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První s o u k r o n ý týdeník
se samizdatovou, tradicí

28.srpna 1998
Hrdina III .cdbone
JEBAVÝ Mi1o s1o v, býv
major čs.armády, pří
s 1 u an í k armédy zahra
niční, narozen 27«sr
pna 1911 v Hájích
nad Jizerou, okres
Semily, bytem v Pra
ze X, Bolzenovo 1,
zaměstnán jako expo
rtní úředník. Popra
ven 18.července 1949
v 6, JO hod. ve v*-zni
ci Pankrác. Bylčlenei
francouzské cizineck
legie. Byl vedoucím
skupí ny Pra ha-žatec.
Nikdy nezapomeneme!
’’PIETA”
Dne 29.7.1998 jsem >
”Arénx” s Cyrilem
Svobodou, který obha
joval systém poměrné
ho zístoupení slysel
mezi oponenty i Mar
ka Bendu, poslance z
nás obvod, no a práv
ten se proslavil vě
tou, že volič je dos
chytrý i ve většino-

v ém sy s tému p t ím s i
myslel, že přesvědčil
o v ýho dú c h většin o v é ho systému. Dnes již
profes ionálni poslunec
už dávno zopom''l$ že v
jeho býv: lé stran' si
ne všichni mysleli, že
spojení s ODS je to ne
jlepší což se projevi
lo i při naprosté abse
nci zájmu o restituceu
to i církevní.
VH. '

Volby 1998

Marek Benda

ODS

věk: 30 let

kandidát do parlamentu ČR za ODS
SEVERNÍ MORAVA

Motto:

Hlavu vzhůru.
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Krajská správa SNE
oddělení pasů a víz

Ostrava
: • 1.

Věc: Odvolání proti zamítnutí vydání cestovního dokladu-výjezdní doložce do NSR.
•> r.
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Vgtžení soudruzi!

*’?

2 2.'? v5

■

v Šumperku,dne 22.12.1987.

líne 30.11.1987 jsem podala žádost o vydání cestovního dokladu-výjezdní doložky
k cestě do NSR.Uoje žádost byla sdělením ze dne 11.12.1937,doručeným dno 14.12.
1937 č.j.:PC-264/87 Okresní správou SNB-odaělcní pasů a víz v Šumperku zamítnuta
s odůvodněním,že moje cesta do ciziny není v souladu se státními zájmy.
Odůvodnění zamítnutí není dále konkretisováno a je jen uvedeno,že bylo přihlédnuto
k tomu, že :.’.oje dcera žije od 17.6.1987 v zahraničí bez souhlasu čs.úřadů.
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Uvedená skutočnost v zamítnutí, že moje dcera Ing.Vladimii’a Večeřová spolu se svým
se svým synem Slávkem Večeřou-mým pětiletým vnukem,zů3tala v cizině bez souhlasu
čs.úřadů je právě hlavním důvodem mé žádosti k cestě do NSR,kde se v současné
době nacházejí.Rozhodnutí mé dcery bylo a je pro mě a ostatní členy rodiny nepocho
pitolncu skutečností a jsem přesvědčena, žo tento životní omyl a ukvapené rozhodnut
časem změní a vrátí se do své vlasti a ke své x’odině.Ráda bych svojí návštěvou
dcery a vnuka mimo vlastní citové uspokojení k takovémuto rozhodnutí přispěla.
Věřím,že při hodnocení mého odvolání bude vzato také v úvahu,že jsem po celý svůj
život až do současné doby vždy bezezbytku plnila svoje pracovní povinnosti v ná
ročném povolání zcravotní sestry,společensky se angažovala^a jako členka KSČ
plnila všechny požadavky směřující k realised politiky KSC v naší zemi.Poněvadž
jsem se narodila v S.JSR a zde také prožívala svoje dětství,je i můj vztah k této z?-.,-»
a jejímu zřízení zcela přirozeným projevem přátelství a trvalých sympatií.
2a všech těchto uvedených důvodů se tedy domnívám,že moje návštěva dcery a vnuka
nemůže uýt v rozporu se zájmy státu.

