏete Mikulá‰e II., kter˘ mu k doÏivotnímu uÏívání daroval v záﬁí 1341 statek v Kyle‰ovicích. Walter musel jako lékaﬁ získat znaãnou proslulost,
neboÈ jinak by se nemohl stát osobním lékaﬁem Karlova otce, krále Jana Lucemburského. Po Janovû skonu v bitvû u Kresãaku 26. srpna 1436 se Walter do Opavy jiÏ nevrátil a do doby, neÏ ho Karel IV. povûﬁil správou T˘nské ‰koly, zﬁejmû pÛsobil
jako lékaﬁ na jeho praÏském dvoﬁe. Poslední zmínka o nûm je z roku 1352, kdy jiÏ na T˘nské ‰kole pÛsobil jeho nástupce
Jan. Zb˘vá vysvûtlit neobvyklé znûní v˘‰e uvedeného titulu, nad nímÏ si jiÏ ﬁada historikÛ lámala hlavu.
Pﬁi jiné pﬁíleÏitosti jsem vyslovil domnûnku, Ïe ‰lo chybu písaﬁe formuláﬁe, kter˘ mohl zamûnit v˘raz „artis medicine“
za „artis philosophice“. Nikde jinde se totiÏ nezvykl˘ titul „bakaláﬁ filozofického umûní“ nevyskytuje, zatímco v˘znamové
spojení „ars medicinae“ bylo v soudob˘ch pramenech velmi bûÏné. âasovû nejbliÏ‰í doklad pochází z roku 1353, kdy jist˘
mistr Jan, klerik praÏské diecéze a „doctor artis medicine“ vystupuje jako lékaﬁ královny Anny Falcké. V apelaci rektora praÏské tﬁífakultní univerzity ze 13. ãervna 1382 jsou uvedeni hned dva doktoﬁi s pﬁíslu‰n˘m oznaãením.
Zatímco Luderus Rennen byl „artis medicine magister et professor“, Petrus Massen z Chotûbuze mûl
titul „artis medicine et arcium liberalium professor et magister“. JelikoÏ i Maﬁík z Buãiny, doloÏen˘
v letech 1411 – 1414 byl souãasnû mistrem svobodn˘ch umûní a doktorem „artis medicine“, odvaÏuji se Waltrovu titulaturu upravit podle praÏského modu: „magister et arcium liberalium professor,
artis medicine baccalarius“.
ZÛstaÀme je‰tû na chvíli u oznaãení vyuãujících na praÏské lékaﬁské fakultû. V pramenech se setkáváme se tﬁemi názvy: lector ordinarius, professor ãi doktor artis medicinae a magister actu regens
medicinae. Rozdíly mezi nimi byly zanedbatelné, protoÏe na rozdíl od mistra Waltera, kter˘ byl jen
bakaláﬁem lékaﬁství, byl v následující dobû jiÏ vy‰‰í titul mistra ãi doktora lékaﬁství nezbytn˘ pro získání ﬁádné profesury. Nositelé tohoto titulu byli zpravidla lékaﬁi královské rodiny a jako takoví byli
zaji‰tûni zvlá‰tními platy z královské komory. Napﬁíklad proslul˘ ordináﬁ Albík z Uniãova dostával
na poãátku 15. století z kutnohorské mincovny dvû aÏ tﬁi kopy praÏsk˘ch gro‰Û t˘dnû a navíc je‰tû
32 kop roãnû z berní mûsta âáslavi, aÈ si své fakultní povinnosti jako „actu regens“ plnil, ãi neplnil.
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Ani jiní králov‰tí lékaﬁi si ov‰em nemohli
stûÏovat, neboÈ od nepamûti patﬁili vedle
právníkÛ k nejlépe placen˘m univerzitním
vzdûlancÛm.
Lector ordinarius mûl povûﬁení k ﬁádn˘m
pﬁedná‰kám, jejichÏ vyslechnutí bylo nezbytn˘m pﬁedpokladem pro pﬁipu‰tûní ke zkou‰kám. Soubor tûchto pﬁedná‰ek se skládal z v˘kladÛ latinsk˘ch pﬁekladÛ spisÛ proslul˘ch
lékaﬁÛ ﬁeckého a arabského pÛvodu. V prvním
aÏ tﬁetím roce studia to byly hlavnû encyklopedické spisy Galénovy, Hippokratovy a Avicennovy. Mimoﬁádné pﬁedná‰ky byly zpravidla
odpoledne, stejnû tak jako praktická cviãení
ve ‰pitálech a v botanické zahradû lékárníka
Angela z Florencie na Novém Mûstû praÏském.
Kdo chtûl obstát pﬁi bakaláﬁsk˘ch zkou‰kách
musel dále vyslechnout v˘klady o moãi, pulsu, horeãkách i jin˘ch chorobách. Pokud po
tﬁech, v˘jimeãnû dvou letech studia posluchaã lékaﬁství dosáhl bakaláﬁského gradu, ãekal ho druh˘, zpravidla ãtyﬁlet˘ cyklus
studia vãetnû v˘kladÛ z anatomie a pﬁípravy léãiv proti bûÏn˘m chorobám i moru. Pokud jde o zhoubné pandemie, velké
proslulosti mimo jiné dosáhly traktáty zmínûného jiÏ Albíka z Uniãova, jinak autora velice oceÀovaného, na praxi zamûﬁeného díla „Compendium medicinae“. Pﬁes v‰emoÏné prostﬁedky proti moru bylo podle rady jednoho ze soudob˘ch lékaﬁÛ
nejlépe pﬁeb˘vat, kde moru nebylo.
JelikoÏ aÏ do poloviny 14. století mohli studenti lékaﬁství z ãesk˘ch zemí získat potﬁebné tituly jen v cizinû, byli prvními profesory v Praze buì cizinci anebo absolventi zahraniãních, zejména italsk˘ch nebo francouzsk˘ch univerzit. Po mistru Walterovi v˘uku medicíny pﬁevzal italsk˘ mistr Baltazar de Marcellinis, kter˘ byl v letech 1353-1357 rovnûÏ lékaﬁem na
dvoﬁe Karla IV. Mistrovsk˘ titul v PaﬁíÏi získal encyklopedik Havel ze Strahova, kter˘ pro císaﬁe Karla sestavil latinsky psanou Ïivotosprávu, první pÛvodní spis tohoto druhu vznikl˘ na na‰í pÛdû. Mistr Havel se také nejspí‰e podílel na latinskoãesk˘ch slovnících botanického, zoologického a lékaﬁského názvosloví. Z devatenácti jmenovitû zji‰tûn˘ch profesorÛ lékaﬁské fakulty do vypuknutí husitsk˘ch válek si zasluhují zmínky je‰tû dva, a to Jan OndﬁejÛv, alias ·indel, jehoÏ recepty se
i pozdûji objevovaly v ﬁadû zdravovûdn˘ch pﬁíruãek, a Kﬁi‰Èan z Prachatic, autor vyhledávan˘ch zdravotnick˘ch rad, tzv.
jader, v latinû i v ãe‰tinû.
Zatímco dﬁíve se soudilo, Ïe praÏská lékaﬁská fakulta ve srovnání s dal‰ími dvûma fakultami a samostatnou právnickou univerzitou Karlova uãení jen Ïivoﬁila, novûj‰í bádání dospûlo k mnohem pﬁíznivûj‰ímu soudu. Ve srovnání s okolními univerzitami, jmenovitû ve Vídni a Kolínû nad R˘nem, v Praze graduoval dvojnásobn˘ aÏ trojnásobn˘ poãet bakaláﬁÛ
a mistrÛ „artis medicinae“. V osmdesát˘ch letech 14. století souãasnû studovalo na praÏské fakultû dvacet aÏ tﬁicet medikÛ
roãnû, mnohem více, neÏ tomu bylo na kterémkoli vysokém uãení na sever od Alp a na západ od R˘na.
Celkem se mi podaﬁilo jmenovitû doloÏit 99 medikÛ, o nichÏ lze tvrdit ãi alespoÀ pﬁedpokládat, Ïe v Praze studovali,
graduovali a vyuãovali ve‰keré lékaﬁství, s v˘jimkou chirurgie. V soudobém pojetí totiÏ praktické ranhojiãství patﬁilo k pﬁezíran˘m, byÈ v˘nosn˘m Ïivnostem, které se ãasto provozovaly v lázeÀsk˘ch domech. JelikoÏ ordináﬁi byli vût‰inou dobﬁe
honorovan˘mi královsk˘mi lékaﬁi, mohli v˘uku snadno zajistit ve sv˘ch v˘stavn˘ch domech. Nicménû i lékaﬁská fakulta
potﬁebovala pro své úﬁední v˘kony vlastní dÛm. Také v tomto pﬁípadû lze dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe se jejím dobrodincem
stal krátce pﬁed smrtí sám císaﬁ Karel IV. Pozastavením u domu ãp. 43 v Kaprovû ulici, kdysi sídla první lékaﬁské koleje,
mÛÏeme na‰i krátkou exkurzi ukonãit.
Franti‰ek ·mahel
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A jak jinak neÏ astronomicky by mohl pﬁát v poﬁadí ãtvrt˘ pﬁedseda Uãené spoleãnosti âR, astronom a astrofyzik a nepochybnû ná‰ nejznámûj‰í popularizátor vûdy RNDr. Jiﬁí Grygar, CSc.

Josef Koutecký oběhl Slunce osmdesátkrát
MoÏná, Ïe tohle pan profesor neví, i kdyÏ jinak ví skoro v‰echno, hlavnû o leukémii a o tom, jak ji léãit
u dûtí. Skuteãnû je to tak: jelikoÏ pan profesor Ïije na Zemi, která obíhá kolem Slunce jednou za rok, tak
za dobu svého plodného Ïivota urazil prostorem vzdálenost zhruba jedné tﬁetiny vzdálenosti k druhé nejbliÏ‰í hvûzdû po Slunci, coÏ je Proxima Centauri.
Poznal jsem pana profesora osobnû teprve pﬁed 15 lety, kdyÏ se zakládala Uãená spoleãnost âeské republiky ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. Brzy jsem si uvûdomil, Ïe to v‰e jsou pro pana profesora
hodnoty, za které ruãí sv˘m Ïivotem. Je profesorem na‰í nejstar‰í univerzity, je velk˘ ãesk˘ vlastenec a je
opravdu uãen˘, ne jenom v˘teãn˘ specialista v medicínû. Jeho rozhled a charakter ho pﬁedurãily k tomu,
Ïe byl hned po prof. Rudolfovi Zahradníkovi zvolen pﬁedsedou Uãené spoleãnosti a v této funkci slouÏil zatím nejdéle ze v‰ech dosavadních pﬁedsedÛ.
Nemohu zapomenout na jeho noblesu, s níÏ ﬁídil schÛze Rady Uãené spoleãnosti, ale zejména plenární
a slavnostní v˘roãní zasedání se sv˘m charakteristick˘m elegantním mot˘lkem, jenÏ mu propÛjãoval vzhled filmového herce.
Nejvíc jsem si v‰ak bûhem jeho pﬁedsednictví oblíbil spoleãenská zasedání ãlenÛ Uãené spoleãnosti s jejich Ïivotními partnery v akademické vile Lanna v Praze-Bubenãi. Podle tradice se ta zasedání konají vÏdy v kvûtnu, kdy v Praze v‰echno kvete
a mÛÏeme se scházet na terase vily, a pak pﬁed vánoci v Adventu. Právû tehdy byl pan profesor ve svém Ïivlu. Jako v˘born˘ pianista sedl ke klavíru, aby zahrál skladby vhodné pro pﬁedvánoãní ãas, ale navíc sám sloÏil popûvky, v nichÏ pﬁipomínal ‰pr˘movnou formou Ïivotní jubilea jednotliv˘ch ãlenÛ a obory, v nichÏ pracují. Myslím, Ïe v‰ichni, kdo v dobû jeho pﬁedsedování do Lanny pﬁicházeli, byli jeho ‰armem pﬁímo uhranuti a dodnes cítím, jak nás ty ‰Èastné chvíle navzájem sbliÏovaly.
Pan profesor Kouteck˘ má ov‰em spoustu pﬁátel i mimo Uãenou spoleãnost. To jsem nejlíp poznal, kdyÏ slavil pﬁede‰lé Ïivotní jubileum na koncertû v Rudolfinu. Sál byl pln˘, hudba skvostnû slavnostní, a kdyÏ jsem pak ‰el po koncertu do
pﬁilehlé dvorany panu profesorovi blahopﬁát, vystál jsem témûﬁ hodinovou frontu. VÛbec mne v‰ak nebolely nohy – urãitû
to pan profesor jako velk˘ lékaﬁ dokázal nûjak zaﬁídit i bez vkládání rukou.
Nyní, kdyÏ se doÏívá dal‰ího Ïivotního jubilea, mÛÏe zajisté pohlíÏet na uplynul˘ Ïivot s uspokojením, Ïe kolem sebe
rozséval dobro a laskavû naslouchal kaÏdému, kdo se na nûho obrátil se sv˘mi starostmi. Patﬁí k tûm muÏÛm, o nichÏ se ﬁíká,
Ïe jejich ‰tûstí spoãívá v tom, Ïe nejsou Ïeny – jinak by totiÏ stále byli v jiném stavu.
Není ov‰em nijak lehké pﬁijít pﬁi té pﬁíleÏitosti k panu profesorovi s dostateãnû pÛvodním pﬁáním, ale jsa hvûzdáﬁ to
zkusím takhle: pﬁeji mu, aby pﬁi svém pozemském putování kolem Slunce urazil vzdálenost na pÛl cestû k Proximû Centauri.
Odtamtud je to totiÏ zpût na Zem stejnû daleko jako do nebe.
Jiﬁí Grygar

Na ﬁadu pﬁichází Dáma, souãasná pﬁedsedkynû spoleãnosti, emeritní pﬁedsedkynû Akademie vûd âeské republiky, PeÈovi
tak milá fyzioloÏka se zamûﬁením na chronobiologii paní profesorka RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Profesorovi MUDr. Josefovi Kouteckému, milému Peťovi, k 80. narozeninám
Poprvé jsem potkala prof. Josefa Kouteckého roku 1992 v Nadaci pro obnovení Uãené spoleãnosti âeské republiky, u jejíhoÏ zrodu stál prof. Otto Wichterle a prof. Rudolf Zahradník. A setkávala jsem se s ním pak nadále na pÛdû Uãené spoleã-
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nosti, o jejíÏ zaloÏení se i on v˘znamnou mûrou zaslouÏil, a které v letech 1998-2002 pﬁedsedal.
A mûla jsem tu ãest a potû‰ení ho potkávat i jinde: na 2. lékaﬁské fakultû UK, kam mû jako dûkan
pozval do vûdecké rady, ãi na krásn˘ch koncertech,
které pro ãeskou akademickou obec poﬁádal. A poãala jsem si ho hluboce váÏit jako lékaﬁe i ãlovûka.
Pﬁipomínal mi mého oblíbeného hrdinu z románu
Aloise Jiráska F.L. Vûk, kter˘ jsem v dûtství ráda ãetla,
a to MUDr. Jana Theobalda Helda. Z postavy dr. Helda jsem si do Ïivota odnesla ideál laskavého, lidského, renesanãnû vzdûlaného lékaﬁe, v˘borného praktika
a vlastence. S ideály se v dospûlosti málokdy setkáme.
Já jsem v‰ak mûla ‰tûstí, Ïe se mi to v osobû prof. Kouteckého podaﬁilo.
VÏdy jsem si prof. Kouteckého hluboce váÏila
jako lékaﬁe-odborníka, zakladatele dûtské onkologie
v ãesk˘ch zemích, po více neÏ dvacet let pﬁednosty
Kliniky dûtské onkologie 2. LF UK a FN Motol, dûkana 2. lékaﬁské fakulty po pût období. Prof. Kouteck˘ byl a je právem lékaﬁskou komunitou vysoce oceÀován – za svou práci, za v‰echnu péãi o pacienty, za stovky odborn˘ch pﬁedná‰ek a ãlánkÛ i za v˘chovu mlad˘ch lékaﬁÛ. Je ãestn˘m ãlenem
âeské lékaﬁské spoleãnosti J. E. Purkynû, âeské onkologické spoleãnosti, âeské lékaﬁské akademie, byla mu udûlena cena
International Society of Pediatric Oncology. VáÏím si v‰ak prof. Kouteckého i jako vysoce laskavého, moudrého a lidského
ãlovûka. Zasvûtil svÛj Ïivot dûtem, které to nejvíce potﬁebují, sv˘m mal˘m onkologick˘m pacientÛm, a ani pﬁi této tûÏké sluÏbû v nûm nevyhasl hlubok˘ cit právû k tûmto pacientÛm. Podaﬁilo se mu i úspû‰nû shánût prostﬁedky od donátorÛ pro jeho
kliniku a malé pacienty.
Ale prof. Kouteck˘ není jen vynikající lékaﬁ, ale i renesanãní ãlovûk s vysokou mravní integritou. Je znalcem a milovníkem hudebního a v˘tvarného umûní. Kdo zaÏil nezapomenutelné Karolinské koncerty na Univerzitû Karlovû ãi veãery
prof. Kouteckého v Sukovû síni Rudolfina, tak si je navÏdy ponese v du‰i. Koncerty byly prosyceny nejen krásnou hudbou
hranou mistrovsky Kocianov˘m kvartetem, ale i ovzdu‰ím vzájemného porozumûní a harmonie, navozeného odu‰evnûl˘mi projevy prof. Kouteckého. Prof. Kouteck˘ vná‰el do sv˘ch ﬁeãí nejen citliv˘ proÏitek umûní, ale i svÛj mravní postoj, své
nad‰ení, svÛj étos. Proto byly záÏitky z jeho koncertÛ tak neopakovatelné, proto kaÏd˘ odcházel du‰evnû povznesen. A tak
bych nakonec ráda podûkovala prof. MUDr. Josefovi Kouteckému, DrSc., milému PeÈovi, nejen za to, ãím obohatil ãeské lékaﬁství, ale i za to, ãím obohatil na‰e du‰e na sv˘ch veãerech. Dovolím si to ﬁíci slovy Reinera Maria Rilkeho z básnû
Lidová píseÀ:
I po letech
za horami a lesy
kaÏd˘ z nás vzpomene si
a ztají dech.
Helena Illnerová

Nejenom v Uãené spoleãnosti, ale pﬁi rÛzn˘ch akcích Akademie vûd, na koncertech i v ateliéru Mistra Rudolfa Riedlbaucha se setkává profesor Kouteck˘ také s budoucím polistopadov˘m pﬁedsedou Akademie vûd âR – genomikem profesorem
RNDr. Václavem Paãesem, DrSc.

