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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.

Inkluze ve vzdělávání = správný směr 

Vážení přátelé,

přinášíme vám nové číslo časopisu Dobré zprávy. Tentokrát se věnujeme inkluzi ve vzdělávání. Jde 

o téma, které v posledních měsících vzbuzuje emoce v médiích, přičemž se paradoxně v praxi inkluze 

ve vzdělávání uplatňuje již řadu let. Podle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

má osmdesát procent běžných škol zkušenosti s inkluzivním vzděláváním a už dnes vzdělává děti, 

které by mohly chodit do speciálních škol. 

V rámci našeho dlouholetého stipendijního programu Fond vzdělání již přes dvacet let podporujeme 

talentované děti a mladé lidi s handicapem, kteří by si bez finanční podpory studium nemohli 

dovolit. Díky tomu, že mohli studovat v běžných školách, dokázali plně rozvinout svůj talent a stát 

se úspěšnými a užitečnými pro naši společnost. Potvrzují to například příběhy Jiřího Zemana, 

absolventa Právnické fakulty Masarykovy univerzity a dnes asistenta soudce Ústavního soudu, 

Kateřiny Vítové, absolventky dvou fakult (filozofické a právnické) na UK v Praze a dnes obhájkyně 

práv klientek porodnické péče, a celé řady dalších, kteří vystudovali navzdory těžkému zdravotnímu 

postižení či obtížné sociální situaci. Ti všichni a řada dalších nám dokazují, že zvolená cesta inkluze 

je správný směr. 

V aktuálním čísle časopisu se dočtete o zkušenostech partnera Fondu vzdělání – ČSOB, a také 

studentů, kteří nehledě na své určité postižení získávají či získali vzdělání právě na všeobecných 

školách. Připomeneme si příběh gymnázia v Hellichově ulici v Praze, které jako jedna z prvních 

škol u nás uplatnilo zásadu rovného přístupu ke vzdělání. Krátce se slovem a ve fotografiích 

vrátíme k debatě v Knihovně Václava Havla, zaměřené na inkluzivní vzdělávání v kontextu 

uznávaných společenských hodnot a principů, kterou jsme pořádali letos začátkem června.

Přeji vám, milí čtenáři, příjemné čtení a všem studentům a jejich učitelům úspěšný začátek nového 

školního roku ve znamení inkluze.

    
 Monika Granja

ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
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 Co vás přivedlo k tomu, že jste se stal 
„průkopníkem“ v začleňování dětí s nějakým 
postižením mezi běžné žáky?
Může za to příběh z mého dětství, který 
často vyprávím a jenž ve mně zanechal 
nesmazatelnou stopu. V mém rodišti žili 
vynikající vzdělaní manželé, jimž se narodil 
hluchoněmý syn. Aby mu život usnadnili, 
udělali něco, co vlastně bylo tím nejhorším, 
co se mohlo stát. Jeho handicap se mu 
snažili vynahradit takovou ordinovanou 
péčí, že se sám nenaučil žít v reálném životě. 
A když jeho rodiče zemřeli, opustili ho jeho 
nejbližší, celou vesnici si znepřátelil a na-
konec spáchal sebevraždu. A já jsem od té 
doby věděl, že „takhle ne“! 

 Proto jste přijal na gymnázium děti 
z Jedličkova ústavu, když o to jejich rodiče 
požádali? 
Přijal, ale s tím, že se k nim budeme chovat 
stejně jako k jakémukoliv jinému studentovi. 
Samozřejmě každý máme k něčemu vlohy, 
když dítě nemá třeba ruku, nemůže psát, 
obecně ale je třeba hledat všechny možnosti 
a cesty, jak tyto děti nechat žít běžný život 
s jejich vrstevníky. 

 Musel jste čelit velkým překážkám, aby
ste to prosadil? 
Víte, pro nás jako národ je bohužel typické, 
že ten, kdo je o něco požádán, najde rychle 
důvod, proč to nejde a nepůjde. V tom 
vidím základní problém. Já mám životní 
přesvědčení, že vždycky je třeba hledat – 

v rámci norem – cesty, aby to šlo, ať už se 
jedná o cokoliv. 

 To vyžaduje velkou osobní odvahu.
Samozřejmě, že člověk zároveň musí být 
ochoten vzít za to na sebe zodpovědnost 
i určitý stupeň rizika, které se s tím pojí. Ale 
pokud jsem přesvědčený, že konám dobře, 
tak z té cesty neuhnu. S tímto vědomím 
jsem do toho šel, a ono se opravdu leccos 
podařilo. Navíc, já jsem měl jistou výhodu…

 Jakou?
Jak bych to tak řekl? Nejlépe příkladem, 
jelikož jsem učitelem matematiky a fyziky 
a příklady jsou mi blízké. Já totiž mám 
protekci až na těch úplně nejvyšších místech 
(významný pohled vzhůru do nebe) a na tato 
místa jsem vždycky spoléhal. 

 O vaší motivaci a vnitřním přesvědčení 
tedy už něco víme. Jak jste ale přesvědčil 
své okolí?
Svolal jsem na škole tzv. maminy sboru, 
tedy kolegyně, které kolegové respek-
tovali jako osobnosti, a sdělil jsem jim svůj 
úmysl – a ony souhlasily. Pak jsem sezval 
zástupce sboru a rodiče oněch pěti žáků 
z Jedličkova ústavu a projednali jsme situaci 
s tím, že z toho nebudeme dělat žádnou 
vědu. Dokonce jsem odmítl návrh, že by-
chom na to měli třídy, kterých se to dotkne, 
připravit. To jsem považoval za nesprávné, 
neboť tím bychom dali žákům podnět, že jde 
o nějakou nenormálnost. Takže NE!

 A šlo to tak splavně, jak jste očekával?
Maminka dívky, která byla na vozíku, měla 
obavu, jak se dcera do školy dostane, když 

jsme tehdy neměli bezbariérové přístupy. 
Řekl jsem jí, že může s dcerou chodit 
do školy, aby se přesvědčila, jak to bude 
fungovat. Po dvou měsících sama přestala, 
neboť viděla, že spolužáci vždycky dívku 
i s vozíkem vzali a přenesli ji tam, kde bylo 
potřeba. Pravda, měl jsem obavu, co by se 
mohlo stát, kdyby dívka spadla atd., ale já 
jsem ten samotný fakt, že tato postižená 
slečna může u nás ve škole být, považoval 
za tak závažný, že jsem na sebe vzal i tato 
rizika. 

 Co další handicapovaní studenti?
Maminka dalšího se strachovala, že až se 
její syn bude muset o přestávce stěhovat 
do učeben ve vyšších patrech, chlapec 
znervózní z toho, že se nestihne přemístit. 
Tenkrát mi nahrálo to, že hoch chodil 
do autoškoly, takže jsem se maminky 
zeptal, zda si dovede představit, že pojede 
v autě sám a dostane se do situace, kdy se 
bude muset rozhodovat a třeba ve spěchu. 
Zamyslela se, a zabralo to. Nakonec vše 
probíhalo bez problémů, spolužačky 
chlapci sbalily knihy, spolužáci mu pomohli 
s přesunem – a bylo.

