
  

 

 

 

 

Zpráva o průběhu předávání Cen Ď 2022 

na Nové scéně Národního divadla dne 26.10.2022 

22. ročník Ceny Ď 2022 se uskutečnil tradičně v prostorách Národního divadla, tentokrát 26.10.2022 

na Nové scéně. Cena Ď je od r. 2001 tradiční původní českou cenou pro mecenáše, dobrodince a 

morální vzory, kteří podporují kulturu, vzdělávání, charitu, ekologii, muzea, dětské domovy, zařízení 

pro seniory, sport a ZOO. Většinou se o nich neví, a proto jim Cena Ď touto cestou děkuje. Autorem 

projektu Ceny Ď je známý moderátor Richard Langer 

V letošním ročníku se poprvé stali morálními partnery finálové ceremonie dvě největší humanitární 

organizace v České republice a ve Slovenské republice – distrikt 2240 Česká republika a Slovenská 

republika Rotary Clubs International a distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika Lions Clubs 

International. 

Na Cenu Dne Ď byla nominována veřejností opět řada osobností, jak v krajském, tak i celostátním 

měřítku. V celostátním kole byly Ceny Ď předávány 14 vítězům krajských kol a 18 vítězům. O přidělení 

rozhodovalo Kolegium bez ohledu na finanční výši, či délku času tomuto projektu nominovanými 

věnovanou. Ceny předávaly významné osobnosti z minulých ročníků. Hlediště bylo obsazeno 

nominovanými osobnostmi či entitami, hosty, partnery, studenty gymnázií, nositeli Ceny Ď. 

S organizací akce pomáhali studenti z gymnázia i SOŠ Ústí n.L. 

Distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika reprezentovali z pověření kabinetu distriktu Jana 

Flanderová, PDG 2008/9 a Vojtěch Trapl PDG 1991/93, první guvernér. 

Rotary International zastupovali guvernér Georg J. Podzimek, který přednesl informaci o Rotary Int. a 

jejich 4 nominovaní. Nominace Lions Clubs International byla zaměřena na distriktní projekt Bílá 

pastelka, Lví očko, výměna mládeže, sport (golfové turnaje). 

Za distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika promluvila Lionka PDG Jana Flanderová a 

seznámila přítomné s hlavními směry činnosti LCI – zejména s podporou zrakově postižených i jinak 

zrakově handicapovaných, jak dětí i dospělých, pomoci při zmírňování následků přírodních katastrof. 

Zvýraznila velkou pomoc Ukrajině nejen prostřednictvím nadace LCIF a sousedních distriktů Lions Clubs 

International a jednotlivých klubů našeho distriktu, ale též neuvěřitelnou spolupráci Lions klubů na 

trase Plzeň – Košice při organizaci převozu léků, vozíků, šatstva i potravin na Ukrajinu. Vyzdvihla 

výbornou spolupráci s Rotariány zejména RI Košice a jejich perfektní pomoc se znalostí ukrajinského 

území při předávání lionské pomoci. Přátelé z Rotary úspěšnou spolupráci s LCI potvrdili. 

Kolegium Ceny Ď rozhodlo přidělit Cenu Ď 2022 v oblasti lionských aktivit PDG Janě Flanderové, a to 

zejména proto, že stála u zrodu úzké spolupráce LCI se Sjednocenou organizací nevidomých a 

slabozrakých v České republice. Největším současným projektem v ČR je Bílá pastelka, ve Slovenské 

republice Biela Pastelka. Jana Flanderová stála rovněž u zrodu významného projektu Lví očko – 

screening zraku dětí v mateřských školách. Stále aktivně testuje zrak s týmem klubu LC Plzeň Ladies, 



je garantem nejen koncertů pro seniory, ale též garantem dobročinných golfových turnajů Golf Lions 

Masters. 

Přehled témat udělených cen 

1. Cena Ď studentů Gymnazia za Životní inspiraci – přebíral Karel Kovy Kovář  

2. Dětské domovy a sociální zařízení pro děti a mládež  

3. Domovy a sociální zařízení po seniory – uděleny 2 ceny 

4. Zdraví, nadace, charita – uděleny 2 ceny 

5. Rotary Clubs Int. a Lions Clubs Int. – uděleny 2 ceny 

6. Divadla v ČR 

7. Kultura, školství, muzea, památky 

8. Svět očima žáků 8.B ZŠ Lanžhot 

9. ZOO Praha 

10. ZOO v ČR 

11. Fair play ve sportu 

12. Životní prostředí 

13. Česká potravina  

14. Oblast zvířecích útulků 

Na Nové scéně Národního divadla se vytvořila díky Ceně Ď slavnostní, veskrze pozitivní atmosféra. 

Počet nominací se velice rozšířil, veřejnost si toho velice váží a je zřejmé, že podpora dobré věci a 

pomoci je stále vyšší. 

Zpracovali PDG Jana Flanderová a PDG Vojtěch Trapl  

 

Praha, 26. října 2022 

 



PDG Jana Flanderová a PDG Vojtěch Trapl 

 

 
Laureáti Ceny Ď 2022 na jevišti Nové scény Národního divadla v Praze 