——— 141 ———

Renesanční člověk – Profesor Josef Koutecký
S profesorem MUDr. Josefem Kouteck˘m, DrSc., jsem se seznámil aÏ po politick˘ch zmûnách v roce 1989. Myslím, Ïe nás oba
doba dohnala k tomu, Ïe jsme se zapojili do aktivit mimovûdeck˘ch, v jeho pﬁípadû i mimolékaﬁsk˘ch. Zaãali jsme b˘t voleni do rÛzn˘ch funkcí a právû v této souvislosti jsme spolu obãas
nûkde zasedali a jednali. Takov˘ch lidí bylo víc, ale jen u nûkolika, a zejména u Josefa Kouteckého, jsem cítil, jak moc mu jde
o to, aby nová doba pﬁinesla to, po ãem vût‰ina z nás tak touÏila. Byla to totiÏ nejenom svoboda, ale bylo to i slu‰né, korektní
a dokonce laskavé jednání mezi lidmi, bylo to zv˘‰ení morálky
a kulturní úrovnû národa. Národa, kde tyto hodnoty byly za pÛl
století stra‰nû zdevastovány. A i kdyÏ, jak vím, je profesor Kouteck˘ v˘vojem na‰í spoleãnosti zklamán, vím také, Ïe je optimistou. Jak by také nebyl optimistou ãlovûk, kter˘ se cel˘ Ïivot
vûnuje léãbû dûtí s nádorov˘mi chorobami.
Tak to máme: Josef Kouteck˘ – lékaﬁ, Josef Kouteck˘ – administrátor vûdy, Josef Kouteck˘ – vysoko‰kolsk˘ pedagog, Josef Kouteck˘ – funkcionáﬁ Univerzity Karlovy. To by ov‰em k pojmenování „renesanãní ãlovûk“, kter˘ pouÏívám v nadpisu tohoto
pojednání, nestaãilo.
Josef Kouteck˘ je znalec v˘tvarného umûní. âasto jsem na vernisáÏích v˘stav obrazÛ pozoroval s kolika umûlci se nejenom dÛvûrnû zná, ale i zasvûcenû debatuje. Vzpomínám na krásné chvíle v ateliéru malíﬁe Rudolfa Riedelbaucha. A kdyÏ
uÏ padá jméno Riedelbauch mohu hned pﬁejít k dal‰í zálibû Josefa Kouteckého – k hudbû. Mezi jeho dÛvûrné pﬁátele patﬁí
totiÏ i Václav Riedelbauch, hudební skladatel, b˘val˘ ﬁeditel âeské filharmonie a dnes ministr kultury. Myslím, Ïe hudba
patﬁí k nejvût‰ím Kouteckého zálibám. Jeho úvodní proslovy na Karolinsk˘ch koncertech Kocianova kvarteta pak ukazují,
Ïe hudba pro nûj není jen umûleck˘m záÏitkem, ale téÏ pﬁedmûtem váÏného muzikologického a historickovûdního studia.
A samozﬁejmû Ïe je i aktivním hudebníkem.
A mohu rovnou navázat na v˘‰e uvedené proslovy u pﬁíleÏitosti koncertÛ Kocianova kvarteta. Mnohé z nich byly publikovány: a máme zde Josefa Kouteckého – spisovatele. Nevím kolik knih napsal, sám mám ãtyﬁi. Udivuje mne rÛznorodost
jeho spisovatelské ãinnosti. Publikoval knihy s tématy hudebními, Ïivotopisné ãrty, dokonce i pohádky pro dûti. Kruh se
uzavírá: podstatnou ãást spisÛ tvoﬁí jednak odborné publikace ãasopisecké a také odborné monografie onkologické.
MoÏná, Ïe profesor Josef Kouteck˘ má i jiné záliby. Pokud ano, jsem si jist, Ïe i o nich má hluboké znalosti. Ale to samo,
co jsem uvedl v˘‰e, ukazuje: ano, Josef Kouteck˘ je renesanãní ãlovûk.
Václav Paães

Jaké poutavûj‰í pﬁání by mohlo b˘t, neÏ pﬁání profesorem Kouteck˘m uctívaného imunologa, ãlovûka pro nûho z nejmoudﬁej‰ích – profesora MUDr. Ctirada Johna, DrSc.

Neúplný portrét z mé galerie
Vagant v devátém Ïivotním deceniu si pokornû uvûdomuje, Ïe jeho Ïivot byl ﬁetûzem podivuhodn˘ch setkání. Medicínská
setkání (ta milá pﬁedev‰ím) ve mnû vûzí nejhloubûji. Rád si vybavuji lidskou i profesionální „barvu“ ﬁady ústavÛ a klinik.
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Dobﬁe mi b˘valo v posluchárnû PurkyÀova ústavu na Albertovû, kde jsem se vmiloval do Bûlehrádkovy celostní
biologie. KdyÏ jsem byl v roce 2006 „pasován rytíﬁem lékaﬁského stavu“, ﬁekl jsem v podûkování, Ïe pro mne skuteãn˘m rytíﬁem byl pan profesor Prusík. Oãarován jsem sedával v posluchárnû tﬁetí interní kliniky, u CharvátÛ. Tam
chodil medik, kter˘ chtûl mít „glanc“, a umûl ocenit pﬁedná‰ky, jejichÏ podtextem byla moudrá zku‰enost a zralé
humanitní cítûní. Mnohé z nás okouzloval pan profesor
Kamil Henner, pﬁedstavitel neurologie, „ne‰pinavého oboru, kter˘ se dal provozovat jen s kladívkem a ‰pendlíkem“,
jak napsal profesor Vondráãek. U JiráskÛ jsme poznávali,
Ïe pan profesor neoddûluje svÛj Ïivot od chvil, kdy vyuãuje. A Ïe vyuãuje cel˘m sv˘m poãínáním. Nejv˘raznûj‰í vtisky mi pﬁichystali u PatoãkÛ. U pana profesora jsem
mohl ãasto ocenit jeho nepatetické gesto, které ãinil ve
správnou dobu na správném místû.
Do galerie lékaﬁÛ a vûdcÛ, jejichÏ charakter je pro mne
jedním ze smûrovníkÛ „na cestû“, pomocníkem pﬁi hledání a nalézání, vstoupil v posledních letech profesor Josef Kouteck˘. Pﬁi pﬁíleÏitosti ãtyﬁicátého v˘roãí vzniku 2. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy zredigoval, inspiroval a vydal (v roce
1993) víceautorsk˘ soubor „Étos Hippokrates“. Motol‰tí vybudovali druhou lékaﬁskou fakultu s velk˘m osobním nasazením.
Spí‰ neÏ za svoji „mater“ ji mohou povaÏovat za dceru. Po sametové revoluci ji dûkan profesor Kouteck˘ zformoval v univerzitní útvar, v nûmÏ jsou doma vedle medicíny i principy etiky, mravnosti a ohleduplnosti. V „Hippokratovi“ si ãasto a rád
listuji. A vÏdycky konãím u vût závûru studie „o molekulové biologii a medicínû“, kterou svému pﬁíteli pro radost napsal
profesor Vladimír Vonka: Esence lidství je jinde neÏ v realizaci genetické informace, a ãlovûk je nûãím vy‰‰ím neÏ konglomerátem molekul.“
Profesor Kouteck˘ má mnoho lásek. Zmíním se o jedné. Mladistvé, pak muÏné, doÏivotní a také na‰í spoleãné. Je to láska k Praze. Prahou se mÛÏete toulat s Nezvalov˘m „praÏsk˘m chodcem“ a b˘t oblouznûn magick˘m ‰erosvitem jejích uliãek a zákoutí. Anebo usednete na laviãku v nûkterém z parkÛ ãi na Petﬁínû a ponoﬁíte se do drah˘ch Seifertov˘ch ver‰Û.
Vûãn˘ jinoch Kouteck˘ je Seifertovec rodem. Se svou Prahou d˘chá, objímá ji a také se s ní trápí v jejích úzkostech.
A ve sluneãné perspektivû
tﬁpytí se mûsto. V ãase zlém
volali jsme ji úpûnlivû,
pﬁimknuti úzce k jeho zdem.
V mládí pan profesor spojil svÛj Ïivot s albertovsk˘m univerzitním campusem. Od ·iklova ústavu pro patologickou anatomii, kde jako studentsk˘ demonstrátor mohl intimnû nahlíÏet do nitra ãlovûãiny, i dnes nostalgicky vystoupá na Karlov.
Stoupá tam po ‰piãkách, tichounce, aby nerozfoukl oblak vzpomínek. Na uãÀovská a tovary‰ská léta na Klinice dûtské chirurgie a pﬁedev‰ím na svého uãitele profesora Václava Kafku. Mnohokrát vdûãnû vyznal, Ïe byl „jeho nejvût‰ím uãitelem
a posléze pﬁítelem, protoÏe ho uãil o ve‰kerenství Ïivota – o jeho mravnosti obãanské i odborné, o jeho krásách a bolestech“.
Neúpln˘ pokus o portrét pana profesora skonãím pﬁáním.
Pane profesore, i já jsem vûãn˘ jinoch (vy rád ﬁíkáte kluk), kter˘ s velkou radostí sedává v posluchárnách, v nichÏ promlouvají moudﬁí. Na jedné z konferencí Fóra 2000 jsem vyslechl nakaÏlivá slova Václava Havla. Pokusím se je volnû reprodukovat.
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Tajemství Ïivota se dot˘káme na rÛzn˘ch hladinách poznávání. Zázrak bytí se nám vyjevuje stále zﬁetelnûji a strukturovanûji. âím hloubûji moderní badatel proniká do tajemství svûta, tím je pokornûj‰í. Protipólem pokory je p˘cha, kdy si
vûdec myslí, Ïe dobyl svût, protoÏe uãinil objev a popsal jej „tak zvanû objektivnû“.
Tradice pokory a úcty k tajemství svûta má dÛsledky i v morální oblasti. V „pokorném vztahu k zázraku bytí“ Václav
Havel vidí pruÏinu „elementární odpovûdnosti za svût“. Na‰ím dne‰ním úkolem je „najít morální minimum, na nûmÏ se
mohou shodnout rÛzné kultury ãi civilizaãní okruhy.“
Mil˘ pane profesore, pﬁeji Vám z celého srdce, abyste se takového svûta doÏil a mohl v nûm pracovat a pﬁem˘‰let je‰tû
dlouho, dlouho....
Vá‰
Ctirad John

Byla to Uãená spoleãnost ãi pﬁesnûji profesor Zahradník, kter˘ seznámil jejím prostﬁednictvím profesora Kouteckého s generálním ﬁeditelem Zentivy Ing. Jiﬁím Michalem (a se mnou). Potkání se zmûnilo v setkání a setkání v pﬁátelství. Pﬁi jednom
setkání obou pánÛ si PeÈa st˘skal na to, Ïe v souãasné uspûchané dobû vzaly za své, kdysi tak povûstné spoleãenské salony
– od legendárního salonu paní Laury Lauermannové-Mikschové, pﬁes salony vlastence Jana Borna, aÏ po salony poﬁádané
ve Vídni a pozdûji v Praze architektem a nejvût‰ím mecená‰em ãeské vûdy a ãeského umûní Josefem Hlávkou. Panu generálnímu to nedalo spát, a protoÏe on nikdy nemá daleko od my‰lenky k ãinu, a je právû tak velk˘m mecená‰em, netrvalo
dlouho, a první Salon Zentivy byl na svûtû (20. prosince 2001). Od té doby jich uspoﬁádal pûtatﬁicet a PeÈa byl nejen jejich
pravideln˘m hostem, ale nûkolikrát i jejich aktivním aktérem.
Ale nedosti na tom. Jiﬁí Michal se stal zakladatelem uÏ nûkolik let trvajících setkávání pûtice muÏÛ, kter˘m sice léta
nahlodávají tûla, ale v jejich myslích jsou zakotvené stále ideály a ideje mládí. Pûtici tvoﬁí její osnovatel, PeÈa, profesoﬁi
Zahradník a SpíÏek a já. Pevná názorová sounáleÏitost na‰í pûtky vnukla profesoru Zahradníkovi nápad vytvoﬁit z ní malou
soukromou spoleãnost a povûﬁil PeÈu jejím pojmenováním. Tak obohatila svût úctyhodná Societas Honorabilis Vespertina
Pragensis. Komentáﬁ jejího nestora k PeÈov˘m narozeninám na‰el své místo uÏ dﬁíve. Já jsem v této knize komentátorem
prÛbûÏn˘m. Dva zb˘vající z na‰í spoleãnosti dostali místo zde.

Úradky Osudu jsou nevyzpytatelné. Jednou zaranÏuje jaksi náhodnû setkání dvou lidí a to setkání stojí za to. Podruhé to
nechá plavat a setkaní se ke ‰kodû obou nekoná. Tentokrát to Osud zaﬁídil dokonale, kdyÏ dal dohromady generálního ﬁeditele Ing. Jiﬁího Michala s PeÈou Kouteck˘m. Dvojici, která naplÀuje starou moudrost, Ïe protivy se pﬁitahují. V tomto pﬁípadû jsou to ov‰em protivy spí‰e podruÏné – jen pﬁíkladem první rád cestuje, sportuje, pije labuÏnicky víno a jí vybraná
jídla a nekouﬁí. Druh˘ je pecivál, nesportuje, pije s gustem pivo a meruÀkovici a opájí se kouﬁem doutníkÛ. Ale v‰echno
ostatní je jedním hlubok˘m, pﬁátelsk˘m souznûním.

Jak jsem pil víno s panem profesorem
Dostalo se mi té cti, Ïe jsem byl onehdá pﬁizván pﬁipojiti se k velmi vybrané ãásti „Uãené spoleãnosti“ pánÛ Zahradníka,
Kouteckého, SpíÏka a Rejholce, která se schází jiÏ mnoho let s Ïeleznou pravidelností. Bûhem tûch nûkolika let, co je mi dáno
sdílet tuto v˘jimeãnou spoleãnost, jiÏ jenom neposlouchám, ale zaãínám se mísit do hovoru, coÏ je zmínûn˘mi pány právû
s onou otcovskou velkorysostí tolerováno.
Na tûchto setkáních mû zaujala jedna vûc. Zatím co pﬁání ostatních stolujících pánÛ sledovala více ménû speciální
nabídky té které kuchynû, pﬁání pana profesora Kouteckého byla velmi strohá a mnohdy vyvolávala i údiv u obsluhujícího
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personálu. Polévka, pokud moÏno hovûzí v˘var, svíãková s knedlíkem
a nejlépe nudle s mákem. A k tomu pivo.
Zprvu mi to pﬁipadalo divné, jak je moÏné, Ïe takov˘ osvícen˘, vpravdû
renesanãní ãlovûk, neholduje exotick˘m jídlÛm a vybran˘m vínÛm, jak
to Ïádá dne‰ní doba. Pochopil jsem v‰ak, jak tento zdánlivû mal˘ detail
krásnû vykresluje osobnost pana profesora Kouteckého. Hovoﬁí o jeho
vnitﬁní síle, vyrovnanosti a schopnosti setrvávat na hodnotách, jimÏ vûﬁí
a o kter˘ch je pﬁesvûdãen.
On totiÏ není, ani nemÛÏe b˘t u vytrÏení z nov˘ch, zhusta módních proudÛ, pﬁicházejících bÛhví odkud, a také mizejících bez v˘razné stopy.
Nicménû mi to nedalo a bûhem nûkolika dal‰ích krásn˘ch setkání jsem
pﬁesvûdãil pana profesora, aby se mnou alespoÀ ochutnal objednané víno. S noblesou jemu vlastní neodmítl, ochutnal, dokonce i skleniãku vypil. Nakonec jsme stejnû skonãili u piva. Osobnost pana profesora Kouteckého je neotﬁesitelná, stejnû tak jako hodnoty, které vyznává.
Jiﬁí Michal

Pﬁedstavuji pátého ãlena na‰í ctihodné spoleãnosti – pana profesora RNDr. Jaroslava SpíÏka, DrSc. Je mikrobiologem, a ne
jen „jak˘msi“. Po dvû statutem povolená funkãní období byl ﬁeditelem Mikrobiologického ústavu Akademie vûd âR. O mikrobiologii toho zná moc, ale s nadhledem komentuje i makrosvût, kter˘ nás obklopuje.

