Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
285

USNESENÍ
organizačního výboru
z 57. schůze
ze dne 25. května 2016
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

Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Adámek v. r.
ověřovatel organizačního výboru

Příloha k usnesení č. 285

Návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

I. propůjčení ŘÁDU BÍLÉHO LVA
vojenské skupiny
1. brigádní generál Karel Miloslav Kuttelwascher
in memoriam
(23. 9. 1916 – 17. 8. 1959)
2. Genmjr. Jaroslav Klemeš
(31. 1. 1922)

II. propůjčení ŘÁDU T. G. MASARYKA
1. Jiří Brady
(9. 2. 1928)

III. udělení

MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

1. Plukovník v. v. Jozef Haríň
in memoriam
(11. 10. 1921 – 22. 6. 2007)
2. Jiří Nesázal
(18. 9. 1990)
3. Karel Aster
(15. 5. 1920)
4. Petr Dřevikovský
(1. 8. 1972)
5. Jan Rom
(25. 3. 1949)
6. Josef Zima
in memoriam
(1914 – 21. 1. 1984)
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7. Emanuel Zima
in memoriam
(1881 – 8. 4. 1963)
8. David Bartoš
(1. 1. 1990)
9. plk. prof. Antonín Šubrt
in memoriam
(2. 11. 1913 - 30. 3. 1961)

IV. udělení

MEDAILE ZA ZÁSLUHY
1. plk. v. v. Alois Dubec
(28. 6. 1932)
2. Ing. František Hájek
(31. 3. 1929)
3. František Ventura
in memoriam
(27. 10. 1895 – 2. 12. 1969)
4. MUDr. Jan Starý, DrSc.
(18. 5. 1952)
5. prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc.
(14. 12. 1924)
6. Jaroslav Vrbenský
(4. 2. 1932)
7. RNDr. Jiří Grygar, CSc.
(17. března 1936)
8. Jiří Zvolánek
(28. 2. 1947)
9. doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.
(24. 2. 1937)
10. doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
(21. 4. 1947)
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11. Milan Knobloch
(10. 8. 1921)
12. prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
(1. 10. 1950)
13. Pavel Dragoun
(15. 11. 1947)
14. prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
(15. 2. 1948)
15. Valerián Kováč
(28. 4. 1936)
16. Věra Růžičková
(10. 8. 1928)
17. Vojtěcha Hasmandová
in memoriam
(25. 3. 1914 – 21. 1. 1988)
18. Zdeněk Pololáník
(25. 10. 1935)
19. RNDr. Václav Cílek, CSc.
(11. 5. 1955)
20. Mgr. Petr Fiala
(25. 3. 1943)
21. prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
(26. 3. 1951)
22. P. Benno Beneš
(1938)
23. Josef Mandík
(4. 12. 1945)
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Charakteristiky kandidátů navržených
k propůjčení nebo udělení státních
vyznamenání k řádovému dni 28. 10. 2016
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1

Řád Bílého lva vojenské skupiny

1.1

brigádní generál Karel Miloslav Kuttelwascher, IM
23. 9. 1916 Svatý Kříž – 17. 8. 1959 Truro, Velká Británie
Navrhovatelé: Mgr. Lukáš Man, Bc. Jiří Doušek
Osvojeno: poslankyně Jana Fischerová
Brigádní generál i. m. Karel Miloslav Kuttelwascher, zvaný „Kut“, byl český stíhač –
letecké eso britského královského letectva v době druhé světové války. Byl
nejúspěšnějším českým pilotem RAF a jediným československým dvojnásobným
držitelem britského Záslužného leteckého kříže (DFC and Bar). Po odchodu z aktivní
bojové činnosti byl v létě 1943 poslán do USA provádět nábor pro RAF mezi českými
krajany. Během tohoto období také spolupracoval s americkou armádou na vylepšování
noční stíhací taktiky v Tichomoří. Za svého působení v USA byl i zvěčněn jako hlavní
hrdina komiksu „Czech Night Hawk“.

