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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.
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Čerstvá voda letošního léta 
 Léto bývá pro novináře okurkovou sezónou, během níž obvyklý ruch utichá, a proto je třeba 
vymýšlet „causy“ a nafukovat nepodstatné, aby se zaplnily první stránky novin a přilákali se 
čtenáři. Léto 2013 však bylo jiné.

 Nejprve si s námi krutě pohrálo počasí. Červnová velká voda nás vylekala – povodně tak 
krátce za sebou, je to možné? Ano, je. I když se mnohá protipovodňová opatření osvědčila, valící se 
živel zanechal za sebou obrovskou spoušť, hmotné škody, zničené domovy, zlomené lidi…  
Jen pohotové sbírky na pomoc postiženým byly „lepší“ stránkou této přírodní katastrofy, svědčící 
o rostoucí síle občanské společnosti u nás. 

 Přírodní živel se ale ještě nevyřádil. Přinesl tropická vedra s teplotami, které se v našich 
zeměpisných šířkách nevyskytují. Pod rozpáleným sluncem trpěla země, lidé i zvířata… Že po vedrech 
následovalo dlouhé sucho a zemědělci se připravují na neúrodu, to už ani překvapující nebylo.

 Překvapení si ale pro nás nachystala vláda. Nejdříve to sice „rozjela“ policie, která provedla 
zátah na „velké ryby“, v našich vodách nevídaný. V sítích zákona uvízli lidé ze sfér do té doby téměř 
nedotknutelných, což vyhrotilo rozhádanost na naší politické sféře, padala ostrá slova – a nakonec 
padla i vláda. Pěkně žhavé léto!

 Olej do ohně přilil pan prezident Miloš Zeman, jenž se rozhodl ukázat všem, jak razantně 
hodlá uplatňovat svou znovu získanou moc. Jmenoval vládu „proti všem“ a „navzdory všem“ 
a i když vláda důvěru sněmovny nezískala, úředničí dál. Poslanecká sněmovna se rozpustila a nás 
čeká asi neméně horký podzim – volby jsou vypsány na polovinu října.

 Žhavé a rušné léto zažil letos i Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Šlo ale o ruch 
veskrze pozitivní, řadící se do kategorie „dobrých zpráv“. Jejich vyvolavatelem byla paní Olga 
Havlová, která by se v červenci dožila osmdesáti let. Kdyby šlo jen o prosté „kulatiny“, aniž by 
paní Olga oslovila spoustu lidí a rozhořela v nich ohýnky vzájemnosti a pomoci, nestaly by se 
její nedožité narozeniny tak výraznou událostí, jakou byly. Připomeňme si je na následujících 
stránkách.

 Příklad Olgy Havlové rozčeřil hladiny letošního léta, byl jako čerstvá voda, která lidi 
osvěžila a proběhla jako vlna naděje a oživení. 

Irena Šatavová



Vzpomínky 
na Olgu Havlovou

 Vzpomenete si, kdo s nápadem uspořádat 
letošní Cenu Olgy Havlové v Museu Kampa 
přišel?
Popravdě řečeno, na to si nevzpomenu, ale 
jsem mu za jeho nápad vděčná. 

 Vy jste se s paní Olgou dobře znala?
Nejenže jsme se znaly, ale byly jsme velké 
přítelkyně. Tykaly jsme si.

 Kdy jste se seznámily?
Myslím, že to bylo někdy, když Václav 
Havel jako prezident pobýval ve Washing-
tonu a Olga přijela s ním. 

 Čím to, že jste si tak padly do oka?
Myslím, že jsme měly něco společného 
v našem charakteru. Já jsem stejně jako 
Olga také pořád něco pro někoho dělala, 
obě jsme byly velké vlastenky… 
Kdykoliv jsem navštívila Prahu, moje první 
cesta vedla za Olgou. Když pak Havlovi 
bydleli v Lánech, vždycky pro mne poslala 
auto.

 Co se vám vybaví jako první, když si na ni 
vzpomenete?
Kytičky! Pokaždé ji vidím, jak přesazuje 
nějaké kytičky.

Návrat do Čech

 Vy jste dlouho žila se svým manželem 
Janem Mládkem v Americe. Kdy jste se 
rozhodla vrátit se natrvalo do Čech?
V říjnu 1989, když manžel umřel. Neplakala 
jsem a odjela jsem do Prahy. 

 Proč jste nemohla svou bolest vyplakat?
Byla jsem pochopitelně nešťastná. Když 
Jan odešel, cítila jsem a věděla, že pro něj 
musím něco udělat. A můj manžel tuto zem 
velmi miloval!

 Cítila jste se zde po svém návratu 
„doma“?
Ne, v tom smyslu jsem se tady necítila 
nikdy. Všechno zpočátku stálo proti mně – 
dva roky jsem musela chodit s ochrankou.

 Proboha proč?
Chtěla jsem zde vybudovat muzeum. 
S manželem jsme celý život sbírali umění 
a já jsem chtěla tuto sbírku Čechům darovat. 
Manžel by si to tak určitě přál. Jenže pak 
mi volal nějaký Ital, že tady v Sovových 
mlýnech chtějí mít restauraci, ne muzeum.  
A když nepodepíšu, tak… No a proto jsem 
musela mít ochranku. 

 Nakonec jste ale svůj boj vybojovala: 
založila jste Nadaci Jana a Medy Mládko
vých, zrekonstruovala jste (z 60 % za vaše 
prostředky) Sovovy mlýny na Kampě 
a založila jste tady muzeum. 
Ano. Naši sbírku jsem darovala Hlavnímu 
městu Praze. 

 Jak jste to všechno – sama proti všem – 
dokázala?
Díky své trpělivosti a neústupnosti. 
Na počátku rozhodnutí věnovat naši sbírku 
Praze bylo určitě to, že jsme s Janem 
neměli děti. Kdybychom je měli, možná by 
se věci vyvinuly jinak. A protože můj muž 
nesmírně miloval tuto zemi, věděla jsem, že 
by si přál, abych to tak udělala. Na muzeu 
je dneska jeho citát: „Přežije-li kultura, 
přežije národ.“

 Myslíte si, ve světle vašich téměř 25 let 
prožitých zde v Čechách, že český národ 
vskutku přežije?
Myslím si, že vydrží, navzdory tomu, že 
kultura je ve špatném stavu. 

