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Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý 
zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe 
postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv 
a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.

Tvář, kterou potkáváte 
Naďa Holíková,
PR manažerka VDV
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Odkaz paní Olgy žije! 

Milí přátelé, i letošní rok je pro nás výjimečný, a to hned dvojnásobně. V lednu uplynulo dvacet let 

od odchodu paní Olgy a v říjnu by Václav Havel oslavil své 80. narozeniny. Letošek s námi proto 

prožijete ve jménu těchto dvou výjimečných osobností.

Na památku paní Olgy jsme připravili kampaň „Olga je tu s námi“, o které pojednává toto číslo 

Dobrých zpráv. Ústředním bodem kampaně je kreslený video spot, ve kterém vystupují příjemci 

naší pomoci a samozřejmě i paní Olga. A co je všechny sjednocuje? Přeci její nezapomenutelné 

vlasy! Symbolicky je mají na hlavě všichni ve spotu zachycení aktéři, jejichž příběhy vypovídají 

o handicapech, které si tito mladí lidé nesou a s jejichž překonáním jim pomáhá Výbor dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové. Dlužno dodat, že v hledáčku nadace je více druhů handicapů, než kolik stačil 

zachytit krátký spot, jenž je určitou zkratkou, ale především připomínkou duchovního odkazu paní 

Olgy. 

Chci poděkovat tvůrcům spotu – Martinu Duškovi a Zuzaně Kubíkové, kteří pomohli vdechnout 

život obrazu paní Olgy. Ta v něm nevystupuje jako oficiální zástupkyně a zakladatelka naší nadace, 

ale jako lidská bytost radující se z toho, že již 25 let nepřetržitě pomáháme potřebným.

A jelikož je toto číslo věnované kampani „Olga je tu s námi“, dočtete se na jeho stránkách také 

o tom, jak se myšlenka kampaně rodila, kdo ji připravoval, přiblížíme vám i konkrétní příběhy 

dvou z pěti lidí, kteří ve spotu vystupují.

Přejeme vám příjemné čtení a pokud jste doposud neměli možnost vidět naši kampaň v České 

televizi, ve vlacích Českých drah či v kinech Světozor, Aero, Bio Oko, Lucerna v Praze, Metropol 

v Olomouci a Art v Brně, podívejte se na ni na našich webových stránkách www.vdv.cz.

Přeji vám krásné jaro a těším se „na přečtenou“ už v květnu u příležitosti udílení Ceny Olgy 

Havlové 2016, kdy vyjde další číslo Dobrých zpráv v tištěné podobě. 

     
 Monika Granja

ředitelka Výboru Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
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Editorial

Dva z pěti 
Příběhy lidí 
s handicapem 
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Teplický patriot

 Jak vzpomínáte na své dětství?
Narodil jsem se v České Lípě, ale moje 
dětství je spojené s Teplickem. V Modlanech 
žil můj děda, za kterým jsme jezdili, a já 
si pamatuji, že jsme se po cestě pravidelně 
zastavovali v Ústí nad Labem. Jednou, když 
pršelo, byl náš bílý trabant parkující před 
obchoďákem pokrytý modrými kapkami – 
déšť tam byl prostě modrý. V Modlanech 
bylo všechno odrolené a špinavé, ani sníh 
tam nikdy nebyl bílý. A stále tam jezdily 
ruské vojenské transporty do Krupky, kde 
sídlila vojenská posádka. Severní Čechy pro 
mě představovaly takovou zvláštní industri
ální zónu, zároveň ale i mého vtipného 
a veselého dědu. A proto asi není náhodou, 
že skoro všechno, co jsem dosud natočil, 
bylo z okolí Modlan.

 Zůstaňme ještě u dědy, který měl na vás 
a váš příklon k filmu velký vliv. Je to tak? 
Můj děda se narodil ještě před válkou. Byl to 
takový lokální patriot a vyprávěl mi spoustu 
historek ze svého mládí. Například o tom, 
jak ho vyhodili z Hitlerjugend, protože 
nechodil na schůzky a zmlátil vedoucího; 
o tom, jak se zapojil do odboje a ukradl 
pistoli esesákovi, který přijel k němu 
do autodílny nechat si opravit auto, anebo 
o tom, jak se vsadil s ruským důstojníkem, 
kdo vyjede na vysoký sopečný kopec 
Oblík v Českém Středohoří jako první: 
důstojník jel s džípem a děda – se speciál
ním německým autem se dvěma karburá
tory (byl automechanik) – vyhrál. Tyhle 
příběhy se mi vždycky moc líbily a určitě 
mě ovlivnily, takže jsem pak vystudoval 
televizní žurnalistiku na UK a potom jsem 
šel na FAMU studovat dokument.
 

 Byl to váš dětský sen stát se režisérem? 
Na mě tehdy hodně působilo sledování tele
vize – mým idolem se stal liberecký zpra
vodaj České televize Honzík a jeho ústecký 

kolega Stuchlík. Jimi inspirován jsem si jako 
dítě z lopatky na písek a z krejčovského cen
timetru udělal mikrofon a s tím jsem si hrál.

 A vyplatilo se – už v roce 2007 jste s doku-
mentem Poustevna, das ist Paradies! vyhrál 
Mezinárodní festival dokumentárního filmu 
v Jihlavě, což se vám podařilo později ještě 
dvakrát. Proč se ve svých filmech tak často 
vracíte do Sudet? 
Tato krajina má v sobě několik vrstev. 
Původní vrstvu německé kultury překryla 
industriální kolektivní komunistická civi
lizace a po rozpadu místního průmyslu to 
tam začalo ještě víc tak nějak zvláštně bujet. 
Vyrostly tam bizarní stavby, které začaly 
vznikat ve chvíli, kdy lidé začali mít peníze 
na postavení vlastních domů a odstěhovali 
se z paneláků pryč. To všechno dohromady 
vytváří velice zvláštní mix, v němž člověk 
může nacházet všechny ty různé vrstvy. 
A pod tím vším je ještě hnědé uhlí, což 

Se spotem Olga je tu s námi se pojí jméno jeho tvůrce, režiséra a scénáristy 
Martina Duška (38). Přestože je poměrně mladý, v branži dokumentárních filmů 
je známý a dost úspěšný – několik jeho filmů získalo vavříny na mezinárodních 
festivalech. Neméně zajímavý je on sám, což můžete posoudit z následujícího 
rozhovoru.  

