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„VáÏení pfiátelé ceny ë, váÏení no-
minovaní a nominující, tucet roãníkÛ
ceny ë znaãí, Ïe mecená‰ské poãiny
a dobrodiní nezÛstanou na ocet. Îe si
jich uÏ dvanáct let v‰ímáte, Ïe je sta-
víme jako atraktivní alternativu bul-
várním projektÛm, Ïe kaÏd˘m na‰ím
úspû‰n˘m roãníkem malilinko, ale
pfiece, inspirujeme, dûláme radost
a potlaãujeme marnost. A to v‰e tak,
aby to zúãastnûné – snad – bavilo
a dávalo jim to smysl,” fiekl v úvodu
hlavní pofiadatel Richard Langer.

Ano, smysl to dává v‰em lidem, ktefií
konají neobyãejné ãiny, aãkoliv jim se je-
ví jako zcela obyãejné a samozfiejmé.
Jako napfi. manÏelÛm, ktefií 17 let nezi‰tnû
pomáhají lidem v hospici tak, Ïe jim umí
pfiivodit v posledních dnech Ïivota úsmûv
a radost, mistru hodináfii, kter˘ se uÏ 20
let obûtavû a zdarma stará o hodiny na ro-
mánské vûÏi sv. Ducha v Telãi, studen-
tÛm, ktefií pomáhají pfii charitativních
sbírkách, zamûstnancÛm rÛzn˘ch firem,
ktefií berou dûti z dûtsk˘ch domovÛ na ly-
Ïe, na plavání, na v˘lety po hradech
a zámcích, handicapované Ïenû, která po-
máhá dal‰ím postiÏen˘m lidem trávit co
nejkrásnûji voln˘ ãas, muÏi, kter˘ vede
záchrannou brigádu kynologÛ zasahující
pfii ne‰tûstích doma i ve svûtû, odváÏnému
nad‰enci, kter˘ v 80. letech v pohraniã-
ním pásmu, kde riskoval i Ïivot, zachránil
silnû po‰kozenou kapli a opravil nûkolik
boÏích muk, ãi známé hereãce Kvûtû
Fialové, která zdarma hraje v domovech

pro seniory a rozdává tak radost a lásku.
A v neposlední fiadû v‰em stonoÏkov˘m
dûtem, které malováním vánoãních pfiání
a rÛzn˘mi akcemi vydûlali pro nemocné
a válkou postiÏené kamarády pfies sto mi-
lionÛ korun.

Proto se Ïáci Z· Boskovice, nám. 9.
kvûtna – Zelené – letos opût zúãastnili
slavnostního pfiedávání cen ë, které pro-
bûhlo 21. ãervna 2012 v Národním diva-
dle v Praze. Mezi nominovan˘mi byla
·árka Henzlová, Ïákynû IX. B, a obûtavá
stonoÏková maminka Blanka Matu‰ková.

Hledi‰tû divadla bylo doslova nabito
pozitivní atmosférou, která tro‰ku posmut-
nûla pfii vzpomínce na nedávno zemfielého
zakladatele registru dárcÛ kostní dfienû
v âR MUDr. Vladimíra Kozy. Jeho práce
v‰ak uÏ má své pokraãovatele a nezÛstane
nedocenûna. On sám ceny rozdával, ale
odmítal sám nûjakou pfievzít. Podobnû se
chová i leto‰ní drÏitel ceny ë za morální
vzor v âR Jeho Eminence Dominik kardi-
nál Duka, kter˘ pfiebíraje ocenûní z rukou
1. místopfiedsedy Senátu PâR dr.
Pfiemysla Sobotky pokornû vyznal:

„Pfiipadám si tu jaksi nepatfiiãnû a zahan-
ben, protoÏe kdyÏ se podívám na ãiny na-
‰ich rodiãÛ, prarodiãÛ, a takto bych mohl
jmenovat dál, tak jsem neudûlal nic.” Také
velvyslanec Norského království Jens
Eikaas, zastupující ministerského pfiedse-
du  Jense Stoltenberga, smûfioval své díky
hlavnû k obyãejn˘m lidem. 

Hereãka Simona Sta‰ová, patronka
Nadace âeského rozhlasu Svûtlu‰ka,
vyjádfiila pfiesvûdãení, Ïe kdyÏ vidí tolik
dobr˘ch lidí a dopad jejich ãinÛ, tak
vedle cen T¯T ,̄ Thálie, âesk˘ch lvÛ a-
pod. má cena ë opravdu velkou cenu!

Paní Kvûta Fialová sv˘m typick˘m
laskav˘m zpÛsobem ohodnotila mode-
rátorsk˘ v˘kon hlavního organizátora
Richarda Langera, kdyÏ jí zapomnûl
pfiinést na jevi‰tû so‰ku pro ocenûné:
„¤íkala Sta‰ka, jak si mÛÏe‰ v‰echna ta
jména a ceny pamatovat, Ïe jsi asi geni-
ální…a ty pak zapomene‰ tak dÛleÏitou
vûc…. ty jsi sladce blbej!”

To si ov‰em nemysleli zástupci firmy,
která zamûstnává chlapce z dûtsk˘ch do-
movÛ a pracovníci domovÛ pro seniory,
ktefií dûkovali agentufie Langer právû za
tu moÏnost podûkovat v‰em pfiítomn˘m
v hledi‰ti, protoÏe je úÏasné, Ïe: „V jed-
nu chvíli se na jednom místû setkají v˘-
jimeãní lidé na‰í zemû.”

Na Zelené mÛÏeme b˘t právem hrdí,
Ïe k nim patfií i na‰e stonoÏkové dûti.

Mgr. Jana Svobodová
Základní ‰kola Boskovice, nám. 9. Kvûtna
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Dûkování dvanácté aneb Z· Zelená byla opût u toho

Jeho Eminence Dominik kardinál Duka pfievzal cenu ë za morální vzor
âR z rukou paní Bûly Gran Jensen a velvyslance Norského království Jense Eikaase.