 Není to tím, že zde nemáme dostatek 
mecenášů, jako je například v Americe?  
Že filantropii tu pšenka zatím moc nekvete?
To se vyvíjí. V Americe to trvalo 200 let 
a stejně tak v Čechách to potřebuje svůj čas. 
Ale také stát musí tomu více napomáhat.

 Jak?
Například tím, že by dárci měli větší úlevy 
na daních. V současné době si mohou 
donátoři odečíst z daní jen hodnotu daru 
do určité výše, zatímco v Americe si odečtou 
hodnotu celého daru. A to je rozdíl!

Začalo to Kupkou…

 Vy jste nejdříve vystudovala ekonomii 
ve Švýcarsku a pak dějiny umění na pařížské
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Cena Olgy Havlové 2013 se udělovala v krásném prostředí 
Sovových mlýnů v Praze, v Museu Kampa. Umožnila 
to paní Meda Mládková (1919), která zdejší muzeum 
vybudovala a s nápadem uspořádat letošní slavnostní akci 
právě zde vřele souhlasila. K paní Olze měla blízký vztah 
a právě o něm jsme si začaly povídat.  

Irena Šatavová 
Foto: Alex Macciani

„Byly jsme přítelkyně,“
vzpomíná Meda Mládková 
na Olgu Havlovou



Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 5 (2013) : číslo 3 (září) : strana 3

Rozhovor s...

Sorbonně. To byl začátek vašeho 
sběratelství?
A víte, že to bylo jinak? Dějiny umění 
jsem sice na Sorbonně vystudovala, ale 
o malířství jsem se tehdy nijak zvlášť 
nezajímala. Vystudovat umění ještě nezna-
mená, že ho skutečně prožíváte. Dřív jsem 
se na něj jenom dívala, na škole jsem se to 
intelektuálně naučila, ale to zdaleka není 
stejné, jako když umění prožíváte.  

 Tak co vás přimělo umění „prožívat“?   
Můj budoucí manžel Jan dostal jednou 
v Paříži od nějakého kamaráda obrázek, 
který koupil v aukci snad za 50 dolarů. Au-
torem je prý náš český rodák, který jednou 
bude určitě slavný. Tak jsem se samozřejmě 
začala o toho českého malíře zajímat, hleda-
la jsem ho a hledala – až jsem ho nakonec 
našla. Byl to František Kupka. Bydlel daleko 
za Paříží, a když jsem vešla do jeho ateliéru, 
tak mě jeho obrazy doslova pohltily. Uchvá-
tilo mě to. Totálně. Poprvé jsem umění 
prožívala. A tady byl položen základ toho, že 
jsme začali s manželem umění sbírat.

 Vaše sbírka obsahuje kromě Kupkových 
pláten také sochy Otto Gutfreunda, práce 
Jiřího Koláře, díla českých a slovenských 
umělců z let 1965 až 1985. To byli umělci, 
kteří žili v té době v zahraničí, že?
Ano. Francouzi se o ně nezajímali a my jsme 
jim s manželem chtěli materiálně pomoci, 
proto jsme od těchto nadaných umělců jejich 
práce kupovali.  

 Podle čeho jste zjistila, že právě tito 
nadaní umělci budou jednou slavní? 
Zaprvé jsem měla při výběru štěstí a zadruhé 
asi mám cit pro umění. Sama nad sebou 
někdy žasnu, když sbírku procházím, a ptám 
se: Jak se mi tohle mohlo povést? Pán Bůh 
mi při tom nejspíš nějak pomáhal. A také 
Jindřich Chalupecký, výtvarný a literární 
teoretik, kritik a historik umění, se kterým 
jsem se seznámila a jenž mě směroval na ty 
„správné“ umělce. Nesmím zapomenout 
ani na historika umění Jiřího Kotalíka, jenž 
patřil k největším českým odborníkům 
na moderní výtvarné umění. 

 Máte ve vaší sbírce, kterou jste v roce 
1990 věnovala Hlavnímu městu Praze, nějaká 
svoje oblíbená díla? Taková, ke kterým máte 
niterný vztah?
Takový vztah mám ke všem.

 Všechno to jsou vaše „děti“, žádné z nich 
nemáte o trochu více ráda?
Obzvláště ráda mám třeba Adrienu Šimoto-
vou, která dosud žije. Právě pro ni bych ráda 
připravila výstavu v Americe a již jsme o ní 
začali jednat.  

V Americe se cítím lépe…

 Proč jste zůstala v Čechách i poté, kdy 
jste přání svého manžela úspěšně zrealizo
vala a necítila jste se zde stále dobře? 
Protože Jan tuto zemi tak miloval a já jsem 
zase tak milovala Jana! Proto jsem zůstala, 
i když se v Americe cítím lépe. Na nočním 
stolku mám fotografii manžela a obracím 
se na něj s prosbou: Jane, pomoz mi to tady 
vydržet.  

 Co vás tu nejvíc tíží?
Například tady na Kampě se téměř každý 
večer pořádají svatby bohatých lidí 
s ohňostroji. To je přímo provokace, když 
víte, kolik takový ohňostroj stojí a kolik zde 
žije bezdomovců a chudých lidí. Nezdá se 
vám to?

 Ano, česká společnost se hodně polarizo
vala. 
Ti bohatí si to ani neuvědomují. Mají svoje 
letadla, Velikonoce, Vánoce a další svátky 
prožívají někde obklopeni luxusem na ostro-
vech, zatímco druzí nemají nic. Například 
bezdomovci, které tady v parku potkávám. 

 Jaký je váš vztah k potřebným, třeba k těm 
bezdomovcům? Jsou to lidé, kteří nechtějí 
pracovat, anebo je společnost skutečně 
vyloučila a nechce je přijmout zpět?
Někdy s nimi tady v parku sedávám. 
Myslím, že už jsou tak vedle, že se 
do společnosti nedokáží vrátit. Ale ta 
společnost toho pro ně tady moc nedělá!  
Dnešní mladí lidé, kteří by to mohli 

Meda Mládková (vlevo) s ředitelkou VDV Milenou Černou, Cena Olgy Havlové 13. května 2013 v Museu Kampa

„Byly jsme přítelkyně,“   
pokračování rozhovoru s Medou Mládkovou
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změnit, sedí jenom u laptopů a vůbec si to 
neuvědomují. 

