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Profesor Miroslav 
Engliš a jeho kulaté 
narozeniny
Tak, jak to bývá u těchto článků zvykem, chtěl 
jsem původně napsat něco ve smyslu „Miroslavu 
Englišovi k osmdesátinám“, ale pak jsem to opustil, 
protože by si všichni mysleli, že jsem se zmýlil v čísle. 
Nevím, kdo se v čísle zmýlil – zda matrikáři, rodiče, 
sám profesor Engliš, příroda nebo kdokoli a cokoli 
jiného. V každém případě muselo dojít k závažné 
metrologické chybě, protože stav subjektu zásadně 
neodpovídá číslovce, která je na rodném listu. Po-
přejme tedy profesoru Englišovi k narozeninám, ať 
už mu je kolik chce! 
To, co sem píšu, je tak trošku osobní dopis, který 
měl být spíše poslán jemu. Nejde o standardní 
přání, ale on Miroslav také není standardní, a tak 
to určitě pochopí.
Asi nemá smyslu psát obvyklé údaje – vzhledem 
k dosaženému věku už byly publikovány vícekrát 
a lze je nalézt na webové stránce ČSKB, ve starších 
výtiscích FONSu a Klinické biochemie a metabolis-
mu a obávám se, že i v časopise Biochemia Clinica 
Bohemoslovaca, který přestal vycházet před 30 lety, 
se měl článek o jeho kulatých narozeninách objevit 
– ale BCB tehdy právě skončila….
Ostatně gratulaci, která by mluvila především o zá-
sluhách profesora Engliše, chystáme do Klinické 
biochemie a metabolismu – a že těch zásluh je!
Daleko horší je, že se o Mirkovi už píše těžko – prá-
vě proto, že články k jeho kulatým a půlkulatým 
narozeninám se objevují pravidelně a on je pořád 
stejný! Nestárne, netrpí chorobami a potížemi, 
kterými trpíme my mnohem mladší, spíše nás 
zahanbuje svou čilostí a aktivitou. Mám v paměti, 
jak si kdysi dávno stěžoval, že jeho tehdejší šéf, 
profesor Mašek, měl nepříliš oblíbenou vlastnost, že 
pracoval kdykoli a předpokládal, že stejně jsou na 
tom jeho podřízení. Takže měl zvyk jim volat třeba 
uprostřed noci, když se chtěl na něco zeptat nebo ho 
něco napadlo. Nevím, asi je to nakažlivé, ale mnozí 
jste to už jistě zažili: když Engliš něco chce sdělit 
nebo se na něco zeptat, tak to chce hned. Nedá se 
odradit – nejsem v kanceláři a má sekretářka řekne, 
že se vrátím za hodinu a že mi to vyřídí. Volá za 30 
minut a bez jakéhokoli úvodu na ni vybafne: „Už 
je tam?“ Až mě konečně sežene, začne standardně: 
„Kde se flákáš?“ Myslí to přátelsky, tuší, že se obvykle 
neflákám, ale přesto – když nejste k dispozici tehdy, 
když má profesor Engliš pocit, že byste být měli, je to 

nepochybně vaše chyba. Podobně řeší kurzy IPVZ 
(a obávám se, že už to nikdy nikdo nebude dělat tak 
pečlivě): má program výše uvedeným způsobem se-
stavený měsíce dopředu a několikrát to připomene. 
Je prostě perfekcionista (při mém zlozvyku dělat 
vše v poslední chvíli, to těžce nesu). Ale jemu nelze 
odolat – zatímco jiným odříkám a oddaluji rozhod-
nutí týdny a měsíce, jemu musíte odpovědět hned. 
A samozřejmě předpokládá, že odpovíte ano – ale 
když už to opravdu nejde, tak to dokonce dokáže 
uznat. Ještě je potřeba dodat, že marně vzpomínám 
na situaci, kdy chtěl něco pro sebe – vždycky se stará 
o jiné a snaží se jim pomoci.
Pro ty, co ho znáte spíše pracovně, je třeba říci, že 
stejně naléhavé jsou jeho otázky i v „nepracovní“ 
oblasti. Každý rok od počátku prosince průběžně 
telefonem kontroluje, kolik máme napečeného 
cukroví a zahanbuje nás tím, že je v předstihu. Nikdy 
nezapomene zavolat na Štědrý den dopoledne a po-
přát. Tak jako u Jaborů, tak i u nás si raději povykládá 
s našimi manželkami. Je to milé.
Fascinující – hlavně pro mne, který nesportuji – je 
jeho tělesná a sportovní aktivita. Historkami, jak 
zahanboval lyžaře ve francouzských Alpách, kteří 
považovali za vyhazování peněz jezdit v tak těžkých 
podmínkách, jistě musel bavit i jiné (pro ty, co ho ne-
znají – když to opravdu ti předčasně zbohatlí třicát-
níci vzdávali, že počasí na to není a jde o vyhazování 
peněz, předvedl skvělý sjezd a sdělil, že žádné peníze 
nevyhazuje, protože od sedmdesáti jezdí zadarmo). 
Ještě nedávno tam ostatně vedl kurzy lyžování. Jeho 
láska k Jeseníkům, kde se téměř narodil, je pověstná. 
Pstruzi, procházky, příroda, přátelé – tam asi čerpá 
sílu. U Tondy Dostála a na čerstvém vzduchu. Bez 
toho být nemůže.
Je toho víc, bez čeho být nemůže. Zcela mimo 
kategorii jsou vnučky – miluje je, hýčká a trénuje. 
Je na ně pyšný - a je to asi jediná věc, ve které ho 
„porážím“ – mám více vnuků a vnuček než on a je 
prakticky jisté, že to nedožene. Je to ale asi jediné, 
v čem je porazitelný. Když jsem u něj (jako začína-
jící mladík v klinické biochemii u asistenta – asi už 
docenta – katedry klinické biochemie ILF) absol-
voval několik pohovorů, nabídl mi tykání, možnost 
kdykoli přespat u něj v pracovně a posnídat u něj 
doma, a hlavně přátelství. Nemohl mi nabídnout 
více – přátelství s Mirkem Englišem je hodně velký 
dar. Rád bych si ho užíval ještě dlouhá léta.
Všechno nejlepší, Mirku!

Vladimír Palička 
(i za mnohé jiné)


