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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.

Tvář, kterou potkáváte 
Zuzana Hanušová
PR manažerka VDV
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Pokračujeme!

Vždycky, když na úvod nového roku otevírám ještě nepopsaný diář, mívám slavnostní pocit, že 

začíná cosi zcela „odznovu“, že dostávám výjimečnou šanci dělat věci správně bez zátěže omylů 

z předchozího roku. Své poznámky na prvních stránkách píšu vzorně úhledným písmem, které 

se však od února stává méně přehledným a s březnem přibývá škrtů a nesrozumitelných značek. 

A jelikož se vám, vážení čtenáři, dostává první letošní číslo Dobrých zpráv do rukou až ve třetím 

měsíci roku 2017, pocit novosti ze mne už vyšuměl a zkušenost z let předchozích mi napovídá, že 

moje dnes žité dny navazují spojitě na ty z předešlého roku a že kontinuitu z doby předcházející 

nelze pominout. 

Tak je tomu nejen v životě lidském, ale i nadačním. V roce 2017 pokračujeme v tom, co se podařilo 

vloni, a to dobré chceme zmnožovat. Snad i nová energie, kterou letos nasměrujeme v rozvíjení 

zdařilého v ještě zdařilejší, nás dostane o stupínek „dále a výše“ k cíli, který nadaci vetkla do vínku 

její zakladatelka Olga Havlová: pomáhat těm, kteří se bez pomoci druhých sami o sebe postarat 

nemohou či nedokáží, rozvíjet duchovní a všeobecně uznávané humanitární hodnoty, ochraňovat 

lidská práva, podporovat vzdělání.

Dosahovat toho bude VDV též pomocí změn, které zavádí do svého chodu. První rozhovor v časopise 

je věnován změně vlastně už loňské – personální výměně na pozici ředitelky nadace. V lednu 2016 

MUDr. Milena Černá stojící 23 let v čele výkonného týmu nadace přešla na post předsedkyně 

správní rady VDV a její dosavadní místo obsadila Monika Granja. Chcete-li se o paní Monice 

dozvědět více, čtěte na str. 3.

Druhá změna má spojitost s tou předchozí: paní Milena Černá jako doyen v úsilí o zlepšování 

sociálního prostředí v Česku se bude k aktuálním tématům vyslovovat na stránkách Dobrých zpráv 

pravidelně ve své rubrice Co víte o…? Těšíme se s vámi, co nového se dozvíme.

A ještě do třetice: Cenu Olgy Havlové bude i nadále udělovat porota, ale od letošního roku k tomu 

přibude možnost pro veřejnost hlasovat o laureátovi Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 

(více na str. 11). 

Přeji vám, vážení a milí čtenáři, aby vám Dobré zprávy byly příjemným společníkem a aby vám 

průběžně přinášely informace o změnách, které budou posilovat a utvrzovat vše dobré a užitečné, 

čemu nadace sloužila a slouží.

Irena Šatavová

šéfredaktorka   
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Editorial

Novinka při vyhlašování 
Ceny Olgy Havlové 2017:
Cena veřejnosti 
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 Hovoříte velmi dobře česky, vaše jméno 
a slabý přízvuk ale napovídá, že čeština není 
vaší rodnou řečí. 
Příjmení mám španělské (čti grancha), ale 
pocházím z Litvy, kde jsem se jmenovala 
Monika Kundrotaitė. Tam jsem žila do svých 
osmnácti let.
 

 Jak vzpomínáte na dětství?
Narodila jsem se ve Vilniusu, rodiče však 
pochází z oblasti u moře zvané Žemaitija. 
Tamní lidé se chlubí tím, že jsou hodně 
tvrdohlaví a urputní, a já jsem myslím tyto 
vlastnosti také podědila. Jako děti jsme 
každoročně odjížděly na letní měsíce pomáhat 
na statky našim babičkám, kde nás čekala 
práce na poli. Pomáhala jsem také s domácí-
mi zvířaty a asi jediné, co jsem se nenaučila, 
bylo podojit krávu . Zároveň jsem se starala 
o své dva sourozence: o tři roky mladší sestru 
a čtyři roky mladšího bratra. Byla to dobrá 
zkušenost, ze které čerpám dodnes.

 Znamená to, že jste prázdniny neměla 
příliš veselé?
Vůbec ne! Babičky věděly, že je na nás 
spolehnutí, a byly k nám hodně benevolentní. 
Když jsme si my děti odpracovaly svoje, 
mohly jsme trávit léto, jak se nám líbilo. Moc 
ráda na to vzpomínám: navštěvovaly jsme 
naše příbuzné, jezdily za takovou tou vesnic
kou kulturou… Navíc jedna z našich babiček, 
která je i dneska ve svých téměř devadesáti 
letech stále velmi aktivní, se vždycky starala 
o dění kolem sebe, sledovala kulturu i politiku 
a tento zájem pěstovala též v nás. 

 Takže tu starostlivost o druhé, která se stala 
náplní vaší dnešní práce, jste podědila po ní?
Myslím, že ano. 

 Vštípila vám ji všem stejnou měrou?
Každému trochu jinak. Stejná jako já je 
i moje sestra, zatímco bratr coby kluk funguje 
jinak a má v sobě to, co je pro Litevce typické 
– národní hrdost. Proto kromě vysoké školy 
elektrotechnické vystudoval i vojenskou školu 
a pracuje na ministerstvu obrany. 

 A co dělá sestra?
Ta kráčí ve šlépějích našeho otce, strýců 
a tet, kteří všichni vystudovali fyziku 
či astrofyziku. Sestra přednáší fyziku 
na univerzitě v Norsku.

 Vy jste se tedy profesně hodně odrodila…
Absolvovala jsem střední školu zaměřenou 
na matematiku, ale bavily mě i jiné věci: 
ráda jsem psala literární recenze, hrála jsem 
ve školním divadle, přitahovala mě literatu-
ra, zejména ta litevská, takže jsem pomýšlela 
i na to, že bych mohla jít studovat litevský 
jazyk. Bylo těžké najít nějaký obor, kde by 
se to všechno kombinovalo. 

 Nakonec jste odjela studovat do ciziny. 
Jak k tomu došlo?
Střední školu jsem končila v době, kdy 
v Litvě zvítězila revoluce (v březnu 1990  
byl vyhlášen litevský stát – pozn. red.).  
Jako rodina jsme žili docela skromně 
z vědeckého platu mých rodičů, kteří nebyli 
členy komunistické strany, naopak otec  
byl aktivní v hnutí nezávislosti (Sajudis). 
Neměli jsme tedy přístup k žádným vymo
že nostem, v té době se však událo něco 
zcela nevídaného: v novinách byla veřejně 
vyhlášena mezinárodní stipendia pro 
vysokoškolské studium v Československu. 
Zareagovali jsme na to a vzhledem k mému 
vysvědčení jsem byla nejen přijata, ale 
mohla jsem si dokonce vybrat, na kterém 
místě bych chtěla studovat. 
 

