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„Často zapomínáme 
a nedoceňujeme,  

co všechno se změnilo,“ 
tvrdí Zdeněk Tůma

PF 2017
Děkujeme,  

že stále máte  

dobrou vůli s námi 

pomáhat!
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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.

Cena Via Bona
in memoriam  
pro Ludmilu Šilhánkovou
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Aktuálně 
ze života nadace
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Poděkování 
Děkujeme našim  
dlouholetým dárcům!
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Ohlédnutí za rokem 2016 

Vážení přátelé,

blíží se konec roku a nastal čas bilancování. Navzdory velkým změnám v naší kanceláři (odchod 

MUDr. Mileny Černé z pozice ředitelky nadace) se nám dařilo nadále úspěšně naplňovat poslání 

Výboru dobré vůle. 

I letos jsme se zaměřili na pomoc seniorům, dětem s dětskou mozkovou obrnou, lidem ohroženým 

sociálním vyloučením a studentům se zdravotním postižením, ze sociálně slabých rodin či 

dětských domovů. Tento rok se nám podařilo navýšit objem peněz, které jdou na pomoc potřebným, 

na rekordních 15 milionů korun. Letos jsme si také připomněli dvacáté výročí úmrtí naší 

zakladatelky paní Olgy a nedožité osmdesáté narozeniny Václava Havla. Naši dozorčí radu v únoru 

posílil nový člen Zdeněk Tůma a kancelář se rozšířila o koordinátorku úspěšně rostoucího projektu 

Sport pro charitu.

Tyto události se odrážejí v našem posledním letošním čísle Dobrých zpráv. Najdete v nich obsáhlý 

rozhovor se Zdeňkem Tůmou, který zavzpomíná i na setkání s Václavem Havlem, článek o Mileně 

Bohatové, autorce knihy o paní Olze. Dozvíte se též, komu jsme pomohli a jaké akce se u nás 

v nadaci konaly.

Milí přátelé, děkuji Vám mnohokrát za letošní přízeň a podporu a přeji Vám krásné vánoční svátky.

    
 Monika Granja

ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

Editorial
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Osobní odpovědnost 
každého z nás
 

 Co vás přivedlo do neziskového sektoru?
V současné době dává hodně firem důraz 
na společenskou odpovědnost, tedy na  
Corporate Social Responsibility (CSR).  
Vedle ní ale existuje něco, čemu já říkám 
ISR (Individual Social Responsibility), tedy 
osobní odpovědnost, kdy část odpovědnosti 
za dění kolem sebe přebírá každý člověk. 
Tak jsem to vždycky chápal. A když jsem se 
rozhodoval, jak já mohu a chci využít svého 
volného času ve prospěch ostatních, rozhodl 
jsem se orientovat na oblast vzdělávání. 
Působím tudíž v různých vědeckých radách, 
třeba na ČVUT, na Jihočeské univerzitě, 
ke které mám jako rodák z Českých 
Budějovic vztah, jsem ve správní radě VŠE, 
kde jsem graduoval, pracuji pro Nadaci 
CERGE-EI a English College in Prague. 

 Jak se stalo, že se vaše životní cesta 
zkřížila s VDV? Sice i tato nadace podporuje 
vzdělávání mladých lidí, kteří jsou handi-
capovaní buď zdravotně či sociálně, ale není 
to její jediná činnost. 
Dostal jsem nabídku stát se členem dozorčí 

rady VDV. Zprvu jsem se trochu zdráhal, 
neboť na jedné straně nemám volného času 
tolik, a byť zasedání dozorčí rady nebývá 
příliš často, tisíckrát nic umořilo osla. 
Na straně druhé však jméno Výboru dobré 
vůle a jeho zakladatelky Olgy Havlové má 
takový zvuk, že jsem tuto nabídku nedokázal 
odmítnout. A je mi ctí být s touto nadací 
spojen a trochu jí pomoci. Už i kvůli mému 
vztahu k Václavu Havlovi a jeho první ženě.  

Milá problesknutí  
s Václavem Havlem

 Václav Havel vás v roce 1999 jmeno-
val viceguvernérem ČNB a o rok později 
guvernérem centrální banky. Znali jste se už 
dříve?
Možná jsme se někde potkali, ale osobně 
jsme se neznali. Když probíhal proces nomi-
nace na guvernéra České národní banky,  
Václav Havel, jenž nebyl odborníkem 
na eko nomické otázky, konzultoval různé 
lidi na finančním trhu. Nakonec padla jeho 
volba na mě, což pro mě bylo velmi pří jem né, 
a to jak v případě jmenování viceguvernérem, 
tak později při jmenování guvernérem. 

 Jaký byl váš vztah? Jak jste Václava 
Havla vnímal?

K jeho osobním přátelům jsem nepatřil, ale 
vnímal jsem ho velmi pozitivně. V různých 
ekonomických otázkách si dovedu před-
stavit, že by se naše názory na něco lišily, ale 
jeho pohled na svět byl nesmírně sympatický 
a jako člověka jsem si Václava Havla vždy 
velmi vážil. 

 Setkávali jste se pak častěji?
Prezident Havel mě sice jmenoval gu-
vernérem centrální banky, ale odpovědnost 
skládání účtů má guvernér nikoliv k prezi-
dentovi, ale k Poslanecké sněmovně. Žádné 
pravidelné schůzky jsme tedy s Václavem 
Havlem neměli, naše setkání byla spíše 
náhodná a sporadická. 

 Přesto vás přišel podpořit, když jste měl 
po úspěšně vyhraných volbách na podzim 
2010 usednout do čela pražského magistrátu, 
ale nakonec se tak nestalo.
To pro mě bylo velmi milé a povzbuzující. 
V té době jsem se trochu ochomýtal  
kolem pražské politiky a kandidoval jsem 
za TOP 09, která v Praze volby vyhrála, 
na pražského primátora. Václav Havel mě 
přišel podpořit na bouřlivé první zasedání 
zastupitelstva magistrátu, kdy se podepiso-
vala koalice ČSSD – ODS, což znamenalo 
faktické odsunutí vítězné TOP 09. Byl to  
pro mě opravdu milý okamžik a podobná 
problesknutí mezi námi byla, byť jsme se

Rádi bychom vám představili doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc., 
jenž je od února 2016 členem dozorčí rady VDV. I když 
výraz „představit“ je nepřesný – Zdeněk Tůma byl deset 
let guvernérem ČNB, působil v prestižních mezinárod-
ních finančních institucích (Evropská banka pro obnovu 
a rozvoj, Mezinárodní měnový fond, Evropský systém 
centrálních bank) a určitý čas se angažoval v pražské 
politice. Nyní je partnerem jedné z největších poraden-
ských společností KPMG, kde zodpovídá za služby pro 
finanční sektor. Lidé ho tudíž dobře znají jako významného 
finančníka a makroekonoma, ale možná je překvapí tím, 
že se objevuje též ve světě neziskových organizací. Co ho 
k tomu vede? I o tom je následující rozhovor.