Myslím, Ïe netrpím nedostatkem sebevûdomí, kromû jiného také podle úsudku jin˘ch.
Mezi sv˘mi nejvzácnûj‰ími pﬁáteli, a není jich pﬁíli‰ mnoho, je v‰ak nûkolik, pﬁed kter˘mi se cítím ponûkud ménûcenn˘. Jedním z nich je Josef Kouteck˘, sv˘mi pﬁáteli zvan˘ PeÈa. Nemíním a ani nemohu a nechci posuzovat PeÈu jako lékaﬁe. Jeho
zásluhy jsou nepochybnû velké, ale k tomu se jistû v této kníÏce vyjádﬁí jiní a povolanûj‰í. Rád bych jen zmínil jeho vûdecké dílo; je autorem více neÏ tﬁí set vûdeck˘ch prací. KniÏnû kupﬁíkladu vy‰ly Nádory dûtského vûku (1978), Klinická onkologie (1988) ãi Nádorová onemocnûní dûtí a mladistv˘ch (1996) ale i dal‰í díla. Je to tedy vûdecké dílo úctyhodné. PeÈa je
ale také autorem mnoha dal‰ích kníÏek beletristick˘ch; jmenovat je tﬁeba Ediãní ﬁadu Krásná setkání (2005) s tituly Se studenty (2006), Nejen s Múzami (2008), Nejen s umûním a vûdou (2008) a tu‰ím, Ïe kniha s titulem Nejen s lidmi se pﬁipravuje. Mimo tuto ediãní ﬁadu vy‰ly knihy ZÛstal jsem klukem (2005), Karolinské koncerty s Kocianov˘ch kvartetem (2005),
Îivot mezi beznadûjí a úspûchem (2009) a v neposlední ﬁadû Vodníãek BuliÏníãek (2005). Na mnohé jsem urãitû je‰tû zapomnûl. Vût‰inu kníÏek vãetnû BuliÏníãka jsem ãetl, BuliÏníãka navíc ãetla i moje vnuãka, coÏ pokládám za vÛbec nejdÛleÏitûj‰í. Zdá se mi, Ïe skuteãnû vytvoﬁil „Dílo“, které mu mohou leckteﬁí renomovaní spisovatelé závidût.
Seznámili jsme se poprvé u ZahradníkÛ pﬁed mnoha lety a stali jsme se nejlep‰ími pﬁáteli. Z mé strany pﬁevládal pocit úcty
k mimoﬁádné lékaﬁské autoritû, ale zejména k osobnosti vpravdû renesanãní s naprosto mimoﬁádn˘mi znalostmi v mnoha
oborech, ale hlavnû v literatuﬁe, hudbû a ve v˘tvarném umûní. Pﬁed PeÈou jsem se ãasto za své neznalosti zastydûl a jenom
velmi obtíÏnû jsem v duchu sám sebe pﬁesvûdãoval, Ïe moÏná alespoÀ v jednom oboru jsem snad srovnateln˘, ne-li lep‰í,
a to v mikrobiologii.
Od samého zaãátku na‰eho pﬁátelství jsme já a moje paní dostávali pozvánky na mnohá setkání s hudbou, pﬁedev‰ím
na Karolinské a pozdûji Rudolfinské koncerty. Tyto koncerty patﬁily k na‰im trval˘m radostem. Kromû své skvûlé umûlecké
úrovnû také proto, Ïe nám umoÏÀovaly setkávat se s pﬁáteli, jejichÏ intelektuální úroveÀ a charakter jsou mimoﬁádné a vymykají se z prÛmûru ãeského národa. Velká ‰koda, Ïe 60. Rudolfinsk˘m koncertem tato setkání konãí.
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Na obálkách s pozvánkami se jiÏ od samého poãátku objevovalo moje jméno s titulem pﬁed jménem a také za jménem,
ale nikoli CSc., kter˘ jsem tehdy mûl, ale jako DrSc., pro vûdeckou obec tzv. „doktor zezadu“. PeÈa mû nevûdomky vûdecky
pov˘‰il a já, kromû toho, Ïe jsem vûci uvedl na pravou míru, jsem se zastydûl a rychle dokonãil svou doktorskou práci, aby
bylo v‰e v poﬁádku. Nebylo to prosím ale tak, jak se snad stávalo u rychlokva‰ek na Právnické fakultû v Plzni. Mûl jsem
totiÏ v˘sledkÛ dost, mûl jsem o ãem psát a na rozdíl od nûkter˘ch absolventÛ v˘‰e zmínûné ‰koly je má doktorská disertaãní práce v knihovnû je‰tû poﬁád k disposici a já si i pamatuji, Ïe pﬁedsedou komise byl Václav Paães.
PeÈa je ãlovûk nejen nadmíru talentovan˘, ale také neuvûﬁitelnû dÛkladn˘ a piln˘. V‰echny jeho pﬁedmluvy ke Karolinsk˘m a pozdûji Rudolfinsk˘m koncertÛm, ale i jeho zahajovací projevy na vernisáÏích byly a jsou vÏdy pﬁipraveny dokonale a on jim urãitû musel vÏdy vûnovat velkou péãi. Na‰tûstí pro nás byly tyto projevy publikovány. Jsou totiÏ moc krásné,
PeÈovy v˘klady hluboké a zasvûcené a byl by hﬁích, kdyby publikovány nebyly. Nádherné jsou i jeho novoroãní gratulace.
Moje paní i já jsme si nechali nûkolik z nich zarámovat. VÏdycky jsem se sám sebe tázal, kde najde na v‰echnu tuto svou ãinnost dostatek ãasu. Nemyslím si, Ïe jsem lín˘, a nûkteﬁí mû pokládají i za docela pracovitého, ale obãas musím také spát,
hlavnû v noci, ale pﬁiznám se, Ïe v sobotu a v nedûli nûkdy také po obûdû. PeÈa zﬁejmû spát nepotﬁebuje nebo mu staãí jenom
pár hodin, jinak by to totiÏ nemohl v‰echno stihnout.
PeÈova ãe‰tina je bájeãná, prostá jak˘chkoli nynûj‰ích ãast˘ch zpotvoﬁenin, které nás teì v‰echny moc zlobí. Poslouchat
jej je pro mû velká radost a trochu závidím studentÛm, kter˘m pﬁedná‰í. Upﬁímnû doufám, Ïe jim je vzorem a Ïe se pokusí
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pﬁijmout ãe‰tinu svého profesora. Bylo by to moc dobﬁe, protoÏe úpadek tohoto jazyka je zﬁejm˘ a smutn˘. Nemyslím tím
jen ãasté vulgarismy, ale také pokrouceniny, anglikanismy lidí, kteﬁí angliãtinou ve skuteãnosti ani dobﬁe nevládnou, ãast˘
logick˘ nesoulad typu „já osobnû si myslím“ (nevím totiÏ, jak si nûkdo myslí neosobnû) a také rádoby noblesní formulace
typu „do‰lo k pﬁeru‰ení zahoﬁení“, coÏ ve skuteãnosti znamená „uhasili jsme“ a já to je‰tû chápu u hasiãÛ, ale v˘razu „do‰lo
k nepodepsání“ nûkolikrát pouÏitého Václavem Klausem uÏ ale doopravdy, doopravdy nerozumím.
PeÈa je hluboce vûﬁící ãlovûk a li‰í se tak v˘raznû od vût‰iny ãeského, pﬁeváÏnû ateistického národa, a i tûch z nás, jejichÏ
vztah ke kﬁesÈanské víﬁe je spí‰e tápav˘. S tím urãitû souvisí také jeho vysoké morální kvality. Je jedním z mála, kteﬁí se ﬁídí
tûÏko definovateln˘m „vy‰‰ím principem“. Neumím si pﬁedstavit, Ïe by poru‰il dané slovo, nebo Ïe by se dÛraznû neohradil proti lÏi. Jak se v tom li‰í od na‰ich politikÛ, ale bohuÏel také od vût‰iny tohoto národa!!
Miluje svou laskavou Ïenu Jitku a pro ni i pro celou svou rodinu je oporou. PomÛÏe ale i sv˘m pﬁátelÛm i znám˘m,
kteﬁí jsou v nouzi a jeho pomoc nebo pﬁímluvu, napﬁ. v lékaﬁské péãi potﬁebují. Mohl bych o tom dlouze vyprávût.
Je nedotãen tûlov˘chovou a sportem a snad i proto chodí vzpﬁímenû a pruÏnû, netrápí jej artróza a nemá Ïádné náhradní díly. MoÏná i díky tomu a jistû také díky dobrému genetickému základu a znamenitému Jitãinu zacházení se jeví jako docela slu‰nû zdrav˘ a fyzicky i psychicky odoln˘. Je to pro nás pro v‰echny moc dobrá zpráva. A pﬁi tom pﬁíli‰ nedbá na nyní
ãasto proklamované moderní zásady Ïivotosprávy. Z na‰ich „pánsk˘ch jízd“ ve sloÏení Josef Kouteck˘, Jiﬁí Michal, Václav
Rejholec, Rudolf Zahradník a já, vím, Ïe má rád tradiãní ãeskou kuchyni a dává pﬁednost klasické svíãkové a vepﬁové s knedlíkem a zelím pﬁed ústﬁicemi, lososem, halibutem a ‰keblemi a ve skuteãnosti nemá ryby vãetnû ãeského kapra vÛbec rád.
Dává pﬁednost plzeÀskému pivu pﬁed vybran˘mi víny ãerven˘mi, bíl˘mi, moravsk˘mi, francouzsk˘mi, nûmeck˘mi, italsk˘mi, nov˘mi, star˘mi, archivními, a já nevím jak˘mi je‰tû. Kouﬁí virÏinka a tímto sv˘m zlozvykem se ﬁadí trochu do éry
prvorepublikové. K tomu snad patﬁí i to, Ïe zásadnû nosí mot˘lky, kter˘ch musí mít uÏ velkou sbírku a já si jej ani bez mot˘lka nedovedu pﬁedstavit. Pití koﬁalky mu není cizí, má rád slivovici, ale také, a v tom je jeho vkus v˘jimeãnû také mezinárodní, skotskou whisky. Tu‰ím, ale nejsem si jist˘, Ïe koÀak nemá moc rád. Umí hrát na klavír a moc pûknû zpívá.
Nemá ﬁidiãák. Auto neﬁídí, poãítaã moÏná pouÏívá, ale spí‰e si myslím, Ïe pí‰e rukou a své texty si nechá pﬁepisovat.
Nehraje golf ani tenis a neb˘vá vidût v pﬁítomnosti „celebrit“. Není tedy „in“ a v jedné ze sv˘ch pﬁedmluv k Rudolfinsk˘m
koncertÛm dokonce ﬁekl, Ïe pﬁi pozorování na‰eho veﬁejného a spoleãenského Ïivota se mu zdá, Ïe se mu to tak vlastnû líbí
a Ïe si radûji pﬁeje zÛstat „out“. ZaplaÈ Pán BÛh za takové lidi!!
Mil˘ PeÈo, já a urãitû my v‰ichni, kteﬁí Tû obdivujeme a máme rádi, Ti pﬁejeme pevné zdraví, hodnû dal‰ích úspûchÛ,
‰tûstí ve spoleãnosti Jitky a rodiny, moc legrace a pohody s kamarády a hlavnû hodnû nûhy a lásky. Chtûli bychom si je‰tû
dlouho uÏívat Tvého „humorného moudra“. Sám vím, Ïe ve velmi dospûlém vûku uÏ ãlovûk nepotﬁebuje b˘t moc oslavován,
ale spí‰e opatrováván a h˘ãkán sv˘mi nejbliÏ‰ími.
V‰echno nejlep‰í PeÈo!!
V Praze dne 19. ﬁíjna 2009
Jaroslav SpíÏek

Umûlci jsou, a je to dobﬁe, jakousi vyãlenûnou skupinou lidské populace. Pán BÛh je obdaﬁil schopností vnímat, vytváﬁet
a nám v‰em ostatním sdûlovat krásy, které by nám bez jejich pﬁiãinûní unikaly. PeÈu obdaﬁil Pán BÛh poÏehnáním jejich
sdûlení vnímat. Vím, jak umûní miluje, v‰echno, ov‰em jen to pravé. Svûﬁil mi, Ïe pro nûho není kompenzací jeho nároãné,
psychicky a emocionálnû vypjaté práce. Potﬁebuje je k dobrému Ïivotu právû tak jako vzduch, vodu a Ïiviny. Den bez umûní je pro nûho dnem ochuzen˘m. Ale takov˘ch dnÛ není moc. Za dlouhá léta dotykÛ s umûním se seznámil s mnoha umûlci (zdravice nûkter˘ch uÏ odeznûly na minul˘ch stránkách). Cítí se mezi nimi „jako ryba ve vodû“. Má mezi nimi mnoho pﬁátel. Proto jsem si dovolil oslovit nûkolik umûlcÛ nûkolika rÛzn˘ch oblastí umûní, kteﬁí ho znají zblízka a dobﬁe a ví, Ïe jim
rozumí.
Dobﬁe vím, co pro PeÈu a jeho paní Jitku znamená hudba. Právû tak dobﬁe vím, kolik hudebníkÛ vstoupilo v posledních
dvaceti letech do jejich Ïivota. Kdybych poÏádal o pﬁíspûvek do této knihy v‰echny, mûla by neúnosn˘ poãet stránek. Pro-
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to mi nezbylo nic jiného, neÏ k muzikantsk˘m gratulacím zaﬁazen˘m jiÏ dﬁíve pﬁidat jen nûkolik málo dal‰ích, zato tûch
zásadních.
Mohu tvrdit, Ïe jak˘misi osudov˘mi PeÈov˘mi interprety jsou ãlenové Kocianova kvarteta.

Mimo ve‰kerou pochybnost proto patﬁí na první místo v˘povûì profesora Václava Berná‰ka, violoncellisty Kocianova kvarteta. Napsal ji jménem v‰ech jeho ãlenÛ. Proã, to jednoznaãnû vypl˘vá ze vzpomínek mnoha spoluautorÛ tohoto gratulaãního spisu. Karolinské a Rudolfinské koncerty Kocianova kvarteta a profesor Kouteck˘ jedno jsou.

Jménem kolegů z Kocianova kvarteta.
Dovoluji si dodat jen nûco malého k na‰í dlouholeté
spolupráci a z ní plynoucího pﬁátelství s panem profesorem MUDr. Josefem Kouteck˘m.
Îivot kaÏdého z nás je neopakovateln˘, ãasto tûÏko
uchopiteln˘, neb˘vá vûcí snadnou. Stát se oporou druh˘m v osudn˘ch chvílích, kdy není dopﬁáno to nejcennûj‰í, v pﬁípadû dûtí obzvlá‰tû – v okamÏicích, kdy se
ono povûdomí „nemoci“ zobecní a vnímá v ‰ir‰ích spoleãensk˘ch souvislostech a ãiní- li se pokusy o nápravu, byÈ jen prost˘m slovem s pomocí hudební v˘povûdi mistrÛ, stojí za zamy‰lení a vyslovení obdivu.
Karolinské a pozdûji Rudolfinské koncerty prosluly nejen hudební náplní, ale i v ‰edesáti variacích
úvodních proslovÛ na téma vedoucí ke ‰Èastnému bytí,
schopnosti pokory, lásky a porozumûní nás v‰ech. Myslím, Ïe jsme v‰ichni zúãastnûní onûch památn˘ch koncertÛ pociÈovali nev‰ední uspokojení z na‰eho vzájemného setkávání a Ïe nás pﬁíli‰ nerozesmutní, kdyÏ se
nûjak˘ ãas neuvidíme. Ale to je Ïivot.
Pane profesore Kouteck˘,
pﬁijmûte k Va‰emu Ïivotnímu jubileu pﬁání mnoha ‰Èastn˘ch dnÛ s paní Jitkou, ve variacích na jediné téma „pevného
zdraví“…
Václav Berná‰ek

Hudba se nejen hraje a poslouchá, on ji pﬁed tím musí nûkdo „sly‰et v mysli a v srdci a zaznamenat“. Jedním z nich je vzácn˘ pﬁítel Kouteck˘ch, skladatel Mistr Jan Klusák.

Dívám se na fotografii z jakési oslavy. Jsou na ní manÏelé Kouteãtí, moje Ïena a já. DrÏíme skleniãky a má Milena záﬁí ‰tûstím. I na nás ostatních je vidût, Ïe jsme v dobrém rozmaru. S Kouteck˘mi to nikdy nebylo a není jinak.

——— 150 ———

Seznámili jsme se aÏ po pﬁevratu, poznenáhlu. Potkával jsem v devadesát˘ch letech pana profesora pﬁi rÛzn˘ch spoleãensk˘ch pﬁíleÏitostech, nejdﬁív
zﬁídka, ale pak jsme se oba ocitli v Radû Národního divadla a vídali jsme se
tudíÏ pravidelnû a ãastûji. VÏdycky jsem se na nûho tû‰il. Vzniklo takové pﬁátelství, o jakém se právem ﬁíká, Ïe je vzácné. Láska pana profesora k umûní,
jeho hluboké znalosti a porozumûní pro v˘tvarné artefakty i pro hudbu musí
vzbudit odezvu a úctu u kaÏdého, kdo v tûch oborech pracuje. Pro koho to
v‰echno dûláme, ne-li pro toho, kdo dovede tak pﬁesvûdãivû dokázat, Ïe
umûní je pro nûho pﬁirozená a nezbytná souãást Ïivota? Staãí pﬁeãíst si úvodní slova profesora Kouteckého ke koncertÛm ãi vernisáÏím v˘stav.
Byl jsem nakonec poctûn dokonce provedením své zhudebnûné podoby
Apollinairovy Sliãné rusovlásky na koncertech pana profesora v Rudolfinu.
Pokládám to za velké vyznamenání, stejnû jako jeho patronát nad prezentací mého kompaktního disku Luna v zenitu v prosinci 2008.
âas nestojí, kdo to má lépe vûdût neÏ hudebník, neustále ãas mûﬁící! AÈ tento proud ãasu naplÀuje vÏdy s tak mlad˘m
elánem a vitalitou, jak to umí Josef Kouteck˘. Ad multos annos, pane profesore!
6. ﬁíjna 2009
Jan Klusák

Na koncertech âeské filharmonie vídávali Kouteãtí dlouhá léta na místû prvního violisty pana profesora Jaroslava Motlíka. Byl pro nû jednou z onûch jistot, z tûch „pevn˘ch bodÛ“, které vytváﬁí jedineãnost orchestru. S Mistrem a jeho vzácnou
paní je seznámili Kocianovci. Udûlali dobﬁe. Pak nesouznûla uÏ jenom hudba, ale i názory a slova.

S orchestrem âeské filharmonie, v které jsem pÛsobil 42 rokÛ, jsem absolvoval stovky koncertÛ na
podiích domácích i zahraniãních. Na mnohé koncerty, dík vynikajícím dirigentÛm a sólistÛm, velmi ãasto vzpomínám. JiÏ nûkolik let vzpomínám témûﬁ na v‰echny Karolinské komorní veãery a jsem
‰Èastn˘, Ïe tyto koncerty, nyní Rudolfinské v Sukovû síni Rudolfina mohu nav‰tûvovat. Tyto ãtyﬁi roãní koncerty pro mne znamenají totéÏ, jako âtyﬁi roãní období Antonia Vivaldiho, zásluhou Kocianova kvarteta a jeho hostÛ. Pﬁedev‰ím v‰ak je to osobnost pana profesora MUDr. Josefa Kouteckého, kter˘ nezastupiteln˘m zpÛsobem pro kaÏd˘ veãer vytváﬁel zcela mimoﬁádnou atmosféru koncertÛ.
Obsah jeho Esejí znásobuje vnímání hudby veãera, jakoby otevﬁel srdce a du‰i v‰ech pﬁítomn˘ch.
Pﬁiznávám, Ïe mnohdy se více tû‰ím na vystoupení pana profesora a je jeho zásluhou, Ïe vÏdy umocní i poÏitek z hudby. Mil˘ pane profesore, dûkujeme Vám z celého srdce za v‰echno, ãím nás obohacujete a v prvé ﬁadû zachraÀujete.
Pﬁejeme Vám dobré zdraví a vûﬁte, Ïe Vás obdivujeme.
Va‰i
Jaroslav a Milada Motlíkovi

Pﬁedstavovat první dámu ãeského cembala – paní profesorku Zuzanu RÛÏiãkovou nemusím. Potkávají se na koncertech, vernisáÏích a Radû ãeského spolku pro komorní hudbu, ale nejlep‰í to je pﬁi druÏn˘ch veãerech v ateliéru Mistra Rudolfa Riedlbaucha.
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Pan profesor Kouteck˘ je bezesporu velká osobnost, a to osobnost po v‰ech stránkách tvÛrãí.
Jako takov˘ v sobû spojuje ﬁadu rozporÛ, a protoÏe toto laudatio bude obsahovat mnoho odborn˘ch
i jin˘ch superlativÛ, omezím se na nûkteré z nich, a to co nejstruãnûji:
Je ãlovûkem pov˘tce váÏn˘m a seriozním – a pﬁitom dokáÏe sr‰et vtipem a humorem.
Ve spoleãnosti je spí‰e zdrÏenliv˘ a málomluvn˘ – a pﬁitom v‰ichni, kdo ho kdy sly‰eli uvádût koncerty ãi pﬁedná‰et vûdí, Ïe je brilantním rétorem. Je nesmírnû vlídn˘ a empatick˘ – a pﬁitom neústupn˘, pokud jde o kvalitu práce a rozzloben˘ nad kaÏd˘m lajdáctvím ãi lhostejností.
Jeho srdeãnost je vyváÏena nekompromisností, ‰íﬁe a hloubka jeho vzdûlanosti odporem k jakékoli
povrchnosti.
A uÏ v okamÏiku, kdy toto pí‰u, si uvûdomuji, Ïe nejde o rozpory, ale o dvû strany jedné mince – mince vzácnûj‰í neÏ zlato – o dobrého ãlovûka prodchnutého humanismem – o „na‰eho“ (s dovolením)
pana profesora Kouteckého.
Pane profesore, buìte nám je‰tû dlouho oporou!
Zuzana RÛÏiãková

Aãkoliv PeÈova láska k v˘tvarnému umûní vedla cestou
„starého“ umûní, na‰el cestu i k tomu „novému“. Ne ke
kaÏdému. Umûlce minul˘ch období osobnû poznat nemohl. Tûch souãasn˘ch poznal mnoho a jich mnoho poznávalo jeho. ProtoÏe dobﬁe vnímali jeho vztah k nim
i k jejich tvorbû, vzali ho brzy – v posledních dvaceti
letech – mezi sebe. Jemu je mezi nimi dobﬁe. Zahajuje
jim v˘stavy, je ãlenem Nadace SdruÏení ãesk˘ch umûlcÛ grafikÛ Hollar, je pﬁedsedou Nadace Národní galerie
a byl ãlenem správní rady Akademie v˘tvarn˘ch umûní
v Praze. Oni ho ale nejen „pouÏívají“, ale mnozí z nich se
stali jeho mil˘mi pﬁáteli. Chápu, Ïe daleko radûji tvoﬁí
svá díla, neÏ pí‰í. Proto jsou jejich zdravice rÛznorodé.

Po svém to vyjádﬁil slovutn˘ Mistr Adolf Born.
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Dávn˘m PeÈov˘m pﬁítelem je i Mistr Vladimír Suchánek. Setkávají se spolu nejen na v˘stavách, ale i pﬁi v‰ech moÏn˘ch
hudebních a divadelních produkcích a v jeho rozko‰ném domku na Novém svûtû.

Je ode mne ponûkud bláhové pﬁipojit nûkolik slov k jubileu
Josefa Kouteckého – Ïivû si totiÏ dokáÏu pﬁedstavit, Ïe v‰e
pozoruhodné a obdivuhodné na této osobnosti bylo zde jistû a nejednou zmínûno: zásluhy medicínské, kvality lidské,
talent hudební, ‰iroké zájmy kulturní, Karolinské a pozdûji Rudolfinské koncerty s jeho peãlivû pﬁipraven˘mi proslovy, obdivuhodnû ãasné nástupy na pracovi‰tû, proslulé
mot˘lky, povûstné doutníky atd. atd… Pﬁiznávám se, Ïe
prachobyãejná ctiÏádost b˘t na tûchto stránkách ve spoleãnosti jeho u‰lechtil˘ch pﬁátel, kteﬁí jsou nezﬁídka i m˘mi
pﬁáteli, mû pﬁivádí k tomu, abych se pochlubil, Ïe tento
renesanãní muÏ je m˘m pﬁítelem, Ïe mu ﬁíkám PeÈo a Ïe se
v jeho spoleãnosti cítím dobﬁe. Jeho Ïivotní optimismus
a mravní postoje vzbuzují nadûji, Ïe na‰e dne‰ní bezohledná spoleãnost se jednou v budoucnu vrátí k noblese a kultuﬁe Ïivotního stylu, kterou v m˘ch oãích tenhle ãerstv˘ osmdesátník reprezentuje. Proto mu pﬁeji je‰tû dlouhá léta plná Ïivotní pohody, umûní, pﬁátelství a lásky!
Vladimír Suchánek

Akademická malíﬁka Marina Richterová obohacuje pana profesora nejen sv˘m pÛvabn˘m grafick˘m dílem, ale stala se jeho
osobní v˘tvarnicí, kdyÏ ilustrovala jeho Vodníãka BuliÏníãka.

