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jubileum

Doc. MUDr. VÁCLAV BEK, DrSc.

Vfiíjnu leto‰ního roku oslavil své 80. narozeniny. Bezesporu pat-
fií mezi spoluzakladatele klinické onkologie, a proto nevzpome-
nout tohoto v˘roãí na stránkách na‰eho ãasopisu by bylo nejen
nesprávné, ale i nevdûãné. JiÏ jsem napsal mal˘ ãlánek do âLâ
(ã. 21) a nechtûl jsem se znovu k tématu vracet. Dilema napsat
ãi nenapsat mi nakonec pomohl vyfie‰it sám doc. Bek. Pfii‰el za
mnou s prosbou, abych písemnû zdÛvodnil jeho vlastní „selhá-
ní“, za které povaÏuje nesplnûní zadaného úkolu spoleãností
SROBF âLS JEP pfied mezinárodní konferencí ESTRO konané
letos v záfií v Praze. Mûlo se jednat o historick˘ pfiehled radiote-
rapie ãi radiaãní onkologie v âR. Zde jsou jeho slova.: ihned
a s vervou jsem se pustil do práce. Vypracoval jsem komplexní
dotazník a poãátkem prosince 2001 jsem jej rozeslal na 34 pra-
covi‰È, abych získal co nejvíce historick˘ch i souãasn˘ch údajÛ.
Návratnost byla témûfi stoprocentní. VáÏná zdravotní krize zpfie-

lomu roku 2001 a 2002 s následnou nároãnou operací a rehabi-
litací mi nedovolila pfiijat˘ úkol splnit, Chtûl bych upfiímnû podû-
kovat v‰em kolegÛm a kolegyním, ktefií mi s ochotou a mimo-
fiádnou péãí informace o sv˘ch pracovi‰tích zaslali.
Slova urãit˘m zpÛsobem vypovídají o nûkter˘ch povahov˘ch
rysech jubilanta. O jeho nesmírné dÛslednosti aÏ úpornosti,
vytfiíbeném smyslu pro pravdivost a exaktnost. Tato práce sice
nebyla dokonãena, ale co ty ostatní! Monografie, skripta, uãeb-
nice (15), publikace v na‰em i zahraniãním písemnictví (250),
odborné pfiedná‰ky pfiednesené u nás i za hranicemi na‰eho stá-
tu (300), vedení v˘zkumn˘ch projektÛ a grantÛ, udûlení nûko-
lika prestiÏních cen a uznání. Osobnû si v‰ak cením nejvíce jeho
v˘chovné ãinnosti, kdy dokázal mnohé pfiesvûdãit o správnos-
ti volby vûnovat se onkologii, kdy fiada z nich dnes mÛÏe pro-
hlásit - byli jsme jeho Ïáky.
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