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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 našem druhém čísle časopisu Dobré zprávy, které se vám 

právě dostává do rukou, vám chceme představit každoroční 

nejvýznamnější událost v životě Výboru dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové. Tou je udílení Ceny Olgy Havlové. 

Tradice, kterou před patnácti lety založila paní Olga a jež 

se stala symbolem dobrých skutků, které někteří z nás činí 

s lehkostí a samozřejmostí, jež nám ostatním mohou být 

příkladem a vzorem. A tyto jejich skutky jsou o to cennější, 

když je provádějí lidé, kteří jsou sami určitým způsobem 

handicapovaní, a přesto na to a na sebe nemyslí, nezoufají si, 

ale svoje síly napínají ve prospěch lidí podobně postižených.  

Co je to vlastně handicap, s nímž se musí tolik lidí vyrovnávat? 

Moc hezky to vyjádřila socioložka Jiřina Šiklová v jednom 

z pořadů Českého rozhlasu, kde rozebírala rozdíl mezi pojmem 

„handicapovaný“ a „invalidní“: „Handicapovaní jsou lidé 

jenom v jednom určitém ohledu, v jedné části své osobnosti, 

ve které jsou trochu jiní; ve zbývajících ohledech jsou stejní. 

Pojem handicap se používal kdysi při starodávných zápasech 

a ve sportu. Když byl jeden ze soupeřů silnější než ten druhý, 

Vážení a milí,

přivázala se mu „ruka ke kapse“ („hand in cap“), aby se 

vyrovnal tomu druhému. Dělávalo se to prý běžně. A co z toho 

vyplývá? Že dotyčný, který měl „hand in cap“ během boje, byl 

jinak normální a ruku si mohl po boji vytáhnout. Naopak když 

o někom řeknete, že je invalidní, znamená to doslova, že je 

„nehodnotný“ („invalid“) ve všech oblastech jeho osobnosti, a to 

je mnohem horší označení pro lidi s určitým postižením.

To, že po roce 1989 byl u nás nastoupen trend začleňování 

lidí s postižením mezi ostatní část populace, je veliký posun 

k opravdové civilizaci. A je to obohacování oboustranné! Vždyť 

právě Cena Olgy Havlové ukazuje, jak platnými a statečnými 

dokáží být handicapovaní lidé, jak velké mají srdce handicapem 

nepostižené, jak velkou mají vůli a sílu, i když jsou třeba celý 

život uvázáni na vozík. Využijme příležitosti udílení letošní 

Ceny Olgy Havlové k zamyšlení nad tím, jak je potřebné umět 

ocenit druhého člověka, i když má „ruku přivázanou ke kapse“. 

Irena Šatavová
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 Málokdo o vás ví, že původním povoláním 
jste lékařka. V jakém oboru jste pracovala? 
Mým oborem je dermatovenerolo-
gie. Pracovala jsem jako kožní lékařka 
ve fakultní nemocnici v Praze a také jsem 
zde vyučovala dermatologii. To bylo velmi 
příjemné období mého života, neboť učit 
bylo pro mě obrovskou radostí. Považuji 
za velkou výhodu, získá-li člověk studenty, 
kterým může dát něco do života. A mno-
hokrát mě mile překvapilo, když se ke mně 
hlásili moji bývalí studenti a říkali mi, že 
si tento obor vybrali, protože na mě měli 
dobrou vzpomínku. 

 Udržujete si ještě dnes nějaké spojení 
s medicínou?
Ano, více než deset let se angažuji v nestát-
ním zdravotnickém zařízení Rozkoš bez 
rizika, které se stará o prostitutky. V tomto 
občanském sdružení uplatňuji svoje 
zkušenosti a dovednosti a udržuji se stále 
v okruhu medicíny. 

 Na začátku devadesátých let jste byla 
jistou dobu činná i v politickém dění...
V roce 1989 jsem onemocněla, rok jsem 
byla v pracovní neschopnosti a lékaři mi 
doporučili, abych se k medicíně již nevra-
cela. Mezitím přišel listopad 1989 a já jsem 
se angažovala v Občanském fóru, za něž 
jsem byla zvolená do Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. Tady jsem se začala věnovat sociál-
ním záležitostem a po celé čtyřleté funkční 
období byla jsem předsedkyní sociálního 
výboru. 

 To byla doba kvasu, kdy sociální služby 
získávaly novou podobu, že?
Sociální služby se začaly slibně roz-
víjet, dostávaly nové cíle a novou náplň. 

Chceme být majákem 
pro lidi v nouzi,
říká ředitelka Výboru dobé vůle 
Milena Černá

Rozhovor vedla Irena Šatavová

Pro lidi z neziskové sféry a z oblasti sociálních služeb je MUDr. Milena Černá dobře známá jako ředitelka Výboru dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové a neúnavná bojovnice za zlepšení sociálních služeb u nás. Jaké je ale její civilní tvář? Jak se klikatily její 

životní cesty, co jí leží na srdci, za jakou hvězdou putuje? O tom všem jsme si povídali v následujícím rozhovoru.  

„
Vždycky chceme  

žadateli dát nějakou naději 
či ho navést na jinou cestu, 

která ho dovede k cíli. 

Vznikala občanská sdružení, charity, 
diakonie a později i obecně prospěšné 
společnosti, které se staly základem 
občanské společnosti, což byla novinka 
ve společenském kontextu. Nové pojetí 
sociálních služeb spočívalo v tom, že byly 
považovány za služby veřejné a doplněny 
mnoha inovacemi, které vyhovovaly 
potřebám lidí handicapovaných, seniorů, dětí 
s kombinovanými vadami... Ti všichni měli 
do té doby na vybranou pouze jednu ze dvou 
možností: buď ústav sociální péče (domov 
důchodců), nebo pečovatelskou službu. 
Nově nastoupený trend deinstitucionalizace, 

 Jak se v té době VDV vymezoval?
Paní Olga si vždycky přála, aby VDV byl 
vzorem pro ostatní nadace, abychom velice 
účelně vynakládali všechny prostředky, 
které obdržíme od dárců, a abychom aktivně 
vyhledávali, kde je naší pomoci potřeba. 
Myšlenka, že lidé, kteří jsou jiní než ostatní 
lidé, se mají integrovat do společnosti, byla 
Olžinou originální myšlenkou. Vlastně s ní 
o několik let předběhla později vytčenou 
vizi Evropské unie, která smysl sociálních 
služeb spatřuje v tom, že jsou nástrojem 
k sociálnímu začleňování handicapovaných. 
A já jsem se s touto myšlenkou ráda identi-
fikovala.

 Mohla jste využít ve své práci některé 
zkušenosti a dovednosti z doby vaší lékařské 
praxe?
Určitě jsem se v této práci našla a využila 
jsem všechno, co jsem používala ve svém 
medicínském působení: porozumění pro 
problémy druhých, doprovázení, intuici, 
schopnost vážit míru potřebnosti i schopnost 
potěšit toho, komu nelze vyhovět.

