Nadace Evy Haňkové – Neugebauerové
aneb

Eva Haňková – Neugebauerová, holčička ze známky
V roce 2000 založil Ing. Ladislav Haňka, PhD., na Gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou Nadaci Evy
Haňkové, rozené Neugebauerové. Z prostředků této nadace je vypláceno studentské stipendium
a udělována pamětní stříbrná mince nejlepšímu absolventu gymnázia. Od doby založení získalo toto
prestižní ocenění 16 studentů a studentek, z nichž mnozí zastávají významná postavení jak
v akademické sféře, tak i v jednotlivých úspěšných firmách.
Kdo je vlastně Eva Haňková, rozená Neugebauerová, podle které pojmenoval její manžel,
úspěšný vědec v USA, naší nadaci?
Do povědomí žďárských občanů a posléze filatelistů z celého světa vstoupila 7. března 1938,
kdy byla vydána známka s prezidentem T. G. Masarykem držícím na žďárském náměstí (v této době
Žďár na Moravě) děvčátko v kyjevském kroji v hodnotách 50 h a 1 Kč, včetně dvoukorunového aršíku
s příplatkem ve prospěch péče o děti. Tuto charitativní akci spojenou s vydáním známek podpořil
i Karel Čapek.
Reportážní snímek, podle kterého vznikla slavná známka, byl vyfocen již 17. června 1928 při
prezidentově návštěvě Horácka. Pamětníci vzpomínají, že když ji chtěl prezident Masaryk vzít do
náručí, tak tříletá Evička Neugebauerová příliš nechtěla.
Podle historika Karla Černého nebylo setkání Evy Neugebauerové s prezidentem Masarykem
první. Narodila se 20. 5. 1925 ve vojenské nemocnici v Praze na Karlově, kterou druhý den po jejím
narození navštívil prezident T. G. Masaryk.
Základní školu navštěvovala ve Žďáře na Moravě, na přání rodičů začala studovat reálné
gymnázium v Pardubicích. Zde se také dozvěděla v roce 1938 o vydání slavné známky. Ze vzpomínek
Evy Haňkové - Neugebauerové vyplývá, že dostávala ohlasy nejen z ČSR, ale i z daleké Austrálie a
také z USA, které se měly později stát jejím druhým domovem.
Po druhé světové válce se provdala za začínajícího vědce Ladislava Haňku. V roce 1950
novomanželé emigrovali do SRN, kde pracovali v odbočce OSN pro pomoc uprchlíkům. V roce 1951
získali vízum do USA. Ladislav Haňka obhájil na univerzitě v Ames doktorát z mikrobiologie, od roku
1958 pracoval u firmy UpJohn ve městě Kalamazoo ve státě Michigan na výzkumech léčení rakoviny.
Podílel se na vývoji léku Vidaza, který pomáhá lidem trpícím myelodysplasií. Jde o zhoubnou nemoc
podobnou leukémii. Školní archiv ukrývá články z USA, které oceňují vědeckou erudovanost L.
Haňky. E. Haňková- Neugebauerová učila na střední škole v Kalamazoo latinu, němčinu a angličtinu.
Naplněním jejich života jsou jejich dvě děti. Syn Ladislav je úspěšný akademický malíř, dcera po
vystudování ekonomie pracuje na manažérské pozici ve Filadelfii.
Autor těchto řádků si považuje za čest, že mohl v 90. letech minulého tisíciletí spolupracovat
s Evou Haňkovou - Neugebauerovou na článcích o činnosti obnovené jednoty bratrské v USA, které
pod názvem UNITAS FRATRUM vyšly ve vlastivědném a kulturním časopise Od Horácka k Podyjí.
20. ledna 2000 vydala Česká pošta obnovenou známku v hodnotě 5,40 Kč. Zároveň vyšla obálka
prvního vydání a v březnu 2000 jí doplnil aršík, vydaný k příležitosti 150. výročí narození prezidenta
Masaryka.
Ze setkání a rozhovorů autora článku s manžely Haňkovými lze dovodit, že citát, kterým byla
známka z roku 1938 doplněna („Měj úctu k duši dítěte.“), je i celoživotním krédem těchto vzácných
lidí.
Žďár nad Sázavou 11. 3. 2016
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