Irena Šatavová
Foto: Hana Füleová, Jiří Stokláska 

Jak zachytit a poskládat 
fragmenty reality
Rozhovor s Martinem Duškem, režisérem spotu VDV   

Rozhovor

O kampani „Olga je tu s námi“
Cílem kampaně je formou konkrétních příběhů upoutat pozornost veřejnosti na problémy 
lidí se zdravotním postižením a sociálně vyloučených a na význam poskytování pomoci 
těmto lidem. Projekce spotu „Olga je tu s námi“ probíhala od 23. ledna 2016 v České tel-
evizi a v kinech Aero, Bio Oko, Světozor a Lucerna, a to po dobu dvou týdnů. Ve stejných 
termínech běžela projekce také ve stanicích pražského metra. Během února a března 
se kampaň rozšířila na reklamní plochy v příměstských vlacích Českých drah a spot byl 
promítán v Kině Art v Brně, v kině Metropol v Olomouci a na festivalu Febiofest.

Tvůrci video spotu: koncept, scénář, režie: Martin Dušek, ilustrace: Kateřina Kynclová, hud-
ba: Šimon Holý, interpret: Bára Barabáš Štěpánová, produkce: Martin Dušek & Ex Lovers.

Partneři kampaně: Česká televize, Ex Lovers, Kino Aero, Bio Oko, Světozor, Railreklam, 
Metrovision, ČSOB, RunCzech, Kino Lucerna, Kino Art, Kino Metropol a Febiofest.

Spot lze zhlédnout na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=yxhbwIeatJU. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxhbwIeatJU.


vytváří zvláštní fotogenické napětí. Prostě 
stále je tam co objevovat a točit, a proto se 
mi tam líbí.

 Jednou jste někde řekl, že vás fascinují 
hnědouhelná rypadla. Proč? 
Dědovy Modlany se totiž měly kvůli růstu 
dolu zbourat a děda mě jako malého kluka 
strašil kráčejícím velkorypadlem, které to 
přijede udělat. Já jsem se té příšery hrozně 
bál – byl to stroj padesát metrů vysoký a měl 
takové nohy, po kterých chodil. Později 
jsem o tomto nástroji zkázy několika vesnic 
a jednoho města natočil krátký film Odstřel. 
Vyprávěl příběh z pohledu člověka, který 
celý svůj život pracoval s tímto rypadlem 
a to pro něj bylo tou nejúžasnější věcí 
na světě. Když se s ním musel rozloučit, 
neboť rypadlo odstřelili, strašně ho 
oplakával. Dneska je na místě bývalého dolu 
umělé jezero – obří krajinářské umělé dílo.

 Točíte v této lokalitě něco dalšího?
Ano. V Modlanech začali skupovat pozemky 
Arabové ze Saudské Arábie a Kuvajtu, a to 
často od místních politiků. Na svých parce
lách si staví sídla, kde tráví polovinu roku. 
Jde většinou o rodiny s postiženými dětmi, 
které jezdí do teplických lázní opakovaně, 
takže se tam teď chtějí „napůl“ usadit. 
Umožňuje jim to bohatý sociální systém jak 
v Saudské Arábii, tak v Kuvajtu, který dětem 
ty lázně proplácí.

 Zdá se, že zdejší kraj je vám souzený. 
Anebo počítáte v budoucnosti s tím, že se 
od něho odpoutáte?
Možná by už bylo na čase.

Režisér filozofující

 Když hovoříte o své práci, je zřejmé, že 
o věcech hodně přemýšlíte, filozofujete… 
Pro režiséra je to cesta, jak něco objevovat 
a jak sdělovat svoje postřehy. Režisér musí 
přemýšlet o životě a být svým způsobem 
filozof. Ani v dokumentu nestačí jen něco 
natočit a pak to sestříhat. Vždycky za tím 
musí být nějaká myšlenka.

 
 Co vás na režírování baví: vytvořit si kon-

strukci v hlavě, anebo natáčení vlastní reality, 
kde můžete objevit ještě další nové prvky? 
Obě tyto věci a to, jak se střetávají, jsou pro 
mě zábavné. To, jaký si vytvořím plán, i to, 
jak to nakonec skončí. Většinou – v dobrých 
případech – to skončí překvapivěji a lépe, 
než to člověk plánoval. Avšak plán a úvaha 
nad tématem dopředu tam rozhodně být 
musí. 

 Máte při točení dokumentárních filmů 
nějaké vzory, nebo jdete svou vlastní cestou?
Asi žádné vzory nemám. Možná – trochu – 
německého dokumentaristu Wernera Herzo
ga, který točí i hrané filmy. 

 A vás hraný film neláká?
Právě teď o něm přemýšlím. Plánuji možná

něco kratšího do televize – hodně mě 
například zajímá zákulisí dětského vysílání. 

 Proč právě dětské vysílání?
Jsem hravý člověk, a proto mě to přitahuje. 
Fascinuje mě to pozadí různých barevných 
kulis, které se jednou za čas složí do rádoby 
veselého dětského pořadu se skřítkem, 
na což děti omámeně hledí. Pak se ty 
dekorace válí kdesi na chodbě a skřítek je 
pohozený v nějakém fundusu. Zajímá mě 
rozpor, jak lidé z dětského vysílání konstru
ují nějaký ideální svět pro děti před obra
zovkami, i když oni sami už jsou dospělí, 
potýkají se se spoustou problémů a jednou 
za týden se scházejí ve studiu, aby tam 
udělali tuhle dětskou show. To mě přitahuje, 
na tom bych rád pracoval. 

