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Nadace Charty 77 vyhlašuje Cenu Františka Kriegla 

za občanskou statečnost v letech 2020-2021 

 

 

 

Cenu Františka Kriegla pro roky 2020 a 2021, která nese jméno 

statečného lékaře, se porota rozhodla udělit symbolicky všem 

zdravotním sestrám, které odvážně a obětavě pomáhají už víc než rok 

zvládat pandemii covidu-19.  

 

Nejsou samy, stejně obětavě jako ony čelí největší zdravotní 

kalamitě nejnovějších světových dějin i lékaři, záchranáři, sociální 

pracovníci, zaměstnanci nemocnic, dobrovolníci a vědci pracující na 

nových vakcínách a léčivech. 

 

Na sestřičkách však leží největší tíha té nejobyčejnější drobné 

práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, 

povzbuzení, pohlazení, útěchy. Svou službu vykonávají neokázale, 

laskavě a bez ohledu na to, že samy se během pandemie mohly stát 

obětí covidu-19 stejně jako ti, o které pečují, že mnohokrát 

zůstávají u lůžek pacientů na úkor času, který ukrádají svým 

vlastním rodinám. Bez jejich skromného hrdinství by byl náš boj 

proti pandemii mnohem těžší i delší, a proto si zaslouží naši úctu i 

dík.  

 

Cenu symbolicky převezme prezidentka České asociace sester. 

 

Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987. Vyhlašována je 

každoročně 10. dubna, kdy se narodil. Od roku 1990 je cena udělována 

za občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a 

možná rizika. Oceňováni jsou jedinci, kteří riskují vlastní 

postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež 

odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež 

oni považují za správné. MUDr. František Kriegel byl jedním 

z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968 a jediným 

z československých politiků, kdo po odvlečení do Moskvy odmítl 

v Kremlu podepsat moskevský diktát. 

 

Porota: 

Martin Groman, Jana Horváthová, Petra Procházková, Miloš Rejchrt 

(předseda poroty), Břetislav Rychlík, Jiřina Šiklová, Saša Uhlová, 

Marek Orko Vácha, Jaroslav Veis 

 

Dosavadní laureáti: 

Vladimír Kadlec (1987), Jaroslav Šabata (1988), Jan Dus a Josef 

Zvěřina (1989), Miroslav Jasinski (1990), Peter Mariánek (1991), 

Petr Pithart (1992), Igor Blaževič a Jaroslav Štětina (1992), Milena 

Hübschmannová (1994), Vlado Čech, Karel Kryl a Josef Vavroušek - in 

memoriam (1995–1996), František Stíbal (1997), Kumar Vishwanathan 

(1998), Václav Trojan (1999), Jakub Polák (2000), Stanislav Milota a 
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Miloš Rejchrt (2001), Miroslav Opatřil (2002), František Lízna a 

Tomáš Vlasák (2003), Petra Procházková (2004), Mária Machnig (2005), 

Yekta Uzunoglu (2006), Ondřej Cakl (2007), Jiří Voráč (2008), Jakub 

Štěrbík a Stanislav Vodička (2009), Alena Dernerová (2010), Libor 

Michálek (2011), Vladimíra Dvořáková (2012), Matěj Hollan (2013), 

Božena Fuková a Miroslava Pošvářová (2014), Činoherák Ústí, spolek 

(2015), sociální centrum Klinika (2016), Radek Banga (2017), Ilja 

Hradecký (2018), Karel Karika a David Tišer (2019). 
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