 To je asi těžké…
Je to jedna z nejtěžších věcí v nadační 
činnosti, ale nelze se jí vyhnout, neboť 
jednak finančních prostředků není nikdy 
dostatek, jednak je nezbytné držet se těch 
programů, na které finance máme, a jed-
nak je třeba rozlišovat, zda žadatele žádá 
o pomůcku uspokojující jeho základní 
potřeby, anebo o pomůcku, která by mohla 
sloužit více lidem. Přesto člověk, který se 
na nás obrátí se žádostí pomoc či radu, by 
neměl odejít s pocitem, že jsme ho odmítli.

 Jak se dá říci „ne“, aby to bylo vnímáno 
pozitivně?
Vždycky chceme žadateli dát nějakou naději 
či ho navést na jinou cestu, která ho dovede 
k cíli. Tuto schopnost jsem nejspíš zdědila 

umožňující lidem v ústavech schopným 
samostatného života tato zařízení opustit 
a žít jako ostatní lidé, byl pro mne osobně 
obrovským zadostiučiněním. 

 Jaké cesty vás odvedly z politiky 
do Výboru dobré vůle?
V roce 1993 mě paní Olga vyzvala, abych se 
stala ředitelkou Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové (dále VDV). Protože jsem v té 
době již byla členkou správní rady VDV, 
věděla jsem, o jakou práci jde, a ráda jsem 
se nabídnutého úkolu ujala. I když to bylo 
obtížné, protože pro činnost nadací nebyla 
tehdy stanovená žádná pravidla. Teprve 
v roce 1996 vešel v platnost zákon o nada-
cích a nadačních fondech, který určoval 
minimální výši nadačního jmění a různé 
další podmínky pro činnost nadací.
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po svém otci, ten uměl potěšit každého. 
Takže je možná to rodové…

 Čím se váš tatínek zabýval?
Otec byl právník a pojistný matematik, 
ale žil bohužel v době, kdy své schopnosti 
nemohl rozvinout. Pojistná matematika 
byla v padesátých letech odsouzená jako 
buržoazní pavěda. Teprve v roce 1968 dostal 
tatínek zakázku na napsání první učebnice 
a mohl učit. Bylo to ovšem jen krátké ob-
dobí, které brzy skončilo. V jiné době by se 
mohl uplatnit lépe než být jenom úředníkem 
státní pojišťovny.  
 

 Vzpomínáte na své dětství ráda? Co vám 
dalo do života?
Já jsem žila ve velice harmonické rodině, 
moji rodiče si vzájemně ve všem pomáhali, 
nikdy jsem neslyšela, že by měli rozbroje, 
nikdy se neopustili... Oba byli velmi skromní 
a pracovití a já jsem v nich měla dobrý vzor. 
Jenže mi možná v lecčem nasadili křídla, 
díky nimž jsem se pak několikrát v životě 
spálila. 

 Kam vás nesla ta vaše křídla?
Vždycky jsem měla štěstí na dobré přátele, 

ale můj rodinný život nebyl zcela klidný. 
Myslím, že jsem vzhledem k harmo-
nii naší rodiny, kterou jsem považovala 
za samozřejmost, nebyla připravená na různá 
rizika, která později přišla.

 Dneska vám asi křídla a pocit 
zadostiučinění dává práce ve VDV. 
Určitě. Nedovedu si představit, že bych 
měla žít bez ní. Samozřejmě že každý 
člověk stárne a uvažuje o tom, že svou práci 
jednou opustí, ale neumím si představit, 
že bych se od ní úplně odřízla a odešla žít 
třeba na venkov. Chtěla bych tu dál pracovat 
jako dobrovolnice a nebo konzultantka pro 
některé projekty, také bych mohla napsat 
knížku o historii VDV.
 

 Co vás na této práci tolik těší a obohacu
je?
Každý den k nám do VDV přijde někdo 
s dobrým úmyslem, jakoby naše nadace tyto 
lidi přitahovala. Jsou to lidé, kteří se chtějí 
připojit k principu dobra, který zde tuší. A to 
mi dodává energii a působí radost. Na druhé 
straně by VDV na ostatní tak nepůsobil, 
kdyby sám neměl dobré základy. A za ty, 
myslím si, vděčíme paní Olze. 

 Jak jste se vyrovnávala s odchodem paní 
Olgy, která byla hybnou silou a iniciátorem 
práce VDV?
Pro mě to byla ztráta velmi těžká. Přestože 
jsem věděla, že je těžce nemocná, její náhlý 
odchod v lednu 1996 mě opravdu zaskočil. 
Dlouhou dobu jsem byla jakoby vnitřně 
ochrnutá tou hroznou ztrátou a prázdným 
místem, které po ní zůstalo. Musela jsem 
ale jít dál – a tak jsem šla. Dřív to byla paní 
Olga, která přinášela stále nové impulsy, vel-
mi často do nadace chodila a stále dohlížela, 
aby všechno klapalo. Teď to všechno zůstalo 
na mně a já jsem se musela stát oním hyb-
ným motorem. 

 Protože každá mince má rub a líc, nemohu 
se nezeptat, co vás naopak na vaší práci 
trápí?
Nesmírně mě trápí setrvačnost v sociálních 
službách, které už od roku 2006 mají nový 
zákon, a přesto stále zůstává v popředí 
ústavní péče. Trápí mě to, že se staví nové 
dětské domovy, ačkoliv je dávno prokázáno, 
že děti potřebují prostředí rodiny, aby 
se vyvíjely jako zdravé osobnosti. Děti, 
které oddělíte od jejich biologické rodiny 
a jsou vychovávány v sociálním ústavu, 
většinou až do svého propuštění sní o tom, 
že najdou své biologické rodiče a budou 
s nimi žít, anebo že se s nimi budou alespoň 
setkávat. Pak teprve nastává jejich vlastní 
rozvoj osobnosti. Je zvláštní, že společnost 
uměle a zbytečně prodlužuje zrání mladých 
osobností v dětských domovech a pod-
poruje plané období čekání na to, až jim 
bude osmnáct let a budou moci je opustit. 
Nechci gene ralizovat, ale v mnoha dětských 
domovech chybí to, co mají děti v rodině 
– příprava na samostatný život. Proto jsme 
také založili Fond vzdělání, abychom 
podpořili talentované děti z dětských 
domovů, umožnili jim větší rozhled.

