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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.

 Rok, který jsme věnovali 20. výročí založení Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, pomalu končí. 
Kruh dvaceti bodů, symbol vytvořený naším grafikem Pavlem Cindrem, se uzavírá a my vyhlížíme nový rok, 
nové plány, nové činnosti.
 Ohlédněme se ale ještě zpátky do roku 2010. Těší nás, že v něm znovu přišla ke slovu osobnost naší zakla-
datelky, paní Olgy Havlové. Již v lednu jsme v třeskutém mrazu odhalili pamětní desku na domě, kde má nadace 
své sídlo od roku 1992. Prostranství na Senovážném náměstí se naplnilo lidmi, kteří paní Olgu znali, kteří 
byli při založení nadace a kteří s ní spolupracují dnes, přáteli, dárci a podporovateli. Mezi hosty nechyběl pan 
bývalý prezident Václav Havel, biskup Václav Malý, Karel Schwarzenberg, Vlasta Chramostová a mnoho dalších 
známých osob. Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka doprovodilo slavnostní odhalení desky a ačkoliv si hráči 
na dechové nástroje stěžovali, co hrozného činí mráz a plynový ohřívač dohromady s jejich „plechy“, atmosféra 
byla úžasná, dojemná i radostná.
 V polovině roku se konalo v Pražské křižovatce udělení Ceny Olgy Havlové. I zde hrála hudba význam-
nou roli, neboť dětský soubor Bambini di Praga zpíval za doprovodu rockové kapely Plastic People of the 
Universe a tlumočnice znakového jazyka paní Marie Horáková pantomimickými pohyby na podiu vytvářela 
obraz hudby a textů pro neslyšící. Šaramantní Tereza Kostková program komentovala. MUDr. Jiří Kříž, primář 
spinální jednotky ve Fakultní nemocnici Motol a nový laureát Ceny Olgy Havlové, sám po těžkém úrazu páteře 
upoutaný na vozík, zaujal proslovem, který neskrýval obtíže, s jakými se potýkají lidé se zdravotním postižením, 
ale potvrzoval, že silou vůle lze dosáhnout začlenění do společnosti, být užitečný pro druhé. Udělení Ceny 
MUDr. Jiřímu Křížovi, osobnosti s ohromným morálním kreditem, se stalo symbolickým vyvrcholením poslání, 
které paní Olga zanechala své nadaci a které působí dodnes. Mnoho účastníků slavnosti na to poukazovalo. 
 Myšlenky, cíle a aktivity VDV jsou shrnuty v reprezentativní publikaci s názvem Dvacet let Výboru do-
bré vůle, kterou nadace vydala. Najdete v ní mimo jiné též seznam osobností, které významně přispěly finančními 
dary na činnost nadace, seznam našich letitých spolupracovníků a nakonec i těch, kdo uskutečnili vynikající 
projekty v oblasti podpory lidských práv, zdravotní, vzdělávací, ale nejvíc sociální. 
 Závěr roku patřil výstavě fotografií paní Olgy Havlové z doby, kdy ve VDV působila. Koncipovali jsme 
ji jako uměleckou, snímky jsme nechali zbavit technického smetí a vyladit barvy. Vznikl velmi působivý soubor 
fotografií z archivu nadace, který jsme za velkého zájmu veřejnosti nechali vystavit v kavárně kina Lucerna 
v Praze a který napřesrok poputuje do Mendelova musea v Brně a pak do vstupní haly zámku v Častolovicích. 
 Rok oslav skončil. Jako bychom odstrojovali vánoční stromeček. Chtěla bych poděkovat správní i dozorčí 
radě, s nimiž jsme měli výbornou komunikaci, celému malému týmu nadace, kde pracují Eva Kvasničková, 
Monika Granja, Gabriela Türkeová a Jitka Horáková, naší paní účetní Kubátové, doktorovi Hanzalovi, 
dobrovolníkům a dobrovolnicím. Nikomu se nechce do všedních dní. Čekají nás nové programy a nové projekty. 
A tak jdeme, abychom vytvořili další část cesty.

Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Editorial

Fotoreportáž
z vernisáže výstavy
fotografi í
o paní Olze Havlové



 Jak to tehdy začátkem 90. let bylo?
Pracoval jsem v ČEZu, kde jsem měl 
na starosti komunikaci. Řešili jsme ten-
krát velký problém: Jak překonat dobu, než 
dokážeme zmodernizovat a vyčistit uhelné 
elektrárny v severních Čechách? Jak pomoci 
nejpostiženějším oblastem? Vymýšleli jsme 
takový projekt podpory, aby garantem jeho 
správnosti byla nějaká nezpochybnitelná 
autorita, která dokáže nemalé fi nanční 
prostředky námi do projektu vložené 
rozdělit způsobem, jenž nebude kontroverzní 
a nezpůsobí hádky.

Setkání s paní 
Olgou Havlovou

 A tak jste se dostali k VDV?
Ano. Oslovili jsme VDV a společně jsme 
vypracovali program ozdravných pobytů 
pro děti ze severních Čech. Zahájili jsme ho 
v roce 1993 a částka věnovaná v prvním roce 
na tento projekt představovala 60 milionů 
korun. To byly velké peníze! Paní Olga 
Havlová a její kolegyně připravily klíč, 
jakým se tyto prostředky budou rozdělovat 
do jednotlivých regionů a jak budou 
vybírány děti, které se ozdravných pobytů 
zúčastní. 
 

 Jak dlouho fungoval tento projekt?
Do roku 1998. Objem fi nančních prostředků 
se postupně zmenšoval v závislosti na tom, 
jak přibývalo modernizovaných, odsířených 
elektráren. Nicméně jsme si vyzkoušeli, že 
velká fi rma a nadace mohou velmi efektivně 
spolupracovat ku prospěchu jak té fi rmy, tak 
těch, jimž fi rma chtěla pomáhat. 

 Máte z té doby na paní Olgu nějakou 
osobní vzpomínku?
Při našich setkáních jsem k ní pokaždé cítil 
velkou úctu a respekt, protože paní Olga 
byla osobnost. Ze začátku působila rezer-
vovaným dojmem a určitě velmi vážila, jestli 
bude chtít s ČEZem spolupracovat, nebo 
ne. Dobře si pamatuji, když poprvé přijela 
do naší elektrárny. Všichni byli trochu 
napjatí, neboť bylo známo, že co 
má paní Olga na jazyku, to bez 
servítků řekne. Myslím si, že 
naše elektrárny vzala na milost 
právě tenkrát, když jí kolegové 
vysvětlili, že ten bílý kouř, 
který se valí z komínů naší 
první odsířené elektrárny, 
už nejsou zplodiny, ale 
čistá vodní pára.  
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Rozhovor s...

