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Představujeme vám

Alex Macciani,
fotograf, dobrovolník 
VDV

Sesterské organizace 

Představujeme vám 
širokou pomoc ze 
Švýcarska

Bohoslužba

20. ledna se v katedrále 
svatého Víta, Václava 
a Vojtěcha sloužila mše 
za Olgu Havlovou

Okénko dárců 
Jsme dva stejné světy,
říká Martin Kosobud, 
výkonný ředitel ČSOB 
Private Banking

Rozhovor s...

...JUDr. Elenou 
Hornovou, členkou 
správní rady VDV 

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.

Okénko potřebných

Vánoční sbírka 
zaměstnanců ČSOB 
Private Banking pomohla
Nikole a Lukášovi

 2013: Rok Olgy Havlové  

 Zvykli jsme si žít s Olgou, ptát se na to, co by tomu řekla, a stát za myšlenkami, které do nadace vložila. 
V letošním roce uplyne 80 let od jejího narození a 27. ledna jsme vzpomenuli 17 let od jejího úmrtí. VDV se 
stále hlásí ke svému programovému prohlášení, které paní Olga jako předsedkyně podepsala v roce 1990. Dýchá 
nadšením ze změny politické situace i odhodláním změnit do důsledku i všechny nepravosti v oblasti zdravotnictví, 
sociální, vzdělávací. Dodržování zásad Listiny lidských práv a svobod pak stojí nade vším, neboť v zájmu lidskosti 
je třeba dbát důstojnosti každého člověka. 

 Život Olgy Havlové-Šplíchalové byl od počátku výrazně poznamenán její empatií a solidaritou s lidmi 
v nerovném postavení. Ne nadarmo stála u vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v osmdesátých 
letech 20. století.  Stala se manželkou Václava Havla, který dokázal rozpohybovat změny v literatuře, dramatu, 
filosofii i politice. Byla jeho nejbližším člověkem a také nejpřísnějším kritikem. Nesnášela lež a přetvářku, a to jak 
v soukromí, tak na veřejnosti. Měla „čich“ na lidi. Po Sametové revoluci se důsledně vyhýbala mediální podpoře 
normalizačních umělců, kteří se oportunně snažili o navázání kontaktů.

 Rok Olgy Havlové 2013 chceme zasvětit její památce. Nechceme, aby její osobnost zapadla, její myšlenky 
byly zapomenuty a její postoje, které ve své době udávaly směr ve společnosti, vyprchaly. Staráme se o viditelné 
znaky jejího působení. V roce 2010 jsme u vchodu do domu na Senovážném náměstí číslo 2, kde doposud sídlí 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, umístili pamětní desku. V roce 2011 jsme na několika místech v ČR 
uspořádali putovní výstavu o paní Olze. O rok později se podařilo pojmenovat nově vzniklou ulici v Praze 
na Žižkově–Vackově Ulice Olgy Havlové. A v lednu 2013 sloužil v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava  biskup 
Václav Malý bohoslužbu za paní Olgu se vzpomínkou na všechny dárce, kteří dále věrně podporují její nadaci. 
„Nebudu dělat z paní Olgy křesťanku,“ řekl Václav Malý při své promluvě, „ale chci svědčit o tom, že žila v duchu 
evangelia, zastávala se chudých a nemocných a byla spravedlivá ke všem.“

 Všestranné zájmy paní Olgy bychom rádi zdůraznili při akcích, které budou celý Rok Olgy Havlové 2013 
doprovázet. Dáme prostor pro iniciativy Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy, které se po léta hlásí k jejímu odkazu. 
Již nyní vyhlašujeme tradiční akci na vyhledání osobnosti, která se při svém zdravotním postižení angažuje 
pro druhé. Z návrhů vybere zvláštní porota budoucího nositele Ceny Olgy Havlové 2013. Udělení Ceny bude mít 
zvlášť slavnostní charakter a uskuteční se 13. 5. 2013 v Museu Kampa na Malé Straně. Hudební festival k poctě 
Olgy Havlové plánujeme na léto jako přehlídku skupin, které měly blízko k jejímu životu. Samozřejmě, že zahrají 
Plastic People of the Universe, Psí vojáci, Vlasta Třešňák a další. Čekáme také na dopisnici s portrétem paní Olgy, 
kterou vydá Česká pošta, na nové vydání knihy o Olze Havlové a na film, který v koprodukci s Českou televizí 
připravuje Originální Videojournal. Do příprav se zapojilo i Divadlo na Zábradlí, Knihovna Václava Havla, Palác 
Akropolis, přátelé a pamětníci Olgy Havlové.  

Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

  Musíme 

se naučit 

opravdovému 

lidství, které 

je smyslem 

života.“

Olga Havlová, 1990

„



Dětské sny
versus rodinná tradice 

 Chtěla jste být vždycky právničkou? 
Jsem, pravda, dcerou advokáta a v širší 
rodině bylo advokátů více, takže volba 
této profese se nabízela. Původně jsem ale 
chtěla studovat buď dějiny umění, nebo 
psychologii. Samo studium dějin umění 
by jistě bylo krásné, uplatnění v tehdejší 
době však bylo značně omezené. Pokud 
šlo o psychologii, představovala jsem si, že 
bych svými radami mohla zásadně ovlivnit 
lidské osudy a obávala jsem se, že bych tíhu 
odpovědnosti za svá případná pochybení 
neunesla. Rozhodla jsem se tedy pro studium 
práv v přesvědčení, že při řešení právních 
problémů se nemohu dostat do situací, 
s nimiž bych se vnitřně těžce vyrovnávala. 

V tom jste se ale mýlila, že?
Později se v mém profesionálním životě 
ukázalo, že mě nahlížení a mnohdy i zasa-
hování do lidských osudů bylo zřejmě souze-
no – advokacie už ze své podstaty překračuje 
rámec suchého právního světa. 

Dětské představy o své budoucnosti jste 
neměla?
Ale měla! Ty úplně první se týkaly budouc-
nosti cirkusové – doslova jsem se zamilovala 
do přibližně stejně staré holčičky, která tehdy 
v cirkuse se svými rodiči artisty vystupovala. 
Když posléze v maringotce odcestovala, 
tolik jsem po ní truchlila, že můj otec mi 
posílal jakoby od ní pohlednice s přísliby, že 
se pro mě vrátí. Skutečného odesílatele jsem 
pak odhalila až o mnoho let později. 

Nakonec jste tedy vykročila na cestu 
práva…
Ano. A abych to trochu propojila s oblastí 
umění, již při studiu jsem se specializovala 
na autorské právo. Po absolvování právnické 
fakulty v  roce 1968 jsem proto nastoupila 
jako asistentka do právě založeného Ústavu 
práva autorského a práv průmyslových. 
Poměrně záhy však bylo zřejmé, že pokud 
nevstoupím do strany, nedostanu se 

k vědecké ani pedagogické práci a budu 
se moci věnovat jen dokumentaci. Můj 
tehdejší šéf a největší autorskoprávní expert, 
doc. Karel Knap, mně proto doporučil, 
abych si na překlenutí doby nastupující 
normalizace udělala praxi jako advokátka. 
Na dlouhodobou neplacenou dovolenou jsem 
se tedy uchýlila do politickými poměry tolik 
nepoznamenané advokacie a setrvala v ní až 
do těchto dnů.

