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Návrh Senátu
na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

2016

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
197. USNESENÍ
z 35. schůze, konané dne 16. června 2016

k usnesení Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání
k návrhům na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání
Organizační výbor
1. souhlasí s návrhy na udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2016
předloženými v usnesení Podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání
č. 16 ze dne 25. května 2016;
2. doporučuje Senátu Parlamentu České republiky schválit a předložit prezidentu
republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na
udělení státních vyznamenání pro řádový den 28. října 2016 uvedené v příloze tohoto
usnesení;
3. pověřuje předsedu Senátu PČR Milana Štěcha a senátora Jiřího Šestáka jako
náhradníka, odůvodnit na schůzi Senátu návrh usnesení, kterým se předkládají
prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání pro
řádový den 28. října 2016.

Milan Štěch v.r.
předseda Senátu

Petr Vícha v.r.
ověřovatel Organizačního výboru

Příloha k usnesení Organizačního výboru č. 197
Návrhy na udělení či propůjčení:
ŘÁD BÍLÉHO LVA
Pplk. v. v. Alois DUBEC
Plk. v. v. Jaroslav HOFRICHTER in memoriam
arm. gen. i. m. RNDr. Karel JANOUŠEK in memoriam
div. gen. Ondřej MÉZL in memoriam
plk. i. m. Antonín VELEBNOVSKÝ in memoriam

ŘÁD T. G. MASARYKA
Mgr. Jan LORMAN
Evžen PLOCEK in memoriam

MEDAILE ZA HRDINSTVÍ
MUDr. Václav PROVAZNÍK in memoriam
Josef SOUSEDÍK in memoriam
pplk. František ŠTAMPRECH in memoriam

Příloha k usnesení Organizačního výboru č. 197
MEDAILE ZA ZÁSLUHY
Prof. MUDr. Jiří BÁRTEK, CSc.
Prof. MUDr. Renata CÍFKOVÁ, CSc.
Pavel DRAGOUN
PhDr. Eva FILIPI
Jan GAJDOŠ in memoriam
Jindřich GOETZ
Prof. MUDr. Pavel HANINEC, CSc.
PhDr. Antonín KLIMEK, CSc. in memoriam
Milan KNOBLOCH
Ing. Miroslav KVÁČ
Ivo MRÁZEK
Josef PEKSA in memoriam
Jaroslav POVŠÍK
Prof. RNDr. Blanka ŘÍHOVÁ, DrSc.
JUDr. et PhDr. Miloslav STINGL
Prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.
prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK, CSc.

Seznam návrhů na státní vyznamenání schválených Podvýborem pro státní vyznamenání dne 25. 5. 2016
Evidenční
číslo
1/2016

2/2016

Jméno navrženého/ návrh na
vyznamenání
Prof. MUDr.
Jiří BÁRTEK, CSc.
*24. 10. 1953
Medaile Za zásluhy

Prof. MUDr. Renata
CÍFKOVÁ, CSc.
*9. 4. 1955
Medaile Za zásluhy

Stručná informace

Navrhovatel

Jiří Bártek z Ústavu molekulární a translační Mgr. Miroslav Nenutil
medicíny Olomouc je v současné době světově
nejcitovanějším českým vědcem a hovoří se o
něm jako o jednom ze žhavých kandidátů na
Nobelovu cenu. Působí i na výzkumném
ústavu Kraeftens Bekaempelse v Kodani (jako
vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer).
Věnuje se výzkumu regulačních mechanismů
dělení nádorových buněk a mechanismů
vedoucích ke vzniku nádorů. Je autorem téměř
400 vědeckých prací. Je držitelem ceny
Dánské asociace pro výzkum nádorů, ceny
Alfreda Benzonse, ceny Novo Nordisk a řady
dalších zahraničních ocenění. Je také čestným
profesorem univerzity v Kodani a univerzity
v Aarhusu. Jeho práce má zcela zásadní
význam pro výzkum léčby rakoviny a zejména
jeho poslední objevy znamenají v této oblasti
obrovský pokrok, o němž se hovoří v celém
vědeckém světě. Nositel Stříbrné pamětní
medaile Senátu PČR.
Vedoucí Centra kardiovaskulární prevence 1. Milan Štěch
LF UK a Thomayerovy nemocnice. Po
promoci pracovala šest let v pražském
Institutu klinické a experimentální medicíny
(IKEM) a na Memorial University St. John’s v
Newfoundlandu v Kanadě. Od r. 1992
zastávala funkci přednostky Pracoviště
preventivní kardiologie IKEM. Působí také v
Mezinárodním centru klinického výzkumu
(ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Brně. Habilitovala se v r. 2004, profesuru pro
obor vnitřního lékařství získala r. 2009. Je

