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Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období
179
USNESENÍ
organizačního výboru
z 36. schůze 17. června 2015

k návrhu podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení
státních vyznamenání

Organizační výbor Poslanecké sněmovny
I.

s o u h l a s í s předloženými návrhy podvýboru organizačního výboru
na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání uvedených v příloze;

II.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Poslanecká sněmovna
předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb.,
o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních
vyznamenání, spolu s charakteristikami kandidátů;

III.

p o v ě ř u j e předsedu podvýboru poslance Jana Bartoška, aby na schůzi
Poslanecké sněmovny odůvodnil návrh usnesení, kterým se předkládají
prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání.

v z. Jaroslava Jermanová v. r.
předseda Poslanecké sněmovny
František Adámek v. r.
ověřovatel organizačního výboru

Příloha I k usnesení č. 179

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
I. propůjčení ŘÁDU BÍLÉHO LVA
vojenské skupiny
1. npor. Josefu Františkovi
in memoriam
(7. 10. 1914 - 8. 10. 1940)

II. propůjčení ŘÁDU T. G. MASARYKA

1. Adolfu Burgerovi
(12. 8. 1917)
2.

mjr.v.v. doc. MUDr. Juraji Straussovi,CSc.
( 18. 1. 1917)

3.

Karlu (Carlo) Weirichovi
in memoriam
(2. 7. 1906 - 1. 11. 1981)

4.

Emanuelu Zimovi
in memoriam
( 1881 – 8. 4. 1963)

5.

Josefu Zimovi
in memoriam
(1914 - 21. 1. 1984)

III. udělení MEDAILE ZA HRDINSTVÍ
1. Ladislavu Havrišákovi
(10. 9. 1923)
2. Jiřímu Nesázalovi
(18. 9. 1990)

IV. udělení MEDAILE ZA ZÁSLUHY
1.

prof. MUDr. Jitce Abrahámové, DrSc.
(21. 4. 1943)

2.

doc. RNDr. Janu Husovi Bernardovi
(7. 9. 1928)

3.

pplk.i.m.,Sgt. R.A.F. Františku Binderovi
in memoriam
(22. 10. 1914 - 4. 3. 1942)

4.

Mgr. Janu Marii Dobrodinskému
(22. 7. 1926)

5.

Jaroslavu Faltovi
(23. 3. 1951)

6.

Heleně Fibingerové
(13. 7. 1949)

7.

Janu Gajdošovi
in memoriam
(27. 12. 1903 - 19. 11. 1945)

8.

prof. PhDr. Františku Xaveru Halasovi,CSc.
(18. 10. 1927)

9.

Ludvíku Hessovi
(4. 2. 1947)

10.

Radku Jarošovi
(29. 4. 1964)

11.

Msgre. ThDr. Josefu Jiranovi
in memoriam
(8. 3. 1927 – 10. 8. 2001)

12.

doc. PhDr. Janu Klímovi
(8. 12. 1943)

13.

akad. soch. Zdeňku Kolářskému
(29. 4. 1931)
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14.

prof. PhDr. Ivo Možnému,CSc.
(31. 8. 1932)

15.

doc. MUDr. Leopoldu Plevovi,CSc.
(21. 4. 1947)

16.

Věře Růžičkové
(10. 8. 1928)

17.

Otovi Sekyrkovi
in memoriam
(16. 1. 1928 – 19. 10. 1990)

18.

Libuši Šafránkové
(7. 6. 1953)

19.

PhDr. Jaroslavu Šturmovi
(23. 11. 1944)

20.

ThDr.i.m. Jaroslavu Šumšalovi
in memoriam
(7. 9. 1905 – 7. 12. 1942)

21.

kpt. Miloslavu Teichmannovi
in memoriam
(29. 2. 1917 – 2. 1. 1990)

22.

prof. MUDr. Jaromíru Vašků, DrSc.
( 14. 12. 1924)

23.

Mgr. Ladislavu Zemanovi
(23. 11. 1949)

24.

Jiřímu Zvolánkovi
( 28. 2. 1947)

25.