Pod křídly advokacie

Svou soukromou advokátní kancelář jste 
založila hned na začátku devadesátých let?
Advokacie byla jednou z prvních oblastí, 
která se nebála přejít do soukromé sféry. Se 
třemi kolegy – JUDr. Jiřím Nykodýmem 
(dnes ústavním soudcem), JUDr. Lubošem 

Tichým (později profesorem na právnické 
fakultě) a JUDr. Františkem Hrudkou jsme 
již počátkem roku 1991 založili společnou 
advokátní kancelář, která v poněkud 
pozměněné sestavě funguje dodnes. Já jsem 
se však v roce 2005 rozhodla z této velké 
kanceláře odejít a spolu se svou dcerou, 
taktéž pokračující v rodinné tradici, jsem 
založila advokátní kancelář stávající.

Proč?
Naše původní kancelář se věnovala zejména  
obchodním kauzám a zastupovala i velké 
fi rmy, zatímco my se zaměřujeme na posky-
tování právní pomoci fyzickým osobám 
v oblastech práva občanského, rodinného 
a autorského. 

S advokacií je vaše rodina spojena 
po několik generaci. Myslíte si, že vy 
osobně máte s tou paní s váhami 
a zavázanýma očima nějaký hlubší, 
niterný vztah?
Zaslechla jsem kdysi jako dítě poznámku 
svého otce, že mám vrozený právní cit. 

A máte? 
Doufám, že měl otec pravdu. Nicméně 
podstatnější je dle mého soudu smysl pro 
spravedlnost. Spravedlnost je totiž jedna 
stránka věci a právo za ní leckdy pokul-
hává, neboť nemůže postihnout všechny 
životní situace tak, aby bylo spravedl-
nosti vždy učiněno zadost. Při zastupování 
klientů – pokud se jedná o sporné věci – se 
vždy  snažím vcítit i do druhé strany, což 
usnadňuje dosažení dohody. Vítězství 
za každou cenu nemusí být skutečným 
vítězstvím. 
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Rozhovor s...

JUDr. Elena Hornová je od dubna 2012 novou členkou správní rady VDV. Její cesty se 

však s Olgou Havlovou a nadací proťaly už mnohem dříve, a právě o tom jsme spolu 

hovořily. Nejdříve vám ji ale představíme jako právničku, společnici pražské advokátní 

kanceláře Hornová a partneři.  

Irena Šatavová
Foto: Zdeněk Chrapek

Rozhovor s JUDr. Elenou Hornovou 

členkou správní rady VDV

Návrat kruhem 

Nahlížení a mnohdy 
i zasahování do lidských 
osudů mně bylo zřejmě 

souzeno.“ 

„
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Rozhovor s...

Nedeprimují vás problémy, do kterých jste 
den co den pracovně vtahována?
Pro ženu je asi trochu těžší nenechat se příliš 
emociálně vtáhnout do jednotlivých kauz, 
zejména pokud jde o věci rodinné. Případný 
smutek však je na druhé straně vyvážen 
pocitem uspokojení, když se věci podaří 
dotáhnout do úspěšného konce, čímž mys-
lím i ten v podobě kompromisu. A jednou 
z mých největších radostí je, když se na mne 
třeba po letech obracejí nejen vlastní klienti, 
ale i bývalé protistrany s důvěrou, že jim 
pomohu vyřešit nějaký jejich jiný právní 
problém.

Založení VDV

Jak došlo k propojení vašeho právnického 
světa s tím nadačním, reprezentovaným VDV 
a paní Olgou?
S Olgou jsme se sice letmo setkaly už před 
revolucí, v častějším kontaktu jsem ale 

byla s Václavem Havlem, neboť jsem se 
zúčastňovala všemožných tajných bytových 
seminářů či společenských akcí, na nichž 
byl vždy nepřehlédnutelnou vůdčí osobností. 
V bouřlivých prosincových dnech roku 1989 
se na mne Václav Havel prostřednictvím své 
pozdější osobní tajemnice Andulky Frei-
manové obrátil se žádostí o právní pomoc 
při prvním vydání své knihy po sametové 
revoluci. Nakladatelství Melantrich totiž 
projevilo zájem ještě před vánočními 
svátky vydat Dálkový výslech, takže bylo 
zapotřebí urychleně uzavřít nakladatelskou 
smlouvu. Nemusím asi dodávat, že to byla 
nejradostnější právní služba, jakou jsem kdy 
komu poskytla. 

Vaše spolupráce s Václavem Havlem 
pokračovala?
Ano. Požádal mě, abych převzala jeho zastu-
pování v autorskoprávních kauzách, jeho 
kancelář byla totiž záhy poté, kdy se stal 
prezidentem, zahlcena žádostmi o svolení 

k vydání jeho děl a uvádění her, a to jak 
z domova, tak i z ciziny. Samozřejmě jsem 
se tohoto úkolu ráda ujala a zpočátku se vše 
odehrávalo v kanceláři v domě na Rašínově 
nábřeží…

…kde se také rodila budoucí nadace paní 
Olgy. 
S  Olgou jsme se tam často potkávaly 
a samozřejmě mně nemohlo uniknout, že 
Olga se svými spolupracovníky připravuje 
založení charitativní organizace, posléze 
nazvané Výbor dobré vůle. Právní zajištění 
této věci bylo svěřeno mně, v té době však 
neexistoval žádný právní předpis nadací se 
týkající. Výbor dobré vůle tak mohl v dubnu 
1990 vzniknout pouze jako dobrovolná 
společenská organizace na základě zákona 
z roku 1951, jeho stanovy schválené minis-
terstvem vnitra však vypovídaly zcela 
jednoznačně o jeho charitativních cílech. 
V roce 1992 pak došlo v souvislosti s novou 
právní úpravou k přeregistraci všech nadací, 
tedy i Výboru dobré vůle, který ke svému 
původnímu názvu přidal i dovětek – Nadace 
Olgy Havlové. 

Řešila jste i pak právní věci spojené s VDV?
Zpočátku ano, ale agenda VDV byla čím 
dál rozsáhlejší, takže bylo nad mé časové 
možnosti ji zvládnout. Václav Havel mne 
totiž pověřil vyřizováním všech svých 
soukromoprávních věcí a kromě tohoto 
náročného a zodpovědného úkolu jsem se JUDr. Elena Hornová přebírá na Ceně Olgy Havlové 2010 Poděkování za významnou fi nanční podporu z rukou biskupa Václava 

Malého a Dany Němcové

Jsem ráda, 
že jsem se po právní stránce 

mohla zasloužit o vznik 
několika nadací a nadačních 

fondů. Musím říci, že je 
to pro mě velká vzpruha 
i naděje do budoucna, že 

naše společnost a zejména 
mladá generace je v charitě 

tak aktivní.“ 

„



Rozhovor s...

snažila i nadále poskytovat právní pomoc 
svým „starým“ klientům a věnovat se 
i novým, zejména restitučním kauzám.