Novým členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se stal pan Miroslav Novák. 
Jeho cesta se s VDV protnula už začátkem devadesátých let, kdy na straně ČEZu spolupracoval 
s nadací na projektu léčebných pobytů dětí. A vida, uběhla dvě desetiletí a životní dráha 
do vedla Miroslava Nováka opět k VDV. Tentokrát však už stojí na „druhé straně“, přímo 
v srdci nadačního dění, které svým pulzováním udává tep celé organizaci.

Irena Šatavová

„Komunikace je nezbytností,“  
tvrdí člen správní rady VDV Miroslav Novák
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Rozhovor s...

Pohyb ve spirále mezi 
komunikací a energetikou

 Jak se dál vyvíjela vaše profesní dráha?
V ČEZu jsem pracoval celá 90. léta, potom 
jsem byl v Chemopetrolu a poté v Koramu
ředitelem marketingu pro motorové oleje. 
V roce 2004 jsem přijal nabídku AMI 
Communications a přešel jsem do této PR 
agentury, která patří mezi největší v ČR. Zde 
mám na starosti především fi rmy z oblasti 
průmyslu, například i ČEZ (pro mě je to 
srdeční záležitost, že mohu opět pracovat pro 
společnost, kde jsem s komunikací začínal), 
pracuji také pro chemické společnosti, 
takže jsem se takovým obloukem opět vrátil 
k ener getice, i když teď stojím na druhém 
břehu – v agentuře, která těmto fi rmám 
pomáhá s jejich komunikací.

 A jak komunikovat? Komunikace fi rem 
přes média není vždycky vnímána pozitivně – 
vezměte si tu přesilovku reklam, které na nás 
útočí z televize, rádií, novin… A vychvalo-
vané stránky výrobků nemívají s realitou 
leckdy vůbec nic společného.  
Myslím si, že se na PR (public relations) 
dá dívat i z jiné strany: jako na způsob, 

jak se prosadit, jak informovat o tom, co 
dělám. A pokud chce fi rma působit na trhu 
dlouhodobě, nemůže si dovolit něco zkreslo-
vat či dokonce lhát. Já osobně se věnuji stra-
tegickému PR, kdy je komunikace součástí 
strategie fi rmy a řeší ji nejvyšší management. 
Nejde tedy o produktové PR, u něhož se 
někdo může snažit krátkodobě prezentovat 
výrobek v co nejlepším světle, a časovým 
měřítkem pro takové PR může být jen malá 
část z jeho životního cyklu, třeba pouhé 
uvedení na trh. Strategická komunikace je 
o dlouhodobém fungování fi rem. Je to běh 
na dlouhou trať a to mě moc baví.

 Mají se PR komunikaci věnovat i na-
dace typu VDV? Nestačí jenom pomáhat 
potřebným tak, jako to dělala paní Olga, 
která o tom nechtěla dále mluvit?
Myslím si, že VDV za doby paní Olgy byl 
nadací, která nepotřebovala komunikaci 
aktivně vyhledávat, neboť charisma paní 
Olgy komunikovalo za ní. Paní Olga Hav-
lová byla jenom jedna a její nadace byla jed-
nou z úplně prvních nadací – v tom byl VDV 
v první polovině 90. let naprosto výlučný. 

 Co se v mezidobí změnilo? Proč je 
správné, aby dneska nadace informovaly 
veřejnost o svých aktivitách?
Mezitím vzniklo mnoho dalších nadací, 
kterým chybí osobnost typu paní Olgy 
či podobný komunikační nástroj, jímž 
paní Olga byla a díky čemuž sama o sobě 
přitahovala pozornost médií. Pokud tyto 
nadace chtějí v současné konkurenci dělat 
svoji práci, potřebují, aby se o nich vědělo. 
To ostatně platí také pro VDV dnešních 
dnů, neboť nemůže žít jenom z minulosti 
či z podstaty. Proto si myslím, že nadace 
a neziskové organizace mají dneska komu-
nikovat s veřejností prostřednictvím PR, 
musí představovat sebe, své projekty, své 
současné i potenciální partnery, musí jim 

„Komunikace je nezbytností,“ 
pokračování rozhovoru s Miroslavem Novákem

Miroslav Novák

 Věk: 49 let

 Vzdělání: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT

 Rodinný stav: ženatý

 Počet dětí: dcera a syn

 Počet čtyřnohých obyvatel domova: Emilka (to je fenka naší dcery)

 Oblíbené místo v Česku: Novohradské hory

  Oblíbené místo v zahraničí: Stubaital v tyrolských Alpách (18 let se tam v zimě vracím na 
stejnou farmu ke skvělým lidem)

 Oblíbené jídlo: těstoviny a středomořská kuchyně

 Oblíbený citát: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl…“

 Osobní předsevzetí do roku 2011: předsevzetí se snažím si nedávat

 Přání do 3. desetiletí činnosti VDV: hodně partnerů a splněných přání

Neumím exaktně
říci, zdali se na charitativní 
projekty vybírá rok od roku 
více, či méně peněz. Pocitově 

si ale myslím, že lidskost 
v nás zůstává a možná ještě 

přibývá.

„



Rozhovor s...

dávat zpětnou vazbu o tom, jak a na jaké 
projekty byly jejich peníze využity. Komu-
nikace je dneska nezbytností. A jak jsem 
si všiml, tady VDV rozhodně nic nezaned-
bává a patří v komunikaci rozhodně k těm 
nejlepším nadacím.

Nezklamat důvěru

 S jakými pocity vstupujete do správní rady 
VDV?
VDV jsem vždycky vnímal – a stále vnímám 
- jako výjimečnou nadaci, nadaci číslo 1. 
Považoval jsem za obrovskou čest, když 
mě na podzim 2010 oslovila ředitelka VDV 
MUDr. Milena Černá s nabídkou, abych se 
stal členem správní rady. Zvažoval jsem, 
zdali jsem dost dobrý na to, abych si mohl 
dovolit zasedat ve správní radě takové in-
stituce To byl můj oříšek k rozlousknutí. Na-
konec jsem si řekl, že to risknu, když jsem 
od paní Černé dostal tu důvěru. A udělám 
vše, abych ji nezklamal.