 Máte v rukávu příběh do třetice?
Další student měl těžký kožní defekt s násled-
nou deformací končetin. Když jsme s žáky 
jeli na hory, neviděl jsem důvod, aby s námi 
nejel. Vozil se s kopečka dolů na bobech, ne 
na lyžích, ale co bylo hlavní – byl společně 
s celou svojí třídou. S jeho maminkou jsem 
sepsal smlouvu, aby s námi mohla jet jako 
pomocný pedagogický dozor nebo jako zdra-
votnice, to si už přesně nepamatuji, ale hlavně 
bylo po problému. Prostě všechno, všechno 

Dvacet let stál v čele školy, která se jako první rozhodla přijmout mezi své žáky 
pět zdravotně postižených studentů. Psal se rok 1990 a RNDr. František Kopecký 
byl nově jmenovaným ředitelem Gymnázia Jana Nerudy v Praze v Hellichově 
ulici. O inkluzi se v té době ještě nemluvilo, také žádná speciální nařízení 
ohledně začleňování handicapovaných studentů do proudu všeobecného 
vzdělávání neexistovala. Chtělo to velké odhodlání a odvahu, dokonce musel 
čelit stížnosti na sebe až u náměstka ministra školství. Ale vydržel! A dnes, po 
čtvrtstoletí, pracuje běžně s postiženými žáky cca 70 % základních škol. 

Irena Šatavová
Foto: Zdeněk Chrapek
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jde! Nehledal bych v tom vědu, ale možnosti 
na obou stranách, jak ty věci řešit. 

 Z vašich slov vyvozuji, že jste zastáncem 
inkluzivního vzdělávání, o němž se v součas
nosti diskutuje. 
Já jsem z té diskuze nabyl dojmu, že inkluze 
se stala jakousi povinností, nikoliv možností. 
V tom případě bych byl určitě proti, protože 
taková věc se nedá vynucovat. Musí být 
snaha a dobrá vůle na obou stranách: jednak 
rodiče dítěte, o jehož inkluzi se jedná, musí 
být přesvědčeni, že to bude ve prospěch 
jejich dítěte, jednak stejným způsobem musí 
postupovat i škola, s níž rodiče jednají. 
Nikomu bych nic nenařizoval.

 Novela školského zákona však v para
grafu 16 vyjmenovává podpůrná opatření pro 
vzdělávání žáků se speciálními potřebami, 
která je škola povinna plnit. To už není o do
brovolnosti.
No právě – v této souvislosti bych se ptal, 
zda na to mají školy připravený personál. 
Jak jsou na to připravováni budoucí učitelé 
na fakultách? Proč je speciální pedagogika 
samostatný studijní obor a proč není povin-
nou součástí přípravy všech studentů peda-
gogiky? Zdá se mi to tak trochu hurá systém. 

 Čili vidíte nedostatky v přípravě lidí?
Těžiště problému vidím v ekonomicko-
technické nepřipravenosti lidí. Všechna léta 
s oblibou tvrdím, že střední hodnota nás 
všech se „opičí“, a to nemyslím ve špatném 
slova smyslu. Drtivá většina dětí se prostě 
opičí po svých rodičích, čili v dospělosti 
pak se svými vlastními dětmi jednají stejně, 
jako s nimi jednali jejich rodiče. A úplně 
stejně to platí i o učitelích. Fascinovalo mě, 
že z pedagogických fakult vyšli učitelé, kteří 
byli krátce po absolutoriu kritizováni svými 
vlastními učiteli z fakulty. Proto říkám: Učte 
budoucí učitele tak, jak si představujete, 
že oni mají učit všechny své žáky, tedy i ty 
handicapované. Předveďte jim to! 

 A co společnost? Ta je na inkluzi podle 
vás připravená?
To je druhý problém! Leccos sice můžeme 

nadiktovat, ale ani zlatý zákon nenapraví 
postoje společnosti k handicapovaným. 
Část lidí se na ně stále dívá jako na přítěž 
a pronášejí věty, jako že nemají co dělat 
mezi „našimi“ dětmi ve škole. A to zaznívá 
i od zdánlivě vzdělaných lidí. 

 Znáte řešení?
Já sázím na osobní příklad. Myslím, že 
výchovu k inkluzi nejde oddělit od celko-
vé výchovy společnosti, která zahrnuje 
například i vztah ke starým a nemocným 
lidem – abychom zase neoddělovali jenom 
jednu věc. Společnost potřebuje vychová-
vat celkově, takže výchovu k inkluzivnímu 
vzdělávání bych bral jako součást obecné 
výchovy.

 Když se vrátíme znovu k otázce inkluze: je 
to tedy po tom, co jste vyslovil, dobrá věc?
Já bych dětem s postižením ve vzdělání 
nebránil, ale nemůže to být jednostranná 
záležitost. Moudrost musí být přítomna 
na obou stranách. Inkluzi nelze vynuco-
vat po škole, pokud technické věci nejsou 
připraveny a přineslo by to problémy, 
které inkluzi nedovolí. Každý případ je 
třeba řešit individuálně. Postupoval bych 
pokaždé stejně: zjistil bych si zázemí dítěte 
a možnosti školy a pak bych hledal maxi-
mum možného.

 Vidím, že pro věc jste stále zapálený, 
přestože jste už před pár lety odešel 
do důchodu. Nestýská se vám po vaší práci?
Asi vás překvapím, ale nestýská. Ode mne to 
bylo uvážené rozhodnutí, neboť si myslím, 
že život má různé etapy. Té mé „služby 
vlasti“, jak říkám, bylo myslím dost. Mému 
nejmladšímu synovi bylo 8 let, když jsem šel 
do funkce, a když jsem odcházel, tak už měl 
sám pět dětí. Nyní jsem rád, že jsem se dožil 
vnoučátek od svých pěti dětí. Nejstaršímu 
vnukovi bude 14 let a nejmladší slečna 
oslavila nedávno dva roky. A já jsem vděčný, 
že jsem se toho dožil a mohu svá současná 
léta prožívat s nimi.

 Je hezké, že při téhle své životní filozofii 
jste zůstal věrný Fondu vzdělání při VDV, kde 
jste i nadále jeho členem. 
Ano, protože to považuji za práci velmi 
důležitou a pokud mohu prospět, tak velmi 
rád.  

Rozhovor

Hledání maxima...         
pokračování rozhovoru  
s Františkem Kopeckým

Musí být snaha  
a dobrá vůle na obou 

stranách: jednak rodiče dítěte, 
o jehož inkluzi se jedná, musí 

být přesvědčeni, že to bude 
ve prospěch jejich dítěte, 

jednak stejným způsobem 
musí postupovat i škola, s níž 
rodiče jednají. Nikomu bych 

nic nenařizoval.