Předkladatel
Senátor/ senátorský
klub
Miroslav Nenutil

Eva Syková

Milan Štěch

Eva Syková

Osvojitel

Stanovisko
Podvýboru

1

3/2016

Pavel DRAGOUN
*5. 10. 1947
Medaile Za zásluhy

dlouhodobě zaměřena na problematiku
rizikových faktorů aterosklerózy a prevence
kardiovaskulárních onemocnění a její práce se
těší respektu i v zahraničí. Pravidelně přednáší
na mezinárodních kongresech Evropské
kardiologické společnosti (ESC), publikovala
více než 150 prací v impaktovaných
časopisech, citační ohlas dosahuje téměř 13
000 citací. Je členkou redakční rady šesti
zahraničních a tří českých odborných
časopisů. Je nositelkou řady ocenění, mj.
Prusíkovy
ceny
České
angiologické
společnosti, evropské ceny Petra Sleighta za
přínos výzkumu v oblasti prevence
kardiovaskulárních onemocnění nebo Ceny
ministra zdravotnictví.
Generální ředitel a jednatel společnosti Eutit, Jan Neustupný
přední český podnikatel známý poctivým
přístupem a férovými vztahy se zaměstnanci. Se
společností Eutit, výrobcem materiálů na dlažbu,
kanalizaci, potrubí a legované litiny, je svázán
velkou část svého profesního života. Už jako
řadový konstruktér projevoval mimořádné nadání
pro technologii a zdokonalování výroby
čedičových výrobků, v rámci firmy byl největším
a nejčastějším zlepšovatelem, přihlásil více než
150 zlepšovacích návrhů a je spoluautorem celé
řady vynálezů. Po roce 1990 byl iniciátorem a
vedoucím skupiny pro privatizaci firmy. Jako její
generální ředitel rozšířil export otěruvzdorného
materiálu o nová teritoria v Rusku, na Ukrajině,
v SRN, Velké Británii, USA, Japonska atd. Díky
P. Dragounovi Eutit neustále modernizuje a patří
k nějúspěšnějším středně velkým firmám u nás.
Osobním dílem P. Dragouna je také v ČR velmi
neobvyklý firemní sociální program, kterým ve
srovnatelné míře nedisponují ani mnohem větší
firmy než Eutit.

Miroslav Nenutil

Jaroslav Zeman
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4/2016

Pplk. v. v. Alois DUBEC
*28. 6. 1923
Řád Bílého lva

5/2016

PhDr. Eva FILIPI
*21. 12. 1943
Medaile Za zásluhy

Příslušník II. odboje, veterán RAF. Aby se za PhDr. Ladislav Slámečka
války vyhnul totálnímu nasazení, raději
vstoupil do protektorátního vládního vojska. V
roce 1944, když se východní fronta blížila k
bývalým čs. hranicím, byla většina vládních
vojáků nasazena do Itálie, aby se tak
neutralizovala „hrozba“, že se spojí
s postupující Rudou armádou. A. Dubec tehdy
z vládního vojska zběhl, nejdříve k italským
partyzánům, později do Švýcarska, kde se
přihlásil do čs. zahraniční armády. Přes Francii
se dostal do Británie, kde byl vybrán pro
pilotní výcvik v RAF. Domů do vlasti se vrátil
v srpnu 1945. Po únoru 1948 byl vyhozen ze
zaměstnání a musel pracovat v kamenolomu
po
okupaci
nebo
v dolech.
Krátce
Československa v roce 1968 emigroval a
později působil jako kantonální úředník
švýcarské samosprávy. Po roce 2000 se vrátil
do ČR, žije v Luhačovicích a pravidelně se
účastní besed s mladou generací.
Jedna z nejzkušenějších českých diplomatek, od Milan Štěch
roku 2010 velvyslankyně v Sýrii (kde v současné
době zastupuje i USA a některé státy EU),
předtím v letech 2004 až 2010 velvyslankyně v
Turecku, v letech 1997 až 2002 v Libanonu a v
letech 1991 až 1996 chargé d´affaires v Iráku.
Absolventka blízkovýchodních studií na FF UK.
V letech 1968 až 1969 působila jako novinářka
se specializací na česko-arabské vztahy v
Československém rozhlasovém vysílání, mezi
lety 1969 a 1972 jako výzkumný pracovník se
specializací na osmanologii na Orientálním
institutu Československé akademie věd, později
pracovala jako překladatelka a tlumočnice. Do
služeb ministerstva zahraničních věcí vstoupila
v roce 1991 a dnes patří k vůbec nejzkušenějším
a
nejrespektovanějším
členkám
našeho
diplomatického sboru.

Patrik Kunčar
Petr Šilar
Jiří Čunek
František Bradáč
Stanislav Juránek

Milan Štěch

Zdeněk Papoušek

Milan Štěch
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6/2016

Jan GAJDOŠ
27. 12. 1903 – 19. 11. 1945
Medaile Za zásluhy i.m.

7/2016

Jindřich GOETZ
30. 7. 1939 – 9. 3. 2016
Medaile Za zásluhy i. m.