 Jak vypadá legislativa v tomto směru? 
Blýská se na lepší časy?
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
připravilo materiál týkající se transfor-
mace sociálních ústavů na humánnější 

Udílení ceny Olgy Havlové za rok 2008 (zleva: ředitelka VDV MUDr. Milena Černá, prezident Václav Havel, předsedkyně správní rady 
VDV Mgr. Dana Němcová a loňský laureát ceny Jiří Herynek)
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Cena Olgy Havlové
 
Tuto cenu udělovanou Výborem dobré vůle 
– Nadací Olgy Havlové (VDV) založila paní 
Olga, první manželka prezidenta Václava 
Havla, v roce 1995, aby upozornila na život 
lidí se zdravotním postižením. „Jejich síla 
při překonávání překážek, která často 
chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou 
inspirací“, řekla tehdy a položila základ 
tradici, která pokračuje již patnáctým 
rokem. Ředitelka VDV MUDr. Milena 
Černá na vysvětlenou dodává: „K tomu, 
abychom dokázali vytvářet rovné příležitosti 
pro všechny, včetně lidí se zdravotním 
postižením, nejúčinněji pomáhá dobrý 
příklad. Proto Cenu Olgy Havlové udělujeme 
osobnostem, které dokázaly překonat svůj 
handicap a aktivně se angažují ve prospěch 
ostatních.“

zařízení, stejně jako materiál o transfor-
maci péče o ohrožené děti v souvislosti se 
sociální ochranou dětí. Oba jsou vyvěšené 
na webových stránkách ministerstva, 
jenže za současné situace není jisté, zda 
nastoupený trend bude pokračovat. Každá 
politická garnitura má své preference a my 
teď setrváváme v nejistotě, jaké budou prio-
rity nové vlády.

 Vy ale máte s podobnou situací značné 
zkušenosti, neboť jste se osobně setkala 
s řadou ministrů práce a sociálních věcí, 
kteří se v této funkci za posledních patnáct 
let vystřídali.
Ano, setkala jsem se s každým z nich, tedy 
celkem s pěti, toho současného šestého 
zatím nepočítám. Vysvětlovala jsem jim 
situaci jak z pohledu naší nadace, tak také 
z pohledu ženy, která se pohybuje v prostředí 
sociálních služeb od samého vzniku nestát-
ních neziskových organizací zaměřených 
na sociální služby. Hovořili jsme o tom, 
které sociální služby pokryté jsou a které 
nejsou, jaký je trend a co je aktuálně nazrálé 
k řešení. Myslím si, že někteří mi za to byli 
i vděční. Pravdou ale také je, že lobbistů, 
kteří přicházejí za nově nastoupivšími minis-
try, je stále více a jsou hlasitější.

 Váš hlas jistě osamocený není –  
reprezentuje například občanské sdružení 
SKOK, kde se sdružují nestátní neziskové 
organizace působící v sociální a zdravotně 
sociální oblasti.
Zatímco lobbisté vystupují v zájmu svých 
organizací a členů, já jsem se vždycky 
snažila a snažím zastávat širší platformu, 
jako je zmíněný SKOK či European 
Anti Poverty Network Česká republika.  
Například na výkonném výboru SKOKu 
jsme si stanovili zásadu, že si „zouváme boty 
svých organizací za dveřmi“. Prostě řešíme 
pouze ty problémy, které jsou potřebné 
z hlediska rozvoje sociálních služeb, z hle-
diska kvality, přiměřené kontroly a podobné 
záležitosti. Snažíme se prosadit princip, aby 
kontrola sociálních služeb byla nezávislá 
na zdrojích financování, aby standardy kva-

lity byly závazné, ale nestaly se strašákem 
byrokratů, aby byly dodržovány z hlediska 
lidských práv apod. To jsou principy, o které 
je třeba stále bojovat, neboť jsou často 
závislé na politických rozhodnutích.

 Není to moc velký krajíc, který jste si 
ukousli?
My se toho nebojíme, protože i když nás už 
nebude, budou další, kteří tyto principy budou 
prosazovat. Myslím si, že i lidé budou časem 
o sobě více přemýšlet a více o sobě rozhodo-
vat, nebudou tak pasivní, jako byli v minulos-
ti, a budou-li mít na vybranou, například zda 
zůstanou ve stáří doma, kde budou mít profe-
sionální péči, anebo zda odejdou do domova 
důchodců, zvolí si spíše tu první variantu. 

 Jakým způsobem se odpoutáváte od práce 
a relaxujete? 
Kdybych se neživila touto prací, asi bych se 
zajímala o jazyk, literaturu a překladatelství. 
Pokud mám volný čas a klidnou mysl, mám 
rozhodně o čem psát. Ráda poznávám lokál-
ní historii v Čechách a na Moravě. Města 
jsou pro mě daleko významnější z hlediska 
národní historie než hrady a zámky, protože 
ve městech se odehrával život, a to z nich 
činí průvodce historií našeho národa. V roce 
1997 jsem založila vlastivědný kroužek 
z okruhu přátel, navštívili jsme společně 
asi sedmdesát měst a já jsem o tom psala 
humorné eseje. Pokud jde o překladatelství, 
mým jazykem je němčina, ale dobrý vztah 
mám i k ruštině a ruské literatuře.

 Co z toho u vás zvítězí, když máte chvilku 
volna?
Nejraději poslouchám klasickou hudbu 
a pokud při tom mohu ještě číst nebo psát, je 
to pro mě nebe, moje chvilka štěstí...

 Zastavme se ještě u Ceny Olgy Havlové, 
která je udělována každý rok v květnu.  
Jak tato tradice vznikla a jaké má poslání? 
Do doby, než v roce 1995 vznikla cena 
Olgy Havlové, nebylo u nás vůbec zvykem 
udělovat podobná ocenění. Jedinou výjim-
kou byla Charta 77, ale ta oceňovala 
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Rozhovor s...

osobnosti v jiných oblastech. Paní Olga 
přišla s myšlenkou, že bychom měli ocenit 
lidi, kteří mají handicap, a přesto se angažují 
pro druhé. S realizací tohoto záměru nám 
tehdy velmi pomohl náš starý kamarád 
z disentu Jaroslav Kořán. Od té doby se 
pro nás stalo udílení Ceny Olgy Havlové 
největší událostí roku a tradicí, která se 
řídí jistými pravidly – například každý rok 
se předávání ceny koná v jiném pražském 
historickém prostoru. Snažíme se oceňovat 
pokaždé osobnost s jiným druhem postižení. 
Zároveň vybíráme pět významných dárců, 
pět významných spolupracovníků a pět 
významných realizátorů projektů, které jsme 
finančně podpořili, a jim udílíme diplom 
a poděkování za to, že s námi spolupracují. 
Při této příležitosti se každoročně setkáváme 
s lidmi, kteří mají společné naladění a ná-
zory, a to je vždycky užitečné. 