čsem předvědčena,že moje odvolání bude objektivně a spravedlivě posouzeno a vydané
zamítnutí změněno a vydán souhlas k výjezdu do NSR.

x.
■

Podávám tímto odvolání groti zamítnutí mojí žádosti ze strany Okresní správy SN3
-oddělení nasů a víz v Šumperku ke Krajské snrávě SNB-oddělení p:-.sů a víz v Ostra
vě a k tomu uvádím.
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Za příznivé sdělení soudružsky děkuji.

víz

Evženie

Vzhledem-k nečitelnosti úředního dokladu /snad se i
jedné o zametaní step/ v n*mž se zamítá žádost mé ses
try c návštěvu dcery v 3RD. Stojí tam; ’’Vaše žádost o
vydání výjezdní doložky k cest* do NSR na pozvání by
la zamítnuta ....robot není Vošě cesta do ciziny v
souladu se státními zájmy.
Podpis nečitelný!

li a 12 p 1 o v á

ani takev'to ponížená suplika nemela pražádný výsle
dek, rebel Visito ústrky r- poníženími se totalitní moc
udržovala v pozici neomezeného vlódee. Tyto doklady
uvěř?jnuji k informaci mladé generaci, aby si uvědomi
la co znamenalo žít. v t.zv. reálném socialismu.
V.H.

KRAJSKÁ SPRÁVA SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI
vj.aoir.ora irojan
Ninceloalstr. 37
D-SS72 Burgau

ODBOR PAŠO A VIZ
728 99

OSTRAVA

PC-38/ca-88

5. ledna 1988

BESTÄTIGUNG
Paní
Evženie HA.VPLOVÄ
nar. 30.12.1933Nezvalova 20

Hierr.i: bestätige ich meiner. Vater Miroslav Hsr.pl. wohnhaft in
oumperk, Nezvalova 20, CSSR, daß ich ihm anläßlich seines Besuches
ein Her.-.seh-Gerät, Marke "First Line" lt. Rechnung der Fa. .Sci'.r.eiderRundfur.kwerke AG in Türkheim ver. 31-1O.19S8, geschenkt habe.
Das Gerät soll in Šumperk stationiert werden.
Rozhodnutí

curgau. uo.Dezember 1.

Okresní správa SNB, oddělení pasů a víz v Šumperku Vám rozhodnu

Dík Jiřímu Krbcovi

tím ze dne 11.12.1987 pod S.j. PC-264/87 zamítlo žádost o vydání

V neděli 22. května jsine
blahopřáli k osmdesátým naro
zeninám profesoru MUDr. Jiřímu
Krbcovi, odsouzenému v prosinci
1950 státním soudem v Praze za
velezradu, vyzvědačství a přečin
nedbalého uchovávání státního
tajemství se skupinou klatovskou a
domažlickou.MUDr. Jiří Krbec se
zapsal do srdcí vězňů v Leopoldově,
kde zachraňoval lidi postižené
hemeroidy, vředy žaludečními i na
dvanácterníku. Pomáhal spolu
vězňům i méně komplikovanými
zákroky, dnes by se jich nikdo
nedopočítal, tenkrát mukl stiskl
bratru doktorovi vděčně ruku a
poděkoval. Profesor doktor Krbec
obětoval vězňům večery i noce, po
ranní a odpolední ordinaci zašel
k nám na světnici, přinesl vitamíny
a léky, kterých bylo v Leopoldově
málo, a vyšetřil i ty, kdo do jeho
ordinace chodili zřídka. Vděční
muklové vzpomínají na svého
doktora dodnes a do dalších let mu
přejí pevné zdraví.

výjezdní doložky k cestě do NSR.
Krajský odbor pasů a víz v Ostravě přezkoumal rozhodnutí napa
dené Vaším odvoláním ze dne 27.12.1987 a neshledal důvody pře jeho
zrušení - změnu. Proto původní rozhodnutí ve smyslu ustanovení
§ 59 odst. 2 zákena č. 71/1967 Sb., o správním řízení, potvrzuje
a Vaše odvolání zamítá
Odůvodnění

Ve svém odvolání žádáte o projednání a posouzení původního roz

hodnutí, kterým *ém byla zamítnuta žádost o vydání výjezdní dolož
ky k cestě do NSR.
Přezkoumáním spisového materiálu bylo shledáno, že námitky ve
'vašem odvolání nedávají podklad pro jeho kladné vyřízení a použití
ustanovení ve ^ámi napadeném rozhodnutí oddělení pasů a víz OS SNB
v Šumperku je opodstatněno. Ve Vašem případě by plánovaná cesta do

ciziny nebyla v souladu se státními zájmy ČSSR.
Přete bylo rozhodnuto, jak shora ve výroku rozhodnutí uvedeno.