Irena Šatavová  
Foto z archivu Zdeňka Tůmy

„ Často zapomínáme 
a nedoceňujeme,  
co všechno se změnilo,“ 
tvrdí Zdeněk Tůma

Rozhovor



pravidelně nestýkali. Sledoval, co dělám, 
a držel mi palce.  

 Pro Václava Havla byla důležitá otázka 
občanské společnosti. Vnímali jste ji stejně?
Řekl bych, že pro Václava Havla byla 
občanská společnost celoživotním tématem, 
byť jsme o tom spolu nikdy nehovořili. 
Pro mě to není hlavní náplň mé profe-
sionální kariéry, ale asi bychom se spolu 
shodli na tom, že člověk má vůči společnosti 
určitou odpovědnost a měl by se snažit – při 
možnostech, které má – jí pomoci. Proto 
i můj vstup do pražské politiky odrážel to, že 
mi není jedno, co se děje kolem nás, a věřil 
jsem, že je možné to změnit. 

Rostoucí míra otrávenosti 
společnosti

 Věříte tomu i dnes, po zkušenostech, které 
jste v politice získal? 
Ukázalo se to být těžší, než se zdálo, ale 
přeci jenom se to mění. A já musím v této 
souvislosti říci, že my hrozně zapomínáme 
a nedoceňujeme, co všechno se změnilo. 
Vždycky mohou být věci lépe, ale stejně se 
za uplynulých 25 let udělal obrovský krok 
dopředu nejen z hlediska racionálního hod-
nocení, ale také ve společnosti.

 Lze to doložit nějakými fakty?
Naše společnost KPMG slavila vloni 25 let 
svého působení na českém trhu a v té sou vis - 
losti jsme dělali průzkum, v němž jsme po-
rovnávali preference v průzkumu veřejného 
mínění z roku 1990 s těmi získanými v sou - 
časné době. Přestože se dá objektivně a změ-
řitelně doložit, že se dnes máme lépe, lidé 
jsou v současné době daleko „otrávenější“. 

 Z čeho myslíte, že ta otrávenost lidí plyne?
Možná jsme na začátku měli představu, 
že budeme svět dohánět rychleji a že ho 
„předhoníme“, nebo že mu alespoň budeme 
blíže, než je tomu dneska. Určitou nevýho-
dou je nejspíš i to, že máme za souseda 
Německo a srovnáváme se právě s ním.

Avšak pokud vezmeme v úvahu ostatní země 
v Evropě, tak si vůbec nestojíme špatně. 
A chtěl bych opět zopakovat, že ne vždy 
doceňujeme, kde jsme byli v roce 1990. 
Například že jsme nemohli jezdit za hranice 
směrem na západ, zatímco pro dnešní mladé 
lidi je to zcela normální. Můj starší syn 
Tomáš studuje ve Skotsku a záleží to čistě 
jen na jeho rozhodnutí, zda chce studovat 
tady, nebo tam.

 Pozitivní vidění je určitě potřeba. 
Na druhé straně na podzim proběhly 
komunální volby a v několika případech 
se ukázalo, že strany, které v regionech 
zvítězily, se nakonec nedostaly do vedení 
krajů, neboť opozice se proti nim semkla. 
Což je mimochodem situace velice podobná 
té, kterou jste zažil při volbách do pražského 
magistrátu před šesti lety. Neplyne nespoko-
jenost lidí také z toho, že mohou mít pocit, že 
na jejich hlase nezáleží?
Nejsem politolog, abych mohl dělat analýzu 
toho, co to ukazuje a co by se s tím mělo 
dělat. Vysoká a těžko vysvětlitelná míra 
otrávenosti se však netýká jenom České 
republiky, objevuje si i v jiných zemích. 
Podívejme se na americkou veřejnost, jak 
byla před volbami rozdělená. Stejně tak 
brexit je odrazem určitého iracionálního 
rozhodování a znechucení ve veřejné sféře. 

„Páchání dobra“  
v neziskovém světě

 Vraťme se ještě k vašemu působení 
ve VDV. Je něco, co vás jako člověka, 
pohybujícího se v chladném finančním světě 
čísel, matematických zákonitostí a železné 
logiky, v nadačním prostředí překvapilo či 
dokonce zaskočilo?
Nevím, jestli finanční svět je až tak racionální. 
Ale určitě je to něco jiného než svět nezisko-
vých organizací. Motivace u ziskového sekto-
ru je celkem zřejmá – dosažení určitého zisku 
(přičemž paralelně s tím jde ona zmiňovaná 
korporátní odpovědnost), zatímco v nadačním 
světě je hlavním posláním „páchat dobro“ 
v oblasti, kterou si daná nezisková společnost

Rozhovor

„Často zapomínáme ...“  
pokračování rozhovoru se Zdeňkem Tůmou
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O Václavu Havlovi

„Poznal jsem Václava Havla 
již v době, kdy na tom nebyl 
fyzicky nejlépe, a proto 
působil křehce, navíc někdy 
snad i nerozhodně. Hledal 
to správné řešení, správný 
závěr, a proto pochyboval. 
Měl v sobě pokoru, byl 
si vědom toho, že člověk 
neví vše a nemá patent 
na pravdu. 
     Z těchto důvodů mohl 
někdy působit nerozhodně, 
ale přitom neztratil základní 
směr. Jeho pohled na svět 
a hodnoty byly jasně 
uspořádané. V debatách 
uměl poslouchat a tím si 
upřesňovat vlastní pohled 
na svět.
     … Zůstává pro mě 
zosobněním vůle, pokory 
a touhy po svobodě.“

Zdeněk Tůma v článku 
„Nepravděpodobný vůdce“, jenž vyšel 
v Hospodářských novinách 19. 12. 2011



Rozhovor

vymezí. Ale možná je tam jedna věc, na kte-
rou bych docela rád upozornil. 