Tvář, se kterou se setkáváte

Monika pochází z Litvy. Do ČR přijela v roce 
1992 na základě mezivládního stipendia 
a vystudovala Právnickou fakultu UK. 
Po jejím skončení se rozhodla pracovat 
v neziskovém sektoru a nastoupila do Fóra 
dárců – organizace, která sdružuje nadace 
a nadační fondy v ČR. Zde mohla nejen 
uplatnit své vzdělání (dodnes je členkou 
Výboru pro legislativu a financování Rady 
vlády pro neziskové organizace), ale 
i věnovat se různým projektům z širšího 
pohledu než ryze právnického. „Byla 
to výborná škola, i když šlo převážně 
o teoretickou práci. A mě lákalo poznat 
skutečný chod života v nadacích, takže jsem 
nezaváhala, když jsem v dubnu 2008 dostala 
nabídku od paní Mileny Černé z VDV, a přijala 
jsem ji,“ popisuje Monika svou dosavadní 
profesní dráhu. 

Ve VDV má Monika na starosti realizaci 
projektů a PR aktivity. Přestože práce s médii 
je „hodně nevyzpytatelná a vyžaduje velké 
úsilí, aby se podařilo dostat zprávy na stránky 
novin či do rozhlasu a televize“, podařilo 
se jí za rok působení ve VDV vybudovat 
několik hezkých mediálních partnerství. To 
se odrazilo i při letošním udílení Ceny Olgy 
Havlové, kde právě média získala všech pět 
poděkování za účinnou spolupráci.

Co ji na této práci baví? „Je to zajímavá 
práce, těší mě, když se mohu podílet 
na změnách a učit se stále něčemu novému,“ 
říká. „Ve VDV jsem měla možnost získat 
přehled o situaci v oblasti sociálních služeb, 
svým dílem přispět k pomoci potřebným 
a setkat se s konkrétními lidmi, kterým VDV 
pomohl – a to je nejlepší odměna za moji 
práci.“

Do mimopracovního Moničina života patří 
především její třináctiletá dcera (také 
pomáhá ve VDV, takže se s ní můžete 
setkávat na různých akcích) a cestování 
– rok pobývala s rodinou ve Frankfurtu, 
za rodiči a bratrem jezdí pravidelně do Litvy, 
za sestrou zase do Norska. Má ráda litevskou 
a ruskou literaturu a zajímá se o kulturní dění. 
A věřte-nevěřte, doma nemá televizi! 

Monika Granja 
manažerka projektů  
a Public Relations

 Jde ale také o určitou výzvu celé 
společnosti, o dobrý příklad, který může 
ostatní i zdravé lidi motivovat k pomáháním 
potřebným...
Je to výzva a vzkaz nejen ke společnosti 
zdravých, ale také k lidem se zdravotním 
postižením, neboť ne každý handicapovaný 
člověk cítí potřebu vracet společnosti něco 
za to, co dostává z veřejných prostředků. 

 Podělte se s námi na závěr našeho 
rozhovoru o vaši vizi, kam chcete dále vést 
VDV?
Rozhodně chci, aby se nevytratilo jméno 
Olgy Havlové a její vklad, který svou energií 
do VDV vložila. Přeji si, aby tato nadace 
nadále podporovala principy, které tvoří zák-
lad občanské společnosti. A nakonec: VDV by 
měl být majákem, ke kterému se lidé mohou 
stahovat, ocitnou-li se v nebezpečí a nouzi. 



Každý, kdo vstoupil poslední květnové 
pondělí, na které připadlo patnácté slavnos-
tní udělení Ceny Olgy Havlové, do pros-
tor bývalého barokního kostele sv. Máří 
Magdalény na Malé Straně, byl zasažen 
nejen mohutností dvorany a zvláštním kou-
zlem, jímž dýchá zdejší církevní architektura 
s klasicistní úpravou, ale i vlídnou atmos-
férou, která se tu v Českém muzeu hudby 
roz hostila.Všichni pozvaní byli různými 
nitkami spojení s Výborem dobré vůle – 
Nadací Olgy Havlové, a proto se tu cítili 
být „mezi svými“. Určitě to tak vnímali 
i vzácní hosté, pan Václav Havel a paní 

Udělení ceny Olgy Havlové 2009:
Nevšední setkání
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Potkávání se s přáteli bývá 
příjemným zastavením v čase. 
A právě takový punc mělo 
letošní udílení Ceny Olgy 
Havlové v Českém muzeu 
hudby v Praze. Setkání lidí 
naladěných na stejnou strunu 
dobra.

Irena Šatavová

Zaměřeno na...

Livia Klausová, kteří svou přítomností pod-
trhli výjimečnost slavnostní chvíle. „Chci 
poblahopřát laureátovi letošní ceny i všem 
dalším odměněným a zároveň vyslovit 
uznání VDV nejen za to, že existuje, ale že 
i smysluplně pracuje,“ řekl Václav Havel.

Každý den jeden dobrý skutek
Cenu Olgy Havlové za rok 2009 získala 
osmašedesátiletá Jana Hejzlarová, deset let 
neúnavně pomáhající Domovu sv. Karla 
Boromejského v Praze - Řepích. V roce 
1998 zde vybudovala denní stacionář pro 
seniory a handicapované. „Nosí v sobě 
světlo, které rozdává druhým,“ říká na její 
adresu představená Domova Mgr. Miroslava 
Frýdecká. Sama paní Hejzlarová vzpomíná 
na dobu před deseti lety, kdy zakládala 
stacionář, jako na čas zrodu – vše dělala 
s nevšední láskou a nasazením. „Práci, 
kterou člověk dělá ku pomoci druhým, nelze 
dělat bez lásky,“ tvrdí. A nešetří slovy uznání 
ve prospěch těch, kteří se o staré a nemocné 
obyvatele Domova starají: „Upřímně obdi-
vuji všechny, kdo dokáží vytvářet láskyplné 
prostředí pro druhé, ztlumit v sobě všechno 
to, co sami osobně prožívají, a svou empatii 
a síly nasadit ve prospěch druhých.“ Paní 
Hejzlarová zmínila jedno krásné skautské 

pravidlo, které může uplatnit kdokoliv z nás: 
Každý den by se měl udělat jeden dobrý 
skutek! „Rok má 365 dnů a každý z nich 
může být díky tomu něčím ozvláštněný,“ 
poradila přítomným. 