 A vybrala jste si Prahu… 
Ano. Součástí stipendia bylo to, že jsme 

se nejdříve rok učili češtinu a získávali 
všeobecný základ (například z české histo-
rie), abychom mohli absolvovat přijímací 
zkoušky na konkrétní univerzitu, kterou 
jsme si vybrali. Následně jsem byla přijatá 
na Právnickou fakultu UK, kterou jsem 
ukončila v roce 2000.

 Jakými cestami osudu se právník dostane 
do neziskového sektoru?
Po škole jsem nejdřív hledala práci v advo
kátní kanceláři. Postupně mi však došlo, že 
to není jediná možnost, která se vystudo
vaným právníkům nabízí; podnikové 
právníky hledaly i firmy a neziskové organi-
zace. A tak jsem nastoupila do Fóra dárců. 

 Co vás tam čekalo?
Fórum dárců je organizace, která sdružuje 
nadace a nadační fondy v ČR. Zde jsem 
mohla uplatnit své právnické vzdělání při 
přípravě nových či úpravě stávajících zákonů 
pro nadace a nadační fondy a věnovala jsem 
se i různým projektům z širšího pohledu než 

Monika Granja (42) zastává post ředitelky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové (VDV) od loňského ledna. V nadaci bude letos pracovat už devátým 
rokem, přesto toho o ní příliš nevíme. A tak jsme se zeptali!

Irena Šatavová
Foto: Karolina Granja, Zdeněk Chrapek, 
Ričardas Kasmauskas a Libor Teplý

„Zatnu se a jdu do toho,“
přiznává na sebe ředitelka VDV Monika Granja

Rozhovor



ryze právnického. Šlo ale převážně o teore
tickou práci a mě postupem času lákalo 
poznat skutečný chod života v nadacích. 
Proto jsem nezaváhala, když jsem v dubnu 
2008 dostala nabídku od tehdejší ředitelky 
VDV, a přijala jsem ji.

 Ve VDV jste začínala jako manažerka PR. 
Byla to velká změna?
Povaha mé práce se trochu měnila už 
ve Fóru dárců, protože postupem času jsem 
se stala vedoucí nadačního a legislativního 
oddělení, což zahrnovalo i různé konzultace, 
vzdělávací programy a seznamování nadací, 
fondů a dalších neziskových organizací se 
zákony, které jsme navrhovali, částečně 
i propagaci, čili už tehdy jsem zabrousila 
do oblasti PR (public relations). 

 Po osmi letech, v lednu 2016, jste převzala 
post MUDr. Mileny Černé a byla jste jmeno-
vána ředitelkou VDV. Jak bylo těžké vystřídat 
ženu, která se za více než dvacet let svého 
působení v čele VDV stala jeho ikonou?

Do této pozice jsem nenastupovala s tím, 
že bych měla či chtěla nahradit osobnost 
paní Mileny Černé. To by ostatně ani nebylo 
možné! Naším cílem bylo projít hladce 
změnou ve vedení nadace a být kontinuální 
v práci. To se podařilo určitě i díky tomu, že 
paní Milena Černá mě postupně a nenápadně 
se vším seznamovala, pracovaly jsme 
společně na řadě projektů, předávala mi 
svoje kontakty, přičemž já jsem si současně 
budovala ty svoje. Je to také zásluha celé naší 
kanceláře, která stála při mně a pomáhala mi, 
abychom společně pokračovali v naší práci. 

 To je nejspíš vysvětlením toho, proč 
vlastní předání otěží v nadaci proběhlo cel-
kem nenápadně, bez okázalé medializace.
Skutečně nebylo podstatné prezentovat, že 
přecházím na pozici paní ředitelky Mileny 
Černé. Pro mě bylo důležité soustředit se 
především na práci. Myslím, že ani pro 
dárce nebylo ku škodě, že si na tu změnu 
zvykali postupně v průběhu roku. A jistě je 
pro ně, stejně jako pro naše spolupracov-
níky, příjemným zjištěním, že paní Milena 
Černá setrvává ve VDV nadále v pozici 
předsedkyně správní rady. 

 Máte svou vizi, kam byste chtěla VDV 
přednostně směřovat?
Chtěla bych více rozvinout individuální 
dárcovství. Dobře se nám daří zapojovat 
sportovce do sbírek na podporu konkrétních 
potřebných a určitě zde je potenciál pro 
další rozvoj. I nadále chceme připomínat 
veřejnosti odkaz Olgy Havlové; již sedmým 
rokem putuje výstava fotografií Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle po celé ČR 
a hledáme další cesty, jak o jejím odkazu 

veřejnost informovat. Další mé aktivity vy-
plývají ze strategického plánu, který koncem 
minulého roku přijala naše správní rada; 
nyní je mým úkolem (a úkolem celé naší 
kanceláře) plnit jednotlivé kroky vymezené 
v plánu, např. více se zaměřit na podporu 
systémových změn pro zlepšení sociálních 
služeb či na vybudování expertní databáze. 

 O co se můžete opřít v situacích, které 
nemusí být vždy jednoduché?
O mou povahovou urputnost, kterou jsem již 
zmínila. Když stojím před problémem, jenž 
je třeba řešit, tak nezvažuji, že by mě třeba 
mohl příliš zatížit. Obvykle si přiznám, až 
když je hotovo: „To ale bylo těžké! Kdybych 
to byla bývala předem věděla, tak bych se 
do toho snad ani nepouštěla!“ Já ale mám 
takovou povahu, že když vidím nějakou 
novou věc, zajímavou nabídku na projekt či 
cosi jiného, co je potřeba udělat, tak se zatnu 
a jdu do toho bez ohledu na to, jak těžké 
a náročné to bude. A většinou to ustojím!

 Kdo tvoří vaše zázemí, které vám to 
pomáhá ustát?
Určitě je mi velmi nápomocný můj přítel 
Martin. Když pro mě na začátku bylo – 
a vlastně někdy i teď je – těžké některé věci 
pojmout a hlavu mám plnou práce, tak mi 
pomáhá už jen tím, že mě vyslechne a je chá-
pající. Někdy díky tomu, že se mohu vypoví-
dat, sama najdu to správné řešení problému. 

 Vaše zázemí tvoří také vaše dcera, že?
Karolině je 21 let a studuje druhým rokem 
na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Dokud 
žila v Praze, hodně mi pomáhala při PR 
akcích pořádaných naší nadací, například 

Rozhovor

Zatnu se a jdu do toho
pokračování rozhovoru 
s Monikou Granja
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Sestry Kundrotaitė: dnešní ředitelka nadace (vlevo)  
a univerzitní profesorka fyziky (vpravo)

„I nadále chceme veřejnosti připomínat dílo Olgy Havlové. Dosud se podařilo pojmenovat jejím jménem ulici v Praze 3, 
odhalit jí pamětní desku, podpořili jsme vznik dokumentu OLGA a již sedmým rokem organizujeme putovní výstavu fotografií  
o Olze Havlové,“ říká paní Monika.