S panem profesorem Kouteck˘m jsme se seznámili díky jeho pohádce Vodníãek BuliÏníãek. Ilustrovala jsem ji v roce 1997. Nechal mi volnou ruku a byl spokojen s koneãn˘m v˘sledkem. Poznala jsem
ho jako ãlovûka s velk˘m egem a proto jsem byla pﬁekvapená, s jakou vlídností pﬁijal moji verzi kníÏky.
Zval mne na pravidelné koncerty Kocianova kvarteta do Karolina, zahájil mi dvû v˘stavy a potkávali jsme se na mnoh˘ch kulturních akcích. Pﬁekvapilo mne, jak˘ rozsah má jeho kulturní sbûratelství, o ãem v‰em dokázal dlouhé hodiny mluvit a rozsáhle psát.
Nepatﬁím k jeho oblíbencÛm, protoÏe moje ego je také nadprÛmûrné a nûkdy tûÏko snesitelné. Pﬁi
na‰ich osobních setkáních v‰ak vÏdy pan profesor zÛstával vÛãi mnû nav˘sost korektním muÏem.
V‰echna na‰e mûlká nedorozumûní a urãitá opatrnost v jednání okamÏitû padla, kdyÏ do mé rodiny pﬁi‰la tragedie. Pomoc pana profesora – onkologa – byla okamÏitá, jeho psychická podpora i bez
vyslovení byla stálá a pro mne zásadní po celé vlekoucí se mûsíce. ZÛstal se mnou ve spojení de facto do posledních minut umírání mého manÏela. Za nûjakou dobu mi napsal dopis, opût zásadní. Myslím si, Ïe v tûch mûsících roku 2000 jsme se vzájemnû vidûli naprosto obnaÏen˘ma oãima. Bylo to
stvrzení urãitého morálního spojení napoﬁád, i kdybychom se v budoucnu v civilizaãní nadstavbû
uÏ na niãem neshodli.
V‰ak i tak se na‰e cesty roze‰ly. Nezachovala jsem se spoleãensky korektnû. Na prohlídku své zahrady jsem pozvala pana
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profesora s chotí Jitkou, ale bez pejska Agáty. Nepﬁi‰li. Toto úsmûvné faux pas beru jako dÛkaz pohody v na‰ich Ïivotech.
A tak si posíláme kaÏd˘ rok PF, rádi se chvíli vidíme ve spoleãnosti, uchováváme si zdvoﬁil˘ odstup. Poﬁád mám jeho
dopis z roku 2000 a v pamûti v‰e podstatné.
Vzdávám hold tomuto sloÏitému, talentovanému a na v˘sost humánnímu ãlovûku – Josefu Kouteckému.
Zbraslav, 22. 10. 2009
Marina Richterová

Mistr Ladislav Kuklík si pﬁizval ke gratulaci i svoji Ïenu Mí‰u a PeÈovi poslali jako pﬁípitek i jednu z jejích mnoha podob,
které vytvoﬁil.

Mil˘ PeÈo,
S díkem za v‰echna milá slova co jsi nám vûnoval, Tobû hlavnû pﬁejeme v‰e nejlep‰í do dal‰ích let. Hlavnû dûti z onkologie jsou vdûãné za Tvojí obûtavost v práci, tak hodnû síly do dal‰ích let, Tobû i Jitce.
Michaela a Ladislav Kuklíkovi
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Mistr Jiﬁí Slíva vyjádﬁil PeÈovi pﬁání struãnû a lapidárnû.

Pan profesor Koutecký, milý Peťa, má daleko víc než pět P.
Profesor, Pﬁednosta, Prorektor, PrÛkopník ve svém oboru,
ãlovûk úspû‰n˘, Pracovit˘, Prospû‰n˘. Pozitivní Povaha.
Pianista, Poeta, Prozaik. Pisatel Pamûtí. Pohádkáﬁ.
Poﬁadatel komorních koncertÛ.
Pﬁedãítaã Peãlivû Pﬁipraven˘ch ProslovÛ na vernisáÏích.
Pﬁedev‰ím v‰ak Pﬁítel. Poctiv˘, Pozorn˘ a Pokorn˘ Pﬁítel.

K osmdesátinám v‰e nejlep‰í pﬁeje
Jiﬁí Slíva

Z ‰esti sourozencÛ rodiny RiedlbauchÛ jsou ãtyﬁi hudebníky. Nejstar‰í z nich se z této ﬁady vymknul – je malíﬁem. Setkávání
Jitky a Peti v ateliéru Mistra Rudolfa Riedlbaucha ve spoleãnosti dal‰ích pﬁátel, to je pohoda.

Poprvé jsme se potkali v roce 1986 na dûtské onkologii
v Motole. Podílel jsem se na v˘tvarné v˘zdobû kliniky
drobnou nástûnnou malbou a prof. Kouteck˘ byl pro
mne tehdy „pouze“ znám˘m lékaﬁem a vysoko‰kolsk˘m
pedagogem.
O nûkolik let pozdûji jsem jiÏ o nûm vûdûl mnohem víc.
O jeho hlubokém zájmu o hudbu, literaturu, divadlo,
v˘tvarné umûní i o mimoﬁádné schopnosti se písemnû
vyjadﬁovat. Îe je ãlenem nûkolika dÛleÏit˘ch vûdeck˘ch
a kulturních institucí, Ïe sám organizuje koncerty mne
uÏ ãasem ani nepﬁekvapovalo. Prostû ãlovûk, jehoÏ ‰irok˘ zábûr je hodn˘ obdivu.
A to, Ïe své v˘jimeãné ﬁeãnické nadání uplatÀoval a stále je‰tû vyuÏívá pﬁi vernisáÏích i jin˘ch slavnostních
pﬁíleÏitostech je v‰eobecnû známo.
V roce 2004 zahajoval nûkolik v˘stav m˘ch obrazÛ
a soch Milana Váchy. Pro spoleãn˘ katalog vybral název
„Setkávání“. A slovo „setkávání“ se náramnû hodí pro
nepravidelná posezení ve vinohradském atelieru se ãleny na‰í rozvûtvené rodiny, nûkdy s hudebníky, v˘tvarníky a herci, obãas lékaﬁi a jindy i s v˘znamn˘mi vûdci. Kromû gastronomick˘ch poÏitkÛ se pokaÏdé tû‰ím, Ïe kvalita úãastníkÛ pﬁispûje také ke kvalitû diskusí. âast˘m aktivním hostem b˘vá
i Josef Kouteck˘ s nepﬁehlédnuteln˘m mot˘lkem na krku, vÏdy doprovázen svojí Ïenou Jitkou.
Od na‰eho prvního letmého setkání uplynula ﬁada let, jiÏ ho neoslovuji ani profesore, ani Josefe, ale PeÈo – tak, jak se
mu ﬁíká mezi nejbliÏ‰ími.
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A ponûvadÏ se blíÏí dal‰í sezení v atelieru, je tﬁeba se postarat nejen o víno pro vût‰inu náv‰tûvníkÛ, ale i o dobré ãeské pivo pro men‰inu, do které patﬁí i PeÈa Kouteck˘. Doufám jen, Ïe tato schÛzka nebude poslední a Ïe se mÛÏeme spoleãnû tû‰it na následující, pokud nám to zdraví a okolnosti dovolí.
Vinohrady, 28. ﬁíjna 2009
Rudolf Riedlbauch

Mistr Karel Zeman patﬁí k „PeÈov˘m v˘tvarníkÛm“, ale i do okruhu hostÛ salonÛ ve Sklepû, na které teprve pﬁijde ﬁada. Je
vynikajícím medailérem (z PeÈova podnûtu vytvoﬁil pﬁekrásnou medaili k 50. v˘roãí vzniku 2. lékaﬁské fakulty), grafikem
nûÏn˘ch listÛ a známek, zasvûcen˘m znalcem historie a kunsthistorie zvlá‰tû a navíc kamarádem Jitky a Peti se srdcem na
dlani.

Motto:
“Krásní mladí lidé jsou hﬁíãkou pﬁírody, ale krásní staﬁí lidé jsou umûlecké dílo”. J. W. Goethe
Z uvedeného citátu mi “nesedí” pouze jedno slovo ... staﬁí ... To mi na prof. Kouteckého, mezi pﬁáteli
naz˘vaného PeÈa, nepasuje. Prof. Kouteck˘ je nespornû umûlecké dílo. Zde bych si dovolil citovat je‰tû lidovou moudrost “SvÛj ke svému”. A podle toho se pan profesor – sám umûlecké dílo – druÏí s jin˘mi umûleck˘mi díly – hudebními, literárními, v˘tvarn˘mi.
Vím, Ïe kdyÏ prof. Kouteck˘ dostane dopis z vûãného mûsta od kardinála Giovanniho Coppy, je na místû pro adresáta uvedeno – pan prof. Kouteck˘ a Jitka. I já vnímám oba manÏele, Ïe patﬁí k sobû a vytváﬁejí jedinou bytost. Takovou, jakou jsem spatﬁoval ve ‰Èastn˘ch dobách svého dûtství ve sv˘ch rodiãích. Podobnû jako s rodiãi, tak se i s manÏeli Kouteck˘mi cítím hezky a zaÏívám s nimi chvíle pohody.
Mám pana profesora rád, protoÏe ctí DOBRO a KRÁSU, hodnoty dnes nepﬁíli‰ moderní. Ctitelé
tûchto hodnot to nemají v souãasnosti pﬁíli‰ lehké. DOBRO a KRÁSA to vûdí – a proto se snaÏí své ctitele nûjak od‰kodnit a odmûnit. Dobro se odmûÀuje lékaﬁi Kouteckému ústy ‰Èastn˘ch rodiãÛ vyléãen˘ch dûtí a KRÁSA tím,
Ïe se s ním stále druÏí a objímá jej.
Karel Zeman

KdyÏ byl profesor Kouteck˘ vyznamenán cenou Nadace Universitas Masarykiana, pﬁedal mu ji ve formû jedné ze sv˘ch soch
osobnû Mistr Olbram Zoubek. Od té doby se setkávají a notují si.

Pan profesor Kouteck˘ je osobnost renesanãní. Kromû své profese, svého poslání, zasahuje i do oblasti kultury. Uvádí koncerty, zahajuje v˘stavy. To víme. Sám jsem sly‰el uvedení desítek koncertÛ v Karolinu, vystavoval jsem na nûkolika v˘stavách, které pan profesor zahajoval. KoncertÛ byly desítky, spí‰e stovky, v˘stav mnoho. Ale jedna aktivita je zatím, tu‰ím,
jediná. Jsem hrd˘ na to, Ïe se t˘ká mé osoby, spí‰ mého dílka.
Pan profesor je také kmotrem a to ne ledajak˘m. Umí pokﬁtít i dílo z oblasti úplnû jiné, z oblasti mûﬁení ãasu. Ano, jedná se o kalendáﬁ sloÏen˘ z nûkolika m˘ch reliéfních tiskÛ.
Jako na hlavní kﬁtící projev namíchal pan profesor koktejl z nejlep‰ích ingrediencí. Nûco z filozofie, z dûjin umûní, ze v‰eobecné vzdûlanosti, z osobního moudra a laskavé dobroty, okoﬁenûn˘ jeho jemn˘m humorem. Jen jsem mûl pocit, Ïe bylo
namícháno trochu moc chvály na mou osobu.
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Zapamatoval jsem si hlavnû exkursi do oblasti filozofie a tûlovûdy. ZpÛsobem sobû vlastním
zavedl ﬁeã na toto téma. Aristotelovi pﬁiﬁknul hlavu a logické my‰lení, Kristovi srdce, lásku
a city, Marxovi Ïaludek a trávicí trakt, Freudovi nûco trochu níÏe – radûji nemluvit a Einsteinovi to v‰echno promíchat, zrelativizovat a zpochybnit.
V‰ichni pﬁítomní byli nad‰ení a doteì vzpomínají. I Marek Eben, kter˘ kﬁest uvádûl, byl na
moment trochu vyveden z kolejí.
A já panu profesorovi dûkuji za v˘let do této oblasti.
V Litomy‰li, Vánoce 2009
Olbram Zoubek

Mezi v˘tvarn˘mi umûlci poÏívá nezmûrné úcty ne-umûlec, zato obdivuhodn˘ a v‰emi milovan˘ nestor v oboru kunsthistorie – pan profesor PhDr. Franti‰ek Dvoﬁák, DrSc. Nebylo moÏné, aby se oba pánové nepotkávali, aÏ z toho vzniklo setkání.
Nejen na vernisáÏích, ale i pﬁi kulináﬁsk˘ch posezeních, pﬁi kter˘ch se to vzpomínkami pana profesora Dvoﬁáka doslova
hemÏí.

O panu profesorovi z trochu jiné strany
Kdyby se nûkdo pokusil dát lidskou podobu encyklopedick˘m údajÛm pojícím se ke jménu profesora Josefa Kouteckého, s urãitostí by se mu vynoﬁila bytost jednostrannû do sebe
uzavﬁená, a to v˘hradnû k lidskému utrpení a bolesti, a také
k prostﬁedkÛm, jak s tím v‰ím bojovat.
Ale i naopak, kdo se s profesorem Kouteck˘m vídává ve
víru souãasného spoleãenského Ïivota, napﬁíklad pﬁi setkáních po premiérách Národního Divadla ãi pﬁi nejrÛznûj‰ích
vernisáÏích umûleck˘ch v˘stav, mohl by docela snadno usoudit, Ïe kdyÏ kaÏdou takovou pﬁíleÏitost nevynechá, Ïe jeho zápal pro umûní bude nejspí‰ jen nutn˘m projevem druÏnosti
k vytvoﬁení protikladu ke svûtu jeho povolání, nebo také
kompenzací pocitÛ vyvolávan˘ch bﬁemenem jeho denní
odpovûdnosti i nároãn˘mi funkcemi. Kdo se v‰ak zúãastní
vernisáÏe v˘stavy zahajované projevem profesora Kouteckého, vÏdy s peãlivû napsan˘m textem, musí usoudit, Ïe tu nejde o pouhá doprovodná slova a charakteristiku vystaven˘ch
prací, ale vÏdy o v˘povûì osobnosti vrostlé do na‰í kultury hlubokou úãastí na vytváﬁení jejích hodnot. Profesora Kouteckého si zde objevíme naopak otevﬁeného svûtu, a tím si ovûﬁujeme, Ïe i jeho okrajová ãinnost má své poslání. Takov˘ natrvalo platn˘ v˘znam si získaly právû pﬁiãinûním profesora Kouteckého v˘stavy, které probûhly v letech 2003 aÏ 2008 v galerii
La Femme v Praze pod názvem Domácí úkoly. Staly se ojedinûlou pﬁehlídkou tvorby pokaÏdé více neÏ padesáti v˘tvarníkÛ,
vyzvan˘ch ke konfrontaci nejen mezi sebou, ale i ke stále pronikavûj‰ím tendencím vylouãit z umûní konkrétnost, a také
k porovnání s klasiky v tématech, která nepozbyla aktuálnosti.
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Rozmanitost takov˘ch zájmÛ profesora Kouteckého prolíná v‰ak obdivuhodná jednota, jiÏ lze ale redukovat na nûco
niternûj‰ího, neÏ je jejich pojmenování. Je to totiÏ jednota reálné existence a úãinné zku‰enosti, jeÏ jej celého pohlcuje, které se ﬁíká hlas srdce...
K tomu Vám, pane profesore, gratuluje kunsthistorik
Franti‰ek Dvoﬁák

Vytvoﬁit v˘tvarné dílo je jedna vûc, druhá vûc je pﬁedstavit je veﬁejnosti. Tu vzniká otázka kde. A tak se stávají dÛleÏit˘mi
galeristé a jejich galerie. Jednou z nejãilej‰ích praÏsk˘ch galerií je Galerie La femme a jedním z nejúspû‰nûj‰ích galeristÛ pan
Miroslav Lipina. Troufám si tvrdit, Ïe pan profesor Kouteck˘ je jejich trval˘m externím spolupracovníkem.

S panem profesorem Kouteck˘m jsem se poprvé setkal asi v roce 1993, kdyÏ mû oslovil na
doporuãení ak. mal. Oldﬁicha Kulhánka s Ïádostí instalace v˘stavy poﬁádané k v˘roãí „jeho“
fakulty v Karolinu. Tam jsem poprvé poznal jeho úÏasn˘ entuziasmus k v˘tvarnému umûní
a k muzice.
Pozdûji jsem ho sly‰el nûkolikrát zahajovat rÛzné v˘stavy a jeho projevy mû naprosto
uchvátily. Jsou vtipné i pouãné zároveÀ, odráÏí totiÏ obrovské znalosti z rÛzn˘ch oborÛ, jeÏ
se vzájemnû prolínají. Pﬁi jeho slovech se zkrátka zasmûjete i vzdûláte zároveÀ. A to je obrovsk˘ dar.
Pﬁi slavnostním otevﬁení Galerie La Femme v roce 2000 jsem profesora Kouteckého
poprosil o zahajovací ﬁeã, která byla jedním slovem fantastická. A proto ho beru jako takového kmotra Galerie La Femme.
Za krátko na to zase pan profesor oslovil mû, jestli bych neuspoﬁádal v˘stavu jeho oblíben˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ, jako jsou Josef Liesler, Olbram Zoubek, Oldﬁich Kulhánek, Jan
Souãek, Vladimír Komárek, Adolf Born, Ladislav Kuklík, Vladimír Suchánek a mnoho dal‰ích. Celá v˘stava byla pojata jako pocta k jeho sedmdesát˘m narozeninám, které oslavil v Rudolfinu, kde byly také vystaveny obrazy vût‰ích rozmûrÛ.
V roce 2003 na‰e galerie udûlala první v˘stavu tzv. Domácího úkolu, která se jmenovala Pocta jedné fotografii a které
se tenkrát zúãastnilo asi 70 umûlcÛ. Pan profesor nám v˘stavu zahájil a tím odstartoval tradici vernisáÏí Domácích úkolÛ,
na kter˘ch z vût‰í ãásti zaznûly jeho bájeãné projevy. Domácí úkoly se staly mezi v˘tvarníky i mezi náv‰tûvníky velmi oblíben˘mi v˘stavami a nemalou zásluhu na tom nesou i bájeãné projevy pana profesora. Mám radost, Ïe díky tûmto vernisáÏím mohlo pana profesora poznat i mnoho m˘ch pﬁátel.
Pane profesore, pﬁeji Vám za celou Galerii La Femme mimo jiné nekoneãnou inspiraci pro Va‰e dal‰í projevy. Nasadil
jste laÈku opravdu hodnû vysoko a v‰ichni, kteﬁí u mû zahajují vernisáÏe, to mají hodnû tûÏké. Vûﬁím, Ïe bude je‰tû mnoho
pﬁíleÏitostí k tomu, abyste nám nûkteré na‰e dal‰í v˘stavy zahájil. Kdybyste se nevûnoval medicínû, coÏ by bylo ov‰em pro
v‰echny Va‰e minulé, souãasné i budoucí pacienty velká smÛla, dovedu si Vás pﬁedstavit na nûjakém postu jako je Ministr
kultury nebo ﬁeditel Národní Galerie. Bylo by to krásné a pro ãeskou kulturu jistû velmi pﬁínosné. Ale kdyÏ to tak kolem sebe
pozoruji, radûji pryã od politiky.
Miroslav Lipina

Národní divadlo! Poprvé do nûho vkroãil sedmilet˘ PeÈa, nav‰tûvoval ho cel˘ Ïivot, obdivoval se slavné „staré gardû“ jeho
pûvcÛ a hercÛ a posledních patnáct let je v nûm jako doma. Jeho ãlenství v Radû Národního divadlo, které trvá v celém ob-
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dobí jeho tﬁí posledních ﬁeditelÛ Jiﬁího Srstky, Daniela Dvoﬁáka a Ondﬁeje âerného mu dává nahlédnout i za oponu a sdílet
jeho radosti i strasti a vyjadﬁovat se k nûkter˘m z pohledu amatérsk˘ch milovníkÛ. Ov‰em nejen to. Díky Národnímu divadlu mohl poznat více vynikajících osobností, kter˘ch si váÏí. První slovo samozﬁejmû patﬁí panu ﬁediteli PhDr. Ondﬁeji
âernému.