 Zaskočily vás v Čechách i jiné věci?
Nedávno jsem třeba na pedikúře zažila 
takovou příhodu, která by se v Americe stát 
nemohla. Seděla jsem tam skoro čtyři hodi-
ny, a tak jsem požádala, zdali by mi mohli 
také upravit vlasy. Kadeřnice to odmítla, 
že má ještě jednu zákaznici a v šest hodin 
končí. V Americe by se přetrhli, i kdyby 
bylo za pět minut šest, jen aby vám vyhověli 
a dostali za práci peníze. V Čechách jako by 
lidé na peníze kašlali. 

Strasti vyvážené milými 
chvílemi

 Nenajdete v paměti i hezké příběhy? 
Najdu. Šla jsem například domů a potkala 
jsem na procházce děti z mateřské školky, 

kterým paní učitelka ukazuje muzeum 
na Kampě a vysvětluje jim, že ho založila 
jedna Čechoameričanka. To jsem já, říkám. 
A neumíte si představit, co ty děti dělaly: 
každý se chtěl se mnou vyfotografovat 
a povídat si… Strávila jsem s nimi čtyři 
hodiny.

 To muselo být milé, viďte…
Nebo třeba jednou sem vešel mladý krásný 
muž a povídá: Paní Mládková, já vás obdi-
vuji. Myslel jsem na vás, i když jsem byl 
nedávno v Řecku, a našel jsem tam tenhle 
kámen, který jsem vám přinesl pro štěstí. 
Vidíte, tady ho mám! A někdy mi leží přede 
dveřmi až deset pugetů květin od lidí, které 
ani neznám.

 Vyhledáváte aktivně kontakty s novými 
lidmi?
Nevyhledávám. Vlastně se skoro s nikým 
nestýkám. Žiju tady v tom svém pokoji 
a dělám výstavy pro muzeum. 

 A není to škoda? Pro vás, stejně jako pro 
ostatní? 
Dostávám od lidí spoustu dopisů, a to je 
milé. Nedávno byly na Kampě farmářské 
trhy a já jsem ani nemohla projít, kolik lidí 
mě zastavovalo. Na jedné straně je to hezké 
a jsem jim za to vděčná, ale na druhé straně 
je to i zatěžující. Už mi ubývají síly.

 Co byste si přála, co by vás potěšilo? 
Doufám, že muzeum vydrží, až umřu, a bude 
pokračovat dál. 

 Ještě neumírejte, ještě tu na to musíte 
dohlédnout!
No dobře, já nechci odejít. Ještě vydržím pár 
roků. Moje maminka umřela, když jí bylo 
95 let. A pamatuji si, že po oslavě svých 
devadesátin, na kterou jí přišli zazpívat sou-
sedi, mi řekla: A víš, já se ještě možná vdám. 
Ale tentokrát musí být moc bohatej!

 Zkuste se ještě vrátit k vašemu osobnímu 
přání, které by se netýkalo práce.
Taková přání já už nemám.

Vzpomínky na manžela 
a cestování po světě

 S Janem Mládkem jste se seznámila 
v roce 1953. Prožili jste spolu tedy 36 let. 
Zavzpomínejte na něj trochu.
Jan (1912) se narodil v Polsku a univerzitu 
vystudoval v Praze. Po roce 1939 odešel 
do Anglie a v Londýně byl žákem lorda 
Keynese. Později se z nich stali přátelé, 
a když se Jan po válce vracel do Čech, 
Keynes mu do jedné knížky napsal: Jane 
Mládku, vracíte se do své země. Přeju vám 
hodně zdraví a štěstí. Jsem přesvědčen, že 
ve vaší zemi budete pracovat stejně dobře, 
jako jste pracoval pro nás. 

 Myslela jsem, že Jan Mládek po válce 
zůstal v Americe…
Nikoliv. Vrátil se do Prahy a na přání prezi-
denta Edvarda Beneše odjel do Washing tonu, 
aby tam pracoval na přijetí Marshallova 
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Biskup Václav Malý, člen správní rady VDV, v rozhovoru s Medou Mládkovou, Cena Olgy Havlové 13. května 2013 v Museu Kampa



plánu pro tehdejší Československo. Beneš 
o Janovi věděl, že je žákem Johna Keynese 
a uznávaným ekonomem. Mluvil deseti 
jazyky, pro cizí řeči měl obrovské nadání 
a v každé hovořil jako rodilý mluvčí. Jan 
tedy do Ameriky odjel, Marshallův plán 
pro naši zemi získal, ale do čtrnácti dnů 
obsadili Československo Rusové – a byl 
konec. Musel už v Americe zůstat. Jsem ale 
přesvědčená, že kdyby se kolo osudu otočilo 
jinak a Jan se domů vrátil, zastával by i tady 
nějakou vysokou pozici, jako je např. ministr 
zahraničí či něco takového. 

 Po roce 1945 se stal jedním z prvních 
guvernérů Mezinárodního měnového fondu, 
je to tak?
Ano. Hodně pak cestoval po světě a já jsem 
jezdila s ním. Měli jsme takovou dohodu, že 
když byl manžel třicet dnů beze mne, dostala 
jsem zaplacenou první třídu v letadle (a to 
bývaly ještě v první třídě kabinky!) a ten 
nejlepší hotel, abych mohla být s ním.   

 Které země jste procestovali?
Prakticky celý svět! Kamkoliv se podívám, 
říkám si: Tam jsem byla, tam jsem také 
byla… V MMF měl Jan výbornou pozici, 
a tak jsme společně navštívili Afriku, Asii… 
Všude jsme byli alespoň třikrát.