1.2

Genmjr. Jaroslav Klemeš
31. 1. 1922 Čadec
Navrhovatelé: Mgr. Petr Řezníček, pplk. Mgr. Robert Dziak
Osvojeno: poslanci Stanislav Berkovec, Jan Chvojka, Zuzana Kailová
Generál Jaroslav Klemeš je posledním žijícím výsadkářem z anglického výsadku
vysazeným během druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava.
Je vzorem a příkladem pro nově nastupující generace výsadkářů, obzvláště
43. výsadkového praporu v Chrudimi. Generálporučík Klemeš patří k významným
osobnostem vojenského života, výsadkové historie České armády, protinacistického
odboje, jemuž je nejvyšší hodnotou služba vlasti.
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2

Řád T. G. Masaryka

2.1

Jiří Brady
9. 2. 1928 Nové Město na Moravě
Navrhovatel: Nové Město na Moravě
Osvojeno: poslanec Daniel Herman
Jiří Brady vyrůstal spolu se svou, o tři roky mladší sestrou Hanou. V době protektorátu
byli zatčení a zavražděni oba jejich rodiče v Osvětimi. Po zatčení rodičů žili Jiří a Hana
nějakou dobu v rodině strýce, v roce 1942 byli ale i oni deportováni do Terezína.
Na podzim 1944 byl spolu s Petrem Ginzem zařazen do transportu, který končil
v Osvětimi Birkenau. Zde byl po příjezdu poslán při selekci napravo, tj. na práci, což
mu zachránilo život. Po několika měsících v Birkenau přežil pochod smrti a dožil
se konce války. Po návratu do rodného města zjistil, že všichni z jeho rodiny, vč. sestry
Hany zahynuli. V roce 1949 emigroval do Kanady, kde žije dosud. Významně se podílel
na vydání anglické verze knihy Je mojí vlastí hradba ghett?. Dodnes aktivně působí
spolu s dcerou Larry v rámci projektu Hanin kufřík (www.insidehanassuitcase.com).
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3

Medaile Za hrdinství

3.1

Plukovník v. v. Jozef Haríň, IM
11. 10. 1921 Ružomberok – 22. 6. 2007 Štiavnička
Navrhovatel: poslanec František Adámek
Osvojeno: poslanec František Adámek
Pan Haríň byl v roce 1943 redislokován do Itálie. Zde se seznámil se čtyřmi uprchlými
anglickými zajatci a ukryl je v horách. Společně s nimi a dalšími dezertéry ze slovenské
armády přešel frontu do amerického zajetí. V zajateckém táboře v Averssu u Neapole
byl kontaktován československými zpravodajci, kteří mu nabídli zařazení do výcviku
pro plnění zvláštních úkolů. V hodnosti četaře absolvoval zpravodajský kurz, parakurz
a dále kurzy šifrovací a konspirační. Dne 21. prosince 1944 se dostal do přestřelky
s gestapem, při které byl zraněn. Po uzdravení se přidal k partyzánskému oddílu Rodina,
v jehož řadách se dočkal příchodu Rudé armády 2. května 1945. Následně působil u 11.
pěšího pluku v Bratislavě nejprve jako velitel průzkumné čety a později jako učitel
ve škole pro důstojníky. Od 15. října 1946 odešel, v hodnosti poručíka pěchoty na vlastní
žádost z armády.