Vynikající československý gymnasta a
odbojář. V Amsterdamu 1928 získal stříbro
v soutěži družstev. Na LOH 1936 obsadil
v soutěži družstev 4. místo. Vrcholem jeho
kariéry bylo Mistrovství světa v Praze 1938,
kde se stal trojnásobným mistrem světa. Po
okupaci nacisty působil v odbojovém hnutí
v sokolské odbojové organizaci Jindra jako
vedoucí skupiny v Brně. Počátkem roku 1944
byl zatčen gestapem a vězněn ve třech
nacistických káznicích. Zemřel v roce 1945 na
následky věznění a mučení.
Významný český scénograf, filmový architekt
a bývalý rektor Filmové akademie Miroslava
Ondříčka v Písku. Absolvoval Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou
v
oboru
užitá
architektura. Od roku 1966 se podílel na
scénografii u více než 120 českých filmů. K
nejznámějším z nich patří Údolí včel,
Adelheid (režie: Fr. Vláčil), Farářův konec (r.:
Evald Schorm), ale také Zabil jsem Einsteina,
pánové či Jáchyme, hoď ho do stroje (r.:
Oldřich Lipský). Pracoval také na množství
televizních
seriálů
včetně
Tajemství
proutěného košíku či Život na zámku. V roce
1996 získal Českého lva za nejlepší výtvarný
počin za spolupráci na filmu Král Ubu. Za
svou práci na filmu Amerika režiséra
Vladimíra Michálka byl na Českého lva
nominován. V letech 1991 až 1995 působil
také jako ředitel AB Barrandov, aktivní byl i
coby člen České komory architektů, Evropské
filmové akademie a České filmové a televizní
akademie. V březnu letošního roku zemřel.

Mgr. Ivana Gajdošová

Zdeněk Škromach

Jiří Šesták

Ing. Karel Kratochvíle

Karel Kratochvíle

Jiří Šesták
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8/2016

Prof. MUDr. Pavel
HANINEC, CSc.
*29. 3. 1958
Medaile Za zásluhy

9/2016

Plk. v. v. Jaroslav
HOFRICHTER
23. 9. 1920 - 9.5.2016
Řád Bílého lva i. m.

Přední český lékař specializující se v oboru doc. Ing. František Čuba,
neurochirurgie, zejména v oblasti regenerace CSc.
nervové soustavy, poranění pažní pleteně,
cévní
mikrochirurgie
a
výzkumu
nejsložitějších poranění periferních nervů. Je
faktickým zakladatelem a od října 2000
přednostou Neurochirurgické kliniky 3. LF UK a
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v
Praze. V období 2003–2010 byl proděkanem 3.
LF UK. Dříve působil na Neurochirurgické
klinice Ústřední vojenské nemocnice Praha. Od
roku 2002 je profesorem. Zavedl zcela nové
techniky v rekonstrukci pažní pleteně u
dospělých a u novorozenců. Publikoval stovky
článků v domácích i zahraničních odborných
časopisech, jeho práce má v mezinárodním
měřítku vysoký citační ohlas. Od začátku své
lékařské kariéry se věnuje také výchově mediků
a postgraduálních studentů, je členem oborové
komise neurověd a komise pro atestace
v neurochirurgii, jejíž byl také předsedou. Je
členem České neurochirurgické společnosti a
Americké asociace neurochirurgů.
Palubní inženýr legendární 311. bombardovací Milan Štěch
perutě RAF. V roce 1938 se přihlásil do akce
1000 pilotů republice, o dva roky později se
vydal přes Maďarsko a Jugoslávii do britské
Palestiny, odkud následně doputoval až do
Británie. Zde se přihlásil k letectvu RAF a
účastnil se válečných leteckých akcí včetně
tisícikilometrových bombardovacích náletů nebo
stíhání ponorek. Nejdříve byl zařazen jako zadní
střelec, pak jako flight (palubní) inženýr. Kvůli
jeho odchodu do Anglie byli Hofrichterovi
rodiče internováni v táboře ve Svatobořicích a
později na Mírově. Po osvobození nastoupil J.
Hofrichter jako letecký inženýr k vládní letce. V
březnu 1949 byl po návratu ze služební cesty do
Anglie přímo na letišti zatčen. Později byl sice
propuštěn, ale letectvo musel opustit. Pracovat
mohl jenom v dolech nebo v zemědělství,

František Čuba

Eva Syková

Milan Štěch

Milan Štěch
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nakonec se mu však podařilo prosadit se jako
soustružník v Tesle. Loni oslavil významné
životní jubileum

10/2016

arm. gen. i. m. RNDr.
Karel JANOUŠEK
30. 10. 1893 - 27. 10. 1971
Řád Bílého lva i.m.

Člen prvního i druhého odboje, vězeň Martin Slivoně
komunistického režimu. V první světové válce
bojoval v řadách Československých legií v
Rusku, za druhé světové války organizoval
tvorbu československých leteckých jednotek
v rámci RAF. Je jediným Čechoslovákem, který
získal hodnost leteckého maršála RAF. Krátce po
únorovém převratu byl nejprve přeložen do
výslužby a později jej StB vyprovokovala k
pokusu o emigraci, při kterém byl zatčen. Byl
odsouzen k 18 letům žaláře, degradaci, ztrátě
akademického titulu i všech vyznamenání. V
roce 1950 pak byl odsouzen znovu za údajnou
přípravu pokusu o útěk, tentokráte na doživotí.
Propuštěn byl při amnestii v roce 1960. V roce
1968 byl
rehabilitován, avšak hodnost a
vyznamenání mu navráceny nebyly. V roce 1991
mu byla posmrtně udělena hodnost armádního
generála. V roce 2007 byl po něm pokřtěn jeden
ze dvou nových letounů Airbus dopravního
letectva Armády ČR. Jmenuje se po něm i
Evropské vojenské centrum na zámku v Jemnici.
K. Janoušek je nositelem čtyř desítek čs.,
ruskými, jugosl., rumun., pol., fr., brit, amer. a
nor. řádů a vyznamenání.