Zažíhání srdcí
Spolu s paní Janou Hejzalrovou bylo 
oceněno ještě pět významných finančních 
podporovatelů VDV, pět spolupracovníků, 
kteří letos byli z řad médií, a pět vynika-
jících projektů, jež VDV finančně podpořil.
Každý z oceněných získal spolu 
s poděkováním jednu z patnácti částí 
velkého obrazu srdce, malovaného dětmi ze 
Základní školy speciální v Blansku v ate-
liéru Mariky Zouharové, která říká: „Při 
práci s postiženými máme často pocit, že se 
nic nevyvíjí, že se nic neděje... Proto patří 
veliké poděkování VDV, který umí nádherně 

Laureátka ceny Olgy Havlové 2009: Jana Hejzlarová

Paní Jana pracovala celý život ve zdravotnictví. Po maturitě nastoupila na dětskou chirurgii 
v Thomayerově nemocnici v Praze, potom se stala sálovou sestrou na ortopedické kli nice 
 prof. Hněvkovského Dětské fakultní nemocnice a nakonec plných 25 let působila jako 
okrs ková sestra pro Pečovatelskou službu v Praze 5. Zde „na zelené louce“ zavedla sociální 
služby, pečovatelskou službu, kluby -náctiletých, domácí péči. Měla k tomu nejen potřebné 
odborné vzdělání, ale především lidské vyladění – snahu pomáhat druhým. A to bez ohledu 
na to, že je sama dlouhodobě vážně nemocná. 
Pomáhat druhým dle svých schopností chtěla i poté, co už odešla do starobního důchodu. 
Když se v roce 1998 obnovoval Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích, 
v uprázdněném prostoru vybudovala Denní stacionář pro seniory. Svou vizi o tom, jak by 
měl usnadňovat život lidem věkem pokročilým, nesoběstačným a často i handicapovaným, 
naplnila během jednoho měsíce. Jako staniční sestra stacionáře dobře, s přehledem a láskou 
řídila jeho každodenní práci a účastnila se programu s pacienty – nácviku různých doved-
ností, muzikoterapie a dalších zájmových činností. Dodnes se věnuje ergoterapii, při níž jsou 
pacienti aktivováni pracovní činností přiměřenou jejich zdravotnímu stavu. 

Malování obrázku srdce 
postiženými dětmi v ateliéru 
paní Zouharové
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Vážení a milí,

těžko hledám slova, kterými 
bych vyjádřila dík za poslání, 
práci a činy vás všech 
ve Výboru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové. 

Děkuji za mimořádné 
ocenění, za projevenou lásku, 
za obdarování. Vše je pro mne 
vzácné, nevšední – jakoby 
"nějaký" mezník a i nové 
povzbuzení sloužit potřebným 
dál. Jakoby to přispělo 
k obnově mých sil a i mnohým 
mým spolupracovníkům dává 
ocenění radost. Jakýs "životní 
oblouk" nemusí jít dolů, může 
směřovat vzhůru, tam, odkud 
pro mne vždy přichází nová 
naděje a láska.

Věřím, že všichni prožijete 
krásné, požehnané dny.

Poděkování 
Jany Hejzlarové

Zaměřeno na...

Poděkování získali
za významnou finanční podporu

  Marie a Václav Frybovi, důchodci z Klatov 
  Mgr. Ing. Martin Krejčí, advokát z Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík
  Prof. Ing. Tomáš Roubíček, matematik působící v Matematickém ústavu UK

  Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 

za účinnou spolupráci
  Mgr. Dalibor Dostál, Deník 
  Ing. Václav Kasík, Český rozhlas
  Dagmar Kuncová, NEWTON Media, a. s.
  Mgr. Marie Kysilková, 100+1 
  Ivan Lukáš, Česká televize 

za vynikající realizaci projektu
  Elpida plus, o. p. s., Praha  
  Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang, Švýcarsko
  Český západ, o. s., Dobrá Voda u Toužimi 
  Útočiště, o. s., Sokolov 
  Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

zažehnout srdce a dát jiskry pro další práci. 
Jedno zažehnuté srdce potom může rozdávat 
a dělit se s ostatními – a vše získává smysl. 
Bytí, práce a láska mohou pokračovat.“

Hudba sbližuje
Milou atmosféru slavnostního odpoledne 
podpořily svým vystoupením stipen distky 
Fondu vzdělání Barbora Kozáková a Michae-
la Linková, které za klavírního doprovodu 
MgA. Lukáše Vendla přednesly Vivaldiho 
Kantátu pro soprán a flétnu. Sbor Bambini di 
Praga pod vedením sbormistrů PhDr. Blanky 
Kulínské a Lukáše Jindřicha, s Ludmilou 
Čermákovou za klavírem, přenesl všechny 
svými písněmi a vese lými rytmy napříč 
světadíly až do Indonésie, Itálie, Španělska 
či Rakouska, aby se nakonec s nimi společně 
vrátil zpět domů, do Česka. Mladí zpěváci 
roztleskali přítomné a rozjasnili muzejní 
prostory; svou profesionální interpretací 
a obrovskou muzi kálností dokázali, že 
Bambini di Praga patří ke špičkovým tělesům 
českého sborového umění. 

Slavnostní odpoledne se chýlilo ke konci, 
přestože každodenní práce ve prospěch 
potřebných je bez konce. Čím více lidí 
přispěje svou kapičkou ve prospěch 
dobra, tím větší bude oceán, který z něho 
vytvoříme. 

Paní Livia Klausová a pan Václav Havel blahopřejí Janě 
Hejzlarové



Naše anketa
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Anketa –  
odpovídají nositelé 
Ceny Olgy Havlové
U příležitosti udělení 15. Ceny Olgy Havlové jsme oslovili několik 
nositelů této ceny a položili jsme jim následující otázky:
1. Co pro vás znamenalo získání Ceny Olgy Havlové? 
2. Ovlivnilo to nějak váš život? 
3.  Co byste vzkázal/a lidem nějakým způsobem sociálně či zdravotně 

postiženým – jak byste jim dodal/a odvahu prát se s každým novým 
dnem o své místo na slunci? 

Jejich odpovědi, které jsou v mnohém motivující, vám přinášíme.

Iveta Pešková – laureátka 1997 
Narodila se s těžkou vrozenou vadou po-
hybového ústrojí. Po skončení školy pra-
covala jako účetní a ekonomka v Jedličkově 
ústavu v Praze, ve Sboru zástupců zdravotně 
postižených a v humanitárním sdružení 
Život 90. V roce 1989 založila občanské 
sdružení Prosaz, jehož hlavní činností je 
poskytování osobní asistence (např. při spor-
tovním potápění mladých lidí s pohybovým 
postižením), ale také provozování non stop kri-
zové telefonické a odborné sociální poradny, 
chráněných dílen, rekreačního střediska atd. 
V roce 2000 se podílela na pořádání světové 
abilympiády.

1. Jakékoliv ocenění vždy velmi potěší, 
zvláště pak ocenění předávané prezidentem 
republiky. 

2. Když uvedu, že jsem nositelkou Ceny Olgy 
Havlové, pociťuji od ostatních určitý respekt. 

3. Nevzdávat se a bojovat! Vždy hledat cestu, 
jak to jde, a ne hledat důvody, proč to nejde.

Jiří Šedý – laureát 2002 
Malíř a vystavovatel obrazů, autor čtyř pub-
likací. Pracoval v Dětském centru v Novém 
Jičíně, s maminkou založil Sdružení pro po-
moc zdravotně postiženým dětem v Hlinsku, 
kde pomáhají rodinám s dětmi postiženými 
stejným handicapem, jako je ten jeho – 
Downovým syndromem – a přednášejí o alter-
nativních výtvarných technikách. Spoluzakla-
datel agentury podporovaného zaměstnávání 
Radost, pomoc potřebným. 