3.2

Jiří Nesázal
18. 9. 1990 Uherský Brod
Navrhovatel: Ing. Bohuslav Chalupa
Osvojeno: poslanec Bohuslav Chalupa
Uherskobrodská tragédie se stala 24. února, kdy třiašedesátiletý Zdeněk Kovář zastřelil
v restauraci Družba osm lidí a potom i sebe. Podle odborného posudku jednal pod
vlivem psychické nemoci. Policie případ odložila, protože pachatel zemřel. Jiří Nesázal
s nasazením vlastního života využil chvíle, kde 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 v 12:38 hod. na lince 158.
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3.3

Karel Aster
15. 5. 1920 Šumperk na Moravě
Navrhovatel: Mgr. Petr Gazdík
Osvojeno: poslanec Robin Bohnisch, Karel Černý
Baťovec Karel Aster je posledním žijícím ze 14 dobrovolníků, kteří se po přepadení
Československa nacisty přihlásili do služeb Ministerstva obrany USA na Filipínách.
Skupinu tvořili především baťovci, čeští Židé prchající před nacismem a lidé z okruhu
čs. diplomacie v Manile. Karel Aster se po pádu jednotek USA s částí Čechů pod palbou
přeplavil na ostrov Corregidor s cílem pokračovat v podpoře armády USA. Po kapitulaci
ostrova byl internován v koncentračním táboře Cabanatuan. V roce 1944 byl převezen
na nucené práce v japonských uhelných dolech. Cesta probíhala na tzv. hell ships,
na kterých tehdy zahynulo více než 20 000 zajatců. V Japonsku, v táboře Fukuoka
nedaleko Nagasaki, se 22. srpna 1945 dočkal osvobození.

3.4

Petr Dřevikovský
1. 8. 1972 Trutnov
Navrhovatel: MUDr. Pavel Plzák
Osvojeno: poslanec Pavel Plzák
Při havárii u Trutnova po nárazu do stromu zůstali oba mladí lidé v bezvědomí. Pan
Rom jel okolo, když si všiml hořícího auta, poprosil manželku, aby zavolala pomoc
a sám se k autu rozběhl. Nejenže v autě byli dva mladí lidé v bezvědomí, nebylo ani
možné se do auta dostat. Pan Rom našel poleno, rozbil okno u auta a z hořícího vozu
vytáhl do bezpečí mladíka Michala, který se probral a stačil panu Romovi říct,
že v hořícím autě je jeho dívka. To už ale u nehody zastavil druhý ze zachránců Petr
Dřevikovský a z hořícího auta pomohl panu Romovi šestnáctiletou dívku v bezvědomí
vyprostit. Auto vzápětí explodovalo.
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3.5

Jan Rom
25. 3. 1949 Ostrov
Navrhovatel: MUDr. Pavel Plzák
Osvojeno: poslanec Pavel Plzák
Při havárii u Trutnova po nárazu do stromu zůstali oba mladí lidé v bezvědomí. Pan
Rom jel okolo, když si všiml hořícího auta, poprosil manželku, aby zavolala pomoc
a sám se k autu rozběhl. Nejenže v autě byli dva mladí lidé v bezvědomí, nebylo ani
možné se do auta dostat. Pan Rom našel poleno, rozbil okno u auta a z hořícího vozu
vytáhl do bezpečí mladíka Michala, který se probral a stačil panu Romovi říct,
že v hořícím autě je jeho dívka. To už ale u nehody zastavil druhý ze zachránců Petr
Dřevikovský a z hořícího auta pomohl panu Romovi šestnáctiletou dívku v bezvědomí
vyprostit. Auto vzápětí explodovalo.

3.6

Josef Zima, IM
1914 Březové hory u Příbrami – 21. 1. 1984
Navrhovatel: Ing Antonín Seďa
Osvojeno: poslanci Antonín Seďa, Jan Bartošek, Josef Uhlík
Emanuel a Josef Zimovi neváhali a uschovali třináct mladých maďarských
a slovenských Židů a zachránili je tak před transportem do vyhlazovacích táborů.