 Na které místo, kde jste žila, máte 
nejhezčí vzpomínky?
Nejkrásnější byla doba v Americe, kde 
jsem prožila společná léta se svým 
manželem Janem. Amerika je podle mne 
nejdemokratičtější zemí a je nejméně 
zkorumpovaná. Jako národ jsou Američané 
v porovnání s Čechy zdravější. Chápu, že 
tady lidé prožili nacismus i komunismus 
a to postihlo přinejmenším dvě generace. 
V Americe lidé nic podobného neprožili, 
určitě i proto jsou jako národ zdravější. 

 Jak často se do Ameriky vracíte? 
Jezdila jsem tam každé dva měsíce, ale teď 
(květen 2013 – pozn. red.) jsem v Čechách 
už půl roku, protože jsem spadla z točitých 
schodů a měla jsem z toho zdravotní prob-
lémy. Do Ameriky se ale vždycky těším.

 Kdy tam vyrazíte?
Zatím mi to doktor nechce dovolit.  

Další plány 
Medy Mládkové

 Na čem právě teď pracujete?
Na každé výstavě, kterou v našem muzeu 
v Sovových mlýnech otevíráme. Musím ji 
vybrat a nainstalovat.

 Prý v Sovových mlýnech chcete otevřít 
restauraci?
Tady vždycky byla vyhlášená restaurace. 
Lidé stáli frontu, aby se do ní dostali. Naše 
terasa u Vltavy je božská, jiné takové místo 
v Praze nenajdete. 

 Jaký typ podniku tu chcete vybudovat?
Z našich cest po světě mám dodnes scho-
vaný velký štos jídelních lístků z restau-
rací, které jsme navštívili. Jsou noblesní, 
nádherné, dneska už takové nenajdete. Něco 
podobného chci udělat pro naši restauraci.

 A kdy ji chcete otevřít?
Bude záležet na budoucím provozovateli.

 Dobrou restauraci dělá skvělý kuchař. 
Máte jej?
Už ano, ale jeho jméno zatím nepište. 
Udělali jsme na toto místo konkurz 
a zvítězil v něm majitel jedné nedaleké 
restaurace, kde se hraje na klavír, je tam 
cikánská muzika, báječná jídla… prostě 
celkově skvělá atmosféra. Těším se, že 
stejně útulný prostor s podobnou atmosfé-
rou dokáže vytvořit i u nás.

 Určitě to bude krásné, ale zdá se mi, že si 
na svá záda ve svém věku nakládáte příliš 
těžký náklad. 
Já to beru jako povinnost. Když už jsem 
s tím jednou začala, nemohu to prostě nechat 
být. 

 Zajímáte se také o politiku?
Vždyť tady žiju a pořád se cítím jako Češka, 

tak jak bych se mohla nezajímat!  Včera 
jsem například večeřela s panem Pospíšilem. 

Jak jste spokojená například s výsledkem 
prezidentské volby?
Já si myslím, že prezidentem by se bývala 
měla stát paní Němcová. Dobře vypadá, je 
inteligentní, pracovitá – několikrát jsem jí 
říkala, že by do toho měla jít. 

Život vskutku není jednoduchý, ale to vy 
víte lépe než kdo jiný. Myslíte někdy také 
na konec života?
Věřím v posmrtný život. 

Tak v tom případě se určitě těšíte, že se 
jednou s manželem potkáte?
Ano, doufám v to!  
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„Byly jsme přítelkyně,“  
pokračování rozhovoru s Medou Mládkovou

Rozhovor s...

Pozvánka
na výstavy v Museu Kampa 

S paní Medou Mládkovou jsem hovořila jen pár 
dnů před červnovou povodní, kdy rozvodněná 
Vltava vtrhla do Prahy a opět poškodila Sovovy 
mlýny. Byly zatopeny vstupní i výstavní prostory, 
nádvoří a kompletní technické a technologické 
zázemí muzea, které se nachází v suterénu. Meda 
Mládková je ale žena, která se nevzdává, a tak 
po třítýdenním vynuceném uzavření muzea došlo 
k jeho znovuotevření včetně dvou připravovaných 
výstav, jejichž zahájení bylo pouze posunuto. 
Výstava „Judita na Kampě: Klimt-Kupka-Mucha 
v českých sbírkách“ byla zahájena na konci 
června a potrvá do 22. září letošního roku, výsta-
vu „Gerald Scarfe – kresby“ mohou návštěvníci 
shlédnout do 13. října t. r. 



Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 5 (2013) : číslo 3 (září) : strana 6

Zaměřeno na...

Rok Olgy Havlové

Mše svatá za Olgu Havlovou
20. ledna 2013 se uskutečnila první akce, 
která zahájila celý řetězec dalších, konaných 
k připomenutí letošního jubilea Olgy Hav-
lové. V Katedrále svatého Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském hradě sloužil biskup 
Václav Malý, dlouholetý člen správní 
rady VDV, mši svatou za Olgu Havlovou. 
Ředitelka VDV Milena Černá při ní četla 
z knihy proroka Izaiáše, se čtením z listu 
sv. Pavla Korinťanům vystoupila Dana 
Němcová, předsedkyně správní rady VDV, 
poté zaznělo slovo evangelia podle Jana. 
„Nebudu z Olgy Havlové činit křesťanku, 
neboť ona vědomě se ke křesťanství nehlá-
sila. Ale přesto jednala v duchu evangelia,“ 
řekl Václav Malý a dodal: „Člověk má právo 
na úctu, důstojnost a respekt bez ohledu 
na své vzdělání, společenské postavení 
a vliv. Každý byl stvořen k obrazu Božímu, 
což znamená být člověkem opravdu svo-
bodným, člověkem, který důvěřuje a který 
je tvůrčí. To všechno odpovídá činnosti 
zemřelé paní Olgy“.

Vzpomínková publi ka
ce k 80. narozeninám 
Olgy Havlové
V květnu 2013 vyšla 
publikace „Kapka 
vody pro strom 
lásky“, ve které 
na Olgu Havlovou 

vzpomínali její bývalí spolupracovníci, 
přátelé, osobní ochránci nebo dobrovolníci 
VDV. „Tentokrát jsme se rozhodli přizvat 
ke vzpomínání ty, kterých se ještě nikdo 
na paní Olgu nezeptal. Jsou mezi nimi lidé, 
s nimiž si Olga tykala, ti, které pozvala, aby 
jí pomohli v začátcích VDV, i ti, kteří šli 
kolem ní a ještě zachytili sílu její osobnosti,“ 
píše v úvodu knihy ředitelka VDV Milena 
Černá. V publikaci najdete řadu dosud 
nezveřejněných fotografií s paní Olgou, které 
zapůjčili autoři ze svých osobních archivů.

