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Z dějin dětských domovů 
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začali budovat křesťané 

S Emilií Smrčkovou 
o náhradních rodičích 
v domech na půli cesty

Rozhovor s...
... Ivanem Doudou 
spoluzakladatelem VDV 
a odborníkem na 
drogovou problematiku

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.

 Život dětí v rodině je jediný přirozený  

 Jednou z priorit Olgy Havlové byla zásadní změna prostředí dětských domovů, v nichž by děti nestrádaly 
ani materiálně, ani psychicky. Svolala tehdy do nadace ředitele sdružené v Asociaci dětských domovů a požádala 
je, aby předem vypracovali seznam požadavků, které v nové situaci považují za nejdůležitější. Před schůzkou jsem 
jí tento seznam předložila. Na prvním místě stála lepší spolupráce s policií, a to zejména tehdy, opozdí-li se dítě 
z povolené vycházky či návštěvy rodiny. I další „požadavky“ byly podobného rázu. Paní Olga pohlédla na seznam 
a suše řekla: „Běž tam sama. Já je nechci ani vidět.“ Pamatuji si, že jsem za téma rozhovoru zvolila zastoupení 
dětí bez rodinného zázemí pracovníky dětských domovů. „Jste jediní, na koho se děti mohou spolehnout. Musíte být 
jejich advokáty!“ „To je zajímavé,“ pravili ředitelé, „měla byste o tom našim ředitelům přednášet.“

 Tuto historku vyprávím jen proto, že postavení dětí v dětských domovech se zpočátku moc neměnilo, vládl 
v nich stejný duch jako před sametovou revolucí. Dozvídali jsme se i o „izolacích“, kde byly děti drženy za různé 
přestupky. Deklarace práv dítěte však vnesla do pojetí role dětských domovů nové prvky – dítě není jen objekt 
výchovy a dětský věk je období v životě, které má rozhodující vliv na utváření osobnosti. Věk, který se již nedá 
znovu prožít či opravit.    

 VDV posílá ročně okolo 500 dětí z dětských domovů do Chorvatska na prázdniny, a to díky Majetkové, 
správní a delimitační unii odborových svazů, odkud na tuto akci plynou finanční prostředky. S tím se však 
zdaleka nespokojujeme. Jde nám o to, aby děti žijící v prostředí dětských domovů získaly širší přehled o světě, aby 
se věnovaly studiu včetně studia jazyků, aby nezůstávaly na úrovni učňovských povolání nižšího řádu – číšník/
pekařka/cukrářka – nýbrž aby se věnovaly široké paletě studijních oborů mimo zdi svých náhradních domovů. 
Jejich studium na středních a vysokých školách podporuje VDV poskytováním stipendií – při dobrém prospěchu 
po celou dobu studia. Fond vzdělání, z něhož se stipendia poskytují díky ČSOB a dalším dárcům, je jedním 
z nejúspěšnějších projektů naší nadace. V posledních letech se nám pro nadané děti z dětských domovů daří 
získávat finanční prostředky na letní školu angličtiny ve Velké Británii.  Snažíme se poukázat i na umělecké 
zájmy stipendistů Fondu vzdělání, například projektem „Velmi dobrý výtvor“, v němž děti soutěžily o nejlepší 
hudební, literární či výtvarné dílo. Podporujeme rovněž vzdělání dětí z pěstounských rodin. 

 Za 15 let existence Fondu vzdělání pozorujeme významný posun. Přestaly už romantické představy dětí 
o tom, že nejpotřebnějším povoláním je vychovatel v dětském domově a že nejdůležitější náplní práce je stát se 
sponzorem. Mezi absolventy máme hudebníky, lékaře, techniky, automechaniky, záchranáře i piloty. 

 V těchto Dobrých zprávách jsme se zaměřili na dětské domovy. Kéž bychom je již nemuseli hodnotit 
od tlustých černých teček až po zářivé hvězdičky podle toho, zda se jejich vedení snaží o výchovu tresty, nebo 
dobrým příkladem. Kéž bychom dětem v nich mohli ještě více pomáhat k životu v rodině, který je jediný přirozený 
a nedá se nahradit zlatými klíckami dětských domovů. 

Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Jsou sny splnitelné? 
Nejen o snech beseduje 
s dětmi v dětských 
domovech Pavlína 
Folovská-Housová 



 Vždycky jste si přál stát se psychologem?
Ale kdepak. Můj výběr školy byl 
omezený, protože můj otec byl živnostník-
drogista. V Hradci Králové jsem vystu-
doval průmyslovku jen díky tomu, že její 
místoředitel bydlel u nás v domě, a tak byla 
šance se tam dostat. Potom jsem několik 
měsíců strávil na ČVUT, ale brzy jsem jako 
humanitně zaměřený člověk pochopil, že 
tady premiantem nebudu, a nechal jsem 
toho. Pak jsem šel na vojnu, kde jsem byl 
jako politicky nespolehlivý zařazen k Vojen-
ským stavbám, které byly následníky PTP. 

 Jak se odvíjela vaše životní cesta potom?
Po vojně jsem pracoval v Hradci Králové 
jako technik v Komunálních službách 
a poněkud zbaběle jsem utekl od rodiny 
do Prahy, kde jsem pracoval jako instala-
tér. Pohyboval jsem se tehdy v takovém 
intelektuálním pražském prostředí a jedné 
kamarádce studující psychologii jsem 
neprozřetelně řekl, že „psychologii bych já 
vystudoval s prstem v nose“. Tak jsem to mu-
sel dokázat: napůl jsem zfalšoval doporučení 
od OPBH a nějakým zázrakem jsem se 
dostal na dálkové studium. Možná proto, že 
jsem teď byl „z dělnického prostředí“ a oni 
potřebovali naplnit nějakou kvótu. 

Z drogérie k „drogologii“

 A psychologie vám hned učarovala?
V té době jsem se seznámil s MUDr. Jaro-
mírem Rubešem, zakladatelem české „dro-
gologie“ (odborně adiktologie), který vedl 

první zařízení spe-
cializované na neal-
koholovou drogovou 
problematiku při 
Fakultní nemoc-
nici II (FNII), což 
byla jakási odbočka 
protialkoholního 
oddělení Apolinář. 
Na sklonku studií jsem u něj začal pracovat 
jako dobrovolník. Pak se objevilo volné 
místo u Apolináře a já jsem tam nastoupil 
jako terapeut. Zároveň jsem stále dochá-
zel do Střediska drogových závislostí, 
a když na místo MUDr. J. Rubeše nastoupil 
MUDr. Jiří Presl, přešel jsem k němu jako 
psycholog. Od té doby spolupracujeme. 

 To se stalo v roce 1982. O necelých deset 
let později vznikl Drop In. 
FNII nám v roce 1991 dala najevo, že nás 
nechce, neboť nejsme čistě zdravotničtí, 
ale jsme též sociální, což je spor, který se 
kolem této branže táhne desítky let. Tak 
jsme s Jiřím Preslem úspěšně založili Nadaci 
Drop In, která se v roce 1999 přeměnila 
v první nestátní zdravotnické zařízení 
v oboru drog – Středisko prevence a léčby 
drogových závislostí Drop In.

 Čím vás tato oblast přitáhla? 
Byla to souhra náhod a okolností, jak je 
život přináší. Člověk k tomu nejdřív trochu 
„čuchne“ a když vidí tu přelítost, tak se 
do toho zaboří a už u toho zůstane. Když 
jsem přišel poprvé do Střediska protidro-
gových závislostí, tak mě Jaromír Rubeš 
uvítal slovy „Vítám tě u nás v drogérii.“ A já 
jsem se tak – i když trochu jiným vchodem 
– vrátil do té drogistické branže, ve které 
podnikal můj otec.  