Jitka Seitlová

Jiří Šesták
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11/2016

PhDr. Antonín KLIMEK,
CSc.
18. 1. 1937 - 9. 1. 2005
Medaile Za zásluhy i. m.

12/2016

Milan KNOBLOCH
*10. 8. 1921
Medaile Za zásluhy

Přední český historik, expert na dějiny první Ing. Martin Kadlčík, DiS.
republiky a hospodářské dějiny. Absolvent
historie na pražské Filozofické fakultě UK,
vzhledem k nevhodnému třídnímu profilu (strýc
byl před únorem 1948 gen. tajemníkem Čs.
strany lidové) však nemohl vědecky působit a
pracoval v archivu Škody Plzeň. První práce
mohl publikovat až po roce 1989 (Diplomacie na
křižovatce Evropy, Jak se dělal mír roku 1919).
V 90. letech 20. století pracoval jako historik v
Historickém ústavu Armády České republiky.
Stěžejními díly se staly dvoudílný Boj o hrad
(1996–98), v němž kriticky rozebral vnitřní
politiku první republiky v období boje o
nástupnictví po T. G. Masarykovi, a dva díly
Velkých dějin zemí Koruny české (XIII. a XIV.
díl, 2001–02), v nichž vylíčil pro tento projekt
období první Československé republiky.
Významný český sochař a především medailér. RNDr. Václav Petříček
Absolvent AVU, jeho učiteli byli prof. Lauda a Ljulin Christov
zejména prof. Španiel. M. Knobloch je řazen k
nejvýznamnějším žákům tohoto zakladatele
české medailérské školy. Projevuje se to
dokonalou znalostí zákonitosti při tvorbě reliéfu,
zvládnutí portrétu, pečlivosti při tvorbě písma a
celkovou vyvážeností kompozice. Knoblochovo
celoživotní dílo obsahuje na 400 položek a je
zastoupeno např. v Národní galerii v Praze,
Národním muzeu, Britském muzeu v Londýně,
Muzeu Pařížské mincovny, Státním muzeu v
Berlíně, Uměleckoprůmyslovém muzeu ve
Vídni, Petrohradské Ermitáži či v Uměleckých
sbírkách v Drážďanech. Mimo medailérství se
věnuje i tvorbě památníků, pamětních desek a
bust, na svém kontě má i tři poštovní známky a
15 pamětních mincí.

Miroslav Nenutil

Jiří Šesták

Zdeněk Papoušek

Jiří Šesták
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13/2016

Ing. Miroslav KVÁČ
*11. 12. 1931
Medaile Za zásluhy

14/2016

Mgr. Jan LORMAN
*1. 6. 1946
Řád T. G. Masaryka

Trenér, který stojí za všemi velkolepými úspěchy
Jarmily Kratochvílové. Tuto nejslavnější českou
atletku trénoval v letech 1965 – 1987 a pro
tehdejší Československo spolu získali 6 zlatých a
4 stříbrné medaile na MS a ME. Po ukončení
gymnázia v Moravské Třebové nastoupil na
Vojenskou akademii v Lipníku n. B. a poté na
Vojenskou akademii v Moskvě. V letech 1949 –
1969 působil v ČSLA. Po vpádu vojsk
Varšavské smlouvy byl v roce 1969 ze služby
v hodnosti podplk. propuštěn. V roce 1989 byl
rehabilitován a získal hodnost plukovníka.
Dlouhá léta pracoval jako trenér mládeže a
přispěl k výchově celé řady talentů. V krizovém
roce 1968 projevil svůj vlastenecký postoj a
aktivně se postavil proti okupaci. Známý je
především jeho hrdinský čin, kdy jako zást. vel.
21. pluku stanul čelem kulometu ruského
obrněného transportéru při obraně muničního
skladu v Adamově. Po nástupu normalizace byl
z armády propuštěn jako jeden z prvních. Díky
této perzekuci paradoxně dosáhl pozdějších
úspěchů na poli atletiky. Nositel Stříbrné
pamětní medaile Senátu PČR.