Pﬁed nûkolika dny jsem dostal PF od Jitky a Josefa Kouteck˘ch –
moudré, chytré a promy‰lené tak jako kaÏd˘ rok. To PF není ov‰em
jen pﬁáním do nového roku, ale je i podûkováním za rok právû uplynul˘. Vyjadﬁuje pokornou vdûãnost za v‰echno, co se v nûm událo.
To, co bylo, je stejnû dÛleÏité jako to, co bude. Pan profesor to
ví. To jen my ostatní v honbû za budoucností na to obãas zapomínáme.
Pan profesor je moudrá celistvá osobnost. Patﬁí k tûm autoritám,
které se neprosazují autoritáﬁsky a jejichÏ sílu si uvûdomíte aÏ po
ãase. O to v‰ak intenzivnûji.
Je vûrn˘m divákem v‰ech premiér Národního divadla, a to s obdivuhodnou pamûtí. Jeho divadelní reflexe jsou reflexemi pouãeného diváka, schopného vnímat divadlo takﬁíkajíc nezatíÏenû divadelním vzdûláním, citlivû, spontánnû, a pﬁitom kontextuálnû. Jeho
dlouholeté ãlenství v Radû ND je vzorov˘m pﬁíkladem pro v‰echny
podobné rady v oblasti kultury – reprezentuje pohled vzdûlaného,
kultivovaného obãana této zemû s velkou lidskou zku‰eností a s obrovskou erudicí a prestiÏí ve svém oboru. Jeho soudÛm
o Národním divadle a jeho umûlecké tvorbû to dodává váhu a pﬁesvûdãivost.
Lze si jen touÏebnû pﬁát, aby nám ho PánbÛh je‰tû dlouho pﬁi zdraví zachovati ráãil!
Ondﬁej âern˘

Laskavou vzpomínku napsal zanícen˘ ‰éf „public relations“ baletu Národního divadla pan Mgr. Tomá‰ Engel:

„Zanedbané pití“
Profesor Kouteck˘ je spojen s Národním divadlem dlouho. Pro ND jej objevil v roce 1996 ﬁeditel Srstka, kdyÏ jej poÏádal
o ãlenství v Radû Národního divadla.
Ve stejné funkci ãlena Rady ND spolupracoval s ﬁeditelem Dvoﬁákem a ãlenem Rady je i nyní, na základû Ïádosti souãasného ﬁeditele ND Ondﬁeje âerného.
V˘‰e zmínûní pánové vybrali profesora Kouteckého do sv˘ch poradních orgánÛ pﬁedev‰ím pro jeho pouãen˘, divácky
zku‰en˘ a inspirativní pohled na divadlo.
Proto je i ãlenem Rady generálního ﬁeditele Komerãní banky, kter˘ kaÏdoroãnû udûluje svoji cenu KOBANADI nejlep‰ím umûlcÛm v oboru ãinohra, opera a balet.
To v‰e pﬁipomínám proto, Ïe jsme si zvykli vídat profesora Kouteckého pravidelnû na na‰ich premiérách.
Jednou ale pﬁi‰el, a já vidûl, Ïe není ve své kÛÏi.
„Dobr˘ veãer, pane profesore, vypadáte trochu unavenû“, ﬁekl jsem rozvernû.
„To víte, jsem unaven. V práci mû pﬁepadla slabost a kolegové ãtyﬁi dny na JIPu zkoumali, co se dûje.“
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„Tady to ví kaÏd˘, co se dûje.“
„Opravdu“?, zeptal se nevûﬁícnû.
„My tomu ﬁíkáme Zanedbané pití“,
plácl jsem vûtu, kterou léãíme v divadle v‰e. Od splínu du‰e, po tûÏké choroby tûla.
Tváﬁ pana profesora zÛstala nadále váÏná, kdyÏ odvûtil:
„Ano, máte pravdu. Zanedbal jsem pitn˘ reÏim.
Byl jsem dehydrován.“
„Tak vidíte!
Pﬁí‰tû volejte nám.
My Vám hned ﬁekneme, co Vám je.“
Následující chvíle napûtí byla nesnesitelná.
Nakonec se usmál, tváﬁ se mu rozjasnila a pomalu odcházel do hledi‰tû.
V té chvíli jsme definitivnû vûdûli, Ïe patﬁí mezi nás, divadelníky.
Vzal to tak, jak to v divadle cítíme my. Chceme b˘t vtipní, i kdyÏ je situace váÏná, protoÏe si myslíme, Ïe humorem lze
pﬁekonat v‰echno. Jsme v tom trochu naivní, ale b˘vá nám odpu‰tûno. Právû tak, jak nám odpustil profesor Kouteck˘.
Tak tedy, správn˘ pitn˘ reÏim, pane profesore, abyste nám nikdy nemusel volat o radu. Ale pokud zavoláte, rádi Vám
ji poskytneme.
Za v‰echno mÛÏe „Zanedbané pití“.
S pozdravem a pﬁáním v‰eho dobrého
Praha 29. 9. 2009 Tomá‰ Engel

Vzácn˘ vztah vzájemné úcty a respektu vyjádﬁil v nûkolika vûtách svûtoznám˘ reÏisér Petr Weigl:

Setkal jsem se ve své práci, i spoleãensky, z mnoha lidmi, kteﬁí byli
mimoﬁádn˘mi osobnostmi nebo byli obdarováni velk˘m talentem,
pﬁesto v‰ak nebylo mnoho tûch, kteﬁí mne zaujali a pﬁesvûdãili svou
lidskostí.
Je to vlastnost, které si u profesora Kouteckého, mimo v‰ech jeho
nev‰edních zásluh, cením nejvíce. Spontánnû mohu ﬁíci, Ïe pro
mne vÏdy byl synonymem u‰lechtilosti, laskavosti a noblesy.
Petr Weigl

Pan profesor PhDr. Martin Hilsk˘, CSc., MBE a William Shakespeare jedno jsou. Sledovat Shakespearova dramata a ãíst
jejich dokonalé pﬁeklady v jejich kompletním a bravurnû komentovaném vydání, právû tak jako rozhovory s jejich noblesním
autorem a jeho vzácnou paní jsou pro PeÈu Kouteckého svátkem.
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VáÏen˘ pane profesore,
dovolte mi, abychom blahopﬁáli k Va‰emu v˘znamnému jubileu. Myslíme na dûti, jimÏ jste zachránil Ïivot,
na radost jejich rodiãÛ i na v‰echny krásné chvíle, které jsme ve Va‰í spoleãnosti a ve spoleãnosti Va‰í vzácné paní zaÏili.
âiníte svût lep‰ím, pane profesore, a to v míﬁe zcela
mimoﬁádné. Vyzaﬁuje z Vás laskavost, vlídnost, pokora i jemn˘ humor. To, Ïe Vás známe, je pro nás dar,
kter˘ nám prosvûtlil vnímání svûta a lidí a vnesl do
ãasto disharmonické pﬁítomnosti tóny vzácné harmonie – nejen té hudební.
V úctû a s pﬁáním v‰eho dobrého
Va‰i
Martin Hilsk˘ a Kateﬁina Hilská

Vûrnou du‰í Národního divadla je paní Marie Hradecká, sekretáﬁka b˘valého pana ﬁeditele Jiﬁího Srstky a pracovnice divadelního archivu.

Moje drobné vzpomínky
Pﬁi vyslovení jména takové osobnosti, jakou je pan profesor Josef Kouteck˘, vytane mi na mysli nûkolik vzpomínek na setkání s ním.
Uvûdomím si, Ïe tohoto chodícího gentlemana s mot˘lkem znám opravdu hezkou ﬁádku let.
První setkání bylo letmé, vûdûla jsem, Ïe ãlenem subskripce v na‰í Lyﬁe Pragensis v 80. letech minulého století je jak˘si skvûl˘ dûtsk˘ lékaﬁ Kouteck˘. Kolega – vedoucí subskripce mi ho pﬁi jednom z památn˘ch VeãerÛ Lyry vûnovaném Ïivotnímu jubileu malíﬁe Kamila Lhotáka pﬁedstavil a bylo to milé setkání.
·la léta, opût jsem se potkala s panem profesorem Kouteck˘m v dobû, kdy byl jmenován ãlenem poradního orgánu ﬁeditele Národního divadla dr. Jiﬁího Srstky, v divadelní sezónû 1996/97. Jeho pﬁíchod do Rady ﬁeditele byl sv˘m zpÛsobem
oÏivením celého spoleãenství pﬁeváÏnû lidí z branÏe – tedy tzv. od divadla. Jednou bylo zasedání bouﬁlivûj‰í neÏ kdy jindy.
Bylo to na konci divadelní sezóny a jednotliví umûleãtí ‰éfové obhajovali sezónu právû uplynulou a nastiÀovali své plány
do budoucna. I pﬁes zavﬁené dveﬁe byl sly‰et jasn˘ hlas pana profesora, kter˘ velmi dÛraznû ﬁekl: „Kdybych se, pane umûleck˘ ‰éfe, vymlouval – stejnû, jak to právû ãiníte – ve své profesi na to, Ïe mi zﬁizovatel nedal tolik penûz, kolik jsem poÏadoval, tak by tu nikdy nebyla klinika, která léãí dûtské pacienty s nádory...“ Tehdej‰í zasedání rady po tomto památném v˘roku bylo dost brzy ukonãeno.
Z pana profesora Kouteckého se lety stal pro mne ãlovûk blízk˘. Je aÏ neuvûﬁitelné, co v‰e bûhem dne dokáÏe stihnout.
Potkáte ho na mimoﬁádn˘ch, ale i bûÏn˘ch koncertech âeské filharmonie, mnoho vernisáÏí se bez nûho neobejde, protoÏe
je dobﬁe znám mezi v˘tvarníky, jím organizované „Karolinské koncerty“ byly po mnoho let krásn˘m zastavením v bûÏném
dni. A to se vÛbec nezmiÀuji o jeho profesní ãinnosti. KaÏd˘ rok netrpûlivû oãekávám novoroãní pﬁání od pana profesora.
Má vÏdy dvû strany: na té levé ve ver‰ích dûkuje za rok právû konãící a na té pravé stranû oãekává a pﬁeje v‰e nej…. do roku
právû pﬁicházejícího.
A je‰tû jedno setkání s panem profesorem, bylo to jedno z posledních zasedání Rady ﬁeditele ND dr. Jiﬁího Srstky a pan
profesor pﬁi‰el cel˘ rozradostnûn˘, Ïe se mu podaﬁil úÏasn˘ „úlovek“. V‰ichni ãekali, co z tûch mnoha obalÛ a papírÛ vyba-
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lí – byla to vycpanina drobného Ïraloka. Jednalo se o dal‰í exponát do jeho sbírky kuriozit. Tak ‰Èastného sbûratele jsem vidûla málokdy.
Pan profesor Kouteck˘ je totiÏ velmi renesanãní ãlovûk, kterého na jeho pouti Ïivotem vûrnû doprovází a v‰echny jeho
aktivity a vá‰nû pro v‰e krásné sná‰í jeho Ïena Jitka. Jsou nerozluãná dvojice.
Praha, záﬁí 2009
Vzpomínky zapsala Marie Hradecká, archiváﬁka ND

Obsah souboru pﬁání, vzpomínek, úvah a dopisÛ jsem sestavoval jednak v souvislosti s ãasem, kter˘m plynulo osmdesát
let profesora Kouteckého, jednak podle „ﬁemesel“ pﬁispívajících. ZÛstalo nûkolik zdravic „nezaﬁaditeln˘ch“. Dostaly místo
aÏ na konci kníÏky, coÏ ov‰em nikterak nesniÏuje jejich hodnotu. Spí‰e naopak zavr‰ují jeden ze základních osobních principÛ, které vytváﬁí v mínûní jubilanta hodnotn˘ Ïivot jedince i spoleãnosti – princip vzájemn˘ch vztahÛ. Takov˘m vztahem je pﬁátelství. Proto ve smyslu pﬁísloví „finis coronat opus“ zavr‰uje knihu vyznání nûkolika dÛvûrn˘ch pﬁátel pana profesora.

Uvádí ho pozdrav pana Mons. Mgr. Michaela Pojezdného, opata krásné, starobylé královské kanonie premonstrátského ﬁádu
na Strahovû.

Chceme-li vystihnout velikost ãlovûka, ﬁíkáme, Ïe je to ãlovûk s velk˘m â. Mluví-li se o panu profesorovi Kouteckém, v‰echna písmena by mûla b˘t velká. Nevím, kdy jsme se s panem profesorem poprvé potkali, ale zdá se, Ïe se známe „od vÏdycky“. Obãas se podobná
vûc stane.
Pane profesore, moc si váÏím práce lékaﬁÛ, je nároãná. A b˘t
dennû s dûtmi, které postihla tak tûÏká nemoc, jako je rakovina,
musí b˘t vyãerpávající. Ale zdá se mi, Ïe zhoubn˘ nádor nepostihuje jen lidská tûla, ale také ducha a mezilidské vztahy. Obojí je tﬁeba léãit. A Vy to umíte. Pán BÛh Vám dal i dar umûní a lásku k nûmu
a skrze tento dar dává jistû i sílu k naplÀování Ïivotního poslání. Je
radostné potkat ãlovûka pokorného, laskavého, noblesního – dobrého. Na kaÏdé takové setkání se tû‰íme, protoÏe je ob‰ÈastÀující a promûÀuje podobnû, jako kdyÏ nasloucháme krásné hudbû, nebo si prohlíÏíme umûlecké dílo, ãi obdivujeme pﬁírodu.
Pane profesore, k Va‰í mladosti pﬁeji dal‰í dorÛstání do plnosti
krásy a hojné BoÏí poÏehnání, které obsahuje v‰e, ãeho je tﬁeba
k naplnûní Ïivota. A pﬁeji sobû i mnoha jin˘m dal‰í krásná setkání
s Vámi s díkem za v‰e. A pûkné pozdravení Va‰í paní Jitce.
Opat Michael Pojezdn˘ ze Strahova
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PhDr. Petr Fejk napsal panu profesorovi sice aÏ z New Yorku, kde zastává funkci ﬁeditele Bohemian National Hall, ale jejich setkávání vzalo poãátek v dobû jeho neobyãejnû úspû‰né dvanáctileté éry ﬁeditelování v PraÏské zoologické zahradû.
Láska pana profesora ke zvíﬁatÛm a k zoologické zahradû nabyla pﬁátelstvím s Dr. Fejkem dal‰ích rozmûrÛ – kvalitativnû
i kvantitou.

S panem profesorem Kouteck˘m jsem se poznal v roce
2003. Pozval jsem ho tehdy jako ãestného hosta na
slavnostní vítání nového slona Nagathana v praÏské
zoo. Do té doby jsme se osobnû neznali, ale hodnû jsme
o sobû vûdûli. Já samozﬁejmû víc.
Za svého ﬁeditelovaní v Zoo Praha jsem se mimo jiné
snaÏil vtáhnout do jejího dûní osobnosti z nejrÛznûj‰ích oblastí lidské ãinnosti. Aby nebyla jen vûcí odborníkÛ na zvíﬁata, ale aby v sobe mûla i nadhled autorit
z jin˘ch oborÛ. Jejich pﬁízeÀ zahradû pomáhala jít
vstﬁíc svému poslání – otevírat lidem srdce, spojovat je
navzájem láskou k Ïivotu a pﬁírodû.
Pana profesora jsem oslovil rok po povodni, v pﬁetûÏké dobû obnovy zdevastovaného areálu, jsa si sv˘m
pozváním zcela jist. Chtûl jsem, aby lidem kolem zoo
dodal sílu. Kdo jin˘ by toho byl více s to neÏ ãlovûk, kter˘ se celou svou kariéru pot˘ká s odvrácenou stranou lidského Ïivota, a pﬁesto si dokázal zachovat a ‰íﬁit pozitivní Ïivotní energii a radost.
Ani tváﬁí v tváﬁ slonÛm pan profesor svou povûst nezapﬁel. Pﬁi‰el a mluvil jako renesanãní, noblesní a úctu budící ãlovûk, kter˘ je pln˘ zájmu a obdivu ke v‰emu, co ho obklopuje. SlonÛm vystﬁihl tak brilantní vítací ﬁeã, jako by pﬁijel indick˘ maharadÏa. Mnû pak umoÏnil záÏitek z osobního setkání. K tomu v‰emu totiÏ pﬁidal pﬁátelské, empatické chování, pﬁirozen˘ vypravûãsk˘ talent a skromnost. A také doprovod své Ïeny Jitky, bez které by zjevnû nebyl tím, k˘m je.
Díky tomu nedo‰lo jen k pﬁivítání slona, ale k mnoha dal‰ím rozhovorÛm, spoleãnû stráven˘m veãerÛm a procházkám
po zoo, které mû je‰tû víc ubezpeãily v obdivu a úctû k tomuto muÏi, kter˘ aã jiné generace a Ïivotních zku‰eností, pﬁesto
ve mnû budí dÛvûrn˘ pocit. Ten znám jen mezi pﬁáteli. NeodvaÏuji se tak pana profesora nazvat, ale dám ruku do ohnû za
to, Ïe je to jedna z nejvût‰ích a mému srdci nejmilej‰ích osobností, které jsem ve svém Ïivotû potkal. Pﬁeji Vám, mil˘ pane
profesore, abyste si krás tohoto svûta a sv˘ch zálib uÏíval i nadále ve zdraví a spokojenosti!
Petr Fejk

Nûkterá pﬁátelství vznikla za v souãasné dobû ojedinûlé okolnosti. U‰lechtilé dámy, sestry Mája Victorinová a Jana Engelová zrekonstruovaly ve svém ãinÏovním domû sklep. Stal se z nûho Sklep (s velk˘m S), ve kterém poﬁádají pravidelné salony, takové, jaké byly typické pro 19. století. Setkává se na nich rÛznorodá spoleãnost krásn˘ch lidí, kteﬁí „probírají svût“
a nachází jeho krásu. Je mezi nimi nûkolik ‰lechticÛ rodem, ale v‰ichni zvaní jsou ‰lechtici ducha. Nûkteﬁí z pravideln˘ch
hostÛ se schází i pﬁi jin˘ch pﬁíleÏitostech. Z nich nûkolik pﬁispûlo do této knihy. Pﬁednost dávám dámám, jejichÏ zásluhou
tato pﬁátelství vznikla.