 Je nutné drogy osobně vyzkoušet, abyste 
přesně věděl, s čím se vaši klienti potýkají? 
Není to nutné, ale je to docela užitečné. Čili 
není to podmínkou, ale dobré to je. 

 Jak jste na tom byl vy?
Zkusil jsem drogy už dříve, víceméně jako 
takový náhodný experiment. Poté jako pro-
fesionál jsem řízeně vyzkoušel další drogy. 
Dokonce i při studiu psychologie jsme 
měli možnost projít speciálním seminářem 
o pokusné toxikaci LSD.

Pragmatický pohled 
na řešení drogové 
závislosti 

 V Drop In jste jako první v ČR prosazovali 
pragmatický pohled na řešení drogové závis-
losti.  Jak se liší od zdravotního pohledu?
Liší se nejen od zdravotního, ale hlavně 
od ideologického a politického pohledu. 
Holanďani jsou už desítky let hrdí na svoji 
protidrogovou politiku, která je neideo-
logická, nepolitická a pragmatická. U nás 
bohužel po celou dobu drogového problému 
je 90 – 95 % rozhodnutí děláno ideologicky 
nebo politicky. Nikoliv co to stojí a k čemu 
to vede, ale co vyhovuje mému záměru a co 
si myslím, že chtějí moji voliči. 
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Rozhovor s...

PhDr. Ivan Douda (68) je spoluzakladatelem VDV a už více než 
dvacet let působí v jeho správní radě. Profesně se celý život 
věnuje drogové problematice. V roce 1991 založil s MUDr. Jiřím 
Preslem Nadaci Drop In, která se transformovala ve Středisko 
prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o. p. s., kde 
působí jako vedoucí psycholog dodnes.

Irena Šatavová
Foto: Zdeněk Chrapek a Otakar Macák

PhDr. Ivan Douda:
„Démon není ukryt 
v droze, ale v člověku“
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 Obecně ale platí, že droga není dobrá, ne?
Démon není ukryt v droze, droga je chemic-
ká látka, která ovlivňuje psychiku, a to 
je mimo dobro a zlo. Ten ďábel je ukryt 
v člověku. Společnost se desítky let orientuje 
na to, aby zlikvidovala drogy – což není 
možné, pokud po nich existuje poptávka 
a lítají v tom obrovské peníze – ale málo 
se soustřeďuje na člověka. A i kdyby se 
soustředila hodně, vždycky zůstane pár 
„nešťastníků“, kteří jsou tak přednastaveni, 
že prostě tím drogovým neštěstím musí 
projít s velmi tragickými důsledky.

 Jak lze ten pragmatický přístup 
ke drogám vyjádřit?
Snažíme se vidět člověka takového, jaký 
je. Neidealizujeme si ho, netaháme do toho 
politiku a nemoralizujeme. To jsou základní 
předpoklady, z nichž vyplývá, co má a co 
nemá smysl. Víme, že někteří lidé na na-
bídku pomoci neslyší, nebo slyší jenom 
na jinou nabídku. Z toho vychází harm 
reduction (snižování rizik), které má velmi 
pragmatickou ideu: když někdo nechce být 
v žádné evidenci a chce jenom vyměnit 
si stříkačky, jehly a dostat kávu, čaj nebo 
polívku, tak mu to nabídneme, protože je to 
přeci jenom už nějaká spolupráce a dotyčný 
získá důvěru, která se možná zúročí někde 
jinde. Pragmatická je i tzv. substituční 
terapie, kdy lidé nechtějí přestat brát drogy, 
takže jim nabízíme alespoň drogu čistou 
a měřitelnou, kvůli které nemusí jít do krimi-
nality, jež vyvolává u společnosti obrovské 
náklady. To je ta pragmatická protidrogová 
politika, zahrnující i další možnosti. Lidem, 
kteří stojí o to, aby jim bylo pomoženo, 
nabízíme jiný způsob kontaktu a jiné alterna-
tivy ambulantní či pobytové léčby. 

 Jak je tento pragmatický pohled vzdálen 
od přístupu státu?
To kolísá, protože stát rovná se politici. 
Přístup zejména těch lidoveckých na začátku 
90. let byl ideologický a represivní, neboť 
chtěli získat některé (a hlavně vesnické) 
voliče zastávající názor: „Tak je v těch 
městech zavřete a bude klid!“. Byla 
zavedena trestnost i pro držení drog pro 

vlastní potřebu, což situaci fakticky zhoršilo, 
dokonce s většími náklady. Na druhé straně 
jsme měli štěstí, že na určitou mocenskou 
úroveň se dostali lidé jako Pavel Bém, který 
byl jedním z prvních specialistů na vládní 
úrovni, jenž do značné míry ovlivnil státní 
protidrogovou politiku. Z dlouhodobého 
hlediska tedy u nás převážila relativně 
slušná protidrogová společensko-státní 
politika. Jsme takový střed: slušnější než 
Rusko, Ukrajina, Francie či Slováci, ale 
méně pragmatičtí než Španělé, Portugalci, 
Holanďané, Švýcaři či Angličané. 

 A jaký je současný postoj veřejnosti 
k drogám?
Společnost se stává racionálnější, protože 
získává historickou zkušenost, že tohle, co 
nám říkali, platí a tamto zase neplatí. To, 
že tu bude drogové peklo, neplatí, ale to, že 
drogy jsou problém, platí. Tvrzení, že mari-
huana je stejná droga jako heroin, neplatí, ale 
je pravdou, že marihuana je přesto riziková 
droga. Čili společenská hysterie vůči drogám 
se snižuje, přičemž nevylučuji, že u části lidí 
přetrvává ideologický, politický, nerealis-
tický a nepragmatický přístup defi novaný 
větou: „Tak je všechny pozavírejte.“ A trvá 
až do chvíle, než se to stane v rodině!  

Sítem protidrogové pre-
vence prošlo milion lidí

 V téhle branži pracujete už více než 40 let. 
Máte pocit, že to hlavní je už uděláno?
Myslím, že situace je stabilizovaná a základ-
ní nastavení je dobré. Také protidrogovou 
prevenci formou informací podaných 
přijatelným způsobem děláme už dlouho. 
Díky programu podporovanému VZP jí 
prošlo už více než milion mladých lidí. Já 
osobně dělám prevenci i mimo tento program 
už 35 let a oslovil jsem tak dvě generace. 

 Převažuje ve vaší práci radost z toho, 
že pomáháte potřebným, anebo zdeptání 
z příběhů ztracených a nešťastných životů?
Tohle je strašně nevděčná branže. To není 
„Pane doktore, ty vaše zlaté ručičky!“, 

nám klienti nenosí lahve ani obálky, spíš 
se nás snaží obelhat či okrást, pokud je 
necháme samotné v ordinaci. Proto ani já 
po těch dvaceti letech práce v Drop In tu už 
nesedím denně, protože bych byl vyhořelý. 
Dělám supervizi a to, co mě těší a co dělám 
dobře – dovedu pracovat s velkými počty 
posluchačů ve velkých sálech, a tak rád 
dělám besedy ve velkém. A jedinou z mála 
příjemných situací pro mě je, když mě 
někdo pozdraví a připomene se mi, že byl 
na některé mé besedě a od té doby si mě 
pamatuje. 