Zakladatel a vůdčí duch občanského sdružení
Život 90, který se zabývá péčí o seniory.
Původním povoláním rozhlasový režisér, svou
práci pro starší spoluobčany původně chápal
jako čistě dobrovolnickou. Dnes je Život 90
největší neziskovou organizací zaměřenou na
pomoc seniorům v ČR. Provozuje jedinou
bezplatnou linku důvěry Senior telefon, stejně
jako komunitní centrum, celý systém
komplexní tísňové péče a dalších služeb
včetně celé škály právních, sociálních,
kulturních a volnočasových aktivit. Cílem
práce J. Lormana a sdružení Života 90 je
pomoci seniorům a jejich rodinám dosáhnout
vyšší
kvality
života
a
lidské
důstojnosti. Pečovatelská služba Života 90 je

Jan Králík

Jozef Regec

Jiří Oberfalzer
JUDr. Vlasta Rohová

Jiří Oberfalzer

Jaroslav Zeman

Zdeněk Papoušek
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15/2016

div. gen. Ondřej MÉZL
2. 12. 1887 – 6. 9. 1968
Řád Bílého lva i.m.

určena seniorům, kteří potřebují pomoc ve
vlastní domácnosti. Odlehčovací centrum
využívají ti starší spoluobčané, o které se stará
rodina - tuto povinnost za ně dočasně až na tři
měsíce přebírá Život 90, čímž členům rodiny
umožňuje absolvovat například dovolenou či
vlastní léčení a nevzdat se přitom péče o
rodiče. Aktivním seniorům je určeno Centrum
denních služeb s Akademií seniorů, mohou se
také zúčastnit některého z dobrovolnických
programů.
Ruský legionář, účastník I. a II. odboje doma i
v zahraničí. Držitel britských, amerických,
ruských, jugoslávských a rumunských
vyznamenání. Za první světové války byl zajat
na ruské frontě, pracoval pak v samosprávě
zajateckého tábora Simbirsk. Od června 1916
zařazen jako dobrovolník do srbského 4.
střeleckého pluku. Od roku 1917 příslušník
Čs. střelecké brigády, umístěn v Bělgorodu a v
květnu jmenován náborovým pracovníkem.
V září 1917 zařazen do 6. střeleckého pluku
Hanáckého, velel četě. Účastnil se bojů
u Bachmače, od října 1918 velitel 1. praporu,
poté zástupce velitele pluku.Po návratu do vlasti
pokračoval ve službě v čs. armádě, v letech
1925–1927 vojenský atašé v Bělehradě. Za
nacistické okupace zapojen od do odbojové
organizace Obrana národa, v prosinci 1939
uprchl do Francie. Vyslán jako zplnomocněnec
čs. armády do Bělehradu, kde organizoval nábor
dobrovolníků a jejich zapojení do bojů na
Blízkém
východě.
V letech 1941–1943 náčelník čs. mise
v Jeruzalémě,
1943–1945
československý
přidělenec u hlavního spojeneckého velitelství.
V roce 1945 penzionován. Roku 1948 emigroval
do USA, následně degradován a zbaven všech
poct.

Ing. Vladimír Mézl

Božena Sekaninová

Milan Štěch
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16/2016

Ivo MRÁZEK
*18. 1. 1926
Medaile Za zásluhy

17/2016

Josef PEKSA
14. 2. 1919 - 22. 12. 1993
Medaile Za zásluhy i.m.

Bývalý basketbalový hráč a trenér, jedna
z největších osobností naší košíkové. Je zařazen
na čestné listině zasloužilých mistrů sportu. S
basketbalem začínal v klubu Sokol Brno I
(pozdější Zbrojovka Brno). Jako dvacetiletý
startoval na evropském šampionátu v Ženevě v
roce 1946. Ve finálovém utkání proti Itálii
vstřelil několik sekund před koncem utkání
vítězný koš, který znamenal zlatou medaili pro
tým Československa. Stříbrné medaile na
Mistrovství Evropy získal v letech 1947, 1951 a
1955. V roce 1951 byl navíc vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. Startoval rovněž jako hráč na
dvou olympijských hrách – v roce 1948 v
Londýně a v roce 1952 v Helsinkách. Jako hráč
získal šest titulů mistra republiky. Po skončení
hráčské kariéry se stal basketbalovým trenérem.
V roce 1960 přivedl naši reprezentaci k dosud
nejlepšímu umístění, pátému místu na olympiádě
v Římě. Vrcholem jeho trenérské kariéry bylo
působení u týmu Zbrojovky Brno. S mužstvem
se stal šestkrát mistrem Československa,
Zbrojovka Brno také dvakrát pod jeho vedením
postoupila do finále Poháru evropských mistrů
(předchůdce dnešní Euroligy). Po sovětské invazi
trénoval v sezóně 1969-1970 italský tým Gorena
Petrarca Padova.
Jedna
z nejvýznamnějších
osobností
československého katolického exilu, náboženský
a kulturní pracovník. Chtěl se stát pilotem, ale
neprošel lékařskými testy. Rozhodl se tedy pro
kněžskou dráhu. V roce 1947 byl v Českých
Budějovicích vysvěcen na kněze. Po únoru 1948
se aktivně zapojil do protikomunistické činnosti
a hrozilo mu zatčení, proto opustil
Československo. Celý život pak podporoval
postižené rodiny lidí, kteří byli po jeho útěku
zatčeni, na dálku se také tajně podílel na
opravách kostelů na Klatovsku. Jeho cesta z
Československa vedla do Austrálie, kde původně
působil jako duchovní správce pro polské

PhDr. Jakub Bažant
PhDr. Jiří Závozda

Miroslav Antl

Václav Peksa

Jan Látka

Zdeněk Papoušek

Jiří Šesták
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přistěhovalce. Později zakoupil kus nehostinné
buše, kde vybudoval repliku české Šumavy. Ta
se
stala
přirozeným
centrem
života
československého exilu v Austrálii a dějištěm
mnoha krajanských aktivit. Dnes celý areál nese
název „Peksa park“. Po úmrtí jediného českého
misionáře v Austrálii byl Peksa jmenován
knězem pro českou komunitu v Melbourne. Byl
jím až do 22. února 1993. Zůstal vlastencem a
jeho posledním přáním bylo zemřít doma. Skonal
22. 12. 1993 v Senohrabech.