 Jaký je váš osobní vztah k charitě?
Podporuji Květinový den boje proti 
rakovině, který se koná každoročně 
v květnu, a těch kytiček mám doma už 
opravdu hodně. V naší agentuře spolupracu-
jeme s jedním dětským domovem a tam se 
také zapojuji.

 Vnímáte dnešní dobu spíš jako bezhlavý 
běh vpřed, anebo mají lidé čas a prostor 
k zastavení a vcítění se do druhých, kteří 
potřebují jejich pomoc?
Neumím exaktně říci, zdali se na charita-
tivní projekty vybírá rok od roku více, či 
méně peněz. Pocitově si ale myslím, že 
lidskost v nás zůstává a možná ještě přibývá. 
Vezměte si povodně či jiné vyhraněné situa-
ce, kdy lidé neváhají a pomáhají ostatním. 
Nejsem zastáncem názoru, že za našich 
mladých let bývalo všechno lepší. Už jenom 
tím, že přišel rok 1989, se všechno krásně 
změnilo. To, co mi na dnešní době vyhovuje 
méně, je ta strašná rychlost daná rychlostí 
komunikace. Člověk je pořád k zastižení: 
na mobilu, na internetu, internet už máte 

i přímo v telefonu, takže vás to všechno 
dohání, vtahuje… a unavuje. Ale na lidské 
vlastnosti to podle mě vliv nemá. 

Polapen golfem

 Lidé pohybující se v PR bývají velice 
vytížení a svým volným časem příliš nedis-
ponují. Vy ho máte?
Já si nestěžuji. Všední dny věnuji práci 
a snažím si zachovat volné víkendy, což se 
mi dneska už daří.

 Jak vypadá vaše víkendová relaxace?
Trochu pracuji na zahradě (ale jenom tro-
chu!) a pak se věnuji golfu. 

 Co vás ke golfu přivedlo?
Začal jsem ho hrát v roce 1997 vlastně z ta-
kové nerozvážnosti. Můj kamarád si přivezl 
golfové hole z Ameriky a při jejich koupi 
si neuvědomil, že držení hole neodpovídá 
držení hokejky. Většina golfi stů hraje na pra-
vou stranu, zatímco v hokeji je tomu naopak 
– většina lidí má levé držení hokejky, tzn. 
že levá ruka je níž. A pokud člověk o golfu 

nic neví a kupuje si golfové hole, uchopí ob-
vykle hůl hokejovým držením a udělá chybu, 
že si koupí špatné hole. To se stalo mému 
kamarádovi a přišel na to teprve tehdy, když 
mu to vysvětlil jeho trenér. 

Tuším správně, že vy hrajete golf na levou 
stranu?
Ano, já jsem levák, i když píšu pravou. 
Kamarád mě dlouho přemlouval a protože 
jsem stále váhal, dotáhl mě na driving range 
a tam se mi z těch asi sta odpálených míčků 
pár povedlo. A to je takový ohromný pocit, 
když vám ten míček, ta malá kulička, letí 
správně, že máte potřebu to zkoušet znovu 
a znovu. A protože jsem ten pocit zažil, byl 
jsem polapený. Ještě pár měsíců jsem to 
zkoušel s půjčenými holemi a pak jsem si 
je od kamaráda koupil. Golf je úžasný sport 
a je to vlastně taková droga. Neznám nikoho, 
že by golf hrál proto, že se to nosí. Osmdesát 
procent z lidí, kteří golf zkusí, mu prostě 
propadnou!

Vytěsnil vám golf všechny jiné koníčky?
Od záři do června ještě hraji lední hokej 
s partou kamarádů. Rád chodím do divadla. 
S knížkami je to horší, kromě odborné lite-
ratury sáhnu spíš po časopisech a všechno 
ostatní schovávám, jak s oblibou říkám, 
na pozdější dobu. Moc se těším na univer-
zitu třetího věku, ale musím si prý počkat až 
na důchodový věk. Uvažoval jsem o tom, že 
bych na ni mohl chodit v „předtermínu“…

A co by vás tam bavilo?
Jsem vystudovaný technik, tak bych se těšil 
na obory, které mě vždycky míjely. To je 
historie, sociologie, psychologie, možná 
něco z fi lozofi e. 

Vzhledem k tomu, že jste zatím ani 
nepřekročil padesátku, musíte své plány 
poněkud odložit. Jak ostatně vnímáte běh 
času a svůj věk?
S věkem já nemám žádný problém. 
A protože jsem vyladěním optimista, své 
manželce vždycky říkám: Ty největší starosti 
už máme za sebou a to nejhezčí období nás 
teprve čeká! 
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„Komunikace je nezbytností,“ 
pokračování rozhovoru s Miroslavem Novákem

VDV za doby
paní Olgy byl nadací, která 
nepotřebovala komunikaci 
aktivně vyhledávat, neboť 

charisma paní Olgy komu-
nikovalo za ní. Paní Olga 
Havlová byla jenom jedna 
a její nadace byla jednou 
z úplně prvních nadací 

– v tom byl VDV v první 
polovině  90. let naprosto 

výlučný.

„



Monika Granja, manažerka projektů VDV a Public Relations

Zaměřeno na...

Fenomén

„Public Relations“  

Již od svého vzniku si VDV uvědomoval 
potřebu prezentovat své výsledky veřejnosti, 
informovat o svých projektech, stejně jako 
o dárcích a o těch, kterým pomáhá. Využíval 
komunikaci také k tomu, aby upozorňoval 
na nedostatky v sociální politice státu 
a působil na její pozitivní změnu. VDV byl 
jednou z prvních organizací v zemi, která 
začala publikovat výroční zprávy, aniž by 
na to legislativa na počátku 90. let pama-
tovala. V průběhu 20 let své činnosti si VDV 
vybudoval renomé jedné z nejvýznamnějších 
a také nejdůvěryhodnějších organizací v ČR. 

