
  
    

 

Projekt cena Ď                                                                                                          V Havlíčkově Brodě 27. 5. 2013 

Richard Langer 
P.O.BOX. 17, pošta 20  

320 00 Plzeň 

Tango Havlíčkův Brod – Daruj hračku 

Na Výšině 3241 

580 01 Havlíčkův Brod 

 

 Milí přátelé, 

 tento list pro Vás máme rozepsaný od 5. dubna 2013. Od té doby jsme se třikrát viděli osobně a mnoho 

mnoho z těchto řádků jsme stačili povědět jak Vám, tak především účastníkům krajských kol.  

Celkem drahný čas jsme se zabývali úvahou, máme-li napsat několik slov či nikoliv. Vzhledem k tomu, 

jakou jsme měli příležitost poznat Vás, kolegium, Vámi vytvořený projekt Cena Ď, atmosféru kolem něj, včetně 

té na krajských kolech, jichž jsme se zúčastnili a na vlastní kůži i, v dobrém slova smyslu, jeho následky, 

rozhodli jsme se pro tyto řádky. Hlavním důvodem je společný jmenovatel a tím je srdce. Tak, jak to slovo čtete a 

tak, jak jej všichni umíme vnímat. Dodatečně se znovu omlouváme za naši osobní neúčast ve všech krajích 

vyjma Vysočiny, Pardubického kraje a Královéhradeckého kraje, kdy je pro nás 27 nominací ve 12 krajích ČR 

jen těžko popsatelným zážitkem, pocitem a oceněním, jež přijímáme s obrovskou pokorou.  

Obdařeni životními zkušenostmi jsme vytvořili místo a prostor, kde lidé pochopí, že všichni patříme na 

ONE WORLD – JEDEN SVĚT, že bariéra není schod, či chybějící nájezd na chodník, ale nedostat v životě 

šanci a projektem Daruj hračku jsme vytvořili místo, kde má většinová – tedy zdravá společnost možnost udělat 

něco dobrého, ale nikoliv jen neosobním posláním DMS „někam“, ale doslova a do písmene svým srdcem – 

výběrem a přemýšlením nad daným dítětem, člověkem, jeho osudem, životem, schopnostmi, zálibami a pak 

dárkem pro něj. Téměř čtyři tisíce splněných přání a téměř dva tisíce rozzářených dětských očí na 53 místech po 

celé České republice jsou sice krásná čísla, ale my mnohem silněji vnímáme to, že námi inspirujeme lidi v naší 

zemi. Zdravé v tom, aby přemýšleli, uměli se vcítit a poskytnout tu šanci někomu jinému a znevýhodněné pak 

našimi manažery na vozíčcích, aby si uvědomili, že život nekončí, že stejně jako naši kluci na vozíčcích prostě 

jen jinak chodí, jinak píší na klávesnici nebo ovládají myš, ale nic nekončí a i z vozíku se dají dokázat obrovské 

věci a být užiteční, prospěšní a najít uplatnění a seberealizaci.  

Jste stejní. Také jste vytvořili a vytváříte prostor a také inspirujete. Proto nám v naprosto první řadě 

dovolte velice Vám poděkovat za nesmírně pozitivní myšlenku udílení Ceny-Ď a její realizaci.  

Víte, napadlo Vás udělat svět hezčí. A velmi milým způsobem. Napadlo Vás vlastně vytvořit prostor 

proto, aby lidé měli chuť dělat ten svět hezčí a pro ně hezčí. Věřte nám. My to známe z té druhé strany a víme, 

co to pro nás znamená. Emocionálně, lidsky i ryze prakticky. 



Bohužel je, v našich krajích, celkem šílenou pravdou, že se lidé neumějí pochválit. Poděkovat si, 

poblahopřát. Vzájemně. Otázkou je, proč tomu tak je. Snad proto, že pokud poděkuji, poblahopřeji, pochválím 

„já Tebe“, nemám jistotu, že se mi dostane téhož od tebe nebo od někoho jiného, takže nutně budu vypadat horší 

než ty. Místo radosti, že se někomu něco povedlo, je tu naprosto  scestná obava, že by někdo mohl vypadat lépe 

než já, pak raději nepochválím.   