18/2016

Evžen PLOCEK
29. 10. 1929 - 9. 4. 1969
Řád T. G. Masaryka i.m.

19/2016

Jaroslav POVŠÍK
*15. 2. 1955
Medaile Za zásluhy

Regionální politik, delegát legendárního
vysočanského sjezdu KSČ, aktivní stoupenec
Pražského jara. Upálil se na protest proti
okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy. Sebeobětování Evžena Plocka
můžeme srovnávat s činem Jana Palacha a
Jana Zajíce. Zklamání nad politickou porážkou
proměnil v záměrný protest a zároveň výzvu výzvu k pokračování v politickém zápase
emancipující se občanské společnosti za
svobodu a suverenitu vlasti. Evžen Plocek je
nositelem vyznamenání Zlaté lípy in
memoriam, (uděleného 11. listopadu 2009
ministrem obrany ČR), Čestné medaile T. G.
Masaryka
(udělené
Masarykovým
demokratickým hnutím in memoriam 4.
března 1999) a Zlaté medaile T. G. Masaryka
(udělené
Masarykovou
demokratickou
akademií 9. října 2013).
Předseda odborů ve Škoda Auto Mladá
Boleslav, člen dozorčí rady podniku. Jedna
z nejvýznamnějších osobností sociálního
dialogu po roce 1989. Svou činností se
významně
zasloužil
o
obhajobu
zaměstnaneckých práv a dlouhodobě se
zasazuje o jejich posun na úroveň vyspělých
západoevropských zemí, a to nejen v otázce
mezd, ale i dalších zaměstnaneckých benefitů.

Doc. PhDr. Václav
Šplíchal, CSc.
Karel Němec
Mgr. Pavel Bajer

Jiří Šesták

Milan Štěch

Milan Štěch

Jiří Šesták

Milan Štěch
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20/2016

MUDr. Václav PROVAZNÍK
8. 1. 1911 – 9. 11. 1978
Medaile Za hrdinství i. m.

21/2016

Prof. RNDr. Blanka ŘÍHOVÁ,
DrSc.
*21. 10. 1942
Medaile Za zásluhy

Absolvoval chemickou průmyslovku v Mostě.
Ve Škodě Auto je od roku 1977. Ve firmě
zastával různé pozice v oblasti logistiky a
sociálních služeb. Roku 1989 se stal členem
OS KOVO Škoda Auto, jehož je od ledna
1998 předsedou. Byl také členem sněmu
ČMKOS a působí v předsednictvu světové
rady
zástupců
zaměstnanců
koncernu
Volkswagen. V roce 1993 byl zvolen členem
dozorčí rady Škoda Auto.
V. Provazník byl od roku 1941 do roku 1945
členem ilegální odbojové skupiny „Tajemník“ a
v jejím rámci se aktivně zúčastnil ozbrojeného
povstání v Praze. Npor. zdravotnictva MUDr.
Václav Provazník byl velitelem lékařské
pohotovosti protiletecké jednoty obrany Velké
Prahy. V prosinci 1948 byl zatčen a odsouzen
pro trestný čin úkladů o republiku nejprve
k trestu smrti, který byl později změněn na
doživotí se ztrátou čestných občanských práv a
konfiskaci majetku. Propuštěn byl na amnestii po
12 letech v roce 1960.
Přední
česká
imunoložka,
patří
k nejuznávanějším
českým
vědkyním
současnosti. Téměř půl století působí na půdě
AV ČR, mj. byla ředitelkou Mikrobiologického
ústavu, v současnosti tamtéž působí jako vedoucí
Sektoru imunologie a gnotobiologie. Přednášela
a přednáší na domácích a zahraničních
univerzitách (mj. ve Francii a USA). Byla nebo
je členkou mnoha vědeckých rad významných
institucí (mj. Ruské akademie přírodních věd,
European
Cell
Proliferation
Society,
Schweizerische
Ärztegesellschaft
für
Magnetfeldenerglieregulation und therapie,
European Academy of Sciences, American
Association for Cancer Research aj.). Léta vede
Českou imunologickou společnost, její jméno je
spojeno s desítkami patentů. Byla nominována
na European Inventor Award pro nejlepšího

Eva Provazníková
Jaroslav Zeman

Jaroslav Zeman

prof. MUDr. Jaroslav
Malý, CSc.