Pod transparentem Zámrsk 1994

rouceni : -'roti tomuto rozhodnuti-se. nelze dele odvolat.

'

;
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Náčelník
/

:

sov dubnu setkali v Pardubicích
někdejší mladí političtí vezni
v počtu mnohem menším než
p ř e d po k 1 ád a 1 i. z a v z. po m i n1 i.
po rozprávěl i a doiv-ali. že. se :.a
i><~.<’izim sejdou s větší vzajemn m
tolerancí a přátelstvím asi na I Ire.’.'-?
Skále. Ocenili, že si mohou říci, co
cítí a nikdo je nezavře. Doporučili
Konfederaci, aby stála nad

stranami, netříštila se a že
pravicové zaměření je k stabilizaci
poměrů žádoucí. Je nutné oprostit
se od věcí osobních a malicherných
i pomoct těm, kdo nemají dořešen
důchod a post rádají jízdní výhody.
Mládež jako oběť komunistického
režimu neměla možnost dokončil
studia a provinění a potrestání
poznamenalo mladistvé na cely

život. Pomozme jim vyřešit
existenční starosti. Poradu dobře
řídil Radomír Rája z Železného
Brodu (Horecká 200). Prodávala se
tu brožura Váši Petříky Vzpomínky
na Zámrsk. Někdejší chovanci si
svůj trest odpykávali jako mladí,
dnes jsou prošedivělí a moudřejší.

jsk
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P O Z V A N I
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,, his0Pptí Jenom pro Jednu osobu a lze j^ -o.j2
-'7 ^sícú ode dne ověření notářem něbo"há?Ů

EINLADUNG Z UM BESUCH

Já, pí že přepsaný /á/
ich Ipcerzeicpneter /te/

pařeze-ý /é/
g e z o r e r ar
7p'3řqj',

VlADíM/RA

/p~ 7,

VlCL-ROVA_____________

jráno a příjzení/Vor- und Zuname

P - - č ~ u z npn úřadem,
liese Einladung ist cur für ein*
innerhalb von zwölf Pareti -U Í9'a
oder . rt-tscen 3e ~1 aubi.-•." v v31 o

' -'
--n^- ,._4 .
ph íí“
------ -

ŠUMPERK

v

'------------------------------------ —------

^C' R^KIMEL~QL-BEHL/N‘GEM J4AX--SCHM/j)

STR■ 54

2 7. Ni a i 1988
plnoprávný /á/ a prohlašuji, že zvu svého /svoji/
-1- vollberechtigt und erkläre hiermit, dass ich reinen /z:ir_e/

Rodeosáno dne
Unterzeichnet; am

Hämpl ,
/ » er*?."dtscz?if tsgrad ,

r^návštěvu ke mě do
*-—• —■ c s jch zu hi j? in

c d a t-i -, r /

dor- und Zun?re,

WM
,
die

Podpis zavazující se osoby
bnterschrifp der sich
verpflichtenden Person

NěZVňLGVfi ZO

_________ od Vď-ó./^do
von
t-i s

3ül3

•
e VnVr-r. a

r

■’ souvislosti s výše uvedenyn se zavazuji úhrad-í t všechna nákla
dy související s cestou do a z KS2 pozvané osoby s jejíž nobvten
s eventuelním lekarskýn ošetřením, nemocničním Íečením nebo jejím

\ij Genrtgin^Kammeltal
//

Im Zusammenhang nit dieser Einladung verpflichte ich mich, alle
mit der Heise der eingeladenen Person in die und aus der 3RD, mit
deren j^u_fenthalt, mit deren events ärztlichen Behandlung oder
**z*anzemauspflege oder mit deren Ableben in Ausland verbundenen
Hosten zu begleichen.

Hazítko a podpis notáře
Stempel und. Unt ers zhr i :'t
d. e o - < o t -a r s

-ieses Dokument unterzeichne ich in Anwesenheit eines Kotars
in Bewusstsein meiner Hechtsverantwortung für die eventuelle
.'Nichteinhaltung der obenangefHarten Erklärung sowie auch für die
eventuellen unrichtigen Angaben.