Rozhovor

z nich pořizovala dokumentační fotografie. 
Bylo to přínosné pro obě strany, Karolina si 
při tom vytříbila svoji zálibu ve fotografo-
vání natolik, že uspořádala i vlastní výstavu. 
Práce ve VDV ji hodně obohatila, neboť 
poznala život lidí v obtížných životních 
situa cích zblízka a dokázala se vcítit do je-
jich situace. To je pro ni určitě přínosné.

 Má cenu ptát se vás při vašem vytížení 
na volný čas a záliby?
Baví mě toho více, ale vždycky dělám 
různé věci v určitých obdobích. Teď hodně 
čtu, moc mě baví Karel Čapek, vracím se 
také k litevským autorům. Jako rodina rádi 
cestujeme, jenže nyní jsme trochu omezeni 
naším psem Bertíkem. S Bertíkem milu-
jeme procházky, každý den s ním chodím 
pěšky z práce domů, přičemž já si vyčistím 
hlavu a Bertík se vesele proběhne. Umím 
plést a právě teď dokončuji záda svetru. 
Před dvěma lety jsem se začala učit hrát 
na piano, jenže moje učitelka nedávno 
odjela do zahraničí, takže mám pauzu. 
A samozřejmě rádi chodíme do divadel 
a na koncerty.

 Když se zastavíte a ohlédnete, co nejvíce 
ovlivnilo váš životní názor a postoje?
Zkušenosti z dětství. Určitě solidárnost 
a soucítění, která jsem získala od babičky. 
A pak protestní protikomunistické hnutí 
v Litvě, do kterého se zapojil můj otec. 
Vyhlášení samostatné Litvy v březnu 1990 
Rusko nepřijalo a 13. ledna 1991 ruští vojáci 
zaútočili na náš parlament a Vilniuskou tel-
evizní věž. Tam jsme viděli, jak drsnou tvář 
nám může život nastavit. Protestovat byla 
jedna věc – na některé protestní akce nás 
otec brával s sebou, nebo šel jenom s mámou 
a mně kladl na srdce, jak se mám posta-
rat o sourozence, kdyby se rodičům něco 
stalo: kde jsou peníze, co s jídlem, na koho 

z příbuzných se obrátit… Jenže v lednu 1991 
jsem viděla na vlastní oči tváře ruských 
vojáků, kteří neměli slitování. A přitom to 
byli mladí kluci, u nichž by si člověk před 
tím uměl jen těžko představit, že by dokázali 
druhého člověka zastřelit. A dokázali. Na to 
se nezapomíná. 

 Otázka závěrečná: Narodila jste se v Litvě, 
v Česku však žijete od svých devatenácti let. 
Kde jste „doma“?
Víc než polovinu svého života jsem prožila 
tady, takže „doma“ je pro mě tady. Zde se 
odehrává nejen můj pracovní, ale i osobní 
život.  

Zatnu se a jdu do toho
pokračování rozhovoru 
s Monikou Granja
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Pětiletého Bertíka si Monika pořídila z útulku; potřebuje opravdu hodně péče a lásky, neboť zažil silná traumata, když byl týraný. Monika se také připojila k běžcům dobré vůle. 

Při své práci se Monika Granja setkala i s bývalým prezidentem Václavem Havlem, který se účastnil řady akcí nadace. 



Zaměřeno na ...
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Milíčův dům, který založil Přemysl Pitter 
pro mimoškolní aktivity žižkovských 
dětí v roce 1933, navštěvovala Blanka 
Sedláčková od roku 1938. Zde se v roce 
1943 setkala s Olgou Šplíchalovou, pozdější 
Havlovou ženou a zakladatelkou VDV, která 
do Milíčova domu přišla ve svých deseti 
letech. „Při přebírání ceny pro Přemysla 
Pittra mi Václav Havel řekl, jak tento 
výjimečný člověk výrazně poznamenal 
paní Olgu a zanechal v ní hlubokou stopu 
sociálního soucítění,“ vzpomíná Blanka 
Sedláčková na své setkání s Václavem 
Havlem na počátku 90. let. A vypráví nám 
příběh, v němž se proplétá řada osudů 
významných lidí a jenž odráží myšlenky 
bezvýhradné lidskosti.  

Výjimečná osobnost pacifisty Přemysla Pittra
Přemysl Pitter (1895–1976) byl český protes-
tantsky orientovaný laický kazatel, spisova-
tel, publicista, radikální pacifista a především 
– pedagog. Na počátku první světové války 
se jako dobrovolník přihlásil do armády, 
kde prožil velké duchovní obrácení a stal 
se zastán cem míru a zbožným křesťanem. 
Tehdy si slíbil, že jestli válku přežije, zasvětí 
zbytek svého života péči o děti a potřebné 

lidi. A to splnil. Během 20. a 30. let 20. století 
vydával (až do jeho zakázání Němci v roce 
1941) časopis Sbratření, propagoval pacifis
tické myšlenky a v následujícím desetiletí 
vystupoval proti antisemitismu a publikoval 
články na obranu Židů. 

Milíčův dům – oáza bezpečí pro děti
O Vánocích 1933 otevřel na Žižkově 
Milíčův dům (pojmenován po reformá-
torovi Janu Milíčovi z Kroměříže, který 
ve 14. století pomáhal nejchudším 
a nejubožejším), což bylo ojedinělé dětské 
zařízení nejen v Československu, ale v celé 

Evropě. Děti ze sociálně slabších rodin zde 
nalézaly pěkné prostředí, světlé vzdušné 
herny, klubovny, pracovny, knihovnu, sál 
na pohybové hry, hřiště i zahradu. Pro pracu-
jící žižkovské ženy, jejichž děti by se jinak 
potulovaly samy někde venku po Žižkově, 
byl vznik Milíčova domu nesmírnou pomocí. 
 Přemysl Pitter a jeho spolupracovníci 
umožnili dětem smysluplně trávit volný čas 
a vedli je k pospolitosti, aby si navzájem 
pomáhaly a neubližovaly si. Vládla zde at-
mosféra družnosti, tak na to alespoň vzpomíná 
Blanka Sedláčková, kterou sem i s její sestrou 

přivedla jejich babička poté, co jim zemřel 
otec. „Taktní přístup našich vychovatelů, kteří 
s námi krásně jednali, výrazně formoval naše 
osobnosti,“ říká paní Blanka, jež se později 
stala spolupracovnicí Přemysla Pittra. „Os-
lovovali jsme je tetinko a strýčku, což u nás 
dětí vzbuzovalo důvěru. Slovo válka, které se 
tehdy začalo v souvislosti s vývojem situace 
vyslovovat, mně nahánělo hrůzu. Vždyť to 
bylo jen pár let po skončení války předchozí, 
na jejíž hrůzy si všichni ještě pamatovali. 
Milíčův dům se pro nás stal v době 2. světové 
války takovou oázou klidu a bezpečí, že utlu-
mil i můj strach z tohoto slova.“

Pomoc židovským dětem
V roce 1939 začaly Milíčův dům 
navštěvovat židovské děti, které měly v té 
době zákaz chodit prakticky kamkoliv. 
Během války se jich tam vystřídala zhruba 
stovka. Přemysl Pitter šel v pomoci 
židovským rodinám ještě dále – v noci jim 
se svými spolupracovníky nosili do bytů 
potraviny a později, když začaly transporty 
do koncentračních táborů, je vybavo-
vali na cestu a posílali do táborů „svým“ 
židovským dětem balíčky. 