Poprvé jsem vidûla prof. Kouteckého – PeÈu tûsnû po revoluci na vánoãním koncertu v Národním divadle. Sedûly jsme se
sestrou na balkónû. Ve chvíli, kdy zaãali hrát pﬁekrásnou ãeskou koledu „Narodil se Kristus Pán“, povstal dole pod námi
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jeden u‰lechtile vypadající pán. Nûkdo vedle nás za‰eptal: „To je profesor
Kouteck˘“. Pak po jeho vzoru zaãali vstávat i ostatní a já jsem si ﬁekla: tento muÏ asi ãasto udává tón.
Pozdûji, kdyÏ jsme se poznali blíÏe, je‰tû více jsem si uvûdomila, Ïe PeÈa
je hoden následování. Je ãlovûkem nesmírnû prav˘m a poctiv˘m. V tomto
ohledu spadá do témûﬁ jiÏ vyhynulého druhu lidí. Je osobností renesanãní a renesanci milující. Je u‰lechtil˘ a jiné zu‰lechÈující. Je zanícen pro
komorní hudbu a v˘tvarné umûní. Je spisovatel a milovník staroÏitností.
Pro mne a mou sestru je upﬁímné pﬁátelství s PeÈou a jeho v˘jimeãnou
Ïenou Jitkou velk˘m darem, za kter˘ dûkujeme.
Jana Engelová a Mája Victorinová

Hrabû Hugo Mensdorff-Pouilly

Mám napsat nûkolik slov o osobû, která je pro mne a pro mé pojetí
ãlovûãenství na vysokém piedestalu.
Prof. Kouteck˘ si vybral lékaﬁsk˘ obor velice tûÏk˘ nejen odbornû,
ale také znaãnû pÛsobící na psychiku. Je obdivuhodné, jak˘m zpÛsobem tuto zátûÏ proÏil a je pﬁi v‰em stále dobré mysli. O odborné
stránce si jen mohu domyslet, jak ji zvládal z postoje jeho kolegÛ
lékaﬁÛ.
Aãkoliv znám pana profesora a jeho manÏelku jen nûkolik let,
poznal jsem v nûm ãlovûka vysoce kulturnû postaveného. Nejen, Ïe
muziku miluje, on jí také velice rozumí a má velikou odbornou znalost. VÏdyÈ jeho úvodní slova ke koncertÛm byla vÏdy plná vûdomostí a znalosti o jednotliv˘ch skladbách. A k tomu jeho zanícení
v projevu, kter˘ umí doprovodit ãlovûãím humorem. Jeho zájem je
v‰ak mnohem ‰ir‰í. Co v‰echno ví o v˘tvarném umûní, jak tyto znalosti umí podat. Je skuteãnû radostí mu naslouchat. Naslouchat i tehdy, kdyÏ sedne ke klavíru a hraje mnohdy i rozverné písnû a s radostí si k tomu prozpûvuje. Málokdy se dnes najde osoba, která zná svÛj
rodn˘ jazyk v té ‰íﬁi a detailech a souãasnû je umí kultivovanû pouÏít. Proto je taková radost mu naslouchat a s ním mluvit. V dne‰ním
svûtû, kter˘ ãesk˘ jazyk niãí a vulgarizuje, je projev pana profesora
potû‰ením a balzámem pro u‰i i du‰i. A pﬁitom se umí krásnû radovat ze Ïivota a uÏívat jeho dary. AÈ se jedná o kouﬁení doutníku nebo skleniãku whisky, kterou koneãnû i já sám mám rád, proto to také dobﬁe chápu. Profesor Kouteck˘ má ov‰em
veliké ‰tûstí v rodinném zázemí. Jeho Ïena Jitka je pro nûj velice dÛleÏitá nejen v domácnosti, nejen v tom, Ïe mají spoleãné zájmy, ale i jako ﬁidiãka je neocenitelná.
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Mohu proto Pánu Bohu podûkovat, Ïe jsem mûl to ‰tûstí, tuto skuteãnû renesanãní osobnost poznat, ale i nadále znát
a získat i jeho pﬁátelství. A tak musím tûchto pár vût ukonãit naprosto nekulturnû, niãit ãe‰tinu, coÏ profesoru Kouteckému
rve u‰i i jeho smysl pro krásu ãe‰tiny a ﬁíct mu, Ïe je prostû “ S U P R “.
Hugo Mensdorff- Pouilly

Hrabû Antonín Boﬁek-Dohalsk˘ o profesoru Josefu Kouteckém

Někdo je 80 let stár, jiný zase 80 let mlád
S panem profesorem Kouteck˘m jsem se seznámil ve sklepû u dûvãat Victorinov˘ch, v domû
v Seifertovû ulici na ÎiÏkovû, kde byl svého ãasu v nájmu malíﬁ Kristofori. Po jeho úmrtí dala
dûvãata sklep dohromady a konají se zde rÛzná spoleãenská setkání s kulturním programem.
Prvnû jsem tam zavítal pﬁi pﬁíleÏitosti v˘stavy fotografií, kterou poﬁádal mÛj zesnul˘ bratr Václav. KdyÏ bratr zemﬁel, ozvala se mi dûvãata, zda nechci pﬁijít na veãírek. A právû pﬁi té pﬁíleÏitosti jsem se setkal i s manÏeli Kouteck˘mi. Padli jsme si hned do oka a je z toho, myslím, krásné pﬁátelství. Pozdûji bûhem veãera pan profesor zasedl k piánu a zpívaly se rÛzné písnû. Byl
to neopakovateln˘ záÏitek. V tûchto setkáních se dále pokraãovalo. K tomu pﬁibyly koncerty
komorní hudby, které pan profesor poﬁádal v Karolinu. Pﬁed kaÏd˘m z nich pronesl vÏdy velice zasvûcenou ﬁeã o hran˘ch skladbách, muzikantech a skladatelích. Pro ãlovûka, kter˘ není
v této oblasti pﬁíli‰ zbûhl˘, to bylo velmi pﬁínosné. Poté, kdyÏ pan profesor skonãil jako dûkan
na fakultû, se cykly pﬁestûhovaly z Karolina do Rudolfina. KaÏd˘ rok probûhnou ãtyﬁi nádherné koncerty: jaro, léto, podzim, zima. BohuÏel podzimního se nezúãastÀuji, protoÏe v tu dobu
b˘vám v lázních.
Pﬁed jedním z m˘ch pravideln˘ch podzimních lázeÀsk˘ch pobytÛ v Luhaãovicích se lékaﬁi nûco nezdálo na rentgenovém snímku. Nesnadná vy‰etﬁení objevila nádor na plicích. KdyÏ
jsem mûl dokumentaci pohromadû a bylo jasné, Ïe úvar, kter˘ v sobû mám, je rakovinov˘ nádor,
rozhodl jsem se zavolat panu profesorovi Kouteckému, neboli „PeÈovi“, jak se mu mezi pﬁáteli ﬁíká. V‰e jsem mu povûdûl
a zeptal se ho, zda pro mne mÛÏe nûco udûlat. Odpovûdûl: samozﬁejmû, bez debat. To bylo v úter˘ veãer. Ve stﬁedu jsem jel
do Prahy na kontrolu do IKEMu s diabetem a vrátím se domÛ a na záznamníku objevím vzkaz od pana profesora: Tondo, okamÏitû volej, je to urgentní. Pomyslel jsem si, co se dûje, co je tak dÛleÏitého, abych okamÏitû volal. Zatelefonoval jsem tedy
zpût panu profesorovi, kter˘ mi nakázal: Heleì, vûci se mají takto, vezme‰ si v‰echny v˘sledky a zítra ráno v 7 hodin se
bude‰ hlásit u pana profesora Pafka, uÏ tam o tobû vûdí. Má‰ to „pohlazené“ ode mne. Navíc paní sekretáﬁka, kdyÏ sly‰ela
jméno, ﬁíkala, Ïe znala tvého bratra Václava. TakÏe jsem druh˘ den ráno naklusal do Motola, kde jsem byl pﬁijat panem profesorem Pafkem. Vzal si ve‰kerou dokumentaci a sdûlil mi, aÈ pﬁijdu asi za hodinu, Ïe mi poví, co a jak dál. Mezitím jsme
si s paní sekretáﬁkou povídali o bratrovi. Na to se dostavil pan profesor Pafko, aby mû poslal dolÛ na pﬁíjem – na objednání
na operaci. Bylo to zaãátkem prosince 2007 a do nemocnice jsem mûl nastoupit 10. ledna 2008, coÏ se stalo. Operace probûhla úspû‰nû hned druh˘ den po pﬁíjmu. Zajímavé bylo, Ïe na pokoji jsme byli tﬁi a v‰ichni se stejnou diagnózou: nádor
na pravém plicním laloku.
V prÛbûhu mé hospitalizace mû pan profesor Kouteck˘ nav‰tûvoval. Jednou jsme sedûli na chodbû a povídali si. Zastavil se u nás místní primáﬁ, kter˘ mûl toto lÛÏkové oddûlení na starost. Pan profesor Kouteck˘ mu ﬁíkal, Ïe je jeho b˘val˘ kolega, neboÈ dûlal chirurgii na Karláku, a jmenoval jméno jednoho profesora. Primáﬁ zareagoval nevûﬁícnû. Ale pan profesor
Kouteck˘ mu odpovûdûl: já uÏ také nejsem nejmlad‰í, mnû je 78 let. V tu chvíli jsem si uvûdomil, jak je nûkdo 78 stár a jin˘
zase 78 let mlád, protoÏe aktivita pan profesora je neskuteãná, kdyÏ si ãlovûk vezme, co v‰echno stihne. Pﬁedná‰í na fakul-
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tû, dennû je v Motole na dûtské onkologii, pí‰e nejen odbornou literaturu, ale i beletrii nebo téÏ pohádky. Neustále je pln˘
energie a laskavosti, prostû je to vzácn˘ ãlovûk.
Na onom lÛÏkovém oddûlení jsem byl od nedûle. V úter˘ za mnou pﬁi‰el pan profesor Pafko a chtûl vidût pooperaãní jizvu. Ukázal jsem mu ji. Zeptal se, zda mû to nûkde bolí ãi ‰ponuje. Odvûtil jsem, Ïe nikoliv. NaãeÏ mi naﬁídil, Ïe se mám zítra sebrat a mazat domÛ, tady nemám co dûlat. Zrovna probíhala debata mezi primáﬁem oddûlení a panem profesorem Kouteck˘m o tom, kdo jak by nechal lidi dlouho po operaci v nemocnici. Pan primáﬁ to vidûl na 10dní. Pan profesor Kouteck˘
spí‰e podle okolností. Oba se ale shodli, Ïe nejvût‰ím radikálem je v tomto pan profesor Pafko, kter˘ se drÏí zásady, Ïe jakmile ãlovûka uÏ nic nebolí, tak do nemocnice nepatﬁí.
Co ﬁíci závûrem mého malého, ponûkud osobnûj‰ího vzpomínání na pana profesora Kouteckého? VÏdyÈ mu – vedle profesora Pafka – vdûãím za to, Ïe zde stále jsem. Pan profesor je ryzí charakter, zlat˘ ãlovûk, kter˘, i kdyÏ má sv˘ch starostí
a povinností dost, nikdy neodmítne pomoc druhému. Navíc to dûlá takov˘m zpÛsobem, Ïe ãlovûk má v dan˘ moment pocit,
Ïe je pro nûj tím nejdÛleÏitûj‰ím na svûtû. Vyzaﬁuje z nûho urãité fluidum. SvÛj Ïivot bere jako poslání. Neustále nûãím pﬁekvapuje. Tû‰ím se s pﬁáteli na dal‰í jeho aktivity a pﬁekvapení. Pﬁeji jemu i sobû, aby jich bylo co nejvíce. Jsou obecnû prospû‰né.
Antonín Dohalsk˘

MUDr. Hana Lobkowiczová

Cítím se poctûna, Ïe jsem byla vyzvána, abych pﬁispûla do knihy
o na‰em pﬁíteli, panu profesorovi Josefu Kouteckém, mistru slova
a krásné ãe‰tiny. ¤íkám pﬁíteli, pﬁesto Ïe tohle slovo je pouÏíváno, bohuÏel, v jiném pokrouceném smyslu. Pﬁítel totiÏ je nûkdo,
koho máme rádi, koho obdivujeme, koho si váÏíme pro jeho krásné vlastnosti a názory, pro jeho nezi‰tnou obûtavost, ochotu
pomoct v kaÏdé tûÏkosti. Ne kaÏdému se tûchto vlastností dostává.
PeÈovi v hojné míﬁe, proto si ho váÏíme, obdivujeme a máme rádi.
Nebudu dále vyjmenovávat v‰echna nej..., která si PeÈa zaslouÏí
a která budou jistû v této knize hojnû vyjmenovávána. Ke v‰em se
s radostí pﬁipojuji.
Povím jen malou pﬁíhodu, která mne stále tû‰í a rozveseluje. Na
jednom setkání u pﬁátel jsme debatovali o záÏitcích a zku‰enostech na studiích, o motivech, které nás vedly ke studiu medicíny.
PeÈa zajímavû vykládal o své touze po vûdeckém bádání, v˘zkumech a objevech. KdyÏ jsem já vyprávûla o m˘ch romantick˘ch
snech o léãení a pomáhání trpícím pacientÛm inspirována krásnou knihou Axela Muntheho (Kniha o Ïivotû a smrti), PeÈa se krátce odmlãel a pak váÏnû ﬁekl: ty jsi asi studovala ve stﬁedovûku.
Vypukl rozjaﬁen˘ smích pﬁátel.
V podstatû nám ale obûma ‰lo o totéÏ – léãit a pomáhat nemocn˘m.
A PeÈa to dodnes dûlá úspû‰nû a lépe neÏ já.
Hodnû ‰tûstí v novovûku, mil˘ PeÈo.
Hana Lobkowiczová
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Hrabûnka Mathilda Nostitz

Sono particolarmente grata al Prof. Josef Koutecky ed alla di lui consorte Jitka,
dei quali condivido l’amore per la musica, perche nel lungo tempo in cui ho beneficiato
della loro amicizia e della loro ospitalita essi mi hanno dato modo di comprendere
meglio le radici culturali del mio paese da cui ero stata molti anni lontana!
Zdravim srdecne
Mathilda Nostitzova

Zuzana a Jan Wienerovi

Mil˘ a vzácn˘ pﬁíteli PeÈo,
jeden z Tv˘ch mnoh˘ch novinov˘ch rozhovorÛ jsi ukonãil slovy:
„jsem vlastnû ‰Èastn˘ ãlovûk…“
Ano, jsi ‰Èastn˘ ãlovûk, protoÏe jsi ve svém Ïivotû dal ‰tûstí mnoha
lidem.
K Tvému Ïivotnímu jubileu Ti pﬁejeme, aby Tû tento pocit ‰tûstí provázel v dobrém zdraví, s láskou Tvé rodiny a pﬁátel je‰tû pár desetiletí…
Upﬁímnû Tvoji
Jan a Zuzana Wienerovi
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132_J.K.s chirurgem profesorem Bohuslavem Niederlem

26_Třináctiletý Peťa s králíky v Novém Městě na Moravě

142_J.K. s profesorem Václavem Pačesem a jeho chotí

27_Jiří Anderle, beze jména

145_Jiří Anderle, beze jména

28_Osmnáctiletý „badatel“ s vlastním mikroskopem

147_Societas Honorabilis Vespertina Pragensis_profesor Jaroslav Spížek

30_Jiří Anderle, beze jména
32_Profesor Heřman Šikl

vpravo při setkání v restauraci U Vladaře (p. Vladař vlevo od prof.
Spížka)

32_Předání emeritní profesury prof. Václavu Tošovskému

149_Jiří Anderle, Beatrice a Dante

34_J.K. s ochrnutou pacientkou v Janských Lázních

152_J.K. s Mistrem Adolfem Bornem (uprostřed) a pianistou

34_Profesor Václav Kafka
35_Jiří Anderle, beze jména
40_Profesor Jiří Kraml (x) s J.K., rektorem U.K. Karlem Malým
a spoluobjevitelem DNA Jamesem Watsone
47_Profesor Otto Hrodek a docent Václav Bek
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Mistrem Viklickým
153_J.K. s Mistrem Vladimírem Suchánkem a hercem
Vlastimilem Brodským
178_Profesor Pavel Pafko s manželi Jiřím a Ivanou Hochovými
194_Jiří Anderle, Daidalos, Ikaros a slunce

Dopisy přátel
KdyÏ jsem shromaÏìoval pﬁíspûvky do knihy a vybíral z rozsáhlé osobní dokumentace profesora Kouteckého vhodné obrázky, dostal se mi do rukou také velk˘ soubor dopisÛ. Usoudil jsem, Ïe alespoÀ nûkolika z nich by ‰lo vyuÏít k dokreslení
profilu osobnosti pana profesora. Nebylo snadné rozhodnout, které dopisy vybrat a následující v˘bûr je tedy naprosto subjektivní.
Pro lékaﬁe nemÛÏe b˘t vût‰ího zadostiuãinûní neÏ hodnocení tûch, kter˘m pomohl v nejtûÏ‰ích situacích jejich ÏivotÛ. Dopisy, které od sv˘ch b˘val˘ch pacientÛ dostává po dlouh˘ch letech hovoﬁí za v‰echno. Vybral jsem takové tﬁi.

V Jablonci nad Nisou dne 20. května 1998
Milý a velmi vážený pane primáři Koutecký,

chlapeček. S manželem si jen vroucně přejeme, aby děťátko bylo zdravé.
V květnu jsme podnikli cestu do Hradce Králové, kde mě pro jistotu prohléd-

tento osobní dopis jsem chtěla napsat rukou, ale po dlouhém rozmýšlení

li v genetické poradně. Děťátko se vyvíjí normálně a bez genetických vad.

jsem zvolila strojovou formu. Přála jsem si, aby se Vám tento list dobře četl,

Vše vypadá v pořádku a těhotenství probíhá bez komplikací. Své manželské

a tak ho, prosím, přijměte tak, jak je.

a mateřské štěstí můžu prožívat díky Vašim šikovným rukám a Vašemu

Děkuji Vám za svůj život. Už je to pětadvacet let, co jste mi vyoperoval
pravou ledvinu (v roce 1973). V té době mi bylo teprve sedm měsíců

lékařskému umění, které jste kdysi na mně úspěšně uplatnil.
Své těhotenství prožívám s láskou, protože jsem měla dřív pochybnos-

a dostala jsem se k Vám díky jabloneckým doktorům, kteří mi nedávali žád-

ti, zda můžu po operačním zákroku otěhotnět. Proto ráda vzpomínám na

nou naději na přežití.

Vaše ujištění, že ze zdravotního hlediska mi nic nebrání počít dítě. Pevně

Vždycky mě velmi příjemně překvapilo, že jste si mě a mé rodiče Jedlánkovi při každé půlroční kontrole v Motole tak dobře pamatoval. Vždyť jste
léčil tolik dětských pacientů a i přesto jste většinu oslovoval jménem, aniž
byste se musel podívat do jejich karty. Pravidelné kontroly v Praze skončily,
když jsem dovršila věk plnoletosti a nyní mě sledují lékaři v Jablonci n. Nisou.

věřím, že má jizva po celé délce břicha vydrží ten nápor. I to mám od Vás
potvrzené.
Moc Vám děkuji za všechno, co jste udělal pro jednu malou holku, které život teprve začínal a neměla růžové vyhlídky do budoucna.
Z celého srdce Vám přeji hodně zdraví (bez něj jde vše hůř), všudypřítomného štěstí a upřímné lásky.

A proč Vám vlastně píši?
Dnes mi je 25 let, letošní první jarní den byl pro mě den svatební

Šárka Ch.
Jablonec nad Nisou

a v září čekáme své první dítě. Je úplně jedno, jestli to bude holčička nebo

Bělá pod Bezdězem dne 17. února 2010
Vážený pane profesore,

měsíční další holčičkou, takže veškerá tíha očekávaných událostí se položila
na mě. A tak jsem se při častých telefonátech seznámila s Vámi, který jste

již velmi dlouho se Vám chystám napsat a seznámit Vás s pokračováním

měl vždy čas i trpělivost vysvětlovat a dávat naději. Nikdy jsem na to neza-

mého, tehdy velmi bolestného příběhu, kterého jste se i Vy účastnil.

pomněla a velmi si toho dodnes vážím.