 Ve Drop In působíte jako vedoucí 
psycholog a supervizor. Co konkrétně vaše 
práce obnáší?
Mám pod sebou několik programů 
a dohlížím na ně. Zatímco Jiří  Presl 
superviduje a řídí Centrum metadonové 
substituce, já dohlížím na Nízkoprahové 
středisko, terénní programy (Streetwork), 
Centrum pro matky a Centrum následné 
péče. Pro metadonové centrum dělám také 
hlavního psychologa a na pravidelných 
seminářích pro mladé pojmenovávám svýma 
zkušenýma očima svoje vidění po těch 
mnohých letech. 

Daň za hříchy života

 Jako člen správní rady VDV pracujete už 
jedenadvacet let. Co vám to přináší?
Určitě mnoho zážitků - už bližší sezná-
mení s Olgou Havlovou bylo fascinující. 
Byla to silná, ale také rozporuplná osob-
nost. Byla pozitivní, ale také dovedla 
velmi silně někoho odsoudit. Přitom byla 
originální a bezvadná. Zároveň mě práce 
ve VDV seznámila se spoustou lidského 
neštěstí, o jehož existenci jsem vůbec neměl 
tušení. A také jsem poznal, že mnoho lidí 
nemyslí na zadní kolečka a není schopno si 
uvědomit, že jednou budou třeba nemocní 
a budou potřebovat pračku či něco, co jim 
usnadní pohyb po bytě. Kupují si auta, videa 
či kdoví co, a když ta situace nastane, zjistí, 
že nemají ani lednici, v níž by si mohli 



Rozhovor s...

uchovávat léky. To pro mě byla obrovská 
škola. Stejně jako to, že ne všechno se dá 
ověřit a že existuje jakási technologie krité-
rií, podle kterých se vybírá, komu přispět, 
stejně jako technologie zpětných kontrol. To 
vše jsme se učili za chodu. 

 Myslím ale, že ve VDV jste se to naučili 
na výbornou!
Ženy, které tam pracovaly a pracují, se staly 
úžasnými profesionálkami, které této práci 
opravdu rozumějí – klobouk před nimi dolů. 
To, že po Olze Havlové se duší VDV stala 
Milena Černá, bylo také obrovskou výho-
dou. Když se najde správný klíčový člověk, 
dobrá tradice může pokračovat. Mnohé 
zahraniční instituce i jednotlivci sice VDV 
posílali podstatně více peněz, když v čele 
nadace stála první dáma, na druhé straně ale 
některé společnosti, zejména banky, zůstaly 
VDV věrné, neboť vědí, že s jejich dary 
bude dobře naloženo a nic nebude rozkra-
deno. Členové správní rady neberou za svou 
práci peníze a já tuto svou aktivitu beru 
jako jednu z daní za hříchy svého života. 
Mám prostě několik takových oblastí, kde si 
říkám, že člověk by měl dělat něco zadarmo 
a věnovat tomu svůj čas.

Ať kvetou všechny květy!

 Toto číslo časopisu je zaměřeno na domy 
na půli cesty, kam se dostávají děti 
z dětských domovů po dovršení osmnácti let. 
Je jejich přechodná péče dostačující? 
Nejsem na to expert, ale vždycky říkám: 
Ať kvetou všechny květy. To, co se v do-
mech na půli cesty osvědčilo, ať pokračuje 
dál. I když možností je samozřejmě více – 
pěstounské rodiny, Klokánky… Jde ale o to 
titrovat, co je pro koho vhodné, např. podle 
druhu handicapu. Proto platí i zde: nebýt 
ideologičtí a nebýt úzkostní, aby „někdo 
něco neřekl“.

 Co podle vás způsobuje dětem z dětských 
domovů největší trauma: to, že sem přijdou, 
aniž by poznali mateřskou lásku, nebo 
nemožnost vyrůstat v rodině, či právě 

situace, když v osmnácti letech musí opustit 
toto hájené území a postavit se na vlastní 
nohy?
Všechno, co říkáte, platí. Je pravdou, 
že první tři roky života jsou pro dítě 
nejdůležitější, ale špatná, neempatická 
matka může způsobit stejné trauma jako 
chybějící mateřská blízkost v dětském 
domově. Stejně tak špatná rodina, která vede 
k asocialitě, krádežím a nepracování, může 
být horší než dobrý ústav, takže je to zase 
otázka přiměřenosti a hlavně selekce: aby 
nabídka byla vícerozměrná, aby odborníci 
byli schop ní posoudit, která z nabízených 
možností je pro dítě možná a vhodná, aby 
sociální instituce nebyly hodnoceny podle 
formálních kritérií, ale podle praxe výstupu. 

 Co vás těší a uklidňuje, když se vymaníte 
z práce?

Rád se pohybuji, a tak jsem před osmi lety 
začal hrát golf. Nejsem žádný závodník, ale 
rád se sám projdu po hřišti. Před třemi lety 
jsem se dal na myslivost a zjistil jsem, že 
je to úžasná věc  – žádné vraždění zvířat, 
ale blízké spojení s přírodou.  Pak mám 
ještě zahradu, kde dělám údržbu, mám 
i kamarády… A mou nectností vždycky 
bylo, že jsem střídal partnerky, což je také 
velmi příjemné ☺.   

 Kdyby vás potkala kouzelná rybička a na-
bídla vám splnění tří přání, jaká by byla?
Jediné velké a důstojné téma je čas. Takže 
bych řekl: „Mínus třicet let, díky. Nic jiného 
na mně nemusíš měnit.“ Druhým přáním 
by bylo „Mínus třicet tři let“ a tím třetím 
„Mínus třicet pět let“! Všechno ostatní si 
už zařídím sám. A když to nedokážu, tak to 
bude můj problém.  
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„Démon není ukryt v droze...“  
pokračování rozhovoru s Ivanem Doudou

Ivan Douda (uprostřed) s laureátem Ceny Olgy Havlové 2012 Josefem Kočím (vpravo) a Ivanem M. Havlem (vlevo)



Naše téma
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Z dějin
dětských domovů

 Šlo o špitály a dětské útulky, zejména 
ve východní církvi, kde se o jejich zakládání 
starali pozdější svatí, např. Efrém Syrský, 
Basil Veliký a Jan Zlatoústý. Trochu se lišily, 
a to podle toho, byly-li v nich ubytovávány 
děti nemocné, chudé, či bez rodičů. Postupně 
se péče o sirotky a vdovy vyvinula jako 
povinnost církevních řádů a na jejich řádné 
plnění dozírali biskupové. Největší posta-
vou v historii této oblasti se stal sv. Vincenc 
z Pauly (1576 – 1660). Financování jeho 
sirotčinců se přesunulo na významné postavy 
od dvora, dobročinné dámy a jiné soucitné 
lidi. Významné místo v pomoci při vzdělání 
dětem bez rodinného zázemí a chudým 
po staletí zaujímaly nadace. V připravované 
publikaci Jana Bočka „Studentské nadace 
v Království českém od roku 1583 do roku 
1904“ jich najdeme téměř 1 300. 

 Tak charita převažovala v péči o osiřelé 
děti až do moderní doby. Ne vždy byly pro 
děti laskavým azylem. V 19. století vzni-
kaly kázeňské řády pro dobročinné ústavy 
a útulky ve větších městech. V Praze exis-
tovala na počátku 20. století Městská útulna 
pro dítky žebravé, toulavé neb bez přístřeší. 
Také za první republiky plnily funkci so-
ciální ochrany dětí spolky, ústavy a zařízení 
pro péči o chudé a péči o mládež ochrany 
potřebnou v republice Československé.

