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text: Petr Hora-Hořejš při příležitosti výročí 100 let od založení Jedličkova ústavu (2013) 

 

Ač to měl zakázáno, zapaloval si jednu cigaretu za druhou. Z jeho popelavé tváře se dalo 
vyčíst, že na tom zdravotně už není dobře. Dříve vysoký statný muž jako by se ve svém křesle 
ztrácel. Mezi řečí si letmo postěžoval na srdíčko. Angína pectoris, ischemická choroba. 
Pomyslel jsem si - ten ušlechtilý, velkomyslný chlap má další tři nepřátele, nad nimiž nemůže 
zvítězit: workoholismus, nikotin, a možná nejspíš i vysoké dávky rentgenového ozáření, které 
během života obdržel. Pár měsíců po našem setkání profesor Jedlička vskutku zemřel. 
V pouhých sedmapadesáti. Aby neodcházel jako starý mládenec, na smrtelné posteli uzavřel 
sňatek s dlouholetou přítelkyní, zdravotní sestrou Annou Helfertovou. A naposled si zapálil… 

Je mi až stydno, pane profesore. Teprve když jsem se připravoval na naše setkání, mi 
došlo, kolik práce jste zastal, kolik oborů medicíny jste ovlivnil. Naše generace vás má 
totiž v paměti jen jako zakladatele Jedličkova ústavu… 

No a? Děje se něco? Stromy se sázejí anonymně. Což jsem v několika případech učinil a 
hlavní teď je, aby rostly. Nedávno jsem pro jistotu udělal závěť. A k prosbě o nenápadný 
funus jsem připsal větičku, která se mi občas vrací: Nenáviděl jsem slávu zaživa, nedávejte mi 
ji ani po smrti… Víte, jsem kluk z maloměstského světa. Táta mě naučil cenit si práce, 
výkonu, služby pro druhé. Ale i on ciráty kolem svých občasných úspěchů považoval za 
nadbytečné. To se mi líbilo. Proto jsem Jedličkárnu, jak vy říkáte, stejně jako jiné léčebny 
uvedl do provozu potichu, bez slavnostního rámusu. Jako když ráno otevřete dveře pracovny. 

Rozumím, že jste si zvolil lékařské povolání po vzoru pana otce! 

To byla v časech mého dětství takřka samozřejmost, tradice. Syn ševce převzal otcův 
verpánek a syn kovářův výheň. My jsme se s mladším bráchou Michalem potatili tím 
snadněji, že otec byl v Lysé nad Labem, mém rodišti, ctihodným doktorem par exellence. 
Tedy on možná spíš musel, než chtěl. Na malém městě byl odsouzen dělat děvečku pro 
všechno. Rodil, fixoval zlomené nohy, šil řezné rány, pečoval o školní děti, dával uklidňující 
prášky hysterkám i dorfidiotům, občas se převlékl za veterináře a šel vytáhnout telátko. Byl 
prostě pediatrem, porodníkem, chirurgem, internistou v jedné osobě. Obdivuhodné! Navíc to 
byl všestranně vzdělaný a kultivovaný chlap. Měl rád nejen své povolání, ale i Lysou, krásné 
polabské městečko. Zkrátka, táta měl rád jak lidi, tak tamní českou hroudu a svoje poslání. 
Taková člověčina se snadno zdědí. Ani si nevšimnete. Přitom jeho venkovská praxe byla ve 
srovnání s tou naší ještě středověce primitivní. 

To medicína za jedinou generaci tak pokročila? 

V otcových časech i vážení lékaři ještě zůstávali zpola komickými figurami, protože měli 
takřka holé ruce a setrvávali v zajetí mnoha pověr. Třeba pojem infekce jim nic neříkal, 
pročež z pitevny chodili k porodům, aniž si umyli ruce, a rozsévali tak smrtelnou horečku 
omladnic. Dnes slavný Maďar Semmelweis o prosazení zásad antisepse a hygieny po léta 
marně bojoval, až se z toho zbláznil. Lékaři byli prostě natvrdlí. Mnohde se na mikrobiální 
povahu infekce, říkal otec, nevěřilo ještě čtvrt století po Semmelweisovi. I na pražské klinice 
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mého učitele a guru Karla Maydla se antisepse prosadila teprve pár let předtím, než jsem tam 
nastoupil jako operační elév. Medicína byla jak bezruká zejména v diagnostice. Doktor spíš 
hádal a věštil z příznaků choroby a trefoval se podle míry svých zkušeností. Měl k dispozici 
hlavně své smysly. Auskultaci a palpaci. Budiž, ještě novinku z časů otcovy praxe, stetoskop 
čili fonendoskop. To bylo skoro vše… 

Co že to měl, prosím? 