Nejprve bych se měla představit a srdečně Vás pozdravit. Jmenuji se Marta

Malá Martina u Vás ležela do 29. března a za tři měsíce překonala

Tomová a bydlím v Bělé pod Bezdězem. Na fotografii, která Vám při otevření

i různé komplikace, jako byl zápal plic, zarděnky atd. Důležité však bylo, že

dopisu vypadla z obálky, je můj pravnuk, pětiletý Martin, který do mého pří-

se celá situace v lepší obrátila a 29. března pro ni rodiče jeli.

běhu též patří. Ale nyní již k věci.Před 36 lety 18. ledna 1974 byla na Vaše

Cesta domů byla též s komplikací, protože na křižovatce „Švábky“ do

pracoviště přivezena 3,5letá holčička z nemocnice v Mladé Boleslavi, kde

nich najel trambus. Štěstí bylo, že se jim nic nestalo, odneslo to jen auto.

byla již týden na pozorování s bolením bříška, potom otevřená a v narkóze

Tím pro nás skončila ta nejhorší etapa. Potom pokračovalo každé dva měsí-

poslán k Vám. Byla to moje tehdy první vnučka Martina Müllerová z Mladé

ce dojíždění na týden, ve kterém Martina podstoupila další vyšetření a apli-

Boleslavi. Po jejím vyšetření jste nám dal 50% naději na vyléčení s tím, že

kaci injekcí, což trvalo dva roky.

při její diagnóze (Wilmsův nádor ledviny) je to hodně.
V té době jsem měla již nemocného manžela, po těžkém infarktu
v invalidním důchodu a dvě bezradné děti, sice již manžele, ale již s osmi-

Pak již přišla škola a také různé radosti v podobě sportování, jako byly
lyže, jízda na kole, plavání atd. Rovněž absolvovala taneční, vyučila se a také
později i zamilovala. Dnes je provdaná, bydlí v Bělé pod Bezdězem v rodin-
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ném domku u lesa, ve velmi hezkém prostředí, a ke mně to má 200 m.
To, co jsem v té nejhorší době vůbec nepředpokládala, že bude jednou

nách všechny u mě. Odešly ale z domova a mě postihla samota. Sice mě
navštěvují a já chápu, že mi nemůžou sedět za zády. Pro sebe potřebuji již

vdaná a mít rodinu, se stalo a Martina 15. prosince 2004 porodila v Motole

velmi málo, mým potěšením je to, že se mají ony, ale i jejich děti velmi rády.

císařským řezem syna, který se jmenuje po mamince. Abychom však neměli

V letošním roce 31. srpna bude Martina slavit své 40. narozeniny, a pokud

něco moc jednoduché, při porodu byla u Martiny zjištěna vrozená srdeční
vada, takže po šestinedělí musela podstoupit operaci srdce.
Nyní je v částečném invalidním důchodu, pracuje na pět hodin v Mladé
Boleslavi v hodinářství, kam dojíždí autem, a Martin chodí do školky.
Tak jsem Vám stručně popsala 36 let života jednoho z velkého množství Vašich dětských pacientů. Ještě dodám, že Martina není mou jedinou
vnučkou, ani Martin pravnukem. Martina má dvě mladší sestry a já ještě

vím, je toto datum i Vaším slavným dnem, kdy oslavíte kulaté narozeniny.
Využívám proto této příležitosti, kdy Vám píši, abych Vám za všechna
malé pacienty, kterým jste jak svou odborností, obětavostí a svým vřelým
přístupem k dětem a jejich rodičům umožnil žít jejich život, byť i s překážkami. Zároveň Vám přeji zdraví a sílu, abyste ještě dlouho pomáhal těm, kteří
to nejvíce potřebují.
Ještě Vás prosím, abyste omluvil kvalitu mého dopisního papíru, bála

další dvě dcery od syna, takže mám pět vnuček a od tří z nich pět pravnou-

jsem se, že bych psala příliš neuspořádaně. Budete-li mít možnost zavítat

čat, čtyři kluky a jednu holčičku.

do kraje pod Bezdězem, vždy Vás ráda přivítám.

Protože žiji už 31 let sama, manžel zemřel v roce 1979, věnovala

S mnoha díky a srdečným pozdravem

jsem svůj volný čas převážně svým vnučkám Tak byly každý rok o prázdni-

Vážený pane profesore,
Jmenuji se Petra Pisková a setkala jsem se s Vámi před 24 lety. Byl mi
jeden rok. Mí rodiče mě přivezli z Vysočiny, kde si se mnou lékaři nevěděli

Marta T

nejenom péči, kterou jste mi Vy a Vaši kolegové věnovali, ale také obrovské
síle, kterou v sobě člověk na Vašem místě musí mít.
Možná by Vás mohlo zajímat, jak se mi nyní vede. Přestěhovala jsem

rady. Měla jsem nádor na ledvině. Dostala jsem se do péče na Vaše odděle-

se z Vysočiny do Prahy – za školou a prací. Vystudovala jsem bakalářský

ní. Ráda bych Vám a Vašim kolegům poděkovala za čas, který jste věnovali

obor žurnalistiky v Olomouci a nyní dodělávám magisterské studium na Uni-

mému léčení, a tím mi dovolili žít naprosto plnohodnotný život. Tento týden

verzitě Karlově. Našla jsem si přítele, který je mi skutečnou oporou, a nyní

oslavím své pětadvacáté narozeniny, přesto je příběh mé nemoci v naší

plánujeme natrvalo se usadit v Praze. Pracuji v jednom on-line médiu a při-

rodině stále živý. Kusé historky z nemocničního prostředí, které mi předali

vydělávám si ještě jako recepční ve velkém pražském hotelu. To proto, že

jak rodiče, tak prarodiče, většinou končí vděkem k Vašemu lékařskému

mám s přítelem velké cestovatelské plány. Rádi bychom letos viděli Čínu

týmu a Vaší osobě. Nedovedu si vysvětlit, proč mně samotné trvalo tak

a příští rok Tanzánii. Moje zkušenost z nemocnice mi dala jiný náhled na

dlouho vyjádřit svou vděčnost, přestože se příběhy točí kolem mého zdraví.

život, než má hodně mých vrstevníků. Vážím si svého zdraví a pravděpodob-

Leckdy to není lehké poslouchání. O tom, jak rodiče opouštějí své umírající

ně mám i trochu jiný hodnotový žebříček. Díky Vám žiju bez zdravotního

dítě, o tom, jakou radost dokáže udělat jediné slovo dítěte vytržené z apa-

omezení. Vlili jste mi do žil nejen nový život, ale také optimismus. Formovali

tie. Mí rodiče a prarodiče se do těchto situací – ať už jako aktéři nebo svěd-

jste mi nejen tělo, ale i mysl. Ještě jednou díky!

ci – dostávali jen velmi krátkou chvíli. Nedovedu si představit moc těžších

Chtěla bych Vám popřát minimálně tolik štěstí, kolik jste sám rozdal.

věcí, než toto utrpení sledovat denně po dlouhá léta. Moje díky tedy patří

Vaše Petra

Profesor Kouteck˘ pomohl za dlouhá léta své klinické praxe i mnoha dospûl˘m pacientÛm, zdaleka ne jenom sv˘m znám˘m. Obraceli se na nûho a obracejí stále lidé, kteﬁí ho znají z rozhlasov˘ch ãi televizních poﬁadÛ, kteﬁí o nûm ãetli, nebo
jen sly‰eli od znám˘ch. Nikdy pomoc neodmítne. Vybral jsem jedno podûkování jako pﬁíklad za v‰echna ostatní.

VáÏen˘ pane profesore,
jen nûkolikrát v Ïivotû mÛÏeme potkat tak moudrého a ‰lechet-

za Vás pouze modlím k Hospodinu. Dûkuji téÏ za Va‰e knihy a

ného ãlovûka jako jste Vy. Pﬁed ãtyﬁmi lety jsem váÏnû onemoc-

moudrá slova v poﬁadu „Jak to vidí“ na âR 2.

nûl a Vy jste mi nezi‰tnû pomohl. Dlouho jsem marnû pﬁem˘‰-

Veselé Vánoce, hodnû ‰tûstí, zdraví a lásky v Novém roce

lel jak se Vám revan‰ovat. Nic rozumného mû nenapadlo, tak se
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Vám pﬁeje Josef H.

Z mnoha dopisÛ pánû profesorov˘ch kolegÛ –lékaﬁÛ jsem vybral ãtyﬁi. KaÏd˘ z nich je charakteristikou sui generis.
Dopis pﬁednosty 3.chirurgické kliniky 1.lékaﬁské fakulty prof. Pavla Pafka mû zaujal zejména v˘stiÏnou definicí pojmu gentleman.
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Dal‰ím v˘znamn˘m lékaﬁem spojujícím medicínu s umûleck˘mi zájmy je profesor Zdenûk Maﬁatka, jehoÏ dopis hodnotící
Kouteckého knihu Krásná setkání je zároveÀ struãn˘m, ale v˘stiÏn˘m hodnocením této publikace.

Praha, 17.června 2007
Vážený pane profesore,
Právě jsem dočetl Vaší knihu Krásná setkání a nemohu se zdržet, abych
Vám nevyjádřil svůj obdiv a blahopřání k tomuto dílu. Věděl jsem o Vašich
kulturních zájmech a akcích, ale netušil jsem, že jsou tak rozsáhlé a zasvěcené. Obdivuhodný je Váš literární sloh a jazyk, který se liší od vyumělkovaných a leckdy násilnických literárních projevů, jež jsou typické pro profesionální kunsthistoriky. Váš sloh a jazyk je přirozený a srozumitelný a
obdivuhodné jsou Vaše exkurse do ostatních kulturních oblastí, které svědčí
o šíři Vašich kulturních zájmů a znalostí. Uváží-li se vše ostatní, co jste
vykonal pro lékařskou vědu a praktickou medicínu, člověk se s úžasem ptá,
kde jste na to vše vzal čas a energii.
Sám mám k umění blízko jednak jako syn sochaře a otec hudebního skladatele a divím se a lituji, že jsme se v této oblasti umění dosud nesetkali.
Ještě jednou díky za požitek, který jste nám svou knihou způsobil.
S pozdravem
Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc
Emeritní profesor vnitřního lékařství
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Dopis docenta Strmenû zaﬁazuji nejen proto, Ïe je pûknû napsán, ale téÏ proto, Ïe staví pana profesora do ﬁady s velk˘mi
postavami medicíny, profesorem Charvátem a profesorem Vondráãkem.
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Vztah mlad‰ích kolegÛ k panu profesorovi dokumentuje dopis MUDr Jiﬁího Stehlíka, primáﬁe ortopedického a traumatologického pracovi‰tû krajské nemocnice v âesk˘ch Budûjovicích, kter˘ zaãínal u pana profesora jako nemocniãní zﬁízenec.
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Není divu, pﬁi mnohaletém pÛsobení profesora Kouteckého v akademick˘ch funkcích Karlovy university, Ïe dostal mnoho
dopisÛ od jejích ãlenÛ. V jeho korespondenci jsem objevil mil˘ dopis b˘valého rektora profesora Karla Malého, jemuÏ jubilant „prorektoroval“, kter˘ panu profesorovi poslal k 75. narozeninám.
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V roce 2006 dostal pan profesor jedno z nejvy‰‰ích vyznamenání za vûdu – Hlávkovu cenu. Mezi gratulanty byl i souãasn˘
rektor Karlovy university profesor Václav Hampl.
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K universitû i k fakultû patﬁí ov‰em nejen rektoﬁi, prorektoﬁi, dûkani, prodûkani a v˘znamní ãlenové jejich akademick˘ch
obcí. Její sloÏit˘ bûh vytváﬁí i mnoho dal‰ích pracovníkÛ, ke kter˘m mûl profesor Kouteck˘ vÏdy pﬁátelsk˘ vztah. Dokladem toho je dopis pana Frolíka, ‰oféra pana profesora v dobû jeho dûkanování, kter˘ zastává navíc po dlouhá léta funkci
pedela pﬁi v‰ech v˘znamn˘ch a slavnostních událostech fakulty a university.

Vážený pane profesore,
Dovolte mi, abych se i já připojil do řady gratulantů k Vašemu kulatému životnímu jubileu. V současné době pobývám na rehabilitaci se svým kolenem na Slapech a tak mám dostatek času na přemýšlení a na vlastní oči vidím, jak je ta lidská schránka křehká, lehce zranitelná a kolik úsilí vlastního i ostatních stojí dát
jí znovu do pořádku. Rovněž tak si sám uvědomuji jak ten čas ubíhá a že je to
již patnáct let co jste byl zvolen děkanem a začal budovat lékařskou fakultu
podle svých představ a přitom rozdával klid a pohodu. Při této příležitosti považuji za svou povinnost upřímně Vám poděkovat za to, co jste udělal pro mně i
celou mojí rodinu. Do dalších let Vám i Vaší paní přeji vše nejlepší, abyste i nadále rozdával optimismus a pohodu, tak jak jste to krásně popsal ve své promoční
promluvě k novým lékařům „…o životním stylu“, která i mně silně ovlivnila.
Váš řidič
Jaroslav Frolík
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âast˘mi náv‰tûvníky University Karlovy, zvlá‰tû ale Karolinsk˘ch koncertÛ byli církevní pﬁedstavitelé. Proto jsem zaﬁadil
dopisy praÏského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka a dﬁívûj‰ího pﬁedstavitele Apo‰tolské nunciatury v Praze kardinála
Giovanniho Coppy
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Shledávám jistou podobnost mezi profesorem Kouteck˘m a profesorem Zahradníkem, zejména pokud jde o ‰íﬁi zájmÛ, kulturu ducha i jazyka a koneãnû i o jistou (spí‰e typovou) fyzickou podobnost. Není divu, Ïe oba spojuje pﬁátelství, o ãemÏ
vypovídá i dopis k narozeninám z roku 2006.
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Velmi rád zaﬁazuji i dopis generálního ﬁeditele Zentivy pana Jiﬁího Michala k 75.narozeninám pana profesora. Oba pány spojují nejen kulturní zájmy, ale téÏ pﬁátelství datující se od doby, kdy se pan profesor stal jedním ze zakladatelÛ SalonÛ Zentivy
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V listopadu roku 2009 byl profesor Kouteck˘ vyznamenán za svou celoÏivotní práci cenou âeská hlava. K tomu dostal ﬁadu
gratulací, mimo jiné od astronoma a fyzika RNDr.Jiﬁího Grygara a anglikanisty prof. Martina Hilského.

Praha, 17.listopadu 2009
Milý pane profesore,
jsem asi poslední z gratulantů k získání státní ceny Česká hlava. Mám z toho
velikou radost, protože jak víte, podávali jsme návrh na Vaše ocenění již dříve a neměli jsme štěstí. Podle mého soudu to, co jste udělal pro české děti
a medicínu obecně, má naprosto výjimečný význam a měl jste za to získat
uznání již dávno. Kromě toho si myslím, že by tuto nejvyšší cenu, která se
u nás za vědu dává, měly dostávat osobnosti mravně integrované, což je ve
Vašem případě doslova příkladně splněno.
Těším se, že se uvidíme buď na příštím plénu Učené společnosti, nebo
na Salonu Zentivy.
S pozdravem
Jiří Grygar
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K pﬁíspûvkÛm a dopisÛm umûlcÛ zaﬁazen˘m na pﬁedchozí stránky sborníku jsem neodolal pﬁiﬁadit i dva dal‰í – vynikajícího ãeského pianisty Mistra Jana Panenky a svûtoznámého ãeského skladatele Petra Ebena. Doplnil jsem je dopisem pana âeÀka Sováka, kter˘ se v dobû persekuce minul˘m reÏimem staral o chátrající Bertramku, v jejíchÏ prostorách slavil pan profesor své padesátiny.
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KdyÏ jsem oslovil potenciální pﬁispûvatele s Ïádostí o pﬁíspûvek, tak jedním z prvních, kteﬁí odpovûdûli byl mistr Josef Suk,
jehoÏ dopis se mi líbí zejména kvÛli metafoﬁe o panu profesorovi jako andûlovi pﬁiná‰ejícímu dobro sv˘m pacientÛm.
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Stejnû tak nemohu pﬁejít reakce na knihu Îivot mezi beznadûjí a úspûchem, jakousi profesionální historii a zpovûì pana
profesora. O jejím pﬁijetí svûdãí napﬁíklad dopis paní Jarmily Diblíkové.
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Nemohl jsem opominout ani dopisy k pohádkové kníÏce o vodníãkovi BuliÏníãkovi. Jeden za v‰echny – dopis paní Mildové je zároveÀ v˘mluvnou recenzí.

Vážený pane profesore,
chtěla bych Vám poděkovat za krásnou knížku jak pro děti, tak pro dospělé.
V naší rozbouřené době je tato knížka pohlazení po duši. Je jemná, krásná
a ukazuje život Prahy. Kéž by lidé jednali tak, jako Vaši milí vodníčci. Bylo
by na světě lépe.
Vyřiďte prosím poděkování paní Richterové za krásnou ilustraci.
Hana Mildová
Praha, 9. 12. 1997

V roce 2006 ukonãil pan profesor své pÛsobeni ve funkci dûkana 2.lékaﬁské fakulty a k této pﬁíleÏitosti napsal jeden z jeho
pﬁátel a kolegÛ profesor Otto Hrodek velmi pûkn˘ ãlánek do akademického bulletinu, kter˘ hodnotí a sumarizuje mimoﬁádnû
úspû‰né pÛsobení pana profesora v této funkci.

Rozloučení s děkanem 2. lékařské fakulty
s prof. MUDr. Josefem Kouteckým, DrSc při ukončení jeho funkce
Prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc
âlen vûdecké rady 2.LF
Pﬁi‰la chvíle, kdy nezb˘vá neÏ pﬁijmout usnesení zákona o délce funkãního období pro dûkany fakult na‰ich vysok˘ch ‰kol.
Tak se stalo také dnem 31.1.2006 na na‰í fakultû. Po 13 let vedl na‰í fakultu v nov˘ch podmínkách pro vysoké ‰koly její
dûkan profesor MUDr. Josef Kouteck˘, DrSc. Svou nezmûrnou tvÛrãí energií, intuicí, osobním pﬁíkladem a pﬁístupem k ﬁe‰ení problémÛ dokázal stále pﬁiná‰et nové a nové hodnoty. Bylo to ‰Èastné období v rozvoji na‰í fakulty, sice mladé vûkem,
ale plné mladistvého úsilí dosáhnout co nejvy‰‰ího uznání mezi ostatními lékaﬁsk˘mi fakultami, ústavy a fakultami vÛbec
a pﬁispût tak k vynikajícímu jménu Karlovy university v národním i mezinárodním mûﬁítku. V takové dobû potﬁebovala ‰kola mít v ãele mimoﬁádnou osobnost. Profesor Kouteck˘ byl takovou osobností, vûdom si sv˘ch úkolÛ a zodpovûdnosti za ‰kolu, kterou ﬁídil. Neustále pﬁekvapoval sv˘m my‰lenkov˘m bohatstvím, sv˘mi ãiny trvalé hodnoty, povzná‰ejícími lidské
vztahy, harmonií slov a ãinÛ a opravdov˘m humanismem.Pﬁi v‰ech pﬁíleÏitostech v rámci vedení ‰koly znûla jeho slova
dokonalostí ve vyjádﬁení my‰lenek, ‰irok˘m rozhledem a chápáním vztahÛ mezi historií národa, tradicí ‰koly, pﬁítomností
a v˘hledem do úspû‰né budoucnosti. Zájmy ‰koly, university, svého oboru a ‰iroké oblasti péãe o zdraví na‰í populace pov˘‰il na smysl svého Ïivota. Cílevûdomû pﬁená‰el své návrhy a doporuãení na své spolupracovníky jak pﬁi ﬁízení fakulty, tak
v praktické kaÏdodenní ãinnosti odborné, pedagogické a vûdecko-v˘zkumné. Dokázal plnou mûrou a silou své osobnosti
vytváﬁet nejlep‰í moÏné podmínky pro vznik nov˘ch laboratoﬁí, pro rozvoj ãinností ústavÛ a klinik, pro poskytování pﬁíleÏitostí schopn˘m mlad˘m vûdeck˘m adeptÛm. Vûnoval se cílevûdomû ãinorodosti jiÏ zku‰en˘ch pedagogick˘ch a vûdeck˘ch pracovníkÛ, posiloval t˘my v zájmu vytvoﬁení tvÛrãích kolektivÛ a umoÏÀoval dosaÏení vûdeck˘ch a vûdecko-pedagogick˘ch hodností. Jeho zásluhou vznikalo uÏ‰í propojení s pracovi‰ti a ústavy Akademie vûd âeské republiky, s jin˘mi
fakultami a institucemi. Podporoval vÏdy spoleãná ﬁe‰ení a hledání dokonalej‰ích cesty k dosaÏení vysokého stupnû teore-
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tick˘ch a praktick˘ch v˘stupÛ získan˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ. VÏdy se snaÏil o zvy‰ování obecné vzdûlanosti na‰eho národa. Ti, kteﬁí se zaslouÏili o dobré jméno fakulty, nikdy nezÛstávali zapomenuti. Jeho laudace byly dokladem jeho laskavosti a uznání. Znûly opravdovostí a upﬁímností.
Nad celou osobností profesora Kouteckého záﬁilo obrovské nadání a zcela mimoﬁádná znalost umûní v celé ‰íﬁi. Dokázal vnímat a ‰íﬁit lásku k umûní slova, obrazu a hudby jako neodmyslitelné souãásti harmonické lidské bytosti. Proto jsme
cítili jeho zaujetí k tûmto hodnotám pﬁi v‰ech jeho projevech aÈ pﬁi v˘roãích ãi akcích ‰koly nebo university, pﬁi v˘stavách
krásného umûní a nezapomenuteln˘ch koncertech v Karolinu. Obdiv a uznání, kterého se dostalo prof. Kouteckému pﬁi
posledním koncertu v Karolinu byl pro kaÏdého pﬁítomného celoÏivotním záÏitkem.
Vûﬁím, Ïe tak plodn˘ Ïivot pﬁinesl prof. Kouteckému pocit osobního ‰tûstí a zadostiuãinûní. My, kteﬁí jsme cítili jeho
osobnost a dílo jako velk˘ dar, chceme za nûj velmi opravdu upﬁímnû podûkovat. Podûkovat za v‰e, co pro na‰í fakultu vykonal a vyjádﬁit vdûãnost za laskavost a otevﬁené srdce, které jsme u nûho nalézali pﬁi na‰ich starostech.
VáÏen˘ pane profesore, buìte hodnû zdráv a zÛstaÀte nám nablízku v dal‰ím bûhu na‰í fakulty a na‰ich Ïivotních cest.
NechÈ se Vám daﬁí rozvíjet dál v‰e, co Vám pﬁiná‰í potû‰ení. Dovolujeme si popﬁát v‰e dobré téÏ Va‰í paní, která byla vÏdy
Va‰í velkou oporou i ve starostech a úskalích, které Ïivot pﬁiná‰í.
Otto Hrodek

Na závûr této ãásti jsem zaﬁadil obsáhlej‰í, ale skvûle napsanou laudaci k 75.narozeninám pana profesora z roku 2005,
jejíÏ autorkou je tehdej‰í pﬁedsedkynû Akademie vûd âR profesorka Helena Illnerová.

