OSOBNÍ ZPRÁVY

Blahopřání k 80. narozeninám MUDr. Jana Zdražílka, CSc.
Congratulations to Jan Zdražílek on the 80th anniversary
Dne 12. listopadu tr. oslavil své kulaté narozeniny MUDr. Jan Zdražílek, CSc. Narodil se v Brně, kde
promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v roce 1957.
V Brně zahájil i svou profesní dráhu a v roce 1963 přešel do Prahy
do tehdejšího Ústavu epidemiologie a mikrobiologie. Nejprve pracoval čtyři roky v laboratorní diagnostice zarděnek a spalniček u doc. Juraje Strausse,
později v oddělení doc. Karla Žáčka na problematice polia
a ostatních enterovirů.
V roce 1981 nastoupil na funkci vedoucího Referenční
laboratoře pro typizaci stafylokoků. V té době se začaly
v klinické bakteriologii uplatňovat i kmeny koagulázanegativních stafylokoků, kterým se dr. Zdražílek začal intenzivně věnovat. Jako jeden z prvních začal u nás pracovat
s mikrometodami: ve spolupráci s brněnskou Lachemou
ověřoval jednostripové STAPHYtesty. Velice se nadchnul
i pro využití osobních počítačů v laboratoři.
Po šesti letech působení ve stafylokokové laboratoři
v roce 1987 z našeho ústavu odešel na místo vedoucího

oddělení TBC při hygienické stanici hl. m. Prahy. I po
odchodu do důchodu v r. 1993 pracoval na oddělení na
částečný úvazek ještě do roku 2001. Jeho další profesní
aktivitou, a dá se říci i jedním z velkých koníčků, bylo pedagogické působení na střední zdravotnické škole, kde řadu
let přednášel budoucím laborantkám mikrobiologii.
MUDr. Jan Zdražílek je i v důchodu velice aktivní, díky
počítači a Internetu je nadále ve spojení se svým vědním
oborem. Své známé udivuje svými výtvarnými výtvory –
obrazy namalované klasickou malířskou technikou, ale vytváří pozoruhodná díla i v prostředí grafických programů.
Jeho opravdu velikou láskou je hudba. Už v mládí zvládl
hru na klavír, zpíval ve sboru a v pozdních letech dokonce
začal navštěvovat hudební školu, aby se naučil hře na příčnou flétnu. Již řadu let je vůdčí postavou komorního souboru „Korunní trio“, ve kterém díky moderní klávesové
technice hraje klavírní, čembalový, či varhanní part.
Milý Honzo, ať Ti zdraví slouží a hudba, stejně jako
další tvůrčí aktivity, Ti přináší radost.
Za všechny kamarády a bývalé spolupracovníky Ti k jubilejním narozeninám blahopřejí
Petr Petráš a Viktor Hynčica
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