
Životopis MUDr. Zdeňka Hlobila 

Pan Hlobil se narodil významnému veselskému doktorovi Josefu Hlobilovi 

24. září roku 1933. V domě, ve kterém se narodil, žije i nyní. 

V té době ve Veselí nad Moravou stály čtyři obecné školy a on v roce 

1939 nastoupil do jedné z nich. Po ukončení 1. stupně přestoupil na gymnázium 

ve Strážnici. Po válce v roce 1946 se účastnil ozdravného zájezdu do Anglie na 

ostrov Wight pro děti, které přišly o rodiče během války. V deseti letech mu 

totiž nacisté popravili otce v Berlíně – Charlottenburgu. 

  Od raného mládí byl zapojen do tělovýchovné jednoty Sokol, ve které se 

po celý život velmi angažuje. 

 Původně měl studovat hygienickou fakultu. Byl mu umožněn přestup na 

lékařskou fakultu v Brně. Zde studoval až do roku 1957 stomatologii a 

všeobecný lékařský směr. Po roce 1957 byl zařazen na práci v nemocnici 

v Uherském Hradišti na plicním oddělení. Původně zde působil na interním 

oddělení, ale po rozšíření tuberkulózy dostal možnost přestoupit na již zmíněné 

plicní oddělení. V Uherském Hradišti působil celých 22 let. S příchodem roku 

1979 odešel do Ostravy. Zde se z něj stal hlavní odborník na tuberkulózu. Po 

skončení práce v Ostravě opět zavítal do Uherského Hradiště. Zde byl zaměřen 

na léčbu průdušek. Strávil zde dalších 21 let. Na začátku devadesátých let 

odešel do důchodu. Dostal však nabídku pracovat v lázeňském městě 

Luhačovice. Tuto nabídku přijal a působil zde dalších 16 let. I když měl nárok na 

důchod, odmítnul jej. MUDr. Hlobil operoval 30krát – 40krát za rok. 

Tuberkulóza byla v České republice vymýcena, avšak po příchodu 

národnostních menšin (z Asie) se opět vrátila. Na zasloužený odpočinek odešel 

až ve svých 80 letech.  

I nadále se ale účastní konzultací a revizních komisí. Též se setkává 

s bývalými členy Sokola. Pořádají slety i v cizích zemích. Například v Paříži, ve 

Vídni, v Egyptě i v Americe. Pan Hlobil je člověk velmi aktivní, činorodý, plný 

elánu a chuti do života.  Za náš tým přejeme panu doktorovi hodně zdraví a 

spoustu dalších aktivních dní. 