Aha… Přikládal na záda či prsa pacienta své studené ucho. To byla auskultace, vyšetření 
poslechem. Anebo prsty proklepával břicho – tomuto vyšetření poklepem se říká palpace. A 
fonendoskop je membránové poslouchátko s hadičkami do uší, zesilující srdeční ozvy a 
šelesty na plicích. Jasné? Pak už měl člověk v ordinaci jen teploměr, klystýr, laryngoskop 
k optickému vyšetření hrtanu a pár dalších maličkostí. I injekční stříkačka, anebo anestetika 
jako rajský plyn či chloroform se objevily teprve kolem poloviny 19. století. Koch našel bacil 
tuberkulózy až v časech mého dospívání (1882), to ovšem ještě neznamenalo, že jsme si se 
smrtelnou nemocí uměli poradit. Posílali jsme pacienty do klimatických lázní, prostě na 
čerstvý vzduch. Ještě za mých vysokoškolských studií přetrvávala ve světě pandemie cholery. 
Horká nemoc čili tyfus, spála, ale i zánět mozkových blan byly v rodinách synonymem pro 
smrtholku. Ve velkém se umíralo dokonce na záškrt, při němž se děti zoufale dusily a škrtily 
– odtud jméno. Fatální býval i tzv. zánět pobřišnice, což bylo fakticky několik chorob 
dohromady, přičemž nejčastěji šlo o slepé střevo. Musely umřít tisícovky lidí, než se po roce 
1900 u nás odvážil zhnisaný apendix operativně odstraňovat můj kolega a konkurent Otakar 
Kukula. Dnes je to banální zákrok. 

Kdy jste promoval? A chtěl jste být zrovna chirurgem? 

Rigoróza jsem udělal v témže roce 1895, na jehož sklonku objevil Wilhelm Conrad Roentgen 
neviditelné paprsky X. Když jsem v novinách spatřil první rentgenogram, snímek levé ruky 
paní Betty Roentgenové – kosti zápěstí a prstů s nasazeným snubním prstenem, absolutně mě 
to dostalo. Došlo mi, že se otevírá nová epocha medicíny. Konečně bylo člověku umožněno 
nahlédnout do lidského nitra, udělat vlastně pitvu zaživa, bez skalpelu. Měl jsem původně 
v úmyslu věnovat se univerzální medicíně po vzoru táty. Ale časová souhra dvou okolností 
mě přivedla k rozhodnutí – ano, budu chirurgem! Předně, že mě jako svého oblíbence 
z fakulty vzal na 1. chirurgickou kliniku geniální Maydl a takřka v téže chvíli mi svými 
možnostmi učaroval rentgen, ač primitivní. 

Prý jste ho u nás použil jako první! 

Možná. Tenkrát se to neevidovalo. Pravda je, že jsem se vynálezem nadchl, zatímco kolegové 
byli skeptičtí. Hned na jaře roku 1896 jsem zajel do Brna, kde doktor Tomalík před lékařskou 
společností o novém přístroji podrobně referoval. Reakce byly veskrze negativní. Že prý to je 
věc k ničemu a pro medicínu bez budoucnosti. 

A vy na to? 

Volil jsem skutek, ne kecy. Co následovalo, vám bude připadat jako anekdota. Víte, kde jsem 
s rentgenem poprvé manipuloval? Představte si, že v restauraci hotelu Černý kůň Na Příkopě. 
Ten hotel už neexistuje, na jeho místě stojí Slovanský dům. Pan hoteliér Antonín Cifka byl 
podnikavec, který své hosty rád něčím překvapoval, a tak pro jejich pobavení jako první 
v Čechách koupil coby novou atrakci rentgenový přístroj. Pivaři si tak mohli ke gaudiu 
přihlížejících navzájem ukazovat kostry. Zájem byl ohromný. Načež jsme na chirurgické 
klinice přijali tesaře s bodavými bolestmi břicha. Případu jsme nerozuměli. Z bezradnosti mě 
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napadlo zavézt pacienta k Černému koni. Svlékl jsem ho do půli těla, zapnul rentgen – a našel 
jsem mu v žaludku černý stín hřebíku. Vzápětí Maydl toho chlápka, co ani nevěděl, kdy hřeb 
spolkl, úspěšně operoval. To se stalo začátkem roku 1897, čili rok a měsíc po Roentgenově 
objevu. Takže jsme se v diagnóze rentgenem zařadili mezi první ve světě. Novináři pak 
z kuriózního případu vyrobili senzaci, přičemž se v jejich zprávách z tesaře stal vězeň, co se 
chtěl sebepoškozením dostat z basy, ale to už je fuk. 