Jiřímu Žáčkovi
(6. 11. 1945)
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Příloha II k usnesení č. 179

Charakteristiky kandidátů navržených
k propůjčení nebo udělení státních
vyznamenání k řádovému dni
28. 10. 2015

Č.j.: PSV 84/15

1 Řád Bílého lva vojenské skupiny
1.1

Npor. Josef František, IM
7. 10. 1914 - 8. 10. 1940 Bohuslavice u Zlína
Navrhovatelé: Bc. Jiří Dušek, Zlín, Mgr. Lukáš Man
Osvojil: Jan Bartošek
Účastnil se bojů na Západní frontě jako letec - stíhač, v rámci polské 303. perutě
sestřelil 17 nepřátelských letadel.
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2 Řád T.G. Masaryka
2.1

Adolf Burger
12. 8. 1917 Velká Lomnice na Slovensku
Navrhovatel: ČSBS ÚV Praha
Osvojil: Jan Barošek
Narodil se ve Velké Lomnici na Slovensku. Byl povoláním tiskař, v roce 1942 byl
zatčen za tisk křestních listů pro židovské spoluobčany, kteří nemohli dokázat, že před
rokem 1938 byli katolíky. Jinak museli nosit Davidovu hvězdu a hrozila jim deportace a
fyzická likvidace. Byl vězněn v KT Osvětim- Birkenau, Sachsenhausen, Ebensee,
Mauthausen. Jako tiskař se zúčastnil operace Bernard v KT Sachsenhausen, při které
byli vězni donuceni padělat bankovky Spojenců, britské libry, dolary a další tiskoviny.
Operaci popsal v knize „Ďáblova dílna“, která vyšla v roce 1988, 1991, a naposledy
v nakladatelství IKAR v roce 2007. Překlad vyšel v Německu, Anglii, Japonsku,
Slovensku, Maďarsku, Izraeli a v Itálii. Stejnojmenný film získal v roce 2008 cenu
OSKAR za nejlepší cizojazyčný film. A. Burger je jejím nositelem za práci na scénáři.
Po roce 1945 zorganizoval více než sto besed ve středních a vysokých školách, různých
institucích – např. na ministerstvu financí. Zorganizoval a finančně zajistil prostředky
z české i německé strany na zhotovení a instalování pamětní desky zemřelých
vysokoškoláků v KT Sachsenhausen. Je nositelem německého vyznamenání Das
Verdienst – Kreuz. Byl iniciátorem a redaktorem odborného časopisu ZPRAVODAJ,
Historické skupiny Osvětim a Sachsenhausen při ČSBS. K 95. narozeninám v roce 2012
dostal ocenění ČSBS.
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2.2

Mjr.v.v. doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc.
18. 1. 1917 Košice
Navrhovatel: ČSBS ,ÚV Praha
Osvojil: Jan Bartošek, Gabriela Pecková
Narodil se v Košicích v židovské rodině. Po maturitě v Liptovském Mikuláši odešel
studovat medicínu do Prahy. Po uzavření vysokých škol v roce 1939 odjel na
Slovensko, byl násilně odveden do pracovního oddílu slovenské armády, opravoval
silnice a mosty. Po propuštění odešel do Liptovské ho Mikuláše, pracoval jako dělník.
Podařilo se mu tzv. jižní cestou emigrovat přes Maďarsko a Jugoslávii do Palestiny, kde
pracoval jako dělník v přístavu Haifa. Rozhodl se pokračovat ve studiu medicíny
v Jeruzalémě v oboru bakteriologie a hygiena. Po ukončení studia se v dubnu 1943
přihlásil do Čsl. vojenských jednotek na Středním východě, kde sloužil ve výcvikové a
naloďovací četě. V tomtéž roce odjel do Anglie, kde v letech 1944 – 1945 sloužil
u Dunkerque v motopraporu i jako sanitář. Byl zraněn střepinou. Po válce pracoval
v nemocnicích, poté se věnoval výzkumu ve Státním zdravotním ústavu v Praze.
V letech 1975- 76 pracoval v Keni, podával dětem očkování proti spalničkám. V roce
1983 dostal státní cenu za eliminaci spalniček v Československu. Je významným
vědcem v oboru aplikované bakteriologie a virologie.

2.3

Karel (Carlo) Weirich IM
2. 7. 1906 – 1. 11. 1981
Navrhovatel: Česká biskupská konference - Mons. T. Holub, gen. sekretář
Osvojil: Marek Benda
Antifašistický novinář a odbojář českého původu. S pomocí italských řeholníků
zachránce čsl. Židů v Itálii před likvidací - „ Schindler Pia XII“. Přežil věznění
v koncentračním táboře v Bavorsku.