 Dokumentární film o televizních pracov-
nících jste už jeden udělal…
To bylo v roce 2013 a jmenoval se Parta 
analog. Pojednával o skupině starých 
televizních pracovníků, kterým bylo kolem 
osm desáti let. Dal jsem je dohromady 
a poskytl jim možnost udělat jejich poslední 
televizní pořad. Šlo o lidi, kteří pracovali 
v televizi v době, když byla televize jedním 
z hlavních propagandistických nástrojů 
bývalého režimu. Bylo zajímavé sledo
vat, jak o své práci a své pozici v rámci 
tehdejšího systému smýšlí. Zároveň to mělo 
i veselou motivační linku v tom, že se ti 

Rozhovor

Jak zachytit a posklá-
dat fragmenty reality     
pokračování rozhovoru  
s Martinem Duškem
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V dokumentu 
jde o to, z jakého úhlu 

a jakou formou zachytit 
nějaké fragmenty reality 

a jak je poskládat do svého 
postřehu, za jehož pravdivost 

potom člověk sám ručí. 

„



Rozhovor

staříci znovu dávají dohromady, aby sami 
sobě i ostatním něco dokázali. 

 O rok později jste uspěl s filmem 
K oblakům vzhlížíme, který získal Cenu 
české filmové kritiky a zároveň vyhrál 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
v Jihlavě v roce 2014. 
Ano, v Jihlavě jsem získal cenu za nejlepší 
dokumentární film už potřetí. (V roce 2007 
byl oceněn Duškův film Poustevna, das 
ist Paradies!, v roce 2010 film Ženy SHR 
– pozn. red.) Tento film jsme začínali točit 
jako hodinový pořad pro ČT Brno a nakonec 
skončil jako celovečerní film. Měli jsme 
štěstí v tom, že se dostal na festival v Karlo
vých Varech, a díky tomu pak i na festivaly 
v Chicagu a v Seville. A nezůstal jenom 
v úzkém festivalovém světě, promítal se též 
v síti kin Picturehouse Cinemas ve Velké 
Británii. 

 Právě po premiéře tohoto filmu, který 
vystihuje bídu teplického kraje a bezvýchod-
nost života mnoha tamních mladých lidí, 
kdosi napsal, že abyste mohl proniknout 
do soukromí hlavního hrdiny, musíte být 
manipulativní a drsný. Je to pomluva, nebo to 
tak u dokumentu musí být?
Já si to o sobě pochopitelně nemyslím. 
Na druhé straně, když potřebujete pronik
nout do soukromí druhých lidí, narážíte 
na to, že každý člověk má o sobě určitou 
představu, kterou ukazuje světu. A dokumen
tarista nechce zachycovat to, co mu někdo 
předkládá jako jeho vědomou sebeprezenta
ci, a proto musí tuto bariéru nějak prolomit. 

 Pro úplnost dodejme, že vás současně 
velmi chválí za to, že nabízíte nejpravdivější 
typ příběhu a realitu, kterou nevidíme 
v hraných filmech. 
Tento typ práce a přístup jsou velmi 
psychicky náročné. Není to jednoduchý 
proces a je to pochopitelně něco jiného než 
připravovat hraný film. V něm musí člověk 
všechno zkonstruovat úplně od začátku, 
včetně postav, prostředí, příběhu, co mají 
lidé na sobě… Kdežto v dokumentu jde 
spíše o to, z jakého úhlu a jakou formou 

zachytit nějaké fragmenty reality a jak je 
poskládat do svého postřehu, za jehož prav
divost potom člověk sám ručí. 

 Co s vámi dělá filmová sláva?
Já nevnímám, že bych se potýkal s nějakou 
slávou. Už asi šestnáct let potkávám stejné 
lidi, kteří se ke mně chovají pořád stejně. 
Jedině snad, že když člověk dosáhne 
nějakého úspěchu, tak trochu zleniví . 

Olga je tu s námi

 Mediální spot Olga je tu s námi jste 
natočil pro VDV. Vzpomenete si, jaký byl váš 
první kontakt s nadací?
Asi před rokem mě oslovila paní produ
centka Poláková, která nejspíš znala paní 
Milenu Černou či někoho jiného z VDV. 
Původně jsme chtěli pro nadaci připravit 
hraný spot, ale rozpočet nám neumožňoval 
udělat ho v profesionální kvalitě. Tak jsme 
se přes různé další nápady nakonec dostali 
k vytvoření krátkého animovaného spotu, 
v němž hlavním prvkem, symbolizujícím 
VDV založený paní Olgou Havlovou, jsou 
její typické vlasy. 

 Vy jste ke spotu vytvořil i scénář, že?
Ano, tak to bývá skoro vždycky i u doku
mentárních filmů. Často jsem tvořil do
kumenty v produkci ČT, kde člověk musí 
odevzdat i scénář, který se zařadí někam 
do šanonu. Já si ale myslím, že je dobré 
takový scénář psát vždycky, neboť výsledný 
film se překvapivě tomu scénáři hodně 
podobá. Pro mě jako režiséra představuje 
scénář určité vodítko, abych si mohl srovnat 
v hlavě, jak chci film natočit. 

 Překvapilo vás něco při výrobě spotu pro 
VDV?
VDV zastupovala paní Monika Granja, 
současná ředitelka nadace. Byla překvapivě 
vstřícná ke všem našim nápadům a líbilo se 
jí netradiční pojetí, které by někdo možná 
mohl považovat za nepřípadnou nadsázku, 
pokud jde o paní Olgu Havlovou. Bylo velmi 
příjemné, jak náš nápad podporovala. 

Z Modlan do pralesa?

 Jaké jsou vaše současné plány?
Rád bych možná natočil dokument s jedním 
entomologem z Českých Budějovic, který 
zkoumá brouky v pralese na stanici v Papuy
Nové Quinei. Nedávno dostal velký grant, 
aby tam mohl postavit vysoký jeřáb, na který 
pověsí takovou gondolu, ze které bude moci 
ty brouky a rostliny v různých rostlinných 
patrech zkoumat.

 Ze severních Čech do Papuy-Nové Quinei 
je to velký skok. Nebojíte se?
Odjet z Modlan do pralesa a trmácet se tam 
– nevím, jestli mám na to kondici. Ale ten 
entomolog mi vyprávěl, jak na místě spo
lupracuje s místními zaměstnanci, kteří žijí 
na pomezí naší a divošské civilizace, v každé 
jakoby napůl. Řídí se zvláštními pravidly, 
věří čarodějnictví, občas nepřijdou do práce, 
neboť je někdo uhrane za to, co provedli 
jejich příbuzní – a mě právě zajímá, jak 
Češi fungují dohromady s těmito přírodními 
lidmi, co mají společného. 