 Pokračujte, prosím…
Zmiňoval jsem, že čím dál více firem se 
aktivně věnuje CSR, ale i tak jsme stále 
o dlouhé míle pozadu za vyspělými zeměmi. 
V těch vyspělejších se bere automaticky, že 
firmy podporují svět kolem nich, kdežto u nás 
je to v daleko menším rozsahu než kdekoliv 
jinde. Nedávno jsme o tom mluvili s panem 
Kejvalem, předsedou Českého olympijského 
výboru, který zmiňoval, že například při pod-
nikání v Holandsku není možné, aby se firma 
ucházela o nějakou zakázku, aniž by byla 
aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. 
A není rozhodující, zda to v dané zemi 
stanoví nějaká pravidla, anebo jde o úzus. 
V Česku máme hodně dobrých nápadů, co by 
se dalo pro společnost dělat, a potřeba jejich 
financování bude stále převyšovat možnosti. 
Ale i tak si myslím, že tady je pořád prostor 
pro zlepšení. O CSR se hodně hovoří, ale 
nemusí jít vždy jen o peníze.

 Když ne o peníze, tak o co?
Podělil bych se o velice unikátní zkušenost 
jedné neziskové společnosti, která také 
stále čelila tomu, jak financovat potřebné 
věci pro charitativní činnost. A rozhodla se 
postavit na Labi elektrárnu, kterou provo-
zuje, přičemž výnosy nesmí použít na nic 
jiného než na své charitativní programy. Ne 
každému se asi podaří postavit si elektrárnu, 
jde spíš o výjimku potvrzující pravidlo. Ale 
nové cesty existují a firmy by si měly být 
vědomy toho, co se děje kolem nich. 

 Vy se, pane Tůmo, angažujete nejen 
ve VDV, ale i v jiných nadacích, např. jste 
členem správní rady Nadace CERGE-EI či 
Nadace Jana a Medy Mládkových. U CERGE 
to celkem chápu, odpovídá to vašemu 
zacílení na vzdělání. Jaký je ale váš vztah 
k výtvarnému umění? 
V nadaci Jana a Medy Mládkových už 
nejsem, ale působil jsem tam řadu let. 
Odpověď na otázku PROČ je stejná 
jako u VDV – šlo o nabídku od známé 
mecenášky, která se těžko odmítá. Byla to

však zajímavá zkušenost, oblast umění je mi 
trochu vzdálená, takže to pro mě byl velký 
benefit, jenž mi rozšiřoval obzory. 

 Ve vaší rodině nejste jediný, kdo svůj čas 
a schopnosti věnuje dobrovolné činnosti pro 
druhé. Prozradíte více?
Moje manželka založila už před sedmi lety 
neziskovou společnost Dialog Jessenius, 
která působí v oblasti edukace ve zdravot-
nictví, zejména v oblasti onkologické péče. 
V posledních dvou letech stála za celorepu-
blikovou kampaní Ruce na prsa, podpora 
samovyšetření prsů u žen. Organizovali 
školení v rámci obchodních center, aby se 
prolomilo tabu o rakovině prsu, a spolupra-
covali také s Petrem Koukalem, jenž má 
obdobný program STK pro chlapy.

Běh, kolo, lyže …  
a láska k Šumavě

 O vás se ví, že máte vřelý vztah ke sportu. 
Mimo jiné jste běžcem dobré vůle pro VDV – 
jak se k tomu dostal? 
Já běhám dlouhodobě, takže to bylo celkem 
přirozené. Když se blíží nějaký ze závodů, 
je to pro mě takový milník nutící mě, abych 
začal víc trénovat; například na Pražský 
půlmaraton nebo Mattoni ½Maraton 
v Českých Budějovicích, který si nemohu 
jako tamní rodák nechat ujít. A když už 
běžím, je logická volba, že chci běžet nejen 
pro sebe, ale aby to i něčemu/někomu 
pomohlo. 

 Uvažujete o tom, že přesedláte na maraton? 
Párkrát jsem ho běžel, do cíle se dostanu, 
ale nemám toho moc naběháno. Letos jsem 
běžel maraton v Praze, avšak ty poslední 
kilometry už byly špatné, čas ani říkat 
nebudu. Pak jsem běžel maraton podél 
Lipna v rámci olympijského parku na Lipně 
v závěru olympiády v Riu. 

 Často se o vás psalo, že jste vášnivý 
cyklista dojíždějící do práce na kole. Stále to 
platí?

Snažím se jezdit na normálním kole, ale 
přiznám se, že teď tíhnu víc k elektro-
kolu. Nejde to pochopitelně každý den, 
jízda na kole do práce má určité logistické 
nároky, ale kolo je myslím si pro dopravu 
v Praze dobrá věc. Na Šumavě elektrokolo 
nepoužívám, tam jezdím na normálním kole 
či běhám – to jsou moje hlavní sportovní 
aktivity. 
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Přestože Šumava je pro Zdeňka Tůmu nejoblíbenější destinací 
(ať již na kole či na běžkách), tento snímek ho zachycuje během 
lyžařského závodu v Itálii (Marcialonga).



 Nemáte touhu zúčastnit se třeba slavného cyklistického závodu 
pro amatéry Cape Argus Cycle Tour, jehož 110 km dlouhá trať vede 
po jednom z nejkrásnějších cípů světa – po pobřeží oceánu kolem 
Kapského města? Prý je to úžasný zážitek!
Vím o tom, lákalo by mě to, ale je to časově hodně náročné. Jednou 
bych tam ale rád jel. Možná že teď, když se mnou na kole jezdí i syn, 
by na to mohlo dojít. Jinak ale moc necestuju. Když máme s rodinou 
čas, rádi vypadneme na chalupu na Šumavu a já si tam objíždím 
závody, které máme v okolí. Ať na kole, nebo na běžkách. 

 Sjezdovky vás nelákají?
Šumava je především na běžky. Kolem Železné Rudy se dá jezdit 
i na sjezdovky, to je ale pro nás už daleko. Většinou jezdíme jednou, 
dvakrát do roka na sjezdovky do Alp.

 Řekl jste, že moc necestujete, ale vaše práce vás během vaší 
kariéry zavedla na různá místa ve světě. To pro vás není radost?
Pokud jde o pracovní cestování, to je pro mě prostě jen práce: letiště, 
hotel, nějaká kancelář… Místo abych šel do kanceláře doma v Praze, 
tak do ní jdu někde jinde. A pak se snažím zase rychle dostat zpátky. 
Jako rodina občas cestujeme, dvojčatům Danovi a Alžbětě už bylo 
patnáct a staršímu Tomášovi je přes dvacet, takže si cestováním 
trochu rozšiřujeme obzory.
 