Avšak blízko VDV jste zůstala – v roce 
2010 jste na Ceně Olgy Havlové obdržela 
poděkování za patnáctileté podporování 
dobročinných koncertů…
… ono to vlastně asi bylo spíše poděkování 
za právní pomoc při založení nadace. Celý 
původní  spis jsem uchovala, byť mohl 
být dávno skartován, je to pro mne krásná 
připomínka doby plné euforie.

A o dva roky později jste se stala členkou 
správní rady VDV. 
Jakoby kruhem jsem se do VDV vrátila, 
když mě na sklonku mé kariéry poctili zvo-
lením do správní rady.

Jak byste vyjádřila svůj vztah k dobročinným 
aktivitám občanské společnosti?
Jsem ráda, že jsem se po právní stránce 
mohla zasloužit o vznik několika nadací 
a nadačních fondů a snad jim i jinak prospět. 
Musím říci, že je pro mě velká vzpruha 
i naděje do budoucna, že naše společnost 
a zejména mladá generace je v charitě tak 
aktivní. Tato osobní zkušenost vyvrací 
negativní obraz, který o společnosti podávají 
média.

Splněné sny a přání

Co vás baví a těší?
Mým koníčkem vždycky bylo výtvarné 
umění a architektura. A hudba! Jsem letitou 
abonentkou České fi lharmonie, její koncerty 
navštěvuji už více než půl století. Sama 

jsem hrála na klavír a ráda jsem zpívala 
– a zpívám dodnes. Tuto svou lásku jsem 
přenesla i na své děti a vnoučata, která 
nadšeně společně chodí na dětské abonentní 
koncerty Pražské komorní fi lharmonie. 

A co cestování?
Jako studentka jsem v šedesátých letech, 
kdy nastalo určité uvolnění, s velkým 
zájmem procestovala kus Evropy, v době 
normalizace jsem však odmítala poníženě 
se doprošovat devizového příslibu, takže 
jsme cestovali převážně po vlastech 
českých. Po otevření hranic jsem si to ale 
vynahradila a vydala se do míst, která mne 
ještě zajímala.

Co ve vás zanechalo nejsilnější zážitky? 
Ve Francii celá Bretaň a v Itálii Ravenna.  

A kam byste se ještě chtěla podívat?
Sama už nemám v tomto směru žádné touhy, 
ale chystám se s vnoučaty objevovat krásy 
Prahy i jiných zajímavých míst naší vlasti. 

Máte nějaké své životní krédo, které vás 
jako kompas vede životem?
Kdysi na střední škole nás učil nepovinný 
předmět – latinu – skvělý klasický fi lolog. 
Při zjišťování prezence jsme se museli 
hlásit námi samými zvoleným, případně jím 
přiděleným latinským citátem. Ve svých 
patnácti letech jsem si vybrala Sokratovo: 
„Vím, že nic nevím.“ A dodnes si myslím, že 
je velmi užitečné si tuto pokornou sentenci 
připomínat. 

Zůstal vám nějaký sen či přání, které si ještě 
toužíte splnit?
Myslím, že se mně sny a přání plnily 
průběžně. Do budoucna mám přání jediné: 
zdraví, a to jak pro svou rodinu, tak i pro 
velký okruh svých přátel. A naší zemi 
bych přála, aby pravda a láska ve smyslu, 
jak o nich hovořil Václav Havel, skutečně 
zvítězily.

Co byste popřála VDV do jeho dalších roků?
Mnoho štědrých dárců a optimální 
směrování pomoci potřebným.  
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Návrat kruhem  
pokračování rozhovoru s JUDr. Elenou Hornovou

Tvář, se kterou se setkáváte

Alex Macciani je profesionální fotograf na vol-
né noze a již třetím rokem dobrovolně pořizuje 
fotografi e z akcí Výboru dobré vůle. Pochází 
z Moravy, do Prahy se přestěhoval před de-
seti lety za prací. Na počátku svého pobytu 
v hlavním městě vystřídal celou řadu profesí 
a zpočátku pro něj fotografování bylo pouhým 
koníčkem. „Fotím od dětství“, říká Alex, „ale 
nezasáhla mne vlna kinofi lmu, červených lamp 
v koupelně a vyvolávání fi lmů po nocích. Plně 
mě uchvátila až digitální fotografi e se svými 
klady i zápory.“ Postupem času se Alexovi 
fotografování stalo hlavním zaměstnáním a, 
jak sám tvrdí, „svou velkou lásku k fotogra-
fování mohl pěstovat veřejně“. Díky svému 
technickému vzdělání se specializuje na foto-
grafi e interiérů a architektury, věnuje se také 
reportážní a portrétní fotografi i. 
 Dobrovolnictví Alexe doprovází po celou 
dobu jeho kariéry fotografa. Nejdříve pomáhal 
řadě neziskových organizací, postupně svoji 
pomoc omezil pouze na Výbor dobré vůle – 
Nadaci Olgy Havlové a občanské sdružení 
Dejme dětem šanci. Alex říká, že hlavním 
důvodem, proč si vybral tuto formu pomoci, je 
to, že nemá rád kasičky a prosebné oči aktérů 
různých pouličních sbírek a že chce pomáhat 
adresně – zdarma pořizovat fotografi e a foto-
dokumentaci z různých nadačních akcí. 
 Spolupráci s VDV si Alex pochvaluje: „Je 
to pro mne především čest a v neposlední 
řadě i zábava. Tolik hodných a správných lidí 
na jednom místě se jen tak nevidí! Hodně dám 
na atmosféru a náladu v kolektivu, ve kterém 
jsem nebo se kterým pracuji, a VDV by mohl 
být (a právem je) vzorem pro jiné nadace 
a spolky.“ 

Alex Macciani
Fotograf, dobrovolník VDV

Monika Granja, foto: archiv Alexe Maccianiho

Vítězství
za každou cenu nemusí být 

skutečným vítězstvím.“ 

„



Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 1 (2013) : číslo 1 (březen) : strana 5

Pomoc
ze Švýcarska
Po Sametové revoluci se mobilizovali Češi a Češky žijící ve Švýcarsku v emigraci; 

reagovali na změnu politického režimu a orientovali se zejména na pomoc nově 

vznikajícím sociálním a zdravotním službám a novým institucím ve staré vlasti. 

Jako první se přihlásily dvě významné sesterské organizace.  

L’Association Olga Havel
– Branche Helvétique 
Tato sesterská organizace, založená 1990 
v Lausanne, dvanáct let aktivně spolupraco-
vala s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy 
Havlové v pomoci nemocným, handi-
capovaným a starším lidem. Ve Švýcarsku 
pořádala významné kulturní akce, jejichž 
výtěžek putoval do ČR na realizaci rozma-
nitých projektů. Dobře si pamatujeme 
na tábory pro astmatické děti pořádané 
v horské chatě v Arveyes-Villars u Leman-
ského jezera. Jsme vděční také za pobyty 
našich zdravotnických a sociálních pracov-
nic ve švýcarských zařízeních, které organi-
zovala Miroslava Petschek-Bárta ze Ženevy. 
V roce 1994 paní Olga Ženevu navštívila. 