Tak ať vám to vyjde!  

Jak zachytit a poskládat fragmenty reality     
pokračování rozhovoru s Martinem Duškem

Režijní filmografie Martina Duška

2014 K oblakům vzhlížíme

2013 Parta Analog

2013 Rozezlení

2012 Ve znamení psa

2011 Mein kroj

2010 Ženy SHR

2009 Vikingové z Brna

2008 Čtenářský deník

2008 Burianův den žen s Evou 

2007 Poustevna, das ist Paradies!

2005 Dokumentálové

2003 Mufíme si pomáhat 
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Přestože Katka na první pohled vypadá 
jako náctiletá, vloni dostudovala obor 
ilustrace na UMPRUM a své šestadvacetiny 
oslavila letos v březnu. Teď je prvním rokem 
na volné noze, výtvarných prací má však už 
na svém kontě celou řadu (katerinakynclova.
tumblr.com). „Kreslím už od základní školy. 
Možná za to mohou geny mého dědy, který 

byl krajinář a rád maloval, i když malířství 
nedostudoval. Táta je architekt. Já jsem se 
po střední umělecké škole grafické v Jihlavě 
rozhodla pro studium ilustrace v Plzni, 
kde jsem získala titul bakaláře, a poté jsem 
dokončila magisterské studium ilustrace 
na UMPRUM v Praze,“ popisuje svou dosa
vadní tvůrčí cestu Kateřina Kynclová.
Ilustrace knih by ji moc těšila, ale této práce 
je dnes málo. Tak publikuje své kresby 
v časopisech, ilustruje počítačové hry či 
blogy na internetu, dělá tapety do interiérů 
bytů i kaváren, vytváří originální vizitky 
a věnuje se také práci s potištěným porce
lánem. „Nejraději ale dělám portréty,“ 
vyznává se. 

Při portrétování si vytvořila vlastní, dobře 
rozpoznatelný styl – výrazně červený nos. 
Ten je typický i pro Olgu Havlovou ve spotu 
VDV, a tak je těžké se Katky nezeptat, proč 
právě nos a proč červený? Krčí rameny, 
i když jí prý tuto otázku položilo mnoho 
lidí. Prostě to tak má a bude asi muset někde 
hlouběji v sobě zapátrat, co ji k tomu přimělo.   

Na co ale Katka odpovídá bez otálení a zve
sela, to je popis toho, jak mediální spot vzni
kal. „Základem byl scénář, který vytvořili 
režisér Martin Dušek s produkční Zuzanou 
Kubíkovou. Z něho bylo zřejmé, že ve spotu 
se za sebou objeví jak Olga Havlová, tak 
tváře pěti mladých lidí, kterým Výbor dobré 
vůle nějakým způsobem pomohl.“ Každý 
z nich symbolizuje určitý typ postižení, 
jedno však mají společné – všichni mají 
na hlavě svatozář z bílých vlasů charakteris
tických pro Olgu Havlovou, od jejíhož úmrtí 
uplynulo letos v lednu 20 let.

„Dostala jsem k dispozici fotografie všech 
aktérů a podle nich jsem ke každému 
vytvořila dva portréty, přičemž jeden zachy
coval daného člověka s nějakým gestem 
– úsměvem, mrknutím oka apod.,“ popisuje 
svůj tvůrčí postup Katka. Pravdou je, že 
spot se odvíjí tak rychle, že změny výrazu 
ztvárněných lidí stihne zachytit jen bystré 
oko. „Ano, je tomu tak,“ směje se Katka. 
„Však také původně jsme chtěli symboli
zovat šest oblastí, v nichž VDV pomáhá, 
šesti příběhy, ale ten šestý se už tam kvůli 
délce (vlastně spíše krátkosti) spotu prostě 
nevešel!“

Nedejte se ale zmýlit – přestože spot trvá jen 
dvacet vteřin, práce na něm zabraly výtvar
nici měsíc. A to přesto, že se své tvorbě 
věnuje každý den od rána do večera, někdy 

i po nocích. Za rodiči k Jihlavě si jezdí 
odpočinout, má ráda procházky a potulování 
se přírodou. Často vyráží na výlety s rodinou 
– tatínek je zapálený fotograf, takže na něj 
musí ostatní při putování neustále čekat, než 
zachytí všechny krásy kolem. Kateřinu těšila 
také jízda na kole, jenže to jí vloni v Praze 
ukradli, takže teď cestuje „po svých“. 

A co by ji lákalo? „Moře. Poprvé jsem ho 
viděla ve svých dvanácti letech, podruhé 
až po dlouhé době, loni v září. A učarovalo 
mi – moře, lodě…Snad se k němu brzy 
vrátím a možná, že právě z něho se jednou 
stane další moje téma.“ Tak ať se to Kateřině 
Kynclové podaří a uskuteční si svoje sny jak 
ty malířské, tak i osobní!  

Červené nosy 
Kateřiny Kynclové
Určitě jste ho už viděli – spot v České televizi, který se opakoval v prvních měsících letošního roku 
a připomínal 25 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Přestože je opravdu krátký a rychlý, 
nemohli jste si v něm nevšimnout bohaté hřívy bílých vlasů, tak typických pro zakladatelku nadace 
Olgu Havlovou. O tom, jak ji ztvárnila a jak celý kreslený spot vznikal, jsem hovořila s výtvarnicí 
Kateřinou Kynclovou.

Zaměřeno na ...

Irena Šatavová, Kresby: Kateřina Kynclová, 
Foto: Jiří Stokláska

„Kromě ilustrace knih mě těší 
malovat portréty lidí na plátno. 
Nejvíce takových zakázek mám 
před Vánoci, pak zájem většinou 
utichne,“ říká Kateřina Kynclová. 
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Mše 
za Olgu Havlovou 

a dárce VDV
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Letos v lednu uplynulo dvacet let od úmrtí Olgy Havlové, první manželky československého 
a později českého prezidenta Václava Havla a zakladatelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové. K uctění její památky se 24. ledna 2016 v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 
na Pražském hradě konala mše svatá. Mši za paní Olgu a všechny dárce VDV sloužil biskup 
Václav Malý, bohoslužbu hudebně doprovodil sbor Carmina Bohemica spolu s varhaníkem 
Josefem Kšicou.

