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Cena Ď v Královéhradeckém kraji 2015
V úterý 28. dubna 2015 od 17:00 hodin se ve Studijní a vědecké
knihovně uskutečnilo slavnostní předávání ceny Ď českým
mecenášům a dobrodincům v Královéhradeckém kraji.
Ti, kteří věnovali své peníze, čas, námahu či nápad kulturním a charitativním projektům se sešli
v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny, aby převzali ocenění za svou nezištnou pomoc
těm nejpotřebnějším.
Cena Ď se předává již od roku 2001 díky osobnímu nasazení všech, kteří se rok co rok
rozhodnou poděkovat těm, kteří jim pomáhají. Zvláště pak také díky osobnímu nasazení
pořadatele akce pana Richarda Langera a jeho ženy Jitky, kteří se o tuto cenu starají už samého
začátku. Pan Richard Langer se celý život pohybuje v oblasti kultury. Jeho zámětem bylo
připravit projekt, který má smysl a podat ho zábavnou formou. Svůj nápad přednesl řediteli
Národního divadla, kterému se zalíbil, a tak se zrodila Cena Ď.
Ceny Ď nejsou udíleny jménem pořadatele nebo spolupořadatelů, ale jménem nominujících
a členů kolegia. V prvních ročnících se vyhlášení konalo jen v Národním divadle, později se
cena rozrostla do krajů a měst. A Studijní a vědecká knihovna měla tedy čest hostit ve svých
zdech tento počin již popáté.
V krajském Kolegiu Královéhradeckého kraje pro rok 2015 byli tito členové:
Mgr. Eva Svobodová
ředitelka, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
PaedDr. Josef Lukášek
radní, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Tomáš Pilař
mistr houslař, Hradec Králové
PhDr. Josef Bavor
předseda, Unie výtvarných umělců oblastní sdružení Hradec Králové
Ing. Richard Houdek
technik, prezident Rotary klubu Trutnov
RNDr.Mgr. Karel Javůrek
člen Rotary klubu Trutnov

Cenu Ď v Královéhradeckém kraji letos získal pan Petr Štěpánek, kterého nominovala Oblastní
charita Hradec Králové.
Ten, mimo jiné, uspořádal mezi svými přáteli dvě sbírky. První věnoval Domovu pro maminky
s dětmi, kde zakoupili výtvarné potřeby pro děti žijící v azylovém domě. Druhou uspořádal pro
Dětský domov Nechanicích na zaplacení nákladů na dopravu na výlet pro děti. Do Dětského
domova občas jezdí a vozí dětem dárky a hračky.
Je minimum akcí pořádaných Kruhem dobrovolníků charity, kde by Petr Štěpánek chyběl.
Pravidelně se účastní tříkrálové sbírky jako průvodce, v září další velké tradiční Eliščiny sbírky.
Již druhým rokem pravidelně jeden den v týdnu vypomáhá ve večerních hodinách v Zimní
noclehárně, kam chodí přenocovat lidé bez domova. Účastnil se celodenních pracovních brigád
v Dětském domově v Nechanicích a několikrát byl pomáhat i v Neratově, kde žije komunita lidí
s lehkým mentálním postižením. Letos v lednu tam odjel dokonce sám v době své dovolené na
celý týden, aby vypomohl při údržbových pracích v objektech, kde žijí klienti.
Petr se pravidelně účastní pečení adventních perníčků pro seniory a nemocné, je obrovskou
pomocí i při benefiční akci pro děti z rané péče Sluníčko při malování i prodeji kamínků, účastní
se akce „sladké ráno“, kdy nosí z domova upečený koláč pro lidi bez domova. Loni i letos byl na
Štědrý večer v Domě Matky Terezy, kde pomáhal obsluhovat lidi bez domova, kteří se sešli ke
slavnostní večeři.
Vyrábí pomůcky pro děti s postižením, chodí za dětmi jako Mikuláš na besídky do azylového
domu Domov pro maminky s dětmi, pomáhá na setkání seniorů, kde se stará o občerstvení,
pomáhal i v Poradně pro lidi v tísni.
Petr neřeší, jestli pomáhá dětem, seniorům, nebo lidem bez domova. Je-li potřeba něco udělat, je
připraven. Vždy předem zavolá se slovy: „Jdu a není ještě něco potřeba?“. Mnozí skepticky
nahlíží na současné mezilidské vztahy, vzájemnou lhostejnost a nezájem, ale dokud budou mezi
námi takoví báječní a obětaví dobrovolníci, jako je Petr Štěpánek, nemusíme se bát, že vymizí
lidskost a dobro.

Srdečně blahopřejeme.

Partnerem akce je Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Český rozhlas Hradec
Králové.
Cena Ď v Královéhradeckém kraji se v tomto roce koná za podpory Královéhradeckého
kraje a pod záštitou hejtmana Bc. Lubomíra France a radního PaedDr. Josefa Lukáška.
Pro rok 2015 převzal záštitu celým projektem ceny Ď ministr kultury pan Daniel
Herman, který osobně finálovou ceremonii zahájí 15. června 2015 na scéně Státní opery
v Praze.
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