Průlom v mlčení o tabuizovaných tématech
Vznik VDV na počátku 90. let doprovázela 
velká pozornost veřejnosti a médií. 
Oslovila je osobnost Olgy Havlové, její 
energie a síla měnit prostředí ve prospěch 
znevýhodněných. Paní Olga chtěla svou 
práci dělat tiše a skromně, proto pozor-
nost médií nevyhledávala. Přesto zprávy 
o činnosti VDV v médiích nechyběly. VDV 
začal jako první hovořit o otevření bran 
ústavů sociální péče a dětských domovů. Byl 
jednou z prvních organizací, které začaly 
podporovat hospicové hnutí a mluvit o tabui-
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Public Relations je jednou 
z důležitých složek činnosti 
nejen komerčních subjektů, ale 
také nevládních organizací. 
Komunikaci tyto organizace 
používají k zvýšení povědomí 
veřejnosti o její činnosti, 
k ovlivňování postojů veřejnosti 
ve vztahu k organizaci 
a k podpoře jejích cílů. Ani 
VDV není výjimkou a používá 
PR nástroje k podpoře své 
činnosti již druhé desetiletí. 

Monika Granja

zovaných tématech, jako jsou umírání, 
zdravotní postižení, sociální nouze či bez-
domovectví. Média byla dychtivá po těchto 
tématech, která byla v době totality zakázaná 
a tabuizovaná.        

V čele výzkumu veřejného mínění
Podle výzkumu veřejného mínění z roku 
2006, které pro Fórum dárců realizovala 

společnost Median, VDV byla jednou 
z nejvíce známých nadací v ČR. Výzkum 
doslova uvádí: „Z nadací jsou nejvíce známé 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
(uvedlo jej 14 % oslovených respondentů), 
Nadace rozvoje občanské společnosti 
(prostřednictvím svého nejznámějšího pro-
jektu „Pomozte dětem!"), Nadace Dagmar 
a Václava Havlových VIZE 97, Nadace 
Terezy Maxové, Nadace Adra a Nadace 
Charty 77.“

Nová komunikační strategie
Během dvou dekád činnosti prošla 
komunikační strategie VDV výraznou 
změnou. Po úmrtí paní Olgy začátkem roku 
1996 se přístup médií k VDV začal pomalu 
měnit. Postupně vznikala celá řada dalších 
nevládních organizací a iniciativ, které 
usilovaly o zájem médií. Novináři po opadu 
polistopadového nadšení také začali ztrácet 
zájem o sociální témata. Proto VDV vytýčil 
před několika lety novou komunikační 
strategii, která zahrnuje aktivní přístup 
k médiím, požívání nástrojů komunikace dle 
konkrétních cílových skupin a společnou 
komunikaci s partnery a dárci VDV. 

2009: 4. nejvíce medializovaná nadace
Nový přístup VDV k médiím nezůstal bez 
výsledku. Podle výzkumu medializace 
fi lantropie v ČR, který pro Fórum dárců 
každoročně zpracovává společnost Newton
Média, počet příspěvků v médiích o VDV 
stoupá. V roce 2008 se VDV umístil 
na 9. místě žebříčku nejvíce medializovaných 
nadací. V roce 2009 poskočil o pět příček 
nahoru a zařadil se již na 4. místo. K tomuto 
pozitivnímu vývoji medializace nadace 
přispěla také celá řada nových mediálních 
partnerů, jako je Česká televize, Český roz-
hlas, časopis 100+1, časopis Interní medicína 
pro praxi, týdeník Medical Tribune, portály 
Helpnet a MediPool, vydavatelství Econo-
mia, společnosti News Outdoor Czech Re-
public, s. r. o., a také NEWTON Media, a. s. 

Věříme, že se tento vývoj nezastaví a že se 
i nadále budeme těšit zájmu médií, mediál-
ních partnerů a široké veřejnosti.  

Zásady komunikace VDV:

 Transparentnost

  Pozitivní přístup

  Prezentace činnosti VDV bez 
citového vydírání

  Podpora dalších nevládních 
organizací v jejich komunikaci  

  Využití komunikace 
k upozornění na nedostatky 
v sociální politice státu



Ohlédnutí

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 2 (2010) : číslo 4 (prosinec) : strana 6

Kalendář
jubilejního roku 2010
ve VDV

Letošní rok byl pro VDV ve znamení oslav dvacátého výročí a vzpomínky na paní Olgu Havlovou, zakladatelku Výboru dobré vůle. 

Po dobu celého roku jsme pořádali akce a informovali veřejnost o naší činnosti v průběhu uplynulých 20 let. Náš dlouholetý grafi k 

Pavel Cindr navrhl logo 20 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, které jsme připojovali ke všem PR materiálům VDV. 

S potěšením můžeme říci, že naše jubilejní oslavy se setkaly s velice příznivým ohlasem od našich dárců, partnerů a ze strany 

veřejnosti. Jubilejní rok byl dovršen 14. prosince 2010, kdy jsme uspořádádali aukci předmětů, které paní Olga obdržela od dárců, 

partnerů a obdivovatelů při svém působení v nadaci.

Děkujeme při této příležitosti všem, kteří nám pomohli akce připravovat a realizovat a také zprostředkovat informace o nich.

Zde přinášíme přehled nejdůležitějších události v roce 2010.

Odhalení pamětní desky 
paní Olze Havlové

27. ledna 2010, v den úmrtí Olgy 
Havlové (1933 – 1996), odhalil 
VDV pamětní desku své zak-
ladatelce na budově sídla VDV 
v Praze na Senovážném náměstí 2, 
kde paní Olga působila v letech 
1992 – 1995. 
Odhalení desky se konalo 

za účasti bývalého prezidenta Václava Havla, předsedkyně správní 
rady VDV Dany Němcové a biskupa Václava Malého, člena správní 
rady VDV. Desítky pamětníků paní Olgy a příznivců VDV sledovalo 
odhalení desky za hudebního doprovodu Pavla Smetáčka a skupiny 
Traditional Jazz Studio. Tato akce se těšila velkému zájmu novinářů, 
informace o ni zprostředkovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, 
České noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, tyden.cz 
a řada dalších médií.