A dál? Stal jste se tím pádem rentgenologem? 

Obojím! Chirurgem, který pod vedením Maydlovým uskutečnil první resekce žaludku při 
chronickém žaludečním vředu, což byl původně Billrothův zákrok, jaký na jiných klinikách 
ještě léta zakazovali, ač se později stal rutinou. A současně rentgenologem, neboť tesařův 
hřebík přesvědčil nedůvěřivého Maydla, aby vzápětí dovolil přístroj pro kliniku pořídit. 
Nebyly ovšem prachy, tak jsem dal 4000 zlatých ze svého. Časem se sice dluh zamázl, 
nicméně pro naše první rentgenologické laboratorium jsem musel bůhvíkolik roků kupovat 
fotocitlivý materiál z vlastního platu. Vlastně až do odchodu z kliniky. 

Vy jste odešel? Přestala vás snad práce bavit? 

Naopak! Pustil jsem se i do radiologie, radium jsem zajisté ve velkém kupoval ze svého. Ale 
považoval jsem své pokusy za průkopnickou práci, vždyť jsem mezi prvními začal i 
s ozařováním zhoubných nádorů. Jenže náhle přišel konec. Musel jsem odevzdat klíče a 
poroučet se. Přiznávám dnes, že to bylo k vzteku. Dodnes je ta jizva v duši citlivá. Vždyť 
chirurg bez skalpelu je jak houslista bez nástroje či malíř bez barev. 

Co se stalo? Měl jste malér? 

Žádný. Po Maydlově předčasné smrti v roce 1903 jsem 1. chirurgickou kliniku s jeho 
doporučením asi rok dokonce vedl, pak ale ministerstvo dalo přednost mému spolužáku 
Oťasovi Kukulovi. Byl to skvělý operatér a lékař, což o to, dvakrát fér to ovšem nebylo. 
Argumetovalo se, že Kukula měl podstatně víc odborných publikací než já, což určitě byla 
pravda, já mu se svými osmi články nemohl konkurovat. Vždycky jsem raději dřel, studoval, 
organizoval, na psaní a osobní reklamu jsem žádný fořt nebyl. Svoje sehrály nepochybně i 
tlačenky z pozadí… Ale nechme to spát! Podstatné bylo, že jsem se na řadu let musel vzdát 
velké chirurgie. Vedl jsem pak pražskou polikliniku, jenže tam se směly dělat jen drobné 
zákroky. Šít rány či řezat furunkly už mě nemohlo uspokojit. Nakonec jsem se proto rozhodl, 
že když mi kliniku sebrali, postavím si novou a vlastní. 

Kliniku? A za co, proboha? 

Založil jsem akciovku. Možná jsem se svým talentem vymluvit lidem díru do hlavy měl být 
podnikatelem. Dal jsem k dispozici vlastní úspory, přisypal na hromádku peníze přátel a 
sponzorů. Finančně mi úžasně pomohli profesoři Rubeška a Jerie, slavní porodníci, patolog 
Hlava, internista Pelnář a řada dalších. Vyhlídl jsem si zanedbanou, asi čtyřhektarovou 
zahradu v Podolí, v těsném sousedství vyšehradských hradeb. A v roce 1909 naše společnost 
Pražské sanatorium ten pozemek za čtvrt milionu korun koupila. Všem kolegům jsem 
nasliboval, že vznikne ústav mnohem komfortnější, než byly tehdejší pražské nemocnice, a 
taky komplexnější. Základem bude zajisté velká chirurgie, na ni však navážou mnohá další 
terapeutická oddělení až po gyndu, porodnici, rehabilitaci atd. Špitál že bude přístupný i 
praktickým lékařům. A současně pacientům všech vrstev. Budou podle svého sociálního 
statusu rozděleni do několika plátcovských tříd, přičemž ti nejbohatší, a že se pak hrnuli, 
zaplatí ze svých tax pobyt těm nejchudším. A vida, povedlo se! 
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Opravdu se lékaři na projektu byli ochotni finančně podílet? 

