
Křesadlo za rok 2014
Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci



za rok 2014
Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků, „obyčejných lidí, kteří 
dělají neobyčejné věci“, 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 i do jiných měst a regionů v ČR. Nyní se vám 
dostávají do ruky příběhy deseti pražských dobrovolníků, kteří dostávají 
Křesadlo za rok 2014. Každému jsme položili otázku: „Co Vás zapálilo pro 
dobrovolnictví?“ Jejich odpovědi najdete pod medailonky. Nezkrácenou 
verzi si můžete přečíst na našem webu www.hest.cz.

REAKCE NĚKTERÝCH ČLENŮ KOMISE:

„Děkuji za možnost hodnocení. Nebylo to vůbec jednoduché.“
Jitka Heřmanová – ředitelka Nadace O2

„Nominací přišlo opravdu hodně, to je známka, že Křesadlo má svůj zvuk.“
Daniela Brůhová – dramaturgyně a moderátorka Českého rozhlasu

„Musím říci, že to je síla, tolik lidí… Ocenila bych tak polovinu… pak jsem 
výběr zúžila na 16, pak 12… až tedy konečných 10.“
Nataša Diatková – Oddělení preventivních programů a dobrovolnické 
služby Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR

„Bezpochyby by si všichni nominovaní Křesadlo zasloužili, tak to bylo, jako 
vždy, těžké rozhodování.“
Olga Sozanská – HESTIA 





Marie
Nedvědová
Socioložka, nyní v penzi

Paní Nedvědová se angažuje ve Společnosti pro ochranu Prokopského 
a Dalejského údolí již 23 let. Díky výjimečným znalostem místního 
prostředí se jí už několikrát podařilo objevit chráněné druhy rostlin
i druhy, které již byly považovány v dané lokalitě za vymizelé. 
Spolupracuje také při navrhování ochranářských prací, často pomáhala 
s odbornými pracemi studentů. Díky své vitalitě a aktivitě je příkladem 
pro všechny, kteří ji znají.

„Touha objevovat krásu a chránit ji, když je to 
potřeba.“



Věra
Formánková
Penzistka

Paní Formánková pomáhá ve spolku ALEN překonávat ženám fyzické 
a psychické obtíže provázející náročnou onkologickou léčbu. Vydává 
informační zpravodaj pro onkologické pacientky, organizuje přednášky, 
pořádá rekondiční pobyty, cvičení a další sportovní a společenské akce, 
které pomáhají návratu pacientek do normálního života.

„Je potřeba šířit informace o nemoci, o léčbě
a hlavně o prevenci, o tom, že není vše ztraceno, 
jak se na první pohled zdá.“



David
Fencl
Division Manager ve společnosti Markant Česko s. r. o.

Pan Fencl působí v CRM pro neziskovky, z. s. jako expertní dobrovolník, 
vykazuje až 20 hodin činnosti týdně. Systém pro podporu fundraisingu, 
správu projektů a řízení organizace se mu podařilo zavést již do sedmi 
organizací. David je velmi samostatný a zodpovědný, nabízí a dělá
to, co umí nejlépe. Angažuje se v oblasti, kde může svými znalostmi
a schopnostmi pomoci nejvíce, a pomáhá tak organizacím dále se rozvíjet.

„Možnost poznat jednotlivé společnosti 
a jejich fungování, udělat si představu
o neziskovém sektoru a možnost pracovat 
s novým systémem, který považuji za velice
dobrý. A nakonec i osobní vztahy s některými 
organizacemi.“



Hana
Kalábová
Odborná asistentka FBMI ČVUT

Paní Kalábová působí ve spolku Dobrotety, který pomáhá maminkám 
předčasně narozených dětí, již 12 let. Pomáhá se zajišťováním chodu 
organizace, oslovuje dárce, věnuje se komunikaci, prezentaci a propagaci 
organizace, pomáhá získávat sponzorské dary atd. Paní Hanka se 
dobrovolnictví věnuje prakticky od dětství, protože ji naplňuje a dodává jí 
energii ke zvládnutí všech výzev života. Ví si rady za každé situace a svojí 
aktivní činností motivuje také ostatní dobrovolníky.

„Darování nás obohacuje a nezáleží, jestli 
darujeme svůj čas, um nebo peníze.“



Tomáš
Müller
Řidič České pošty, s. p.

Pan Müller působí v o.p.s. Helppes – Centru výcviku psů pro postižené 
již tři roky. Se svým psem Sidem se pravidelně věnuje canisterapii, tedy 
„terapii psí láskou“. Pravidelně dochází do dětského centra v Thomayerově 
nemocnici, kde se věnuje dětem s postižením, a do centra sociálních služeb 
Hornomlýnská, kde se věnuje ležícím dětem. Účastní se přípravy 
a realizace významných akcí Helppesu, ochotně pomáhá se vším, co je 
třeba – od administrativy až po doprovod a pomoc klientům s různým 
typem postižení.