1. Získání ceny mi dodalo sílu k tomu, 
abych ještě více podle svých sil pomáhal 
všude tam, kde je třeba. Posílilo mi to 
sebevědomí. Uvědomil jsem si, že opravdu 
nejsem na světě zbytečný. Že mám svoje 
právoplatné a důstojné místo, že nejsem 
vyčleněn ze společnosti, ale naopak že jsem 
i přes to, že jsem postižený, oceněný více, 
než se podařilo mnohému z mého okolí. To, 
že jsem měl možnost osobně poznat pana 
prezidenta Václava Havla, je pro mne stále 
ten nejsilnější zážitek. 

2. Začal jsem s větší chutí psát knihy a malo-
vat obrazy a vše to, co umím, předávat 
dalším lidem. Toto prestižní ocenění mi 
pomohlo nalézt pevnou půdu pod nohama, 
kterou jsem mnohdy díky nevhodnému 
přístupu lidí ztrácel.  

3. Pracujte trpělivě a cílevědomě 
na zlepšování vztahů mezi lidmi, snažte 
se zbořit bariéry mezi světem postižených 
a relativně zdravých. Posilujte svoje 
sebevědomí a sebehodnocení. Snažte se 
žít opravdově, tak jak se na člověka patří. 
Buďte skromní a pomáhejte jeden druhému. 
Nevzdávejte svůj život, vždyť je krásné 
prožívat ho plně a hodnotně. Buďte tolerant-
ní k lidem z vašeho okolí. Vždyť oni často 
nevědí, jak se k nám mají chovat, my je to 
musíme naučit!

Anica Dvořáková – laureátka 2001 
Částečně ohluchla už jako dítě, v roce 1990 
ohluchla úplně. Založila Český klub ohluchlých, 
jehož je dobrovolnou předsedkyní, a začala 
organizovat kurzy odezírání. Díky jejímu úsilí 
jsou od roku 1995 zpravodajství a kvalitní filmy 
v České televizi opatřovány skrytými titulky pro 
neslyšící. Podílela se na vydání obnoveného Vid-
eokurz odezírání pro ohluchlé na DVD a nyní se 
zabývá tím, jak zpřístupnit internet ohluchlým. 

1. Bylo to pro mne velkým povzbuzením, 
vědomím, že moje páce je někomu 
prospěšná. Také morálním závazkem k další 
pomoci neslyšícím a ohluchlým lidem.
 
2. Ano, udělení Ceny vzbudilo zájem zčásti 
veřejnosti. Cítila jsem také větší pochopení 
jak pro problémy náhle ohluchlých lidí, tak 
i pomoc při řešení jejich problémů.
 
3. Aby se neuzavírali se svou psychickou 
bolestí do svého soukromí, aby se nebáli 
hledat pomoc – vždycky se nějaká najde. 
A hlavně aby se nebáli ozvat se!
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Viktorie Bartoníčková – laureátka 2003 
V roce 1997 prodělala cévní mozkovou 
příhodu, po které se znovu učila chodit a mlu-
vit. V Praze založila občanské sdružení Klub 
Afasie (afasie = neschopnost mluvit), jehož 
cílem je poskytovat lidem postiženým cévními 
mozkovými příhodami a jejich rodinám in-
formace o časných příznacích počínajícího 
onemocnění i o včasné rehabilitaci a pomáhat 
jim k návratu do života. Pobočky Klubu fungují 
v Praze 6, Praze 2, Břeclavi a Šumperku. Navá-
zala spolupráci s dalšími kluby nejen v ČR, ale 
také v Evropě, napsala knihu vydanou nakla-
datelstvím Portál Cesta z mlčení.

1. Znamenalo to pro mne velkou výzvu 
– pracovat a pomáhat lidem s největším 
nasazením.

2. V zásadě to můj život neovlivnilo, jenom 
jsem ztratila soukromí, které jsem musela 
dělit mezi rodinu a pacienty.

3. Všem lidem, kteří jsou zdravotně 
postižení, bych vzkázala: Život je hodně 
barevný, tak nepoužívejte jenom černou 
barvu! Postižený člověk na jedné straně 
dostal od života velkou ránu, ale na druhé 
straně máme jiné hodnoty a priority, které 
nám mnohdy zdravý člověk může závidět.  
     

Josef Selichar – laureát 2004 
Zakladatel firmy Setrans, která pomáhá 
dospělým i dětem se zdravotním postižením 
při výběru, zkoušení, prodeji a opravách 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. 
Nositel Výroční ceny ministra zdravotnictví 
za práci ve prospěch zdravotně postižených 
občanů a za rozvoj zdravotně sociální péče 
z roku 2006. V roce 2008 Setrans otevřel 
speciální integrační centrum na Praze 4, kde 
je provozováno jedno z největších center 
zdravotních pomůcek a jsou pořádány kurzy 
pro nelékařský zdravotnický personál.

1. Jelikož to bylo poprvé, kdy mne někdo 
ocenil za práci pro druhé, byl to pro mne 
obrovský příjemný šok, když jsem se 
o nomi naci dozvěděl. Poté, co jsem zjistil, že 
jsem byl zvolen laureátem Ceny Olgy Hav-
lové, byl jsem opravdu velice potěšen.

2. Můj život to ovlivnilo jen určitým 
způsobem, neboť své podnikání jsem již měl 
nastartované. Ocenění od VDV mne utvrdilo 
v tom, že cesta, kterou jsem se vydal, je 
správná a že bych v ní měl pokračovat.  

3. Nevzdávat se po prvním neúspěchu, 
vytrvat v tom, co jsem začal, a zkoušet 
i nové věci.

Jiří Herynek – laureát 2007 
Zakladatel sociální firmy Ergotep Proseč – 
družstva pro lidi se ztíženým přístupem na trh 
práce. Jeho firma se neustále rozvíjí – nyní 
zaměstnává 120 lidí, z toho 116 se zdravotním 
handicapem. Velká část pracovníků Ergotepu 
prošla vlastním procesem zvyšování kvali-
fikace. Firma úspěšně naplňuje své cíle v ob-
lasti pracovní a ucelené rehabilitace, čímž 
realizuje integraci zdravotně postižených 
do společnosti. 

1. Povzbuzení a sílu pro realizaci dalších 
cílů, které si ve společnosti Ergotep neu-
stále stavíme výš a výš... Ve chvíli, kdy mi 
cenu předávali pan prezident Havel a paní 
Němcová s paní Černou, tedy lidé, kterých 
si velice vážím, jsem si mnohé uvědomil. 
Především to, že jsem se stal nositelem 
onoho poslání, které všem lidem dobré vůle 
vdechly myšlenky paní Olgy Havlové. Je to 
pro mě zavazující v dalším počínání.