3.7

Emanuel Zima, IM
1881 Březové hory u Příbrami – 8. 4. 1963
Navrhovatel: Ing. Antonín Seďa
Osvojeno: poslanci Antonín Seďa, Jan Bartošek, Dana Váhalová, Josef Uhlík
Emanuel Zima v letech války vážně onemocněl, setkal se však s židovskou lékařskou
Marií Flamm, která mu zachránila život, a on jí z vděčnosti nabídl pomoc v době sílících
se protižidovských opatření. V květnu 1944 začaly první masové deportace židů
z Maďarska a Marie Flamm prosila Emanuela Zimu o ukrytí v budově velvyslanectví,
kde Emanuel Zima pracoval. A právě tehdy Emanuel a Josef Zimovi neváhali
a uschovali zde třináct mladých maďarských a slovenských Židů a zachránili je tak před
transportem do vyhlazovacích táborů.
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3.8

David Bartoš
1. 1. 1990 Valtice
Navrhovatel: Milan Vojta, M. A.
Osvojeno: poslanec Jan Bartošek
Pan David Bartoš nasadil vlastní život, aby zachránil starší pár z hořícího domu. Požáru
si všiml, když kolem domu projížděl autem. Když se nemohl dostat dovnitř dveřmi,
vlezl pootevřeným oknem. Z domu postupně vyvedl muže i jeho ženu.

3.9

plk. prof. Antonín Šubrt, IM
2. 11. 1913 Čáslav - 30. 3. 1961 Kladno
Navrhovatel: Ing. Antonín Seďa
Osvojeno: poslanec Antonín Seďa
Pan plk. prof. Antonín Šubrt bojoval v zahraniční armádě, zejména se prezentoval
ve výcvikovém táboře čs. zahraniční armády na Západě v Adge. Působil také
v 1. Československé samostatné obrněné brigády a od 1. května 1945 v hodnosti majora
tankového vojska. Za boje s nepřítelem obdržel Francouzský a Československý Válečný
kříž. Jako příslušník čs. zahraniční armády na Západě byl perzekuován.
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4

Medaile Za zásluhy

4.1

plk. v. v. Alois Dubec
28. 6. 1932 Vlachova Lhota
Navrhovatel: předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček
Osvojeno: poslanci Marek Benda, Ludvík Hovorka, Jan Bartošek, Antonín Seďa
Pan plk. Alois Dubec je posledním žijícím příslušníkem RAF ve Zlínském kraji. Za svůj
protifašistický odboj a zejména za službu v RAF byl i s rodinou svou vlastí perzekuován.
Na svou vlast však nikdy nezapomněl ani v emigraci, hrdě se hlásil k tomu, že je Čech
a valašský patriot.

4.2

Ing. František Hájek
31. 3. 1929 Bykoš
Navrhovatel: Ing. František Hájek
Osvojeno: poslanec Stanislav Berkovec
Ve Výzkumném ústavu dopravním v Praze zkompletoval měřící aparaturu na měření
obsahu CO2 a CO v ovzduší v městském silničním provozu. Započal také s budováním
zkušebny bezpečnostních pásů do osobních automobilů a trhacími zkouškami popruhů
do těchto pásů přispěl k výrobě těchto pásů ve výrobním družstvě MOTEX. Prosadil
uzákonění povinného používání bezpečnostních pásů v osobních automobilech v ČR
jako prvním státu v Evropě. Prosadil uzákonění používání žlutého blikajícího světla
v silničním provozu na silničních pracovních strojích a vozidlech s nadměrnými
náklady.
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4.3

František Ventura, IM
27. 10. 1895 Cerekvice nad Loučnou – 2. 12. 1969 Praha
Navrhovatel: předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček
Osvojeno: poslanci Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Junek
František Ventura byl československý jezdec na koni. Na olympiádě v roce 1928 vyhrál
se svým koněm Eliotem parkur. Během první světové války sloužil jako hulánský
důstojník. Při olympijské soutěži se jim podařilo zdolat 1,6 m vysokou a 2 m širokou
překážku velký oxer. Parkur dokončili bez chyby a porazili tak Francouze Pierra
Bertrana de Balanda a Švýcara Charlese-Gustava Kuhna. V roce 1948 byl Ventura
vyhozen z armády. Zemřel nerehabilitován v roce 1969.