 Po druhé světové válce, kdy množství 
dětí v nastalém chaosu hledalo své rodiče 
a rodiče hledali své děti, se pro spojování 
rodin angažovaly např. Mezinárodní 
červený kříž, YMCA a další instituce. U nás 
se této činnosti věnoval známý humanista 
Přemysl Pitter. Ještě dnes existují „tábory“ 
pro děti, např. ve švýcarských Alpách, které 
byly tehdy vybudovány pro přechodný 
pobyt dětí, jejichž rodiče a sourozenci se 

hledali. Dnes samozřejmě slouží jiným 
účelům, ale v rámci jejich využití stále mají 
přednost děti bez rodičů. 

 V Československu se ze sirotčinců a útulků 
staly lépe znějící dětské domovy, z polepšoven 
výchovné ústavy. Jejich zlatá doba nastala 
po převratu v roce 1948, kdy se zformovala 
idea „převýchovy v socialistic kém duchu“ 
a do dětských domovů se začaly dostávat 
nejen děti bez rodičů, ale také děti z nějakého 
důvodu ohrožené – takzvaní sociální sirotci. 
Netrvalo dlouho a pediatři a psychologové 
začali nesměle vycházet na světlo s ideou 
ohrožení dětí dlouhodobě vychovávaných 
v ústavech – citovou deprivací. Nemožnost 
vazby na blízkou osobu, střídání personálu 
ve službě i různé „tety“ bez odborné kvali-
fi kace pro výchovu opuštěných dětí po celá 
léta konaly své. Ještě donedávna se však u nás 
našli dětští lékaři, kteří tvrdili pravý opak.

 Sametová revoluce se podepsala i v po-
jetí dětských domovů. Jako státní instituce, 
podléhající Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT) byly po stavební 
stránce modernizovány, jejich stavy se 
snížily a vznikaly tzv. dětské domovy 
„rodinného typu“, které však si na rodinu 
pouze hrály. Ještě na konci 90. let je zastihl 
zákon o ústavní výchově – obraz retrográd-
ního myšlení tehdejší vlády a parlamentu. 
Vše, co se nepodařilo uzákonit v době před 
rokem 1989 a existovalo jen v podobě 
roztříštěných vyhlášek, bylo převedeno 
do tohoto zákona. Principy zůstaly, jen 
slovník socialistické převýchovy z něho 
vymizel. ČR se v rámci Evropy stala zemí 
s největším počtem dětí v ústavní výchově 
v poměru k celkovému počtu obyvatel 
a kráčela směle dál i s výstavbou nových 
dětských domovů. Bylo až neuvěřitelné, 
k jaké stagnaci a plýtvání veřejnými 
prostředky v režii MŠMT docházelo a ještě 

stále dochází. Naštěstí už se v zákoně 
o rodině vyskytuje pravidlo, že do dětských 
domovů nemohou být umísťovány děti jen 
proto, že žijí v chudobě, jejich rodiče nemají 
práci a jejich bydlení je podprůměrné. 
Některé nestátní neziskové organizace 
(NNO) se zaměřily na sociální práci 
s biologickými rodiči, kterým se tak otvírá 
možnost dostat své děti zpátky – domů. 
Tato metoda nazývaná sanace rodin je sice 
náročná, ale dokáže zhojit jizvy po odloučení 
a zahájit nový způsob života.

 Také to, že v dnešní době přebírá péči 
o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí (MPSV), je do značné míry dáno 
trpělivým úsilím NNO. VDV se například 
v letech 2004–2006 připojil ke Koalici NNO, 
které se ve svém prohlášení ohrazovaly 
proti nekoncepčnímu pojetí sociálně právní 
ochrany dětí a požadovaly zabezpečení jejich 
optimálního duševního vývoje. Mezi dvanácti 
NNO byly mimo jiné občanské sdružení Na-
tama, Středisko náhradní rodinné péče i Fond 
ohrožených dětí. Na tuto výzvu odpovědělo 
MPSV novou koncepcí v roce 2008, avšak 
odchodem ministra Nečase se vývoj opět 
zastavil. Nynější příklon od dětských domovů 
k profesionálním pěstounům, kteří mají fun-
govat po dobu, kdy se pro dítě hledá nejlepší 
umístění buď zpět do biologické rodiny, 
do adopce či pěstounské péče, je z mnoha 
stran kritizován. Ministerstvo skutečně 
nepřipravilo na funkci profesionálních 
pěstounů dostatek rodin, které by se tohoto 
úkolu měly ujmout. Staraly se o to jen NNO. 
Přesto není řídký názor, že nová koncepce 
zanikne dříve, než se zavede. 

 Jací jsme my, Češi, pesimisté! Kdyby-
chom se podobně zdlouhavě a s odporem 
připravovali na vše nové, byli bychom ještě 
v sirotčincích z Dickensových povídek 
a utrpení dětí by nám mohlo být lhostejné.  Milena Černá

Již staří Římané se starali o sirotky padlých ve válkách, sirotci 

měli opatrovníky, kteří dbali na to, aby měli dostatek živobytí 

i dostatečné vzdělání. První instituty pro děti, kterým zemřeli 

rodiče, však začali budovat křesťané. 
Olga Havlová spolu s dětmi z dětských domovů během vánoční besídky ve Vikárce na Pražském 
hradě v prosinci 1994  (Foto: Ondřej Němec)



Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 4 (2012) : číslo 3 (září) : strana 6

Zaměřeno na...

Letní jazyková 
škola pro děti 
z dětských domovů

 Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte 
a hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnaní, ale i při integraci dětí 
do společnosti. Znevýhodněné děti mají menší možnosti rozvíjet ja-
zykové znalosti, proto jim projekt poskytuje možnost, jak si je zlepšit 
a také jak rozvinout komunikační schopnosti.
 Účastníci letní jazykové školy jsou vybíráni s pomocí jazykové 
školy, která je odborným partnerem projektu. Děti z dětských 
domovů musejí splnit několik podmínek: dovršit věk patnácti let, mít 
vysokou osobní motivaci pro zlepšení jazykových znalostí a dosáh-
nout stanovené úrovně znalostí anglického jazyka. 

 Samotná jazyková škola trvá dva týdny a probíhá v několika 
městech Velké Británie. Studenti jsou ubytováni v různých rodinách, 
aby se mohli co nejlépe seznámit s místní kulturou a zároveň aby 
mohli procvičovat angličtinu. Po svém návratu studenti vyprávějí, 
že jejich dočasné rodiny měly jedno společné: pochopení, laskavost 
a ochotu si povídat. 

„Byl jsem ubytován u skvělé rodiny. Všichni byli milí, vstřícní 
a komunikativní. Měli velký zájem o zlepšování mojí angličtiny. 
Často se mnou mluvili, vysvětlovali mi slovíčka či gramatiku. 
Dostával jsem tak velké porce jídla, že jsem je často jen stěží 
snědl a byl jsem  najezený celý den.“ 

(Kamil M.)

„Další z věcí, které se mi v Anglii líbily, byla moje rodina, u které 
jsem byl ubytován. Opravdu jsem se v životě nesetkal s milejšími 
lidmi, než byli právě oni. Moc mi pomohli zdokonalovat konver-
zaci, měli ke mně úžasný přístup a když jsem nerozuměl nějaké 
větě, tak mi ji trpělivě řekli ještě jednou s použitím jiných slov.“ 

(Lukáš O.)

Program jazykových škol neprobíhá pouze ve třídách – každá škola 
pro děti připravuje různé exkurze a odpolední doprovodný program. 
V závěru pobytu děti konají zkoušku a získávají certifi kát se slovním 
hodnocením. To podporuje jejich sebevědomí a motivuje je k dalšímu 
zlepšování jazykových znalostí.

