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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.

 V roce 1995 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oslavoval 5. výročí svého vzniku. Poprvé 

od založení jsme oslovili agenturu, aby nám pomohla s programem, s vytvořením speciálního loga a dalšími 

činnostmi, které jsme v té době považovali za důležité. Byla to agentura Gallery, s níž jsme spolupracovali 

i později.  A tehdy také padl nápad s udělením Ceny Olgy Havlové. Rok 1995 byl prvním rokem, kdy se Cena 

udělovala, a posledním rokem, kdy se jej paní Olga osobně zúčastnila. Všechna kritéria, která jsme později pro 

Cenu Olgy Havlové vyhlašovali, se zrodila tehdy, před patnácti lety. Také poděkování pěti významným dárcům, 

pěti spolupracovníkům a pěti vynikajícím nestátním neziskovým organizacím se stalo tradicí od samého 

počátku.

 Nositel Ceny Olgy Havlové se vybírá mezi vynikajícími osobnostmi, které se přes své zdravotní postižení 

angažují pro druhé. Sami jsme na samém počátku netušili, kolik takových světlých bytostí žije mezi námi. 

 Kandidáty navrhují jak organizace zaměřené na pomoc a podporu lidí se zdravotním postižením, tak 

občané, kteří se s takovými lidmi ve svém okolí setkávají. Porota Ceny Olgy Havlové dává správní radě svůj tip 

přibližně měsíc před jejím vyhlášením. Je důležité, aby nositelé Ceny byli z různých koutů České republiky, aby 

byli spravedlivě zastoupeni muži i ženy, aby byla obměna týkající se různých typů zdravotního postižení, aby 

byly zhodnoceny zásluhy, činnosti či zaměstnání vybraného kandidáta. 

 Letos se ve VDV sešlo 17 návrhů na osobnosti, mnohá jména jsme četli opakovaně. Poradní sbor má 

vždy nelehký úkol: vybrat kandidáta, který dobře naváže na ty, kdo obdrželi Cenu v minulých letech. Konečné 

schválení patří správní radě – a pak už se začínají chystat materiály o životě laureáta. Tajně, samozřejmě, aby se 

jeho nebo její jméno nedostalo na veřejnost dřív, než bude udělení Ceny Olgy Havlové slavnostně vyhlášeno.  

 Letošní nositel Ceny Olgy Havlové, MUDr. Jiří Kříž, primář spinální jednotky ve Fakultní nemocnici 

Motol, sám po zranění páteře na vozíku, zastupuje lékaře, kteří se svému povolání věnují dále bez ohledu 

na onemocnění či úraz, které je v životě postihly. 

 Díky za dobrý příklad všem, kteří doma jako vzácný symbol přechovávají Cenu Olgy Havlové, i všem, 

kteří přijdou po nich.

Milena Černá

ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Editorial                                                                                        

Elpida Plus pomáhá 
seniorům překonávat 
potíže spojené  
se stárnutím už  
dvanáct let

In memoriam  
Josef Selichar,  
nositel Ceny Olgy  
Havlové za rok 2004, 
zemřel
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Rozhovor s...

Těžká cesta k přijetí 
daného stavu

 Vzpomenete si, jaký pocit u vás převládal, 
když jste si před osmi lety poranil páteř a mí-
chu? Byl to vztek (proč se to přihodilo právě 
mně?), strach (co se mnou bude, jak uživím 
rodinu?), lítost (nebudu už moci dělat věci, 
které mám rád), nebo pasivita (marnost nad 
marnost)?
Bylo to všechno dohromady, včetně 
myšlenek na smrt. I když u mě trvaly jen 
několik hodin a pak se už naštěstí nevrátily. 
Měl jsem v hlavě spoustu jiných věcí, které 
jsem musel řešit. Člověk je v takovém roz
polcení. Na jedné straně doufá, že všechno 
bude jako dřív, a plánuje, jak se vrátí domů. 
A pak je tu druhá poloha, když přemýšlí, 
jaké by to bylo, kdyby na tom vozíku už 
zůstal. Jaké by to přineslo komplikace, 
jak by se s tím mohl vyrovnat, jak by věci 
řešil, aby byly co nejméně bolestné. Mezi 
těmito dvěma polohami se člověk neustále 
pohybuje a jednou to řeší tak, podruhé jinak. 
Tím vším jsem procházel i já. Okolí jsem se 
snažil uklidňovat, že to bude dobré, ale sám 
v sobě jsem si říkal, co kdyby ne?

 Co v těchto chvílích potřebuje člověk více 
– síly fyzické, nebo psychické?  
Určitě psychické. Fyzické síly jsem v té 
době neměl vůbec žádné, protože jsem ležel 
bez možnosti pohnutí a moje prognóza 
zněla, že tak budu ležet pořád. Manželce, 
která tehdy byla v osmém měsíci těhotenství, 
to sdělovali lékaři opakovaně. Já jsem ji 

uklidňoval, že to bude v pořádku, takže si 
nebyla tak úplně jistá, kde je pravda. Ale 
těch nešetrných sdělování vývoje a diagnóz 
jsme zažili relativně mnoho. Dneska díky 
tomu ve své práci vím, jak by to být nemělo. 

 Kde jste nacházel psychickou podporu?
Ve svém okolí. Měl jsem ohromnou 
výhodu v tom, že jsem měl kolem sebe 
rodinu, kamarády… V té souvislosti si ale 
vzpomínám, že když jsem ještě ležel v Brně 
na spinální jednotce, manželka rozhodla, 
že budu mít každý den návštěvy. Někdy to 
ale bylo hodně vyčerpávající a já jsem se 
z toho poučil, takže dneska říkám návštěvám 
na spinální jednotce, že pro pacienty je mno
hem lepší, když za nimi přicházejí častěji 
a na kratší dobu. Třeba si mohou v mezidobí 
někam zajit a za dvě, tři hodiny se zase 
za pacientem vrátit. 

 Co pacienti potřebují nejnaléhavěji? Co 
poradíte?
Myslím, že je to o naději. Že pacientům 
s poškozenou míchou je potřeba ukázat 
možnosti, které pro ně nyní existují. 