Protnutí drah paní Blanky a paní Olgy 
Olga ŠplíchalováHavlová přišla do Milíčova 
domu jako „válečné dítě“ v roce 1943. „Teh-
dy se do Milíčova domu přijímaly děti pro 
velký zájem na základě pořadníku (kapacita 
domu byla 150 dětí), ale Olga – živé, tempe
ramentní a pudové dítě – prostě přelezla plot 
za svou sestřenicí Marcelou, která už sem 

Příběhy 
bezvýhradné lidskosti
Paní Blanka Sedláčková (1928) přebírala v roce 1991 Řád 
T. G. Masaryka udělený Přemyslu Pittrovi In memoriam. 
Převzala ho z rukou tehdejšího prezidenta Václava Havla, jehož 
první manželku Olgu potkala před 48 lety v Milíčově domě 
založeném právě Přemyslem Pittrem. Jak je vidět, životní nitky 
osudů některých lidí se zvláštně proplétají, na čas se odpojují, aby 
se v budoucnu zase spletly. A vzor, který z toho vznikne, je krásný 
a inspirativní. V případě Přemysla Pittra a jeho spolupracovníků, 
Olgy Havlové či Blanky Sedláčkové to platí stoprocentně.  

Irena Šatavová a Blanka Sedláčková
s využitím materiálů Národního pedagogic
kého muzea a knihovny J. A. Komenského 
(NPMK), foto: Monika Granja, z archivů 
Blanky Sedláčkové a z Archivu P. Pittra 
a O. Fierzové v NPMK

Přemyslu Pittrovi 
se podařilo v rámci 

„Akce zámky“ zachránit 
810 dětí! 

„
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chodila, a byla tu!“ vzpomíná na ni Blanka 
Sedláčková. Ona sama v té době již pomáha-
la tetinkám a strýčkům, za které zaskakovala 
při výchově ostatních dětí. S Olgou Hav-
lovou je od sebe dělilo pět let, takže každá 
navštěvovala jiný kroužek přiměřeně svému 
věku. Při svém osobním setkání v roce 1993, 
tedy více než půl století poté, vzpomínaly 
na léta prožitá v Milíčově domě a velice se 
sblížily. „V červnu roku 1995 jsme se viděly 
naposledy,“ lituje paní Blanka toho, že osud 
uťal životní dráhu Olgy Havlové předčasně 
už v lednu následujícího roku.  

Olga Fierzová, dobrá duše Milíčova domu 
Ještě jedno jméno nesmí být v souvislosti 
s Milíčovým domem zapomenuto. Je to jméno 
Olgy Fierzové (1900–1990), Švýcarky, která 
však „svým srdcem byla Češka“ – to o ní tvrdí 
její přátelé a spolupracovníci. Byla vystudo-
vaná učitelka a v roce 1926 se jako tlumočnice 
účastnila mezinárodního tábora Mírové školy, 
kde Přemysl Pitter zastupoval Československo. 
S velkým nadšením mluvil o dětech pražského 
dělnického předměstí Žižkova, pro které on 
a jeho přátelé pořádali besídky, sportovní od-
poledne, divadelní představení, aby je odvedli 
od života na ulici poznamenaného hrubostí, 
lhostejností a nedostatkem citu. Vyprávěl 
o mírovém smyslu této výchovné práce, 
opírající se o lásku a porozumění, a o plánech 
sebrat potřebné peníze a postavit na Žižkově 
dětský útulek, ve kterém by se jejich výchovná 
činnost zmnohonásobila. 
 Po tomto setkání s Přemyslem Pittrem 
přijela Olga Fierzová v roce 1928 do Prahy, 
kde zůstala více než dvě desetiletí a stala 

se nejbližší spolupracovnicí Přemysla 
Pittra. Naučila se dobře česky a pomáhala 
uskutečňovat plány na stavbu Milíčova 
domu. Rozpracovávala pedagogické výchov
né plány, se švýcarskou důkladností vedla 
účetnictví i agendu dětí a spolupracovníků, 
doprovázela společný zpěv dětí na klavír 
a harmonium, publikovala své výchovné 
zkušenosti v článcích a příručkách. Svou 
práci a přátele neopustila ani po okupaci 
Československa v roce 1939, kdy k tomu 
Švýcarsko své občany vyzývalo. 

Český Winton a „Akce zámky“ 
Po osvobození byl Přemysl Pitter jmeno-
ván členem sociální komise České národní 
rady a spolu s Olgou Fierzovou zorganizo
val záchran nou „Akci zámky“, kde se 
soustřeďovaly především židovské děti bez 
ohledu na jejich národnost, které se vracely 
z německých koncentračních táborů, a posléze 
i německé děti z českých internačních táborů. 
 „Přemysl Pitter byl odvážný člověk,“ 
vypráví paní Blanka. „V roce 1945 dokázal 
vyvést z českých internačních táborů německé 
děti, které tam byly umístěné a velmi tam 
strádaly. Děti převezl do zámků v okolí Prahy 
(Štiřín, Olešovice, Kamenice, Lojovice a pen-
zion Ládví), z nichž udělal ozdravovny, a spo
lu se svými spolupracovníky se tu o všechny 
děti – jak ty navrátivší se z koncentračních 
táborů, tak o ty německé – starali.“ 
 Olga Fierzová vedla rozsáhlou agendu 
a po celé Evropě dohledávala rodiče či 
příbuzné těchto židovských a německých 
dětí, k nimž by se mohly po válce navrátit. 
Když se to nepovedlo, hledaly se pro ně 
náhradní české rodiny, které děti adoptovaly. 