2.4

Emanuel Zima IM
1881 – 8. 4. 1963
Navrhovatel: Ing. Josef Uhlík
Osvojil: Antonín Seďa
Narodil se v Březových Horách u Příbrami jako syn horníka. V roce 1908 se
přestěhoval do Budapešti, kde se vyučil cukrářem. V roce 1931 byl po těžkém úrazu
manželky přijat za civilního zaměstnance Čsl. velvyslanectví v Budapešti, kde pracoval
jako vrátný a topič. S nasazením života pomáhal ve spolupráci se svým synem při
záchraně slovenských a maďarských Židů během II. světové války v budově
předválečného Čsl. velvyslanectví, která byla zabavena pro německé úřady.
Jeruzalémský ústav Jad Vašem mu 26. 5. 1971 udělil titul „Spravedlivý mezi národy“.
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2.5

Josef Zima IM
1914 – 21. 1. 1984 Budapešť
Navrhovatel: Ing. Josef Uhlík
Osvojil: Antonín Seďa
Narodil se v Budapešti, otec Emanuel Zima jej zaměstnával v mladém věku jako svého
pomocníka v budově Čsl. velvyslanectví. Během II. světové války zabavili Němci
budovu pro svoje účely, ale Josef Zima tam mohl zůstat pracovat. S nasazením života
pomáhal ve spolupráci se svým otcem pří záchraně životů slovenských a maďarských
Židů. Jeruzalémský ústav Jad Vašem mu udělil dne 26. 5. 1971 titul „Spravedlivý mezi
národy“
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3 Medaile Za hrdinství
3.1

Ladislav Havrišák
10. 9. 1923 Pčoliné
Navrhovatel: ČSBS ÚV Praha
Osvojil: Václav Snopek
Narodil se v Pčoliném na Slovensku. Po absolvování odborného učiliště v roce 1943
nastoupil vojenskou službu jako žák leteckého dorostu v Banské Bystrici. Po ukončení
výcviku byl přeřazen k jednotce parašutistů, se kterou prováděl bojové seskoky až do
srpna 1944, kdy byla tajně založena čsl. armáda a zahájeno SNP. Jeho jednotka byla
zařazena do bojů ve směru Turany, Syčany, Martin a Vrútky, po reorganizaci přesunuta
na frontový úsek Sv. Kríž n/H, Budča, Kováčová, Zvolen. Po vytlačení německými
jednotkami od Zvolena a Banské Bystrice se přesunuli s dalšími pěšími jednotkami
směrem na Polanu a Slovenské Rudohorie. V dubnu 1945 se dočkal osvobození, až do
roku 1946 byl příslušníkem výcvikového střediska Poprad. V roce 1949 byl povolán k
vojenské službě z povolání. Prošel desítkami leteckých pluků a dvěma divizemi. Dosáhl
I. třídy instruktora padákové a záchranné služby. V roce 1978 odešel do výslužby, v
roce 1996 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Nadále se věnuje veřejným aktivitám v
ČSBS a Svazu letců ČR.

3.2

Jiří Nesázal
18. 9.1990
Navrhovatelé: MUDr. Gabriela Pecková, PhDr. Ivan Gabal
Osvojil: Bc. Patrik Kunčar
Prokázal osobní statečnost při útoku Zdeňka Kováře, který dne 24. 2. 2015 po příchodu
do restaurace v Uherském Brodě ve 12:36 hod. chladnokrevně zastřelil sedm osob. Jiří
Nesázal s nasazením vlastního života využil chvíle, kdy střelec přebíjel zbraň a udeřil
střelce židlí do zátylku, čímž umožnil útěk z restaurace sobě a dvěma dalším osobám.
Tímto rychlým a rozhodným jednáním zabránil dalším ztrátám na životech a oznámil
útok policii ve 12:38 hod. na lince 158.
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4 Medaile Za zásluhy
4.1

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
21. 4. 1943
Navrhovatel:. prof. MUDr. Rostislav Vyzula
Osvojil: Gabriela Pecková
Přední česká onkoložka, profesorka pro obor klinická onkologie. Je autorkou nebo
spoluautorkou devíti monografií, které byly oceněny různými cenami. Zabývá se
humanitární činností. Již 22 let je pořadatelkou každoročních Onkologických sympozií,
je předsedkyní Rady Národního onkologického registru.

4.2

Doc. RNDr. Jan Hus Bernard
7. 9. 1928
Navrhovatel: Ing. Václav Zemek
Významný český a evropský mineralog a ložiskový geolog. Zabýval se výzkumem
rudných ložisek, metalogenezí a systematickou mineralogií. Účastnil se řady
výzkumných projektů nejen v ČR, ale i v zahraničí. Řadu let pracoval jako expert
UNESCO. Působil také ve vedení Společnosti Národního muzea. Je autorem řady
publikací mj.: Mineralogie Československa, Praha, Academia 1981 Encyklopedický
přehled minerálů, Praha, Academia 1992 Minerály České republiky, Praha, Academia
2000 Minerals and their localitas, Praha, Granit 2006
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4.3