„
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„Já jsem se v životě naučil žít s bolestmi nejrůznějšího druhu. Beru je jako součást života a místo nich vnímám radost, že tu mohu 
být,“ vyznává se František Kopecký.



Společné rysy sociální inkluze a inkluzivního 
vzdělávání 
Sociální inkluze představuje nejen formální 
zahrnutí lidí se zdravotními handicapy, 
příslušníků etnických a kulturních menšin, 
propuštěných vězňů, mladistvých delikventů, 
uprchlíků či přistěhovalců, ale i válečných 
veteránů do společnosti nebo organizace, 
nýbrž také jejich přijetí ze strany ostatních 
členů skupiny. Vyžaduje tedy změnu postoje 
od rezignovaného „musíme je vzít mezi 
sebe“ k uvědomění, že každý člověk je nějak 
odlišný.
 A v tom je téměř totožná s inkluzí 
ve vzdělávání, neboli s tzv. inkluzivním 
(společným) vzděláváním, o němž se hodně 
diskutuje a které má svoje příznivce stejně 
jako odpůrce. Je založeno na přesvědčení, 
že všichni žáci mají právo být vzděláváni 
ve skupinách se svými vrstevníky a že mo-
hou mít anebo mají prospěch ze vzdělávání 
ve školách v místě bydliště. Čili jde 
o proces začleňování dětí se specifickými 
potřebami do hlavního proudu vzdělávání, 
jenž je jakýmsi protipólem umísťování 
postižených dětí do speciálních škol 
a ústavů, kde by žily vyloučeny z komunity 
svých vrstevníků. Tím se netvrdí, že by 
speciální školy u nás už neměly mít své mís-
to. Jistě existují i takové druhy handicapů, 
kdy je vzdělávání ve speciálních školách 
tím nejlepším a asi i jediným způsobem, 
jak lidem s určitým postižením umožnit 
co nejvolněji a svobodně žít v rámci jejich 
omezení.

Vyhláška, ba ani zákon nestačí
Podstatné na inkluzivním vzdělávání je, že 
jde o proces dlouhodobý a nemůže jej pro-
sadit jen nějaká vyhláška, nařízení či zákon. 
K úspěšnosti inkluzivního vzdělávání je toho 
potřeba podstatně více. 
 Student se specifickými potřebami by 
měl mít možnost, aby se mohl pro inkluzivní 

vzdělání sám dle vlastního uvážení rozhod-
nout. K tomu potřebuje mít silnou vnitřní 
motivaci, aby toto vzdělávání absolvoval 
a dokázal se – nehledě na svůj handicap 
– vyrovnat svým spolužákům, byť třeba 
s jistými úlevami ze strany školy.
 Škola je druhým hráčem, který musí 
do hry vstoupit dobrovolně. Novela školského 
zákona ukládá, jaká podpůrná opatření 
musí školy splnit, aby se zlepšil jejich 
přístup ke vzdělávání žáků se specific kými 
potřebami. Má však škola také možnosti tato 
opatření zavést do života? Tam, kde pro to ne-
jsou vytvořené dostatečné podmínky, nejspíš 
nebude možné (a ani vhodné) tato opatření 
zrealizovat, jakkoliv to škole ukládá litera 
zákona. Jsou učitelé dostatečně proškoleni, 
aby mohli kvalifiko vaně a citlivě žákům se 

speciálními potřeba mi poskytovat pomoc 
a podporu? Mají k tomu potřebné znalosti? 
Je dost osobních asistentů, kteří budou žáky 
se speciálními potřebami doprovázet, bude-li 
to nezbytné? Dostávají tito asistenti za svou 
práci odpoví dající odměnu? To jsou některé 
z otázek, jejichž vyřešení bude odpovědí 
na to, zdali se inkluze ve vzdělávání skutečně 
prosadí a – uspěje. 
 Ale ani to nebude stále stačit. Bez toho, 
aby okolí a společnost vykázaly jistou tole-
ranci, vstřícnost a pochopení pro lidi s „jina-
kostí“, zůstane úspěch v nedohlednu. Okolí 
studentů se zvláštními potřebami, a to nejen 
v rámci školy, ale obecně v celé společnosti, 
musí překonat jisté předsudky a zkratkovitá 
jednání, které leckde stále přetrvávají. Stu-
denti se speciálními potřebami nebudou mít 

 
Inkluze ve vzdělávání:
Proč ANO, proč NE?

Zaměřeno na ...

Inkluze je slovo, které běžně používají především matematici. Pochází z latinského inclusio a znamená zahrnutí nebo přijetí do 
nějakého celku. Inkluze coby vztah mezi množinami – ano, na to si možná někteří z nás ještě ze školy vzpomenou. Jako odborný 
termín se inkluze dostala také do slovníků přírodovědců, například v mineralogii, ale i v sociologii, lingvistice a – vzdělávání.  
A to je téma, které nás dnes zajímá. 

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 8 (2016) : číslo 3 (září) : strana 5

David Půlpán se narodil s jednou nohou kratší, a přesto se ve sportu uplatnil i mezi nehandicapovanými sportovci, s nimiž trénoval 
bez ohledu na své postižení, a letos se stal mistrem světa ve stolním tenise handicapovaných do 23 let.



hned běžné návyky většinové společnosti, 
neovládají třeba dobře jazyk či se nedokáží 
okamžitě přizpůsobit společenským insti-
tucím a zvyklostem. To bude vyžadovat jisté 
pochopení a toleranci všech ostatních, tedy 
změnu jejich myšlení a přístupu k lidem 
s „jinakostí“. 

Zisk pro všechny zúčastněné
To podstatné, co inkluze ve vzdělávání 
přináší, je několikerý zisk. Za prvé, studenti 
se speciálními potřebami studující se svými 
vrstevníky v normálních školách si v této 
komunitě ověří, že mohou studovat stejně 
jako jejich spolužáci, a tím sami sebe 
i ostatní přesvědčí o své ceně, čímž se posílí 
jejich sebevědomí, a tedy i uplatnitelnost 
ve společnosti. Další přínos není o nic 
menší a získává ho celá přijímající skupina, 
ať už jde o spolužáky ve třídě, učitele, 
zaměstnance, sousedy. Ti se přesvědčí, že 
umí přijmout „jinakost“ a že se tím sami obo-
hacují a získávají na ceně „lidskosti“. A tím 
vším se zároveň obohacuje celá společnost.

Pohled z druhé strany 
V příloze dnešního čísla Dobrých zpráv 
najdete rozhovory se sedmi současnými či 
bývalými studenty, kteří mají s inkluziv ním 
vzděláváním osobní zkušenost. Jejich příběhy 
nás naladí na vlnu vnímavosti. Mnohé pravdy, 
které při tom vyslovili, stojí za zapamatování, 
i když už je vlastně sami dobře známe. 