„Mé znalosti anglického jazyka se určitě zlepšily. Zaujalo mě, jak 
tam učitelé dobře učí, styl výuky i odpolední aktivity, které byly 
výborné a rozmanité. Byla to pro mě opravdu velká zkušenost 
a kdybych mohla, poslala bych tam všechny své kamarády. V An-
glii se mně líbilo učení a výlety. Rodina mých hostitelů byla velmi 
hodná. Líbilo se mi u nich. Klidně bych si kurz zopakovala ještě 
jednou.“ 

(Zdenka S.)

„Ze začátku jsem měl celkem problém rozumět, ale po pár dnech, 
když jsem si na angličtinu zvykl, to už bylo lepší. Měli jsme výborné 
učitele, dokonce bych řekl, že jsem měl nejlepší lektorku, která tam 
byla. Ve třídě jsem měl také spolužáky ze všech koutů Evropy i světa 
(Brazílie, Španělsko, Itálie, Turecko, Korea, Švýcarsko, Srbsko…), 
takže jsem poznal spoustu nových lidí. Zažil jsem nezapomenutelné 
chvíle a dost dobře nevím, jak Vám poděkovat. Je skvělé, že tako-
véto akce pořádáte. Jsem a vždycky za to budu velmi vděčný.“

(Kamil M.) 

VDV pořádá již celou řadu let projekt Letní 
jazyková škola. Jeho cílem je umožnit dětem 
z dětských domovů zlepšit jazykové znalosti 
anglického jazyka nad rámec tradiční školní 
výuky. 

Monika Granja. Foto: archiv VDV

Děkujeme dárcům a partnerům, kteří se na jazykové škole podíleli: 
ČSOB Asset management, Jazykové škole Intact a paní Janě Strömsnes.
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Fotoreportáž 

Prázdniny dětí 
z dětských domovů 
u moře 

Děti, které jsou odkázány na ústavní výchovu, mohou díky projektu VDV 
Prázdniny prožít volné letní chvíle mimo ústavy. Od zahájení projektu v roce 
1990 do konce loňského roku vyjelo v létě do zahraničí více než 9 000 dětí 
z dětských domovů, k nimž letos přibyly další. Projekt je finančně podporován 
Majetkovou, správní a delimitační unií odborových svazů Praha. 

Připravila Monika Granja. Foto: archiv VDV

Od května do září 2012 tráví prázdniny v Chorvatsku celkem 440 dětí z 16 
dětských domovů. Letos vyrazily k moři na Makarskou a na ostrov Hvar, 
do nejstaršího městečka ostrova Stari Grad. 

Dovoluji si 
Vám poděkovat za možnost 

ozdravného pobytu 
v Makarské. Vše bylo úžasné 
a fantastické. Vrátili jsme se 
plni energie a optimismu.“

Dopis z Dětského domova Tisá, 2011

„
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Nejde jen o střechu nad hlavou
Proč se občanské sdružení založené v roce 
2000 jmenuje Pod křídly? „Motivovala 
mě slepice, která svá kuřátka chrání pod 
křídly,“ vysvětluje Emilie Smrčková. První 

dům s manželem otevřeli v roce 2002 – 
byl to malý domeček se třemi byty pro 
mladé lidi plus domovnický byt. „Dům se 
osvědčil, brzy mi však došlo, že takový 
dům nepotřebují jen děti z pěstounské péče, 
ale hlavně děti z dětských domovů. A také 
mi bylo jasné, že to, co chci dělat, není 
jen o střeše nad hlavou, ale hlavně o další 
pomoci těmto mladým lidem, kteří sem mo-

hou přicházet i z dětského domova, sociálně 
slabé rodiny, výchovného ústavu, případně 
z ulice (pokud předtím žili v dětském 
domově) a nehledě na svůj věk jsou nezralí 
a bez zázemí,“ říká Emilie Smrčková. 

„A pokud neberou drogy, neholdují alko-
holu a jsou schopni samostatného života, 
tzn. že nejsou těžce mentálně či tělesně 
postižení,“ upřesňuje podmínky pro přijetí 
do domu na půli cesty. 

Pod ochrannými křídly jeden až tři roky
Přednostně se do sedmi domů na půli cesty 
umísťují klienti ze Zlínského kraje, je tu ale 
i spousta mladých lidí ve věku 18 – 26 let 
z celé severní Moravy a dokonce i z Čech. 
Dle doporučení zákona zde mohou zůstat 

„zpravidla“ rok. Emilii Smrčkové a je-
jímu týmu se to ale zdá být moc krátká 
doba na to, aby se mladý člověk zařadil 
do života, proto u ní mladí lidé pobývají 
individuálně jeden až tři roky. „Většina 
z nich k nám přichází dost zadlužená, mají 
dluhy na mobilech, na odpadu, exekuce 
za jízdy načerno... Než si najdou práci 
a začnou dluhy splácet, chvíli to trvá, 
protože neumí vůbec hospodařit a jsou 
zvyklí na bezstarostný život v ústavech,“ 
popisuje situaci nově příchozích.

Příprava na realitu života
Co všechno se v domu na půli cesty musejí 
naučit? „Hlavně žít tak, aby je společnost 
přijala, tedy ne na úkor jiných lidí,“ 
odpovídá Emilie Smrčková na položenou 
otázku. A dále upřesňuje: „V první řadě 
se musí naučit vycházet s penězi po celý 
měsíc. Většina si myslí, že když je 
spotřebují první týden, někdo se o ně pak 
postará, stejně jako tomu bylo v ústavech. 
Dále se naučí jednat s úřady – např. vyřídit 
si doklady, sociální dávky, jsou-li jakkoliv 
znevýhodněni, tak invalidní důchody či 
zajistit si pomoc psychologa či psychiatra. 
Pokud jsou zadlužení, pomáháme jim se 
oddlužit, vyřídit si splátkové kalendáře, 
začít splácet… A v neposlední řadě jim 
pomáháme zařadit se do pracovního pro-
cesu, tedy najít si práci a nést zodpovědnost 
za své chování. Dalo by se říct, že děláme 
pro ně vše, co jinak dělají rodiče pro své 
děti. Jsme jejich takoví náhradní rodiče.“ 
Klienti platí za pobyt v domech na půli 
cesty částku 100 korun za den a v té je 
obsažen jak nájem, tak poplatky za energie, 
odpad či použití internetu.

Schází chráněné bydlení
Jsou domy na půli cesty jedinou cestou, 
jak mladým lidem bez biologické rodiny 
pomoci včlenit se do společnosti? Emi-
lie Smrčková si to nemyslí. „Jsou velmi 

Paní Emilie Smrčková je vskutku mimořádná žena: kromě svých čtyř vlastních synů měla dalších dvacet dětí v pěstounské péči. Když 
„papírově“ dospěly, zvažovala, jak dál jim pomoci do života. Vzniklo o. s. Pod křídly a díky němu dnes funguje ve zlínském kraji sedm 
domů na půli cesty se 42 byty, jimiž už prošlo více než dvě stě klientů. 

Irena Šatavová. Foto: archiv o. s. Pod křídly

S Emilií Smrčkovou 
O náhradních rodičích 
v domech na půli cesty
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Emilie Smrčková (třetí zleva) se svými „kuřaty“ pod křídly

Zaměřeno na...
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potřebné, neboť díky jejich existenci se 
snižuje kriminalita mladých lidí, kteří 
po opuštění dětského domova či nefunkční 
biologické rodiny nekončí na ulici. Získají 
nejen střechu nad hlavou, ale také zázemí, 
které jiní mladí lidé mají ve svých rodičích. 
Co ale podle mne chybí, to je chráněné 
bydlení pro mentálně slabší jedince, kteří 
nejsou schopni žít samostatně bez dozoru 
a pomoci, ale nejsou na tom až tak špatně, 
aby skončili v ústavech. Ve srovnání 
s našimi začátky před dvanácti lety těchto 
znevýhodněných mladých lidí rapidně 
přibývá a nemají kam jít,“ říká Emilie 
Smrčková. 