 Máte nějaké místo, kam se vracíte častěji a rádi?
Obecně se vracíme do Itálie, v létě jezdíme často na nějaký ostrov 
ve Středozemním moři, letos jsme třeba byli na Krétě. Pro mě ale 
místem, kde se cítím opravdu dobře, je Šumava. Jezdím tam rád já 
i moje rodina, přestože manželka je z Prahy. Já jsem do té oblasti 
jezdil už od dětství a láska k tomuto místu mi zůstala.   
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„Často zapomínáme ...“  
dokončení rozhovoru se Zdeňkem Tůmou

Poděkování

dim 285 × 109 mm, barvy 2
tech js@2142.net | 605232476

ČSOB ..........................................................................261 401 Kč
Hepato-Gastroenterologie HK, s. r. o.  ........................100 000 Kč
PROZNAK Praha, s. r. o.  .............................................50 000 Kč
IV-Nakladatelství, s. r. o.  ..............................................50 000 Kč
Milada Voborníková ......................................................20 000 Kč
Aleš a Iva Frelovi ..........................................................20 000 Kč
Generali Investments CEE, a. s.  ...................................15 600 Kč
GPA EVENT, s. r. o. ......................................................15 600 Kč
BVC Pňov Předhradí.....................................................15 000 Kč
MUDr. Pavlína Štorková ...............................................10 100 Kč
Alexandra Hardegg .......................................................10 000 Kč
Jana Rybenská ...............................................................10 000 Kč
Lenka a Josef Benešovi ...................................................9 300 Kč
Věra Kičmerová ..............................................................8 000 Kč
Jaroslav Čapka ................................................................7 800 Kč
KMPG Česká republika, s. r. o. ......................................7 800 Kč
NEXT REALITY GROUP, a. s. .....................................7 800 Kč
Jiří Hamáček ...................................................................6 000 Kč
Martin Kosobud ..............................................................6 000 Kč
Petr Onderišin .................................................................6 000 Kč
Mgr. Milada Škvainová ...................................................6 000 Kč
Luboš Kušnír ...................................................................5 100 Kč
Viktor Dvořák .................................................................5 000 Kč
Ing. Helena Kryštůfková .................................................5 000 Kč
Ing. Jan Vraný .................................................................5 000 Kč

Děkujeme našim dárcům 
za přízeň a podporu

Připravila Gabriela Bauer
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Obdarovaní

Devětadvacátý  týden  těhotenství  změnil 
rodičům  malého  Míši  život.  Byl  to  týden, 
kdy  se  Míša  předčasně  narodil,  a  rodičům 
k  velké  radosti  bohužel  přibylo  i  mnoho 
starostí.  „Míša  krvácel  do  hlavičky.  Krvá-
cení  s  největší  pravděpodobností  začalo  už 
v  děloze  a  bylo  velmi  rozsáhlé.  Vytvořilo 
se  mnoho  mozkomíšního  moku,  a  proto 
ještě  v  inkubátoru  prodělal  devět  punkcí,“ 
upřesňuje  jeho maminka  a  bývalá  zdravotní 
sestra, paní Bohuslava.
  Naštěstí se množení moku samo zastavilo 
a  Míša  nemusel  na  operaci.  Následovalo 
a  stále  však  následuje  spousta  zdravotních 
kontrol a rehabilitací, kterým se Míša a jeho 
maminka věnují ze všech sil a s obrovským 
odhodláním. A je to znát každým dnem.
  Přestože  tyto  pokroky  Míša  dělá,  nemá 
žádnou  smyslovou  vadu  a  zdá  se,  že  jeho 
mentální vývoj bude také v pořádku, ve vývo-
ji fyzickém zaostává. Ve dvou letech, kdy děti 
běžně sedí, běhají, Míša dokáže „pouze“ pást 
koníčky či kousíček se doplazit pro zamilo-
vanou  hračku.  „Největším  handicapem  je 
však to, že nedokáže sedět. Míša je totiž jinak 
velmi vnímavý a akční kluk a už teď je z něj 
cítit, že by strašně rád objevoval svět i mimo 
domov,“ dodává jeho maminka.
  Vzhledem  k  jeho  zdravotnímu  stavu  pro 
něj  však  nebyl  vhodný  obyčejný  dětský 
kočárek, který by mu toto objevování dovo-
lil. Potřeboval speciální kočárek Kimba Neo, 
jehož cena se pohybuje kolem 70 tisíc korun. 
Díky němu by se mohlo Míšovo tělo zpevnit 
a začaly by více pracovat ručičky.

  A  to  byl  jeden  z  důvodů,  proč  se  paní 
Bohuslava  obrátila  na  Výbor  dobré  vůle 
– Nadaci Olgy Havlové. Tím  druhým byla 
určitá  nostalgie.  „Kdysi  jsem  totiž  četla 
knížku o životě Olgy Havlové „Člověk má 
dělat to, nač má sílu“. Proto jsem jako první 
volbu pro pomoc zvolila právě tuto nadaci,“ 
dodává.
  Ve  VDV  zapojili  Míšu  a  jeho  příběh 
do  nadačního  projektu  Sport  pro  charitu. 
Míša měl to štěstí a našel si dokonce i vlast-
ní  patronku,  Martinu  Novákovou,  která  se 
podpory  této  sbírky  ujala  s  velkou  vervou. 