Cena Olgy Havlové věnovaná vzpomínce 
na paní Olgu 
Cena Olgy Havlové je od roku 1995 
udělována každoročně lidem se zdravotním 
postižením, kteří se dokázali se svým handi-
capem nejen vyrovnat, ale navíc ještě aktivně 
pomáhají ostatním. Letošní udílení ceny bylo 
zaštítěno Rokem Olgy Havlové, a proto byl 
při této slavnostní události věnován prostor 
i vzpomínkám na paní Olgu. Slavnostní 
vyhlášení držitele Ceny Olgy Havlové 2013 
se uskutečnilo 13. května v Museu Kampa 
a laureátkou ceny se stala Alena Jančíková, 
ředitelka České asociace paraplegiků. Deva-
tenáctý ročník Ceny Olgy Havlové zazname-
nal mezi veřejností rekordní zájem, neboť se 
sešlo celkem 34 nominací.

Pocta Olze Havlové na festivalu United 
Islands České spořitelny
21. června 2013 byl památce paní Olgy 
věnován hudební a divadelní programový 

blok v rámci festivalu United Islands, nazva-
ný Pocta Olze Havlové. Vystoupili v něm 
The Plastic People of The Universe, Vlasta 
Třešňák, Divadlo Na tahu, divadelní sbor 
Gymnázia Olgy Havlové, šansoniérka Sylvie 
Krobová a „Už jsme doma“ (v současné 
sestavě) spolu s bývalým kytaristou skupin 
„F.P.B.“ i „Už jsme doma“ Romkem Han-
zlíkem. V rámci doprovodného programu 
na festivalu byla otevřena výstava „Olga 
Havlová ve vzpomínkách a fotografiích 
Bohdana Holomíčka“ ostravského Gymnázia 
Olgy Havlové a Občanského sdružení PANT. 

Tisková konference věnovaná památce  
Olgy Havlové
10. července 2013 uspořádaly VDV 
a Knihov na Václava Havla společnou tisko-
vou konferenci, která přiblížila veřejnosti 
aktivity připomínající osobnost paní Olgy. 
Během setkání byl představen Rok Olgy 
Havlové, putovní výstava „Olga Havlová 
ve vzpomínkách a fotografiích Bohdana 

Letos 11. července by se Olga Havlová dožila 80 let. Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové, někdejší přátelé a spolupracovníci 
paní Olgy připravili celoroční program věnovaný vzpomínce na 
paní Olgu.

Dvoustránku připravila Monika Granja
Foto: Alex Macciani, Zdeněk Chrapek,  
Karolina Granja a Eva Kocnárová



Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 5 (2013) : číslo 3 (září) : strana 7

Zaměřeno na...

Holomíčka“ Gymnázia Olgy Havlové, pub-
likace „Síla věcnosti Olgy Havlové“ vydaná 
Knihovnou Václava Havla a dopisnice České 
pošty na památku paní Olgy. 

Setkání v Divadle Na zábradlí
Druhý červencový pátek se v Divadle 
Na zábradlí uskutečnilo neformální setkání 
přátel a spolupracovníků paní Olgy. Setkání 
bylo věnovano jejím 80. narozeninám 
a navazovalo na Poctu Olze Havlové, kterou 
pořádal VDV v Praze na Ladronce v rámci 
festivalu United Islands. Do příprav setkání 
se zapojila Svépomocná lidová knihovna 
Hrobka – Nový Brak, VDV, Divadlo Na zá-
bradlí a Gastro Hroch.

Putovní výstava fotografií „Olga Havlová 
a Výbor dobré vůle“
V roce 2010, u příležitosti oslav 20. výročí 
založení VDV, byla uspořádána výstava fo-
tografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“. 
Setkala se s velkým zájmem veřejnosti a již 
třetím rokem putuje po muzeích, knihov-
nách, zámcích a jiných výstavních pros-
torách České republiky i Slovenska. Letos, 
v rámci Roku Olgy Havlové, hostila výstavu 
v červnu až srpnu Městská knihovna v Pra-
chaticích. Začátkem července se ve zdejším 

domově seniorů v rámci Literární kavárny 
konala diskuse s ředitelkou VDV Mile-
nou Černou o životě paní Olgy Havlové. 
Od 23. září do 26. října 2013 se výstava 
přestěhuje do Kulturního zařízení města 
Roudnice nad Labem, kde ji zahájí ředitelka 
VDV Milena Černá.

Dopisnice na památku Olgy Havlové
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
vydalo na žádost VDV příležitostnou 
dopisnici na památku zakladatelky nadace 
Olgy Havlové. Dopisnice má natištěnou 
písmenovou známku „A“ v hodnotě 10 Kč, 
která odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné 
psaní. Na písmenové známce „A“ je vyobra-
zena ruka držící růži odrůdy nesoucí jméno 
Olgy Havlové. Autorem výtvarného návrhu 
známky a dopisnice je malíř a grafik Petr 
Minka. Dopisnici vytiskla Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a. s., plnobarevným ofsetem 
a lze ji zakoupit ve VDV za 30 Kč, a přispět 
tak na veřejnou sbírku nadace (15 Kč činí 
cena dopisnice a 15 Kč je příspěvkem 
do sbírky). Objednávky lze zasílat elektro-
nicky na adresu: vdv@vdv.cz. 
 