Laudato přednesené na zasedání vědecké rady
2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne¨
15. září 2005.
U příležitosti 75. narozenin
Prof. MUDr. Josefa Kouteckého. CrSc.
KaÏd˘ si neseme v sobû záÏitky z dûtství – nûkdo ãi nûco nás hluboce ovlivnilo. Já jsem byla vá‰nivou ãtenáﬁkou a ráda jsem
ãetla i knihy dnes tak opomíjeného Aloise Jiráska. Z nich k m˘m nejmilej‰ím patﬁl F. L. Vûk. M˘m hrdinou v‰ak nebyl sám,
ani herec Václav Thám, ale dr. Held. Ten byl ze tﬁí hlavních postav románu pro mne nejpﬁesvûdãivûj‰í, nejsilnûj‰í a neju‰lechtilej‰í. Jan Theobald Held se narodil roku 1770 v Tﬁebochovicích pod Orebem. JiÏ od dûtství mûl mnoho zájmÛ, byl vynikajícím hudebníkem ale souãasnû jeho my‰lenky ubíhaly k vûdám lékaﬁsk˘m. Ale protoÏe „muzika chléb nedá“, tak se pﬁece
jenom rozhodl pro medicinu. Po 30 let byl v nemocnici u Milosrdn˘ch bratﬁí v Praze primáﬁem. V dobách napoleonsk˘ch
válek shánûl sám prostﬁedky na topení pro svou nemocnici. V roce 1813 pobitvû u Lipska o‰etﬁoval u Ur‰ulinek stovky ranûn˘ch vojákÛ. Léãil i ve filiálce Milosrdn˘ch bratﬁí pro choromyslné zﬁízené ve V‰eobecné nemocnici v Praze, jaho pacientem byl i moudré abbé Josef Dobrovsk˘.Dr. Held byl lékaﬁem chud˘ch i bohat˘ch.Byl skuteãn˘m lidumilem a pﬁitom v˘born˘m praktikem, Byl v‰ak i vynikajícím organizátorem poÏívajícím dÛvûru lékaﬁské obce: v letech 1818 – 1825 byl pûtkrát
dûkanem Lékaﬁské Fakulty Univerzity Karlo-Ferdinandovi v Praze. A v nitru zÛstal i umûlcem. Uchovaly se jeho drobné ãrty,
historické práce, ale i hudební skladby jako napﬁ. ·estero selsk˘ch písní, které vydal pod jménem Jan Orebsk˘,
Z románu F. L. Vûka jsem si tedy do Ïivota odnesla ideál ãlovûka-lékaﬁe, laskavého, lidského, vzdûlaného renesanãního muÏe, v˘borného praktika a vlastence. S ideály se v‰ak v dospûlosti vût‰inou nesetkáváme. Mnû se to v‰ak podaﬁilo, a to
v osobû Josefa Kouteckého. Potkala jsem ho poprvé roku 1992 v Nadaci pro obnovení Uãenéspoleãnosti âeské republiky,
u jejíhoÏ zrodu stál prof. Otto Wichterle a prof. Rudolf Zahradník. A setkávala jsem se s ním pak nadále na pÛdû Uãené
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spoleãnosti, o jejíÏ zaloÏení v roce 1994 se prof. Kouteck˘ v˘znamnou mûrou zasloÏil, a které v letech 1998 – 2002 i pﬁedsedal. Po bliÏ‰í poznání Josefa Kouteckého mi bylo zﬁejmé, Ïe jsem se potkala s mnou od dûtství uctívan˘m dr. Heldem,
pouze narozen˘m o 160 let pozdûji.
VÏdy jsem si váÏila a váÏím dr. Kouteckého jako lékaﬁe-odborníka, pÛvodnû dûtského chirurga, pak zakladatele dûtské
onkologie v ãesk˘ch zemích a pﬁednosty Kliniky dûtské onkologie 2. LF UK a FN Motol po více jak 20 let. Prof. Kouteck˘
nejen byl a je vynikajícím lékaﬁem ve svém oboru, ale podaﬁilo se mu i úspû‰nû shánût prostﬁedky od donátorÛ pro své
mladé pacienty a svou kliniku. I v tom mi pﬁipomíná dr. Helda.
VáÏila jsem si a váÏím Josefa Kouteckého i jako vûdce. Prof. Kouteck˘ napsal 7 monografií, 3 uãebnice, je autorem více
jak 300 odborn˘ch ãlánkÛ a pﬁednesl témûﬁ 700 odborn˘ch pﬁedná‰ek. Tato témûﬁ astronomická ãísla vzbuzují velikou
úctu: co mÛÏe jeden ãlovûk dokázat! V‰aktaké prof. Kouteck˘ byl a je lékaﬁskou komunitou vysoce oceÀován. Je ãetn˘m
ãlenem âeské lékaﬁské spoleãnosti J. A. Purkynû,âeské onkologické spoleãnosti, âeské lékaﬁské akademie, byla mu udûlana cena International Society of Pediatric Oncology.
VáÏím si Josefa Kouteckého i jako vysoce lidského a laskavého ãlovûka. zasvûtil svÛj Ïivot dûtem, kteé to nejvíce potﬁebují, sv˘mmal˘m onkologick˘m pacientÛm, a ani pﬁi této velmi tûÏké sluÏbû v nûm nevyhasl hlubok˘ cit právû k tûmto
pacientÛm. A cit k dûtem. Jak jinak by mohl napsat kníÏku pro dûti Ïivotní pﬁíbûhy vodníãka BuliÏníãka, plnou pochopení pro mladé ãtenáﬁe.
A to jiÏ pﬁicházím k tomu, Ïe jsem si vÏdy váÏila a váÏím Josefa Kouteckého jako vpravdû renesanãního muÏe. JiÏ ve
své dûtské kníÏce projevil humor i poetiku, skrytou i za pouh˘mi jmény jeho postav a postaviãek: BuliÏníãek, Stulíãek,
Bﬁehulka. Prof. Kouteck˘ je v‰ak pﬁedev‰ím milovníkem a znalcem hudebního a v˘tvarného umûní. Pﬁednesl pﬁes 50 zasvûcen˘ch proslovÛ pﬁi vernisáÏích umûleck˘ch v˘stav, pﬁednesl v‰ak i pﬁes 50 proslovÛ pﬁi sv˘ch proslaven˘ch Karolínsk˘ch
koncertech. Vzpomínku na projevy prof. Kouteckého, na krásnou hru Kociánova kvarteta a na pﬁátelskou atmosféru tûchto veãerÛ si poneseme v du‰i po cel˘ Ïivot. Jan Theobald Held komponoval pod jménem Jan Orebsk˘, neboÈ se narodil pod
Orebem. MoÏná, Ïe jednou na‰i potomci objeví skladby Josefa Petﬁínského ãi Bûlohorského, dal‰í nám dosud utajovan˘ pﬁínos praÏského rodáka Josefa Kouteckého hudebnímu Ïivotu.
Velmi si váÏím profesora Kouteckého i jako vysoce konstruktivního ãlovûka a organizátora vûdeckého, lélaﬁského
a spoleãenského svûta. Prof. Josef Kouteck˘ slouÏil po ãtyﬁi funkãní období jako dûkan 2. LF UK. V této funkci se sv˘mi
spolupracovníky tvoﬁil podobu fakulty po sametové revoluci v roce 1989. Opakované zvolení dûkanem ukázalo a ukazuje
velikou dÛvûru, které se Josef Kouteck˘ vÏdy tû‰il. Josef Kouteck˘ v‰ak spoluvytváﬁel i Univerzitu Karlovu po roce 1989
a právem dostal za svou ãinnost zlatou medaily své Alma Mater.
Ale pﬁedev‰ím jsem si vÏdy váÏila a váÏím prof. Kouteckého pro jeho mravní integritu, pro jeho etické postoje. Prof.
Kouteck˘ se i sám zab˘vá etikou v medicínû, etikou v pediatrické onkologii, ale nejen tam. Josef Kouteck˘ vná‰í svÛj mravní postoj, své nad‰ení, svÛj étos do v‰ech moÏn˘ch univerzitních projevÛ, kter˘ch jen pﬁi imatrikulacích a promocích bylo
více jak sto. Etick˘ pﬁínos Josefa Kouteckého se projevuje nejen v lékaﬁství, ale i v celospoleãenské atmosféﬁe. Prof. Kouteck˘ poÏívá v celé ãeské spoleãnosti velk˘ morální kredit a v‰ichni jsme se tû‰ili, kdyÏ z rukou prezidenta Václava Havla
pﬁijal státní ocenûní, medaili Za zásluhy.
Jan Theobald Held Ïil v dobû ãeského obrozenectví duchovního i mravního. Josef Kouteck˘ Ïil a Ïije v dobách sloÏit˘ch: za totalitního reÏimu pod nadvládou komunistické strany, v dobûspoleãenského vzepûtí po roce 1989 i v dobû materiálního vzestupu, ale i urãitého mravního úpadku v souãasné dobû. Ve v‰ech tûchto ãasech stál Josef Kouteck˘ jako mravní skála a platilo pro nûj vÏdy to nerudovské „Pracuj kaÏd˘ s chutí usilovnou na národa roli dûdiãné.“ Profesor Zahradník
pﬁedseda vûd âeské republikyv letech 1993 – 2001, ocenil zásluhy Josefa Kouteckého nejvy‰‰ím vyznamenáním, které Akademie udûluje: medaili De Scienta et Humanitate Optime Meritis. Já jako pﬁedsedkynû Akademie vûd v letech 2001 – 2005
jsem jiÏ nic podobného nemohla prof. Kouteckému pﬁedat. A tak pﬁicházím alespoÀ s velik˘m podûkováním ãlovûka Heleny Illnerové ãlovûku Josefu Kouteckému.
VáÏen˘ pane profesore, mil˘ PéÈo, aÈ se Vám stále daﬁí a aÈ jste je‰tû dlouho krystalizaãním jádrem duchovního Ïivota
ãeské spoleãnosti.
Helena Illnerová
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Curriculum vitae
Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
narozen 31.8.1930 v Praze, profesor Kliniky dûtské hematologie a onkologie 2. lékaﬁské fakulty UK v Praze a Fakultní
nemocnice v Motole.

Odborný životopis
1945 maturita na Akademickém gymnáziu

1995 dosud předseda Nadace Národní galerie v Praze

1949 promoce s vyznamenáním na Fakultě dětského lékařství UK v Praze

1997 dosud člen Rady Národního divadla

1955 dětské oddělení nemocnice v Novém Bydžově

1999 2003 člen Správní rady Akademie výtvarných umění
2001 dosud člen Nadace Hollar

1955 léčebna pro děti postižené dětskou obrnou v Janských Lázních

2004 dosud člen České lékařské akademie

1957 Klinika dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství UK v Praze

2009 dosud člen Rady Českého spolku pro komorní hudbu

1971 ordinář dětské onkologie
1974 vedoucí lékař stanice dětské onkologie při Klinice dětské chirurgie

Publikační a přednášková činnost

1978 primář oddělení dětské onkologie FN Motol
1983 – 2004 přednosta Kliniky dětské onkologie 2. lékařské fakulty UK
a FN Motol

7 monografií, 3 učebnice, 2 skripta, 316 publikací, 695 odborných přednášek, na 60 proslovů při vernisážích, na 60 proslovů na Karolinských
a Rudolfinských koncertech, kolem 90 promočních a imatrikulačních proslovů.

1957 atestace I. stupně z pediatrie

Slavnostní publikace Étos Hippokrates ke 40. výročí založení 2. lékařské

1962 atestace I. stupně z chirurgie

fakulty UK (1993), Spondeo ac Polliceor k 50. výročí založení 2. lékařské

1962 nadstavbová atestace z dětské chirurgie

fakulty UK (2003) a autor pohádkové knihy pro děti Vodníček Buližníček

1981 nadstavbová atestace z klinické onkologie

(1997, 2005).
Krásná setkání I – Vernisáže (2005), Krásná setkání II – Karolinské kon-

1975 kandidát lékařských věd

certy s Kocianovým kvartetem (2005), Krásná setkání III – Se studenty

1981 externí asistent Fakulty dětského lékařství

(2006), Krásná setkání IV – Nejen s uměním a vědou, Krásná setkání VI –

1983 řádný asistent Fakulty dětského lékařství

Nejen s Múzami (2008), biografie Zůstal jsem klukem (2005, red. Veronika

1984 docent chirurgie

Sailerová-Tomášová). Život mezi beznadějí a úspěchem (2008).

1985 doktor lékařských věd
1987 profesor onkologie

Členství v domácích vědeckých orgánech

1990 – 1997 děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

čestný člen České lékařské společnosti JEP

1997 – 2000 prorektor Univerzity Karlovy

čestný člen České onkologické společnosti

2000 – 2006 děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

člen České pediatrické společnosti
člen Společnosti klinické medicíny

1994 zakládající člen Učené společnosti České republiky

člen Učené společnosti České republiky

1998 – 2002 předseda Učené společnosti České republiky

člen České lékařské akademie

2002 – 2004 místopředseda Učené společnosti České republiky

čestný člen České společnosti dětské chirurgie
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Členství a funkce v mezinárodních organizacích
a společnostech:

1993 medaile Albany Medical College
1995 pamětní medaile Jiřího Trapla
1995 čestný pamětní list 2. lékařské fakulty UK

1970 Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie

1995 cena Nadace Universitas Masarykiana

1972 International Society of Pediatric Oncology

1996 prezidentem republiky udělené státní vyznamenání Medaile za zásluhy

1984 American Society of Pediatric Hematology/Oncology

1996 cena ministra zdravotnictví

1992 American Society for Advancement of the Science

1998 jubilejní medaile Univerzity Karlovy k 650. výročí jejího založení

1993 New York Academy of Sciences

1998 Medaile profesora Václava Kafky
2000 Plaketa za zásluhy o český lékařský výzkum a spolupráci
s IGA MZ ČR
2001 Čestná medaile Akademie věd ČR „DE SCIENTIA ET HUMANITATE
OPTIME MERITIS“
2002 medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ocenění

2003 Historická medaile Univerzity Karlovy v Praze
2004 Medaile Učené společnosti za zásluhy o rozvoj vědy

1973 cena České onkologické společnosti za nejlepší práci roku
1975 čestné uznání ILF

2005 Medaile za zásluhy o spolupráci a vědní rozvoj
Ústavu experimentální medicíny AV ČR

1978 cena České onkologické společnosti za nejlepší práci roku

2005 Velká medaile 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

1979 cena presidia Čs. lékařské společnosti

2005 Čestná plaketa za dlouholetou úspěšnou spolupráci s Národním

1979 cena nakladatelství Avicenum za nejlepší monografii roku
1984 cena rektora UK za nejlepší skriptum roku
1985 cena rektora UK za nejlepší skriptum roku

divadlem
2005 Zvláštní uznání ministra zdravotnictví ČR za mimořádný přínos pro
české zdravotnictví

1985 stříbrná medaile Fakulty dětského lékařství UK

2006 Čestné uznání rektora Univerzity Karlovy

1985 čestné členství Československé onkologické společnosti

2006 Medaile Josefa Hlávky

1989 čestné členství Čs. lékařské společnosti J.E. Purkyně

2006 Cena cti kolegia Nadačního fondu Kapka naděje

1990 medaile Univerzity Karlovy

2007 Cena Etického fóra ČR

1990 medaile Jana Evangelisty Purkyně

2008 Záslužná medaile městské části Praha 5

1993 zlatá medaile 2. lékařské fakulty UK

2008 Čestné občanství městské části Praha 7

1993 zlatá medaile Univerzity Karlovy v Praze

2009 Národní cena vlády ČR Česká hlava

1993 medaile Textilní fakulty v Liberci

2010 Cena Československé společnosti pro vědu a umění

1993 medaile University Bologna

2010 Čestné občanství obce Soběhrdy
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Závěr

Shrnout 80 let krásného, smysluplného a u‰lechtilého Ïivota pana profesora není snadné. Je zjevné, Ïe za svÛj Ïivot mnohem více rozdal neÏ dostal. Nepochybuji ani na vteﬁinu o tom, Ïe je s tímto sv˘m údûlem spokojen a Ïe by si jin˘ nevybral. Je s ním spokojen˘ proto, Ïe je ãlovûkem intelektu, mravní síly, pevn˘ch zásad a víry a Ïe v rozdávání vidí smysl
svého Ïivota. Je velkou osobností na‰í souãasnosti a já jsem ‰Èasten, Ïe mû s ním osud svedl dohromady a Ïe jsem dostal
moÏnost podílet se na vzniku tohoto sborníku. Vûﬁím, Ïe upﬁímná pﬁání jeho pﬁátel, jejich vzpomínky na spoleãnû proÏité chvíle i slova plná obdivu a respektu jsou tím nejlep‰ím dárkem, kter˘ pan profesor mÛÏe ke svému jubileu dostat.
Dûkuji panu profesorovi Kouteckému za v‰e, ãím nás obohacuje, a pﬁeji mu mnoho dal‰ích a ‰Èastn˘ch let Ïivota.
Václav Rejholec
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...V‰ak dodat nutno: Nepﬁichází stáﬁí
tam, kde se Ïivot moudﬁe zaﬁídí.
Modlitby k Bohu – ty jsou v breviáﬁi,
to ostatní BÛh stvoﬁil pro lidi.
A je‰tû dodnes zázraky se dûjí
tak jako kdysi v staré Galileji.

Jaroslav Seifert – Před branami ráje
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