Později Association Olga Havel svoji činnost 
utlumila, ale po nedlouhé pauze ji zase 
obnovila,  vyměnily se jen předsedkyně: 
zakladatelka a prezidentka Asociace Helena 
Leimgruber Hájková předala v roce 2012 
žezlo Marcele Salivarové Bideau. Ta se 
po celou dobu působnosti Asociace zajímala 
zejména o kulturní akce a nalézala v nich 
propojení na charitu. V roce 2007 přispěla 
na vydání příležitostné publikace „Staří lidé 
okolo nás“ – sborníku literárních prací dětí 
a mladých lidí vybraných ze stejnojmenné 
soutěže. Po období refl exe se Asociace 
znovu sešla a usnesla se na pravidelné 
podpoře studentů se zdravotním postižením 
nebo studentů žijících v nemajetných rodi-
nách. Úzké spojenectví s VDV se projevilo 
i v členství Marcely Bideau v poradním 
sboru Fondu vzdělání.

Stiftung Guter Wille 
Druhou sesterskou organizací byla Stiftung
Guter Wille z Curychu, založená paní 
Katjou Sprüngli. Po dlouhá léta plně fi nan-

covala třítýdenní pobyty našich dětí, žijících 
v Čechách a na Moravě v ekologicky nejvíce 
zatížených oblastech, v horském penzionu 
v Davosu. Paní Katja Sprüngli dbala vždy 
na to, aby se pobytů účastnily zejména 
děti z chudých rodin, které pak v Davosu 
navštěvovala a během pobytu se o ně starala. 
Stiftung Guter Wille ukončila svoji činnost se 
vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004. 

Spolek MILIDU 
Pomoc k nám ale přicházela i z jiné strany. 
Spolek MILIDU (Milíčův dům) v Curychu
navázal na tradici Milíčova domu Přemysla
Pittra na Žižkově, který v dětství navštěvo-
vala mimo jiné i Olga Havlová. Spolek 
přispíval fi nančními dary na projekty pro děti 
ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, 
ale zejména organizoval několik let pobyty 
dětí z dětských domovů v Pestalozziho 
vesničce v Trogenu poblíž St. Gallen, kde se 
setkávaly děti z různých zemí světa. Zástupci 
MILIDU se také zúčastnili stého výročí 
narození Přemysla Pittra v roce 1995 v Praze 
(výročí UNESCO). Po stopách Přemysla 
Pittra se pak v roce 1996 do Curychu vydala 
Milena Černá na pozvání spolku MILIDU 
a setkala se s posledními žijícími svědky 
života a díla tohoto velkého huma nisty. 
Aktivním elementem spolku byla Eva Kraus.

Projekt „Kouzelný vrch“
V roce 1996 se anonymní česko-švýcarská 
zůstavitelka postarala o další významný 
projekt, který přinesl mnoho dobrého. Od-
kázala totiž Vysokohorské klinice v Davosu 
dostatečnou částku peněz na to, aby se 
po dobu osmi let v této klinice mohlo léčit 
každoročně 5–10 dětí ze severních Čech, 
nemocných těžkými formami astmatu a aler-
gického dermorespiračního syndromu. Pro-
jekt dostal podle místa a slavného románu 
Thomase Manna název „Kouzelný vrch“. 
Děti, žijící v málo inspirativním prostředí 
svých domovů, ve švýcarských Alpách 
pookřály, mnohému se naučily a po třech 
týdnech odjížděly s kompletně vyhotovenou 
lékařskou zprávou a doporučením léčby. 
Tento evropský projekt byl oceněn v roce 
2010 při slavnostním udílení Ceny Olgy 
Havlové. Poděkování VDV převzal ředitel 
Michael Ohnmacht. Nyní obě strany – naše 
nadace i Vysokohorská klinika v Da-
vosu – vyvíjejí úsilí k získání fi nančních 
prostředků, aby bylo možné v úspěšném 

Seriál: sesterské organizace

Milena Černá

Valná hromada L’Association Olga Havel 
Branche Helvetique v říjnu 2012
Foto: archiv VDV

Při návštěvě švýcarské sesterské organizace se Olga Havlová 
setkala s hercem Alanem Delonem (říjen 1994). 
Foto: archiv VDV
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Rok Olgy Havlové

Bohoslužba

za Olgu Havlovou

V lavicích slavné katedrály zasedli vedle věřících též lidé, které sem 
nepřivedla víra. Přivedlo je sem jejich srdce, souznějící a bijící stejným 
rytmem jako srdce paní Olgy, dokud byla mezi námi. Srdce otevřené 
lidem potřebným. Olžina tvář hleděla z obrazu před oltářem, jakoby 
zlehounka dýchala a její duch se mezi nás na chvilku opět vrátil.
 Úderem desáté se rozezněly varhany, pak prostor katedrály zaplnil 
hlas biskupa Václava Malého. Hlas stejně zvučný a melodický, jak 
si ho pamatujeme z listopadu 1989. Čas mu neubral nic na jeho síle 
a naléhavé dikci, když říkal: „Sešli jsme se zde, abychom poděkovali 
Pánu Bohu za všechno to dobré, co zemřelá paní Olga Havlová vy-
konala. Nebudeme ale děkovat jen za její činnost – poděkujeme také 
členům správní rady VDV, poděkujeme za zaměstnance, dobrovol-
níky a všechny, kteří podporují tuto bohulibou činnost. Vzpomeneme 
si také na ty, na které je pomoc VDV zaměřená: na lidi handicapo-
vané, nemocné, staré, bezmocné, sociálně vyloučené, chudé. Chceme 
otevřít svá srdce, abychom projevili svou vděčnost.“
 Modlitby a zpěv se nesly vysoko vzhůru až ke klenbě, útěšně 
hladící duše přítomných. Pak přišlo na řadu biblické čtení – ředitelka 
VDV Milena Černá 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 nehlásila. Ale přesto jednala v duchu evangelia,“
navázal na obsah biblických textů Václav Malý. „Čtení, která 
připadla na tuto neděli, hodně korespondují s tím, o co paní Olga 
usilovala,“ řekl a při rozboru významu těchto starých textů ukazoval 
na jejich platnost i v dnešní době.
 „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 svobodným, člověkem, 
který důvěřuje a který je tvůrčí. To všechno odpovídá činnosti 
zemřelé paní Olgy,“ prohlásil. Zároveň konstatoval, že právě právo 
na úctu a respekt v naší společnosti často chybí. 