Fotoreportáž Foto: Zdeněk Chrapek



Těšit se na každý den a nebýt odstrčený
„V „Anežce“ chceme prostřednictvím sociál
ních služeb, sociální rehabilitace, sociálně 
terapeutických dílen a podpory samostat
ného bydlení dosáhnout toho, aby se naši 
uživatelé každý den těšili do své chráněné 
dílny nebo denního stacionáře. Aby se nikdo 
necítil odstrčený a aby každý hned při vstu
pu věděl, že zde se s ním bude jednat jako 
s užitečným a respektovaným člověkem, 
který není a nebude ponižován kvůli svému 

postižení,“ vysvětluje principy, na kterých 
stojí fungování Domova, jeho ředitel Jan 
Dudlíček. 

Domov sv. Anežky na Vltavotýnsku 
provo zuje chráněné dílny a chráněná 
pracoviště pro lidi se sníženou soběstačností 
způsobenou zdravotním postižením. Dílny 
nejsou jen návratem k tradičnímu řemeslu 
předešlých generací, ale hlavně místem, 
které vytváří prostor pro lidskou interakci. 
Dílny se svými chráněnými pracovišti se sta
ly základním stavebním kamenem pro rozvoj 
pracovních návyků a dovedností a zároveň 
u zaměstnanců posilují pocit užitečnosti 
a naplněnosti. Pracovní uplatnění je pro oso
by se zdravotním handicapem významným 
krokem k začlenění se do běžného života.

Posilování lidských kontaktů
V „Anežce“ je v současné době zaměstnáno 
32 osob se zdravotním znevýhodněním, 
které se věnují truhlářské, keramické nebo 
tkalcovské činnosti. Zaměstnanci také 
vytváří reklamní potisky a dbají na údržbu 
veřejné zeleně. „Anežka“ od loňského dubna 
spravuje i svou vlastní značku výrobků 
z ovčí vlny MERINO. Dílna vykupuje ovčí 
vlnu od místního farmáře, kterou nejdříve 
vypere a pomocí přiměřeného zapojení 
klientů chráněných dílen produkuje výrobky 
z ovčí vlny. „Výroba z tradičního přírodního 
materiálu klientům odkrývá kouzlo života 

předešlých generací. Zaměstnanci tráví 
společný čas v dílně při namotávání vlny 
do klubíček, a tím dochází k posilování 
lidského kontaktu,“ vyzdvihuje hlavní 
přínos společné práce Jan Dudlíček, jehož 
vizí je rozšíření služeb Domova i do dalších 
regionů republiky. 

Krok k samostatnému životu 
Činnost Domova sv. Anežky podpořil  
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
zajištěním nového lisu na pilinové brikety, 
který slouží ke zpracování přebytků 
a odpadu z truhlářské dílny. Jedním 
za zaměstnanců „Anežky“ je i Jiří, který 
se objevuje ve spotu Olga je tu s námi. Jiří 
patří k nejdéle zaměstnaným uživatelům 
a v současné době pracuje v tkalcovské dílně 
na tkalcovském stavu. Kvůli svému mentál
nímu handicapu nemohl najít odpovídající 
práci. Trávení veškerého času doma by 
ale představovalo velkou zátěž pro rodinu. 
Východisko z dané situace jemu, stejně 
jako dalším lidem s podobným handicapem, 
nabídl Domov sv. Anežky a jeho chráněné 
dílny. Práce v nich je pro Jiřího krokem 
k samostatnému životu s odpovídajícím so
ciálním postavením, naplněnými základními 
potřebami a pocitem seberealizace. 

Příběhy lidí s handicapem: 

Dva z pěti
Anika a Jirka jsou dvě z pěti tváří, které se spolu s Olgou Havlovou objevily v mediálním spotu 
VDV. Dva mladí lidé reprezentující různé druhy handicapu. Oba mají za sebou svůj osobní 
příběh, který vám chceme prostřednictvím rozhovorů s ředitelem Domova sv. Anežky, kde je Jiří 
zaměstnaný, a s maminkou Aniky paní Andreou, představit. 

V rámci programu 
Cesty k integraci přispěl 
VDV na vybavení dílny 
částkou 501 tisíc korun.

„

Zaměřeno na ...

Tereza Říčařová 
Kresby: Kateřina Kynclová

V „ANEŽCE“ se vrací ke kouzlu 
tradičního řemesla
Domov sv. Anežky v Týně nad 
Vltavou-Čihovicích pomáhá dospělým 
lidem s mentálním postižením při 
začleňování do běžného života. 
Součástí Domova je chráněná dílna, 
která poskytuje pracovní uplatnění 
lidem s postižením. Mezi ně patří i Jiří 
(33 let), který v chráněných dílnách 
pracuje už patnáctým rokem a je 
jednou z tváří mediálního spotu VDV. 

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 8 (2016) : číslo 1 (březen) : strana 8



 Jakou daň si vyžádal tak extrémně 
předčasný porod? 
V jeho důsledku má dcerka dětskou mozko
vou obrnu (DMO) levostrannou hemiparézu, 
dyspraxii a oční vadu. Od narození vyka
zovala opožděný vývoj ve všem, byla často 
nemocná, na nohy se postavila až ve dvou 
letech, ale to už jsme znali její diagnózu. 
 

 Jak se dá přijmout taková diagnóza?
Velice jsem se trápila, ale nebyl čas uzavřít 
se do sebe a nekonat, bylo třeba tu být pro 
dceru, naslouchat lékařům a fyzioterapeutům 
a dostat ze sebe maximum pro své dítě. 
Srovnala jsem si priority a věřila, že je 
naděje mnohé zlepšit, změnit. 