Jaroslav Malý

Jaroslav Zeman

Eva Syková
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evropského vynálezce, je držitelkou Medaile
Ruské akademie přírodních věd nebo ceny Česká
hlava. Průkopnické práce Blanky Říhové o
protirakovinné léčbě umožnily vývoj důležitých
léků se specifickými mechanismy zaměřenými
proti bujení zhoubných nádorů. Nositelka
Stříbrné pamětní medaile Senátu PČR.

22/2016

Josef SOUSEDÍK
18. 12. 1894 - 15. 12. 1944
Medaile Za hrdinství i.m.

23/2016

JUDr. et PhDr. Miloslav
STINGL
*19. 12. 1930
Medaile Za zásluhy

Příslušník odbojové skupiny Obrana národa,
vynálezce, podnikatel, průkopník rozvoje
elektrotechniky v prvorepublikovém
Československu. Už v roce 1919 se na výzvu
Sokola vydal jako dobrovolník hájit Slovensko
proti Maďarům. V lednu 1920 otevřel
elektrotechnický a strojní závod v bývalé pile.
Brzy začal přihlašovat patenty: elektrické
stroje, přístroje, pohony, elektrické trakce a
automatické regulace. V jeho podniku
pracovalo až 200 lidí. R. 1927 byl zvolen
starostou Vsetína a členem předsednictva
Ústředí moravsko-slezských obcí, měst a
okresů. Za jeho působení došlo k nebývalému
rozvoji města a k razantnímu snížení regionální
nezaměstnanosti. Hned na počátku okupace
vstoupil do odbojové skupiny Obrana národa.
Jeho organizace byla v kontaktu s 1. čsl.
partyzánskou brigádou J. Žižky. V květnu 1944
bylo na Sousedíkovu skupinu napojeno více než
2000 lidí, připravovalo se ozbrojené povstání s
centrem ve vsetínské Zbrojovce. Akce však byla
vyzrazena a 15. 12. 1944 byl J. Sousedík zatčen,
při výslechu mučen a ještě téhož dne zastřelen.
Přední český etnograf a cestovatel, mezinárodně
uznávaný znalec domorodých kultur, populární
spisovatel, polyglot. Během svých cest strávil
v zahraničí desítky let, procestoval 152 zemí,
absolvoval několik výzkumných cest kolem
světa a významně přispěl k rozšiřování
etnografického poznání, a to i v mezinárodním
měřítku. Mezi jeho nejvýznamnější počiny jsou
řazeny výzkumné pobyty mezi národy a kmeny

Jiří Čunek

Jiří Čunek

Mgr. Miluše Horská

Miluše Horská

Zdeněk Papoušek

Jaroslav Zeman
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indiánů, Polynésanů, Eskymáků a Papuánců. Je
absolventem Právnické fakulty UK (mezinárodní
právo) a Filosofické fakulty UK (národopis),
působil na Katedře geografie Pedagogického
institutu a v Ústavu pro etnografii a folkloristiku
ČSAV.
Spoluzakládal
Československolatinskoamerickou společnost a pracoval v jejím
vedení. Při pobytech v USA působil na Research
Institute for the Study of Man v New Yorku, na
Texaské univerzitě v Austinu, na Kalifornské
univerzitě v Los Angeles nebo v Balboa Museum
v San Diegu. Spolupracoval i s odbornými
institucemi na Kubě, v Mexiku či v Německu.
Své výzkumy uveřejnil ve 42 knihách, které
vyšly ve 242 vydáních v úhrnném nákladu 17
milionů výtisků, spolupracoval i s rozhlasem a
zahraniční televizí. Je čestným náčelníkem
indiánského kmene Kikapú. Společně s J.
Hanzelkou a M. Zikmundem je jako jediný
prezentován v Síni slávy českého cestovatelství,
je čestným občanem Karlových Varů (2010) a
Bíliny (2011) a nositelem Stříbrné pamětní
medaile Senátu PČR.

24/2016

Pplk. František ŠTAMPRECH
18. 2. 1887 – 22. 6. 1942
Medaile Za hrdinství i. m.

Jako legionář 11. pěšího pluku Františka
Palackého se aktivně zúčastnil bojů v Rusku,
prošel celou sibiřskou anabazí. Po návratu do
vlasti zůstal v činné službě jako důstojník. Po
okupaci Československa, kdy byl propuštěn
z aktivní služby, se zapojil s řadou svých
kolegů, důstojníků písecké posádky do
činnosti odbojové skupiny Obrana národa.
V odbojové organizaci pracoval až do svého
zatčení gestapem v roce 1942. Za svou
odbojovou činnost byl spolu s dalšími
spolubojovníky
popraven
klatovským
gestapem 22. 6. 1942 na vojenské střelnici
v Lubech u Klatov.