4.4

MUDr. Jan Starý, DrSc.
18. 5. 1952
Navrhovatel: MUDr. Gabriela Pecková
Osvojeno: poslanci Zuzana Kailová, Jiří Štětina
Přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze se věnuje dětské onkologii od začátku osmdesátých let, takže třicet let.
V rámci tohoto oboru se vždy nejvíce zabýval dětmi nemocnými leukemií a dětmi, které
potřebují transplantaci kostní dřeně. Profesor Jan Starý je členem Mezinárodní
společnosti pro dětskou onkologii SIOP, členem evropské pracovní skupiny
pro diagnostiku a léčbu myelodysplastického syndromu u dětí EWOG-MDS, předsedou
Pracovní skupiny pro dětskou hematologii České republiky, vědeckým sekretářem
České hematologické společnosti České lékařské společnosti.
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4.5

prof. MUDr. Jaromír Vašků, DrSc.
14. 12. 1924 Prostějov
Navrhovatel: Mgr. Jan Klán
Osvojeno: poslanci Josef Vondrášek, Jan Klán, Jiří Štětina, Miloslava Vostrá, Pavel
Kováčik, Josef Nekl, Václav Snopek
V letech 1959 – 1962 byl děkanem LF MU, v roce 1960 byl pověřen funkcí vedoucího
katedry patologické fyziologie. V roce 1961/62 absolvoval jednoroční pobyt
na pracovišti prof. H. Seleyho v Montrealu, kde byl účastníkem objevu kalcifylaxe.
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. Za jeho vedení byly
u nás uskutečněny první aplikace umělého srdce i v klinické praxi.

4.6

Jaroslav Vrbenský
4. 2. 1932 Praha
Navrhovatel: Česká biskupská konference
Osvojeno: poslanci Marek Benda, Augustin Karel Andrle Sylor, Jan Bartošek
Zapojoval se velmi aktivně do činnosti studentských křesťanských skupin pod vedením
jezuity Františka Mikuláška. Jaroslav Vrbenský hodlal v roce 1952 ilegálně přejít
hranice, kde by mohl svobodně studovat teologii, byl však udán převaděčem a odsouzen
k 12ti letům vězení v uranových dolech, případně v těžkých žalářích ve Valdicích
a Mírově. Po propuštění z vězení získal přes mnoho problémů místo redaktora
nakladatelství Vyšehrad, které se na konci šedesátých let stalo jeho zásluhou
nejprogresivnějším šiřitelem křesťanské literatury u nás.
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4.7

RNDr. Jiří Grygar, CSc.
17. března 1936 Heinersdorf
Navrhovatel: Marie Tvarůžková
Osvojeno: poslanci Jiří Mihola, Stanislav Berkovec, Jan Bartošek, Václav Snopek,
Pavel Bělobrádek, Josef Uhlík, Ludvík Hovorka, Petr Kudela, Jaroslav Klaška
Jiří Grygar je český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti
astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění
od UNESCO Kalinga Prize. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha
rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech,
novinách či na internetu. Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená
26. října 1971. Je čestným předsedou České astronomické společnosti.

4.8

Jiří Zvolánek
28. 2. 1947
Navrhovatel: Mgr. Jan Klán
Osvojeno: poslanci Jan Klán, Josef Vondrášek, Miloslava Vostrá, Pavel Kováčik,
Václav Snopek
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. V současnosti je místopředsedou
Ústředního bramborářského svazu ČR.
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4.9

doc. Ing. Judita Štouračová, CSc
24. 2. 1937
Navrhovatel: Mgr. Dana Váhalová
Osvojeno: poslanec Jaroslav Klaška
Doc. Ing. Judita Štouračová je významná česká národohospodářka, diplomatka,
vysokoškolská pedagožka a zakladatelka nového pojetí ekonomické diplomacie.
Dlouhodobě pracovala v oblasti podpory československého a později českého
zahraničního obchodu. Zde zakládala centrum pro exportéry – agenturu Czech Trade,
kterou později vedla. Pod jejím vedením se Czech Trade stal efektivním nástrojem
podpory českého zahraničního obchodu. Svoje znalosti ekonomické diplomacie využila
později ve funkci velvyslankyně ČR v SR Jugoslávie, kde se zasadila nejen o rozvoj
ekonomické spolupráce ale také o posílení tradičních přátelských vztahů mezi našimi
národy. V současné době vychovává odborníky v mezinárodních ekonomických
oborech jako rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha.