 Co vás tedy čekalo?
Od propuštění z nemocnice jsem 4x denně 
cvičila s dcerkou Vojtův princip, později 
jsem ho kombinovala s Bobath konceptem. 
Od tří let jsme s Anikou jezdily na jaře 
i na podzim rehabilitovat do úžasného centra 
ARPIDA v Českých Budějovicích, v létě 
do léčebny Nové lázně v Teplicích, během 
roku zvládáme 2x týdně hiporehabilitaci 
za Prahou. Dcerka opakovaně absolvovala 
aplikaci botoxu ve FN Motol, před třemi lety 
jí operovali nohu. Nyní stále cvičíme Vojtův 

princip a cviky dynamicko neuromuskulární 
stabilizace, jezdíme do léčeben na neurore
habilitaci a docházíme též na osteopatii, 
ergoterapii, neurologii, logopedii a do Centra 
komplexní péče pro děti s perinatální zátěží. 

 Jak Anika tento cyklus zvládá? 
Je neuvěřitelně statečná. Ví, co její nemoc 
obnáší, a učí se s ní každý den žít. Pere se 
statečně, ale bývají i slzy. Nakonec se však 
vždy zmobilizuje a koná. Díky osmileté 
každodenní rehabilitaci má v sobě řád, výdrž 
a cit. Je velká bojovnice.

 Navštěvuje školu?
V šesti letech začala chodit do mateřské 
školy, o rok později do běžné základní školy, 
kde má dopomoc. Snaží se žít a fungovat 
mezi zdravými dětmi a s velkou vůlí a dopo
mocí to lze, i když je to náročné. 

 VDV vloni přispěl Anice na léčebně 
neurorehabilitační pobyt. Proč? 
Neurorehabilitace poskytuje dítěti s neuro
logickým postižením, případně s vývojovým 
opožděním komplexní léčbu. Má speciální 
terapii, která však bohužel bývá nejvyšší 
položkou v rozpočtu rodiny. VDV nám vloni 
ze speciálního fondu pro děti s DMO poskytl 
10 tisíc korun. Měsíční terapie Aniky stála 
téměř 60 tisíc korun, zdravotní pojišťovna ji 
nehradí ani částečně. Dcera ji absolvovala již 
dvakrát a letos o to budeme usilovat zase.

 Vyčítáte někdy osudu, proč se to přihodilo 
právě vám? 
Ne, už ne, první rok jsem si to v sobě 
srovnala. Kdyby se to nepřihodilo, tak by
chom nepoznali tolik dobrých a výjimečných 
lidí z řad lékařů, sester a lidí z léčeben, kteří 
se stali našimi blízkými přáteli. Máme štěstí 
na lékaře, ale je pravda, že se nenechám od
být a vyžaduji maximální péči, že se pídím, 
ptám, vzdělávám se a jedu často na doraz. 
Každý dceřin posun mi dodává novou ener
gii, i když u dětí s DMO přichází zlepšení 
až po dlouhé době. Já mám navíc fungující 
rodinu, která mi pomáhá.

 Přestože máte tolik naloženo, pracujete 
ještě jako dobrovolnice. Kde?
Ve sdružení Nedoklubko, které pomáhá 
rodičům s dětmi po předčasném porodu. 
Působím v něm už šest let jako koordiná
torka pro neonatologická oddělení VFN 
U Apolináře a FN Motol. Nejvíc mě 
naplňuje projekt Mámy pro mámy, který 
spojuje nespočet lidí různých příběhů, pro
fesí, věků, životních rolí. Přijde mi přirozené 
pomáhat rodičům, kteří procházejí stejně 
velkým bolem, stresem a obavou o své dítko 
jako já před lety. Avšak ženamatka vydrží 
a udělá všechno, když jde o její dítě. A máte
li navíc naději, odhodlání a oporu rodiny, 
dějí se někdy i zázraky! 

Zaměřeno na ...

Irena Šatavová, Foto Aniky z archivu VDV, 
Kresba: Kateřina Kynclová

„S nadějí, odhodláním a oporou rodiny se někdy dějí zázraky,“  
říká maminka osmileté Aniky 
Anika se narodila mamince Andree v roce 2007 jako nezralé šestiměsíční miminko 
s porodní váhou 720 g. Na neonatologii U Apolináře v Praze strávily čtvrt roku, než se 
mohly vydat domů. Tam na ně čekal otec s tříletou sestrou. 

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 8 (2016) : číslo 1 (březen) : strana 9



Poděkování Tvář, se kterou se setkáváte

Naďa je sportovně vyhlížející žena 
středního věku. Krátké vlasy, sym-
patický obličej, živé oči. Pochází 
z Moravy a vystudování Pedago-
gic ké fakulty v Olomouci ji mělo 
nasměrovat na učitelskou dráhu. 
Nestalo se. Vysokou školu dokončila 
v roce 1990, kdy se mladým lidem 
otevíral svět s mnoha možnostmi, 
a kamarádka ji zlákala pro práci au 
pair v Kanadě. Naďa tam pobyla 
celé dva roky (na rozdíl od kamarád-
ky, která s ní nakonec neodjela). 
 Po návratu domů si na rok 
vyzkoušela roli paní učitelky, pak ale 
zamířila do Brna, svého „srdečního 
města“. Toužila po něm natolik, že 

ani moc nepřemýšlela o tom, co tam vlastně bude dělat. Jako první 
se naskytla práce v kanceláři... Po čase Naďa na radu kamarádky 
zareagovala na inzerát Ministerstva zahraničních věcí (MZV), které 
hledalo pracovníky do diplomacie. „Příliš jsem si od toho neslibovala,“ 
říká, ale paní Náhoda zapracovala v její prospěch už podruhé – přijali 
ji! Naďa se tedy stěhovala do Prahy. 
 Dva roky poté odjela do New Yorku na misi při OSN. „Po čtyřech 
letech jsem se vracela domů – přesně měsíc před pádem dvojčat,“ 
vzpomíná. Určitý čas pracovala na MZV v Praze, pak strávila čtyři roky 
při OBSE ve Vídni, další její zahraniční štací byla ambasáda v Haagu.
 Vysoké pracovní vypětí posledních let si však vybralo svou daň. Rok 
2012 jí nadělil vážnou nemoc, kvůli které se vrátila ze zahraničí do Česka 
a čtyři roky s ní bojovala. „Taková nemoc vás neposílí, alespoň mne ne. 
Spíš vás poučí,“ říká se zadumáním. Jí přinesla mj. poznání, kdo patří 
mezi její skutečné kamarády. „A také jsem ocenila sílu naší medicíny 
– skutečně nemáme na co žehrat, pokud ji srovnávám s tím, co jsem 
viděla ve světě.“ 
 Když nemoc ustoupila, Naďa zvažovala, co dál. Do kariérního 
zaměstnání se již vracet nechtěla a paní Náhoda opět pomohla: káva 
s kamarádkou, tip na neziskový sektor a právě volné místo ve VDV! 
Od ledna 2016 zde Naďa zastává post PR manažerky. „Vybírala jsem si 
ne konkrétní práci, ale konkrétní prostředí, v němž jsem chtěla působit. 
Tady pracuji mezi „srdcaři“, a to je to, co jsem hledala,“ vysvětluje. Tak 
ať se jí daří! 