Významnými  částkami  sbírku  podpořili 
běžci ČSOB účastí na Birell Grand Prix Pra-
ha  a  Beach  Volley  a  Club  Pňov-Předhradí. 
Netrvalo  dlouho  a  zbývajících  téměř  27  ti-
síc korun, které bylo třeba doplatit k úhradě 
pojišťovny, bylo sesbíráno.
  Dneska už se Míša prohání ve svém novém 
kočárku a nás hřejí slova jeho maminky, když 
kromě  mnoha  slov  díků  napsala:  „Kočárek 
už  máme  pěkně  špinavý,  protože  Míša  je 
nadšený  z  objevování  nových  věcí  venku, 
takže  pořád  někam  jezdíme,  a  díky  této 
mobilitě máme mnoho dalších plánů.“ 

Zuzana Hanušová
Foto: z archivu rodiny Míši

Díky sbírce projektu VDV 
Sport pro charitu se  
Míša prohání v novém kočárku!
V prosinci budou Míšovi dva roky. 
Dva roky štěstí, ale i starostí. Míša 
se totiž narodil předčasně a již 
krátce po porodu mu lékaři zjistili 
krvácení do mozku. A právě proto 
se letos v létě ocitl „ve dveřích“ 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové.
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Rok Olgy Havlové

 Co bylo pro vás impulsem k napsání knihy 
o Olze Havlové? 
Dlouhou dobu jsem pracovala jako redaktorka 
ve společenských časopisech, v nichž bylo 
v 90. letech plno rozhovorů s herci, zpěváky… 
tzv. VIP, zatímco vědci, lékaři a významní 
odborníci byli opomíjeni. Chtěla jsem 
napsat o někom, kdo něco dokázal nejen pro 
svou image, ale hlavně pro ostatní. A právě 
taková paní Olga Havlová byla – nesmírně 
obětavý člověk, který pracoval pro druhé lidi 
a zasloužil si jejich úctu. Velkých žen v české 
historii bylo více, dnešní generaci se snad 
vybaví Rettigová, Krásnohorská, Němcová…, 

ale nerada bych zkoumala, kolik toho o nich 
známe. Paměť národa je třeba udržovat. 

 Znala jste se s paní Olgou osobně? 
Neznala. Začala jsem její život a práci 
podrobněji poznávat až po její smrti. Přála 
bych si, aby moje kniha byla jakýmsi 
kamínkem v mozaice na hrobě paní Olgy.

 Jak tedy kniha vznikala, když jste se 
nesetkaly? 
K paní Olze jsem se dostala „nablízko“ díky 
lidem, kteří ji dobře znali. Za mnohé vděčím 
především chartistovi Zdeňkovi Urbánkovi 
(který napsal i předmluvu ke knize – pozn. 
red.). Ten mě poslal dál – za těmi, kteří 
Olgu vídali v různých časech a podobách 
a ochotně mi o ní vyprávěli.

 Jak dlouho kniha vznikala? 
Paní Havlová zemřela v lednu 1996. Asi 
tři měsíce jsem se potom setkávala s jejími 
přáteli a známými. Teprve potom jsem si 
troufla o ní vypovídat, respektive zpracová-
vat vzpomínky na ni. Měla jsem v té době 
tři malé děti a chodila jsem do práce, takže 
jsem psala po večerech. Kniha vyšla v roce 
1997. 

 Měl Václav Havel možnost přečíst si 
knížku ještě před tím, než vyšla? 
Ano, donesl mu ji ukázat Arnošt Lustig 
a prý se mu hodně líbila. Říkal, že viděl 
různé pokusy o zpracování životopisu své 
manželky a že tenhle je výstižný a dobře 
zachycuje to, co bylo na Olze podstatné. 
Rozhodně se vydání knihy nebránil. 

„Paměť národa je třeba udržovat,“
tvrdí (a zároveň tak činí) Milena Bohatová

Kniha Olga Havlová, kterou o paní Olze napsala těsně po její smrti Milena Bohatová (51), vyšla letos 
podruhé, tentokrát v nakladatelství Albatros Media. Knížka vykresluje první manželku bývalého 
prezidenta Václava Havla jako statečnou ženu, jejíž život rozhodně nebyl lehký, která by ale sama sebe 
bezesporu označila za obyčejnou ženu. A jaká je autorka, která nám obraz paní Olgy zprostředkovává? 
Snažili jsme se to zjistit během následujícího rozhovoru. 

Irena Šatavová
Foto: Martin Salajka

Soukromá potěšení paní Olgy
 Ke zcela soukromým potěšením paní Olgy patřilo i jedno skutečné sběratelství. Sbírala 

kuchařské knihy. Nevyužívala však z nich ani tolik konkrétní návody k přípravě jednotlivých 

jídel, spíš se nechávala recepty inspirovat při sestavování jídelníčků. Připravit opravdu per

fektní menu byl totiž pro ni skutečný koníček. 

 S vařením úzce souvisí i její další záliby. Například ráda pěstovala a sušila bylinky – sa

turejku, libeček, bazalku, které přidávala hlavně do salátů. Zahradničení pro ni bylo nejen 

relaxací, ale – jak už odpovídá její povaze – také praktickou věcí.

 Chodila ráda také na jahody a na maliny. Ale nejraději ze všeho sbírala houby. S celou 

partou přátel jezdili pravidelně do slovenských hor, na Kysuce, kde byl pravý houbařský ráj. 

Nejčastěji však houbařila v lesích v okolí Hrádečku. Při těch výpravách ji vždycky provázel 

pes. Prý to bylo naprosto ideální. „Pes se mě na nic neptá, nemusím mu odpovídat, nemusím 

s ním konverzovat,“ vysvětlovala Olga Havlová.

Úryvek z knihy M. Bohatové: Olga Havlová, str. 91 a 92 
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 Vy jste se znala s Arnoštem Lustigem? 
Poznala jsem ho jako novinářka. Dělala jsem 
s ním jeden ze svých prvních rozhovorů pro 
časopis Story a povídali jsme si asi 15 hodin 
– stále bylo o čem. Když mi nabídl tykání, 
tak jsem si musela hodně zvykat.

 V knize popisujete jak pozdější „hradní“ 
život paní Olgy, tak také ten disidentský, 
který mu předcházel. Co vás na něm zaujalo? 
To, co tady dneska chybí. Nenadávat 
a nehořekovat za rohem v bezpečí, ale 
pokoušet se něco doopravdy změnit, 
přestože tím riskuji. Jistě to bylo spojeno 
s určitou až živelností, ale to nepovažuji 
za podstatné. Není důležité, „s kým se kdo 
líbal“, ale co udělal! 

 Jste autorkou i několika dalších knih, 
ale je těžké je všechny vysledovat, neboť 
vycházely pod různými jmény. 
Já jsem rozená Salajková. Po svatbě se svým 
prvním mužem, se kterým jsem měla tři 
děti, jsem se jmenovala Pekárková a pod tím 
jménem vyšla i kniha Olga původně. Manžel 
od nás odešel, když bylo dětem 3, 5 a 6 let. 
Pak jsem se musela postarat sama. Jméno 
Bohatová, které je na titulu reedice knihy, 
mám po svém druhém manželovi, kterého 
jsem si vzala, když děti dospěly, ale dlouho 
to nevydrželo. Zůstalo mi po něm jen to 
příjmení.