My patřili ještě k staré gardě vlastenců a idealistů. Český doktor myslel přísahu sloužit lidem 
velmi vážně. A když byl dobrý, navíc slušně vydělával. Mnozí z nás zůstávali raději starými 
mládenci. Kvůli povinnostem. Věděli jsme, že císař pán ani rakouské ministerstvo 
zdravotnictví Praze žádnou supermoderní nemocnici nepostaví. Tak jsme do toho šli 
privátně… Mimochodem, víte, kdo mi byl jedním z příkladů? Starý profesor Thomayer. Ten 
pacientům účtoval podle kabátu. Ošuntělé ošetřil gratis nebo nejvýš za zlatku. A v Trhanově, 
svém rodišti, dal postavit chudobinec, aniž to halasně vytruboval. Tu samozřejmou ochotu 
dělat užitečné věci jsem vždy obdivoval a brzy i napodobil. Když třeba v roce 1912 vypukla 
na Balkáně další válka s Turky, neváhal jsem, dal jsem dohromady – to se ví, že za svoje 
peníze - polní tým, a jeli jsme do Bělehradu zachraňovat zraněné slovanské bratry. Během 
několika měsíců jsme provedli kolem 1800 chirurgických zákroků. Umřelo nám tenkrát 
všehovšudy asi čtyřicet nejtěžších případů. To má pak člověk pocit dobře vykonané práce. A 
já se tenkrát vracel s novou otázkou, jak usnadnit další život válečným invalidům. Od ní byl 
už jen krok k myšlence obecnější: co dělat pro handicapované? Zavřít oči a nechat je osudu? 
Projekt příští Jedličkárny mi začal vrtat hlavou. 

Úžasné! Ale nedopověděl jste, jak to dopadlo s Pražským sanatoriem… 

Skvěle. Oslovil jsem profesora pražské techniky architekta Rudolfa Kříženeckého. On 
projektoval kdeco, třeba plicní sanatorium na Pleši. A byl to, mimochodem, starší bratr Jana 
Kříženeckého, otce naší kinematografie. Rudolf sanatorium vyprojektoval, dal mu 
novobarokní reprezentativní kabát a současně nejmodernější provozní strukturu, jak jsem ji 
okoukal při zájezdu do Spojených států v proslulé nemocnici Mayo. Firma Nekvasil začala 
stavět někdy na pomezí roku 1911-1912 a 28. června 1914 byli přijati první pacienti. To vím 
přesně, protože v ten den zastřelili v Sarajevu následníka rakouského trůnu. Postavili jsme 
lacino a v krátké době jednu z nejmodernějších nemocnic v Evropě. Sanatorium se brzy stalo 
2. chirurgickou klinikou a já jejím šéfem. Funkce jsem se vzdal teprve nedávno. Zdraví holt 
už jednomu neslouží… (Pokud to snad mimopražští čtenáři nepochopili, šlo o dnešní, dodnes 
moderní Ústav péče o matku a dítě v Podolí – pozn. autora.) 

Jestli se nepletu, Jedličkův ústav byl otevřen už asi o rok dřív! Kde se ve vás bralo tolik 
energie? A jak jste mohl všechny své povinnosti stíhat? 

Nedělal jsem nic jiného, než dělal. A když už jsem únavou nemohl ani spát, sedl jsem do své 
Pragovky, měl jsem populární miňonku kabriolet, a zajel za svými dětmi na chalupu do 
Krkonoš. 

Prosím? Za dětmi? 

Nekoukejte tak! Měl jsem dvě děti: ochočenou srnku a neuvěřitelně přítulnou husu, která za 
mnou chodívala jak pes. Když jsem jednou za čas přijížděl do Harrachova, už zdálky poznala 
zvuk motoru, přiletěla a sedla si na sousední sedadlo. Prostě vedle tatínka.  