Irena Šatavová, Foto: Jiří StokláskaPřipravila: Gabriela Bauer

Naďa Holíková
PR manažerka VDV
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Děkujeme
našim dárcům za přízeň a podporu

ČSOB ........................2 129 930 Kč
ČSOB Asset  
management, a. s. .........290 000 Kč
Generali Investments  
CEE, a. s. ......................200 000 Kč
Deutsche Freunde  
und Förderer der Olga  
Havel Stiftung ..............136 000 Kč
Blanka Motejlová .........100 000 Kč
Lenka a Josef Benešovi ..74 800 Kč
PhDr. Jindra Čekanová ...50 000 Kč
Milena Hanušová ...........50 000 Kč
ČP INVEST investiční  
společnost, a. s. ..............37 500 Kč
Elsie, Kamila a Martin  
Kubelíkovi ......................30 000 Kč
Eliška Schwarzerová ......30 000 Kč
Mergon Czech, s. r .o. ....25 500 Kč
Prof. Ing. Tomáš  
Roubíček, DrSc. .............25 000 Kč
AMJ Trade, spol. s r. o. ..20 000 Kč
MUDr. Michaela  
Baráčková ......................20 000 Kč
Aleš Frel .........................20 000 Kč
Libuše Körnerová ...........20 000 Kč
Dr. Richard Kříž .............20 000 Kč
Eduard Kufa ...................20 000 Kč
MEGABOOKS  
CZ s. r. o. ........................20 000 Kč
Ing. Emanuel Šíp ............20 000 Kč
GEMALTO s. r. o. ..........17 000 Kč
Věra Kičmerová .............16 000 Kč
Ing. Helena Kryštůfková 15 000 Kč
RNDr. Milena  
Nečásková ......................15 000 Kč
Blanka Seidlová .............15 000 Kč
BVC Pňov Předhradí......14 970 Kč
Hana Tours Praha s. r. o. .12 500 Kč
Ing. Pavel Hrabě .............12 000 Kč
Petr Hutla .......................12 000 Kč
DOOSAN BOBCAT 
MANUFACTURING .....10 300 Kč

DAQUAS, spol. s r. o.....10 184 Kč
IZOL CENTRUM –  
CB, s. r. o........................10 000 Kč
Zbyněk Noha ..................10 000 Kč
MUDr. Marie  
Oršulíková ......................10 000 Kč
Václav Radotínský ml. ...10 000 Kč
Jiří Šatava .......................10 000 Kč
Ing. Zdeněk Thorovský ..10 000 Kč
Geomine, a. s. ...................9 500 Kč
Jaroslav Špiroch ...............9 500 Kč
Mgr. Milada Škvainová ....8 000 Kč
Zámek Častolovice ...........7 293 Kč
Ing. Jan Vraný ..................7 000 Kč
Miroslav Ohnút ................6 375 Kč
Benefiční koncert  
Holandského sboru  
v Praze ..............................6 155 Kč
manželé Novákovi ...........6 000 Kč
Ing. Libor Prokeš .............6 000 Kč
Mgr. Veronika  
Rudolfová, Ph.D...............6 000 Kč
Bernard a Elisabeth 
Lachenmair ......................5 027 Kč
AISOPOS, s. r. o. .............5 000 Kč
Ing. Vladimír Chytrý ........5 000 Kč
Ing. Rudolf Kořínek  
a Zuzana Valková .............5 000 Kč
Marie Kratochvílová ........5 000 Kč
Marie Lichtágová .............5 000 Kč
Marek Loula .....................5 000 Kč
Olga Matoušová ...............5 000 Kč
Alena Musilová ................5 000 Kč
Iva Nebeská ......................5 000 Kč
Obec Bžany ......................5 000 Kč
Jiří Rajnoch ......................5 000 Kč
Ing. Vladimír Stecher .......5 000 Kč
Ing. Jitka Thomasová .......5 000 Kč
Mgr. Marek Vosátka .........5 000 Kč
Ing. arch. Jaroslav Zima ...5 000 Kč

Děkujeme!



Přednášky pro laickou i odbornou 
veřejnost 
Pokračujeme v cyklu přednášek pro 
veřejnost Zdraví a životní styl, které 
se každý měsíc konají v Městské 
knihovně v Praze 1 a kde přednášejí 
absolventi Salzburských lékařských 
seminářů. V lednu se konala přednáška 

Pohyb v každém věku (přednášející MUDr. Marie Břízová, Ph.D.), 
v únoru – Imunita (MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.), v březnu – Bazální 
stimulace (PhDr. Karolína Maloň Friedlová). Seminář pro neziskové 
organizace s tematikou paliativní péče se uskutečnil 23. března. 
Vystoupili na něm prim. MUDr. Irena Závadová, vedoucí lékařka 
z hospice Cesta domů, a PhDr. Martin Loučka, Ph.D., ředitel Centra 
paliativní péče.

Různé formy podpory 
znevýhodněných dětí 
a studentů
Dětem z dětských domovů 
jsme před Vánocemi 
rozdali knihy, které 
VDV dostal z festivalu 
Belles Lettres. Poradní 
sbor Fondu vzdělání 
podpořil na svém 

zasedání 14. března 10 studentů pravidelným stipendiem a 5 studentů 
jednorázovým příspěvkem (partnerem projektu je ČSOB). Studenti, 
kteří dostávají stipendium z projektů Fond vzdělání a Stipendia 
Nikoly Tesly (partnerem projektu je ČEZ), se zúčastnili exkurze 
do jaderné elektrárny Temelín, kterou pro ně VDV zorganizoval 
24. února. 