Dobré zprávy 
č. 1/ 2010

První číslo letošních 
dobrých zpráv jsme 
tematický věnovali 
dvacátému výročí 
VDV. Na jeho 

počátky a na setkání s paní Olgou Havlovou zavzpomínal biskup 
Václav Malý, člen správní rady VDV, Pavel Kavánek, generální 
ředitel ČSOB, dlouholetá dobrovolnice VDV Marie Prausová a Blan-
ka Dvořáková, ředitelka několika organizací starajících se o děti 
a mladé lidi s postižením. Se svolením spisovatele Pavla Kosatíka 
jsme otiskli výňatek z knihy o paní Olze Havlové, ve kterém citlivě 

popisuje její vnitřní život, který by jinak zůstal pro řadu lidi utajený: 
„Vnitřní život každého člověka je záhadný a ten Olžin byl záhadný 
dvojnásob, protože se z větší části odehrával ve společnosti, která 
potlačovala lidskou přirozenost v zárodku a nutila lidi k chování, 
kterého by se jinak nebyli dopustili.“ (Pavel Kosatík „Člověk má 
dělat to, nač má sílu. Život Olgy Havlové“. Mladá fronta, 1997)        

Publikace 20 let Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové

U příležitosti uplynutí dvou desítek let 
od založení VDV jsme vydali vzpomín-
kovou publikaci Dvacet let VDV, ve které 
se mapují jednotlivá léta a vzpomíná 
na lidi a události, které utvářeli dnešní 
podobu nadace. Publikace vzdává 

hold zakladatelce VDV paní Olze Havlové a zachycuje celou řadu 
důležitých projektů, které výrazně zlepšily život lidí se sociálním 
a zdravotním handicapem. Vzpomíná na řadu osobností, které 
s velkým osobním zaujetím pracovali pro VDV, a na řadu společností 
a partnerských organizací, které činnost VDV fi nančně či materiálně 
podpořily. 

Cena Olgy Havlové 
ve znamení 20 let 
VDV

Letošní Cena Olgy 
Havlové, která se 
konala v duchu oslav 
20. výročí založení 
VDV, proběhla oproti 
minulým ročníkům 

velice netradičně. Slavnost se odehrála v krásném prostoru Pražské 
křižovatky, jejíž velká kapacita nám umožnila pozvat celou řadu 

Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové            ročník 2 (2010) : č. 1 – březen                  

Zázračný první rok svobody! Trikolóry, 
úsměvy, euforie. Každý, kdo toto období 
zažil, má ze svého oboru něco k vyprávění. 
„Provětráme domovy důchodců, ústavy 
sociální péče a všechna ta smutná místa, kde 
lidé s postižením, staří a bezmocní žijí, ať chtějí 
nebo nechtějí. Ať si zvolí, kde budou žít. Ať se 

o ně postará rodina nebo laskavé pečovatelky v jejich vlastním domově. 
Hlavně děti, které se narodí s postižením, postihne je nemoc nebo úraz, 
ať mohou žít ve své rodině. Ať se lidé postarají, aby zmizely bariéry, které 

Po dvaceti letech                                                                                        bicích,  Prointepo v Hradci Králové. V Praze vzniklo sdružení na pomoc 
duševně nemocným Fokus, Armáda spásy se etablovala v Praze a Ostravě. 
 Tyto a další organizace prodělaly na začátku 90. let neuvěřitelný 
rozvoj a v krátké době prolamovaly veškeré hranice možností, jaké nabízela 
dosavadní legislativa. Nejenže pro společnost vytvořily vzory občanských 
postojů, ony navodily představu o tom, co dokáže iniciativa občanů, kteří 
se rozhodnou prosadit změnu. Navíc tím, že úspěšně fungovaly, tvořily 
půdorys pro budoucí záměry zákona o sociálních službách. 
 Tehdy jim paní Olga podřídila svůj život. Rozhodla se, že je 
ve všech ohledech podpoří. Při jednání s ministry, aby rozšířila jejich od-
borný obzor, při jednání se zahraničními firmami, které v novém teritoriu 
hledaly cíle pro „charitu“, při neformálních návštěvách v zařízeních pro 
lidi se zdravotním postižením. Vyhledávala kontakt s jejich obyvateli, 

Stránky aktualit připravila Monika Granja



Ohlédnutí 
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Kalendář jubilejního roku 2010 ve VDV

našich letitých dárců, příznivců a podporovatelů. Na účastníky 
Ceny čekalo unikátní společné vystoupení sboru Bambini di Praha 
a skupiny The Plastic People of the Universe. Cenu Olgy Havlové 
jsme udělili MUDr. Jiřímu Křížovi a také jsme poděkovali našim 
dárcům a partnerům za dvacetiletou přízeň a podporu. K 20. výročí 
VDV jsme také udělili zvláštní poděkování Václavu Havlovi 
za přínos občanské společnosti. 

Výstava fotografi í 
o paní Olze Havlové 
v Paláci Lucerna

Od 12. října 2010 
do 20. listopadu 2010 
se konala v Paláci 
Lucerna výstava 
fotografi í o paní Olze 
Havlové. Vystavené 
archivní fotografi e 

byly pořízeny O. Němcem, Z. Chrapkem, G. Čapkovou a dalšími 
profesionálními fotografy. Fotografi e představují paní Olgu v letech, 
kdy pracovala pro Výbor dobré vůle a později pro nadaci nesoucí 
její jméno. K výstavě byl vydán katalog fotografi í, který je umístěn 
na www.vdv.cz. Pokračování výstavy se bude konat v příštím roce 
v Brně a Častolovicích.

Aukce předmětů 
paní Olgy Havlové

Již v prvních letech po založení 
VDV si organizace získala širokou 
podporu a obdiv veřejnosti. 
Do kanceláře VDV pravidlně 
docházeli partneři a obdivo-
vatelé paní Olgy, kteří jí přinášeli 
upomínkové předměty jako 
poděkování za činnost VDV. 
Paní Olga často navštěvovala 
ústavy sociální péče, zvláštní 
školy a nově vznikající centra 
pro lidi se zdravotním postižením 
a jako projev díků dostávala 
výrobky dětí a mladých lidí 

s handicapem. Všechny tyto předměty paní Olga věnovala nadaci 
a nadace je dodnes opatruje. Některé z těcho darů VDV vyčlenil pro 
aukci k 20. výročí svého založení. Každý z předmětů má svůj vlastní 
příběh a nese v sobě vzpomínku na paní Olgu. Výtěžek z aukce bude 
použit na nákup nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek 
pro děti se zdravotním postižením (invalidních vozíků, digitálních 
sluchadel pro neslyšící apod.) v rámci veřejné sbírky VDV Dobra 
není nikdy dost. Jedná se o jeden z nejstarších projektů VDV, proto 
i výtěžek z aukce k 20. výročí založení poputuje na tento účel.  