 Vždycky jste toužila stát se spisovatelkou? 
Psaní mě bavilo vždycky a začínala jsem 
odmalinka s básničkami, pak se slohovými 
pracemi… Jen v koutku duše jsem chtěla 
být novinářkou, ale ne v době (80. léta), kdy 

se o ničem vlastně doopravdy psát nedalo. 
Vystudovala jsem matematické gymnázium, 
neboť jako dceru faráře mě jinam nevzali. 
Po maturitě jsem se hned provdala a byla 
doma s dětmi. Když jsem je po rozvodu 
musela sama živit, nastoupila jsem jako 
ekonomka do družstva Keramo v Praze, kde 
jsem zůstala dva roky. Přitom jsem externě 
psala a po dvou letech odešla pracovat jako 
redaktorka k Halině Pawlowské, která právě 
založila časopis Story. 

 Jak k tomu došlo? 
V dospívání jsem navštěvovala stejný 
literární klub Literárium, kam deset let přede 
mnou chodila i Halina. A moje maminka mi 
radila: Zavolej jí, třeba bys pro Story mohla 
začít pracovat. Moc jsem tomu nevěřila, ale 
vzala jsem telefon a ozvala jsem se jí, že 
umím psát. Řekla: Ukaž! 

 Jak dlouho jste ve Story pracovala? 
Asi čtyři roky. Přesně do dne, kdy v knižních 
novinkách vyšlo oznámení o vydání mojí 
knihy Olga. Halina mě i moji kolegyni, která 
mi s knihou pomáhala, na hodinu vyhodila. 
Pravdou je, že jsme dostaly odstupné. Ale 
najednou jsem byla ze dne na den bez práce. 

 Kam vás tedy osud zavál? 
Potom jsem pracovala dalších osm let jako 
redaktorka v různých časopisech. Nakonec 
jsem přešla do knižního nakladatelství a tam 
mě práce hrozně bavila. 

 Více než vlastní psaní? 
Bylo to nesmírně kreativní! Vymýšlela 
jsem podobu knih i jejich uvedení na trh. 

Vzpomínám si například na knížku o povod-
ních, kterou křtil pan Jiří Suchý. Ne vínem, 
ale blátem z povodní. Nebo jsme vydali 
knihu k popravě 27 českých pánů. Podařilo 
se dát dohromady 27 známých českých 
spisovatelů, z nichž si každý vylosoval 
jednoho z popravených a napsal o něm vlast-
ním způsobem povídku. Křest knihy jsem 
zorganizovala přímo na místě popravy tak, 
že každý z autorů položil na katovský špalek 
růži za svého pána. A nevěřili byste, jak bylo 
těžké sehnat právě ten špalek! 

 Vy jste se autorskému psaní ale zcela 
neodrodila a vyšla vám docela pěkná řádka 
vlastních knih. Pochlubte se. 
Po knížce Olga jsem napsala knihu pohádek 
Na mou duši do psích uší, kterou ilustroval 
Marek Brodský a hlavně pohádky „jako“ 
vyprávěl Vlastimil Brodský svému 
jezevčíkovi a později je namluvil i na CD, 
které také vyšlo. V roce 2000 mi vyšly 
knihy dvě: Takový byl Jiří Sovák, s nímž 
jsem se dobře znala, a knížka příběhů Potrat 
Ano – Ne aneb Na pokraji života. Pak mám 
na svém kontě ještě Kroniku města Újezd 
u Brna, Život křesťanů husitského vyznání 
v Pražské diecézi CČSH a moje detek-
tivky vyšly ve velmi důstojné společnosti 
v několika sbornících krimipovídek.

 Záběr vašich knih je velmi široký. Stejně 
zajímavé je i to, že jste ve svých 45 letech 
začala dálkově studovat teologii na Univerzitě 
Karlově. Co vás k tomu přimělo? 
Děti dospěly, osamostatnily se a bylo načase 
udělat něco sama za sebe. Začala jsem 
pracovat na pražské diecézi CČSH. Tam 
jsem potkala úplně jiný okruh lidí, než jaké 
jsem znala ze světa bulváru. Složila jsem 
kazatelské zkoušky a začala pomáhat i jako 
nemocniční kaplan v LDN. No a čím dál víc 
jsem viděla, jak nic nevím a že to vědět chci. 
Tak jsem šla na teologii. 

 Váš otec byl farář a profesor Husovy teo-
logické fakulty, takže to pro vás nebyl krok 
do neznáma. 
Ano, Boha jsem neobjevila až ve škole, 
znala jsem ho odmala z domova. Táta nás 
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ale rozhodně nikdy k ničemu nenutil. Až 
na škole jsem najednou poslouchala, žasla 
a chtěla vědět víc. Najednou jako bych 
vyšla z vany a byla osvěžená, vše bylo čisté 
a jasné. 

 Pak ale přišla rakovina… 
Měla jsem před státnicemi. Diagnostikovali 
mi rakovinu jazyka a měli mě operovat. 
Já jsem se ale toužila stát farářem a kázat 
– ne kvůli vlastnímu kázání, ale abych se 
mohla starat o lidi. Je mnoho těch, kteří 
to potřebují, a nejsou to žádné „svíčkové 
báby“. Víra, to není jen náboženský postoj, 
ale společensko-kulturní život. Proto jsem 
se bála, že bych po operaci jazyka nemohla 
mluvit. Šla jsem na ozařování, ale po roce se 
objevila nemoc znova, takže jsem se operaci 
nevyhnula. Myslela jsem si, že mě snad Pán 
Bůh chce jako kazatele umlčet. Lékaři ale 
splnili, co slíbili – mluvit mohu.

 Takže se vám podařilo nad nemocí vyhrát? 
Vždycky mě udiví, když někde píšou, že 
někdo zvítězil nad rakovinou. Myslím, že 
člověk, který tím prošel, by to tak netvrdil. 
Tak nějak žiji, píšu a mluvím…

 Jsou ale věci, které vás určitě těší… 
No to je právě to kouzlo. Nefrfňat a vidět to 
krásné a pokud možno to dělat. Mimo jiné 
mám zahrádku nedaleko domova, kde se 
vyžívám a až ji zazimuji, tak se pustím opět 
do psaní. V hlavě mám další knihu pohádek, 
ale nejdřív kuchařku pro lidi, kteří, tak jak 
jsem důvěrně poznala, nemohou kousat, 
polykat… něco jako kniha Amarounů aneb 
Pochutnání bez kousání. Na hubnutí je mi-
lion rad a tisíce dietních kuchařek. Co když 
ale musíte přibrat a téměř nemůžete jíst?

