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Tisková zpráva 

Praha, 17. 3. 2017 

 

Deset dobrovolníků převezme cenu Křesadlo za rok 2016 

 

22. března 2017 v 17.00 hod 

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

spojeno s koktejlem a hudebním vystoupením Marty Töpferové 

 

Primátorka HMP Adriana Krnáčová, patron ceny Tomáš Töpfer a HESTIA – Centrum 

pro dobrovolnictví, z. ú. udělí cenu Křesadlo – „Cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají 

neobyčejné věci“.  

Cena Křesadlo slouží jako symbolické poděkování těm, kteří nezištně věnují svůj čas, 

dovednosti a energii obecně prospěšným činnostem. 

Cenu dostane 10 dobrovolníků, které vybrala z nominací komise složená ze zástupců 

neziskových organizací, novinářů, zástupců státní správy a samosprávy a komerčních firem. 

Letos se do hodnocení zapojilo 19 lidí. Širokou komisí se snažíme o co nejobjektivnější výběr. 

Komise vybírala z 38 nominovaných a shodla se na tom, že výběr byl velmi vyrovnaný, 

nad nominacemi probíhala vášnivá diskuse. Nakonec systém hlasování rozhodl, kdo cenu 

dostane. 

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

dávno mohli jen odpočívat a věnovat se svému privátnímu životu. 

Zastoupení jednotlivých oblastí je různorodé, od dobrovolníků, kteří se věnují dětem 

či dospělým, kteří potřebují pomoc, po ty kteří pomáhají v komunitě, kde bydlí jako například 

Pavla Michálková, která je aktivní hned v několika spolcích, které oživují kulturní 

a společenský život na Malé Straně nebo Václv Dragoun, který je spojen s dobrovolnickou 

činností ve Studu Hrdinů. 

Novinářům rádi poskytneme více informací o historii ceny Křesadlo a také 

o  jednotlivých oceněných dobrovolnících. V příloze  jsou jejich  stručné medailonky. 

Žádost o akreditaci na slavnostní předávání ceny zašlete prosím opět Michaele 

Jandové na email michaela.jandova@hest.cz  
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