Blanka Sedláčková v roli „tetinky“ 
Blanka Sedláčková byla jednou z těch, kteří 
se o zbídačené děti starali v lékařském domě 
u zámku Olešovice. Tuto práci dělala tři 
měsíce. V roce 1946 ji oslovil Přemysl Pit-
ter s tím, aby nastoupila na uvolněné místo 
vychovatelky v Milíčově domě, neboť ji 
dobře znal z doby, kdy ho sama navštěvovala 
a vypomáhala při organizování mladších 
dětí. Odmalička měla k dětem dobrý vztah, 

což Přemyslu Pittrovi a Olze Fierzové neušlo 
a říkali jí, že má pedagogické nadání. „Ti 
dva byli pro mě tou nejlepší školou, pokud 
jde o vzdělávání a výchovu dětí,“ vzpomíná 
paní Blanka. Dbali o to, aby se vzdělávala, 
doporučovali jí literaturu, o které s ní pak 
diskutovali. 
 Po pedagogické stránce ji vedla hlavně 
Olga Fierzová. Výrazně ji ovlivnil také Fer-
dinand Krch, jeden ze „strýčků“ v Milíčově 
domě a redaktor dětských časopisů vydáva
ných Červeným křížem. Spolupracoval při 
tom s Josefem Ladou, jenž pro jeden z těchto 
časopisů ilustroval vůbec první vydání Ko-

Zaměřeno na ...

Příběhy 
bezvýhradné lidskosti
pokračování

Blanka Sedláčková se svým manželem při své první návštěvě 
ve Švýcarsku u Olgy Fierzové (uprostřed) v roce 1987.

 Pracovní léta  
1946–1951 strávená 

v Milíčově domě byla pro 
mě tím nejpřínosnějším 
obdobím mého mládí,“ 

vyznává se Blanka 
Sedláčková. 

„

Olga Fierzová a Přemysl Pitter

Sedmnáctiletá Blanka Sedláčková s jedním z chlapců, 
o kterého v roce 1945 pečovala v lékařském domě 
v Olešovicích a jenž k ní velmi přilnul (stejně jako ona k němu). 



Zaměřeno na ... Sloupek Mileny Černé
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coura Mikeše. Ferdinand Krch vlastně Josefa 
Ladu k psaní pro děti přivedl: jednou slyšel 
Josefa Ladu, jak svým dcerkám před spaním 
vypráví pohádku o kocourovi Mikešovi, 
a Ferdinand Krch vyslovil přání, aby tento 
a podobné příběhy znaly i další děti, že je 
bude uveřejňovat v časopise. Proto přemluvil 
Josefa Ladu, aby pohádky pro děti začal psát.

Konec Milíčova domu 
Milíčův dům byl v roce 1948 znárodněn. 
V březnu 1951 ho museli všichni vycho-
vatelé ze dne na den opustit a nastoupila 
nová ředitelka s kolektivem. Přemysl Pitter 
byl ředitelské funkce zbaven a v dubnu 
1951 z domu vystěhován, přestože od jeho 
vzniku až do této doby stále platil všechny 
provozní náklady. Pokud jde o Olgu Fier-
zovou, ta už v roce 1950 odjela na pohřeb 
své sestry do Švýcarska, ale její návrat zpět 
do Československa jí nebyl režimem povo-
len. Přemysl Pitter čelil setrvalému zájmu 
Státní bezpečnosti a hrozilo mu, že bude 
poslán do dolů v Jáchymově. Proto v srpnu 
1951 emigroval do západního Německa, kde 
spolupracoval s BBC a Svobodnou Evropou.
 Od roku 1952 poskytoval spolu s Olgou 
Fierzovou sociální služby uprchlíkům z ko-
munistických zemí v táboře Valka u Norim-
berka. V roce 1962 odjeli do Švýcarska, kde 
Přemysl Pitter založil Husův sbor Čechů 
a Slováků, českou školu a od roku 1972 
pracoval jako předseda Československé 
společnosti pro vědy a umění. Spolu s Olgou 
vydávali exilový časopis Hovory s pisateli. 
Přemysl Pitter umírá v roce 1976. 

A kola života se točí dál…
„Akce zámky“ znamenala výhybku v životní 
cestě Blanky Sedláčkové. Zjistila, že ji práce 
s dětmi baví, opustila profesi dentistky, 
na kterou se v rámci rodinné profesní tradice 
připravovala, vystudovala Pedagogické gym-
názium pro 1. stupeň a stala se učitelkou. 
S manželem spolu prožili krásných 57 let 
a mají tři dnes již dospělé syny.
 S Olgou Fierzovou se znovu setkala 
teprve v roce 1987 při své první cestě 
do Švý carska. „Vzpomínám na úžas v očích 
Olgy Fierzové, když mě uviděla a poznala. 

Strávily jsme spolu dva dny, a přestože 
jí bylo už 87 let, její paměť jí fantasticky 
sloužila: vzpomínala na jednotlivé děti 
z Milíčova domu i na děti ze zámků. Bylo to 
požehnané setkání,“ vzpomíná s láskou. 
 Díky archivu Přemysla Pittra, který 
Olga Fierzová vytvořila, se podařilo v roce 
1990 zorganizovat na zámku Štiřín setkání 
120 dětí z těch 810, které zámky prošly. 
Přijely sem z celého světa! Olga Fierzová se 
setkání už osobně zúčastnit nemohla, umřela 
v rodném Švýcarsku den po jeho skončení, 
16. června 1990… 
 Blanka Sedláčková, jedna z organizátorů 
akce na Štiříně, vzpomíná na setkání s dětmi 
(již dospělými) ze zámků a se spolupracov
níky z Milíčova domů s dojetím, s láskou  
v očích a s myslí zatoulanou do vzpomínek. 
Příští rok oslaví své devadesáté narozeniny, 
na které však zdaleka nevypadá. Je stále 
členkou Nadačního fondu Přemysla Pittra 
a Olgy Fierzové, navštěvuje školy, kde 
s žáky hovoří o době, kterou prožila,  
a o poselstvích, jež by neměla být zapome-
nuta. Tak nezapomínejme! 

MUDr. Milena Černá,  
předsedkyně správní rady VDV

V Čechách jsme tento 
pojem slyšeli poprvé 
od paní Jany Hrdé, která 
se ve třiceti letech stala 
obětí dopravní nehody 
a až do své smrti žila 
s ochrnutím na invalid-
ním vozíku. Již v osm-

