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POSláNí
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 humanistických hodnot.

CílE
VýBOR DOBRé VůlE – NADACE OlGy HAVlOVé 

→  slouží především k podpoře sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým  
sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti; 

→  podporuje spolky a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným  
a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům, ženám v tísni, seniorům, lidem s následky  
nemocí a úrazů, a které pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich  
i v těžké chvíli umírání; 

→  realizuje programy na podporu vzdělávání handicapovaných dětí; 

→  každoročně uděluje Cenu olgy havlové osobnosti, která se přes svůj zdravotní  
handicap angažuje pro druhé;

→  podle přání své zakladatelky olgy havlové chrání humanistické hodnoty  
a vzdělanost ve společnosti;

→  připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zdokonalení  
legislativy přispívající k rozvoji sociálních a zdravotně sociálních služeb  
a dodržování lidských práv.
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EtiCKý KODEx
1.  Členové orgánů nadace, zaměstnanci, externí spolupracovníci i dobrovolníci projevují 

věrnost ve vztahu k zakladatelům nadace a k vlastní tradici. Jednají vždy s vědomím svého 
dílu odpovědnosti za celkový obraz nadačního, resp. nestátního neziskového sektoru, jehož 
je VDV součástí. Práci provádějí kvalitně a dbají na dobrou pověst VDV. Jednají tak, aby 
předešli možnému střetu zájmů a vlastnímu obohacení na úkor nadace.

2.  VDV používá své prostředky na obecně prospěšné účely, pro které byl zřízen. Minimalizuje 
náklady na svoji vlastní administrativu a s nadačním jměním a veškerým majetkem 
hospodaří tak, aby byly trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů. 

3.  VDV umožňuje veřejnosti, aby se seznamovala s jeho základními dokumenty. o své činnosti 
informuje každoročně ve výroční zprávě, v níž uvádí též výsledky hospodaření s majetkem, 
přehled darů a jejich dárců i informaci o poskytnutých nadačních příspěvcích. 

4.  VDV usiluje o to, aby své poslání, cíle a programy definoval jasně a srozumitelně. Dbá o to, 
aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými grantovými pravidly, předem 
uveřejněnými ve výročních zprávách a na webových stránkách nadace www.vdv.cz. 

5.  VDV jedná se žadateli a příjemci grantů a služeb vstřícně a otevřeně. Důsledně dbá 
na ochranu osobních údajů žadatelů. stejně tak chrání intelektuální hodnoty vložené 
žadateli do předložených projektů. 

6.  VDV informuje dárce a sponzory o přijetí darů a jejich využití. Dary poskytnuté na předem 
dohodnutý účel se využívají jen podle pokynů či smluv s dárcem. VDV respektuje 
projevenou vůli a přání dárců i zůstavitelů. V případě potřeby pracovníci dojednají 
s dárcem či zůstavitelem a jeho rodinou, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční 
zprávě informace o poskytnutém daru. 

7.  VDV  propaguje svoji činnost umírněně a s ohledem na důstojnost dárců i příjemců 
nadačních příspěvků.
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SlOVO PřEDSEDKyNě  
SPRáVNí RADy 

Vážení a milí,

publikace, kterou jste otevřeli, je velmi stručnou zprávou o tom, co se událo ve VDV v průběhu roku 2016. 

V lednu 2016 uplynulo 20 let od smrti paní olgy a k tomuto výročí připravil VDV kampaň pod názvem 
olga je tu s námi. bylo důležité dát vědět, že ani po dlouhých letech činnosti se v nadaci nezměnila 
hlavní idea, kterou paní olga vložila do jejích základů. Šlo o podporu začlenění lidí se zdravotními 
a sociálními handicapy do společnosti. Jakoby paní olga nad svým dílem stále bděla.

Přesto byl rok 2016 rokem změn. Kormidlo nadace převzala Monika granja, právnička, vynikající 
manažerka se zkušenostmi z neziskového sektoru. Již během prvního roku působení prokázala své 
kvality. Dále po 20 letech na vedení správní rady rezignovala Dana Němcová, psycholožka, zastánkyně 
lidských práv, signatářka Charty 77, nositelka Medaile za zásluhy a vyznamenání Paměť národa. Paní 
Daně patří nezměrný dík za to, že se ujala práce po odchodu olgy havlové, a že nadaci vedla nezištně 
a spravedlivě. 

V srpnu 2016 se rozloučila se světem paní Věra Čáslavská, čestná členka správní rady. Vzpomínáme na 
ni jako na ženu statečnou a nesmlouvavou, která se s idejemi Výboru dobré vůle jednoznačně ztotožnila. 