Putovní výstava „Olga Havlová  
ve vzpomínkách a fotografiích  
Bohdana Holomíčka“ 
U příležitosti 80. výročí narození Olgy  
Havlové připravilo ostravské Gymnázium 
Olgy Havlové spolu s Občanským sdružením 
PANT výstavu určenou především žákům 
a studentům. Na ploše dvanácti výstavních 
panelů není možné zachytit lidský život 
v jeho neopakovatelné pestrosti, což 
o životní pouti Olgy Havlové platí dvojná-
sob. Tvůrci výstavy se proto záměrně 

zaměřili na zásadní životní situace, 
místa, údobí a především na osobní, 
lidský rozměr jejího portrétu. Výstava je 
mozaikou vzácných dobových fotografií 
Bohdana Holomíčka a vzpomínek přátel, 
spolupracovníků i lidí, kteří Olgu potkali, 
a toto setkání jim utkvělo v paměti. 
Výstava byla prezentována na festivalech 
United Islands a Trutnov Open Air Festival, 
v červenci byla umístěna v pasáži Paláce 
Lucerna v Praze a od října začne putovat 
po středních školách v ČR. Občanské 
sdružení PANT společně s Ústavem pro 
studium totalitních režimů připravily také 
anglickou verzi výstavy a chystají její 
zapůjčení do USA.

Vzpomínka na Olgu Havlovou na Trutnov 
Open Air Festival
Od 15. do 18. srpna 2013 se uskutečnil Open 
Air Festival Trutnov – Czech Woodstock, 
jehož šestadvacátý ročník byl věnován 
obětem násilného poválečného odsunu. 
Na festivalu byl věnován prostor 
vzpomínkám na paní Olgu. Účastníci 
mohli shlédnout výstavu „Olga Havlová 
ve vzpomínkách a fotografiích Bohdana 
Holomíčka“ či navštívit pobočku Knihovny 
Václava Havla, kde bylo možné zakoupit 
vzpomínkovou publikaci o paní Olze. Pátek 
16. srpna byl věnován VDV. 

Člověk má právo 
na úctu, důstojnost a respekt 
bez ohledu na své vzdělání, 

společenské postavení a vliv. 
Každý byl stvořen k obrazu 
Božímu, což znamená být 

člověkem opravdu svo-
bodným, člověkem, který 

důvěřuje a který je tvůrčí.“

Václav Malý

„
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Pocta 
Olze Havlové: 
United Islands
V pátek 21. června 2013 bylo památce paní Olgy 
věnovano divadelní a hudební pásmo v rámci festivalu 
United Islands České spořitelny, který se konal v Praze 
na Ladronce. V programu „Pocta Olze Havlové“ 
vystoupila řada umělců a přátel Olgy Havlové včetně 
studentů Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy. Během 
festivalu byla na Ladronce také byla představena výstava 
„Olga Havlová ve vzpomínkách a fotografiích Bohdana 
Holomíčka“ ostravského Gymnázia Olgy Havlové 
a Občanského sdružení PANT. 

Monika Granja, foto: Alex Macciani

Divadlo Na tahu

Otevření výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách a fotografiích Bohdana Holomíčka”

Plastic People of the Universe

Členové správní rady VDV Vladimír Hanzel a Ivan 
M. Havel

Bára Barabáš Štěpánová

Už jsme doma hrají FPB

Gymnázium Olgy Havlové z Ostravy

Vlasta Třešňák

Sylvie Krobová
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Setkání přátel paní Olgy 
v Divadle Na zábradlí
Neformální setkání přátel a spolupracovníků paní Olgy Havlové proběhlo 
v Divadle Na zábradlí 12. července 2013. Do příprav akce, která byla věnována 
80. výročí narození paní Olgy, se zapojila Svépomocná lidová knihovna Hrobka 
– Nový Brak, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Divadlo Na zábradlí 
a Gastro Hroch.

Monika Granja, foto: Karolina Granja

Přátelé a spolupracovníci paní Olgy Olga a Václav na fotografiíchZprava Jiřina Auředníková, Olga Pešková a Miroslav 
Janek

Stánek Knihovny Václava Havla

Zleva Monika Granja, Petr Taťoun a Vladimír Hanzel

Sylvie Krobová

Jan Ruml

Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá

Zprava Milena Černá a Jan Stolár s doprovodem 



Proletářský instinkt na lidi 
 Kdyby Olga byla mezi námi, snadněji 
by se nám stárlo… Je to sobecké 
pomyšlení. Ale když vzpomenu na její 
statečnost v průběhu těžké nemoci, sty-
dím se, že si stýskám na malicherné 
bolístky stáří. Nepochybuju, že by je 
brala s věcností jako všecko v životě. 
 Měla proletářský instinkt na lidi, 
který ji bezpečně prováděl společností. 
Na počátku proletářským Žižkovem, 

v závěru té neuvě řitelně strmé cesty 
vzhůru vrstvou lidí z opačného spektra 
společnosti. Myslím, že často pomohla 
Václavovi orientovat se v lidech. 
Někdy věnoval přízeň tomu, kdo si ji 
nezasloužil. 
 Kdyby tu byla, nedivila by se, kam 
to v konci svého mandátu dotáhl její 
„miláček“ Klaus. Byl jí lidsky jasný 
od začátku. Vzpomínám na jakýsi 
oficiální koncert brzo po Listopadu, 
Standa ještě kmital kolem Václava. 
Olga si mě odchytila kdesi na chodbě. 
Musela jít o přestávce do společenského 
salonku pozdravit se s novými lidmi. 

„Je tam Klaus a já ho – n e s n á š í m. 
Budeme se bavit spolu a já se tak vyhnu 
jemu i suitě kolem něho.“ 
 Kdyby byla mezi námi, přijela by 
na chalupu a osmdesátku bychom se 
Šplíchalkou ze Žižkaberku, jak říká 
Standa, pořádně oslavili. Narodili se 
oba před osmdesáti lety, v roce 1933, 
rozuměli si. Olga byla pevná bytost, 
dovedla být i tvrdá, ale skromná, hrdá 
a spolehlivá. 