Třeba David Půlpán (vrozená vada na dolní 
končetině) říká, že „v útlém věku nejvíce 
záleží na tom, jak je dítě integrováno a so-
cializováno do společnosti a mezi zdravé 
děti“. On sám měl dle svých slov velké štěstí 
v tom, že kolem něj byli (a stále jsou) skvělí 
lidé, počínaje rodiči a nejbližšími příbuznými 
přes vrstevníky, se kterými si téměř každý 
den chodil hrát na hřiště. Třeba podotknout, 
že David se narodil s jednou nohou kratší, 
a přesto se ve sportu uplatnil i mezi nehandi-
capovanými sportovci, s nimiž trénoval 

bez ohledu na své postižení, a letos se stal 
mistrem světa ve stolním tenise handicapo-
vaných do 23 let a mezi jednotlivci bez 
rozdílu handicapu obsadil 2. místo.

Aneta Gavendová (dětská mozková obrna) se 
při studiu na střední škole setkala i s ústrky 
od některých zdravých spolužáků. To ji ale 
nakonec posílilo, neboť „na vlastní kůži 
jsem se setkala s tím, že život není růžový,“ 
říká Aneta, „a lidé nejsou jen přízniví, 
ochotní a milí, ale že je nutné vypořádávat se 
s různými názory a pohledy, brát život takový, 
jaký je, překonávat bariéry, a to jak ty hma-
tatelné, tak i z pohledu různých lidí. Umožnilo 
mi to dokázat sobě a ostatním, že jsem člověk 
jako každý jiný, se stejnými možnostmi mít 
práci, kamarády, zájmy, rodinu, děti, byt 
a užívat si radostí i starostí života.“ 

Zajímavou zkušenost ohledně přístupu 
k lidem s postižením získal Jan Vrba (slu-
chové postižení) v Asii, kde si lidé všimli 
jeho handicapu. „Hned se zajímali, co a jak 
to funguje. Tento typ určité zvídavosti byl 
pro mě lepší, neboť jsem viděl jejich zájem 
a cítil jsem se o to více členem společnosti,“ 
sděluje svůj postřeh.

Mgr. Jana Havlová (neslyšící) si vzpomíná, 
že zpočátku vlastně ani moc nevnímala, že

se od ostatních dětí něčím liší. „Dokonce 
mi spolužáci na základní škole záviděli 
můj kochleární implantát, neboť si mysleli, 
že je to tehdy moderní walkman,“ dodává 
se smyslem pro humor. Svou jinakost ale 
pociťovala více na gymnáziu, a proto svému 
okolí dokazovala, že ji sluchové postižení 
neomezuje. „Naopak mě motivovalo jít 
za cíli, které jsem si stanovila,“ prohlašuje.

Michael Červinka hovoří o tom, jak je 
důležitý vnímavý a poučený pedagog. 
„Od první třídy se mi hodně věnovala moje 
třídní učitelka, která si nastudovala, jak mě 
má učit a jak má se mnou komunikovat. Mě 
to moc motivovalo, stejně jako pokaždé, 
když mě chválila,“ dokumentuje důležitost 
připravenosti pedagogů. 

Barbora Antonovičová (dětská mozková 
obrna) přidává, že pomoc rodiny je stejně 
tak důležitá. Je přesvědčená, že bez velké 
snahy jejích rodičů o to, aby navštěvovala 
běžné školy, by se ke studiu na právnické 
fakultě asi nedostala. Ale zdůrazňuje též 
oboustranný přínos inkluze při své integraci 
do běžné třídy. „Z mého pohledu obohatila 
výrazně obě strany – mě v tom, že jsem měla 
možnost být v kolektivu zdravých vrstevníků, 
a spolužáci si z toho doufám odnesli to, že 
člověk na vozíku může být stejně chytrý 
jako oni, ale třeba i to, jak se chovat k lidem 
na vozíku a pomáhat ostatním.“ 

Lukáš Kosina (dětská mozková obrna) tvrdí 
to, co zaznělo i ve výpovědích ostatních 
dotázaných: „Důležité je nevzdávat se, 
nenechat se odradit, s rozvahou a odhod-
láním posouvat hranice vlastních možností 
a věřit ve vlastní schopnosti.“ A pravdu 
má dozajista i v tom, když říká, že každý 
problém je v lidech a o lidech. „Je třeba 
snažit se o vzájemnou toleranci a pochopení, 
mít snahu hledat kompromis, schopnost najít 
a uznat vlastní hranice možností, ale zároveň 
i být ochotný hledat nové cesty a způsoby, 
jak tyto hranice rozšiřovat.“

 Všem jim za jejich názory a sdílení 
jejich poznatků děkujeme  

Zaměřeno na ...

Irena Šatavová, foto: z archivu Davida 
Půlpána a Wikimedia Commons

Křemen s inkluzemi 
plynu a ropy  

(Balúčistán, Pákistán). 
Je krásný, viďte?
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Je třeba snažit se  
o vzájemnou toleranci  

a pochopení, mít snahu  
hledat kompromis, schopnost 
najít a uznat vlastní hranice 
možností, ale zároveň i být 
ochotný hledat nové cesty  

a způsoby, jak tyto  
hranice rozšiřovat.

Lukáš Kosina

„



 Proč považujete tuto aktivitu 
za potřebnější než jiné formy dárcovství? 
ČSOB podporuje studenty s handicapem 
v jejich studiu na střední, vyšší odborné či 
vysoké škole ve spolupráci s VDV již přes 
20 let prostřednictvím společného Fondu 
vzdělání. Vzdělávání a úroveň vzdělanosti 
dlouhodobě pro banku představují témata, 
která považuje za určující pro to, jakým 
směrem se naše společnost ubírá. Bylo tomu 
tak již před tím, než se začal skloňovat ter-
mín společenská odpovědnost a udržitelnost 
a než vznikly první CSR strategie, a platí to 
i nadále – možná ještě významněji. Dokladu-
je to i fakt, že jsme v předchozích letech 
zvýšili každoroční příspěvek do fondu. 
 Vzdělání, zvážíme-li finanční pohled 
našeho podnikání, vnímáme jako nejdůle-
žitější investici do života. Z tohoto 
pohledu je nenahraditelné promarnit nadání 
šikovných dětí, kdyby kvůli handicapu 
nemohly vystudovat vytoužený obor či 
školu. Odrazilo by se to dále v jejich 
životech – ať už ve spokojenosti či sobě-
stačnosti, ale i v úspěšnosti.