Na sklonku roku 2016 proběhlo v nadaci dlouho připravované strategické plánování, které vytipovalo 
další změny, jako např. vytvoření ucelené mediální strategie, spolupráci s experty na konkrétních 
grantových programech a posílení advokační činnosti. Mezi priority byly zařazeny projekty rané péče, 
inkluzivní vzdělávání, paliativní léčba, sociální bydlení, sociální podnikání, podpora pěstounské péče pro 
ohrožené děti a neurorehabilitace. 

Důležitým cílem pro období příštích 15 let se stalo získávání nových členů Klubu přátel VDV a udržení 
morální integrity, jakož i dobrého jména Výboru dobré vůle – Nadace olgy havlové. 

Vřelé díky všem, kdo naše cíle jakýmkoliv způsobem podporují!
Vaše
 

MuDr. Milena Černá,
předsedkyně správní rady VDV
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KAlENDář 2016

lEDEN

5. 1. → vernisáž výstavy fotografií Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle v Mladé 
boleslavi

6. 1. → přednáška Pohyb v každém věku 
z cyklu Zdraví a životní styl v Městské 
knihovně v Praze

6. 1. → Milena Černá byla hostem pořadu 
Českého rozhlasu host do domu

11. 1. → pracovní oběd s pracovníky mar
ketingu Čsob

12. 1. → účast na otevření chráněného 
pracoviště pro handicapované  
dívky při Dívčí katolické střední škole 
v Praze

12. 1. → návštěva kavárny bílá vrána, 
provozované o. p. s. Pohoda, na nové 
adrese Ve smečkách 5

14. 1. → schůzka redakční rady časopisu 
Dobré zprávy

18. 1. → nominace Mileny Černé v anketě 
Top ženy Česka za rok 2015

21. 1. → tisková konference k zahájení 
kampaně Olga je tu s námi

23. – 27. 1. → účast na setkání koordiná
torů mezinárodního projektu salzburg 
Medical seminars international

24. 1. → mše svatá za olgu havlovou  
a dárce VDV v Katedrále svatého  
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském 
hradě celebrovaná biskupem Václavem 
Malým

25. 1. → začátek kampaně na památku 
olgy havlové a k 25. výročí založení VDV 
v České televizi

27. 1. → 20. výročí úmrtí olgy havlové, 
položení věnce u jejího hrobu

30. 1. → účast na kostýmovém večeru 
pořádaném na památku olgy havlové 
svépomocnou lidovou knihovnou hrobka 
v Paláci Lucerna

ÚNOR

1. 2. → vyhlášení nového ročníku Ceny 
olgy havlové

2. 2. → školení zaměstnanců VDV  
o technologickém vývoji v oblasti slu
chadel pro neslyšící pořádané společ
ností reja

3. 2. → přednáška IMUNITA. Neprůstřelný 
imunitní systém a ochrana organismu 
z cyklu Zdraví a životní styl v Městské 
knihovně v Praze

11. 2. → setkání s Michaelem Žantov
ským, ředitelem Knihovny Václava  
havla – navázání užší spolupráce VDV 
a KVh

8. 2. → porada k přípravě zákona o so
ciálním bydlení na MPsV

12. 2. → začátek sbírky srdička do  
kavárny v roztokách u Prahy v Kavárně 
Kofííí

17. 2. → účast na mezinárodní  
konferenci Cesta z Pasti autismu po
mocí aplikované behaviorální analýzy 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu Čr

18. 2. → návštěva představení simulante 
bande v Divadle archa, kde vystupuje 
alena Jančíková, nositelka Ceny olgy 
havlové

23. 2. → jednání participativní skupiny 
„Chceme bydlet“ ve VDV

24. 2. → exkurze do jaderné elektrárny 
v Temelíně pro studenty programu sti
pendia Nikoly Tesly

29. 2. → účast na benefičním koncertě 
v obecním domě ve prospěch Nadační
ho fondu slunce pro všechny

BřEZEN

11. 3. → nový člen dozorčí rady  
doc. ing. Zdeněk Tůma, Csc., se seznámil 
s chodem kanceláře VDV

14. 3. → zasedání poradního sboru  
programu Fond vzdělání

14. 3. → účast na křtu knihy „Příběhy  
(z) ulice“ od Petra Freimanna

16. 3. → přednáška Bazální stimulace® 
- terapeutický a pedagogický koncept 
v základní ošetřovatelské péči z cyklu 
Zdraví a životní styl v Městské knihovně 
v Praze