Dále hovořil o lidech potřebných: „Bůh má zalíbení v člověku 
potřebném, který si dokáže přiznat: Ano, mám prázdné ruce; ne-
opírám se o svoji inteligenci, svoje schopnosti, dovednosti, ale stojím 
před Bohem s prázdnýma rukama.“  Správně pojatá potřebnost má 
vést k pokoře – že nejsme páni stvoření, nejsme ani páni sebe sama, 
natož druhých. „Naše společnost je členěná, a přesto jsme si před 
Bohem všichni rovni,“ zaznělo z úst Václava Malého. To nezna-
mená, že bychom měli škrtat rozdílnosti – důležité je do společnosti 
vnášet vědomí potřebnosti a vzájemné závislosti. „Paní Olga uměla 
proměnit iniciativy ve směru k těm potřebným, kteří nežebrají, 
ale dobře si uvědomují, že z různých důvodů mají prázdné ruce.  
A do těchto prázdných rukou neokázale vkládala pomoc, přičemž 
sama pokaždé ustoupila do pozadí. A jenom to obdarování, které 
nechce druhého zavázat a není urážející shovívavostí ani zavazující 
svrchovaností, je tím pravým obdarováním. V tomto smyslu paní 
Olga žila v duchu evangelia,“ prohlásil biskup Malý.  
 Měla také dar rozeznat účelovost lidského jednání, zda se za ním 
skrývá skutečná touha pomoci druhému. „Tento svůj dar dovedla 
rozvíjet a uplatňovala ho v konkrétních vztazích vůči druhým. I za to 
bychom jí měli poděkovat a za to prosit – abychom dovedli v dnešní 
společnosti rozeznat ty, jejichž vnitřní smýšlení je jiné než vnější pro-
jevy přízně.“
 Na příkladu třetího čtení z bible Václav Malý připomněl, že pod-
statným rysem paní Olgy bylo vidět nouzi. „Velkou část svého života 
v nouzi nežila, nikdy se ale nedostala do té polohy, aby neviděla 
nouzi handicapovaných, starých, nemocných, sociálně vyloučených,“ 
zakončil svoje vzpomínky na Olgu Havlovou Václav Malý.  
 Paní Olga by asi nebyla ráda, kdyby tato slova chvály slyšela. 
Právě proto, že sama ustupovala do pozadí a pozornost směřovala 
na potřebné. Ale zapálila pochodeň, kterou si předávají její násle-
dovníci, k nimž se přidávají další a další se srdci stejně otevřenými 
pro potřebné, jako měla paní Olga. „Přeji vám, abyste si v srdci nesli 
z této krásné katedrály to světlo, že mezi námi je mnoho dobrých 
lidí, o kterých třeba nevíme, ale kteří jednají v duchu paní Olgy,“ 
řekl na závěr mše svaté biskup Malý. A s tímto světlem v srdci jsme 
z katedrály odcházeli do mrazivého lednového dne a ten mráz nás 
štípal jenom na těle, ne na duši. 

Neděle 20. ledna 2013 byla mrazivá, rtuť 
teploměru spadla hluboko pod nulu. Přesto se 
katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě plnila lidmi, kteří přišli na mši 
svatou slouženou otcem biskupem Václavem 
Malým za paní Olgu Havlovou, zakladatelku 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
která by se letos dožila osmdesáti let. 

Irena Šatavová,
Foto: Zdeněk Chrapek 
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Kalendář akcí
Rok Olgy Havlové 2013

  12. dubna   Beseda o paní Olze Havlové se studenty Gymnázia Christiana Dopplera v Praze

  25. dubna   Jak se žije v ulici Olgy Havlové na Žižkově? Rok po pojmenování ulice jménem paní Olgy

  13. května   Vydání vzpomínkové publikace na paní Olgu Havlovou

  13. května    Cena Olgy Havlové – pocta paní Olze

  22. června   Zahájení putovní výstavy fotografi í o paní Olze, kterou pro střední školy připravuje Gymnázium Olgy Havlové 

  23. června   Scéna Olgy Havlové v rámci festivalu United Islands

 8. července    Otevření výstavy fotografi í mapující činnost Olgy Havlové ve prospěch Výboru dobré vůle v Městské 

knihovně Prachatice

 11. července   Křest dopisnice připomínající výročí narození Olgy Havlové, kterou připravuje Česká pošta 

  12. července   Setkání přátel Olgy Havlové v Divadle na Zábradlí

  září   Vernisáž výstavy fotografi í o paní Olze na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě

  září   Běžecký závod – pocta paní Olze 

  v průběhu roku   V koprodukci s Českou televizí příprava nového dokumentu o paní Olze a jejím odkazu dnes

Připravila Monika Granja

Rok Olgy Havlové
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Okénko dárců

 O Vánocích 2012 jste vybrali mezi 
zaměstnanci 43 150 korun a předali je dvěma 
rodinám s nemocnými dětmi. Jak vás to 
napadlo?
Ten nápad se zrodil už v roce 2011, kdy jsme 
dobročinnou sbírku uspořádali na našem 
předvánočním večírku. Těšilo nás, že 
můžeme udělat dobrou věc a pomoci někomu, 
kdo to potřebuje. Od VDV jsme získali tipy, 
koho konkrétně bychom mohli obdarovat, 
a byly to silné příběhy, které nás oslovily.

 Jak to dopadlo?
Poprvé jsme vybrali mezi sebou přes 30 tisíc 
korun a zakoupila se za ně sluchadla pro 
dvanáctiletou Sašu Flaxovou, jejíž maminka-
samoživitelka je nemohla sama pořídit. 
Vloni vynesla sbírka 43 150 korun, které po-
mohly pětileté Nikole postižené mozkovou 
obrnou a sluchově postiženému osmiletému 
Lukášovi.

 S VDV spolupracujete i jinak. Prozraďte 
jak?
Pro naše klienty pořádáme novoroční 
koncerty, na kterých od nás dostávají dárek 
– a ten je vždy spojený s VDV. Naposledy to 
byla kniha Václava Havla Dopisy Olze, rok 
předtím portrétní kalendář, který pro VDV 
nafotil Jiří Šourek. 

 Jiný, zato podstatný fi nanční přínos 
směřuje do VDV díky vašim sportovním 
aktivitám, do nichž se zapojují zaměstnanci 
celé banky včetně vašeho útvaru Private 
Banking.

Od roku 2010 se účastníme běhů pořádaných 
v rámci Prague International Marathon 
a od roku 2011 také Jizerské padesátky. 
Běžíme za VDV jako „běžci dobré vůle“ 
a banka věnuje nadaci příspěvek v takové 
výši, kolik činilo startovné všech jejích 
zaměstnanců (v roce 2011 to bylo 81 440 ko-
run, v roce 2012 – 447 300 korun). Čím více 
zaměstnanců se do akcí zapojí, tím výrazněji 
podpoříme projekty VDV.

 Vy jste byl hybatelem celé této akce. Je to 
tím, že sám sportujete?
Sice jsem vždycky sportoval, ale aktivně 
jsem se ke sportu vrátil teprve před deseti
lety, kdy si to vynutil můj zdravotní stav. 
Postupně jsem si z běhání vytvořil závis-
lost a způsob života, ke kterému vedu 
své děti a celou rodinu. Sport mě zbavuje 
negativních emocí a starostí, navíc při něm 
poznávám lidi z jiného prostředí než bankov-
ního, do kterého se nechci uzavírat a trávit 
v něm svůj volný čas. 