desátých letech dokázala motivovat mladé 
ženy ve svém okruhu působnosti, „chůvičky“, 
které se střídaly v péči tak, aby nemusela žít 
v ústavu pro invalidy a aby mohla dokonce 
vychovávat své děti. Její asistentky dostávaly 
školení, jak být při tom užitečné. Ne dát napít, 
když o to nikdo nežádá, ale stát se nástroji své 
klientky a dělat to, co ona právě potřebuje. 
 Po roce 1990 paní Hrdá spoluzaložila 
Pražskou organizaci vozíčkářů a šířila 
myšlenku nezávislého života. Na toto téma si 
dopisovala s lidmi na vozíku z USA a dalších 
zemí. Termín „osobní asistence“ se týká osob, 
které nejsou schopné samostatné akce, ale 
dokáží uspokojivě řídit činnost osobní asis
tentky/asistenta podle signálů, které vysílají. 
 Daleko častější jsou „asistenční služby“. 
Hovoříme o nich tam, kde je potřeba člověku 
s postižením pomoci, aby kupř. zvládl 
vyučovací proces (pedagogičtí asistenti), 
aby doprovázel nevidomé nebo jim předčítal 
(průvodcovská a předčitatelská služba), 
aby pomohl seniorům v domácnosti, kterou 
sami nezvládají (asistenční služby pro 
seniory, pečovatelská služba), aby odlehčil 
rodině, kde žije dítě s těžkým zdravotním 
postižením (respitní služba) atd. 
 Rozdíl mezi oběma typy spočívá v tom, 
že osobní asistence umožňuje člověku žít 
relativně kvalitní život podle svých představ, 
zatímco u ostatních typů asistence je dítě 
nebo dospělý závislý na nabídce sociálních 
služeb. Jedním z důvodů, proč byly do záko-
na o sociálních službách zařazeny příspěvky 
na péči podle stupně postižení, spočívá právě 
ve finanční podpoře sociálních služeb včetně 
asistence, kterou si musí člověk se zdravot-
ním postižením nebo jeho zástupce hradit 
z uvedeného příspěvku. 

Nová rubrika:  
Sloupek Mileny Černé 

Co víte o... 
osobní asistenci

Příběhy  
bezvýhradné lidskosti
pokračování

Milíčův dům na dobové propagační pohlednici a dnes
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Benefiční  
představení Olga 
(Horrory z Hrádečku)
V neděli 5. února uvedlo 
Divadlo Letí ve Vile 
Štvanice inscenaci Olga. 
Výtěžek této benefice 
ve prospěch VDV činil 
26 883 Kč. Úspěšná hra 
autorky Anny Saavedra 
získala v anketě Divadel-
ních novin nejvíce hlasů 

a stala se Inscenací roku 2016. Za svůj výkon byla představitelka 
Olgy herečka Pavlína Štorková nominována na Cenu Thálie 2017. 
Hru měli možnost shlédnout diváci také 12. února v Divadle Oskara 
Nedbala v Táboře.

Výstava fotografií 
a návštěva centra pro 
osoby se zdravotním 
postižením
Výstava fotografií  
Olga Havlová  
a Výbor dobré vůle 
zahájila sedmý rok pu-
tování po ČR. Zástupkyně 
VDV se 7. února 

zúčastnily slavnostní vernisáže v Kulturním a vzdělávacím středisku 
v Kopidlně, které výstavu hostí až do konce letošního března. 
Ve stejný den navštívily také Handicap centrum Srdce, o. p. s., 
v Poděbradech, jehož klientům VDV přispěl na nákup nových praček 
v bytech se zvláštním určením. Děkujeme za krásné přijetí!

Sbírky na  
Sportu pro charitu
Spojit pohyb s pomocí 
druhým má za cíl projekt 
VDV Sport pro charitu. 
Již v minulém roce se 
tímto způsobem podařilo 
kromě jiných splnit přání 
Matýskovi, jenž si přál 
pohybovou terapii, a Vik-
torovi, který potřeboval 
nový elektrický vozík. Le-

tos poprvé mohou v rámci běžeckého seriálu RunCzech běžci dobré 
vůle spojit účast v závodě i s vlastní charitativní sbírkou a již se našli 
první sportovci, kteří se nelekli fundraisingu a sbírky pro konkrétní 
osoby s handicapem tak utěšeně rostou. Více informací najdete 
na str. 12 a na webových stránkách www.sportprocharitu.cz. 

Přednášky pro veřejnost 
a lékařský seminář
V rámci cyklu Zdraví 
a životní styl se ko-
naly v Městské knihovně 
v Praze hojně navštívené 
přednášky pro veřejnost 
O výživě jinak – jak ovliv
nit metabolismus svou 
myslí (Mgr. Michaela 
Pavlíková), Psychosoma
tika (Martina Nováková – 
viz foto) a Zdravý zrak 

– co očím prospívá a co je ohrožuje (MUDr. Dana Liláková, Ph.D.). 
Na začátku ledna se uskutečnil seminář pro lékaře Visiting Professor
ship z oboru patologie, na kterém vystoupil Prof. Steven D. Billings, 
patolog z americké Cleveland Clinic. 

Ocenění pro 
MUDr. Milenu Černou
Předsedkyně správní rady 
VDV MUDr. Milena 
Černá se umístila na bron-
zové příčce v prestižním 
žebříčku TOP ženy Česka 
2016, a to v kategorii TOP 
žena veřejné sféry. Tuto 
anketu vyhlásily již po

dvanácté Hospodářské noviny a vítěze vybrala odborná porota z více 
než 300 nominací na nejúspěšnější české ženy ve třech kategoriích – 
byznys, startup a veřejná sféra. Gratulujeme!

Svíčka za Olgu
V pátek 27. ledna 2017 
uplynulo 21 let od úmrtí 
Olgy Havlové. Několik 
desítek lidí přišlo v tento 
den společně s VDV uctít 
památku této výjimečné 
ženy zapálením svíčky 
u hrobky rodiny Havlo

vých na Vinohradském hřbitově. K účastníkům pietního aktu promlu vil 
Ivan M. Havel, člen správní rady VDV, Petruška Šustrová, disidentka, 
publicistka a překladatelka, Miloš Rejchrt, evangelický farář a disident, 
a Anna Freimanová z Knihovny Václava Havla. K uctění památky se 
zpěvem připojily členky pěveckého sboru Carmina Bohemica.

Aktuálně

Ze života VDV

Hana Füleová, foto: Zdeněk Chrapek, Tereza Říčařová,  
Kateřina Kubínová a archiv VDV



Leoš je již čtvrtým rokem upoutaný na in-
validní vozík s diagnózou paraplegie. Stalo 
se tak po skoku do neznámé vody, kdy došlo 
k tříštivé zlomenině krčního obratle. Před 
skokem do vody vedl běžný život. Praco-
val, vydělával, ve volném čase se věnoval 
myslivosti a aktivně trávil čas se svým tehdy 
pětiletým synem Tadeášem. Pak přišel den, 
kdy najednou všechno bylo jinak, a Leoš se 
z nemocnice vrátil na invalidním vozíku.
 „Po návratu domů se změnilo opravdu 
hodně věcí. Mí rodiče, u kterých bydlím, sice 
upravili část rodinného domku bezbariérově, 
za což jim velmi děkuji, ale kvůli své 
omezené možnosti hýbat se jsem především 
ztratil možnost aktivně trávit čas s přáteli a se 
svým synem v takové míře jako předtím,“ 
dokresluje Leoš, jak těžké byly začátky.

