
Křesadlo za rok 2013
Více než 20 let se věnujeme rozvoji, podpoře 
a propagaci dobrovolnictví v České republice 

Mediální partneři:



Křesadlo
za rok 2013
– najednou toho dokáže tolik, až se zdá, že je kouzelné: vyjadřuje 
dík těm nejobětavějším z obětavých. U neznalých vzbuzuje respekt 
k těm, kteří se odhodlali pomáhat, a dokazuje, že i dnes mezi námi 
žijí „obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“.
Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci 
Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001 a v témže roce 
obdrželi Křesadlo první dobrovolníci v Praze. Od té doby se cena 
rozšířila do 11 měst ČR.
Nyní se vám dostávají do ruky příběhy deset pražských dobrovol-
níků, kteří dostávají Křesadlo za rok 2012. Každému jsme položili 
otázku „Proč se věnovat dobrovolnictví? – Váš vzkaz všem, 
kteří zvažují zapojení do dobrovolnictví.“ Jejich odpovědi najdete 
pod medailonky. 
Nezkrácenou verzi si můžete přečíst na našem webu www.hest.cz.

DOBROVOLNÍKŮ SI  VÁŽÍME!
Od roku 2001 předáváme dobrovolnickou cenu Křesadlo.

O DOBROVOLNÍKY PEČUJEME!
Pomáháme organizacím profesionalizovat jejich práci 
s dobrovolníky. Vedeme kurzy Management dobrovolnictví.

DOBROVOLNÍKŮM POMÁHÁME!
Usnadňujeme hledání vhodné organizace, zajišťujeme pojištění, 
informujeme o možnostech dobrovolnické činnosti.

DOBROVOLNÍKY ZÍSKÁVÁME I VE FIRMÁCH!
Organizujeme fi remní dobrovolnické programy, zajišťujeme indi-
viduální i týmové fi remní dobrovolnictví. Každý rok se díky nám 
do dobrovolnických aktivit zapojí více než 400 zaměstnanců fi rem. 

DOBROVOLNÍKY PŘEDSTAVUJEME!
Staráme se o portály www.dobrovolnik.cz a www.hest.cz 

DOBROVOLNÍKY PRO DĚTI VYBÍRÁME 
A PŘIPRAVUJEME!
V programech KOMPAS, PĚT P a 3G se pravidelně setkávají 
proškolení dobrovolníci s dětmi, aby spolu strávili jedno 
odpoledne v týdnu. Děti mají blízkého člověka, kamaráda, 
a zároveň se učí, jak smysluplně trávit volný čas.





„Běžným komerčním profesím často 
chybí vědomí, že člověk pomáhá rozvoji 
společnosti.“

Aleš Jeník vytvořil projekt, který se posléze formalizoval v CRM 
pro neziskovky, o. s. Pomáhá jako dobrovolník v NNO v oblasti 
fundraisingových databází a CRM (ang. Customer relationship 
management = řízení vztahů s klienty) systémů. CRM systémy 
jsou pro neziskový sektor dostupné, ale nedostupní jsou odborníci 
na poradenství a implementaci. Díky svým zkušenostem má pan 
Jeník přehled i o fungování neziskového sektoru a dokáže tak 
rychle odhadnout potřeby organizací. Navíc v zaměstnání propaguje 
principy společenské odpovědnosti firem, jejichž součástí je 
i zapojení odborníků z firem do neziskového sektoru.

Aleš 
Jeník
senior IT Architect



„Nepřehlédnout ono královské pozvání 
k práci, za kterou se neplatí penězi, urči-
tě stojí za to.“

Většinu svého života se Ludmila Böhmová angažuje jako 
dobrovolnice v různých oblastech. Dříve pomáhala  rodinám 
v obtížných situacích nebo při prázdninových aktivitách dětí. 
Poslední léta je dobrovolnictví pro Ludmilu Böhmovou aktivní 
náplní jejího života, je takřka dobrovolnicí na celý úvazek. Vede 
týmy dobrovolníků, aktivně vystupuje v médiích, organizuje 
humanitární pomoc ve Středoafrické republice pro tisíce lidí bez 
přístřeší a jídla, kteří trpí v důsledku ozbrojených akcí 
samozvaných jednotek z ČADu. 

Ludmila
Böhmová 
pedagogická pracovnice



„Zkuste to a budete sami překvapeni, 
o kolik se stane váš život bohatší 
a šťastnější.“

Na začátku dobrovolnické činnosti pana Čeča bylo setkání se 
Zuzanou Kopečnou v občanském sdružení Klub přátel dětí 97 
v roce 2005. Po aktivitách s dětmi z dětských domovů se pan Čečo 
zaměřil na tvorbu s nevidomými dětmi. Od roku 2007 pomáhá 
s nadací Artevidem nevidomým dětem, kterým propůjčil vlastní 
patentovanou metodu haptické malby. S nevidomými dětmi pan 
Čečo maluje, vystavuje, vozí je na akce a dělá jakoukoliv 
potřebnou činnost.