Roztomilé! Povězte ale, jak vznikl váš ústav pro postižené děti… 

To šlo po krocích. A mělo to svou logiku. Už jsem se možná zmínil, že jsem byl celkem 
renomovaný operatér, zejména v břišní a kostní chirurgii, všude jsem ale vždy prohlašoval, že 
chirurgie se nedá pořádně dělat bez medicíny en blok. Idea celostního lékařství stála za 
vznikem podolského sanatoria. V roce 1911 jsem se stal spoluzakládajícím členem Spolku pro 
léčbu a výchovu mrzáků v Praze. Načež jsem udělal zmíněnou zkušenost s balkánskými 
válečnými invalidy. Došlo mi, že pro postižené je třeba něco dělat. Už se sice neházeli ze 
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skály jako v antice, ale stát o ně pečoval málo, aby se neřeklo. Tisíce mrzáků včetně dětí byly 
odkázány na žebrotu. Při výstavbě podolského sanatoria mě napadlo, že… 

Pro pána krále, vždyť vy jste Jedličkárnu zřídil hned nad sanatoriem, nahoře na 
vyšehradských hradbách! Teď mi to dochází! 

Jasně, pane! Co nejblíž svému hlavnímu pracovišti! Nápad, není-liž pravda? Stačilo probourat 
branku v hradbách, a mohl jsem běhat sem tam i několikrát denně. Koupil jsem totiž takovou 
barabiznu hned naproti domku výstřední spisovatelky Popelky Biliánové, v ulici V Pevnosti. 
Trochu jsme zadaptovali sousední křídlo, tzv. domeček, a 1. dubna 1913 jsme tam nastěhovali 
prvních třináct vybraných chovanců. Možná jsme jim zachránili život, určitě však naši 
frekventanti brzy získali sebevědomí, nové schopnosti a jistou míru štěstí. Bezruké, beznohé, 
rachitické a jinak poškozené děti. Jak jsme domov rozšiřovali a renovovali, nabírali jsme další 
postižené. Dnes jich máme kolem sto padesáti. Některé děti tu bydlí, některé dojíždějí. 

Asi se už nemám ptát na peníze… 

Ale klidně. Co jsem mohl, investoval jsem já. Velmi se osvědčil recept vyzkoušený předtím 
v případě podolského sanatoria. Přispěli členové zmíněného Spolku, desítky ušlechtilých duší 
odjinud, podnikatelé, rodiče, věhlasné osobnosti. Dárci vesměs chtěli zůstat v anonymitě. 
Takže prozradím jen dvě osobnosti. Představte si, že přítel, gynekolog profesor Pawlik, nám 
odkázal veškeré úspory. A největším mecenášem se stal slavný kritik F. X. Šalda, který nám 
přinesl vkladní knížku s částkou 450 000 korun! Mohli jsme tak pro děti koupit malý zámeček 
v Lochovicích u Zdic. Díky darům desítek dalších filantropů jsme před několika lety, v roce 
1922, otevřeli v ulici na Pankráci novou budovu s ortopedickou ambulancí a nemocnicí 
včetně dvou operačních sálů. A stavíme i vylepšujeme dál. V závěti, o níž jsem se zmínil, 
odkazuji Jedličkovu ústavu i svou harrachovskou chalupu. 

Co je hlavním posláním vašeho ústavu? 

To je přece evidentní! Svázali jsme do jednoho uzlíčku životně nutnou odbornou léčbu těžce 
postižených dětí s péčí o jejich vzdělání a výchovu s cílem umožnit jim, pokud lze, 
plnohodnotný život. A výsledky ukazují, že to lze. Během světové války a po ní jsme program 
ještě rozšířili – začali jsme podobným způsobem pečovat o válečné invalidy, úspěšně se 
snažíme naučit je novým řemeslům a pomáháme jim zařadit se zpátky do života, vydělat si na 
chleba a podobně. Postižené děti i veterány prostě vracíme do života. 

Vy, profesore, své chovance i učíte? 

Léčím je a opatruju, šéfuju pedagogickému i ošetřovatelskému týmu, sháním peníze atd. 
Tedy… tak tomu bylo donedávna, kvůli zdraví jsem nedávno rezignoval a řediteluje teď 
vynikající pedagog Augustin Bartoš. Já už to vše sleduji jen z povzdálí. A s nostalgií. No a na 
výchovnou i rehabilitační práci máme lidi. Je jich čím dál víc. Před jejich oddaností 
namáhavému úkolu se skláním. Handicapované musíte mít rád. Ne ale nějakou lítostivou 
láskou. Plodná a užitečná láska se neutápí v citech, spíše je povinností. Povinnost každodenně 
vláčená na hřbetě se výstižně jmenuje láska. 