 Jak jste získal pro běh kolegy v práci?
Nenásilně. Když běhání pomáhá mně, mohlo 
by pomáhat i jim, řekl jsem si. A mluvil jsem 
s nimi o tom, že každý by se měl starat o své 
zdraví. Společné sportovní zážitky nás navíc 
stmelují v dobrou partu. A když svým během 
můžeme ještě pomoci potřebným, tak to náš 
dobrý pocit zdvojnásobuje. 

 Vy se staráte v bance o hodně movité 
klienty. Troufáte si odhadnout, jaký je jejich 
vztah k charitě?
Myslím, že to mají v sobě a do jejich dobrého 
vychování patří nezapomínat na potřebné. 
Přemýšleli jsme, jak je do dobročinnosti 
vtáhnout, a došli jsme k závěru, že nejlepší je 
jít příkladem. O svých dobročinných akcích 

informujeme a dáváme najevo, že nám tato 
oblast není lhostejná. 

 Je pro vás spojení sportu s chari-
tou užitečnou náhodou, nebo máte 
k dobročinnosti hlubší vztah?
Nikdy jsem se s tím, že bych já či moje 
nejbližší okolí potřebovalo pomoc, 
neset kal. Přesto intuitivně cítím, že by 
člověk měl druhým pomáhat. Je to svým 
způsobem poděkování za to, že se člověku 
daří, má zdravou rodinu, rodiče a nic mu 
v podstatě nechybí. Ovšem hranice mezi 
tímto šťastným stavem a opačným pólem 
je velice tenká a dostat se na její druhou 
stranu můžete velmi snadno – vy nebo vaše 
děti nebo vaši blízcí… Proto chci jít naproti 
lidem, kteří stejné štěstí jako já neměli, 
a musím doufat, že když bych se na jejich 
místě ocitl já, někdo zase pomůže mně.

 Neměl by potřebným spíš pomáhat stát?
Stát má svoji roli, kterou by měl plnit vůči 
potřebným. Avšak bez ohledu na to, jak to 
činí, máme všichni svoje vlastní svědomí, 
které nám říká, jak se máme chovat.

 Svou otevřenou dlaň nabízíte 
prostřednictvím VDV. Jak spolu vycházíte?
My si jejich týmu nesmírně vážíme. Nejenže 
se nám s nimi příjemně komunikuje, ale 
jsou supervýkonní a natolik profesionální, 
že je vnímáme jako součást našeho týmu – 
bereme je „za svoje“. Víme, že každá jim 
svěřená koruna bude dobře vynaložena, 
máme v ně plnou důvěru. Tak jako banka 
musí být důvěryhodná a bezpečná při správě 
klientských peněz, tak je VDV důvěryhodný 
a bezpečný z hlediska vynakládání 
fi nančních prostředků. Jsme dva stejné 
světy! 

Když se řekne Československá obchodní banka (ČSOB), tak se ve vztahu k VDV každému 

vybaví Fond vzdělání – projekt, jenž nepřetržitě běží od roku 1995. Díky stipendiím 

převyšujícím 21 milionů korun získali zdravotně či sociálně handicapovaní studenti 

možnost studovat na středních a vysokých školách, a tím i šanci lépe se uplatnit. Možná 

ale nevíte, že zaměstnanci útvaru ČSOB Private Banking pomáhají potřebným i jinými 

cestami. A právě o nich jsme hovořili s výkonným ředitelem Martinem Kosobudem.  

Irena Šatavová
Foto: Karolina Granja

Jsme dva stejné světy,
říká Martin Kosobud, výkonný 

ředitel ČSOB Private Banking 

„Z běhání jsem si postupně vytvořil závislost a způsob života,” 
říká Martin Kosobud
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Cesta k plnohodnotnému 
životu 

Nikolka Hromířová se při porodu málem 
udusila. Na JIP v Českých Budějovicích 
strávila dva týdny, přesto její diagnóza zní: 
kvadruparetická dětská mozková obrna, 
mozečkový syndrom (ztráta rovnováhy), 
epilepsie, luxace kyčlí. Díky tomu, že 
s maminkou cvičí Vojtovu a další metody, 
dokáže sedět, lézt a chodit s dopomocí. Jezdí 
na hiporehabilitaci, navštěvuje logopedii, 
speciální pedagogická centra, plave, přesto 
se její stav v poslední době nelepší. Cen-
trum Adeli v Piešťanech nabízí podobně 
postiženým dětem speciální léčbu, která 
stojí bez pobytových poplatků 3078 Euro 
na 14 dnů. Za přispění výtěžku ze sbírky ji 
Nikola v lednu 2013 absolvovala. Více nám 
o své dceři prozradila její maminka Martina 
Hromířová. 

 Má Nikolka i přes své postižení kontakt 
se stejně starými dětmi?
Ano, chodí do běžné mateřské školy 
doprovázená asistentkou a tam má spoustu 
kamarádů.

 Co ji těší, baví, co má ráda? 
Je šťastná, když může chodit do školky. Jako 
každá malá holčička si ráda hraje s mimin-
kem a vozí ho v kočárku, má ráda dětské 
knížky, ale ještě raději si prohlíží album 
s fotografi emi od svého narození. Také jí při 
slavnostních příležitostech natáčíme rodinná 
videa, na která se s oblibou dívá v televizi. 

 Jak velký pokrok jste zaznamenali po ab-
solvování rehabilitační léčby v Piešťanech?
Pokrok se určitě dostavil. Nikola celkově 

posílila svaly, má lepší stabilitu, zlepšila se 
v držení těla a lépe chodí při držení za jednu 
ruku. V rámci terapie jsme se naučily 
spousty nových cviků a metod v logopedii.

 Co by vám pomohlo, aby péče o dceru 
byla snazší a její pokroky rychlejší?
Nejvíce by nám určitě pomohl vstřícnější 
postoj pojišťoven k proplácení efektivních 
léčebných pobytů, o nichž víme, že dětem 
pomáhají a posouvají je v jejich rozvoji 
vpřed. Jedná se právě o cvičení ve speciálním 
obleku v Adeli Centru v Piešťanech anebo 
v Sanatoriu Klimkovice. Na tuto rehabilitační 
léčbu bohužel pojišťovna nepřispívá, a tak 
fi nanční prostředky sháníme sami. Nikolka by 

pobyt v Piešťanech potřebovala absolvovat 
ideálně třikrát ročně, aby její pokroky byly co 
největší.
Zcela nedostačující je informovanost ze 
strany lékařů o možnosti a způsobech léčby 
a o dostupných pomůckách; ze strany 
úřadů nám zase chybí informace, pokud 
jde o nároky na pobírání různých sociál-
ních dávek apod. Pro nás rodiče pečující 
o postižené dítě je hodně časově náročné 
shánět potřebné informace a pak peníze 
na tuto léčbu vůbec získat.

 Kdyby vám zlatá rybka mohla splnit tři 
přání, jaká byste vyslovila?
Stačilo by mi jen jedno – aby Nikolka 
byla zdravá! Samozřejmě vím, že nikdy 
úplně nebude, takže bych pro ni chtěla 
udělat vše, co je v mých silách. Zajistit jí 
tu nejvhodnější lázeňskou péči. Umožnit jí 
co nejefektivnější vzdělání, aby se neustále 
posouvala kupředu, aby byla v životě co 
nejvíce samostatná a aby mohla jednou vést 
plnohodnotný život jako my ostatní.