A pak přijdete Vy, milí přátelé – s myšlenkou dát šanci lidem si navzájem poděkovat. Nejen, že celý 

projekt postavíte na nohy, ale oslovíte tou myšlenkou spoustu lidí, partnerů po celé zemi – vzájemně k sobě 

cizích. Oni spojí své síly, myšlenky, čas, prostředky.. A proč to všechno? Proto, aby někdo, kdo si váží práce 

někoho, kdo jemu nebo někomu jinému nějak pomohl, mohl poděkovat – a vlastně dostal příležitost mu 

poděkovat.  

A co taková příležitost někomu poděkovat udělá a dokáže? Víte, že jste Vaším projektem Cena Ď 

hýbateli a podhoubím proto, aby lidé dělali fajn věci? Je velice špatná doba a špatné ovzduší ve společnosti. 

Mnoho firem a živnostníků končí svoji činnost nebo se jim zkrátka nedaří tak, jak by si představovali a mnohdy 

sotva přežívají. A z logiky věci pak následně právě tak mnoho různých organizací zaměřených na pomoc a 

podporu někomu končí také.  

Nemyslíme, že by kdokoliv vykonával svoji činnost v této oblasti proto, aby „dostal medaili“. Ale pokud 

ji dostane, byť „jen“ nominací, „jen“ tím, že se dozví, že lidem, organizacím, kterým pomohl stálo za to mu 

poděkovat, pokud ji dostane „jen“ tím, že se o sobě dočte na webu, „jen“ tím, že mu přijde krásný nominační list, 

„jen“ pozváním do úchvatných prostor Národního Divadla v Praze, „jen“ zažitím úžasného programu a ještě 

úžasnější atmosféry. Pokud tedy pak tuto „medaili“ kdokoli dostane pouze jedním z těch vyjmenovaných „jen“, 

může to být právě ten okamžik rozlepení obálky s nominačním listem, který mu, třeba právě v tu pravou chvíli, 

kdy mu třeba dochází energie, nemá tolik prostředků, kolik by si přál, aby mohl pomoci nebo má mnoho dalších 

starostí, řekne:“pojď do toho znovu, stojí to za to, oni si Tvé práce váží, má smysl a má pro ně veliký význam.“. 

Jde a udělá to. A byla to Vaše ruka, která psala nominační list a Vaše ruka, která jej vložila do obálky. 

Děkujeme Vám za všechny. 

A najednou stojíme na pódiu Národního divadla, na doslova posvátném místě a dáváme příklad. 

Vozíčkáři zdravým. Vozíčkáři znevýhodněným. Příklad a sílu. Je to veliký veliký přesah s dopadem do míst 

v celé ČR, která ani neznáme, ale kde může být člověk kterému právě takový impuls dá znovu chuť a odvahu 

žít. I to je výsledek Vašeho projektu a Vaší činnosti a je nutností, abychom Vám jej řekli. Děkujeme Vám i za 

tyto všechny. 

Je naším velikým a věřte, že i srdečným přáním, aby Vám tyto řádky alespoň trochu přiblížily hodnotu 

Vaší myšlenky, činnosti a úsilí, a to nikoliv jen z pohledu ryze společenského, emocionálního a mediálního, ale i 

očima někoho, kdo je tím, kdo dostal příležitost, aby mu někdo poděkoval, prostřednictvím Vašeho projektu 

Cena Ď mu řekl, jak si jeho práce váží a očima někoho, kdo si tu Vámi zaslanou obálku rozlepí ve chvílích, kdy 

na jedné straně zažívá nelehké okamžiky přinesené dílem osudem, dílem stále se zhoršující obecné společenské a 

ekonomické situace a dílem hlouposti a zloby lidí, jež sami nikdy pro nikoho neudělají nic v duchu okřídlené 

věty:“sám mám málo“, ale již neřeknou, kdy budou mít dost. To na jedné straně. A na té druhé je to pak stále se 

zhoršující právě ekonomická situace a obecná, havlovsky řečeno, blbá nálada, v důsledku které je stále více těch, 

jež tak nějak společnost hází přes palubu. 