č .5 /9 4

-ento doulad podpisuji v přítomnosti notáře nebo příslušného
uradu mri vědomí právní odpovědnosti za případné nedodržení výše
''-•••--deneno přehlášení, jakož i za připadne nesorávné údaje.

\
ub
•

tohoto druhu je vhodný jen k do
kumentaci. - K doloženi proti
právnosti a zločinů komunistického
režimu od 25. února 19-18 do 29.
prosince 1989 je třeba jednat co

•

především u porušení pravomoci
veřejného činitele, Středisko
urychlí podání podnětu orgánům
činným v trestním řízení Stalo se,
že dozorce umlátil vězně a dozorcův
velitel neodevzdal vraha soudu, ale
potrestal ho kázeňsky. Jeden zločin
nelze trestat dvakrát, takže případ

t li"

Na své první tiskové konferenci
25. dubna ředitel Střediska pro
dokumentaci
protiprávnosti
komunistického režimu Bohuslav
Hubálek vysvětlil, že se Středisko
snaží zdokumentovat komunistické
nepravosti tak, aby policie mohla
připravit podnět k soudnímu
stíhání. K loňským nevyřízeným
šedesáti případům přibylo jich 98 a
téměř polovina je vyřízena. Některé
materiály postoupeny státnímu
zastupitelství nebo Úřadu pro
vyšetřování, Hrozili promlčení

"V * r n i z a s

./.
nejprůkazněji, protože zpráva může
posloužit k trestné právnímu
postihu pachatelů. Ve sděleních
nutno uvést u odesílatele i svědka
jméno a příjmení, datum narození,
adresu, případně telefon a u ob
viněného navíc přezdívku, zařazení
(například StB) a hodnost. Události
se vylíčí místné i časově, uvádí se
číslo dokladu a název instituce,
která doklad poskytla. Středisko
v Praze 1, náměstí Hrdinů 1300
informace pečlivě zpracuje, ne
poskytuje však právní rady ve
věcech restitučních a majetkových.

KPV

xj

Po roce se kupodivu povolení vycestování otce, mého
švagra, zdařilo. Že by již t^mto "vyvoleným" začalo
znít v uších cinkání klíčů?
V.H.
Přátelé, už dlouho jsem si nepřečetl tukový právní
názor, podle kterého sVčiLo prý za vraždu potrestat
dozorce kázeňsky dejme tomu třeba zatržením vycházek
či stržením mzdy 10% na tri mísíce a vrah je z toho
venku. Pakliže je tohle uznávané právo civilizovanými
zemxmi potom je bohyň* spravedlnosti sice slepá, ale
hlavnx neuv"'Mteln* idiotská. A tohle s vážnou tváří
tvrdil Bohuslav Hubálek, když nastoupil na Šéfa Středi
ska pro dokumentaci protiprávnosti komunistického reži
mu. Co si potom myslet o naší postkomunistické justici
s ohromným množstvím nomenklaturních kádrů KSČ, když
tohle tvrdí i jeden z nejdůvxryhodn*jsích lidí ČR. VH.
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VÉSTXIK 5’51
věstník