 Jsou dost silní, aby je přijali?
Ze začátku je to pro ně nesmírně těžké. 
Vzpomínám si, že když jsme s Centrem 
Paraple* jezdili do Kladrub za nemocnými, 
kteří tam byli půl roku po úrazu (což je 
relativně dlouhá doba, za kterou by člověk 
měl být se svým stavem alespoň trošku 
srozuměn), a ukazovali jsme jim, jak se dá 
na vozíku žít, jaké mají možnosti spor
tovních či společenských aktivit, tak to 

odmítali. Každý měl pocit, že on to takhle 
dělat nebude, že se uzdraví a bude dělat 
stejné věci jako před úrazem, anebo žádné. 
Z toho jsem pochopil, že každý pacient 
je v trochu jiné situaci, v jiné fázi vývoje. 
Proto lidem nelze plošně vysvětlovat věci 
stejným způsobem, protože pro někoho 
jsou přijatelné, ale pro druhého ne. Je třeba 
se k pacientům stavět individuálně, hodně 
komunikovat s jejich příbuznými a poznat, 
jak se pacient chová ve vztazích k nim, 
a z toho odvodit, jak s pacientem hovořit. 
Každý by však měl projít všemi psychic
kými stádii, kterých je několik – od období 
úzkosti a beznaděje, odmítání, agrese, 
pasivity až k přijetí dané situace. Člověk 
se postupně na novou situaci adaptuje, ale 
každý na to reaguje jinak a potřebuje k tomu 
různě dlouhý čas.

 Mohou v této situaci pomoci pacientům 
psychologové?
Měli by, ale je to složité. Řeším to 
opakovaně na našem pracovišti, kde bych 
chtěl mít psychologa alespoň na částečný 
úvazek. Psychologové jsou ale zvyklí, že 
za nimi chodí lidé sami s nějakým problé
mem, jenže tady je to obráceně – psycholog 
by měl chodit za pacienty a snažit se s nimi 
otvírat oblasti, které mají někde schované 
a ne vždycky je jim příjemné o nich hovořit. 
Je to ale nutné! Aby to psycholog dokázal, 
měl by být osobností, ze které vyzařuje 
autorita, jež je vidět i cítit. Když tomu tak 
není, pacienti mě prosí: už nám ho sem 
neposílejte, nevíme, co bychom mu měli 
říkat, a nechceme ho urazit.

„Je to o naději,“
říká Jiří Kříž,  
nositel Ceny Olgy Havlové 2010

Lékař – ortoped, pro kterého máme u nás v Čechách slabost od doby seriálu Nemocnice 
na kraji města. Sportovec každým coulem. Muzikant hrající na čtyři nástroje. A potom 
pád na lyžích, zlomení krčních obratlů, poškození míchy a hybnosti všech končetin. 
Řekli byste – zlomený člověk. Nikoliv. Jiří Kříž zůstal sice na vozíku, ale v pozici 
primáře spinální jednotky v Praze – Motole. Život se mu nevrátil do starých kolejí, ale 
přesto jede dál a ještě pomáhá druhým. Proto také letos v květnu převzal Cenu Olgy 
Havlové.

Irena Šatavová

*/ Centrum Paraple pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, 
dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému 
a pracovnímu uplatnění. Otevřel je Svaz paraplegiků v roce 1994.
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Rozhovor s...

 To není lehká situace…
Já vždycky říkám, že je to o lidech. O tom, ja
kou má člověk vnitřní sílu a jak má srovnaný 
svůj život, aby mohl také něco odevzdávat. 
Nyní máme v Motole duchovní službu, pana 
kaplana Vursta, který pracoval dlouhá léta 
v nadaci Adra a má zkušenosti také s kri
zovou intervencí. Ten „to“ má, klid a pohoda 
z něho vyzařují a pacienti ho přijímají. 
Přestože je to člověk církevní, není to 
o náboženství, ale o duši. S pacienty probírá 

spoustu věcí a tím, že je zvyklý naslouchat 
a má na to  narozdíl od zdravotníků – čas, 
dokáže se dostat k lidem daleko blíže. Pak se 
s nimi dá pracovat a mohou se připravovat 
na určité věci. Díky tomu se daří realizovat 
moji představu, aby od nás ze spinální jed
notky pacienti odcházeli s tím, že už to mají 
v sobě nějak srovnané. 

 Je i víra pro pacienty oporou?
Asi ano. Sám nejsem věřící, nebyl jsem 
k tomu vychován, ale dokážu si představit, 
že to může určitou oporou být. Ale zároveň 
i určitým problémem, neboť u některých 
pacientů dochází ke krizi víry. Ztrácejí ji, 
když si kladou otázky: Proč zrovna já? Čím 
jsem si to zasloužil?

Život na spinální jednotce

 Jak dlouho trvalo vám, než jste se vrátil 
po úraze do práce?
Mně se úraz přihodil v únoru 2002. Doba, 
kterou podobně postižený pacient stráví 
postupně na chirurgii, spinální jednotce 
a v rehabilitačním ústavu, představuje kolem 
tři čtvrtě roku. Já jsem byl ještě určitý krátký 
čas v Centru Paraple, ale to jde většinou jen 
o čtrnáctidenní kurzy. V té době jsem si už 
sháněl práci a tvrdil jsem, že musím uživit 
rodinu. Ale spíš to bylo proto, že jsem nechtěl 

zůstat doma a mít pocit nadbytečnosti. 
V rodině se třemi dětmi je vždycky složité, 
aby se člověk, který si ne všechno dokáže 
udělat sám, nestal čtvrtým dítětem. 

 Takže už rok po úraze jste začal pracovat?
Ano. Domluvil jsem se na ortopedii 
ve Vysočanech, kde jsem pracoval před 
úrazem, že bych tam mohl být na kratší 
úvazek na ambulanci. Mám sice částečně 
ochrnuté i horní končetiny, ale protože jsem 
za léta své lékařské praxe měl naučené určité 
postupy, dokázal jsem vyšetřit například 
koleno pacienta. Nemohl jsem píchat 
injekce, ale na to jsem tam měl sestřičku, 
anebo jsem si zavolal kolegu. Takže to byla 
část práce, kde jsem se mohl cítit platný. 
Druhou část představovala moje práce 
pro Centrum Paraple, kde jsem vyšetřoval 
klienty, kteří tam přišli na pobyt či na reha
bilitaci. Zároveň jsem si dodělával druhou 
atestaci z rehabilitace, protože má původní 
specializace – ortopedie – se pro mě stala 
víceméně nedostupnou a provádění operací 
nepřicházelo v úvahu. 