 Co prozradíte o své rodině? 
Žiju teď s maminkou, které je 81 let a je 
prostě úžasná. Moji tři synové jsou dospělí, 
slušní lidé. První vnouček už chodí do školy 
a koncem ledna prý budu mít vnučku. Tak už 
to Bůh určil: nějakou dobu vás nechá trpět, 
chvilku vás osvítí a na okamžik vám dovolí 
koupat se v radosti. Takže nic nového pod 
sluncem a žádný důvod to vzdávat. 

Zaměřeno na…

Ludmila Šilhánková prodělala v dětství 
obrnu s celoživotními následky. Přesto 
vystudovala Vysokou školu chemicko-
technologickou a brzy po ukončení studií 
nastoupila do Ústavu biochemie a mikro-
biologie VŠCHT, kterému zůstala věrná 
až do odchodu do důchodu. Během své 
dlouholeté činnosti dosáhla mnoha výsledků 
mezinárodního významu a stala se uznáva-
nou mikrobioložkou.
  Zemřela před 5 lety ve věku nedožitých 
84 let. Ve své závěti odkázala VDV přes 
dva miliony korun na podporu vzdělávání 
a rekreace dětí a mladých lidí se zdravotním 
postižením, ze kterých VDV vytvořil Fond 
profesorky Šilhánkové. Z něj v letech 2013 
a 2014 podpořil více než 220 dětí se zdravot-
ním postižením. 
  Na slavnostním večeru Nadace Via 
19. října 2016 přebírala Cenu Via Bona pro 
Ludmilu Šilhánkovou její bývalá studentka 
a později spolupracovnice Kateřina Demne-
rová z Ústavu biochemie a mikrobiologie, 

doprovázená ředitelkou VDV Monikou 
Granja. Z úst paní Demnerové zaznělo: 
„Ludmila Šilhánková byla nejen zapálená 
vědecká pracovnice a pedagožka, ale 
i oblíbená kolegyně, rádkyně a spolupra-
covnice jak studentů, tak mladých kolegů 
a doktorandů.“ Přes svůj tělesný handicap 
prý byla optimistka, životní elán rozdávala 
i ostatním a ve své nelehké situaci měla 
neobyčejnou sílu a chuť do života. „Všichni 
její blízcí si dobře pamatují, jak skromný 
život vedla, a o to více si vážíme zjištění, že 
po většinu života spořila, aby mohla pomoci 
ostatním. Navíc zcela nezištně a bez jakékoli 
okázalosti. Až pět let po její smrti jsme se 
jakožto její nejbližší kolegové dozvěděli, 
že odkázala přes 2 mil. korun VDV. Lído, 
děkujeme vám za celoživotní inspiraci! Bu-
dete vždy naším vzorem a jsme pyšní na to, 
že jsme mohli být vašimi kolegy,“ řekla 
Kateřina Demnerová. 
  A my jako nadace se k jejím slovům 
připojujeme: „Díky!“. 

Hana Füleová, foto: KRYKR.COM

 
Pomáhala za života, 
pomáhá i po něm
Cena Via Bona pro Ludmilu Šilhánkovou

Rok Olgy Havlové

Cena Via Bona je ocenění,  
které každoročně udílí  
Nadace Via jednotlivcům 
a firmám za významné a in-
spirativní počiny v oblasti 
filantropie. Letos získala cenu 
v kategorii Závěť pomáhá in 
memoriam prof. Ing. Ludmila 
Šilhánková, CSc.

Prof. Ing. Ludmila Šilhánková, CSc. 

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., která na slavnostním 
večeru přebírala Cenu Via Bona in memoriam pro Ludmilu 
Šilhánkovou.

„Paměť národa ...“  
dokončení rozhovoru 
s Milenou Bohatovou



Přednášky pro veřejnost 
a seminář pro NNO
V rámci cyklu Zdraví a životní 
styl se v Městské knihovně 
v Praze uskutečnily přednášky 
pro veřejnost: Cholesterol 
a ateroskleróza (MUDr. Pavel 
Rutar), Kůže – největší orgán 
těla a zrcadlo našich (n)emocí 

(MUDr. Jana Štorková), Iracionální užívání léků (Mgr. Tomáš Cikrt). 
V prosinci uspořádal VDV také seminář pro neziskové organizace 
na téma Bazální stimulace, který vedla PhDr. Karolína Maloň Fried-
lová z Institutu Bazální stimulace.

Jak pomáháme
• V září proběhly pohovory se 
žadateli o stipendium ve dvou 
vzdělávacích projektech 
VDV. Na jejich základě bylo 
přiznáno stipendium 16 novým 
studentům ve Fondu vzdělání 
a dvěma v projektu Stipendia 
Nikoly Tesly. Celkem VDV 
podporuje téměř sto studentů 
se zdravotním nebo sociálním 
handicapem.

• V grantovém programu Senior podpořil VDV v říjnu 54 nezisko-
vých organizací celkovou částkou 2 809 000 korun.

Děkujeme našim  
dlouholetým dárcům!
• Již pošesté uspořádali 
zaměstnanci ČSOB Private 
Banking na podzim sbírku 
na pomoc čtyřem dětem se 
zdravotním postižením. Během 
prvních 5 let mezi sebou 
vybrali 187 245 korun a po-
mohli 10 konkrétním dětem. 
K výtěžku z letošní sbírky 
64 469 korun přidala banka 

dalších 30 000 korun z matchingového fondu Společně s ČSOB. 
• Adventní koncert dobré vůle, pořádaný advokátní kanceláří 
Kocián Šolc Balaštík ve prospěch VDV letos již po dvaadvacáté, se 
uskutečnil 4. prosince v Aule ČVUT – Betlémské kapli. Na programu 
byly skladby W. A. Mozarta a J. Haydna zahrané orchestrem PKF – 
Prague Philharmonia a klavíristou Karlem Košárkem pod taktovkou 
koncertního mistra Jana Fišera. Čisté výnosy z koncertů za dobu 
jejich konání přesáhly částku 22 milionů korun a i ty letošní poputují 
zejména na dlouhodobý projekt VDV Senior. 

Podzimní sportovní aktivity 
pomohly lidem s postižením
Společnost Generali Invest-
ments CEE uspořádala 13. září 
golfový turnaj v Panorama 
Golf Resortu Kácov. Výtěžek 
ze startovného vynesl 180 000 
korun, které byly věnovány 
na pohybovou terapii dětí 
s dětskou mozkovou obrnou. 