Katalog aukce 2010

„Přáli bychom si,
aby právo na důstojnou existenci měli ti, kteří žijí 

s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, 
ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, 

ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. 
Snažíme se proto oslovit lidi dobré vůle,
aby byli připraveni pomoci ostatním.“



Ohlédnutí

Co se vám vybaví,
když se řekne VDV?
Rok 2010, kdy jsme si připomínali dvacet let od založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) první manželkou 

prezidenta Václava Havla, se chýlí ke konci. Ohlíželi jsme se na úplné počátky této nadace, ale vedle vzpomínek na uplynulá léta 

je tu i současný VDV – organizace neméně živá, silná a pomáhající důstojné existenci lidí nemocných či handicapovaných, lidí 

opuštěných, starých, těch, jež se ocitli v nouzi… Jak je vnímána svým okolím? Na to jsme se zeptali několika osobností, jimž jsme 

položili otázku: „Co se vám vybaví, když se řekne VDV?“ Zde jsou jejich odpovědi:

Livia Klausová 
manželka prezidenta republiky 
a předsedkyně správní rady Nadačního 
fond manželů Livie a Václava Klausových:

„Paní Olga Havlová, zakladatelka VDV.“

Václav Havel 
bývalý prezident ČR 
a manžel zakladatelky VDV Olgy Havlové

„VDV je nadace, kterou založila má první 
žena Olga jako jednu z prvních nadací – ne-li 
vůbec první – po roce 1989. Vzpomínám si, 
že to tehdy začalo dost nenápadně: chtěla 
si uhájit svou osobní integritu a jistou míru 

nezávislosti na mé politické funkci a současně dát smysl nové 
roli, v níž se tak trochu proti své vůli ocitla. Ve skutečnosti však 
tvrdohlavě pokračovala v tom, oč usilovala po celý život: nebýt obětí 
sentimentu, ale promyšleně, cílevědomě a neokázala pracovat pro 
dobrou věc. Když se na to dívám s odstupem, byla to ale přece jen 
změna dost zásadní. Se svými přáteli a spolupracovníky totiž začínala 
nenápadně měnit poměr mezi státním, veřejným a soukromým, 
mezi ziskem a charitou, mezi státem a občanskou společností. Svým 
nenápadným způsobem pomáhala svému okolí uvědomovat si, co 
znamená být občanem v demokratických poměrech.“

Jan Škrabálek 
extrémní sportovec, 
patron běžců dobré vůle

„Pro mě ve sportu je vůle strašně potřebná. 
Neustále s ní pracuji, a tak zjišťuji, že dobrá 
vůle je potřebná nám všem. Když jsem se 
poprvé setkal s VDV, cítil jsem hned, že zde 
bych chtěl pomoci. Hodně v životě dávám 

na první pocit. Když o tom dnes přemýšlím, tak možná spojení slov 
„dobrá vůle" a „Olga Havlová" bylo tím, co mě oslovilo.“ 

RNDr. Jitka Seidlová
zástupkyně veřejného ochránce práv 

„Odkaz prosté lidskosti (až do morku kosti), 
sounáležitosti a vzájemnosti, který v sobě 
nese symbol Olgy Havlové, je s výjimečnou 
citlivostí a pochopením po celou řadu let 
Výborem dobré vůle bezezbytku naplňován. 
Pro příběhy, kdy osud zažene člověka a rodinu 

do bezvýchodné situace, zdravotně postižené, oslabené stářím nebo 
děti bez pomoci, kdy je již s pomocí v nouzi i ombudsman, pak 
zbývá ještě VDV, kde lze nalézt nejnutnější záchrannou síť. Nemusí 
přitom jít vždy o peníze - již společné hledání řešení, pochopení 
a morální podpora může mít v takové situaci cenu zlata. Lidé, osob-
nosti „Dobré vůle”, jsou čistou vodou, jakousi jistotou dobrého mezi 
námi. Nemohu než říci - děkujeme a prosím vytrvejte a pokračujte, 
smysl vámi započatého je neocenitelný."

Karel Swarzenberg 
ministr zahraničních věcí ČR

„Kromě mnoha dobrých činů a pomoci, které 
Výbor dobré vůle vykonal, se mi vybaví Olga 
Havlová jako kromobyčejná žena a velká 
dáma. Byla vždy svá a přiznávám, že jsem 
ji měl velice rád, i když ona na mě někdy 
také zanevřela. Ale zajisté to byla opravdu 

pozoruhodná žena, kterou jsem měl tu čest poznat."

Kateřina Ptáčková
ředitelka sdružení Zelený kruh – asociace 
ekologických organizací

„Vybaví se mi profesionálně fungující nevlád-
ní organizace, která dlouhodobě a systema-
ticky podporuje aktivity občanské společnosti, 
zejména v sociální a humanitní oblasti. Vybaví 
se mi organizace, která je legendou a zároveň 

jedním z aktivních pilírů českého neziskového sekotru, organizace, 
která se úspěšně zasazuje o jeho další rozvoj. A v neposlední řadě se 
mi samozřejmě vybaví i osoba Olgy Havlové, kterou jsem bohužel 
neměla možnost poznat, ale jejíž práce si nesmírně vážím.“
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Fotoreportáž 

Vernisáž výstavy
fotografi í
o paní Olze Havlové 
12. října 2010 zahájil VDV v Kavárně Lucerna v Praze výstavu 
fotografií o paní Olze Havlové. Šestadvacet panelů vyneslo 
na světlo archivní fotografie VDV pořízené profesionálními 
fotografy, například Ondřejem Němcem, Přemyslem Fialkou, 
Gabrielou Čapkovou, Zdeňkem Chrapkem. Fotografie zachycují 
setkání se spřízněnými osobnostmi, které VDV podporovaly 
v jeho počátcích, setkání Olgy Havlové s dětmi a dospělými 
se zdravotním postižením i prostředí ústavů sociální péče 
a psychiatrických léčeben, které si paní Olga přála co nejrychleji 
změnit k lepšímu. Na vernisáži byla promítnuta série fotografií 
Bohdana Holomíčka, osobního fotografa Olgy a Václava 
Havlových.  Výstava se konala v rámci oslav dvacátého výročí 
založení VDV.