Čte, píše, počítá a hlavně – 
je šťastný!

Lukáš Korger má vrozenou středně těžkou 
percepční nedoslýchavost. Dosavadní 
sluchadla dosluhovala, k zakoupení nových, 
jež by mu umožňovala lépe zvládat nároky 
základní školy, kde je integrován, chyběla 
jeho matce-samoživitelce určitá částka. 
Pomohla jí vánoční sbírka ČSOB Private 
Banking. O Lukášovi i jeho starší sestře 
s těžkým sluchovým postižením nám paní 
Gabriela Korgerová napsala: 
 „Život mi připadá jako skládanka. 
Někdy se zdá, že vám nic do sebe nezapadá, 
ale nakonec se ukáže, že nic se neděje jen 

Vánoční sbírka mezi zaměstnanci ČSOB Private Banking, o které píšeme na předchozí stránce, 
vynesla více než 43 tisíc korun. Tyto peníze pomohly dvěma dětem se zdravotním postižením: 
pětileté Nikole a osmiletému Lukášovi. Zajímají vás jejich příběhy? 

Irena Šatavová

Příběhy kolem nás

Šesté narozeniny oslavila Nikolka Hromířová letos v lednu 
v rehabilitačním Adeli Centru v Piešťanech 
Foto: z archivu rodiny Hromířových
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Okénko potřebných

tak. Když jsem si před lety vybrala jako studium speciální pedagogi-
ku, nepřemýšlela jsem, že bych taky jednou mohla stát v roli rodiče, 
kterému se narodí dítě tak trochu jiné. 
 No ale stalo se a byla na světě Kačenka. Zdravá, krásná holčička, 
která (jak se po čase ukázalo) „jen“ neslyší. Nebylo to snadné obdo-
bí, ale myslím, že jsme to všichni doma zvládli na jedničku. Kačce 
je letos už dvanáct let a navzdory téměř úplné ztrátě sluchu chodí 
do 6. třídy a je úžasná. 
 Když měl přijít na svět Lukášek, věděli jsme, že to s jeho 
sluchem může být stejné. Věřili jsme v to lepší, ale museli jsme 
počítat i s tím méně radostným. A to se naplnilo. Nezbylo než vzít 
věci tak, jak přišly. Lukášek slyší o něco lépe než Kačka, není to jen 
stav sluchu, co rozhoduje, čili nelze děti porovnávat – každý je prostě 
jiný. Lukáškovi je osm a půl roku a chodí do první třídy soukromé 
základní školy v Šumperku. Bylo nutné, aby si roli prvňáčka zopako-
val ještě jednou. Teď cítím velkou úlevu, udělal ohromný pokrok, čte, 
píše, počítá a co je hlavní, je šťastný. Mezi dětmi je spokojený, jeho 
spolužáci jsou slyšící děti, vycházejí vzájemně velmi dobře. Slyšící 
okolí zdokonaluje jeho komunikativní dovednosti a nejen je. Na nová 
sluchadla byly děti zvědavé a Lukášek si je doslova užívá, líbí se mu, 
že s ním „mluví", mají modrou barvu a jak to sleduji, slyší mnohem 
spolehlivěji. 
 Sourozenecký vztah mezi mými dětmi je takový, jaký má být. 
Milují se, hádají, škádlí, ale jeden na druhého nedá dopustit. A že 
jsem na ně zůstala sama? Už mi to ani nepřijde, nestěžuji si. Musím 
si nějak poradit a nakonec sama přeci nejsem, vždyť je tolik lidí, 
kteří mi už pomohli. Jako třeba ti z ČSOB, kterým vděčíme za nová 
sluchadla…
 S přáním pro zlatou rybku to bude složitější, slyšela jsem, že prý 
má špatnou paměť. Ale kdyby přeci, dovolila bych si přát to, co snad 
každý na mém místě: zdraví. A co dál? Odvahu, houževnatost, lásku? 
A nakonec něco prostého: co tak dvě hodiny denně navíc?“ 

pokračování Příběhy kolem nás 

Děkujeme

za přízeň a podporu dárcům

Poděkování

Připravily Gabriela Bauer a Monika Granja

ČSOB (projekt Fond vzdělání) .......................................... 1 100 000 Kč
ČSOB Asset Management..................................................... 280 000 Kč
Martin Roman (Projekt Čtení pomáhá – léčba pro Jakuba) ........... 110 000 Kč
Martin Roman (Projekt Čtení pomáhá – Hurá na výlet) ................ 96 971 Kč
W.A.G. payment solutions, a. s. .............................................. 64 000 Kč
Eva Machurová ....................................................................... 50 000 Kč
Lenka a Josef Benešovi ........................................................... 50 000 Kč
Ing. Helena Navrátilová .......................................................... 33 200 Kč
Elsie, Kamila a Martin Kubelíkovi ......................................... 30 000 Kč
PhDr. Jindra Čekanová ............................................................ 30 000 Kč
Ing. Emanuel Šíp ..................................................................... 25 000 Kč
MUDr. Michaela Baráčková ................................................... 25 000 Kč
Libuše Körnerová .................................................................... 20 000 Kč
Prof. Ing. Tomáš Roubíček, Dr.Sc. ......................................... 20 000 Kč
manželé Frelovi ....................................................................... 20 000 Kč
AMJ Trade spol. s r. o. ............................................................ 20 000 Kč
Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových  ............. 19 000 Kč
AKER SOLUTIONS A/S v Bergenu, sdružení žen IMPERIA ...16 468 Kč
Milena Nečásková ................................................................... 15 000 Kč
Eliška Schwarzerová  .............................................................. 15 000 Kč
Jana Rybenská ......................................................................... 15 000 Kč
Pavel Hrabě ............................................................................. 12 000 Kč
MUDr. Marie Oršulíková ........................................................ 10 000 Kč
Eva Podzimková ..................................................................... 10 000 Kč
Václav Radotínský ml. ............................................................ 10 000 Kč
MAREKA SERVICES s. r. o. ................................................. 10 000 Kč
IZOL Centrum – CB s. r. o. ..................................................... 10 000 Kč
Jaroslav Veselý ........................................................................ 10 000 Kč
Střechy Prüher, spol. s . r. o. ................................................... 10 000 Kč
Marie Kratochvílová ............................................................... 10 000 Kč
Mgr. Marek Vosátka ................................................................ 10 000 Kč
Ing.Vladimír Stecher ............................................................... 10 000 Kč
Milada Voborníková .................................................................. 7 000 Kč
Christian Edward Blatchford .................................................... 7 000 Kč
Václav Voborník ....................................................................... 5 600 Kč
Mše svatá za Olgu Havlovou a dárce VDV .............................. 5 366 Kč
Ing. Helena Krištůfková ............................................................ 5 000 Kč
Ing. Pavel Zuna ......................................................................... 5 000 Kč
AISOPOS, s. r. o.  ..................................................................... 5 000 Kč
Marek Loula .............................................................................. 5 000 Kč
rodina Novákových ................................................................... 5 000 Kč
Jiří Cettl ..................................................................................... 5 000 Kč
Ing. Jarmila Šrámková  ............................................................. 5 000 Kč
MUDr. Jana Prüherová  ............................................................. 5 000 Kč
Ing. Vladimír Chytrý ................................................................. 5 000 Kč
Marie Lichtágová ...................................................................... 5 000 Kč
TATE International, s.r.o. .......................................................... 5 000 Kč
Ing. arch. Jaroslav Zima ............................................................ 5 000 Kč
Igor Janovský ............................................................................ 5 000 Kč
Iva Nebeská ............................................................................... 5 000 Kč