Pplk. IM., Sgt. R.A.F. František Binder IM
22. 10. 1914 – 4. 3. 1942 Hojná Voda
Navrhovatel: Pavel Hamberger
Osvojil: Jan Bartošek
Narodil se v pohraniční obci Hojná Voda, později žil s rodiči na Šumavě v Modravě. Po
ukončení měšťanské školy v Příbrami absolvoval Státní průmyslovou školu chemickou
v Praze. Po ukončení vojenské základní služby vstoupil v roce 1938 do jednotek SOS Stráže obrany státu a účastnil se aktivně bojů s oddíly henleinovců - freikorpsu. Po
vzniku Protektorátu se stal členem odbojové organizace Obrana národa a prováděl
výzvědnou činnost v Sudetech. Podařil se mu útěk přes Jugoslávii, Turecko a Libanon
do Francie, kde se přihlásil do armády, po porážce Francie se v jednotce letců přesunul
do Anglie, kde byl v roce 1940 odveden do jednotek R.A.F., vycvičen jako letecký
mechanik přeložen k 312. čsl. letecké peruti. Absolvoval kurz pro letecké střelce a
převelen k 311. čsl . bombardovací peruti. V roce 1942 se účastnil řady operačních letů
nad Německem. Při přípravě náletu na Paříž, byl jejich letoun Wellington nad Emdenem
napaden německým stíhačem. František Binder těžce zraněn zemřel v boji na palubě
letadla.

4.4

Mgr. Jan Maria Dobrodinský
22. 7. 1926
Navrhovatel: Mgr. Jiří Mihola Ph.D.
Významný hudební skladatel, publicista, pedagog. Vystudoval Vysokou školu
múzických umění v Bratislavě, obor dirigování symfonického orchestru opery a sboru.
Magistr 1990, žák prof. V. Talicha, Dr. L Rajtera a prof. J. Strelce. Hostoval u předních
symfonických orchestrů v ČR i v Evropě. Nositel řady cen, např. Ceny ministra kultury
2005.

4.5

Jaroslav Falta
23. 3. 1951
Navrhovatel: Mgr. Stanislav Berkovec
Přední motocyklový závodník – motokrosař nástupce Františka Šťastného, v r. 1974
diskriminován z politických důvodů mezinárodní jury, takže nedosáhl na světový titul.
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4.6

Helena Fibingerová
13. 7. 1949
Navrhovatel: Český olympijský výbor Praha - Jiří Kejval
Osvojili: Pavel Ploc, Zuzana Kailová
Evropská šampionka ve vrhu koulí. V roce 1976 získala olympijskou bronzovou
medaili. V roce 1977 vytvořila světový rekord 22,50 m, který dosud nebyl překonán.
Podílela se na organizaci nedávného úspěšného halového mistrovství Evropy v Praze.

4.7

Jan Gajdoš IM
27. 12. 1903 – 19. 11. 1945
Navrhovatel: Česká obec sokolská
Osvojil: PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor
Sportovec Sokol, člen reprezentačního družstva ČOS, na OH 1928 v Amsterodamu
získal stříbrnou medaili, účastnil se OH 1936 v Berlíně. V r. 1938 na Sokolském sletě
získal titul mistra světa v tělocviku. Účastnil se aktivně odboje proti nacizmu
v odbojové skupině „Jindra“ V r. 1944 zatčen, uvězněn v káznicích, v r. 1945 vynesen
rozsudek smrti, byl osvobozen 1945 v káznici Zwickau, zemřel na následky věznění
koncem roku v Brně.

4.8

Prof. PhDr. František Xaver Halas, CSc.
18. 10. 1927
Navrhovatel: Česká biskupská konference - Mons. T. Holub, gen. sekretář
Osvojil: Marek Benda
Významný církevní historik. Spolu s manželkou překládal Jeruzalémskou bibli od
r. 1980, vyšla v roce 2009. Od roku 1990 do dubna 1999 velvyslancem ve Vatikánu.
Zaměřuje se na církevní dějiny zejména české a novodobé. Od roku 2008 je externím
profesorem na Teologické fakultě Univerzity Palackého.