Dvě stě šancí na lepší život
Mladí lidé, kteří prošli těmito domy, si 

ve svém krátkém životě mnohdy prožili 
více hrůz než senioři v důchodovém věku. 
Emilie Smrčková to vyjadřuje takto: „Oni 
si své bolesti táhnou s sebou do života 
jako těžké břemeno. Při svých bolestech, 
krizových situacích, trápeních nebo i ra-
dostech a úspěších si nemají s kým sednout 
a podělit se o to. Našich sedm domů na půli 
cesty vzalo pod křídla více než dvě stě 
lidských životů, které by jinak kdovíjak 
skončily. Teď mají – když nic jiného – 
alespoň šanci něco ve svém životě změnit, 
přetnout tu nit táhnoucí jejich břemeno. 
Jistě, někteří toho nevyužijí a opět se 
ocitnou na ulici, ale bude to jejich volba, 
že se rozhodli pro tento život. Myslím si 
však, že i ti mladí lidé, kteří u nás vydrželi 
třeba jen měsíc, si něco odnesli – bylo jim 

alespoň ukázáno, co vše je potřeba, aby je 
společnost přijala a aby žili normální život, 
jak by se měli chovat, co je trestné, co by 
dělat neměli, za co vše jsou zodpovědní… 
I toto poznání jim jednou v životě může 
pomoci.“ 

Převažuje radost, nebo trápení?
Věta, kterou právě vyslovila Emilie 
Smrčková, ukazuje tu lepší stránku její 
práce. Přesto se člověku vkrádá do mysli 
otázka, zdali není příliš deprimující 
setkávat se neustále a opakovaně s tolika 
dětskými trápeními. „To, že našim mladým 
klientům nabídneme šanci na zmírnění 
dopadu toho, co jim bylo dáno do vínku 
jejich vlastními rodiči, to je pro mě hnacím 
motorem a naplňuje mě to. Pak je pro mě 
úžasným pohlazením, když se dozvím, že 
se někomu z našich klientů narodilo dítě 
a že neskončilo v kojeneckém ústavu, že si 
ten či onen pronajal byt, našel si partnera 
či partnerku, že chodí do práce – zkrátka 
že zapadl do normálního života,“ vyznává 
se Emilie Smrčková. A těch, kterým se 
to podaří, není málo. Zpětnou vazbu má 
od většiny mladých lidí, kteří jejími domy 
na půli cesty prošli, a asi 80 % z nich se 
v životě opravdu uchytí. Co k tomu dodat? 
Snad jen jedno slůvko: Děkujeme! 

Dalibor přišel do domu na půli cesty z výchovného ústavu. 
Tady se vrhl na nástavbové studium a letos odmaturoval.

Všechno se dá zvládnout

Petře Orságové je 21 let a do domu na půli 
cesty ve Vsetíně-Rokytnici přišla rovnou 
z dětského domova, kde prožila čtyři roky. 
„Bylo to pro mě jediné východisko, protože 
po vyučení jsem už v dětském domově 
nemohla zůstat“, říká. „Doporučily mi to 
tety z dětského domova a také mi pomohly 
s vyřízením žádosti a s přestěhováním,“ 
dodává.
 Ve zdejším domu na půli cesty žije už 
více než dva roky, nyní odchází do pod-
nájmu. „Naučila jsem se toho tady opravdu 
hodně – jsem teď samostatná, vím, kde se co 
vyřizuje, umím hospodařit s penězi, uvařit si, 
postarat se o domácnost a taky mám práci,“ 
vypočítává plusy, které jí dům na půli cesty 
poskytl. „Dům je nový a pěkný, vše je dobré, 
nelepšila bych nic.“
 Petra pracuje jako uklízečka ve fi rmě 
Woco v Jasenicích a plánuje, že za rok se odstěhuje do ciziny. „Práce mě těší, volný čas 
trávím většinou na PC, protože kamarádů moc nemám, ani partnera zatím ne,“ říká. Pro 
všechny mladé lidi, které měli podobný osud jako ona, má však vzkaz: „Vzkázala bych všem, 
aby se bedlivě připravili na velmi těžký život – a bez práce, ale aby se nebáli. Sama už vím, že 
se dá všechno zvládnout, když na to není člověk sám.“
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Okénko dárců

„Nechci si jen splnit svůj sen, ale ráda bych 
získala co největší fi nanční podporu pro 
VDV na studium talentovaných mladých 
lidí na středních a vysokých školách, kteří 
mají zdravotní hendikep nebo pocházejí 
z obtížných sociálních podmínek. Snad jim 
tato akce dodá také odvahu, aby navzdory 
svým dětským osudům se nebáli bojovat 
za vlastní štěstí a aby překonávali překážky, 
které jim stojí v cestě,“ řekla ještě před 
odjezdem na expedici.  

 Po návratu se vypravila do deseti 
dětských domovů v Čechách a na Moravě, 
kde dětem přednášela o tom, zda (a jak) 
jsou sny splnitelné. Vyprávěla jim o svých 
zážitcích z Himalájí, i když se jí až na vrchol 
vystoupit nepodařilo a skončila s výstupem 
ve výšce 7300 metrů. „Omrzaly mi nohy, tak 
jsem se rozhodla nepokračovat ve výstupu 
a vrátit se zpátky. V té chvíli rozhodnutí, kdy 
výstup končil, v tom momentu obratu jsem 

byla na jedné straně strašně moc smutná, 
zároveň ale ohromně šťastná, že můj sen 
došel naplnění. Dosáhla jsem toho, o co jsem 
moc stála a nesmírně dlouho jsem se na to 
připravovala,“ říkala dětem na besedách. 
A také se jim svěřila se svou životní cestou, 
která ji dovedla až téměř pod vrchol Čo Oju. 
 Děti si mohly vyzkoušet horolezecké 
vybavení a ohmatat si některé dárky, které 
si Pavlína z Nepálu a Tibetu přivezla. Ptaly 
se jí na to, jaká tam byla zima (-30 °C), proč 

ve fi lmu chodí všichni pomalu (kvůli vysoké 
nadmořské výšce), jak se řeší hygiena, kam 
se chodí na záchod, co se jí... Pavlína si pro 
ně připravila i interaktivní hry a nakonec 
společně diskutovaly o tom, zda je každý sen 
splnitelný. Děti se rozpovídaly o svých snech: 
stát se zpěvákem, vyhrát s aerobikem talen-
tovou soutěž v Nymburku, postavit si dům 
a mít rodinu, cestovat... Aby se jim tato přání 
splnila, odnášely si z besed Pavlínin příklad, 
že za svými sny musí člověk cílevědomě jít. 
Pro štěstí si pak mohly odnést modlitební 
lístek vysvěcený lámou v Káthamandu. 

Pavlína Folovská-Housová z ČSOB se vloni jako dobrovolnice VDV pokusila zdolat 
jednu z himalájských osmitisícovek – horu Čo Oju, která je vysoká 8201 metrů. Tento 
výstup spojila s charitativní sbírkou ve prospěch VDV, která vynesla 30 tisíc korun. 

Irena Šatavová

Besedy v dětských 
domovech:
Jsou sny splnitelné?

Pavlína Folovská-Housová 
pod osmitisícovkou 
Čo Oju
Foto: z archivu Pavlíny 
Folovské-Housové

  Děkujeme společnosti 
ČSOB za dar 447 300 
korun na veřejnou sbírku 
Dobra není nikdy dost. 