Sabahudin
Dino Čečo
akademický malíř



„Pokud to člověk zkusí, vyjde ven 
a podělí se o své darované schopnosti 
s druhými, může pro svůj život objevit 
nový rozměr.“

Záběr dobrovolnické práce pana Petra Řeháčka je široký. Jeho žena 
Petra si myslí, že dobrovolníkem se už narodil. Je dárcem krve, 
plazmy i kostní dřeně. Několik let pomáhal stavět dětský hospic 
pro nadaci Klíček, nyní chodí chovat miminka na Dětském oddělení 
kliniky popálenin FN Královské Vinohrady pod hlavičkou dobro-
volnického centra Lékořice. Sází stromky v Prokopském údolí, 
pomáhá jako služba v Nedělní herně v Integračním centru Zahra-
da a k tomu se pravidelně zapojuje jako dobrovolník v Nové Trojce.

Martin
Řeháček
IT specialista



„Zkusme všichni věnovat trochu volného 
času někomu jinému, někomu pro koho 
je náš čas k nezaplacení.“

Kristýna Hrubá dobrovolně působí již 5 let ve Fosa, o.p.s., kde se věnuje 
práci s lidmi s postižením. Umí vytvořit podpůrné, stimulující a zároveň 
bezpečné prostředí, její neocenitelnou vlastností je klid, rozvaha a milý 
přístup. Oceňujeme, že i ve svém okolí a zaměstnání šíří informace 
o vztahu k lidem s mentálním postižením a organizaci Fosa. Kristýna je 
vzorem ideálního dobrovolníka, spolehlivého a vytrvalého „držáka“. 

Kristýna 
Hrubá
chemická laborantka



„Dobrovolnickou činnost považuji nejen za 
prospěšnou, ale také za naprosto nezbytnou 
pro další zdravé fungování společnosti.“

Jako dobrovolník působí od roku 1985 v 01/14 ČSOP „Natura, quo 
vadis?“. O čtyři roky později spoluzaložil turistický oddíl mladých 
ochránců přírody Ginkgo. Přes všechny životní skoky vždy najde 
prostor a volný čas pro dobrovolné aktivity. Pro dobrovolnictví 
a nezištnou činnost ve prospěch druhých dokázal získat dalších 
několik desítek lidí. Aktivní zapojení do občanského života dokládá 
i spolupráce pana Kloučka s dalšími spolky či iniciativami jako je 
Kaple Rektorská, o. s. či Společně pro Desítku.

Tomáš
Klouček
podnikatel



Paní Marie Čížková působí jako dobrovolnice v Thomayerově 
nemocnici od roku 2006. Přestože v lednu letošního roku oslavila 
již 75. narozeniny, zůstává stále jednou z nejaktivnějších dobrovolnic. 
Svoji dobrovolnickou činnost zahájila na Klinice dětské chirurgie 
a traumatologie, v současné době pravidelně dochází na Oddělení 
dětské neurologie. Paní Čížková je velmi společenská a malí 
pacienti, rodiče i personál si ji rychle oblíbili. „Babičku Marjánku“ 
v nemocnici znají všichni.

Marie
Čížková
penzistka

„Když odcházíte od dětí a vidíte, že se vám 
je hrou či pohlazením podařilo povzbudit, 
rozesmát, a že tak zapomněly na bolest, je 
to pocit, který se nedá ničím nahradit.“



„Dobrovolnictví je jedinečná příležitost 
plnit sny druhých a tím se přiblížit ke 
splnění snů vlastních.“

Martin Srb se dlouhodobě věnuje problematice krizového řízení. 
Od roku 2004 byl členem humanitární jednotky Oblastního spolku 
ČČK Praha 1, od roku 2007 do 2011 byl jejím velitelem a od roku 
2013 je členem Výkonné rady Českého červeného kříže a zároveň 
garantem pro krizovou připravenost. Je obdivuhodné, že Martin 
Srb dokáže skloubit svou práci, rodinu i dobrovolnictví v ČČK 
a ve všech třech oblastech zůstává precizní, žádnou neochuzuje.

Martin
Srb
specialista technolog vod



Matěj Pilát působí jako dobrovolník na pozici Ředitele soutěží, člena 
představenstva a reprezentačního trenéra Asociace debatních klubů.
Jako metodik je zodpovědný za školení rozhodčích a debatérů, 
pravidla soutěží a metodiku soutěžní debaty. Jako trenér se 
systematicky věnuje přípravě mladých studentů na debatní turnaje,
o víkendech je školí na vzdělávacích workshopech, cestuje s nimi 
na debatní soutěže. Jako člen představenstva se navíc podílí na 
řízení organizace ‒ např. určování strategie a získávání finančních 
prostředků.

Matěj
Pilát
manažer projektu Vzdělávání soudců a státních zástupců v oblasti rekodifi kace 

soukromého práva

„Smysl dobrovolnictví pro mě spočívá 
v pomoci druhým a budování občanské 
společnosti.“ 



Eva Žůrková působí v Cestě domů od dubna roku 2008. Před tím 
byla 10 let dobrovolníkem v Městské knihovně v Praze. Dalších 6 
let působila jako dobrovolník v Diakonii na Lince důvěry. V Ces-
tě domů se věnuje především komunikaci s příchozími i volající-
mi, kteří mají zájem o služby domácího hospice pro někoho blíz-
kého nebo sami pro sebe. Hovoří s lidmi, kteří potřebují poradit s 
péčí o nemocného a nasměrovat na vhodnou sociální či jinou služ-
bu. Všem potřebným umí být oporou, dodat jim klid a poskytnout 
potřebnou pomoc.

Eva
Žůrková 
knihovnice

„A proč ne? :)“
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