Výtěžek ze dvou zářijových závodů – Birell Grand Prix v Praze 
a Mattoni ½Maraton v Ústí nad Labem, určený pro lidi se zdravot-
ním postižením, se vyšplhal na 91 350 korun, z toho ČSOB přispěla 
22 400 korunami. Děkujeme!

Jiný den v bance
Stipendisté Fondu vzdělání, 
společného projektu ČSOB 
a VDV, se 22. září setkali 
s představiteli ČSOB v jejím 
sídle v Praze 5. Besedovali 
s generálním ředitelem Johnem 
Hollowsem, s hlavním ekono-
mem ERA Poštovní spořitelny 
Janem Burešem a ombudsma-

nem ČSOB a úspěšným paralympionikem Martinem Kovářem. O své 
životní příběhy se zde podělili bývalí stipendisté Fondu vzdělání 
Radek Laci, člen skupiny Vteřina poté, a Jiří Zeman, asistent soudce 
Ústavního soudu. Exkurze netradičně řešenou budovou banky 
zakončila příjemné setkání. 

Seminář v Knihovně  
Václava Havla
Ve spolupráci s Knihovnou 
Václava Havla uspořádal VDV 
19. října již druhý seminář 
– tentokrát na téma (Proč) 
je téma umírání stále tabu?. 
V sále zaplněném překvapivě 
většinou mladými lidmi se 

nad nelehkými otázkami spojenými s tématem umírání zamýšleli 
socioložka Jiřina Šiklová, specialistka na paliativní medicínu Irena 
Závadová, ředitel hospice Jiří Krejčí a etik a teolog Jaromír Matějek. 
Diskuzi moderovala Stáňa Lekešová.

Aktuálně

Ze života VDV

Hana Fűleová
Foto: Zdeněk Chrapek, Tereza Říčařová a archiv VDV
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  prosinec 2016 – výstavu fotografií o Olze 
Havlové hostí Liberec.

  18. ledna 2017 uspořádá Divadlo Letí 
benefiční představení inscenace Olga 
neboli Horrory z Hrádečku ve prospěch 
VDV. Informace o vstupenkách bude 
možné získat na webu VDV.

  6. ledna 2017 se bude od 9 hod. konat 
lékařský seminář Visiting Professorship 
z oboru patologie, který pořádá VDV, 
Fingerlandův ústav patologie Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Na semináři 
vystoupí Prof. Steven D. Billings, 
patolog Oddělení anatomické patologie 
na Cleveland Clinic, USA. Seminář se 
koná v prostorách ČSOB Inspirace a je 
určen pro lékaře.

  11. ledna 2017 vás zveme na přednášku 
z cyklu Zdraví a životní styl na téma 
O výživě jinak – jak ovlivnit me-
tabolismus svou myslí. Přednášet bude 
Mgr. Michaela Pavlíková, certifikovaná 
koučka psychologie výživy, absolventka 
výcviku v americkém Institute for the 
Psychology of Eating. Akce se uskuteční 
od 17 hod. v Městské knihovně v Praze.

  do 31. ledna 2017 se lze hlásit na další 
kolo lékařských seminářů v Salzburku 
(více informací na www.vdv.cz/projekty/
salzburg-seminars).

  od 31. ledna do 10. dubna 2017 je možné 
zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové. 
Slavnostní předávání Ceny Olgy Havlové 
se uskuteční v pondělí 29. května 2017.

  1. února 2017 se bude od 17 hod. konat 
další přednáška z cyklu Zdraví a životní 
styl v Městské knihovně v Praze. Na téma 
Psychosomatika bude přednášet Martina 
Nováková.

  do 25. února 2017 mohou studenti se 
zdravotním nebo sociálním handicapem 
zasílat žádosti o stipendium z Fondu 
vzdělání.

  26. února 2017 je uzávěrka pro podávání 
žádostí o grantovou podporu z programu 
Senior.

  1. března 2017 je uzávěrka pro podání 
žádostí o podporu z Fondu pomoci dětem 
s dětskou mozkovou obrnou.

  1. března 2017 se bude od 17 hod. konat 
další přednáška z cyklu Zdraví a životní 
styl v Městské knihovně v Praze. Na téma 
Zdravý zrak – co očím prospívá a co je 
ohrožuje bude přednášet MUDr. Dana 
Liláková, Ph.D.

  31. března 2017 je uzávěrka pro zasílání 
žádostí o podporu z programu Obyčejný 
život.

  1. dubna 2017 poběží v závodě Sporti-
simo ½Maraton Praha 2017 běžci dobré 
vůle ve prospěch lidí se zdravotním 
postižením.

  10. dubna 2017 je uzávěrka pro podání 
žádostí o účast v jazykových kurzech 
v Anglii – projekt Letní jazyková škola 
pro děti z dětských domovů. 

Podrobnosti ke všem akcím získáte na  
www.vdv.cz
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Chcete pomoci?  
Prosíme, podpořte  
sbírku na elektrický vozík 
pro Viktora!

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

Patnáctiletý Viktor se narodil předčasně jako starší z dvojčat a jeho diagnóza zní 
dětská mozková obrna – spastická tetraparéza. V současné době navštěvuje spolu se 
svým zdravým bratrem základní školu v Českém Krumlově a výborně prospívá. Miluje 
počítač, plavání a potápění, baví ho angličtina. Po fyzické stránce je na tom ale hůř 
a bez rehabilitačních pomůcek a 24hodinové asistence by se neobešel.
 V poslední době Viktor hodně vyrostl a kvůli tomu je třeba vyměnit všechny 
pomůcky, které mu umožňují sedět s oporou – kromě jiného také elektrický vozík, 
který mu umožňuje volný pohyb venku, a dává mu tak relativní pocit svobody. Cena 
elektrického vozíku je 380 tisíc korun; pojišťovna část uhradí, ale doplatek 59 430 korun 
přesahuje možnosti rodiny žijící jen z jednoho příjmu.   
 Sbírku na pomoc Viktorovi můžete podpořit na www.sportprocharitu.cz, kde na
jdete také další sbírky na pomoc lidem s postižením.
 Chcete pomáhat VDV pravidelně? Staňte se členem Klubu přátel dobré vůle!  
Informace najdete na www.vdv.cz/pomahejtesnami

Děkujeme!
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