Zdeněk Říha

Karel Kratochvíle

Jaroslav Zeman
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25/2016

Prof. Ing. František
VEJRAŽKA, CSc.
*6. 4. 1942
Medaile Za zásluhy

Profesor Vejražka svou vědeckou a
výzkumnou činnost orientoval do oblasti
družicových navigačních systémů GPS,
GALILEO a GLONASS. Zavedl družicovou
navigaci v Československu, pořádá přednášky
pro širokou technickou veřejnost. Řídil
výzkum a vývoj přijímače GPS předaného do
výroby v podniku Mesit, Uherské Hradiště.
Řídil výstavbu referenční stanice diferenčního
GPS a zavedl diferenční metody GPS
v armádě ČR. Autor projektu palubního
vybavení letadla L410 systémem Omega.
Aktivně se podílel na sblížení družicových
navigačních systémů EU a USA („Action
Team“). Člen komise pro osnovy programu
Electronics Degree na Technikum Wien
(2004).
Je
jediným
zástupcem
ČR
Královského institutu navigace v Londýně. Za
profesorem Vejražkou stojí také obsáhlá
mezinárodní publikační činnost. Je nositelem
Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu
ČR.

Ing. Jan Veleba
Ing. Dalibor Dědek
Prof. Ing. Jan Sýkora,
CSc.

Jan Veleba

Eva Syková

26/2016

Plk. i. m. Antonín
VELEBNOVSKÝ
15. 4. 1915 – 16. 7. 1941
Řád Bílého lva i. m.

Vojenský letec, příslušník RAF. V roce 1935
byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích
na Moravě. V dubnu 1937 byl jmenován
letcem pozorovatelem a zdárně ukončil
studium a už v srpnu byl povýšen na poručíka.
Emigroval po nacistické okupaci. V květnu
1940 byl zařazen k francouzskému letectvu,
kde v Grupe de Chasse III/10 působil jako
operační pilot. Po kapitulaci Francie uprchl do
Británie a stal se pilotem 85. perutě RAF.
V říjnu 1940 byl zařazen k 1. peruti RAF,
která byla umístěna ve Witteringu a byla první
jednotkou, jež obdržela stíhačky Hawker
Hurricane, a kde vedl 1. squadronu. V té létalo
i několik čs. leteckých es, kromě

Petr Gawlas
PhDr. Petr Majer

Petr Gawlas

Jiří Šesták
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Kuttelwaschera to byli například V. Jícha, B.
Krátkoruký, J. Příhoda, E. Čížek nebo J.
Dygrýn. Při bojovém nasazení jihovýchodně
od Hastings Velebnovský poškodil německý
letoun Me 109. Dne 21. května 1941 vyřadil
v leteckém souboji druhý Me 109. V leteckém
souboji byl úspěšný také do třetice o několik
dnů později 9. června 1941. Osudným se mu
stal 16. červenec 1941, kdy byl sestřelen a
zahynul. Za své hrdinství byl oceněn britským
pamětním odznakem Evropská letecká hvězda
(Air Crew Europa Star), Čs. válečným křížem
1939, Vojenskou pamětní medailí F – VB, čs.
medailí Za zásluhy 1. stupně (není totožná se
stát. vyznamenáním), všechny in memoriam.
27/2016

prof. MUDr. Jan ŽALOUDÍK,
CSc.
*7. 8. 1954
Medaile Za zásluhy

Profesor Jan Žaloudík byl v roce 2010 zvolen
v senátním obvodu č. 55 senátorem za Brnoměsto. Je předsedou Výboru pro zdravotnictví
a sociální politiku Senátu PČR.

Milan Štěch

Milan Štěch

Milan Štěch

Přední lékař, bývalý děkan LF MU, ředitel
Masarykova onkologického ústavu v Brně,
kde v letech 1979-2010 pracoval jako chirurg
a onkolog. V letech 2000-2001 tento ústav
řídil a mezi lety 2002-2008 zde zastával funkci
náměstka ředitele pro rozvoj, vědu a výuku.
Poté, co se stal ředitelem tohoto ústavu Jiří
Vorlíček, byl nucen z ústavu odejít, dnes opět
stojí v jeho čele. V letech 1999-2002 působil
jako proděkan pro vědu a výzkum Lékařské
fakulty Masarykovy univerzity, kde v období
2003-2010 vykonával funkci děkana. V letech
1985 a 1987 pracoval v onkologickém
výzkumu v Paterson Institute for Cancer
Research a Christie Hospital v Manchesteru ve
Velké Británii, v letech 1990-1992 jako
vědecký pracovník ve Wistar Institute a na
Pennsylvania University v USA. Byl členem
vědecké rady Interní grantové agentury při
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Ministerstvu zdravotnictví a s její proměnou v
Agenturu zdravotnického výzkumu v roce
2014 se stal předsedou onkologického panelu
3 AZV. Byl dlouholetým členem vědeckých
rad Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty
Palackého univerzity. Je přednášejícím a
zkoušejícím profesorem v oborech chirurgie a
onkologie v českém i anglickém studijním
programu na LF MU,
přednáší v
postgraduálních kurzech. Je zakládajícím
členem atestační komise v nadstavbovém
oboru onkochirurgie při IPVZ v Praze. Byl
členem správní rady Českého zdravotnického
fóra (2010) a je předsedou Nadačního fondu
Hráz rakovině. Je členem redakčních rad řady
autorem
a
odborných
časopisů,
je
spoluautorem více než 180 odborných prací v
našich i zahraničních odborných časopisech a
více než 320 prezentací na tuzemských i
zahraničních konferencích.
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