Milena Černá, ředitelka VDV, vítá účastníky vernisáže, přihlíží Dagmar a Ivan Havloví

Bohdan Holomíček na vernisáži promítl sérii fotografi í o paní Olze

Václav Havel a Bohdan Holomíček se osobně zúčastnili vernisáže

Na vernisáž přišla celá řada příznivců VDV a pamětníků paní Olgy

Společná fotografi e Václava Havla a Bohdana Holomíčka

Ondřej Němec, jeden z fotografů, kteří zapůjčili své snímky na 
výstavu

Upoutávka na výstavu fotografi í v paláci Lucerna

Autorem fotografi í je Zdeněk Chrapek

Připravila Monika Granja
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Poděkování patří všem fi remním 
a soukromým dárcům, kteří přispěli 
na koncert:

Alpiq Generation (CZ) s. r. o.
ASIANA, spol. s. r. o.
AveCan s. r. o.
Bakeš & partneři, advokátní kancelář
BcB, s. r. o.
Café de Paris
CESTR & PARTNERS, Attorneys at Law
CIMEX INVEST s. r. o.
ČECHOVÁ & PARTNERS 
České překlady s. r. o.
Českomoravská komoditní burza Kladno
ČSOB Factoring, a. s.
Dr. Joseph Franciscus Vedlich
EQUITA Consulting s. r. o.
Federal-Mogul Friction Products a. s.
Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o.
Global Payments Europe, s. r. o.
Ing. Blanka Dybová
Ing. Dalibor Bucek
Ing. Helena Navrátilová
Ing. Jan Černohouz
Ing. Jarmila Bělovská
Ing. Josef Kuřík
Ing. Karel Zoubek
Ing. Lubomír Polášek, CSc.
Ing. Miloš Večeřa
Ing. Miroslav Weber, CSc.
Ing. Oldřich Tichý
Ing. Zuzana Vaněčková
INVESTIČNÍ KLUB, a. s.
Jan Lichner
Jiří Pešl
Jitka a Petr Bodlákovi
Josef Kurčina
JUDr. Dagmar Dubecká
JUDr. Elena Hornová
JUDr. Ing. Václav Pátek
JUDr. Ivan Řezníček, PhD.

JUDr. Jana Hüblerová
JUDr. Jiří Balaštík
JUDr. Jiří Horník
JUDr. Jitka Tutterová
JUDr. Marcela Němcová
JUDr. Marcela Vilímková
JUDr. Marie Cilínková
JUDr. Pavla Blažková
JUDr. Petr Fišer
JUDr. Petra Mirovská
JUDr. Ph.D. Petra Nováková
JUDr. Sylvie Sobolová
JUDr. Tomáš Sequens
JUDr. Václav Rovenský
Kancelářské systémy, a. s.
Komora daňových poradců ČR
Ladislav Špaček
Lina Wagnerová
MARSH, s. r. o.
Merger Vision s. r. o.
Mgr. David Sobek
Mgr. Drahomír Tomašuk
Mgr. Ing. Martin Krejčí
Mgr. Ing. Milada Kürtösiová
Mgr. Ing. Pavlína Krušinová
Mgr. Juraj Hudák LL.M.
Mgr. Ludmila Hergottová
Mgr. Martina Parusová Zímová LL.M.
Moravská stavební – IVEST, a. s.
NEMOS PLUS s. r. o.
NESTREL a. s.
Patria Finance, a. s.
Pavel Maršík, A-MÁMA
Pavel Reich
Ph.Dr. Zdeněk Svoboda
PKM Audit & Tax s. r. o.
Plastika a. s.
Prof. JUDr. Jan Dědič
Realfi na a. s.
Top Spirit a. s.
Václav a Zuzana Soukupovi
Vápenka Čertovy schody a. s.
Velkolom Čertovy schody a. s.
Vladimír Brož

  Děkujeme našim mediálním 
partnerům, kteří zveřejňují informace 
o činnosti VDV:

  Děkujeme Pavlu Cindrovi, 
který po celém roce inovativně a s láskou 
zpracovával celou řadu našich PR materiálů. 
Děkujeme také rodině Pavla Cindra, která 
mu laskavým pochopením umožnila, aby 
ve svém volném čase mohl pro VDV 
dobrovolně pracovat.  

  Děkujeme všem soukromým 
a fi remním dárcům, našim partnerům, 
dobrovolníkům a běžcům dobré vůle, kteří 
v roce 2010 podpořili činnost VDV a šířili 
dobré jméno nadace. 

  Děkujeme advokátní kanceláři Kocián 
Šolc Balaštík za uspořádání Benefi čního 
koncertu dobré vůle, díky kterému se 
vybrala částka 910 tisíc korun na podporu 
programu Senior. 

Poděkování dárcům

Na Benefi čním koncertu dobré vůle uspořádaném advokátní 
kanceláří Kocián Šolc Balaštík se vybralo 910 tisíc korun na 
podporu programu VDV Senior



Aktuálně

Seminář Spinální péče v ČR

11. listopadu 2010 uspořádal VDV ve Studiu MAT seminář o spinální 
péči v České republice. Seminář byl určen pro pracovníky ústavů 
sociální péče a obecně prospěšných společností, které se zaměřují 
na spinální péči a rehabilitační služby, a pro sdružení na podporu 
občanů s handicapem. Přednášel MUDr. Jiří Kříž, primář Spinální 
jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 
2. LF a FN Motol a nositel Ceny Olgy Havlové za rok 2010. Seminář 
se konal v rámci projektu VDV Salzburg Medical Seminars Inter-
national, jehož cílem je vzdělávat lékaře a vyměňovat si zkušenosti 
získané na mezinárodních seminářích a stážích v Rakousku a USA.  

Rozsvícení vánočního stromu 
na Hradě

Zástupci Nadačního fond manželů Livie a Václava Klausových 
a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové rozsvítili 28. listopadu 
2010 vánoční strom na Hradě. Rozsvícení vánočního stromu bylo 
spojené s krátkým programem, při kterém vystoupily dětský hudební 
soubor Notičky a pěvecký sbor Gospel Limited. Livia Klausová, 
předsedkyně správní rady nadačního fondu, a zástupkyně VDV Dana 
Němcová a Milena Černá společně přivítaly adventní čas.