Výsledky grantových 
programů
Správní rada VDV 
projednala na svém 
posledním zasedání 
86 žádostí o granty 
v programu Senior, 
podpořila celkem 
57 žádostí v celkové 
hodnotě 3 030 000 korun. 

V rámci Fondu pomoci dětem s DMO rozdělila 455 000 korun 
na rehabilitaci dětí s dětskou mozkovou obrnou.  

Změny ve vedení VDV
U příležitosti vánočního 
setkání členů, přátel 
a příznivců VDV jsme 
se po 22 letech rozloučili 
s MUDr. Milenou 
Černou ve funkci 
ředitelky a poděkovali jí 
za dlouholetou neúnavnou 
a úspěšnou práci v čele 
VDV. Na její místo 
nastoupila Mgr. Monika 
Granja, která v nadaci 

působila již osm let jako manažerka PR a marketingu. Paní Milena 
Černá nadaci neopouští úplně, od ledna 2016 se stala členkou správní 
rady. Změny nastaly také v dozorčí radě – místo PhDr. Jana Stolára 
se stal jejím členem Ing. Zdeněk Tůma.

Tisková konference 
k zahájení kampaně 
„Olga je tu s námi“
Tiskovou konferencí 
konanou 21. ledna zahájil 
VDV mediální kampaň, 
prostřednictvím které 
si připomíná 20. výročí 
úmrtí paní Olgy a zároveň 

poukazuje na naplňování jejího odkazu. Tvůrci spotu – režisér Martin 
Dušek a ilustrátorka Kateřina Kynclová – prozradili, jak spot vznikal. 
Radek Laci, jeden z protagonistů spotu, hovořil o tom, jak díky 
stipendiu z Fondu vzdělání mohl uskutečnit svůj sen a jít studovat 
na vysokou školu.

Salzburg – setkání 
koordinátorů
Ve dnech 23.–26. ledna 
se zástupkyně VDV 
zúčastnila setkání 
koordinátorů projektu 
Salzburských lékařských 
seminářů, na kterém VDV 
obdržel vysoce pozitivní 

hodnocení za koordinaci projektu v ČR. Vloni se na tyto semináře 
přihlásilo 174 našich lékařů a 63 z nich bylo vybráno. Partnery 
projektu jsou American Austrian Foundation a Open Medical 
Institute.

Aktuálně

Ze života VDV

Hana Füleová, Foto: Zdeněk Chrapek, Jiří Stokláska,  
Ondřej Mareček, Tereza Říčařová, Naďa Holíková a archiv VDV
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  2. dubna se koná závod Sportisimo ½Maraton Praha 2016 
pořádaný RunCzech, v němž poběží běžci dobré vůle ve prospěch 
lidí se zdravotním postižením.

  6. dubna se bude konat přednáška Jsem to pořád já? Život s demencí 
z cyklu Zdraví a životní styl. Akce se uskuteční v Městské knihovně 
v Praze 1 a přednášet bude MUDr. Oksana Samokhvalova.

  10. dubna je uzávěrka pro podání žádostí o účast v letní jazykové 
škole pro děti z dětského domova. Jazykový kurz se uskuteční 
v Anglii.

  do 10. dubna je možné zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové.

  duben – putovní výstava fotografií mapující činnost Olgy 
Havlové ve prospěch VDV navštíví BielskoBiala v Polsku.

  4. května se bude konat přednáška Nemoc není náhoda! Psycho-
somatické příčiny vzniku nemocí z cyklu Zdraví a životní styl. 
Akce se uskuteční v Městské knihovně v Praze 1 a přednášet 
bude Jana Jarošová.

  8. května se téměř 100 běžců dobré vůle zapojí do závodu Volks
wagen Maraton Praha 2016 pořádaného RunCzech. Svými spor
tovními výkony zároveň přispějí na pomoc lidem se zdravotním 
postižením.

  21. května se běžci dobré vůle zúčastní závodu Mattoni ½Maraton 
Karlovy Vary 2016. Svými sportovními výkony zároveň podpoří 
sbírky na pomoc lidem se zdravotním postižením. Závod pořádá 
RunCzech.

  23. května se bude konat 22. ročník Ceny Olgy Havlové. 
Slavnost ní ceremoniál se uskuteční ve Výstavní síni Mánes 
od 17 hodin.

  31. května je uzávěrka dalšího kola Salzburských lékařských 
seminářů. Informace pro lékaře, kteří se chtějí přihlásit, jsou 
uvedeny na www.vdv.cz. 

  květen – putovní výstavu fotografií o paní Olze Havlové budou 
hostit polské Katovice. 

  4. června se koná závod Mattoni ½Maraton České Budějovice 
2016, pořádaný RunCzech. Běžci dobré vůle na něm podpoří 
sbírku na pomoc lidem se zdravotním postižením.

  15. června se bude konat přednáška Odcházení. Paliativní péče 
– komplexní cesta pro zachování důstojnosti pacienta a posky-
tování podpory jeho blízkým z cyklu Zdraví a životní styl. Akce se 
uskuteční v Městské knihovně v Praze 1. Přednáší MUDr. Irena 
Závadová.

  25. června se běžci dobré vůle zapojí do závodu Mattoni ½Maraton 
Olomouc 2016. Svými sportovními výkony zároveň přispějí na po
moc lidem se zdravotním postižením. Závod pořádá RunCzech.

  červen – putovní výstavu fotografií o paní Olze Havlové hostí 
Nymburk.

  červenec – putovní výstavu fotografií o paní Olze Havlové hostí 
Cheb.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...
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Chcete pomoci?
Prosíme, podpořte sbírku na zvukový procesor pro dvanáctiletého Josefa, který se narodil s vroze-

nou těžkou sluchovou vadou. Josefův stávající procesor je po 10 letech používání již nevyhovující 

a na nový musí rodina doplatit 57 883 korun. Nový procesor mu zajistí plně kvalitní sluch.

Sbírku na pomoc Josefovi můžete podpořit na www.sportprocharitu.cz, kde najdete také další 

sbírky na pomoc lidem s postižením. 

Děkujeme!

Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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