
V dnešním speciálním 
vydání vás seznámíme 
s významnou osobností 
profesorem MUDr. Pav-
lem Klenerem DrCs.
Profesor Pavel Klener, který se na-
rodil 9. dubna 1937, je uznávaný 
onkolog a hematolog, patří k českým 
průkopníkům chemoterapie. Byl 
také prvním polistopadovým minist-
rem zdravotnictví ve vládě „národní-
ho porozumění“.

Narodil se v Bratislavě a v roce 1961 
promoval na Fakultě všeobecného 
lékařství Univerzity Karlovy. V 60. le-
tech studoval hematologii také v Pa-
říži, od 70. let se systematicky věnuje 
protinádorové chemoterapii.

Jako lékař začínal na II. interní klini-
ce Fakulty všeobecného lékařství UK 
v Praze. Později se stal přednostou 
Onkologické kliniky tamtéž. V letech 
1994 až 2006 působil jako prorektor 
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pro vědu na Univerzitě Karlově (UK). 
Od března 2002 do listopadu 2007 
vedl Ústav hematologie a krevní 
transfuze, odvolán byl kvůli nesou-
hlasu s jeho sloučením s Všeobecnou 
fakultní nemocnicí. Působí jako pro-
fesor na 1. Lékařské fakultě UK.

Kromě lékařské praxe a vědecké od-
borné činnosti se Klener angažoval 
od 90. let také v politice. Jako kandi-
dát Občanského fóra byl od prosince 
1989 do června 1990 ministrem zdra-
votnictví. Na dva roky také v červnu 
1990 zasedl do lavic České národní 
rady. Jako poslanec se podílel na 
tvorbě nového zákona o vědě a o Aka-
demii věd ČR. V letech 1992 až 1995 
byl členem Občanské demokratické 
aliance. V roce 2006 kandidoval do 
Senátu za Stranu zelených v Praze 
12, o dva roky později za KDU-ČSL 
v Praze 1, v roce 2009 do Evropského 
parlamentu jako nezávislý za KDU-Č-
SL a v roce 2010 do obecního zastupi-
telstva Prahy 1.

V roce 2003 dostal od tehdejšího 

prezidenta Václava Klause Medaili Za 
zásluhy druhého stupně. V roce 2012 
obdržel cenu Česká hlava za mimo-
řádné vědecké výsledky.

Je ženatý, má dvě děti.

Starší Veronika je profesorkou na 
gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. 
Zde vyučuje anglický jazyk a hudbu.

Mladší Pavel se vydal stejnou cestou 
jako jeho otec. Je lékař zabývající se 
molekulární biologií a onkologií na 
1. LF UK Ústavu patologické fyziologie.
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Zábava

Počasí

Rekordní teploty pro 13. března                                          
Nejvyšší teplota: 18,7 °C (rok 2002) 
Nejnižší teplota: -11,8 °C (rok 1785) 

Dlouhodobý průměrný normál: 4,1 °C

PROFESOR PAVEL KLENER

reklama

Křížovka
1. Název města, ve kterém žije profesor Klener více jak 80 let  
2. Hlavní město Francie
3. Příjmení prezidenta v době jeho funce ministra zdravotnictví  
4. Křestní jméno manželky profesora Klenera
5. Vědní obor zabývající se studiem krve

6. Pěvecký sbor, ve kterém zpíval?
7. Část Prahy, ve které profesor bydlí
8. Křestní jméno otce profesora Klenera
9. Kalendářní měsíc, ve kterém se profesor Klener narodil  
10. Kapalina kolující tělem
11. Oblíbená barva
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Nejdůležitější je rodina!

Tatínek: Eduard Klener (9. 5. 1887–2. 5. 1964), pracoval jako ředitel Krajského úřadu  
v Bratislavě, Maminka: Františka Klenerová (Mirvaldová) (27. 2. 1901–28. 10. 1988),
byla v domácnosti

Ocenění od prezidenta 
České republiky
28. října 2003 obdržel státní  
vyznamenání od prezidenta České 
republiky Václava Klause medaili 
Za zásluhy o stát II. stupně  
v oblasti vědy.

Českou hlavu obdržel 
Klener
 Lékař Pavel Klener obdržel za rok 
2012 hlavní Národní cenu projek-
tu Česká hlava za průkopnictví v 
zavádění chemoterapie zhoubných 
nádorů do klinické praxe, její vy-
světlování moderními poznatky 
molekulární biologie  
a založení této disciplíny v Česko-
slovensku. V letech 2002 až 2007 
byl ředitelem Ústavu hematologie  
a krevní transfúze. 