4.10 doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
21. 4. 1947 Prostějov
Navrhovatel: Ing. Alfréd Michalík
Osvojeno: poslanci Jiří Štětina a Pavel Ploc
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. vytvořil koncepci konzervativní traumatologie jako
ryze operativního oboru s použitím kovových osteosyntetických materiálů. Napsal
o zevních fixacích monografii, jež byla podkladem jeho kandidátské práce. Je autorem
tří patentů na zevní fixátory. Je iniciátorem, pořadatelem a prezidentem vyhledávaného
mezinárodního kongresu Ostravských traumatologických dnů pořádaných každoročně
v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 2004 byl doc. Pleva, CSc. zvolen předsedou České
společnosti pro úrazovou chirurgii.
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4.11 Milan Knobloch
10. 8. 1921 Praha
Navrhovatelé: Luboš Tuzar, Ing. Vladislava Hujová
Osvojeno: poslanci Robin Bohnisch, Antonín Seďa
Pan Milan Knobloch je významný český sochař a medailér. Je řazen k nejvýznamnějším
žákům zakladatele české medailérské školy Otakara Španiela. Soubor jeho uměleckých
děl je velmi rozsáhlý, obsahuje 400 položek. Jsou zastoupeny např. v Národní galerii
a Národním muzeu v Praze, Muzeu mincí a medailí v Kremnici, Britském centru
v Londýně, Muzeu Pařížské mincovny, Státním muzeu v Berlíně, Uměleckoprůmyslovém muzeu ve Vídni, Petrohradské Ermitáži a jinde po světě.

4.12 prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
1. 10. 1950
Navrhovatelé: PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta
Osvojeno: poslanci Jiří Štětina, Václav Snopek, Josef Vondrášek
Profesor Miloš Pešek je přední český odborník v oborech pneumologie a ftizeologie
s výrazným mezinárodním přesahem, zasloužilý vysokoškolský pedagog, autor mnoha
vědeckých publikací a učebnic. Je členem mezinárodního lékařského onkologického
konzilia prezidenta republiky Václava Havla - jeden z jeho původních šesti českých
konziliářů.

4.13 Pavel Dragoun
15. 11. 1947 Aš
Navrhovatel: Jan Neústupný
Osvojeno: poslanci Pavel Plzák a Roman Procházka
Pan Pavel Dragoun se od 70. let zasloužil o zdokonalování a technický vývoj tavicích
a chladicích procesů čediče. Byl konstruktérem výrobních zařízení a pod jeho rukama
vzniklo na 150 zlepšovacích výrobních návrhů. Pavel Dragoun konstruoval licí stroje
na čedičové trouby, které nemají ve světě petrurgie obdoby. Vyvíjel, představoval
a modernizoval tavicí a chladící agregáty. Prováděl výrazné úspory energií (plyn
a el. energie). Výrazně snížil emisní hodnoty NOX, tepelných agregátů. Zdokonalil
technologii při plynofikaci z generátorového plynu na svítiplyn a později na zemní plyn.
Významně se podílel na vývoji nového výrobku eurocu.
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4.14 prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
15. 2. 1948 Janov
Navrhovatel: Statutární město Zlín
Osvojeno: poslanci Jan Bartošek, Antonín Seďa, Vlasta Bohdalová
Prof. Petr Sáha je český vědec, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a bývalý
předseda České konference rektorů. Jeho oborem je materiálové inženýrství, polymerní
procesy, polymery v medicíně a potravinářství. Petru Sáhovi se v průběhu 12 let
ve funkci rektora podařilo vytvořit z Univerzity Tomáše Bati respektované univerzitní
centrum, které významně přispívá k rozvoji zlínské oblasti a stalo se hnacím motorem
regionu.