4.9

Ludvík Hess
4. 2. 1947
Navrhovatel: Rostislav Opršal Hradec Králové
Osvojili: Jiří Štětina, Jan Bartošek
Spisovatel, básník, padesát let šéfredaktorem časopisu „ Divoké víno“ pronásledován
StB. V r. 2004 založil Nadační fond Statim pro odložené děti. K 1.5 2014 založil 61
babyboxů, do nichž uloženo do té doby 105 dětí. Pro matky v krizové situaci zřídil
v Praze – Hájku azylový dům.
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4.10 Radek Jaroš
29. 4. 1964
Navrhovatel: Český olympijský výbor Praha
Osvojil: Pavel Plzák, Pavel Ploc
Předkladatel: Jiří Kejval, Zuzana Kailová
Úspěšný horolezec, překonal všech 14 osmitisícovek bez kyslíkového přístroje
a výškových nosičů. Je autorem knih, filmových dokumentů oceněných na filmových
festivalech. Za záchranu života několika horolezců získal v roce 2009 cenu Fair Play.

4.11 Msgre. ThDr. Josef Jiran IM
8. 3. 1927 - 10.8. 2001
Navrhovatel: Mgr. Pavel Sekyrka Písek
Osvojil: Jan Bartošek
Po absolvování gymnázia v Písku vystudoval teologii. V roce 1952 byl vysvěcen.
Krátce nato mu byl odebrán státní souhlas a byl poslán na dva roky do převýchovného
tábora v Mikulově. Poté mu byl státní souhlas vrácen, v roce 1958 odebrán a uložen
doživotní zákaz kněžské služby pod dozorem. Těžce manuálně pracoval a byl trvale i se
svou matkou šikanován. V roce 1967 mu byl vrácen státní souhlas. Po invazi vojsk
Varšavské smlouvy emigroval do Bavorska, kde působil v duchovní správě. V roce
1969 byl poslán do Curychu jako kněz pro čsl. emigranty. Začal veřejně informovat
o situaci ve vlasti a zároveň vytvořil ilegální síť kurýrů pro převoz léčiv a potravin
a přenos finančních prostředků pro zmírnění útrap postižených obyvatel
Československa. V roce 1971 se vrací do SRN, působí jako kněz u Heidelberku
a znásobuje charitativní činnost v nadaci “ Pro postižené bratry“, kterou založil. Jednalo
se hlavně o transfer finančních prostředků, převoz léků, potravin, literatury. Přes Tuzex
nákup automobilů, elektroniky, kopírek. Podporoval i polskou církev a zejména
pomáhal budovat Polsko - Německý dialog, pro polské děti pořádal v Německu letní
tábory. V 80. letech stoupl počet dárců pro potřeby v ČSSR a Polsku na 300 osob.
V roce 1990 se vrátil do vlasti, kde svou pomoc znásobil. Stal se děkanem v Písku,
financoval opravy zchátralých kostelů, materiálně podporoval nemocnice, stacionáře a
církevní školy. Založil farní lékárnu, která prostřednictvím lékařů rozdávala drahé léky
zakoupené v SRN a Švýcarsku. V roce 1991 získal ze zahraničí kontejnery s ošacením,
sanitní potřeby a sanitku. Začal vyučovat na Teologické fakultě v Českých
Budějovicích. V roce 1994 ho Jan Pavel II. jmenoval za zásluhy Msgre. V roce 1997
získal mil Kč pro postiženou Moravu, v roce 2000 byl jeho zásluhou postaven nový
kostel
v Písku. Pro potřeby bližních pracoval 16 hodin denně. Umřel v srpnu 2001
na infarkt.
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4.12 Doc. PhDr. Jan Klíma
8. 12. 1943
Navrhovatel: PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle
Nejpřednější odborník na Portugalsko a portugalskojazyčné země světa na Afriku
a Latinskou Ameriku. Své znalosti uplatnil v letech 1985 – 88 jako expert Polytechny
v Mosambiku, v r. 1992 jako první tajemník velvyslanectví v Angole. Vyučoval
na univerzitách v Portugalsku, účastnil se konferencí pořádaných univerzitami v ČR i
v zahraničí. Celý život se věnuje i hudbě, je zastupitelem ve Vysokém Mýtě, kde bydlí.

4.13 Akad. soch. Zdeněk Kolářský
29. 4. 1931
Navrhovatel: Ing. Jan Bartošek
Osvojil: Antonín Seďa
Narodil se v Kostelci nad Orlicí, výtvarný talent zdědil po pradědečkovi lidovém řezbáři
a zručnost po otci provazníkovi. Studoval na Průmyslové škole sklářské v Železném
Brodě v letech 1947 – 1951 u prof. J. Brychty, poté v letech 1951 – 1956 na VŠ
UMPRUM u prof. arch. Karla Štipla. Od roku 1961 se zabýval převážně medailérskou
tvorbou. V roce 1966 byla podle jeho návrhu ražena oběžná 3 Kčs mince. Jeho tvorba
zahrnuje mince, medaile, plakety, pamětní desky, městské a univerzitní insignie,
plastiky a náhrobky. Ztvárnil řadu osobností vědy a kultury, veduty měst. Za svou
tvorbu získal mnoho významných národních i mezinárodních cen. Spolupracuje s řadou
univerzit, je autorem loga ČSP, tvoří pro města Podorlicka, ateliér má v Kostelci nad
Orlicí.
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4.14

Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
31. 8. 1932
Navrhovatelé: Jiří Zlatuška, Ivan Gabal
Osvojil: Petr Fiala
Patří k nejvýznamnějším českým sociologům. Je zakladatelem Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně. Jako redaktor Čsl. rozhlasu v Brně byl neúnavným
glosátorem a brilantním kritikem společenských událostí, což bylo jednou z příčin jeho
pronásledování za normalizace. V letech 1998 – 2004 byl prvním děkanem jím založené
Fakulty sociálních studií. Mezi nosná témata jeho vědecké práce patří sociologie rodiny
a její úloha v moderní společnosti. Jeho jedinečné publikace v této oblasti jsou
přijímány mezinárodní vědeckou komunitou. V roce 1989 vydal monografii „Proč tak
snadno“ věnovanou politickým a společenským příčinám pádu komunistického režimu.
Prof. Možný působí jako emeritní profesor na FSS MU, věnuje se překladatelství
odborných sociologických monografií z angličtiny do češtiny – metodologa Raymonda
Boudona, knihy Antony Giddense „Transformation of Intimacy“. Je členem Evropské
společnosti pro vědy a umění.

4.15 Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
21. 4. 1947
Navrhovatel: Alfréd Michalík Bohumín
Osvojil: Karel Černý
Hrudní chirurg, traumatolog. Poznal metodu Ilizarevova, užití kovových
ostenosyntetických materiálů, kterou se ve Volgogradu zabýval prof. Kaplunov.
Na vlastní náklady ji nastudoval a začal aplikovat na svém pracovišti. Metoda přinesla
značný úbytek trombotických aplikací. Je autorem tří patentů na zevní fixátory. V roce
1991 vybudoval v Ostravě „Traumatologické centrum“, první v ČR. Od roku 1993
vydává časopis „Úrazová chirurgie“ Je prezidentem úspěšného mezinárodního kongresu
„Ostravské traumatologické dny“. V roce 2004 byl zvolen předsedou „České
společnosti pro úrazovou chirurgii“ Je autorem řady publikací.

4.16 Věra Růžičková
10. 8. 1928
Navrhovatel: Český olympijský výbor Praha - Jiří Kejval, předseda
Osvojili: Jiří Běhounek, Pavel Ploc
Zasloužilá sportovní gymnastka, na OH v Londýně 1948 získala zlatou medaili.
Podílela se na celostátní organizaci oddílů sportovní gymnastiky.
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4.17 Ota Sekyrka IM
16. 1. 1928 - 19. 10. 1990 Rimavská Sobota
Navrhovatel: Jan Bartošek
Osvojil: Jan Bartošek poslanec
Narodil se v rodině vojenského důstojníka v Rimavské Sobotě. Rodina se často
stěhovala, takže školy již navštěvoval v Čechách. Gymnázium vystudoval v Písku , byl
úspěšným sportovcem – atletem. V roce 1948 začal studovat na Vojenské akademii v
Hranicích na Moravě. Krátce před ukončením studia byl vyloučen pro „třídní
nespolehlivost“ a přeřazen k útvaru PTP, později pracoval jako lesní dělník. Otevřeně
kritizoval brutalitu režimu, byl pod dohledem StB. V únoru 1953 byl při zatýkání na
útěku postřelen do nohy s trvalými následky - invaliditou. Prošel brutálními výslechy,
poté odsouzen za velezradu na 10 let vězení a konfiskaci majetku. Sedm let pracoval
v jáchymovských a příbramských dolech, kde při úrazu z nedbalost jiného dělníka přišel
a čtyři prsty pravé nohy. V roce 1960 byl propuštěn na amnestii a v roce 1961
ve vykonstruovaném procesu odsouzen za podvracení republiky na dalších sedm let,
které strávil převážně ve Valdicích. Po propuštění v roce 1967 dále sledován StB,
šikanován stálými výslechy, cenzurována pošta a přátelé byli po návštěvách vyslýcháni.
Po listopadu 1989 vyřizoval soudní rehabilitaci, komunikoval s médii, byl v kontaktu
s televizí a rozhlasem, byl aktivní v Konfederaci politických vězňů. V červnu 1990 byl
povýšen rozkazem prezidenta republiky do hodnosti majora. V témže roce, který
označil za nejšťastnější, umírá na třetí infarkt.