Jak odpočívají slavní?
Dnes: profesor Pavel 
Klener
Profesor Pavel Klener je velmi za-
městnaný člověk. Ač je mu již více 
než 80 let, tak každý všední den 
vstane a jede do Všeobecné fakult-
ní nemocnice na Karlově náměstí, 
kde pomáhá lidem a předává své 
znalosti a zkušenosti. 

Ale jak takový člověk odpočívá?

Již od dětství se věnoval sportu a to 
od dětského bruslení po zamrzlé 
Vltavě až po atletiku, kde získal i 
Tyršův odznak zdatnosti. Ale jeho 
velkou vášní byl především zpěv. 

Zpíval v Kühnově dětském sboru.  
I když tuto vášeň musel kvůli studiu 
medicíny opustit, tak láska k hudbě 
a kultuře přetrvala. Velkým odpo-
činkem je pro něj i rodina, která mu 
vždy dělala podporu a zázemí. Jak 
sám říká, tak bylo velmi těžké svůj 
čas rozdělit mezi práci a rodinu.  
O vše se starala hlavně jeho žena 
Marcela, ale i on se snažil se rodině 
věnovat. Pořádali spolu výlety, jezdili 
na dovolené atd. Dalším místem je-
jich společného (leckdy pracovního) 
odpočinku je chalupa. Místo,  
kde tráví čas velice rád. 
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Tři bratři 
RNDr. Jiří Klener CSc. (* 1925, † 1998) 
byl vědecký pracovník Ústředního 
ústavu geologického v Praze.

Maturoval v roce 1944. Po skončení 
války se přihlásil na přírodovědec-
kou fakultu a zvolil si obor příro-
dopis a zeměpis. Studium ukončil 
v roce 1949 a získal tím aprobaci 
k vyučování na středních školách. 
Dráhu profesora však nenastoupil. 
Začal pracovat jako geolog. V roce 
1975 nastoupil do Ústředního ústavu 
geologického, kde byl jedním z hlav-
ních řešitelů úkolů Rady vzájemné 
hospodářské pomoci, zabývající 
se prognózami fosilních paliv na 
území Československa. Věnoval se 
publikační činnosti a byl uznáván 
za předního znalce v oboru ložisek 
černého uhlí.

Prof. MUDr. Vladislav Klener CSc.  
(* 1927) Je český lékař, vysokoškolský 
profesor a bývalý ředitel Státního 
ústavu radiační ochrany, zabývající 
se především hygienou záření a ra-
diační ochranou.

V letech 1946-1951 vystudoval Lé-
kařskou fakultu Univerzity Karlovy 
a následně pracoval v oboru vnitř-
ního lékařství. Od roku 1961 působí 
v oblasti radiobiologie a radiační 
patologie, mezi léty 1968 a 1970 jako 
ředitel Výzkumného ústavu hygieny 
záření. V letech 1977-1984 byl členem 
výboru Mezinárodní asociace radiač-
ní ochrany (International Radiation 
Protection Assotiation, IRPA). Na 3. 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
a na Fakultě jaderné a fyzikálně 
inženýrské ČVUT v Praze přednášel 
o hygieně záření. V roce 1991 byl 
jmenován profesorem. Roku 1995 byl 
jmenován prvním ředitelem tehdy 
zřízeného Státního ústavu radiační 
ochrany, od roku 1996 je činný ve 
Státním úřadě jaderné bezpečnosti.

Prof. MUDr. Pavel Klener DrSc.
Je český lékař a politik. 

V roce 2012 obdržel obdržel hlavní 
Národní cenu projektu Česká hlava 
za průkopnictví v zavádění chemote-
rapie zhoubných nádorů do klinické 
praxe, její vysvětlování moderními 

S manželkou Marcelou

Děti Veronika a Pavel

Rodina Pavle Klenera v roce 1954
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Jaká je oblíbená barva 
pana profesora Klenera?
Celý život ho obklopuje hlavně bílá 
barva. Nemá vyhraněnou barvu, 
ale nejpříjemnější je pro něj barva 
 modrá. Nelíbí se mu ostrá zelená.

Když se řekne: „KREV“
Hematologie = je vědní obor, jenž se 
zabývá studiem krve.

Červená krvinka = je krevní buňka 
a její funkcí je přenášení kyslíku, 
obsahuje červené krevní barvivo he-
moglobin. Červená krvinka se dožívá 
100 – 120 dnů.