„Lidé s různým postižením mají svůj svět, 
tak proč bychom jim ho nemohli udělat ještě 
krásnější :-).“



Lenka 
Smejkalová
Vědecká pracovnice

Lenku Smejkalovou nominovala organizace HESTIA, kde již pět let působí 
v Programu Pět P Praha.  Nejdříve se scházela s desetiletým chlapcem, 
který měl problém s přijetím v kolektivu, a po přestávce na dokončení 
studia věnovala svůj čas dívce s nelehkým životním osudem – trávila s ní 
volný čas a stala se důležitou součástí jejího dospívání. Kromě setkávání
s malou parťačkou, na kterém Program Pět P stojí, se Lenka podílí i na 
přípravě letních táborů a dalších akcí.

„Pro dobrovolnictví mě zapálila touha po dobrém 
pocitu, že mé trávení volného času může mít 
pozitivní vliv na druhou osobu. A také touha po 
poznání lidí, kteří se snaží dělat něco pro druhé.“



Jana
Kotsopoulosová
Personalistka, CSR

Jedličkův ústav a školy nominoval paní Kotsopoulosovou, která pomáhá 
již 14 let ve třídě postižených středoškoláků. Kromě toho paní Jana 
vypomáhá i na jiných akcích ústavu – např. uspořádala školení z oblasti 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde se podělila o své 
zkušenosti z profese personalistky. Studenty také učí psát životopis či 
motivační dopis a radí, kde a jak hledat práci apod.

„Protože to jediné dává skutečný smysl, ne nějaké 
materiální výdobytky a honička za pomíjivými
a ideálně co nejhlučnějšími a nejpestřejšími 
zážitky…“



Barbora 
Heváková
Studentka VŠ

Slečnu Hevákovou nominovala na cenu Křesadlo rodina s autistickým 
synem, ke kterému dobrovolnice pravidelně dochází. Tráví s ním čas
a hraje si s ním podle metody Son Rise. Sama maminka autistického 
chlapce říká, že slečnu Hevákovou opravdu obdivuje za to, jak vše časově 
zvládá a vždy je dobře naladěna. Nominací na Křesadlo rodiče vyjadřují 
svůj vděk za všechnu lásku, nadšení a energii, kterou Barča
vkládá do jejich syna. Ten samozřejmě vše cítí a za dobu, kdy se mu Barča 
a ostatní dobrovolníci podle metody Son Rise věnují, udělal velké pokroky.

„Dnes už chápu, že dobrovolnictví je vlastně 
taková krásná symbióza, ve které obě strany 
získávají.“



Jiří
Zámečník
Lékař, nyní v penzi

Pan profesor Zámečník byl na cenu Křesadlo nominován Českým 
červeným křížem za neuvěřitelných 69 let dobrovolnictví. Pan profesor 
vždy pomáhal tam, kde bylo třeba. Dlouhodobě působil například jako 
zdravotník na lyžařských zájezdech či jako zdravotník horské služby. 
Věnoval se výchově ošetřovatelek i organizační práci v ČČK. Mezi jeho 
nejvýznamnější přínosy v posledních letech patří zpracování učebnice 
první pomoci v anglickém jazyce či práce na projektu „Aktivní stáří“.  
Pan profesor nabídl svoje schopnosti ve válečném konfliktu i za svého 
věznění a v dobrovolné práci pokračuje dodnes.

„Založením jsem altruista. Své životní krédo 
„Sloužím“ jsem získal ve skautu a po celý život   
se jím řídím. 



Zuzana a Petra 
Z. Hametová a P. Marešová
Učitelky

Organizace Surya se rozhodla vytvořit dvojnominaci. Zuzana Hametová
a Petra Marešová dobrovolničí již tři roky střídavě v Čechách a v Kargzaku 
v indických Himálajích. Hlavní náplní jejich práce je výuka, výběr
a koordinace práce místních učitelů, zajištění zásobování, první pomoci, 
zdravotní výchovy i pravidelné údržby ve Sluneční škole. Hovoří místním 
dialektem zaharí, navázaly spolupráci mezi vesnicemi i mezi Kargyakem
a klášterem.  Dívky jsou oceněny společně, spolu totiž vytvářejí tým, který 
se vzájemně doplňuje.

„Když jsme ze školy mrazivou zimní nocí 
definitivně odcházely, plnilo nás štěstí
z mimořádně silných prožitků uplynulých dvou 
let, ale také pocit dobře odvedené a smysluplné 
práce.“ 



14. dubna 2015 předají Tomáš Töpfer a Olga Sozanská 
cenu Křesadlo již popatnácté.

„Předávání Křesadel  je pro mě vždy příležitostí 
setkat se se zajímavými a milými lidmi, kteří svůj 
čas, talent a dovednosti věnují pomoci druhým. 
Přispívají k tomu, že svět kolem nás je lepší, 
a já si jejich práce velmi vážím a vždy se trochu 
stydím, že já sám nedělám pro své okolí více. Býti 
patronem ceny Křesadlo je pro mě velká čest.“

Tomáš Töpfer



HESTIA – „Pomáháme těm, kteří pomáhají.“
Více než 20 let se věnujeme rozvoji, podpoře 

a propagaci dobrovolnictví v České republice

�   DOBROVOLNÍKŮ SI VÁŽÍME! 
Od roku 2001 předáváme 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 firemní dobrovolnické programy, 
zajišťujeme individuální i týmové firemní 
dobrovolnictví. Každý rok se díky nám zapojí více než 
400 zaměstnanců firem.

�   DOBROVOLNÍKY PROPOJUJEME! 
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, zároveň se učí, jak smysluplně trávit volný čas.