 Jak jste se dostal na spinální jednotku?
Potkával jsem se s lidmi, kteří v ČR řešili 
spinální problematiku. Založili jsme společ
nost, která se jmenovala Paraplegiologické 
fórum, a zahájili jsme spolupráci mezi 
nově zakládanými spinálními jednot kami 

„Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy“  
pokračování rozhovoru s Václavem Malým

Jiří Kříž (40) 
 
pracoval po ukončení studia na 3. lékařské 
fakultě UK jako ortoped v Pelhřimově 
a později v Praze. V roce 2002 si na lyžích 
způsobil zlomeninu krčních obratlů 
s poškozením míchy a následné poškození 
hybnosti všech končetin. Po roce se 
vrátil na ortopedickou ambulanci a začal 
rovněž pracovat pro Centrum Paraple. 
V roce 2004 byl přijat na nově otevřenou 
Spinální jednotku ve Fakultní nemocnici 
Motol a po několika měsících zde získal 
místo primáře. Na 2. lékařské fakultě UK 
dokončuje postgraduální studium. Je 
předsedou České společnosti pro míšní léze 
a předsedou správní rady nadace Pohyb bez 
pomoci. Je ženatý a má tři děti. 
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„Je to o naději“ pokračování rozhovoru s Jiřím Křížem

a reha bilitačními ústavy. Začali jsme 
vydávat doporučené postupy pro léčebnou 
a rehabilitační péči pro pacienty s poraněním 
míchy, a když se měla v červnu 2004 otevřít 
v Motole nová spinální jednotka, domluvil 
jsem se s docentem Kolářem na částečném 
úvazku. Pak úvazky přibývaly, takže jsem 
všechny ostatní aktivity opustil a pracuji 
nyní pouze tady. A ještě učím na 3. lékařské 
fakultě UK jako odborný asistent.

 Jak velké je oddělení spinální jednotky 
v Motole?
Náš tým tvoří dva až tři lékaři, dvanáct sester, 
čtyři sanitáři, pět fyzioterapeutů a ergotera
peutka. Na oddělení máme šestnáct lůžek. 

 Vrací vás práce s pacienty, kteří jsou 
postiženi podobně jako vy, zpátky do situace, 
kdy se vám úraz přihodil?
To ani ne, daří se mi to oddělit. Beru to 
jako práci, takže nestrádám a není to tak, 
že by se mi vracely vzpomínky. Spíš je 
to vyčerpávající a připadám si jako ostat
ní zdravotníci, které nemůže neovlivnit 
to, že pracují s pacienty a s jejich rodi
nami na pokraji depresí. Prostě je tu hodně 
beznaděje, která je na oddělení cítit.    

 Vzpomínáte na některé pacienty, 
u kterých vás překvapila jejich vnitřní síla?
Určitě takoví jsou, vídám je spíš s časovým 
odstupem, když se k nám vracejí na kontrolu 
po pobytu v rehabilitačním ústavu. Někteří 
navázali nový vztah, narodily se jim děti, 
vracejí se do zaměstnání, začínají studovat… 
Byl jsem dokonce i na svatbě jedné pacient
ky! Je otázkou, kolik jich je z celkového 
počtu těch, kteří naším oddělením prošli, ale 
vždycky je úžasné potkat se s někým, kdo má 
určitou představou o tom, co by chtěl dál dělat. 

 Jste svědky i případů, kdy to pacient 
úplně vzdá?
Setkali jsme se s několika případy 
a přemýšlíme o tom, zdali jsme dokázali 
toho člověka správně odhadnout. Většinou 
ne. Ptáme se: proč zrovna tenhle pacient? 
Ne vždycky je to ten, kdo má nejhorší 
postižení. Bývá to i pacient, jehož postižení 
je relativně malé, například je schopen chůze 
s pomůckami, ale pro něj se to jeví jako 
nezvládnutelný problém. Někdy nejde jen 
o tíži konkrétního postižení, ale svou roli při 
tom hraje odchod partnera/partnerky či jiné 
okolnosti, které se na to nabalí.

 Který okamžik po úraze je pro pacienty 
s poraněním míchy nejtěžší?

Návrat z rehabilitačního ústavu zpět 
do domácího prostředí a přijetí situace. 
Někteří pacienti vracející se z rehabili
tačního ústavu vkládají veškerou svoji 
energii do toho, aby si sehnali další 
možnosti rehabilitace a prodloužili si dobu, 
kdy mají pocit, že se něco zlepšuje a že 
jsou pacienty, kterým se dostává péče. Tím, 
že člověk začne přemýšlet znovu o rodině 
a o práci, uzavírá jednu etapu, v níž se 
něco hojilo, zlepšovalo a srovnávalo, 
a přijímá definitivu daného stavu. A to je 
asi to nejobtížnější. 

Rodina, práce, sport 
a hudba

 V této chvíli člověku asi nesmírně 
pomůže, když může pracovat. Jak je práce 
důležitá pro vás?
Velmi. Vedle rodiny, která je nejdůležitější, 
tvořily můj život vždycky práce, sport 
a hudba. To byly tři oblasti, které dávaly 
dohromady „to celé“. I po úrazu jsem se 
snažil v těchto třech věcech pokračovat. 
V zaměstnání tráví člověk nejvíc času, takže 
je logické, že práci staví na první místo. Je 
pro mě také naplněním, i když už nemohu 
dělat to, co předtím. Přesto cítím, že dělám 
něco smysluplného, co má svoji váhu. A to 
je velmi povzbuzující.

 Jak je to se sportem?
Z toho mi moc nezbylo. Když zůstanete 
na vozíku s takovým vysokým stupněm 
postižení, jako mám já – ruce mi úplně 
nefungují a není v nich síla – tak se mnoho 
sportů dělat nedá. Plavu, jezdím na kole 
a na lyži, hraji pingpong…

 A to říkáte, že toho moc není?
Byl jsem zvyklý dělat výkonnostní sport, 
běhal jsem maratóny, jezdil jsem na kole, 
hrál jsem volejbal, prostě dělal jsem věci 
mezi adrenalinem a naprostým vyčerpáním. 
Měl jsem rád, když jsem do toho musel 
dát hodně energie. To, co dělám dnes, je 
jen taková náhražka, při které se člověk 
ani nezapotí. Nemyslím tím „nezapotí“ 
v uvozovkách, ale i fyzicky, protože s mým 
úrazem souvisí i poškození termogerulace. 
Když je kolem 30 stupňů, tak se přehřívám 
a je to pro mě hodně obtížné. Paradoxně 
v práci jsem relativně v největší pohodě, 
protože máme klimatizaci. Zatímco být 
s rodinou na chatě, kde se není kam scho
vat, je pro mě špatně stravitelné. 