Tento dar je výtěžkem projektu Běh pro 
dobrou věc, v rámci kterého se zaměstnanci 
ČSOB účastnili půlmaratónu a maratónu. 
Společnost ČSOB za každý jejich uběhnutý 
kilometr věnovala na sbírku 100 korun.  

  Děkujeme společnosti 
Gourmet plus, s. r. o., která 
ve prospěch projektu Senior 
dražila láhev vzácného 

šampaňského vína Moët & Chandon Grand 
Vintage z roku 1921. Výtěžek dražby ve výši 
100 000 korun bude použit ke zkvalitnění 
života seniorů v jejich přirozeném domácím 
prostředí. 

  Majetková, správní 
a delimitační unie 
odborových svazů 

Praha poukázala VDV částku 60 000 korun 
na administraci projektu Prázdniny, jehož 
cílem je umožnit dětem z dětských domovů 
trávit prázdniny u moře v Chorvatsku. 

  Zaměstnanci ČSOB 
se v roce 2012 zapojili 
do veřejné sbírky, jejímž 
cílem bylo pomoci těžce 

nemocným dětem a jejich rodinám. Sbírka 
vynesla 123 165 korun a vybrané peníze 
putovaly prostřednictvím VDV Nadačnímu 
fondu Klíček.
 

  Děkujeme těmto individuálním 
dárcům:
Josef Medonos 40 000 Kč         
Martin Novák 20 000 Kč        
Michal Bulirsch 10 000 Kč         
Tomáš Křížek 9 000 Kč        
Věra Kičmerová 8 000 Kč        
RNDr. Jana Kadlecová  6 000 Kč        
Alena Kosová 3 000 Kč        
Jan Vraný 3 000 Kč       
Kryštof Chamonikolas  2 500 Kč        
Helena Neumannová 2 500 Kč        
Zdeněk Čermák 2 000 Kč        

Děkujeme
za přízeň a podporu
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Mladí tvůrci
z Fondu vzdělání – 4. díl

 Něco o mně:
Jsem normální holka, která má ráda tanec, 
přátele, jídlo a nesnáší faleš. 

 Kdo je můj vzor v životě:
Jedna osůbka, která dokáže zvednout náladu, 
i když si myslíte, že prožíváte nejhorší den 

ve svém životě. A pokud potřebujete pomoct, 
udělá všechno pro to, abyste byli šťastní. 

 S kým bych se ráda setkala:
S lidmi bez předsudků.

 Co chci v životě dokázat:
Asi tak před třemi měsíci jsem chtěla pra-
covat u policie, pak můj názor změnily jisté 
okolnosti a chtěla bych se věnovat dětem 
z výchovných ústavů a rozvíjet jejich nadání.

 Co mě inspirovalo pro soutěžní práci:
Život.

 Co pro mě znamená možnost studovat:
Dokázat si, že jsem schopná něčeho dosáh-
nout. A taky lepší uplatnění v hledání práce.

 Co bych o sobě ještě řekla:
Jsem cílevědomá a snažím se dosáhnout 
všeho, co bych chtěla. I když se mi něco 
nepovede, zkouším to znova, dokud se to 
nepodaří.  

Mladí tvůrci

Michaela Svízelová (24 let) z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně nám zaslala svoji 
autobiografi ckou povídku Život, popisující její zkušenost z dětského domova. 
Povídka se v soutěži Velmi Dobrý Výtvor umístila na 9. místě. 

Tvář, se kterou se setkáváte

 Jméno Zuzany Hanušové (33) vídáte 
napsané pod články v časopise Dobré zprávy 
už více než rok. Tato olomoucká rodačka, 
absolventka Cyrilometodějské teologické 
fa kulty Univerzity Palackého, pracovala 
po škole něja kou dobu v neziskovém sektoru 
a pak v oblasti reklamy a PR, než se jí před 
dvěma lety narodila dcera Míša (vlastně „kluk 
v růžovém“, jak tvrdí její manžel Petr). 
 „Když Míša ještě hodně spala, chtěla 
jsem čas využít lépe než jen vařením, uklízením 
a praním, a tak jsem se rozhodla pomáhat 
v nějaké nadaci. Do VDV mě víceméně přivedla 
náhoda,“ vzpomíná Zuzana na počátky spolu-
práce. „V médiích se tehdy často objevovala 
VIZE 97a já si uvědomila, že jsem už dlouhou 
dobu neslyšela o Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové. Začala jsem proto pátrat, zda 
ještě funguje, jaké vykazuje aktivity, a jelikož 
ty mě zaujaly, rozhodla jsem se ji oslovit. Teď 
mám tu čest občas trochu vypomoci, čehož si 
velmi vážím. Bohužel je to méně, než bych si 
přála, protože z Míši se mezitím stalo velmi ak-
tivní dítě chodící spát v devět večer a vstáva-
jící v půl šesté ráno.“ I tak článků už Zuzana 
stihla napsat hodně a mimoto pomáhá také při 
přípravě PR strategií.
 Na otázku, proč znovu zamířila do nezis-
kového sektoru, odpovídá: „Bude to znít asi 
trochu paradoxně, ale z určitého druhu so-
bectví. Svou práci PR mám ráda, v neziskovém 
sektoru mě však práce uspokojovala mnohem 
více. Dobíjela mé duševní baterky. Měla jsem 
pocit, že dělám něco, co je opravdu potřeba, 
co je opravdu důležité. Také se tady pohybuje 
mnoho pozoruhodných, zajímavých lidí, kteří 
vás už jen svou přítomností mohou obohatit. 
Z toho jsem vždycky hodně čerpala. Takže 
pokud mám být upřímná, díky této dobrovol-
nické práci vlastně více získávám, než dávám.“
 Jejím největším koníčkem je cestování 
a historie – s manželem objeli snad všechny 
české hrady, zámky a zříceniny, také téměř 
celou Evropu, on dokonce i Jižní Ameriku 
a Afriku. Jejich společným cestovním snem je 
projít aspoň pár kilometrů Čínské zdi. 

Zuzana Hanušová 
Dobrovolnice

Irena Šatavová

 „Život“  Výňatek z povídky Michaely Svízelové

 … Když jsem byla první den ve svém novém „domově“, udělala jsem si kalendář se dny 
do konce mého pobytu. Byly to sice dva roky, ale měla jsem pocit, že když každý den zaškrtnu, 
uběhne vše rychleji. Režim byl sice přísný, ale po čase jsem si zvykla. Občas jsme jezdívali 
na výlety nebo různé soutěže. Měla jsem také možnost podívat se na jednu takovou uměleckou 
soutěž. Soutěžilo se tam v tancování, zpívání, recitování a dalších kulturních věcech a to, co 
dokázaly některé děti, bralo každému dech. Ale skoro pokaždé, když jsme někam vyjeli, jsme se 
dočkali podezíravých pohledů, ať už to bylo při nakupování, nebo při procházkách. Brzo jsem si 
našla hodně přátel a líbil se mi i přístup zaměstnanců, který byl víc než pracovní, a já začala mít 
pocit, že mám novou rodinu. Dva roky utekly jako voda a rozhodla jsem se, že si ještě dodělám 
maturitu. Ve škole jsem naštěstí neměla žádné problémy a přístup spolužáků byl taky úžasný. 
A protože mě studium chytlo, rozhodla jsem se zkusit ještě vysokou. I když jsem se tam dostala, 
stále se setkávám s nedůvěrou a s odstupem lidí. Pokaždé, když jsem se někomu svěřila, odkud 
jsem, tak ze začátku dělal jako by nic, ale po čase se mi přiznal, že měl určitý odstup. Příkladem 
může být moje spolubydlící, která se mi po čase svěřila, že první věc, která ji napadla, byla, co 
bude dělat s notebookem a kam si schová peníze. Dřív mi takové věci nevadily a přehlížela jsem je. 
Ale jakoby se ve mně něco zlomilo a já si řekla, že bych s tím měla něco dělat. Zatím jsem pouze 
udělala to, že se snažím přiblížit lidem život ve výchovných ústavech, ale kdo ví, třeba se mi někdy 
podaří ovlivnit i jiné lidi než jen moje známé. 
 … Chtěla jsem hlavně upozornit na to, že ať jste odkudkoliv nebo pocházíte s jakýchkoliv 
poměrů či ať si lidé o vás myslí cokoliv, vždy můžete něco dokázat.
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Aktuálně