4.18 Libuše Šafránková
7. 6. 1953 Brno
Navrhovatel: Ing. arch. Jaroslav Klaška
Narodila se v Brně, absolvovala dramatické oddělení Státní konzervatoře. Po
absolutoriu působila v Krejčířově Divadle za branou, odkud po násilném uzavření přešla
na dvě desetiletí do Činoherního klubu. Byla také Sólistkou činohry Národního divadla
v Praze. Je známá z řady úspěšných filmových rolí např. Barunka v Babičce, Večernice
v Princ a Večernice, Helena Vránová ve Vrchní, prchni, princezna Maruška v Sůl nad
zlato, Alžběta v Jára Cimrman ležící, spící, učitelka ve Slavnosti sněženek, Jana ve
Vesničko má středisková, Součková v Obecné škole, Kvidova maminka v Báječná léta
pod psa, či role Kláry v oskarovém filmu Kolja. Do historie se ovšem zapsala svým
fantastickým ztvárněním Popelky ve filmu Tři oříšky pro Popelku. Je známá také
ze seriálových a televizních rolí Růženky v Cirkus Humberto nebo Karlička
Formánková v seriálu Četnické humoresky. Svými hereckými rolemi se stala pozitivním
vzorem a příkladem dvou generací dětí – zejména dívek. Získala řadu ocenění např.
Českého lva za oskarový film Kolja, vyhrála anketu České televize „Hvězda mého
srdce“ či cenu Týtý v kategorii herečka.
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4.19 PhDr. Jaroslav Šturma
23. 11. 1944
Navrhovatelé: Petra a Jiří Richterovi, Praha 9
Osvojil: Marek Benda
Po ukončení studia psychologie na FF UK v r. 1970 se stal blízkým spolupracovníkem
svého učitele prof. Zdeňka Matějčka, legendy české psychologie. Společně založili
Konto Bariéry, projektu finanční sbírky pro handicapované spoluobčany. Pracoval jako
dětský psycholog v Dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích, vyučoval
na Dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve Fakultní Thomayerově
nemocnici. V roce 1992 založil s týmem spolupracovníků Dětské centrum Paprsek
Hlavního města Prahy, denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením, kde
působí jako ředitel. Jeho studenti z katedry psychologie UK zde procházejí praxí.
V současnosti má centrum šest středisek s kapacitou 92 klientů. V únoru 2011 bylo
slavnostně otevřeno také Rodinné centrum pro konzultace a ambulantní služby.
Dr. Šturma je autorem řady učebních textů z oboru psychologie a psychopatologie.
Od r. 1994 je předsedou Českomoravské psychologické společnosti, členem řady
mezinárodních vědeckých společnosti v USA, Velké Británii, členem Papežské
akademie pro život. Obdržel četná česká i zahraniční ocenění. V r. 1995 obdržel z rukou
prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru Olgy Havlové.
V lednu 2003 mu byla udělena Sonnenschein – Medaile za úsilí v oblasti integrace dětí
s postižením u nás i v zahraničí. V r. 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví
za rozvoj zdravotně-sociální péče. Manželé Šturmovi vychovali pět dětí a do pěstounské
péče přijali ještě další, zdravotně postižené.

4.20 ThDr. i.m. Jaroslav Šumšal IM
7. 9. 1905 - 7. 12. 1942
Navrhovatel: Česká biskupská konference - Mons. T. Holub, gen. sekretář
Osvojil: Petr Kudela
Básník, spisovatel, publicista, od roku 1938 vicesuperiorem Arcibiskupského kněžského
semináře v Olomouci. V únoru 1941 byly prostory semináře zabrány pro potřeby
německých institucí, stěhování do náhradních prostor měl na starosti. V roce 1942
zatčen spolu s dalšími představenými za poslech zahraničního rozhlasu, byl zproštěn
obžaloby, krátce nato znovu zatčen, vězněn v Brně, v listopadu poslán do Osvětimi, kde
za měsíc zemřel na následky bití a týrání.
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4.21 Kpt. Miloslav Teichmann IM
29. 2. 1917 – 2. 1. 1990
Navrhovatel: PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor
Po absolvování vojenské akademie nastoupil do armády. Jako člen ústřední branné
komise Národně- socialistické strany v Praze získával od začátku roku 1948 zprávy
o Čs. armádě a SNB. Vypracoval situační plán k zajištění bezpečnostní situace
Čs. rozhlasu v případě, že bude vysílána zpráva, že odstoupivší ministři odletěli do
zahraničí. Byl obviněn, že připravoval násilné obsazení rozhlasu, v případě neúspěchu
jeho zničení. V prosinci 1948 byl odsouzen ke ztrátě hodnosti, všech vyznamenání
a osmi rokům těžkého žaláře. Po propuštění pracoval v dělnických profesích. V roce
1990 zemřel při dopravní nehodě.