 S hudbou jste se musel úplně rozloučit?
Hrál jsem na piano, na kytaru, v kapele 
na kontrabas a na saxofon. Prostě jsem 
vystřídal, co se dalo. Teď, když mi prsty 
nefungují, jsem hledal alternativu a našel 
jsem ji v trombónu, který se tahá a nemusí se 
nic mačkat. Asi půl roku mi trvalo, než jsem 
na něj začal trošku hrát, a opět už hraji v ka
pele. Jezdím na letní jazzové dílny a přes 
rok mám učitele, protože se snažím v rámci 
možností co nejvíc vypracovat. Jelikož mi 
nefungují všechny dýchací svaly, nemohu 
do trombónu vždy foukat způsobem, jak by 
se mělo. Dostal jsem se ale už na takovou 
úroveň, že ten rozdíl není tak znatelný. 
Musím však na sobě dál pracovat.

 Jak se jmenuje vaše kapela?
Kokeš jazz trio. Hrát jsme začali asi 
před tři čtvrtě rokem. Zahráli jsme si 
dokonce i v Lucerně a přenos se vysílal 
na Radiožurnálu. Je to pro mě taková 
cesta nahoru a velmi příjemné odreagování. 
Hudba mě hodně naplňuje.

 Kde vás s kapelou můžeme slyšet hrát?
V srpnu budeme vystupovat v Pelhřimově 
v jedné kavárně, tady v Praze budeme hrát 
asi až po prázdninách. Stálé místo zatím 
nemáme, i když bychom rádi měli. Ale 
v jazzových klubech bývá většinou problém, 
jak se tam dostat – chybí tam bezbariérový 
přístup.  

 Můžete o sobě prohlásit, že jste šťastný?
Víte, nechci, aby to vyznělo, že člověk 
je na vozíku spokojený. To rozhodně ne. 
Vnímám dílčí uspokojení, štěstí a příjemné 
pocity z lidí a z dětí, to všechno ano, ale tam 
někde vzadu ten vozík pořád je. A bude. To 
je věc, se kterou se člověk podle mě nikdy 
nevyrovná. Někdo jiný by vám možná řekl, 
že vyrovná. Já jsem ale přesvědčený, že to 
nejde, že to vždycky bude ten můj kostlivec 
ve skříni a třináctá komnata. Dá se to nějakým 
způsobem přijmout, ale není to o vyrovnání.

 Pro ostatní lidi, zejména tady na oddělení
spinální jednotky, jste požehnáním, neboť 
se dokážete vcítit do jejich kůže a víte, co 
potřebují a co jim pomůže. 
Když s pacienty více hovořím a dávám jim 
naději, nemohu to dělat naplno, protože bych 
byl pokrytec. Člověk musí doufat, musí 
věřit, ale abych jim dával plané naděje, že 
budou šťastní, i když budou na vozíku, tak 
to si netroufám. Ta trocha skepse ve mně 
vždycky byla, je a bude. Takhle to prostě 
mám, ale rozhodně se z toho nehroutím.   



Fotoreportáž 

Cena Olgy Havlové 2010
V rámci oslav 20. výročí založení VDV proběhlo v pondělí 7. června 2010 slavnostní vyhlášení 
nositele Ceny Olgy Havlové 2010. Porota vybírala ze 17 nominací a rozhodla se cenu udělit 
MUDr. Jiřímu Křížovi, primáři spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného 
lékařství UK 2. LF a FN Motol, za jeho dlouhodobou pomoc paraplegikům v ČR.
K 20. výročí VDV bylo udělené zvláštní poděkování Václavu Havlovi za přínos občanské společnosti. 
Děkujeme skupině The Plastic People of the Universe a sboru Bambini di Praha za vystoupení 
na slavnosti. Naše poděkování také patří ČSOB, Bohdanu Holomíčkovi, Ireně Šatavové, Nadaci 
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Pavlu Cindrovi, Jednotě Bratrské Praha, Lineart 
group, a. s., Zdeňku Chrapkovi, Otakaru Macákovi a všem dobrovolníkům a dobrovolnicím za jejich 
pomoc při Ceně Olgy Havlové.

Nositel Ceny Olgy Havlové Jiří Kříž a zástupci VDV Dana 
Němcová a biskup Václav Malý 

Slavnostní udělení Ceny se konalo v kostelu sv. Anny - Pražské 
křižovatce

Cenu moderovala Tereza Kostková, do znakového jazyka 
tlumočila Marie Horáková 

Na slavnosti zahráli legendární The Plastic People of the 
Universe, hudbu neslyšícím tlumočila Marie Horáková

Simultánní přepis mluvené řeči zajistil Jaroslav Winter, který na 
Ceně obdržel poděkování za účinnou spolupráci 

Nejmladší účastnice udělení Ceny Olgy Havlové

Milena Černá, Václav Malý (vpravo) a Ivan Douda prezentovali 
VDV

Autoři fotografií: Zdeněk Chrapek a Otakar Macák

Cena Olgy Havlové byla udělena ve sváteční atmosféře kostela 
za přítomnosti několik stovek partnerů a příznivců VDVPřipravila Monika Granja
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Zaměřeno na...

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

Poděkování 
na Ceně Olgy Havlové 
2010 obdrželi

za významnou
finanční podporu
Mgr. Jitka Tázlarová, 
Taneční konzervatoř Ivo Váni-Psoty 
v Praze, s. r. o. 
– ředitelka taneční konzervatoře, která 
opakovaně podpořila VDV formou 
benefi čních gala představení a která zároveň 
vede své žáky k porozumění potřeb lidí se 
zdravotním postižením

Grafton Recruitment, s. r. o. 
– společnost opakovaně podpořila nákup 
kompenzačních pomůcek pro chronicky
nemocné děti s neurologickými 
onemocněními v rámci projektu VDV Cesty 
k integraci  
 
PKM Audit & Tax, s. r. o. 
– společnost, která více než 15 let přispívá 
na Benefi ční koncerty dobré vůle

JUDr. Elena Hornová 
– právnička z Advokátní kanceláře Hornová 
a Partneři, která více než 15 let přispívá 
na Benefi ční koncerty dobré vůle

Manželé Kubelíkovi 
– rodina, která řadu let podporuje programy 
naší nadace

za účinnou spolupráci
Jaroslav Winter, Helpnet 
– za účinnou spolupráci při informování 
o problematice zdravotního postižení 
na portálu Helpnet, který provozuje 
BMI sdružení a Jaroslav Winter je jeho 
šéfredaktorem

Mgr. Filipa Šebová, Televize Prima 
– za výbornou spolupráci při vysílání 
pořadů, díky kterým byla vybrána chybějící 
částka pro Tomáše Langa na pořízení bio
nických protéz obou horních končetin