Sjednocená Evropa přináší naději
Několik poznámek na okraj pražské mezinárodní konference Budoucnost evropských Židů
Pod názvem Plánováni budoucnosti
evropských Židů se v Praze ve dnech
2.-5. července konala velká meziná
rodni konference. .Va dvě stovkv účast
níků nejen ze západo a východoeropských zemi, ale i ze Spojených
států a Izraele, z nižných pohledů
zkoumaly a diskutovaly o minulosti a
především o perspektivách evropského
židovstva, jeho kontaktech se Státem
Izrael, o propojenosti se světovou
židovskou komunitou a v neposlední
řadě i o soužití s ostatními národ)’.
Tématy plenárních zasedáni byly na
příklad pohledy na to, jak významné
evropské politické události ovlivňují
jednotlivé židovské komunitv i ev
ropské židovstvo v jeho celistvosti a
také stále aktuální problém rasismu a
antisemitismu. ,\’a pořadu jednáni bvlv
i vztahy Izraele a komunit v diaspoře
a v tomto kontextu i kooperace mezi
jednotlivými obcemi v evropských
zemích a jako vyústěni všech debat
pokus o definici strategie pro budoucnostnost evropských Židů. Tato
otázka, jak ostatně už napovídá název
setkáni, se prolínala všemi dílčími
panelovými diskusemi.
Význam čtyřdenního setkáni potrhlo
i vystoupeni českého prezidenta Václa
va Havla, který’ vyzvihl fakt, že orga
nizátoři konference vybrali za místo
jednáni Prahu, která v kontextu světo
vé židovské pospolitosti sehrála v mi
nulosti významnou úlohu a byla do
movem celé řady významných židov
ských osobnosti.
Je jistě obtížné vynášet bezprostřed
ně po skončeni konference přesně for
mulované závěry a soudy. Hosté ně
kterých debat a zasedáni, jakými jsme
byli my, si z jednáni mohli odnést
dva základní poznatky. Účastnici ze
Západu i Východu kontinentu v nej
různěji zaměřených příspěvcích dospě
li k názoru, že téměř nikdv v historii a
už vůbec ne v moderních dějinách,
neměli Židé takovou možnost svobod
ného rozvoje jako v dnešní integrující
se Evropě, v demokratické společnosti
eliminující hranice a bariéry.

Toto míněni zastávali zejména ži
dovští představitelé ze západní Evro
py. Ti z I vchodu, pět let po pádu ko
munistické totality, hovořili spíše o
nadějích, které jsou často ještě vzdále
ny uskutečněni.
Obavy z rozšířeni balkánského kon
fliktu a také zármutek a pobouřeni
nad genocidou, již jsme svědky zejmé
na v Bosně, zazněly v mnoha diskus
ních příspěvcích.
Je těžké vybírat z desítek projevů a
diskusních příspěvků ty, které by bvly
pro mezinárodni setkáni typické a zo
becňující. Uvedme alespoň dva pohle
dy - východoevropsky’ a západoevrop
ský, jež zaujaly hosta žijícího v srdci
kontinentu, který své židovské populaci
často ukazoval tu nejošklivějši tvář.

Hledání židovské
identity v dnešním Polsku
Konstanty Gebret, novinář deníku Ga
zeta Wyborcza, Polsko:
Renesance židovské komunity v
Polsku nastoluje mnoho zajímavých
otázek, týkajících sc židovské identity.
Masivní vlna antisemitismu v roce
1968, jež donutila 20.000 Židů k emigraci, znamenala totální přerušeni
kontinuity polského židovstva Zbylé
obce doslova živořily Často bez zájmu
Židů, žijících vně tradičních struktur.

Židovské rodiny jako by pohřbily, či
dokonce odmítly svou identitu
Po pádu komunismu v roce 1989
mohli mládi Poláci židovského půvo
du začít hledat a nacházet cestu ke své
identitě. Casto jde o děti ze smíšených
manželství, tedy halachicky nežidovské, nezřídka pokřtěné, které neznají
židovské náboženství, neumějí jazyk,
nevědí nic o židovský ch tradicích a
kultuře. Přesto se k židovství hlásí
Proč?
V moderní židovské historii je šoa
stále přítomným elementem, je sou
částí židovského vzdělání a zkušenosti
na celém světě. Generace, jež jsou
stále méně a méně spojeny se synago
gou, více a více asimiluji a uzavírají
smíšená manželství, vidi po tragické