Krevní destička = je bezjaderné tělís-
ko se schopností přilnavosti a shlu-
kování se. Podílí se na procesu zá-
stavy krvácení a srážení krve. Jejich 
životnost je 8 – 12 dní.

Bílá krvinka = je krevní buňka, která se 
podílí na fungování imunitního systé-
mu. Dožívají se několik dní až rok.

Oblíbené jídlo 
Husí krev na cibulce
•  300 ml čerstvé husí krve (není jisté, 

kolik jí dostanete, odměřte ji  
a uzpůsobte tomu množství pečiva)

•  necelé 2 rohlíky, nakrájené na 
kostičky

•  čerstvá majoránka  
(jen lístky a nedřevnaté části)

• sůl a čerstvě mletý pepř

• 1  stroužek česneku  
(nebo podle chuti), drcený

• 3 lžíce husího sádla

• 1  (červená) menší cibule, nakrájená 
najemno

Příprava jídla
1. Rohlíky zalijte krví. Přidejte trochu 
majoránky, sůl, pepř a česnek. V pánvi 
rozehřejte sádlo a osmahněte na něm 
cibuli doměkka. Přidejte pečivo s krví 
a duste, dokud krev nepřipomíná bar-
vou jelítkový prejt. Podle chuti dolaď-
te majoránkou, solí a pepřem.

2. Podávejte s pečivem jako předkrm 
nebo s bramborovou kaší jako hlavní 
jídlo.
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Michael Faraday (1791-1867)

poznatky molekulární biologie a za-
ložení této disciplíny v Českosloven-
sku. 
V roce 1961 vystudoval Fakultu vše-
obecného lékařství UK v Praze. Poté 
pracoval jako lékař a pedagog na 
II. interní klinice FN. V roce 1988 byl 
jmenován profesorem. Od roku 1990 
do prosince 2007 byl přednostou 
I. interní kliniky 1. LF UK a VFN. 

Mezi lety 1990–1993 byl proděkanem 
1. LF UK v Praze a v období 1994–
2006 pak prorektorem UK pro vědu.
V letech 1989 až 1990 byl ministrem 
zdravotnictví a sociálních věcí v čes-
ké vládě, v letech 1990 až 1992 pak 
poslancem ČNR za Občanské fórum 
a působil také mj. ve Výboru pro
vědu, kde vedl Komisi pro vědu. 
V květnu 1990 byl zvolen členem 
hlavního výboru Masarykova demo-
kratického hnutí. V letech 1992 až 
1995 byl členem ODA. 

Ve volbách do Senátu PČR v roce 
2006 kandidoval jako nestraník za 
Stranu zelených v obvodu č. 17 – Pra-
ha 12. Postoupil sice do druhého 
kola, ale v něm ho porazil v poměru 
hlasů 37,57 % : 62,42 % kandidát 
ODS Tomáš Grulich. 
Neuspěl ani ve volbách do Senátu 
PČR v roce 2008, kdy kandidoval jako 
nestraník za KDU-ČSL v obvodu č. 
27 - Praha 1. Se ziskem 11,82 % hlasů 
skončil na 5. místě a nepostoupil tak 
ani do druhého kola.
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Profesor Klener, narozen 9. dubna 
1937 v Bratislavě, je významný politik 
a lékař, od roku 1989 do roku 1990 
byl ministrem zdravotnictví a soci-
álních věcí a během svého života byl 
navržen i na prezidenta republiky.
Pavel Klener, jak už bylo řečeno, se 
narodil v Bratislavě, odkud byli on 
a jeho rodina po dvou letech, v době 
vzniku Slovenského štátu, vyhozeni 
spolu s ostatními Čechy. Od té doby 
žije zde, v Praze, v jedné z ulic na 
Malé Straně. „No, my jsme tam byli 
jako ti, kteří šli Slovákům pomoct, 
no a za odměnu nás Slováci vyhodili“ 
řekl nám pan Klener, když jsme se ho 
zeptali, proč se rozhodli přestěhovat 
se do Prahy.
Od té doby zde žije téměř 80 let.

Vysvětlení pojmů: Slovenská republika, 
známá též jako Slovenský štát či První 
Slovenská republika, byl samostatný 
stát, který se na území dnešního Sloven-
ska rozkládal v letech 1939 až 1945.

Slovenská republika vznikla v důsledku 
nacistické agrese vůči Československu 
a přes svou formální samostatnost 
patřila po celou dobu své existence mezi 
satelity podléhající Třetí říši.
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80 let v jednom domě

Místo bydliště pana Klenera

„MODRÁ JE DOBRÁ“ reklama