4.15 Valerián Kováč
28. 4. 1936 Liptovská Osada
Navrhovatelé: Mgr. Ondřej Benešík, Mgr. Stanislav Berkovec, Mgr. Vítězslav Jandák,
Josef Zahradníček
Osvojeno: poslanci Josef Vondrášek a Zuzka Bebarová Rujbrová, Lubomír Toufar
Sochař Valerián Kováč od roku 1983 tvoří ve svém ateliéru v Ostrově u Macochy.
Nejvýznamnější oblastí jeho činnosti je užití plochého skla. Má podíl na vzniku nové
technologie vrstveného skla, která do jisté míry jeho patentem, prosadil jej
v celosvětovém měřítku, a tak výrazně ovlivnil vývoj sklářského umění. Díky této
nesmírně náročné a nebezpečné práci je velmi uznávaným a má své důležité místo
na sklářském výsluní. Jeho práce jsou vystaveny v soukromích sbírkách po celém světě.
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4.16 Věra Růžičková
10. 8. 1928 Brno
Navrhovatelé: Jiří Kejval a Oldřich Svojanovský
Osvojeno: poslanci Pavel Ploc, Jiří Štětina, Jiří Běhounek
Věra Růžičková je česká sportovní gymnastka a olympijská vítězka. Na Letních
olympijských hrách 1948 v Londýně zvítězila v soutěži družstev žen. V roce 1975
se Věra Růžičková stala zakládající členkou Československého klubu olympioniků,
v němž aktivně působí dodnes. Podílela se na ustavení jeho regionální pobočky v Brně,
jejímž čele stále osm let. Po roce 1989 se s plnou vervou podílela na obnově sokolské
organizace v Brně – byla první novodobou náčelnicí Sokola Brno – i na celostátní
úrovni.

4.17 Vojtěcha Hasmandová, IM
25. 3. 1914 Huštěnovice – 21. 1. 1988
Navrhovatel: JUDr. Pavel Pelák
Osvojeno: poslanci Augustin Karel Andrle Sylor, Jan Bartošek, Petr Kudela
Po válce řídila jednu z brněnských škol a na počátku 50. let se stala představenou
komunity boromejek v Prachaticích. Zde se ukrýval františkánský kněz Remigius Janča,
který byl prozrazen a zatčen. Spolu s ním byla zatčena v roce 1952 i Hasmandová
a několik dalších sester a pro údajnou velezradu byla odsouzena k osmi letům žaláře.
Po svém propuštění v roce 1960 žila v komunitě sester ve Vidnavě, později také jako
představená. Od roku 1970 až do své smrti 21. ledna 1988 byla generální představenou
znojemských boromejek.
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4.18 Zdeněk Pololáník
25. 10. 1935 Brno
Navrhovatel: Česká biskupská konference
Osvojeno: poslanci Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Mihola, Jan Bartošek, Pavel
Kováčik, Jaroslav Klaška
Hudební skladatel a varhaník Zdeněk Pololáník je autorem více než 700 hudebních děl,
v nichž dominují skladby duchovní psané k praktických liturgickým účelům
i ke koncertnímu provedení (společně s Josefem Hrdličkou napsal také řadu písní
v Kancionálu). Je rovněž autorem více než sto padesáti opusů či čtyř set padesáti děl
scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze...) a také
baletů.
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4.19 RNDr. Václav Cílek, CSc.
11. 5. 1955 Brno
Navrhovatel: poslankyně Dana Váhalová
Osvojeno: poslanci Václav Snopek, Josef Vondrášek, Daniel Herman
Václav Cílek je významný český geolog a klimatolog, který se zasloužil o popularizaci
vědy. Po roce 1990 se stal členem znovu vzniklého Geologického ústavu Akademie věd,
který od roku 2004 -2012 sám vedl. Kromě již zmíněných geologie a klimatologie
se věnuje filosofii, teologii či výtvarnému umění. Je autorem mnoha odborných
publikací a mj. také překládá taoistické a zenové texty. Z televizních projektů,
na kterých se osobně podílel lze zmínit např. například: Putování starými cestami,
Kameny v české krajině, Řeka v proudu času, nebo dvě řady cyklu Podzemní Čechy.
Za svoji dlouhodobou činnost obdržel řadu ocenění včetně Ceny ministra životního
prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy.