Ing. Pavlína Folovská, ČSOB 
– za léta trvající spolehlivou a účinnou 
spolupráci při Fondu vzdělání a dalších

aktivitách VDV, 
k nimž patří 
například běžecký 
seriál Pražského 
mezinárodního ma
ratónu ve prospěch 
VDV a patronát 
zaměstnanců ČSOB 
nad handicapo
vanými studenty 
Fondu vzdělání 

Josef Kurčina, KŠB 
– za uspořádání 
pěti Benefi čních 
koncertů dobré 
vůle ve prospěch 
VDV

Ing. Vladimír Dohnal, TOP HOTEL Praha 
– za mnohaletou podporu klíčových setkání 
VDV

Oda Wommer 
– dobrovolnice z Braunfelsu v Hessensku, 
která pravidelně přijíždí a pomáhá ve VDV

za vynikající realizaci 
projektu

František Chamra, vedoucí Domova Dobré 
vůle v Kladně-Nouzově 
Před dvaceti lety působil při zakládání 
soukromé speciální školy „Slunce“ 
v Unhošti, která se stala východiskem pro 
další návazná zařízení pro děti s mentálním 
a kombinovaným postižením na Kladensku. 
Posledních deset let je duší Domova dobré 
vůle v KladněNouzově, kde nalezli domov 
dospělí s nejtěžším zdravotním postižením. 
Je zde chráněné bydlení, dílna, možnost 
zaměstnání v sociální fi rmě Nadačního 
fondu Slunce, pěvecký a hudební sbor a pod
mínky pro nejrůznější kulturní a sportovní 
aktivity. 

Marin Knobloch, Ave,  o. s.
Pedagog, který vytvořil několik rozhlaso
vých pořadů pro nevidomé, připravoval 

zvukové časopisy a knihy. V současné době 
připravuje kulturní pořady a zvukové knihy 
pro AVE, křesťanské sdružení zrakově 
postižených a jejich příznivců se sídlem 
v Českém Brodě.

Prof. Dr. Wolfgang Aulitzky, Association of 
Friends of the American Austrian Foundation
Významný vídeňský urolog, zastupuje 
Americkorakouskou nadaci, která ve spo
lupráci s Open Medical Institute pořádá 
špičkové specializované semináře určené pro 
mladé lékaře z postkomunistických zemí. 
Semináře se konají v rakouském Salzburgu,
přednášejí na nich světově uznávaní odbor
níci z USA a západní Evropy. Admini straci 
týdenních seminářů a dlouhodobých stáží 
tohoto projektu pro Českou republiku 
převzal VDV v roce 2000 od Open Society 
Fund v Praze 

Ing. Tomáš Tylich, Kolumbus, o. s., Ústí nad 
Labem  
Přestože sám bojuje s těžkou nemocí, kterou 
trpí od roku 1989, obětavě pomáhá lidem 
s duševním onemocněním, je pacientským 
důvěrníkem, poskytuje právní a sociální po
radenství v občanském sdružení Kolumbus. 
Říkají o něm: „Za všech situací je ochoten 
podat pomocnou ruku.“  

Ing. Vladimír Dohnal, TOP HOTEL Praha zvukové časopisy a knihy. V současné době 
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Aktuálně

Výroční zpráva VDV za rok 2009

V červnu 2010 vydal VDV zprávu o své činnosti a hospodaření 
za rok 2009. Výroční zpráva se setkala s velice pozitivním ohodno
cením, neboť poprvé vyšla v barevném provedení dle ojedinělého 
návrhu grafika Pavla Cindra. Děkujeme Ireně Šatavové za redakci 
textů a společnosti ČSOB za podporu tisku zprávy. 

Stipendisté 
Fondu vzdělání se 
zúčastnili studijní 
cesty do Petrohradu

Čtyři stipendisté Fondu vzdělání, kteří studují technické obory 
a aplikovanou ekologii na vysokých školách v ČR, strávili pět dní 
na studijní cestě v Petrohradě. Cestu připravila ŠKODA JS, a. s., 
ve spolupráci s partnerskou organizací Atomstrojexport v Moskvě. 
Jejím cílem bylo prohloubit znalosti stipendistů v oblasti energetiky. 

ČSOB získala  
Cenu Ď za podporu 
projektu  
Fond vzdělání

Na slavnostním udílení cen Ď českým mecenášům a dobrodincům, 
které se konalo 24. června 2010, obdržela společnost ČSOB ocenění 
za podporu projektu Fond vzdělání. VDV nominoval ČSOB v kate
gorii Nadace a charita v ČR jako poděkování za 16 let podpory a fi
nancování studií mladých lidí se sociálním a zdravotním handicapem. 

Aktuality

Benefiční koncert 
v Berlíně

17. června uspořádala sesterská organizace VDV Deutsche Freunde 
und Förderer der Olga Havel Stiftung v Berlíně houslový koncert 
Markéty Janouškové. Koncertu, který vynesl částku 3000 eur 
určenou ve prospěch sociálních programů VDV, se zúčastnil zástupce 
velvyslance ČR v SRN a kulturní atašé Michal Bucháček.
 

Holandský soubor 
vystoupil 
ve prospěch VDV

Na dvou benefičních koncertech v Praze, konaných ve prospěch 
VDV v červnu 2010, vystoupil mužský pěvecký sbor Koninklijke 
Zangvereniging Venlona z Holandska. Na koncertu se představil 
také smíšený sbor Gaudium Cantorum z Prahy a sólisté Štěpánka 
Heřmánková, Milan Vlček a Wim Schepers. Koncerty reali
zovali holandští partneři VDV Paul Lemmens a Erika Kavková 
a uskutečnily se na schodech Národního muzea v Praze a v kostele 
sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí.
 

VDV na Bambiriádě 
2010

VDV se letos poprvé zúčastnil Bambiriády – celostátní přehlídky 
volnočasových aktivit pro děti, která se konala 23. května 2010. 
Zaměstnankyně a dobrovolnice VDV zde ve stánku pořádaly soutěže 
a kvízy pro děti. Děkujeme společnosti ČSOB a časopisu 100+1 
za poskytnutí věcných darů pro účastníky Bambiriády.

VÝROČNÍ 
ZPRÁVA
VÝBORU 
DOBRÉ 
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Stránky aktualit připravila Monika Granja



Osvětová kampaň 
VDV v užším výběru 
České ceny za PR

Osvětová kampaň VDV Kroky k integraci byla jednou z kampaní 
navržených na získání České ceny za PR v kategorii Corporate 
Responsibility and Philantrophy. Nakonec skončila v letošním 
5. ročníku jako čtvrtá nejlepší kampaň v této kategorii.  