Benefi ční koncert dobré vůle 

21. listopadu 2010 uspořádala Advokátní kancelář Kocián Šolc 
Balaštík již 16. Benefi ční koncert dobré vůle. Koncert vynesl 
910 tisíc korun a jeho výtěžek bude použit na program VDV Senior. 
Koncert se uskutečnil v Kostele sv. Šimona a Judy v Praze 1, vystou-
pil na něm houslista Roman Patočka, klavíristka Silvie Ježková, 
smíšený sbor Carmina Bohemica doprovázený klavíristkou Ludmilou 
Čermákovou. 

VDV na happeningu „Chudoba vede k samotě“ 
Armáda spásy a Charita Ostrava upořádaly ve spolupráci s VDV 
a organizacemi poskytujícími sociální služby happeningy v Praze 
a Ostravě na téma „Chudoba vede k samotě“. Akce se konaly 
18. října 2010 v Praze a 21. října 2010 v Ostravě. Jejich cílem bylo 
upozornit na aspekty chudoby, která se týká nejen rozvojového světa, 

Ze života VDV
ale i České republiky. Kolemjdoucím byla nabízena „bezdomovecká“ 
polévka, pro děti a mládež připravili studenti v rámci kampaně Česko 
proti chudobě hry, kterými se baví děti v rozvojovém světě. Happe-
ningy zahájila MUDr. Milena Černá z VDV, která je zároveň národní 
ambasadorkou Evropského roku proti chudobě. 

VDV na Mikulášském 
charitativním bazaru  

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Výbor dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové, Nadace Charty 77, Člověk v tísni, Nadační 
fond Českého rozhlasu a další organizace se již tradičně účastnily 
Mikulášského charitativního bazaru v Pražské křižovatce, který se 
konal 5. prosince 2010. Účastníci bazaru mohli nakoupit vánoční 
dárky z chráněných dílen, poslechnout se koledy a dovědět se více 
o činnosti neziskových organizací. Během odpoledne vystoupilo 
vokální trio Makabara, stipendistka Nadace VIZE 97 houslistka 
Tereza Přívratská, pěvecký sbor Cantina a dětský sbor z Dobřichovic 
společně s Varhanem Orchestrovičem Bauerem. 

Poděkování čestnému členu VDV 
Heinzi Fennekoldovi

Při oslavách Dne boje za svobodu a demokracii v Dortmundu se 
na městské radnici sešli zástupci města, jeho podnikatelé a politici. 
Účinkovala zde Dětská opera z Prahy a její zpěváčci zapěli kromě 
nejkrásnějších árií z Mozartových oper také českou, slovenskou 
a německou hymnu. I projevy veřejných činitelů byly milé a ne-
formální. Jelikož se jednalo již o čtvrtý ročník této pozoruhodné 
tradice, VDV udělil při té příležitosti svému čestnému členu Heinzi 
Fennekoldovi, honorárnímu konzulovi České republiky, poděkování 
za letitou spolupráci. 

Ručně vyrobeny panenky pro 
děti s mentálním postižením 
a s kombinovanými vadami

Časopis Praktická žena vyzval své čtenářky, aby ušily panenky pro 
VDV, který je předá dětem s postižením. Ke článku v časopisu byl 
přiložen i návod, jak mají panenky vypadat. Myšlenka se setkala 
s obrovským ohlasem čtenářek a do redakce putovaly stovky pane-
nek. VDV je předá dětem 21. prosince 2010 v Národním divadle, kde 
Kruh přátel opery Národního divadla pořádá charitativní představení 
pro handicapované děti.   

Das Komitee des Guten Willens 
–  Olga Havel Stiftung
ist glücklich und geehrt, zur
Gelegenheit des 20-jährigen
Gründungsjubiläums der Stift ung

Herrn Heinz Fennekold
Honorarkonsul der Tschechischen Republik

eine lobende

Anerkennung   
für die erfolgreiche Zusammenarbeit

auszusprechen.

Stránku připravila Monika Granja
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  do 31. ledna 2011
mohou lékaři a lékařky z ČR podávat 
přihlášky na mezinárodní lékařské 
semináře v Salzburgu. Prestižní semináře 
vedou renomovaní odborníci z Rakouska 
a USA, účast na seminářích (kromě 
nákladů na cestu) je hrazena organizátory. 
Více informací naleznete na www.vdv.cz 
a také na http://platform.aaf-online.org. 
Aktuálně se lze přihlásit na tyto semináře 
v Salzburgu:
•  Infectious Diseases 

(koná se od 5. do 11. června 2011)
 •  Dermatology 

(koná se od 12. do 18. června 2011)
 •  Psychiatry 

(koná se od 19. do 25. června 2011)
 •  Pediatric Emergency Medicine 

(koná se od 26. června do 2. července 
2011)

 •  Family Medicine 
(koná se od 3. do 9. července 2011)

 •  Pediatric Radiology 
(koná se od 17. do 23. července 2011)

Poznamenejte si do diáře...
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Chcete pomoci?

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

Podrobnosti ke všem akcím získáte na 
www.vdv.cz 

  do 25. února 2011
mohou studenti středních a vysokých 
škol v ČR, kteří mají sociální či zdravotní 
handicap, podávat žádosti o stipendia 
z Fondu vzdělání VDV. Podmínky pro 
získání stipendia, včetně formuláře 
přihlášky, najdete na www.vdv.cz.

  do 27. března 2011
přijímá VDV žádosti o příspěvky 
z programu Sasakawa Asthma Fund. 
Žádosti o nadační příspěvek mohou 
podávat nestátní neziskové organizace, 
nemocnice a dětské léčebny, které 
jsou zaměřené na zdravotní výchovu 
a vzdělávání, primární a sekundární 
prevenci astmatu u dětí a rehabilitaci dětí 
s těžšími formami průduškového astmatu.

  do 31. března 2011
přijímáme žádosti o příspěvek 
neziskových organizací z programu 
Obyčejný život, který je hrazený z výnosů 
NIF. Žádosti o příspěvek mohou podávat 
obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdružení a církevní právnické osoby, 
které realizují projekty sociální práce 
v azylových domech pro muže a matky 
s dětmi, projekty sociální práce v domech 
na půli cesty a projekty sociální práce 
na ulici.

  2. dubna 2011
se běžci dobré vůle zúčastní běžeckého 
seriálu Hervis 1/2Maraton Praha v rámci 
běhu Prague International Maraton 2011. 
Běžcem dobré vůle se může stát každý, 
kdo rád běhá a chce při tom pomáhat 
ostatním. Více informací naleznete 
na www.vdv.cz. 

pour féliciter 2011