A je tu ještě jeden důležitý faktor. Tím je slovo marketing. A je tu znovu naše velmi osobní zkušenost. 

V důsledku ekonomické situace zmenšení portfolia našich partnerů a jejich ochoty či možností na jedné straně a 

na druhé straně nárazový nárůst DD a ÚSP, které se na nás obrátily a především o 500 dětí v nich, což 

znamená o dalších 1000 dárků k zajištění navíc. A byla to věta o udělení Ceny Ď, za to co děláme, byly to 

snímky z pódia Národního divadla v Praze a byly to obrázky a slova na Vašem webu, které jsme použili jako 

reference v našem jednání a ony nám v těchto těžkých chvílích pomohly projekt Daruj hračku zrealizovat i přes 

tak obrovský pokles na jedné a nárůst na druhé straně. 

Drazí přátelé, neměli jsme lehké období. Hloupostí – a až omezeností lidí počínaje, kdy i politik je 

schopen vypustit z úst slova o našem „dělání něco pro mrzáky“, přes výpověď danou nám na areálu, kterým jsme 

realizovali jak sociální rehabilitaci osob se zdravotním znevýhodněním, tak pro zabezpečení projektu Daruj 

hračku a který jsme po 7 letech jeho chátrání v péči obce dokázali jako jediní zprovoznit a udělat z něj 

smysluplně využité a především velmi oblíbené a navštěvované místo, přes nešťastné události úmrtí spoluautora 

projektu Daruj hračku a našeho velmi drahého přítele jeden den před jejím předáním, emeritního generálního 

ředitele Českého rozhlasu Ing. Václava Kasíka až po bolestný odchod a další velmi vážné onemocnění v rodině. 

Všichni jistě známe okřídlená slova o tom, jak nás posílí, co nás nezničí, ale právě tak všichni 

potřebujeme čas od času nejen slyšet „bylo to fajn, díky, povedlo se Vám to, co děláte má smysl, hodnotu a 

vážíme si toho“, ale přesně totéž také potřebujeme nebo bychom měli potřebovat povědět druhým. Vám a našim 

partnerům. Je to neméně důležité. A tak to říkáme. 

A Vy, milá paní Jitko, Ty, drahý Richarde a Vy, milé kolegium, každý jeden z Vás a milá kolegia a 

ostatní přátelé partneři z rodinného pivovaru Chodovar, Národního Divadla v Praze, ČSOB a.s., LCG - 360° 

Consulting, s.r.o, Artcristal Bohemia s.r.o., SVS spol. s r.o., Freerent s.r.o. a všichni další, kdož časem, penězi, 

materiálem, prostory, potravinami a jakkoliv jinak na úrovních krajských i republikové pojíte své síly a tu na 

dálku, tu zblízka přikládáte každý kus toho svého srdce, aby jste společně složili mozaiku platformy, která dává 

lidem šanci udělat svět hezčí, lidsky plnější a srdečnější. Ano srdečnější.  

A tak i my využijeme toho krásného slova a poděkujeme Vám. Srdečně. Za všechny, kterým se dostává 

v různých oblastech pomoci, protože i my máme komu děkovat, bez nichž bychom nedokázali naši činnost a 

naše projekty realizovat a za všechny, kterým bylo a je, díky Vašemu projektu a úžasné myšlence Ceny Ď 

poděkováno a v budoucnu možné poděkovat bude. Srdečně děkujeme. 
 

Drazí přátelé, budeme nesmírně potěšeni, přijmete-li od nás tato slova s takovou vřelostí, s jakou byla psána. 

Právě tak od nás přijměte přání pevného zdraví s tím, že se z naší strany rozhodně nejedná o přání formální. 

 

Za Tango Havlíčkův Brod,v.o.s  a  Daruj hračku s Českým rozhlasem 

Pavel Klempíř 

ředitel společnosti a Daruj hračku s Českým rozhlasem 

 

 