 Sedli bychom na jasně červené oz-
dobné polštářky ze silné látky. Na bí-
lých zahradních židlích svítí celé léto 
a těší mě. Když likvidovala dejvický 
byt u Rybníčku, dala mi je. Mám 
ráda staré předměty dotýkané někým 
milým… Denně vzpomenu… Jako 
u Olžina stolku ze stojanu starého 
umyvadla ze smetiště. Sbírali jsme 
tam staré předměty a dělali z nich 
nové. 
 Mnoho kávy jsme u něho za ta léta 
vypili. Debatujeme u něj dodnes. Bylo 
by pořád o čem… 
 Všechno se mění, ale k lepšímu 
– jenom když lidé začnou měnit 
dobu u sebe. Když jsou poctivější, 
skromnější, věrnější, pracovitější, 
odpovědnější…  
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Aktuálně

 Svobodný statek Na soutoku, ležící na soutoku Labe 
a Ohře, získal od VDV náhradou za škody utrpěné při pov-
odních nový traktor za více než půl miliónu korun. Anonym-
ní dárce se rozhodl podpořit komunitu Camphill v Českých 
Kopistech, která zde, v zelinářské oblasti, provozuje eko-
logickou farmu již asi deset let.
 Členy komunity jsou jak mladí lidé odhodlaní čelit 
těžkým podmínkám práce na poli a skromnému bydlení 
v budovách někdejšího statku, tak také dospělí s men-
tálním postižením. Důležitou součást společného díla 
představují brigádníci, sympatizanti camphillského hnutí, 
kteří přijíždějí celoročně z jiných koutů Evropy. Komunita 
poskytuje chráněné bydlení, zaměstnání i textilní a ke-
ramickou chráněnou dílnu. Provozní náklady jsou hrazeny 
z výtěžku prodeje zemědělských produktů. 
 Radost ze získání nového traktoru vyjádřil Jaroslav 
Lenhart, ředitel Svobodného statku Na soutoku, slovy: „Již 
mnoho let zápasíme s nedostatečnou mechanizací pro 
naše zemědělství. S letošní povodní se naše šance na za-
koupení nového traktoru rozplynula. Dar v podobě traktoru 
pro nás představuje naději na možnost začít znovu a s no-
vou silou… Díky traktoru a potřebnému vybavení můžeme 
také vypomoci našim sousedům s pracemi, které člověk 
bez mechanizace jen těžko zvládne.“ Vlasta Chramostová a Stanislav Milota, 

herečka a kameraman, později vedoucí 
kanceláře prezidentského sekretariátu Foto: archiv Svobodného statku Na soutoku

VDV pomáhá odstraňovat 
následky povodně
Svobodný statek Na soutoku

Sotva byl počátkem letošního roku uveden 
do provozu Svobodný statek Na soutoku, o. p. s., 
se záměrem zlepšit podmínky pro ekologické 
zemědělství na obhospodařovaných polích, 
přišla povodeň a zcela zničila letošní úrodu 
i zásoby. Následky ponese statek ještě v dalších 
letech.  

Vzpomínky na Olgu Havlovou 
k nedožitým 80. narozeninám

Kapka vody 
pro strom lásky

Letos v květnu, u příležitosti Roku Olgy Havlové 
a zároveň při předávání Ceny Olgy Havlové 
2013, vydal Výbor dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové útlou knížečku Kapka vody pro strom 
lásky s podtitulem Vzpomínky na Olgu Havlovou 
k nedožitým 80. narozeninám. Na paní Olgu v ní 
vzpomíná 33 pamětníků, kteří s ní bývali v častém 
pracovním či osobním kontaktu, přesto se jich 

na paní Olgu zatím nikdo nezeptal. Jejich výpovědi doplňují zapomenuté 
dobové fotografie, které také mají většinou svou premiéru. Z brožury vám 
teď přinášíme malou ukázku – vzpomínku Vlasty Chramostové a Stanislava 
Miloty. Kdo by měl zájem o celou publikaci, je k dostání v sekretariátu VDV.

Chybíš tady, Olgo! „Šplíchalko“, zapíchlas to 
moc brzy... Slušných lidí není nikdy dost!
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Ing. A. Karel Velan (1918), rodák z Ostravy, 
je jedním z našich nejznámějších krajanů 
žijících v Kanadě. Odešel z Československa 
v roce 1948 s manželkou a syny Ivanem 
a Petrem, a to nejdříve do Švýcarska a o rok 
později do Kanady, kde se usídlil natrvalo. 
Jako nadaný konstruktér, absolvent Vyso-
kého učení technického v Brně, založil 
firmu na výrobu průmyslových armatur 
a za svou práci získal řadu ocenění (např. 
byl vyhlášen quebeckým Podnikatelem roku 
v letech 1992, 1996 a 2002, dostalo se mu 
uznání od časopisu Financial Post za „Nej-
lépe vedený soukromý podnik“ v roce 
1996 a v roce 2005 byl jmenován Rytířem 
Quebeckého národního řádu). Továrny 
Velanových jsou dnes rozesety po celém 
světě a řadí se mezi nejvýznamnější výrobce 
průmyslových armatur, které dodávají 
například i do největších loděnic světa New-
port News Shipyard, kde se vyrábí většina 
letadlových lodí pro US Navy. Současným 
prezidentem firmy je Tomáš Velan, nejmladší 
syn manželů Velanových, jenž se narodil 
v roce 1952 už v Kanadě. 

Na svou vlast však A. Karel Velan 
nezanevřel. Po příchodu do Kanady zde 

spoluzaložil Česko-kanadskou obchodní 
komoru a stál i při zrodu dnešní Česko-
severoamerické obchodní a kulturní komory. 
V roce 1990 se setkal s paní Olgou Havlovou 
při její návštěvě Kanady a okamžitě zareago-
val na zprávy o špatném stavu českého 
zdravotnictví. Byl tak zaujat nedostatky 
ve zdravotnictví v České republice po pádu 
komunismu, že jí bezprostředně věnoval 
100 000 CAD pro brněnskou dětskou 
nemocnici. Tyto peníze se pro Olgu Havlo-
vou staly podnětem k založení Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. Paní Olga na to 
vzpomínala takto: „Přišel za mnou po tiskové 
konferenci a povídá: Řekla jste to moc 
krásně. Rád bych vám při své nadcházející 
návštěvě v Čechách věnoval sto tisíc dolarů 
na dětskou nemocnici v Brně. A já jsem 
si uvědomila, že tak můžu sehnat spoustu 
peněz, můžu získat styky a mnoho udělat…“ 