 Co se změnilo za uplynulá dvě desetiletí, 
kdy ČSOB studenty formou stipendií pod
poruje? 
Z Fondu vzdělání udělujeme pravidelná 
či jednorázová stipendia studentům se 
zdravotním handicapem i studentům 
z dět ských domovů a sociálně slabého 
prostředí. V počátcích fondu převažovala 
první skupina dětí a mladých lidí. Můžeme-
-li usuzovat z trendu snižujícího se počtu 
zájemců a zájemkyň o stipendia z jejich 

řad, musíme přiznat, že nás těší, že se dnes 
zdravotně handicapovaní studenti již tolik 
nepotýkají s finančními překážkami při 
studiu. Je to ale jistě dáno i tím, že se jim 
postupně otevřela širší nabídka stipendijních 
programů. Za uplynulých 20 let se zlepšila 
také situace na školách – bezbariérovost, in-
dividuální plán výuky a přístup vedení škol, 
vyučujících i spolužáků. 

 Změnili se nějak i studentistipendisté? 
Kam v mezidobí pokročila naše společnost?
Se stipendisty se potkáváme díky našemu 
zapojení do poradního sboru při pohovorech 
k jejich žádostem. Máme tak skvělou příle-
žitost potkat se studenty osobně, dozvědět 
se o jejich plánech a snech a vnímat jejich 
motivaci. Rozhodně jsou – bez ohledu 
na prostředí, ze kterého pocházejí, a s jakým 
handicapem se vyrovnávají – sebevědomější, 
zodpovědnější, cílevědomější, odhodlanější 
a vyzrálejší. Často nám až vyrazí dech tím, 
jak jsou skvělí a s jakými osobnostmi se 
v nich seznamujeme. Jistě je to do velké 
míry dáno i tím, že studovali a studují 
ve školách, které jsou inkluzivní, a oni se 
v nich pohybují v prostředí zdravé konku-
rence – takové, která panuje v běžném 
životě. 

 Proč považujete inkluzi za potřebnou? 
Jaký argument byste použila, pokud byste 
měla stručně vysvětlit lidem, kteří s inkluziv
ním vzděláváním nesouhlasí, proč je podle 
vás potřebné a co společnosti přináší?
Inkluzi podporujeme nejen proto, že 
umožnuje studentům s handicapem pohy-
bovat se v prostředí zdravé konkurence, jak 
už jsem zmínila. Důležitá je i ze sociálního 
hlediska. Zdravé a handicapované děti se 
vzájemně obohacují: handicapované děti se 

naučí prosadit, zdravé se zase naučí ty handi-
capované podporovat, ale nelitovat. Všichni 
se hlavně naučí, že jsou součástí společnosti, 
která není jednobarevně fádní. Stejně jako 
v ČSOB a v ostatních odpovědných firmách 
usilujeme o diverzitu v pracovním prostředí, 
tak by měla diverzita panovat i na školách. 

 Jaké máte v dané oblasti nejbližší plány 
do budoucna? 
Další žádosti o stipendia nás čekají teď v září 
a my už se teď těšíme na další uchazeče 
a uchazečky o stipendium. Věříme, že 
většina z nich se zaslouženě zařadí mezi 
stipendisty Fondu vzdělání.   

Hana Füleová 
Foto: z archivu ČSOB
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Dárci

Pojem inkluze jako začleňování dětí se specifickými potřebami do hlavního 
proudu vzdělávání u nás zatím příliš nezdomácněl. ČSOB se však danému 
tématu věnuje už dlouhodobě a formami stipendií pomáhá znevýhodněným 
dětem, aby mohly studovat dle svých schopností. Proto jsme položili několik 
otázek na toto téma Aleně Králíkové, která v ČSOB pracuje na pozici manažerky 
společenské odpovědnosti. 

ČSOB podporuje znevýhodněné studenty již více než dvacet let: 

Vzdělání vnímáme jako  
nejdůležitější investici do života!

„Zdravé a handicapované 
děti se vzájemně obohacují: 

handicapované děti se naučí 
prosadit, zdravé se zase 
naučí ty handicapované 

podporovat, ale nelitovat,“ 
říká Alena Králíková. 
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Důvod, proč je dobré o inkluzi debatovat, 
ozřejmila hned zpočátku předsedkyně 
správní rady a bývalá dlouholetá ředitelka 
VDV Milena Černá. „Za 25 let práce nadace 
jsme se setkali s mnoha dobrými příklady 
integrace, ale i s těmi špatnými. Ne vždy byl 
tento pojem jasný,“ uvedla. Vzpomněla při 
tom na lidi, kteří měli podstatný vliv na to, 
že se VDV začal integrací zabývat. Jsou to 
Jaromír Procházka, jenž prosazoval nové 
metody sociální práce s dětmi s postižením 
a zavedl publicistický pojem inkluze, Dana 
Brabcová, speciální pedagožka, která tvrdila, 
že když posadíte dítě s těžkým postižením 
do školní lavice, dává jen očima či výrazem 
tváře jasně najevo svou spokojenost, a Mi-
roslava Jelínková, jež stála za integrací dětí 
s autistickým onemocněním. Dalším byl 
František Kopecký, kterého představujeme 
v úvodním rozhovoru tohoto čísla časopisu.

Normy zajišťující právo na vzdělání
Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková 
hovořila o právních nástrojích, které právo 
na vzdělání v ČR zajišťují, a o postoji státu 
k tomu, zdali je toto právo tzv. právem 
tvrdým, na pomezí základních lidských práv 
a práv politických, či pouze právem sociál-
ním. „Přikláníme se k tomu, že to není prosté 
sociální právo, neboť právo na vzdělání 
je základní podmínkou všech dalších, 
přinejmenším politických práv, neboť člověk 
s nedostatečným vzděláním nemůže být 
ani plnohodnotným občanem,“ řekla a toto 
tvrzení doložila tím, že „i Evropská úmluva, 
která zakotvuje jenom tvrdá politická práva,

má právo na vzdělání zakotveno v prvním 
dodatkovém protokolu. ČR je tedy zavázána 
poskytovat vzdělání na rovnoprávném 
základě a bez ohledu na to, z jakého etnika, 
z jaké sociální třídy či skupiny člověk 
pochází.“
 „Česko také podepsalo Úmluvu o ochraně 
dětských práv a svobod a právo na vzdělání 
má zakotvené i v české Listině základ-
ních práv a svobod,“ připomněla Kateřina 
Šimáčková. „Dalším velice důležitým závaz-
kem, který ČR podepsala v roce 2010, je 
Úmluva OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, která zakotvuje v článku 5 po-
vin nost státu poskytnout přiměřená pomocná 
opatření pro osoby, které nejsou schopné se 
plně zařadit do vzdělávacího, pracovního 