2. Rozšířilo to záběr mého myšlení ve vztahu 
k potřebným skupinám spoluobčanů, poznal 
jsem mnoho nových a vzácných lidí. Od nich 
lze čerpat nejen zkušenosti, ale i sílu a víru 
v úspěch naší činnosti.

3. Každý má jiné možnosti a schopnosti. 
A záleží na každém, jak k nim přistupuje a jak 
dokáže naplnit svůj využitelný potenciál. 
Nadějí pro všechny potřebné je skutečnost, 
že existuje mnoho lidí, kteří vnímají potřebu 
pomáhat jiným naplnit a realizovat možnosti 
dané tím potenciálem. To by mělo být pov-
zbuzení pro celou společnost. Nikdo neví, 
kdy právě on nebo někdo jemu hodně blízký 
se stane potřebným, a podle toho bychom se 
měli jeden k druhému chovat.  

1. Co pro vás znamenalo získání Ceny Olgy Havlové? 
2. Ovlivnilo to nějak váš život? 
3.  Co byste vzkázal/a lidem nějakým způsobem sociálně či zdravotně 

postiženým – jak byste jim dodal/a odvahu prát se s každým novým 
dnem o své místo na slunci? 
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 V rozhovoru bychom se měli dotknout 
vaší minulosti, půjde o věci pro vás jistě dost 
citlivé…
To mi nevadí. Spíš je hloupé, že je můj 
příběh známý, vyprávím o něm ve své knize, 
byl popsán v knížkách jiných, v časopisech. 

 Mě by zajímalo, jak se k vám lidé z nada
ce vlastně dostali? Jak se stalo, že zrovna vy 
jste byla tou první oceněnou?
Stýkala jsem se s chartisty. Václava Havla 
jsem osobně neznala, ale zato jsem se hodně 
stýkala s Otkou Bednářovou. To ona spolu 
s Dianou Sternbergovou přiměly Olgu Hav-
lovou, aby Výbor dobré vůle založila. Olga 
celé věci dala své jméno; ale tu zásadní 
činnost tam tehdy dělala právě Otka, 
a s ní Olga Stankovičová. A já jsem pro 
Otku byla tím potřebným mostem k lidem 
s postižením. To ona řekla, že si zasloužím 
být laureátkou. Já si to nemyslím, je mnoho 
těch, kteří v sociální oblasti pracovali déle, 
více a lépe, ale byla to její volba.

 Autonehoda vám totálně otočila celý 
život a spolu s pozdějšími událostmi se stala 
odrazem k nesčetným činnostem, kterým se 
dnes věnujete. V jakém sledu se ty události 
děly?
Úraz se mi stal v roce osmdesát dva. O tři 
roky později zemřela moje maminka; 
to ona o mě do té doby pečovala. Těžce 
onemocněla, a protože věděla, že její stav 
je vážný, snažila se mě ještě co nejúčelněji 
zabezpečit. Napsala proto hluboce lidský 
dopis ministru zdravotnictví a sociálních 
věcí Jaroslavu Prokopcovi o tom, že ona se 
svou péčí skončí a že tady zůstanu sama se 

Mít tak ve skříni 
nafukovací asistenty!

Jana Plíšková

Inženýrka Jana Hrdá se stala v roce 1995 první držitelkou ceny Olgy Havlové. Navzdory svému vážnému fyzickému postižení se 

věnuje věcem veřejným způsobem nebývalým. Je předsedkyní Asociace pro osobní asistenci a v Národní radě osob se zdravotním 

postižením, předsedá pražské krajské radě. V kurzech, které připravuje, učí lidi s postižením, jak se mají sami o sebe postarat.  

Píše články, knihy. Její denní program je plný na dva měsíce dopředu. Než ji vážný úraz při autonehodě přikoval k lůžku, jako 

zootechnik pracovala v zemědělském družstvu. Moc ji zajímají včely, o těch je prý schopna mluvit několik hodin. Na svou rozepsanou 

knihu o králi Davidovi už rok nesáhla. Nemá zkrátka na všechno dost času.

dvěma malými dětmi. Opravdu pak za mnou 
přišla jakási vedoucí sestra z pečovatelské 
služby, jenomže hned ve dveřích seznala, že 
péče o mě nejsou schopni. 

 Co z toho tedy vzešlo?
Navrhovali mi, ať jdu do ústavu. Ale já jsem 
měla doma dvě děti. Chtěla jsem, ať mi 
zkrátka zaplatí někoho, koho si sama najdu 
a vycvičím. A tak jsem tady začala s osobní 
asistencí, aniž bych věděla, že v Americe už 
existuje hnutí „Independent Living“, které 
šíří principy shodné s mými. 

 Mohla byste je více přiblížit?
Independent Living vzniklo na Floridě. Ed 
Roberts tam začal v 60. letech minulého 
století s hnutím Rolling Quads – „valících se 
kvadroušů“ (kvadruplegik je člověk, který 
má ochrnuté všechny čtyři končetiny). Řekl 
si, že neskončí v ústavu, chtěl dostudovat 
univerzitu a shromáždil kolem sebe další 
stejně smýšlející. Říkal si to, co já: chybějí 
mi nohy a ruce, potřebuji někoho, kdo mi 
je půjčí, potřebuji osobní asistenci. A já 
jsem s tímtéž začala v roce osmdesát pět 
v Chrášťanech.

 To mě právě na celé té věci fascinuje: že 
vy jste takovou věc svedla za komunistic
kého režimu... 
Najít asistenty nebylo snadné. Prvním byla 
má kamarádka, s jejíž maminkou se mi 
v autě ten úraz stal, jí se naštěstí nestalo 
skoro nic. Kamarádka u mě byla sedm 
měsíců, pak jsem hledala další a další. Jeden 
pečující tohle nemůže zvládnout, to by bylo 
k zbláznění.

 A nejspíš není vůbec snadné pořád si 
říkat o to, co zrovna chci. A v jednom kuse se 
za to neomlouvat. 
Ano, to je ono. Já jsem teď se svou dcerou 
připravila cyklus kurzů, ve kterých jsme 
lidi s postižením učili právě tohle. A píšu 
projekt, abych dostala peníze a mohla učit 
i další vozíčkáře. Když už jsem měla tu 
smůlu, že jsem se ocitla tady na té posteli, 
mohla jsem zjistit, že řešení existují, že lze 
žít normálně, vychovat děti, pracovat a své 
poznatky šířit dál. To je ohromné.