4.22 Prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc.
14. 12. 1924 Prostějov
Navrhovatel: Bc. Jan Klán
Osvojil: Jiří Štětina
Narodil se v Prostějově, v roce 1950 promoval na Lékařské fakultě v Brně, pak pracoval
jako asistent katedry patologické fyziologie LF MU. V roce 1959 se v tomto oboru
habilitoval. V letech 1959 – 1962 byl děkanem LF MU, v roce 1960 byl pověřen funkcí
vedoucího katedry patologické fyziologie. Vykonával ji do roku 1990, kdy odešel do
důchodu. V roce 1961/62 absolvoval jednoroční pobyt na pracovišti prof. H. Seleyho
v Montrealu, kde byl účastníkem objevu kalcifylaxe. V roce 1962 byl jmenován
mimořádným profesorem, v roce 1964 obhájil doktorskou disertační práci, v roce 1965
byl jmenován řádným profesorem. Věnoval se základnímu výzkumu v oblasti patologie
myokardu a zejména umělých náhrad srdce. Prosadil vybudování z vysokých míst
protěžovaného pracoviště, jež zkoumalo přežití zvířat s implantovanými náhradami
srdce. Od roku 1975 se rovněž podílel na výzkumu chronických účinků záření
na organizmus. Za jeho vedení byly u nás uskutečněny první aplikace umělého srdce
i v klinické praxi. Z jeho iniciativy se v roce 1988 v Brně uskutečnilo mezinárodní
satelitní sympozium „Totální náhrada srdce – problémy spojené s regulací“. Konalo se
pod záštitou mezinárodní a evropské společnosti pro umělé orgány (ISAO a ESAO)
a zúčastnili se ho čelní představitelé výzkumu umělého srdce z celého světa.

Strana 15

4.23 Mgr. Ladislav Zeman
23. 11. 1949
Navrhovatel: Jiří Štětina
Působil téměř 35 v Klicperově divadle v Hradci Králové, v roce 1990 se stal ředitelem.
Z této funkce odešel v roce 2014 do důchodu. Divadlo působí v osmi historických
budovách. Zajistil jejich přestavbu a stabilizoval počet stálých zaměstnanců a herců
ze stavu 160 na 100. Divadlo hraje na čtyřech scénách: Hlavní scéna, Studio Beseda,
Komorní scéna a Letní scéna. Pod jeho vedením získalo divadlo čtyřikrát titul „Divadlo
roku České republiky“. Hradecké Klicperovo divadlo reprezentovalo české divadlo
v zahraničí, často i opakovaně v jedné zemi např. Francie, Belgie, Anglie, Německo,
Polsko, Rusko, Slovensko a další. Jeho vynikající úroveň dokládá i festival “Divadlo
evropských regionů“, který oslavil 20. výročí trvání. Jeho představení jsou vždy předem
vyprodána. Více než 10 let se každoročně v Hradci Králové uskutečňuje přehlídka
českých a slovenských divadel pod názvem „Čekání na Václava“, která podporuje naši
národní souvztažnost se Slováky. Tyto úspěchy jsou spojeny s činností Ladislava
Zemana.

4.24 Jiří Zvolánek
28. 2. 1947
Navrhovatel: Bc. Jan Klán
Po absolvování SZTŠ pracoval jako agronom, později ve funkci ředitele zemědělské
společnosti. Trvale se podílí na rozšiřování našich odrůd brambor v zemědělské praxi.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským a Ústředním bramborářským
svazem zajišťuje rozsáhlé odrůdové pokusy, každoročně více než 200 druhů. Jedná se
o nejrozsáhlejší sortiment odrůd na jediném místě v Evropě. Tím se zasloužil
o rozšiřování nových odrůd i mimo území ČR. V současnosti je místopředsedou
Ústředního bramborářského svazu ČR.

4.25 Jiří Žáček
6. 11. 1945 Hradec Králové
Navrhovatel: Rostislav Opršal
Osvojil: Jiří Štětina
Významný spisovatel, básník, dramatik a překladatel. Vydal několik sbírek
mistrovských epigramů, parodií, aforismů, píše bajky. Velkou část jeho tvorby tvoří
knihy pro děti. Získal řadu nakladatelských cen.
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V Praze dne 4. 6. 2015
Ing. R. Kubát, tajemník
Č.j.: PSV 84/15
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