či běžného životního procesu. V článku 24 
se výslovně zabývá právem na inkluzivní 
vzdělávání. Zdůrazňuje, že lidé se speciál-
ními potřebami mají právo na inkluzivní 
vzdělávání v místě, ve kterém osoby žijí,“ 
řekla paní soudkyně.  
 Dle jejího názoru je zřejmé, že se Úmlu-
va může vztahovat i na osoby, které jsou 
nějakým způsobem diskriminovány ještě 
z jiných důvodů, než je zdravotní postižení. 
„Nejčastěji diskriminačním důvodem bývá 
podezření na etnicitu,“ dodala. Zároveň 
podtrhla, že jde o právo, ale ne o povinnost. 
„Nejlepší vzdělání pro každého člověka 
je velice důležité. Jde ale o to, že lidé 
na něj mají nárok, a je jen na nich, zdali ho 
využijí.“ 

Tematická beseda k problematice inkluze na našich školách pod názvem „Inkluzivní vzdělávání 
ve vztahu k demokratickým principům a hodnotám“ se uskutečnila 9. června 2016. Uspořádaly ji 
společně VDV a Knihovna Václava Havla, v jejíchž prostorách se konala. Vystoupili na ní pozvaní 
odborníci Kateřina Šimáčková (ústavní soudkyně), Klára Laurenčíková (předsedkyně České od
borné společnosti pro inkluzivní vzdělávání), Ivan Gabal (sociolog) a Libor Prudký (vysokoškolský 
pedagog). Diskuzi moderovala Veronika Sedláčková. 

Beseda na téma inkluze
pohledem objektivu i slovem

Irena Šatavová
Foro: Zdeněk Chrapek

Zaměřeno na ...

Za předsednickým stolem v knihovně Václava Havla seděli (zleva) moderátorka besedy Veronika Sedláčková, ústavní soudkyně 
Kateřina Šimáčková, sociolog Ivan Gabal, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková 
a vysokoškolský pedagog Libor Prudký.
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Prohlubování nerovností v českém školství
O tom, nakolik inkluze ve vzdělávání 
rozděluje naše zastupitele, hovořil sociolog 
Ivan Gabal. „Na tomto příkladu je dobře 
vidět, v čem je pro nás Evropská unie 
dobrá,“ řekl, „neboť nás k odstraňování 
diskriminace právně nutí. My ze své vlastní 
vůle nechceme překonávat nerovnosti dis-
kriminace a segregace a musí nás k tomu 
evropské právo donutit,“ konstatoval. 
 Proč tomu tak je se snažil vysvětlit takto: 
„Rozdíl mezi západní Evropou a bývalou 
socialistickou částí Evropy byl v tom, že 
na východě se všechny odchylky segregovaly

do speciálního školství, zatímco v západní 
Evropě se naopak integrovaly. My jsme 
divergovali nejen koncepci školství, ale celé 
společnosti. Československé školství bylo 
v návaznosti na sovětský model nástrojem 
k posilování nerovností.“ 
 A dle Ivana Gabala i po roce 1989 
pokračujeme v divergenci, místo abychom 
konvergovali k západní Evropě. „Dále se 
odchylujeme tím, že prohlubujeme sociální 
nerovnosti,“ řekl a doložil to čísly: „ČR je 
z hlediska měřítek OECD zemí, která je třetí 
od konce z hlediska síly vlivu sociálního 
původu na vzdělávání dětí včetně vyřazení. 

V roce 2008 byla šance romského dítěte, že 
dokončí ZŠ společně se svými neromskými 
vrstevníky, u děvčat 52 % a u chlapců 48 %. 
Základní tendence českého školství, tj. 
prohlubování nerovností, se nezměnila.“

Nebudujme hodnotově neukotvenou 
společnost!
Předsedkyně České odborné společnosti pro 
inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková 
hovořila z vlastních zkušeností o tom, jak se 
inkluze dostává do praxe. Setkává se se třemi 
skupinami lidí. „V první jsou tací, kteří se 
změn obávají a potřebují informace, aby si 
věřili a aby také věřili, že budou mít z minis-
terstva školství, které je jejich zřizovatelem, 
nějakou podporu. Nejde jen o inkluzi dětí se 
zdravotním handicapem, ale i dětí z rodin, 
kde dochází třeba k domácímu násilí nebo 
k jinému druhu sociálních patologií. To 
školám přináší spoustu problémů, a proto 
i škola může být tím místem, které potřebuje 
pomoc a podporu a kde je třeba iniciovat 
spolupráci s dalšími odborníky,“ tvrdí. 
 Druhá část pedagogické veřejnosti je vůči 
inkluzi – a možná vůči jakýmkoliv změnám 
– negativně vymezená. Nestojí o informace 

(Proč) je téma umírání stále tabu? 
Rádi bychom vás pozvali na další panelovou diskuzi ze série debat o vážných společenských tématech, které Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové pořádá ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Tentokrát jsme zvolili složité a pro mnohé i obtížně uchopitelné a tabuizo-
vané téma: umírání.       
 Máme o umírání vůbec mluvit? Proč se vyhýbáme byť jen pouhé zmínce o něm, nebo se alespoň snažíme chodit kolem toho tématu 
po špičkách? Je vůbec možné (a jak) se připravit na to, že odchod z tohoto světa se jednou bude týkat i nás a našich blízkých? 
Na tyto, ale jistě i na další související otázky budeme hledat odpověď ve středu 19. října 2016 od 17:00 do 18:30 hodin v Knihovně Vác lava 
Havla s panelisty socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., specialistkou na paliativní medicínu MUDr. Irenou Závadovou, ředitelem hos-
pice Bc. Jiřím Krejčím a etikem a teologem MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D. Diskuzi bude moderovat Stanislava Lekešová. 
 Naší panelovou diskuzí určenou pro širokou veřejnost bychom chtěli navázat na pozitivně hodnocený odborný seminář o paliativní 
péči, který jsme pořádali v první polovině tohoto roku pro zástupce nevládních organizací.
 Věříme, že vás naše složité téma neodradí, a těšíme se na vaši účast a na to, že svými názory obohatíte naši diskuzi i vy.   

Naďa Holíková

Zaměřeno na ...

Kateřina Šimáčková Ivan Gabal
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„Jsem spokojená s tím, že můj život je takový, jaký 
je. Zažila jsem v něm hodně zvratů a musela jsem 
se vždycky někam vyškrabat jen proto, abych pak 
zase spadla dolů. Teď si vážím každého dne a každé 
hodiny,“ řekla Věra Čáslavská v listopadu 2013.

DěKUJEME, PANí VěRO!