23. 3. → seminář pro neziskové organiza
ce Paliativní péče jako součást moderní 
medicíny v prostorách Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství

23. 3. → správní rada VDV přidělila 
z programu senior  jarní kolo nadační 
příspěvky 61 neziskovým organizacím 
v celkové výši 3 030 000 Kč
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31. 3. → účast na semináři Legislativní 
změny pro neziskové organizace pořá
daném organizací spiralis v Paláci yMCa

31. 3. → díky projektu Pomáhej pohybem 
Nadace ČeZ se vybralo 100 000 Kč pro 
nákup sluchadel dětem se sluchovým 
postižením

DuBEN

1. 4. → účast na premiéře hry o olze  
havlové Olga (Horrory z Hrádečku)  
v Divadle LeTí

2. 4. → sportisimo ½ maraton Praha 
s účastí běžců dobré vůle 

4. 4. → návštěva ateliéru olbrama 
Zoubka u příležitosti jeho 90. narozenin 
společně se studenty z Fondu vzdělání

5. 4. → náštěva zástupce společnosti 
otto bock ve VDV za účelem poděko
vání za podporu klientů firmy při nákupu 
zdravotnických pomůcek

6. 4. → přednáška JSEM TO POŘÁD JÁ? 
Život s demencí z cyklu Zdraví a životní 
styl v Městské knihovně v Praze

8. 4. → setkání se zástupkyní organizace 
remedium a předání velkoformátových 
fotografií pořízených seniory v rámci 
kurzů Nadačního fondu Veselý senior

14. 4. → setkání se zástupcem CK 
iNTaCT – studium v zahraničí, s. r. o. 
– nastavení průběhu projektu Letní ja
zyková škola anglického jazyka pro děti 
z dětských domovů

14. 4. → poradní sbor programu obyčej
ný život doporučil přidělit 23 organiza

cím nadační příspěvky v celkové výši 
1 100 000 Kč

18. 4. → porota Ceny olgy havlové vy
brala laureáta ceny pro rok 2016

26. 4. → Čaj o páté – beseda s olgou 
Peškovou, neteří paní olgy;  
besedu moderoval Jan stolár 

27. 4. → stánek VDV na Ngo Marketu

28. 4. → účast na oslavě 20. výročí 
zpřístupnění expozic botanické zahrady 
handicapovaným návštěvníkům

28. 4. → jednání participativní skupiny 
„Chceme bydlet“ na půdě VDV

29. 4. → zahájení výstavy fotografií 
o paní olze havlové v kostele sv. Vác
lava v areálu Psychiatrické nemocnice 
v bohnicích

KVětEN

1. 5. → stánek VDV na akci Veggie Ná
plavka; hostem stánku byla Lucie Mlejn
ková, mistryně evropy a České republiky 
v thai a kick boxu

2. 5. → začátek týdenní praxe studentek 
uJeP M. Dědkové a M. Maliňákové ve 
VDV

2. 5. → účast zástupců VDV na zahá
jení měsíční akce unexpected running 
v Centru Chodov, jejímiž patrony se stali 
Miloš Škorpil a radek Jaroš

4. 5. →  schůzka se zástupci Majetkové, 
správní a delimitační unie odborových 
svazů ohledně nastavení průběhu pro
jektu Prázdniny 

4. 5. → přednáška PSYCHOSOMATIKA. Jak 
s námi komunikují naše těla? z cyklu Zdraví 
a životní styl v Městské knihovně v Praze

6. 5. → poradní sbor programu sasakawa 
asthma Fund doporučil přidělit nadační 
příspěvky šesti organizacím v celkové 
výši 502 000 Kč

7. 5. → stánek VDV na open air festivalu 
“Všechno nejlepší, Karle iV.“ na Karlově 
náměstí v Praze

8. 5. → 95 běžců dobré vůle a 62 zaměst
nanců Čsob se za VDV zúčastnilo závo
du Volkswagen Maraton Praha 2016 

9. 5. → účast na jednání Platformy pro 
sociální bydlení 

11. 5. → uspořádání narozeninové sbírky 
Martina Kosobuda, jejíž výtěžek ve výši 
16 000 Kč byl prostřednictvím VDV 
věnován na pomoc potřebným 

21. 5. → charitativní běh v Liberci „běžím, 
co můžu – pomůžu“ pod záštitou VDV; 
výtěžek ve výši 48 741 Kč byl použit na 
nákup invalidního vozíku