 Kdybyste měla srovnat dobu prvních let 
po úrazu s dneškem, vidíte rozdíly? 
Jistě. Dnes je už spousta bezbariérového 
bydlení. Existuje příslušná legislativa, určité 
procento bytů se takto postavit musí. Je 
možno získat příspěvky od státu, od obce. 
Tady u mě doma jsme hodně věcí přestavěli, 
přizpůsobili, ale tenkrát? Pokud mě někdo 
nevynesl, sama jsem prvních pět let z domu 
nevylezla. A co se týče obecné mobility 
– stoupá počet nízkopodlažních tramvají, 
autobusů, vlaků, dostanete se i do letadla. 
Správa, sice sem tam pod velkým tlakem, ale 
opravdu něco dělá.

 Pod tlakem koho?
Pod tlakem NRZP, tedy Národní rady osob 
se zdravotním postižením.

 Já od vás takovou chválu ráda slyším, 
tím spíš, že jste osoba fundovaná, která 
o problémech ví a snaží se je odstraňovat. 
Mívám totiž pocit, že si lidé na vozíčku spíš 
stěžují. 
Ono prostě nejde všechno najednou. Ale je 
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dobře, že si lidé stěžují. Ať nadávají – pokud 
něco sami ku prospěchu dělají! Věci se 
dopředu hýbou. Dnes je víc dětí integrova-
ných v normálních školách. Já chodím dost 
pravidelně do divadla a jde to. Počítá se se 
mnou. O tomhle se před dvaceti lety nikomu 
ani nesnilo! Byla bych blázen, kdybych si 
myslela, že je všechno v pořádku. Ale když 
vidím, čeho jsme už dosáhli, a i když nás 
porovnám s vyspělými západními státy, není 
to tak špatné.

 Když se potřebujete dostat z Chrášťan, kde 
bydlíte, někam do města, co uděláte?
Potřebuji v první řadě rampu vedoucí 
od mého pokoje dolů na ulici. Potřebuji 
vozík, a pak potřebuji něčí ruce a nohy, 
tedy asistentku. A dole čeká mikrobus. 
NRZP má totiž smlouvu s dopravci, kteří 
vlastní speciální mikrobusy, a takový si 
v předstihu objednám. Mikrobusem se můžu 
dostat až na místo, kam potřebuji. Navíc 
je již ujednáno, že tady bude do dvou let 
nízkopodlažní autobus. 

 To ovšem není zadarmo.
Není. Asistence také není zadarmo. Zatím se 
mi daří dohodnout se na ceně, která je pro 
mě přijatelná. Dokud pracuji. Až nebudu 
pracovat, bude to horší. 

 Říkáte mi to se smíchem. To na vás 
opravdu obdivuji. A jak se vlastně u vás ty 
asistentky střídají?
Říkám jim také chůvičky. Každá přijde 
dvakrát za měsíc na dvacet čtyři hodin. 
Celkem je jich ke dvaceti.  

 Když se ještě podíváte zpátky, měnil se 
nějak váš náhled na situaci? Myslela jste si 
něco zpočátku jinak? 
První roky si myslíte, že takhle to nebude 
napořád. Jenomže to je klam. A tak tím pádem 
lidem dnes radím, ať na nic nečekají, ať žijí 
hned. Pro mě byly prioritou mé dvě malé děti. 
S pomocí Boží jsem je opravdu vychovala. 
Uvěřila jsem v Boha a věřím, že on mi sem 
asistenty i další lidi posílá. Píšu sice inzeráty, 
ale ono se jich zas tak moc nehlásí. 

 Já jsem si představovala, že to shánění 
by právě mohla dělat některá ze zmíněných 
organizací...
Ne, ne, nikdo vám nikoho nezprostředkuje 
jen tak. Po celých těch dvacet sedm let 
je mým snem mít skříň a v ní nafukovací 
asistenty. Ale takhle můžu jen radit, jak se 
mají lidé o sebe postarat. V Pražské organi-
zaci vozíčkářů (POV) jsem se snažila zřídit 
zprostředkovatelskou službu, ale nefun-
guje to. Pokud si někoho najdou, také si ho 
zaměstnají. Já si lidi hledám sama. Když 
jsem to chtěla učit ostatní, musela jsem přece 
začít u sebe. 

 Kde se ve vás ta síla bere?
Když věříte tomu, že váš život má smysl, že 
vás nezaměstnává ani NRZP, ani POV, ale že 
vás zaměstnává Pán Bůh a on vám nějakou 
službu svěřil, tak je to pro vás závazné. 
A dokážete věci, které byste sama nesvedla. 
Já tady ležím a přece se ty věci dějí! 
Opravdu mi to někdy připadá jako zázrak. 
To si pak už nezoufáte. 
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 v červenci a srpnu
  realizujeme přímořský pobyt 

v Chorvatsku pro 580 dětí z 22 domovů 
v České republice.

 v červnu 
  startujeme společný pilotní projekt VDV 

a ČSOB, kdy zaměstnanci ČSOB se 
stanou patrony studentů Fondu vzdělání.

 2. – 15. srpna 
  se uskuteční letní jazyková škola 

anglického jazyka pro děti z dětských 
domovů.

Kalendárium

Poznamenejte si do diáře...
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Tomáš se narodil s vrozenou vadou horních 
končetin. Vyrostl v Jedličkově ústavu, 
později navštěvoval integrované učiliště 
v Praze 9, kde se osvojil techniku adminis-
trativní práce. Bionické protézy pro Tomáše 
představuje šanci chodit do zaměstnání a žít 
běžný život srovnatelný s jeho vrstevníky. 

Chcete pomoci?

Veřejná sbírka 
Dobra není nikdy dost 
– č. účtu: 625 625 625 / 0300

Dary na podporu kvalitních  
sociálních služeb pro starší lidi
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Pomozte Tomášovi pořídit  
bionické protézy horních končetin 
–  č. účtu CZK: 478 437 033 / 0300 

variabilní symbol 2198

Podrobnosti ke všem akcím získáte na  
www.vdv.cz 

 do 25. srpna
  přijímáme žádosti o stipendia z Fondu  

 vzdělání. Žádosti mohou podávat studenti 
středních, vyšších odborných a vysokých 
škol v ČR, kteří mají sociální nebo 
zdravotní handicap. 

 do 31. srpna 
  bude zveřejněn seznam nových 

mezinárodních lékařských seminářů 
v Salzburgu na rok 2010.   

 do 31. srpna
  přijímáme žádosti nestátních neziskových 

organizací o nadační příspěvek 
z programu Senior. 

 v září
  startujeme osvětovou kampaň Kroky 

k integraci zaměřenou na zpřístupnění 
vzdělání mladým lidem se zdravotním 
postižením. Hlavními mediálními 
partnery kampaně jsou Česká televize 
a Český rozhlas.

 21. září
  v prostorách Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR zveřejníme výsledky 
výzkumu se zaměřením na podmínky 
studia studentů se zdravotním 
handicapem na vysokých školách 
v ČR a bude udělena Cena Škola bez 
bariér. Akce se koná pod záštitou 
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Ing. Lucie Talmanové a poslankyně 
Ing. Aleny Páralové.