Tak trochu jiná kampaň

Nová kampaň ČSOB, se kterou se setkáte v novinách a časopisech, 
nepatří rozsahem a nasazením k těm největším, ale její obsah a posel
ství jsou přesto důležité. Je postavená na příbězích tří žen a ilustruje, 
co např. ČSOB a její dlouhodobý partneři v neziskovém sektoru 
dělají pro ty, kdo mají složitější podmínky pro start do života, nebo 
jim ho zkomplikovaly složité okolnosti. Dvě z nich jsou dívky Lucie 
a Petra, stipendistky Fondu vzdělání: Lucie je z dětského domova 
a jde za svým snem stát se lékařkou, těžce tělesně postižená Petra 
nastoupila na Filozofi ckou fakultu UK. 

Vítáme unii Roska na Senovážném náměstí,

kde má od června 2010 v prostorách VDV kancelář pro své pražské 
zaměstnance. 

Běžci dobré vůle 
na Pražském mezi-
národním maratónu 

Team běžců dobré vůle se účastnil charitativního běhu Pražského 
mezinárodního maratónu (PIM) v březnu a květnu 2010. Běžci byli 
vedeni myšlenkou, že pohybem pomůžou těm, kdo jsou odká
zaní na cizí pomoc. K běžcům dobré vůle se připojilo více než 40 
zaměstnanců ČSOB. Celková částka vybrána díky běžcům činila 
125 876 korun (částka za běžce ČSOB 81 440 korun). Všem běžcům 
dobré vůle děkujeme a k jejich sportovním výkonům jim srdečně 
gratulujeme!

Veletrh Sport Expo

Během PIM Maratonského víkendu (8. – 9. května 2010) měl VDV 
informační stánek na veletrhu Sport Expo. Dobrovolnice VDV 
oslovily celou řadu sportovců, aby se přidali k běžcům dobré vůle 
a běželi nejen pro radost, ale také proto, aby pomohli těm, kteří běhat 
nemohou. Team běžců dobré vůle se tak nejen rozrostl, ale stal se 
mezinárodním, neboť se k nim připojili běžci ze zahraničí (Skandi
návie, Anglie, Německa a Itálie). 

Publikace Dvacet let VDV

U příležitosti uplynutí dvou desítek let od založení VDV byla vydána 
vzpomínková publikace Dvacet let Výboru dobré vůle, ve které se 
mapují jednotlivá léta a vzpomíná na lidi a události, které utvářely 
dnešní podobu nadace.

Aktuálně
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Aktuality
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Okénko dárců

 Skanska podporuje projekt VDV Cesta 
k integraci. Proč jste si ho vybrali?
Cesta k integraci pomáhá postiženým při 
začleňování se do společnosti. Vybrali jsme 
si ho mimo jiné i díky jeho příbuznosti 
s jednou z našich strategických oblastí, 
kterou je bezpečnost. Stavebnictví bohužel 
patří k rizikovým oborům, a proto je 
naším záměrem aktivně vzdělávat ne
jen zaměstnance, ale i celý trh v oblasti 
prevence proti úrazům. Stáli jsme u vzniku 
Nadačního Fondu Tomáš, který pomáhá 
obětem úrazů na stavbách a jejich rodin
ným příslušníkům, organizujeme na toto 
téma konference, semináře. Nemůžeme 
však zavírat oči ani před tím, že jakkoliv 
intenzivně pracujeme, k úrazům do
chází a ty nechávají po sobě i postižené. 
A tam vidíme hlavní průnik mezi oblastí 
bezpečnosti, na které pracujeme, a projek
tem VDV Cesta k integraci.  

Průsečík mezi aktivitami 
Skanska a VDV: 

Bezpečnost
Když projíždíte českou krajinou, míjíte 
staveniště, kde bývá velmi často logo společnosti 
Skanska. A stejné tabule vás zdraví v mnoha 
jiných zemích. Není se co divit – Skanska 
je čtvrtou největší developerskou a stavební 
skupinou na světě. U nás působí od poloviny 
devadesátých let a staví nejen silnice, železnice, 
konstrukce a podobné stavby, ale také „cesty“pro 
handicapované. Cesty, po kterých se mohou 
vrátit do společenství lidí bez postižení. Zdá se 
vám to jako velká nadsázka? Pak si přečtěte 
rozhovor s Lucií Novákovou, ředitelkou odboru 
komunikace Skanska, který mnohé objasní. 

Irena Šatavová

 Jak dlouho s VDV spolupracujete?
Jsme v kontaktu už řadu let. K prohloubení 
spolupráce došlo v roce 2008, kdy jsme
dokonce dostali poděkování za významnou 
finanční podporu. Ocenění však nejsou pro 
nás tím pravým hnacím motorem. Pro spo
lupráci vždy hledáme partnery, kteří jsou 
důvěryhodní, mají propracovaný a adresný 
systém podpory a zapadají do naší strategie 
společenské odpovědnosti.

 Dostáváte od VDV zpětnou vazbu, abyste 
věděli, komu a jak peníze od vás pomohly?
Jednou z podmínek úspěšné spolupráce 
je právě důvěryhodnost a transparentnost 
partnera. VDV si svou dvacetiletou činností 
vybudoval ve společnosti výborné jméno. 
O jeho důvěryhodnosti dnes snad nikdo 
nemůže pochybovat. A transparentnost –  
bez toho, abychom věděli, kam prostředky

jdou, by žádná spolupráce nevznikla. 
Takže odpověď zní – ano, zpětnou vazbu 
dostáváme, ale také ji i odevzdáváme. 

 Jaké další projekty společnost Skanska 
sponzoruje? 
Naše strategie je založena na cílené 
podpoře projektů a institucí s přímým 
dosahem na zvyšování kvality života lidí. 
Identifikovali jsme v této souvislosti čtyři 
pilíře, na které se zaměřujeme, a těmi jsou 
bezpečnost, ochrana životního prostředí, 
podpora vzdělávání a pomoc lidem v nouzi. 

 Jak finanční krize ovlivnila sponzorskou 
strategii společnosti?
Finanční krize ji samozřejmě částečně ov
livnila, ale čtyři hlavní pilíře tady byly před 
krizí a zůstanou tu i po ní. Změnilo se to, že
pečlivěji volíme konkrétní projekty, které 
podpoříme. V tom se však situace ve třetím 
sektoru nijak neliší od toho komerčního. 