epoše Šoa v židovství často jen důvod
k negativnímu postoji okolního světa
To je ovšem zcela nekonstruktivní
základ pro sebeuvědomění. Navíc
deset let destrukce popírá tisícileté
období bohatého života židovské ko
munity a obsahuje v sobě zárodky
historického revizionismu.
Ale židovství je společný osud, at
jsme věřící či nikoliv. A to si mladí
začínají uvědomovat, poznávají, že
Bůh věří v ně, přesvědčují sc, že je
jich židovství uznává i nežidovské
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Diaspora
V neděli 16. července se na půdě to, pomáhat nejvíce potřebným.“ pro
neztratila důvod k existenci
David Saada, generální ředitel židov Židovské radnice v Maiselově ulici hlásil stručně.
Malá nedělní slavnost byla v ráme:
konala malá slavnost Předsedkyně
ského sociálního fondu. Francie
. Židé byli často nuceni ve vypja Hidden Child Eva Benešová zde za projektu Zachránci první, ale nikoliv
tých momentech své histone vytvářet přítomnosti dalších členů organizace poslední Organizace Hidden Child
Ukrývané dítě předala čestná uznání připravuje na druhé pololetí tohoto
kolektivní strategii vlastního přežiti
Myšlenka židovské kontinuity je aktu desíti zachráncům. Devíti občanům roku setkáni s dalšími zachránci nejen
ální > dnes a je výzvou pro vedoucí České ajednomu Slovenské republiky, z České, ale i ze Slovenské republiky
činitele židovských obci. Vytvářeni kteří v době rasové perzekuce během
koncepci pro židovskou budoucnost se 2. světové války ukrývali židovské
děti a zachránili je tak před deportaci OCENĚNÍ ZACHRÁNCI
nyni nachází v klíčovém momentě..
Dne 16.7. byla na Pražské židovské
... Po "éře Talmudu" a období e- do nacistických koncentračních táborů
Po oficiálním zahájení a modlitbě radnici předána čestná uznání deseti
mancipace, jsme vstopupili do nové
epochy, jejímž determinujícím fakto vrchního kantora obce pana Viktora lidem, kteří během války zachránili
rem je existence Státu Izrael Zname Feuerlichtaoslovil shromážděni místo své židovské spoluobčany:
ná to, že komunity žijící v diaspoře předseda Federace židovských obci - Paní Ludmila Sikrová (in memonztratilv důvod své existence? Odpověd pan Jiří Daniček. Jménem FŽO a PŽO am) zachránila pětičlennou židovskou
zni "rozhodně NE”. Naše každodenní vyjádřil obdiv a poděkování všem, rodinu Ecksteinových a poskytla jim
zkušenost praví, že judaismus v dia kdo pomáhali Židům přežít tragická byt a stravu.
spoře si uchoval navzdory všem vněj válečná léta. "Bylo k tomu potřeba - Blažena Makovičová (in memorimnoho odvaliv a hodně ‘lidskosti," řekl atn), sestra diakonie Jednoty bratrské,
ším silám eroze životaschopnost
Na druhé straně je nutno po a pokračoval - "my všichni si uvědo zachránila židovské děvčátko Helenu
dotknout, žc existence Izraele je bez mujeme, že po této válce existuji ži Singerovou.
diskusi významnou součásti všech dovské obce i diky vám a vaší pomo - Manželé Čermákovi (in memoriam)
stránek života Židů v diaspoře Obce ci." Přečetl pak stat Elie Wiesela zachránili dceru manželů Roubíčkov diaspoře by měly založit svou bu Spravedlivý mezi národy zabývající se vých.
doucí strategii identity a sounáležitosti postojem a činy lidi, kteří v okupova - Paní Růžena Piž.lová (in memori
na ještě těsnějších a hlubších vztazích ných zemích podávali pomocnou ruku am) zachránila tri židovské rodiny s Izraelem, které mají několik dimenzi obětem, vydaným napospas nepříteli a Weiszovy, Polákovy a Borgesovy.
- Manželé Kovářovi zachránili židov
• od tradiční podpory alija pro ty, kdo smrti.
Vrchní rabín pan Karol Sidon v skou dívku Annu Dubovou původem
si ji vybrali, až po nejrozmanitějši
formy vztahů, jakými jsou například krátkém projevu rovněž ocenil skutky z Ukrajiny. Pan Kovář zemřel, oceně
cestování,kulturní vý měna, dlouhodo zachránců židovských děti. Mimo jiné ní převzala osobně paní Mane Ková
bé pobyly Sionismus v postmodemi zdůraznil: "Diky, které tu dnes vyslo řová, které je dnes 85 let.
době není jen otázkou politickou, ale vujeme, díky, které vyslovuje izrael - Paní Marta Rvchtrmocová (in me
měl bv zasahovat i sociální, kulturní a ský stát prostřednictvím památníku moriam) zachránila čtrnáctiletou Mar
Jad vašem, nejsou pouze aktem vděč celu Kleinovou s vědomím Obecního
další sféry.
Rozvoj kontaktů s Izraelem však nosti a oceněni lidi, kteři pomáhali úřadu v Benátkách nad Jizerou. Nikdo
není jediným předpokladem pro bu zachraňovat Židy. Tento akt má mno ji za války neudal. Marcela Kleinová
doucnost evropského židovstva Před hem hlubší podstatu Je to důkaz toho, nyní žije v Izraeli.
staveni obcí jsou za ni odpovědni ze že je možné chovat se v tomto světě - Manželé Hourovi z Koloději (in
jména ve dvou směrech. Prvním jc slušně, uchovává se naděje, že je tu memoriam) ukrývali židovskou dívku
restaurace a upevnění pout v samot jiskra, která sc může rozhořet." Vrchní Naděždu.
ných komunitách, erodovaných po rabín v této souvislosti pozitivně oce - Paní Maria Pašková z Rokycan se
dlouhá léta emancipace, jež b'y měla nil i akci Zachránci, jeden Z projektů ujala osmiměsíční židovské holčičky
vést k větší soudržnosti všech členu Hidden Child. "Tuto jiskru je třeba Jany Havlové.
obce. Druhým pak neutuchající pozor hvčkat. upozorňoval na ni, dávat - Pan Kolesár (in memoriam), evan
nost a podpora židovských vzděláva velký pozor na to. aby nás na tomto gelický duchovní, který se zasloužil o
záchranu několika desítek židovských
cích a kulturních aktivit. Členové světě neopustila "
rodin, organizoval pro ně úkryty, shá
Jménem zachránců promluvil dr
všech generaci by tak měli být zapoje
ni do otevřené, nesektářské strategie, Ivan Kolesár, jehož zesnulý otec - něl potraviny a peníze mezi svými
založené v první řadě na tradici a he evangelický farář - zachránil život famíky, převzal syn Ivan Kolesár.
několika desítkám Židů, dětem i do - Pan František Ledaáil zachránil ži
brejské vzdělanosti..
dovskou rodinu.
jaš spělým. “Myslím, žc v té době šlo o