Handicapem život nekončí, jen se mění 
podmínky
Leoš se však rozhodl, že tím jeho aktivní život 
neskončí. Před rokem začal se svými přáteli, 
pro které je sportování součástí každodenního 
života a způsobem, jak zůstat v dobré psychické 

i fyzické kondici, sportovat. Krom toho se jako 
bývalý myslivec toužil vrátit opět do lesa, a tak 
volba padla na handbike – kolo na ruční pohon. 
„První pokus s vypůjčeným handbikem sice 
nedopadl slavně. Ujel jsem pouhých 400 metrů 
a druhý den jsem se nemohl kvůli namoženým 
rukám sám přesunout z vozíčku na postel. 
Najednou jsem ale věděl, že ve sportování chci 
pokračovat,“ říká Leoš. 
 Postupně zvyšoval vzdálenosti a dnes 
ujede na handbiku 20 km jako nic. Dokonce 
se na handbiku účastní i amatérských 
cyklozávodů a letos se chce stát členem 
smíšeného cyklistického týmu, který organi-
zuje Metrostav Handy Cyklo Maraton 2017. 
Jde o nejdelší amatérský štafetový závod 
na území naší republiky, jež měří 2 222 km 
a je nutné jej splnit v limitu 111 hodin. 
„A na to vše je nutné pořádně trénovat. Proto 
jsem potřeboval vlastní handbike,“ dodává.

Syn, rodina a přátelé jsou mou největší  
hnací silou
Největší motivací pro Leoše však byl jeho 
syn. Díky handbiku zjistil, že s ním může 

o víkendech a prázdninách trávit čas aktivně 
a sportem. „Tadeáš díky tomu získává 
zdravý pohled na život handicapovaných. 
Chci mu ukázat, že život se nesmí vzdát, 
ať vás v něm potká cokoli. Taky svým 
příkladem mohu inspirovat další handi-
capované lidi, aby nevzdávali svůj život, 
ale zkusili ho žít v nových podmínkách. 
Stali se samostatnějšími, sportovali, našli si 
práci. Splatím tak částečně dluh, který cítím 
ke svému okolí a ke společnosti za péči, kte
rou mi věnovali v době po zranění,“ dodává.
 Leoš jezdil na půjčeném handbiku, 
protože cena nového byla pro něj příliš 
vysoká. Proto oslovil VDV a poté sám 
udělal propagaci v okruhu svých známých 
a příznivců ke sbírce organizované v rámci 
projektu VDV Sport pro charitu. Sbírka 
byla nesmírně úspěšná, za poměrně krátkou 
dobu bylo vybráno 30 tisíc korun, které Leoš 
potřeboval k tomu, aby mohl zadat hanbike 
do výroby. „Bohužel nevím, kdo všechno 
mi na handbike přispěl. Proto bych jim chtěl 
alespoň touto formou velmi poděkovat. Děkuji 
též všem, kteří mi pomohli se žádostmi, 
ukázali mi cestu a dodali dostatek víry v to, že 
„svůj“ handbike mohu mít … Opravdu všem 
vám velmi děkuji!“ vzkazuje Leoš. 

Obdarovaní &  Dárci

Zuzana Hanušová, foto: archiv Leoše

Připravila: Gabriela Bauer

Děkujeme
našim dárcům za přízeň a podporu
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To, že být zdravý není samozřejmost, víme všichni. Někteří z nás se o tom 
přesvědčí bohužel na vlastní kůži. Je tomu tak i v případě devětatřicetiletého 
Leoše, který se ve VDV ocitl s prosbou o příspěvek na handbike – kolo na ruční 
pohon, jež díky projektu Sport pro charitu nakonec získal.

Život se může  
změnit ve vteřině

ČSOB .............................................1 559 639 Kč
Deutsche Freunde und Förderer  
der Olga Havel Stiftung ....................243 140 Kč
ČSOB Asset Management.................200 000 Kč
Jana Marie Strømsnes .......................105 042 Kč
FREKO a.s. .......................................100 000 Kč 
Hans Wendel spol. s r. o. & Co., k. s.  ..100 000 Kč
Nadace Martina Romana ...................100 000 Kč
Eva Hvížďalová ..................................52 000 Kč
PhDr. Jindra Čekanová ........................50 000 Kč
WIRTGEN CR s. r. o. ..........................50 000 Kč
Kamila a Martin Kubelíkovi ...............30 000 Kč
Eliška Schwarzerová ...........................30 000 Kč

GEPARD FINANCE, a. s.  ..................27 300 Kč
Ing. Emanuel Šíp .................................25 000 Kč
Michal Ovečka ....................................24 900 Kč
Mgr. Ivan Boháček ..............................21 600 Kč
AMJ Trade, spol. s r. o.  .......................20 000 Kč
MUDr. Michaela Baráčková ...............20 000 Kč
Ing. Jiří Gregor ....................................20 000 Kč
Dr. Richard Kříž ..................................20 000 Kč
MEGABOOKS CZ, spol. s. r. o. ..........20 000 Kč
Irena a Petr Gletovi .............................18 300 Kč
RNDr. Milena Nečásková ...................15 000 Kč
Blanka Seidlová ..................................15 000 Kč
Michal Frasz ........................................14 700 Kč

Leoš tvrdí, že život se nesmí vzdávat, jen se handicapovaný 
člověk musí přizpůsobit jiným podmínkám.

PhDr. Soňa Nigrinová .........................13 500 Kč 
Do náruče, z. s.  ...................................13 000 Kč 
Ing. Pavel Hrabě ..................................12 000 Kč
Petr Hutla ............................................12 000 Kč
Michal Fišer ........................................11 900 Kč
Ing. Jan Božovský ...............................10 000 Kč
Petra a Milan Horákovi .......................10 000 Kč
IZOL CENTRUM – CB, s. r. o. ...........10 000 Kč
Zbyněk Noha .......................................10 000 Kč
MUDr. Marie Oršulíková ....................10 000 Kč
Jana Rybenská .....................................10 000 Kč



Tvář, se kterou se setkáváteCena Olgy Havlové

Zuzana Hanušová je maminkou dvou holčiček, Míši (7) a Terez-
ky (4). Miluje historii, černý humor, bílé víno, salsu a je závislá 
na dobré ranní kávě. V nadaci začala před lety pomáhat jako 
dobrovolník. Když přišla nabídka na pracovní poměr, hned po ní, 
podle svých slov, skočila a vysvětluje proč: „Je pro mě velkou 
poctou, že mohu pracovat pro nadaci s tak dobrým jménem.“