 Podporujte i dobrovolnické aktivity svých 
zaměstnanců? 
K dobrovolnictví přistupujeme stejně jako 
k celé oblasti společenské odpovědnosti 
– adresnou formou. Budujeme povědomí 
a osvětu o důležitosti této oblasti, motivu
jeme zaměstnance, aby zejména v místech, 
která důvěrně znají, hledali možnosti svého

 „Ve společnosti Skanska pracuji od konce 
roku 2008, ačkoliv mám někdy dojem, že 

jsou to už léta! Je to totiž obor, který svou 
šíří poskytuje snad nekonečné množství 

činností.  VDV znám už řadu let a je pro mě 
synonymem důvěryhodnosti, profesionality 

a schopnosti pomoci,“ říká Lucie Nováková

vždy hledáme 
partnery, kteří jsou 
důvěryhodní, mají 

propracovaný a adresný
systém podpory

„
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Okénko dárců

Průsečík mezi aktivitami 
Skanska a VDV: Bezpečnost
pokračování rozhovoru s Lucií Novákovou

zapojení. A pokud je najdou, snažíme se vytvořit jim takové pod
mínky, aby byli schopni optimálně sladit své pracovní závazky 
s těmi dobrovolnickými. 

 Kdybyste měla tu moc a mohla rozdělit částku v řádech milionů 
potřebným, kterou skupinu byste preferovala a proč?
Možná to bude znít alibisticky, ale namísto konkrétní oblasti bych 
hledala vhodného partnera, se kterým bych při umísťování částky 
spolupracovala. Každý z nás je odborníkem na něco jiného a pokud 
bych se do hledání vhodné oblasti pustila sama, asi bych trpěla poci
tem nejistoty, že nevyberu tu správnou. A tady vidím hlavní význam 
organizací typu VDV. Jsou odborníci ve své oblasti, se kterými pak 
my můžeme a chceme spolupracovat. Nicméně – určitě bych šla 
cestou adresného zvyšování kvality života lidí.

 Co říci závěrem?
Můj dlouholetý anglický přítel mi jednou řekl „Stay the way you 
are“ (Zůstaň takovou, jakou jsi). Já říkám to stejné: „Stay the way 
you are Výbore dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.“ 

  Nadační fond 
manželů Livie 
a Václava Klausových 
věnoval částku 93 777 

korun na jazykové studijní pobyty dětí 
z dětských domovů, které probíhají v Anglii.

  Majetková, 
správní a delimitační 
unie odborových 
svazů přispěla 

VDV částkou 60 000 korun na realizaci 
projektu Prázdniny, díky kterému 576 dětí 
z dětských domovů může trávit léto u moře 
v Chorvatsku.

  The American 
Austrian Foundation 
poukázal VDV částku 

92 240 korun na realizaci mezinárodních 
lékařských seminářů v Salzburgu.

  Základní škola SRPŠ Koloveč darovala 
16 659 korun na pomoc dětem na Haiti 
prostřednictvím VDV a občanského sdružení 
Hand for Help.

  Sesterská organizace VDV v SRN 
Deutsche Freunde und Förderer der Olga 
Havel Stiftung poukázala VDV 1500 eur 
na pomoc Oblastní charitě v Prachaticích.

  Děkujeme individuálním dárcům 
za jejich finanční dary:
Karel Velan – 97 150 Kč 
Blanka Motejlová – 50 000 Kč 
Helena Šubrtová – 50 000 Kč 
Dagmar Reinhardtová Hochová – 30 000 Kč 
JUDr. Magda Pištorová – 20 000 Kč 
Eliška Freudlová – 10 000 Kč 
Martin Kosobud – 10 000 Kč 
a další

Připravila Monika Granja

  Děkujeme společnosti 
ČSOB a jejím 
zaměstnancům za účast 
v charitativním běhu, 
který běželi za VDV 

na Pražském mezinárodním maratónu. Jejich 
běh přinesl částku 81 440 korun, kterou 
ČSOB poukázala za každého přihlášeného 
běžce z řad zaměstnanců.
   

  Společnost 
Skanska věnovala 

částku 75 000 korun na projekt VDV Cesty 
k integraci. 

  Grafton 
Recruitment, s. r. o., 
poukázal 30 000 korun 

na nákup kompenzačních pomůcek pro 
chronicky nemocné děti s neurologickými 
onemocněními.

Děkujeme za přízeň a podporu!



Okénko obdarovaných

„S VDV spolupracujeme necelé tři roky. 
Možná to není příliš dlouho, ale o to je naše 
spolupráce intenzivnější,“ říká Jiří Hrabě, 
šéfredaktor časopisu Vital Plus vydávaného 
Elpidou a mluvčí sdružení. VDV přispívá 
na dva projekty, které v Elpidě běží. 

Poradna v rámci Seniorcentra
Prvním z nich je psychologická poradna, 
která běží spolu s právní a sociální poradnou 
při Seniorcentru Elpida. „Od listopadu 2002 
provozujeme bezplatnou telefonickou Linku 
seniorů na čísle 800 200 007. Někdy je však 
potřeba pomáhat lidem přímo tváří v tvář, 
a proto vzniklo v červnu 2008 Seniorcentrum 
Elpida,“ vysvětluje Jiří Hrabě. 
 Jednou týdně sem za psychologem, sociolo
gem či právníkem přicházejí (většinou po tele
fonickém objednání) senioři pro pomoc. Co 
je trápí nejvíce? Převážně vztahové věci, jako 
je samota, osamění, ztráta partnera, změněné 
postavení v rodině... S těmito problémy se 
potýká 60 % klientů poradny. Čtvrtina seniorů
zase řeší právní otázky. Často jde o záležitosti

Elpida: 

Bouráme 
stereotypy 

Irena Šatavová

Obecně prospěšná společnost Elpida Plus pomáhá seniorům 

překonávat potíže spojené se stárnutím už dvanáct let. A nejen 

to – učí je umění žít i ve stáří život naplno, držet krok s tempem 

doby, pracovat, předávat své zkušenosti, inspirovat ostatní... 

Není divu, že se cesty Elpidy protnuly s VDV. 

 týkající se vypořádání posledních věcí života 
– závětí. „Chtějí mít takříkajíc uklizeno a my 
jim radíme, jak např. odkázat majetek, aby se 
cítili dobře a zároveň aby se nezměnil jejich 
vztah k rodině. Opatrnost je na místě a my jim 
pomáháme, aby si co nejdéle uchovali vlastní 
autonomii a nezávislost,“ říká Jiří Hrabě. 