Věra Čáslavská – sportovní gymnastka, držitelka jedenácti olympijských medailí z let 1960-
1968, nepřekonaná sportovní legenda. Po podpisu 2000 slov byla na 15 let odepsaná, v roce 
1990 se stala členkou týmu poradců prezidenta Václava Havla. Málokdo o ní ale ví, že byla 
zakládající členkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a tři roky s nadací a paní 
Olgou spolupracovala.
 „Mám svého anděla strážného!“ řekla při našem posledním setkání před necelými třemi 
roky. „Dlouho mě držel, abych všechno zvládala, ale přitom mi našeptával: Věro, přibrzdi. 
Přibrzdi!“ přiznávala se, když jsme hovořily o jejím zdraví. Asi brzdila málo… Na jaře 2015 
jí lékaři diagnostikovali nádor slinivky, na který letos v úterý 30. srpna zemřela. Lékařka 
Jana Prausová, šéfka komplexního onkologického centra ve Fakultní nemocnici Motol, o své 
pacientce řekla: „Byla plně informovaná, od začátku věděla, co jí je, znala rozsah nemoci 
i možnosti léčby a svoji perspektivu. V rámci toho se maximálně snažila využít každou minutu 
života a nikterak nebyla pesimistická. Její postoj k nemoci a jak to psychicky zvládla byly 
obdivuhodné.“
 I my paní Věru Čáslavskou obdivujeme pro vše, co jako člověk a sportovec dokázala, 
a přestože nás tíží smutek z jejího odchodu, víme, že tu zůstává napořád s námi. Děkujeme, 
paní Věro!

Irena Šatavová, foto: Karolina Granja

(Celý rozhovor s Věrou Čáslavskou najdete na www.vdv.cz v Dobrých zprávách 4/2013.)

a možná ani o nějaké své další vzdělávání.
 „A pak jsou tu lidí, kteří změny vítají, 
neboť se už určitou dobu snaží vytvářet 
spravedlivé inkluzivní vzdělávání. Jsou 
rádi, že novelou školského zákona se zavádí 
zásadní změna, že ty děti, které budou 
potřebovat nějakou speciální podporu či 
přístup (speciální pomůcku, asistenta…), 
budou na ně mít zákonný státem garanto-
vaný nárok. Aby se už nestávalo, že dítě se 
stejným typem handicapu a stejnou potřebou 
v jednom kraji asistenta dostane, zatímco 
v jiném kraji ne. Tento stav tu byl spoustu 
let. Řada rodin byla nucena sama shánět 
finanční prostředky na asistenta, nebo museli 
učit své dítě doma či ho dávali od útlého 
věku šesti let na internátní školu, aniž 
by to chtěli, ale jen proto, že žádná škola 
v okolí jejich bydliště nebyla ochotná dítě se 
speciálními potřebami přijmout.“ 
 A to prý Klára Laurenčíková rozhodně 
neuvádí příklady dětí s těžšími, nezvlada- 

telnými problémy, ale mluví o dětech 
s drobnějšími postiženími, např. s diabe-
tem či s epilepsií, které jsou vytlačovány 
z mateřských školek. „Domnívám se, že 
to do moderní demokratické země nepatří! 
Když totiž děti s handicapem nezažijí 
pestrost společného vzdělávání jako něco 
normálního, tak zakládáme společnost, 
která bude hodnotově neukotvená, kde bude 

chybět princip solidarity, spolupráce, pomoci 
slabším, porozumění, že všichni do této 
společnosti patříme – a v takové společnosti 
se pak špatně žije,“ řekla s naléhavostí.    

Videozáznam z celé debaty včetně všech 
vystoupení najdete na stránkách Knihovny 
VH (www.vaclavhavellibrary.org) v sekci 
Videa.

Zaměřeno na ...

Klára Laurenčíková Libor Prudký

http://www.vdv.cz/clanky/dobre-zpravy/c-4-2013-prosinec/
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/videa/696/inkluzivni-vzdelani-ve-vztahu-k-demokratickym-principum-a-hodnotam-9-6-2016
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/videa/696/inkluzivni-vzdelani-ve-vztahu-k-demokratickym-principum-a-hodnotam-9-6-2016
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/videa/696/inkluzivni-vzdelani-ve-vztahu-k-demokratickym-principum-a-hodnotam-9-6-2016
http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/videa/696/inkluzivni-vzdelani-ve-vztahu-k-demokratickym-principum-a-hodnotam-9-6-2016


Správní rada projednala žádosti 
o nadační příspěvky
Na svém posledním zasedání před 
prázdninami 21. června podpořila 
správní rada celkem 80 žádostí 
v celkové výši 914 000 korun, kterými 
přispěla na financování vozíků, 

sluchadel a služeb pro lidi se zdravotním postižením.

Místo narozeninového daru  
pomoc potřebným
V rámci narozeninové oslavy uspořádal 
v červnu Petr Knapp, vrchní ředitel  
ČSOB, sbírku na podporu studia 
znevýhodněných mladých lidí. V rámci 
sbírky se nakonec podařilo shromáždit 
úctyhodných 423 735 korun! Výtěžek 

bude použit na udílení pravidel ného stipendia 20 studentům se zdra-
votním postižením, z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin 
v rámci programu Fond vzdělání. 

Prázdninové pobyty dětí  
z dětských domovů 
Již tradičně VDV v létě umožňuje dětem 
z dětských domovů strávit prázdniny 
u moře v Chorvatsku. Letos tuto nabíd-
ku, kterou finančně podporuje Majetko-

vá, správní a delimitační unie odborových svazů Praha, využilo celkem 
572 dětí z 31 dětských domovů. V srpnu také odjelo 17 mladých lidí 
z dětských domovů na dva týdny do Velké Británie zdokonalovat se 
v angličtině na jazykových kurzech. Pobyty konané v rámci projektu 
Fond vzdělání podpořila paní Jana Strømsnes, PhDr. Jindra Čekanová, 
ČSOB Asset Management a Agentura Intact. 

Návštěva oslavy v Unhošti
Dne 27. května jsme se zúčastnili 
oslavy 16. výročí založení Domova 
dobré vůle v Unhošti-Nouzově, 
u jehož zrodu stála Olga Havlová. 
Oslava se konala v zahradě, ale měli 
jsme možnost prohlédnout si i pří jem-

né interiéry domova, ve kterých žijí jeho klienti. Spolu s Danou Něm-
co vou jsme se vyfotili u lípy, kterou u Domova před 10 lety zasadila.

Sportovci pomáhají lidem  
se zdravotním postižením
Běžci dobré vůle v červnu dvakrát 
svými sportovními výkony podpořili 
sbírky na pomoc lidem s postižením 
– 4. června na Mattoni ½Maratonu 
v Českých Budějovicích a 25. června 

na Mattoni ½Maratonu v Olomouci. Cyklista Vladimír Vidim ujel 
na vysokém kole přes tisíc kilometrů, aby touto charitativní akcí, 
kterou VDV zaštítil v rámci projektu Sport pro charitu, pomohl 
Adélce trpící onemocněním svalů splnit sen o cestě k moři.

Osvěta k nelehkému tématu závěru 
lidského života
Přednáška Paliativní péče – komplex-
ní cesta pro zachování důstojnosti 
pacienta a poskytování podpory jeho 
blízkým z cyklu Zdraví a životní styl 
se konala 15. června v Městské 
knihovně v Praze. Přednášela 

MUDr. Irena Závadová z hospice Cesta domů. Tematicky na před-
nášku naváže 19. října seminář (Proč) je téma umírání stále tabu? 
v Knihovně Václava Havla, který VDV spolupořádá (viz str. 9).