Tak trochu jiná kampaň
Osvětová kampaň ČSOB, prezentu-
jící fi lantropické aktivity společnosti, 
pokračuje i letos. Kampaň představuje, 
co ČSOB a její dlouhodobý partneři 
v neziskovém sektoru dělají pro ty, 
kdo mají složitější podmínky pro start 
do života nebo jim ho zkompliko-
valy složité okolnosti. Jedním z témat 
kampaně je i spolupráce ČSOB a VDV, 

v rámci které vznikl společný projekt Fond vzdělání. Veřejnost se 
tak může seznámit s životním příběhem stipendistky Fondu vzdělání 
Sabiny Bočkové, která díky stipendiu Fondu vzdělání může studovat 
balet na konzervatoři Taneční centrum Praha.   

Vozíček pro Lucku Vrátilovou
VDV se stal partnerem projektu Cesta 
za snem, v rámci kterého handicapo-
vaný sportovec Heřman Volf podnikl 
cestu z Prahy do Norska na speciálním 
kole s ručním pohonem. Cílem cesty 

bylo pomoct splnit sny 18 handicapovaným dětem z celé ČR. Díky 
podpoře VDV získala malá Lucka Vrátilová invalidní vozíček, který 
jí ulehčí návštěvu základní školy.

Zaměstnanci ČSOB podpořili těžce nemocné děti a jejich rodiny 
Od začátku letošního roku přispívali zaměstnanci ČSOB na veřejnou 
sbírku Dobra není nikdy dost. Na účtu sbírky se sešlo 123 165 korun,
které pak prostřednictvím VDV putovaly do Nadačního fondu 
Klíček. Výtěžek sbírky byl Csabu Farkasovi, předsedovi správní 

Ze života VDV
rady Nadačního fondu Klíček, slavnostně předán v prostorách 
ČSOB. Přítomni byli Pavel Kavánek, člen představenstva a gene-
rální ředitel ČSOB, Martin Kosobud, výkonný ředitel ČSOB Private 
Banking, Martin Pejsar, ředitel pro obchody v síti České pošty 
z Poštovní spořitelny, Petr Bureš, manažer pro rozvoj obchodu 
a akvizice z Poštovní spořitelny, a Luboš Kušnír, pracovník pro řízení 
distribuční sítě ČSOB Private Banking.
 

Miss Deaf World 
a Česká republika
Neslyšící dívky ze 
48 zemí soutěžily 
letos v červenci 
v Top Hotel Praha 
o titul Miss Deaf 
World and Europe 

2012. V mezinárodní porotě soutěže zasedala i ředitelka VDV 
Milena Černá. Světovou královnou krásy se stala dvacetiletá Karin 
Keuterová z Německa. Ocenění první vicemiss porotci udělili Marii 
Sakvarelašviliové z Gruzie, druhou vicemiss je Ukrajinka Mariana 
Laceviuková, která byla zároveň zvolena evropskou miss neslyšících. 
Titul miss sympatie získala Adjelija Corovičová z Černé Hory. 

Výtvarná soutěž 
zná své vítěze 
Téma letošního ročníku 
výtvarné soutěže, kterou 
pořádají VDV a Společnost 
pro kreativitu ve vzdělávání 
v rámci veletrhu Bambiriáda 
2012, bylo inspirováno 
Evropským rokem aktivního 
stárnutí a mezigenerační 
solidarity. Cílem této soutěže 
bylo zjistit, jak děti vní-
mají své prarodiče. Dostaly 
proto za úkol namalovat svou 
babičku nebo svého dědečka 
a následně doplnit obrázky 

o krátké zdůvodnění toho, proč mají své prarodiče rády. Soutěže 
se zúčastnilo 250 dětí ve věku od 2 do 17 a 35 nejlepších prací je 
zveřejněno na webových stránkách VDV.  

Moje bohatství je 
stát celý den na špičkách
Sabina, studentka ze sociálně slabé rodiny

Člen skupiny KBC 800 300 300 | www.csob.cz

ČSOB pomáhá lidem, 
kteří mají vůli změnit svůj život.
Sabina vždycky chtěla být profesionální tanečnicí, ale žije pouze s matkou, která ji nemůže 
fi nančně podporovat během studia. Sabina se ale svého snu nevzdala. S fi nanční podporou 
Fondu vzdělání, společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
studuje taneční konzervatoř v Praze a dál rozvíjí svůj nepřehlédnutelný talent. Další příběhy 
úspěšné pomoci ČSOB najdete na www.csob.cz nebo www.vdv.cz.

Stránku připravila Monika Granja
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 26. září 2012 
se uskuteční oslavy jubilea 20 let od založení sesterské organizace VDV Deutsche Freunde
und Förderer der Olga Havel Stiftung. Oslavy proběhnou na Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo v Praze, v pořadu promluví J. E. pan velvyslanec Johannes Haindl,  
zakladatelka a čestná předsedkyně Sabine Gruša, zahraje trio pod vedením stipendisty Fondu 
vzdělání Tomáše Kača.  

 27. září 2012 
v rezidenci rakouského velvyslance v ČR proběhne recepce lékařů, absolventů Salzburských 
lékařských seminářů, s účastí vzácného hosta emeritního děkana Dr. Antonia M. Gotta 
z Weill Cornell Medical College.

 do 30. září 2012 
se mohou lékaři hlásit na další odborné semináře v Salzburgu. Seznam seminářů a podmínky 
účasti jsou umístěny na www.vdv.cz/programy/vzdelani/salzburg-medical-seminars-interna-
tional/. 

 od 8. října 2012 
pět studentů Filozofi cké fakulty Univerzity J. E. Purkyně bude ve VDV vykonávat týdenní 
praxi, která je součástí projektu Communitas pro praxis. Cílem projektu je vytvořit funkční 
partnerství mezi vzdělávacími institucemi a neziskovými organizacemi.

 17. října 2012
si připomeneme Mezinárodní den za vymýcení chudoby. V jeho rámci se v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR budou prezentovat výstupy z letošního národního setkání lidí 
žijících v chudobě na téma sociální bydlení.

 26. října 2012 
proběhne prezentace projektů podpořených z programu Senior v roce 2012.  

 7. – 28. listopadu 2012 
se dvanáct dětí ze severních Čech s onemocněním asthma bronchiale zúčastní diagnosticko-
rehabilitačního pobytu ve Vysokohorské klinice švýcarského Davosu, jenž se koná v rámci 
projektu VDV Kouzelný vrch s podporou Sasakawa Asthma Fundu, založeného japonskou 
The Nippon Foundation. 

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

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz 

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

Veřejnou sbírku Dobra není nikdy 
dost můžete podpořit zasláním 
dárcovské sms ve tvaru:
DMS VDV na číslo 87777 (cena sms 
je 30 Kč, VDV z toho obdrží 27 Kč). 