Od té doby dodnes jsou manželé Velanovi 
významnými a váženými podporovateli 
VDV. Mají hlavní zásluhu na vzniku sester-
ské organizace VDV Canadian Czechoslo-
vak Fund for Medicine and Rehabilitation, 
která podporuje vybrané projekty sociálního, 
zdravotního, vzdělávacího a kulturního 
zaměření. Díky jejich pomoci vznikly 
například chráněné dílny pro mentálně 

a tělesně postižené v Blansku, českým 
lékařům umožnili absolvovat dvouměsíční 
stáže v prestižních univerzitních nemoc-
nicích v USA a Kanadě, zasloužili se 
o postavení domova pro seniory nedaleko 
Šumperka po povodních na Moravě v roce 
1997, podpořili olympiádu pro postižené 
sportovce, léta pravidelně přispívají Domovu 
Olga v Blansku (na návrh pana Velana 
a s jeho finanční spoluúčastí zde vzniklo 
také Centrum Velan pro dospělé s mentálním 
postižením). 

Jména manželů Velanových najdete uvedena 
v každé výroční zprávě VDV mezi velkorysý-
mi dárci nadace. Není divu, že v letech 1998 
a 2003 získal A. Karel Velan za svou dlouho-
dobou podporu VDV Poděkování udělované 
na Ceně Olgy Havlové. „Manželé Velanovi 
před dvěma lety oslavili 70. výročí svatby 
a v letošním roce (v únoru a březnu) se oba 
dožili 95 let. Mají 30 potomků. Setrvali věrně 
při dobré myšlence naší zakladatelky Olgy 
Havlové, a to i po její smrti v roce 1996. Tím 
se přiřadili k nejzasloužilejším dárcům, které 
kdy VDV vůbec měl,“ doplňuje vzpomínku 
na A. Karla Velana a jeho ženu Olgu ředitelka 
VDV Milena Černá. 

Co dodat jiného než: DĚKUJEME!  

Seriál o sesterských organizacích VDV v zahraničí (3. díl)  

Canadian Czechoslovak Fund  
for Medicine and Rehabilitation

Další díl našeho seriálu o sesterských organizacích VDV působících v cizině věnujeme Kanadě. Jakkoliv je tato země od nás místně 

vzdálená, v pomoci naší nadaci stála a stojí blízko. Poděkování za to patří především panu Ing. A. Karlu Velanovi a jeho paní Olze.   

Seriál: sesterské organizace

Milena Černá a Irena Šatavová

Ing. A. Karel Velan předává dar Olze Havlové na pomoc dětské nemocnici v Brně, léto 1990. Foto: archiv VDV Foto: archiv Svobodného statku Na soutoku



 20. září končí přijímání žádostí organizací 
z programu Senior. Program podporuje 
projekty, které vytvářejí nabídku aktivního 
způsobu života nejstarší generace a lidsky 
důstojného prožívání stáří.

 23. září proběhne vernisáž výstavy 
fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré 
vůle“ v Kulturním zařízení města Roudnice 
nad Labem. Výstavu v 17 hodin zahájí 
ředitelka VDV Milena Černá. Fotografie 
si budou moci návštěvníci prohlédnout až 
do 26. října 2013. 

 23. září bude zasedat poradní sbor Fondu 
vzdělání, který rozhode o udělení nových 
stipendií studentům se zdravotním a/nebo 
sociálním handicapem. 

 od září se mohou běžci dobré vůle 
registrovat na běžecké závody v roce 2014 
v rámci seriálu Run Czech. Registrace 
probíhají na www.sportprocharitu.cz. 

 1. října se uskuteční první setkání členů 
Klubu dárců dobré vůle.

 3. října se v Gymnáziu Olgy Havlové 
v Ostravě-Porubě uskuteční den Olgy 
Havlové.

 do 30. října se mohou lékaři hlásit 
na další odborné semináře v Salzburku. 
Seznam seminářů a podmínky účasti jsou 
umístěny na http://openmedicalclubcr.com/.

 od 1. listopadu bude probíhat výstava 
fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré 
vůle“ v Městské knihovně Polička. 

Podrobnosti ke všem akcím získáte 
na www.vdv.cz

Poznamenejte 
si do diáře...
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Chcete pomoci?

Díky příspěvkům našich dárců jsme 
pomohli Gábince získat speciální 
systém sezení, který je pro ni 
nezbytnou pomůckou.  
Připojte se i vy k pomoci potřebným! 
Děkujeme.

www.sportprocharitu.cz/pomahejte-
s-nami 

Zařízení pro starší lidi
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Čísla účtů na ostatní projekty VDV
–  č. účtu CZK: 478 437 033 / 0300
– č. účtu USD: 478 573 203 / 0300

Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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Děkujeme našim 
dárcům za přízeň 
a podporu!

ČSOB –  
projekt Běh pro dobrou věc, 
půlmaratón ..................................... 310 800 Kč

ČSOB –  
projekt Běh pro dobrou věc, 
maraton .......................................... 268 417 Kč

Výnosy sbírky Povodně 2013 ........ 101 882 Kč

LETIŠTĚ PRAHA, a. s .................. 100 000 Kč

Nadace Martina Romana  
(Čtení pomáhá), vozík pro Natálku ... 83 319 Kč

CONCUR (CZECH) s. r. o. –  
projekt Sport pro charitu .................. 82 456 Kč

Deutsche Freunde und Förderer  
der Olga Havel Stiftung .................. 2 000 EUR

ČSOB ............................................... 50 000 Kč 

Nadace Martina Romana  
(Čtení pomáhá),  
sluchadla pro Veroniku..................... 44 300 Kč

Karel Schwarzenberg ....................... 38 000 Kč 

GEMALTO s. r. o. ............................ 25 500 Kč

MUDr. Anna Spurná ........................ 10 000 Kč

AUTOMOTOKLUB KLADNO ...... 10 000 Kč

David Navara ..................................... 300 EUR

RNDr. Jana Kadlecová ....................... 6 000 Kč

Jiří Rajnoch ........................................ 5 000 Kč

Oda Wommer ..................................... 5 000 Kč

Ing. Helena Kryštůfková .................... 5 000 Kč


