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Tisková zpráva 

Praha, 15. 4. 2015 

 

Deset dobrovolníků + jedna převzali cenu Křesadlo za rok 2014 

 

14. dubna 2015 v 17.00 hod 

Rezidence primátora hl. m. Prahy (Mariánské nám. 1, Praha 1) 

spojeno s koktejlem a vystoupením vokální skupiny CANTARINA 

 

Organizace HESTIA udělila cenu Křesadlo – „Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné 

věci“. Cenu Křesadlo  předával za HESTIA Jiří Tošner, pražská primátorka Adriana Krnáčová 

v zastoupení Mgr. Michaely Marešové a patron ceny Tomáš Töpfer, který k ceně řekl: 

„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. 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“. 

HESTIA již od svého založení věří, že dobrovolnictví je nástroj k vytvoření zdravé občanské 

společnosti a kultivaci vztahů mezi lidmi. Cena Křesadlo slouží jako symbolické poděkování 

těm, kteří nezištně věnují svůj čas postiženým či znevýhodněným lidem, nebo poskytují 

svou energii obecně prospěšným činnostem v neziskových organizacích. 

„Cena Křesadlo zviditelňuje lidi, kteří jsou dobrovolníky zejména proto, že je naplňuje dobrý 

pocit, že někomu mohou pomáhat, že mohou zlepšit prostředí ekologické i sociální. Jsou to 

často aktivní a skromní lidé, kteří možná ani netuší, že naplňují fromovské BÝT oproti MÍT,“ 

říká PhDr. Olga Sozanská, spoluzakladatelka HESTIA. 

Cenu Křesadlo dostávají lidé, které vybrala z navržených dobrovolníků komise složená 

ze zástupců neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy 

a komerčních firem.  
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Mezi novými držiteli Křesadla jsou opět dobrovolníci velmi mladí, ale také ti, kteří by již 

dávno mohli jen odpočívat a věnovat se svým záležitostem.  

Novinkou je letos také udělení jednoho „dvojKřesadla“ -  Zuzana Hametová a Petra 

Marešová byly jako dobrovolnice ve Sluneční škole v Karzgaku v indických Himalájích. 

Dostávají cenu společně, protože spolu vytvářejí tým a nechtěly být rozděleny. 

Zastoupení jednotlivých oblastí je velmi různorodé, od dobrovolníků, kteří se věnují jednomu 

dítěti či dospělému, který potřebuje pomoc, přes dobrovolníky neúnavně organizující různé 

akce, až po ty, kteří svoji dramatickou životní zkušenost transformují v pomoc ostatním, 

např. ženy po onkologické léčbě ve sdružení ALEN. 

Novinářům rádi poskytneme více informací o historii ceny Křesadlo a o příbězích 

jednotlivých oceněných dobrovolníků. Pro více informací prosím kontaktujte 

Michaelu Jandovou na emailu michaela.jandova@hest.cz či tel. 224 872 075. 
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