Aktuálně

Ze života VDV

Stránku připravily: Hana Füleová a Gabriela Bauer, foto: Alex Macciani, z archivu Vladimíra Vidima, ČSOB a VDV

Poděkování

Přivítali jsme novou kolegyni

Od konce srpna posílila řady zaměstnankyň VDV naše dřívější 
dobrovolnice Zuzana Hanušová, která má na starosti projekt 
Sport pro charitu. Vítáme ji mezi námi!
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Děkujeme našim dárcům za přízeň a podporu

Nadace ČEZ ..................................... 700 000 Kč
ČSOB ............................................... 270 872 Kč
Salzburg Stiftung der AAF ............... 118 674 Kč
MKMA, s. r. o. ................................. 108 900 Kč
Veselý senior, nad. fond „v likvidaci“ 100 912 Kč
Petr Knapp ....................................... 100 000 Kč
Nadace Martina Romana .................. 100 000 Kč
Majetková, správní a delimitační  
unie odborových svazů ...................... 60 000 Kč
EFRE CZ, s. r. o.  ............................... 50 000 Kč
NADACE bpd partners ...................... 50 000 Kč
Diana Sternbergová ............................ 50 000 Kč
ESN Liberec ....................................... 44 710 Kč
AVAST SOFTWARE,  s. r. o.............. 37 600 Kč
Covidien AG, organizační složka....... 30 500 Kč
Viktor Dvořák .................................... 30 000 Kč
E.M.T., spol. s r. o. ............................. 18 677 Kč

DUNOVSKÁ & PARTNERS, s. r. o.,  
advokátní kancelář ............................. 15 000 Kč
Jiří Gryc ............................................. 15 000 Kč
J. Kozmanová ..................................... 15 000 Kč
René Matera ....................................... 15 000 Kč
V.  Kozman ......................................... 13 000 Kč
Pavlína Štorková  ............................... 10 100 Kč
Baker & McKenzie, s. r. o.,  
advokátní kancelář ............................. 10 000 Kč
BIKE FUN International, s. r. o. ........ 10 000 Kč
BORGERS CS, spol. s r. o. ................ 10 000 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,  
spol. s r. o. .......................................... 10 000 Kč
CZ LOKO, a. s. .................................. 10 000 Kč
manželé Gletovi ................................. 10 000 Kč
Václav Jeništa .................................... 10 000 Kč
Jindřiška Jirásková  ............................ 10 000 Kč

Ing. Miloslav Kamiš ........................... 10 000 Kč
Miloslav Mácha ................................. 10 000 Kč
JUDr. David Plch ............................... 10 000 Kč
PSG, a. s. ............................................ 10 000 Kč
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. .................. 10 000 Kč
MUDr. Anna Spurná .......................... 10 000 Kč
UNIMEX GROUP, a. s. ..................... 10 000 Kč
Ing. Jan Vraný ...................................... 7 000 Kč
RNDr. Jana Kadlecová ......................... 6 000 Kč
Pavel Schröfel ...................................... 6 000 Kč
AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. ............. 5 000 Kč
Vladimír Bezděk .................................. 5 000 Kč
Jana Grassl ........................................... 5 000 Kč
Jitka Hajičová ....................................... 5 000 Kč
Tomáš Kořínek ..................................... 5 000 Kč
Marek Loula ......................................... 5 000 Kč
WITTE Nejdek, spol. s. r. o. ................ 5 000 Kč



  13. září se v Panorama Golf Resortu 
Kácov uskuteční II. ročník charitativního 
golfového turnaje pořádaného společností 
Generali Investments CEE ve prospěch 
VDV. Výtěžek ze startovného turnaje 
bude věnován na pohybovou terapii dětí 
s dětskou mozkovou obrnou.

  17. září se běžci dobré vůle zapojí 
do závo du Mattoni ½Maraton Ústí nad 
Labem 2016. Svými výkony zároveň 
přispějí na pomoc lidem se zdravotním 
postižením.

  20. září je uzávěrka žádostí do grantového 
programu Senior.

  21. září se budou konat pohovory 
s žadateli o stipendium z Fondu vzdělání.

  22. září se stipendisté Fondu vzdělání set-
kají s představiteli ČSOB – banky, která 
již léta tento projekt finančně podporuje.

  5. října zveme na přednášku do Městské 
knihovny s tématem Kůže – největší 
orgán těla a zrcadlo našich (n)emocí. 
Přednáší MUDr. Jana Štorková.

  17. října vyhlásí porota Czech Press Pho-
to 2016 na tiskové konferenci nominace 
na ceny ve všech kategoriích. Vyhlášení 
vítězů včetně Ceny VDV „Můj život 
s handicapem“ proběhne při slavnostním 
zahájení výstavy oceněných fotografií 
na Staroměstské radnici 21. listopadu.

  19. října se bude od 17 hodin v Knihovně 
Václava Havla konat seminář na téma 
(Proč) je téma umírání stále tabu?,  
který je společnou akcí VDV a Knihovny 
VH. 

  listopad: uskuteční se satelitní sympo-
zium Cardiac Surgery v Praze – termín 
a bližší informace budou upřesněny 
na webu VDV.

  listopad: v Technické knihovně v Liberci 
se bude konat vernisáž výstavy fotografií 
Olgy Havlové a přednáška z cyklu Zdraví 
a životní styl.

  listopad: putovní výstava fotografií Olgy 
Havlové navštíví Nymburk a Liberec.

  1. prosince: pořádá VDV seminář pro 
neziskové organizace na téma Bazální 
stimulace, který povede PhDr. Karolína 
Maloň Friedlová z Institutu Bazální 
stimulace.

  prosinec: Divadlo Letí uspořádá charita-
tivní představení inscenace Olga neboli 
Horrory z Hrádečku ve prospěch VDV. 
Termín bude upřesněn na webu VDV.

Podrobnosti ke všem akcím získáte 
na www.vdv.cz

Poznamenejte si 
do diáře...
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Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule

TÝDNE 
PRO INKLUZI 
2016

Zúčastněte se akcí na podporu začleňování dětí se znevýhodněním 
do běžných škol: diskusí, workshopů, filmových projekcí, kulatých 
stolů, seminářů a koncertů
Připojte se vlastní aktivitou a přizvěte lidi z Vašeho okolí: 
výletem, hrou, divadelním představením, společným učením 
či výtvarnou dílnou

od 17. do 23. 10. 

Rodiče

Školy

Organizace
a spolky

Veřejné
instituce

Média

Více informací sledujte 
na stránkách akce
tydenproinkluzi.cz

Připojte se k 6. ročníku 

Pořádá Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. ve spolupráci se školami, 
organizacemi a veřejnými institucemi v České republice
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