Osmiletý Lukáš Korger je přes svůj handicap šťastný kluk navštěvující integrovanou školu 
a spokojený mezi svými slyšícími spolužáky                                   Foto: archiv Garbriely Korgerové
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Aktuálně

Vzpomínka na Václava Havla
U příležitosti prvního výročí 
odchodu bývalého prezidenta 
Václava Havla se 18. prosince 
2012 v Knihovně Václava Havla 
konala vzpomínková přednáška, 
které se zúčastnily předsedkyně 
správní rady VDV Dana Němcová 

a ředitelka nadace Milena Černá. Diskuse se uskutečnila v rámci 
cyklu přednášek Nicolase Maslowského a jeho hostů ve spolupráci 
s Historickou sociologií Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy.

Šek ve výši 10 000 korun 
od společnosti Mareka 
Společnost Mareka, která se 
podílela na výrobě neonového 
srdce k poctě Václava Havla 
v Bruselu, věnovala VDV 10 tisíc 
korun. Jde o fi nanční prostředky, 
které ušetřila za tisk fi remních 

novoročenek, jež distribuovala pouze elektronickou cestou. Tyto 
peníze se společnost rozhodla věnovat na pomoc lidem se zdravotním 
postižením. Desetitisícový šek předal ředitelce nadace Mileně Černé 
10. prosince 2012 ředitel společnosti Mareka Marek Bulíček. 

Kampaň „Proč chudoba?“ 
vynesla 135 941 korun
Česká televize se zapojila 
do mezinárodního projektu „Proč 
chudoba?“, jehož cílem bylo  
hledat odpověď na otázku, proč 
v 21. století žije stále jedna 

miliarda lidí v chudobě. V týdnu od 25. 11. do 1. 12. 2012 vysílala 
dokumenty a pořady věnované tématu chudoby. V souvislosti s touto 
kampaní prezentovala veřejnou sbírku VDV „Dobra není nikdy 
dost“. Veřejnost na sbírku přispěla částkou 135 941 korun, která bude 
přerozdělena osobám ohroženým sociálním vyloučením, především 
matkám samoživitelkám.

Privátní bankéři ČSOB pomáhali
Zaměstnanci ČSOB Private 
Banking se v lednu zúčastnili 
běžkařského závodu Jizerská 
padesátka. Rozhodli se opět 
sportovní výkon spojit s charitou 
a na pomoc handicapovaným 

Ze života VDV

poukázat stejnou částku, kterou zaplatili na star-
tovném (36 660 korun). Privátní bankéři také 
uspořádali sbírku na vánočním setkáni ČSOB a vy-
branou částku ve výši 43 150 korun věnovali pětileté 
Nikolce, která trpí dětskou mozkovou obrnou, 
a osmiletému Lukáškovi, který má těžké sluchové 
postižení. 

Nominace na Cenu Olgy Havlové 2013
31. ledna 2013 vyhlásil VDV možnost nominovat 
kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2013. Ocenění 
každoročně vyzdvihuje pozoruhodné osobnosti, 
které dokázaly překonat vlastní handicap a svoje síly 
napínají ve prospěch ostatních. Kandidáty mohou 
navrhnout jak organizace zaměřené na pomoc 
a podporu lidí se zdravotním postižením, tak občané, 
kteří se s takovými lidmi ve svém okolí setkávají. 
Nominace lze zasílat kanceláři Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové do 15. dubna 2013.  

Běžci dobré vůle
Na běžecké závody letošního 
seriálu Pražského mezinárodního 
maratonu se přihlásilo více než 350 
běžců dobré vůle. Největší skupinu 
běžců tvoří zaměstnanci společnosti 
ČSOB – pražského půlmaratonu se 
zúčastní 242 jejích zástupců. I letos 

společnost ČSOB přispěje za každý uběhnutý kilometr zaměstnancem 
částkou 100 korun. Nově se běžci dobré vůle 
zúčastní maratonu v Českých Budějovicích a v Ústí 
nad Labem. Registrace na závody probíhá on-line 
na www.sportprocharitu.cz.

Otto Bock ČR poděkoval VDV
13. února 2013 poděkovala 
společnost Otto Bock VDV jménem 
svých klientů za pomoc při fi nan-
cování invalidních vozíků a jiných 
kompenzačních pomůcek pro lidi se 
zdravotním postižením. Příspěvky 
handicapovaným hradí VDV z pro-
gramu Cesty k integraci, na kterou 
přispívá veřejnost prostřednictvím 
veřejné sbírky „Dobra není nikdy 
dost“. 

Rubriku připravila Monika Granja



2013

 do 27. března 2013 
mohou organizace podávat žádosti o grant z programu Sasakawa Asthma Fund.

 do 31. března 2013 
mohou organizace zasílat žádosti o pomoc z programu Obyčejný život – NIF.

 6. dubna 2013 
se běžci dobré vůle zúčastní závodu Hervis ½ Maraton Praha 2013.

 8. dubna 2013
se koná seminář z oblasti rehabilitace, na kterém vystoupí Dr. Michael W. O´Dell, profesor 
Kliniky rehabilitačního lékařství Weill Cornell Medical College v New Yorku.

 do 15. dubna 2013
může veřejnost nominovat kandidáty na Cenu Olgy Havlové 2013.

 12. května 2013 
budou běžci dobré vůle zastoupeni na Volkswagen Maraton Praha 2013. 

 13. května 2013
bude v Museu Kampa udělena Cena Olgy Havlové za rok 2013.

 8. června 2013 
se běžci dobré vůle zúčastní půlmaratonu v Českých Budějovicích. 

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

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
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Rok Olgy Havlové
V roce 2013 by se paní Olga dožila 80 let. VDV se rozhodl uspořádat 

v průběhu roku několik akcí pro veřejnost, které připomenou osobnost 

paní Olgy a její odkaz Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Tyto akce 

připravuje pracovní skupina, složená ze zástupců VDV, Paláce Akropolis, 

Divadla Na Zábradlí, Knihovny Václava Havla, Gymnázia Olgy Havlové a 

dalších přátel paní Olgy. Těšit se můžete také na výstavu fotografi í o paní 

Olze, diskusní setkání s pamětníky či běh na památku Olgy Havlové.   
foto Bohdan Holomíček

11 | 7 | 1933 
Olga Havlová*