Promiňte, proč musel odejít váš proslulý vychovatel František Bakule? 

On to byl senzační, geniální kantor. Studna nápadů a inovací. Přizval jsem ho hned na 
začátku, aby vedl pedagogickou část ústavu. Absolutně se dětem oddal, žil s nimi, věnoval 
jim dny i noci. Přišel z Malé Skály, kde kantořil. Už tam vedl výtečný soubor Bakulových 
zpěváčků. Muzika mu byla jedním z nástrojů, jimiž motivoval děti k nepředstavitelným 
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výkonům. Své zpěváčky úspěšně diriguje dál, jezdí s nimi po světě, koncertoval ve Spojených 
státech, ve Francii a jinde, všude sklízejí Bakulata totální ovace. U nás František řediteloval 
do roku 1920. Dokázal neuvěřitelné věci. Založil v ústavu snad 13 cvičných, pak i několik 
výrobních dílen na profesionální úrovni. Dal životní i pracovní náplň řadě válečných invalidů. 
Třeba naše ortopedické pomůcky a protézy se jeho zásluhou staly skvělým obchodním 
artiklem, tak jako v současnosti jimi jsou naše ručně vázané koberce. Když chtěl Bakule uvést 
do provozu knihvazačskou dílnu, neváhal se řemeslo naučit. Zrovna tak truhlaření či 
ortopedickou výrobu. Jeho novátorské pedagogické zásady jsem obdivoval, ostatně proto 
jsem ho pro ústav získal. On motivoval a učil děti prací a tvorbou. Kašlal na školní osnovy a 
shora nařizované zdeúřední metodiky. Počítat, číst a psát začal děti učit, až když to nějak 
vyplynulo ze situace, když si třeba měly rozměřit truhlářský výrobek, nebo určit jeho 
pořizovací náklady a prodejní cenu. Pak ovšem děti dosahovaly i v učení přímo zázračných 
výkonů. Třeba prvňáčky byl schopen naučit číst ne za rok, nýbrž za tři měsíce. Psát zrovna 
tak. Bezrukého Frantíka, našeho nejpopulárnějšího chovance, naučil psát, kreslit, ba i rýt 
nohama. Bakule byl dar z nebes. Ale jak to tak s génii bývá, byl i hodně svéhlavý, konfliktní, 
v ničem si nedal říct. Průšvihy měl zejména se školními inspektory a vůbec úředníky 
z ministerstva, kteří na něm chtěli dodržování školních předpisů a zvyklostí, jakož i patřičné 
vyplňování lejster. Tu některého seřval, tu vyhodil. Léta jsem ho kryl, bránil a zaštiťoval, 
jenže to nešlo do nekonečna. Nakonec se neudržitelnými staly i naše vztahy. Bakule se v roce 
1920 i s partou chovanců sebral a odešel. Dnes má svůj vlastní výchovný ústav pro 
handicapované. A Bakulovy zpěváčky. Útěchou mi je, že mám za něho plnohodnotnou 
náhradu, Augustina Bartoše. 

Vy už se vrátit nehodláte? 

Pane, já se tiše nemohu dočkat, až odejdete, abych si píchl morfium. Jsem troska. Vidíte, jak 
schovávám levačku? Nosím na ni nitěnou rukavici, a tři prsty mám vycpané. To je má daň 
rentgenu. Když jsme začínali, nevěděli jsme o důsledcích ozáření prakticky nic. Přitom 
expozice byly občas i devadesátiminutové a my se nijak nechránili. Tři nekrózní prsty mi 
postupně museli uříznout. Zrovna chirurgovi! To nebyla sranda, naučit se pak znovu operovat 
jen s palcem a ukazováčkem na levačce. Podobně je to s celým mým organismem. Skončil 
jsem. Co naděláte? Utěšuju se, že jsem kus práce po sobě zanechal. Já vím – nic moc. Pořád 
je ale lepší, řečeno s klasikem, zapálit aspoň jednu svíci, než proklínat tmu… 

 

 

Portrét R. Jedličky 

„Není důležité, aby žil člověk dlouho, ale aby byl uspokojen 
svým způsobem života a šťasten svým konáním. Je-li v tomto 
štěstí člověka obsažen i kousek štěstí jiných, pak je život 
krásný.“ 

Prof. MUDr. Rudolf Jedlička (1869-1926) 