Školička internetu pro seniory
Druhým projektem, na který VDV přispívá, 
je Školička internetu pro seniory. Funguje už 
osmým rokem a za tu dobu ji absolvovalo 
kolem 13 tisíc seniorů. Tedy lidí, kteří odešli 
(nebo měli nárok odejít) do důchodu, a přesto 
se zajímají dál o nové technologie a mnozí 
z nich bravurně zvládli nejen základní, ale 
i specializované kurzy na PC: pracují s note
bookem, s digitálními fotografiemi, vytvářejí 
si vlastní webové stránky... 
 Před třemi lety se ve Školičce začaly 
vyučovat cizí jazyky, vznikly kurzy 
trénování paměti. Od dubna do října pořádá 
Elpida týdenní kurzy Školičky internetu 
v přírodě, jednou tímto způsobem dokonce 
pokryli i Vánoce a mělo to u seniorů 
výborný ohlas, protože samota lidí je v době 
vánočních svátků ještě tíživější.

Linka seniorů a Vital plus 
Bezplatnou Linku seniorů, která je v provozu 
každý všední den a o Vánocích od 8 do 18 
hodin, jsme už zmínili. Do pestré mozaiky

aktivit Elpidy doplňme ještě vydávaní 
čtvrtletníku Vital plus – časopisu, který 
pomáhá seniorům. Má (minimálně) dvě 
jedinečnosti: rozhovory, v nichž představuje 
osobnosti co do počtu křížků na zádech 
starší, ale duchem a vitalitou mladé, 
dýchají jejich charismatem a přenášejí 
na čtenáře pozitivní energii. A čtenáři to 
časopisu oplácejí tím, že posílají dobrovolné 
příspěvky, které umožňují distribuovat 
časopis do domovů důchodců, sociálních 
zařízení a na spoustu dalších míst, kde 
působí jako pilulka proti stárnutí a skepsi. 

Mluvme o stáří
Mezititulek je název kampaně, kterou 
připravila Elpida spolu s VDV na letošní 
podzim. Nebude však oslovovat seniory, ale 
mladé lidi. „Chceme jim ukázat, že zkušenosti 
starších mají pro mladé cenu a že je třeba 
si jich pro ně vážit,“ popisuje cíl kampaně 
Jiří Hrabě. „Stáří je přirozená etapa života, 
a přitom média hovoří o seniorech jen jako 
o příjemcích sociálních dávek nebo jako 
o obětech trestních činů. My chceme mladým 
ukázat pozitivní příklady stáří. To, co tito lidé 
dokáží třeba v podnikání, jak jsou aktivní 
v oblastech, kde by to možná ani nečekali, že 
mnozí si teprve ve stáří plní svoje celoživotní 
sny. Prostě chceme bourat zažité stereotypy 
nejen ve vědomí seniorů, ale také mladých 
lidí,“ rozvádí zaměření celé akce.
 Tak ještě dodejme, že kampaň vypukne 
1. října na Den seniorů diskusí seniorů se 
studenty, rozběhne se billboardová kampaň, 
tématu se budou věnovat média (MFDnes, 
ČT a Český rozhlas) a uskuteční se i kon
cert v kos tele sv. Vavřince. V předvečer 
Dne seniorů budou otevřeny nové prostory 
sdružení Elpida v Praze 4, Na Strži 40, kam se 
přestěhuje i Seniorcentrum ze svého dosavad
ního působiště v Limuzské ulici v Praze 10.  
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Pomáháme 
seniorům stát se 

samozřejmou, sebevědomou 
a respektovanou součástí 

společnosti.

„

Do Seniorcentra přicházejí občas lidé s určitým problémem. Když 
se zde ale potkávají se svými aktivními vrstevníky a jsou vtaženi 
do činností, jež se tu provozují (jazykové a počítačové kurzy, výt-
varné a literární dílny, večery s hudbou, tancem a společenskými 
hrami, grafologie...), mnozí na svůj problém zapomínají a začínají 
opět „žít“. 
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  do 25. srpna 2010 
mohou studenti středních a vysokých škol, 
kteří mají zdravotní či sociální handicap, 
podávat žádosti o stipendium udělované 
z Fondu vzdělání. Podrobné informace 
k podání žádostí včetně formuláře najdete 
na www.vdv.cz.  

 
  11. září 2010 

se běžci dobré vůle zúčastní TESCO 
Grand Prix Praha (Metro běh pro muže 
na 10 km, Adidas běh pro ženy na 5 km) 
v rámci charitativního běhu Prague 
International Maraton 2010. Běžcem dobré 
vůle se může stát každý, kdo rád běhá 
a chce přitom pomáhat ostatním. 

  do 30. září 2010 
mohou lékaři a lékařky z ČR podávat 
přihlášky na vybrané mezinárodní lékařské 
semináře v Salzburgu na rok 2011. 
Prestižní semináře vedou renomovaní 

  odborníci z Rakouska a USA, účast 
na seminářích (kromě cestovních nákladů)

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

Staňte se běžcem dobré vůle  
v Prague International Marathonu 
2010

Přihlaste se jako 
fanoušek VDV  
na Facebooku

Podrobnosti ke všem akcím získáte na  
www.vdv.cz 

  je hrazena organizátory. Více informací je 
na www.vdv.cz a také na http://platform.
aafonline.org/. 

  1. října 2010 
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 
odstartuje kampaň „Mluvme o stáří“, 
pořádaná společností  Elpida plus, o. p. s., 
ve spolupráci s VDV. Více informací 
najdete na www.mluvmeostari.cz.

  7. října 2010 
od 11 hod. v kině MAT pořádá VDV 
odborný seminář pro lékaře, zdravotníky, 
občanská sdružení a diakonie pečující 
o starší lidi, na kterém vystoupí 
MUDr. Dagmar Seidlová z Hradce 
Králové, absolventka Salcburského 
semináře, na téma pooperační péče 
u obézních a geriatrických pacientů. 

 In memoriam Josef Selichar
Josef Selichar, nositel Ceny Olgy Havlové za rok 2004, zemřel 
v Praze po dlouhé nemoci dne 15. června 2010 ve věku 43 let. 
Všichni, kdo jej znali, oceňovali úsilí a vytrvalost, s jakými 
založil půjčovnu, zkušebnu a prodejnu ortopedických pomůcek 
v Praze na Starém Městě. Příjemné jednání bylo podtrženo tím, 
že i někteří další zaměstnanci tohoto centra používali vozík, a tím se dobře vyznali 
v potřebách lidí se zdravotním postižením, lidí nemocných a starších, kteří mezi 
zákazníky převažovali. Josef Selichar patřil k těm podnikatelům se zdravotním 
handicapem, kterým stačilo dát malý příspěvek do začátku, aby se „chytili“ – a pak 
už rozvíjeli svůj projekt samostatně. Fandili jsme jeho přístupu, jeho nápadům 
a úspěchům. Moc bychom si přáli, aby jeho štafetu převzali další obětaví lidé. 

R. I. P. 
Kancelář Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  