Nadace pro transplantace kostní dřeně
dej Svobody 80 SO". f>o Plzen

Plzeň, prosinec 199/

Vážený pane, vážena pani,

dovolujeme si poslat Vám nové číslo časopisu Naděje, který vydává Nadace pro
transplantace kostní dřené jednou ročně jako informaci o programu transplantací dřeně v České
republice a o aktivitách Centrálního registru dárců kostní dřeně, který nadace finančně zajišťuje.
Časopis shrnuje činnost registru i nadace za uplynulý rok. Budeme upřímně rádi, najdete-li chvilku
času k jeho prolistování a kriticky zhodnotíte výsledky naší společné práce:

Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v r. 1992 lékaři a rodiči nemocných s
těžkými chorobami krve. Jejím cílem je umožnit provádění život zachraňujících transplantaci dřeně a
dalších moderních léčebných metod co nejširšímu poču nemocných v České republice, jimž byly
dosud nedostupné.
Jedním z nosných programů nadace je finanční zajištění Centrálního registru dárců kostní dřené,
který k dnešnímu dni eviduje ve své databázi již více než 11 000 dobrovolných dárců dřeně. Řada
transplantaci od dárců z tohoto registru byla úspěšně realizovánei a další se připravují v nejbližší
době. Profesionální úroveň Centrálního registru dárců kostní dřeně, garantovaného naši nadaci,
dokládá mimo jiné i probíhající spolupráce registru s obdobnými organizacemi v zahraničí, včetně
smlouvy, podepsané nedávno mezi Nadaci pro transplantace kostní dřeně a Národním programem
dárců dřeně USA, nad nímž má finanční záštitu Kongres USA. Další prostředky vynakládá nadace na
zlepšení kvality medicínské úrovně i ošetřování nemocných s krevními a nádorovými nemocemi.
Aktivity nadace pro transplantace kostní dřeně podpořila řada významných osobností naší republiky

Předem upřímně děkujeme za pozornost, kterou můžete věnovat této informaci. Budeme Vám
vděčni, uznáte-li za možné zvážit do budoucna jakoukoliv podporu uvedeného programu.
Dovolujeme si poprat Vám i všem Vašim spolupracovníkům pevné zdraví, krásné prožití
nastávajících svátků Vánoc a mnoho úspěchů v celém příštím roce.

S úctou

MUDr. Vladimír Koza
předseda správní rady

Ing.Pavel Tichý
výkonný ředitel
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