4.20 Mgr. Petr Fiala
25. 3. 1943 Pelhřimov
Navrhovatel: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Osvojeno: poslanec Jiří Mihola
Petr Fiala je unikátní osobnost, člověk s jasným uměleckým cílem, jehož splnění dosáhl
v míře nevídané. Český filharmonický sbor Brno, který založil a vybudoval od nuly,
patří k nejužší světové špičce. Slavní dirigenti či manažeři nejlepších orchestrů
a festivalů se předhánějí, kdo bude moci s Českým filharmonickým sborem Brno
spolupracovat. Je skoro neuvěřitelné, v jakých podmínkách se mu podařilo vystavět
těleso, které konkuruje těm nejlepším na světě.
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4.21 prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
26. 3. 1951 Praha
Navrhovatel: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Osvojeno: poslanci Jiří Mihola, Jiří Junek
Profesor Petr Čornej je vynikající český historik a vysokoškolský pedagog, jehož práce
jsou uznávány a oceňovány u nás i v zahraničí. Ve své odborné práci se zaměřuje
na středověk, zejména na nejvýznamnější kapitolu českých dějin – husitství
a na historiografii. Patří k osobnostem, které se zásadním způsobem podílely na úspěšné
realizaci mezinárodního Husovského sympozia r. 1999 ve Vatikánu. Výsledky
vynikající vědecké badatelské práce však nezpřístupňuje pouze v odborných
publikacích. Je autorem řady dějepisných učebnic a textových pomůcek a vynikajícím
popularizátorem historické vědy v širokém slova smyslu.

4.22 P. Benno Beneš
1938
Navrhovatel: Ing. Petr Kudela
Osvojeno: poslanci Daniel Herman, Jiří Junek, Jiří Mihola, Jaroslav Klaška
Benno Beneš je jeden z knězů, který v děkanské farnosti v Teplicích spolu s dalšími
spolubratry vytváří tzv. salesiánskou rodinu. Otec Benno na Teplicku působí již
od nadějného roku 1968. V posledních letech se zaměřuje zejména na zahraničí v celé
Evropě, kde se jako provinciál významně podílí na sociálním pedagogickém programu
řeholní kongregace salesiánů. Po uzavření kláštera a znemožnění činnosti řeholí
se z objektu oseckého kláštera stal sběrný tábor pro řeholníky, odkud putoval Benno
do civilního zaměstnání. I jako řidič nákladního automobilu však po celou dobu tajně
spolupracoval s duchovní správou a stýkal se s mnohými prominenty, mezi které patřil
i kardinál Štěpán Trochta. Vzdělaný a moudrý otec Benno tak veškeré své síly v době
útlaku i v dobách pozdějších vložil do služeb církve u nás i v zahraničí.
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4.23 Josef Mandík
4. 12. 1945
Navrhovatel: Mgr. Jan Klán
Osvojeno: poslanci Jan Klán, Miloslava Vostrá, Pavel Kováčik
Josef Mandík má výrazný podíl na přeměně zemědělského učiliště v Nasavrkách
v obecně prospěšnou společnost – Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské
vzdělávací centrum. Z této instituce se stalo moderní včelařské zařízení, které nemá
v okolních zemích obdobu. Za přínos českému včelařství mu bylo v roce 2005 uděleno
nejvyšší svazové vyznamenání: byl jmenován čestným členem ČSV.
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