 Blízkost k pomoci druhým vnímala Zuzka už během studia na střední 
škole. Po ukončení gymnázia v Prostějově se ale vydala na dráhu 
právničky. V té době byla, jak sama říká, „poslušnou dcerou“ a rozhod-
la se splnit přání rodičů. Už po dvou semestrech však zjistila, že právo 
není oblastí, ve které by se chtěla celý život pohybovat. Za zády rodičů 
přestoupila na Vyšší odbornou školu sociální a zároveň začala studovat 
na Cyrilometodějské teologické fakultě obor sociální a humanitární práce. 
„Nikdy jsem tohoto rozhodnutí nelitovala!“ říká dnes s jistotou v hlase.
 K činnosti VDV se připojila po rozsáhlé praxi v PR prostředí během 
mateřské dovolené. „Chtěla jsem svými zkušenostmi přispět nějaké 
neziskové organizaci. Pamatuji si, že jsem seděla u počítače a hledala, 
koho drobnější výpomocí podpořit. Narazila jsem na Výbor dobré vůle 
– Nadaci Olgy Havlové,“ vzpomíná.  Zaujaly ji projekty a akce, které 
dělala tehdejší PR manažerka Monika Granja. Napsala jí a ona obratem 
odpověděla, že pomoc ráda využije. 
 Zuzka je ve VDV krátce, ale už ví, že chce v rámci komunikace 
s veřejností pokračovat v úspěšném budování jména nadace a přiblížit 
ji mladší generaci, která zná 17. listopad 1989 jen z učebnic dějepisu. 
„VDV stojí na jménu Olgy Havlové, a to nepředstavuje pouze její osob-
nost, ale také odhodlání, odvahu  a sílu měnit věci k lepšímu!“ 

Tereza Říčařová, foto: archiv Zuzany HanušovéZuzana Hanušová

Zuzana Hanušová
PR manažerka VDV
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Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní 
Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se 
zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se 
svým handicapem a sami nadále pomáhají 
druhým. Nadace Olgy Havlové bronzovou 
sochou „Povzbuzení“ od Olbrama Zoubka 

odměňuje laureáty této ceny již od roku 
1995. 
         Každým rokem nadace obdrží 
několik desítek nominací, ze kterých 
určená porota vybere laureáta. Loni 

tak odměnila uměleckého fotografa 
Václava Fantu, který před mnoha lety přišel 
o zrak, nicméně vůle pomáhat druhým mu 
zůstala. „Je to už 22 let, co byla z podnětu 
paní Olgy Havlové poprvé vyhlášena tato 
cena. Přesto se každý rok najde řada osobností, 
lidí s postižením, kteří mají neuvěřitelnou 
vůli a odhodlání pomáhat jiným. Porota, jež 
vybírá laureáta, tak má nelehký úkol,“ dodává 
ředitelka Nadace Olgy Havlové Monika Granja.
       Letos poprvé může i veřejnost vybrat svého 
favorita z nominovaných osobností, který pak 
v rámci slavnostního předávání Ceny Olgy Hav-
lové obdrží Cenu veřejnosti. „Rozhodli jsme se 

pro tuto inovaci především proto, že chceme 
lidem více přiblížit tyto neuvěřitelně 

silné osobnosti, které přes své 
postižení neztrácí životní elán, 
ale naopak jej dodávají druhým,“ 
upřesňuje ředitelka nadace. 

 Na webových stránkách www.cenaolgyhavlove.cz může 
veřejnost až do 10. dubna 2017 nominovat kandidáty na Cenu Olgy 
Havlové. Od 10. dubna do 15. května 2017 pak bude otevřeno 
veřejné hlasování o Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení Ceny Olgy 
Havlové i Ceny veřejnosti proběhne 29. května v Černínském paláci 
v Praze.                          www.cenaolgyhavlove.cz

Novinka při vyhlašování 
Ceny Olgy Havlové 2017:

Cena veřejnosti
Letošní 23. ročník udílení Ceny Olgy 
Havlové, který pořádá VDV, bude 
ve znamení inovace. Poprvé bude moci 
veřejnost z kandidátů nominovaných 

na Cenu vybrat svého favorita 
na Cenu veřejnosti udělovanou 
v rámci Ceny Olgy Havlové.

www.cenaolgyhavlove.cz


  30. března se v Knihovně Václava Havla uskuteční panelová 
diskuze na téma sociálního podnikání. Zúčastní se jí panelisté 
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Jiří 
Herynek, zakladatel Družstva invalidů Ergotep Skuteč, a Vojtěch 
Sedláček, zakladatel Agentury Pro Vás, s. r. o. Diskuzi bude 
moderovat Veronika Sedláčková z Českého rozhlasu. 

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

  1. dubna poběží v závodě Sportisimo 1/2Maraton Praha 2017 
běžci dobré vůle ve prospěch lidí se zdravotním postižením.

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

  10. dubna je uzávěrka pro nominace kandidátů na Cenu Olgy 
Havlové 2017.

  19. dubna začíná veřejné online hlasování o udělení Ceny 
veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 2017.

  duben – květen: proběhne výstava fotografií Olga Havlová  
a Výbor dobré vůle v KC Nová Beseda v Klánovicích.

  7. května se bude konat závod Volkswagen Maraton Praha 
s účastí běžců dobré vůle, kteří poběží ve prospěch lidí se zdra-
votním postižením.

  15. května končí veřejné online hlasování o udělení Ceny 
veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 2017.

  29. května se bude konat slavnostní předání Ceny Olgy Havlové 
a Ceny veřejnosti v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

  14. a 15. června poběží běžci dobré vůle O2 Pražskou štafetu 4×5 
ve prospěch lidí se zdravotním postižením.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...

Běž a fundraisuj sám!
      Spojit běhání s pomocí druhým se už i v ČR stává tradicí. Nejenže je možné nakupovat registrace 
na závody přes neziskové organizace a část prostředků tak rovnou věnovat na charitu, ale od letošního 
roku začal RunCzech stále více propagovat princip „běž a fundraisuj sám“, který je v zahraničí již běžný. 
Z tohoto důvodu nabízí i VDV běžcům dvě varianty, jak se registrovat na závody RunCzech – buď uhradit 
základní částku, na zbytek ceny registrace pak vyhlásit charitativní sbírku na pomoc konkrétnímu člověku 
s handicapem a zapojit do ní kolegy, přátele a známé. Anebo – pokud si běžec na fundraising netroufá či 
na něj nemá čas – může uhradit celou částku za registraci.

      Takto se lze momentálně zaregistrovat již na pět závodů v letošním roce:
 •  1. dubna na Sportisimo 1/2Maraton Praha 2017
 •  7. května na Volkswagen Maraton Praha 2017
 •  14. června na O2 Pražskou štafetu 4x5 2017 
 •  24. června na Mattoni ½Maraton Olomouc 2017
 •  9. září na Birell Grand Prix Praha 2017

      Všechny získané finanční prostředky použije VDV na úhradu rehabilitací či zakoupení invalidních 
vozíků, rehabilitačních kočárků, sluchadel pro neslyšící a dalších nezbytných zdravotních pomůcek pro 
osoby se zdravotním postižením.
      Podrobnější informace o registracích i fundraisingu naleznete na www.sportprocharitu.cz.
 Hana Füleová

Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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