23. 5. → slavnostní udílení Ceny olgy 
havlové za rok 2016 v galerii Mánes

23. 5. → vystoupení Moniky granja v po
řadu studio 24 České televize 

26. 5. → účast na udílení Ceny Charty 77 
– Nadace Charty 77

27. 5. → účast na oslavě výročí založení 
Domova dobré vůle v unhošti – Nouzově, 
u jehož zrodu stála olga havlová

30. 5. → odjezd prvních dětí z dětských 
domovů na prázdniny do Chorvatska
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30. 5. → ukončení akce unexpected 
running v Centru Chodov, jejíž výtěžek 
ve výši 90 000 Kč byl použit na pomoc 
lidem se zdravotním postižením

31. 5. → celkem 397,5 kilometru v květnu 
ušel tým VDV Chodíme pro dobrou věc 
v rámci kampaně Do práce na kole pořá
dané organizací auto*Mat

ČERVEN

2. 6. → účast na autorském čtení Jin
dřicha Manna pořádaného Deutsche 
Freunde und Förderer der olga havel 
stiftung, e. V., berlin v rezidenci velvy
slance Čr Jana Tomáše Podivínského 
v berlíně 

8. 6. → účast na setkání korporátních 
klientů u příležitosti narozenin člena 
představenstva Čsob Petra Knappa; 
v rámci narozenin se vybralo 443 735 Kč 
na program Fond vzdělání

8. 6. → účast na tiskové konferenci Plat
formy pro sociální bydlení

9. 6. → vernisáž výstavy fotografií o paní 
olze ve Wojewódzka biblioteka Publicz
na v Krakově

9. 6. → tematická diskuse Inkluzivní 
vzdělání ve vztahu k demokratickým 
principům a hodnotám ve spolupráci 
s Knihovnou Václava havla 

14. 6. → členská schůze sKoK, při níž 
bylo rozhodnuto o likvidaci organizace 
a převedení zůstatku na VDV

15. 6. → přednáška PALIATIVNÍ PÉČE. 
Komplexní cesta pro zachování důstoj-
nosti pacienta a poskytování podpory 

jeho blízkým z cyklu Zdraví a životní styl 
v Městské knihovně v Praze 

16. 6. → účast na koordinačním setkání 
aktivit na podporu inkluzivního vzdělá
vání pořádaném Nadací open society 
Fund Praha

17. 6. → Milena Černá obdržela Cenu 
Maják za mimořádný přínos ve prospěch 
dětí trpících chorobami dýchacích cest, 
kterou uděluje Dětský nadační fond 
Plzeň

20. 6. → nominace Ludmily Šilhánkové na 
Cenu Via bona in memoriam

21. 6. → nominace Dany Němcové na 
Cenu Václava havla za lidská práva 
a Top ženy Česka

23. 6. → „Kulatý chodník“ – setkání 
skupin „Chceme bydlet“ z Prahy, brna 
a ostravy s ministryní práce a sociálních 
věcí Michaelou Marksovou

25. 6. → účast běžců dobré vůle na 
Mattoni ½ maraton olomouc

30. 6. → schůzka redakční rady časopisu 
Dobré zprávy

ČERVENEC

6. 7. → zahájení výstavy fotografií o paní 
olze havlové v Chebu

9. 7. → benefiční koncert Šumava na no
hou na podporu čtyř dětí s handicapem 
(výtěžek činil 185 000 Kč) konaný pod 
záštitou VDV ve Vimperku

10. 7. → zahradní slavnost na počest 
olgy havlové v bechyni

11. 7. → připomínka nedožitých  
83. narozenin paní olgy a položení  
květin u jejího hrobu na Vinohradském 
hřbitově 

21. 7. → zahájení cyklojízdy na vysokém 
kole v roztokách u Prahy organizované 
Vladimírem Vidimem na pomoc handi
capované adélce

22. 7. → seminář k zákonu o sociálním 
bydlení na MPsV

SRPEN

18. 8. → stánek VDV na open air Festival 
Trutnov

28. 8. → stánek VDV na akci Veggie 
Náplavka s nabídkou veganských ko
láčků vyrobených chráněnou pekárnou 
Nadačního fondu slunce pro všechny

29. 8. → výjezdní zasedání kanceláře 
VDV na ekologickou farmu Košík

31. 8. → účast na workshopu pro spolu
pracující neziskové organizace pořáda
ného společností runCzech

31. 8. → rozhovor s Milenou Černou v ča
sopise Nový Prostor

Září

1. 9. → účast na setkání pracovní skupiny 
neziskových organizací k inkluzivnímu 
vzdělávání

7. 9. → přednáška Cholesterol a atero-
skleróza. Jak nad nimi zvítězit? z cyklu 
Zdraví a životní styl v Městské knihovně 
v Praze
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10. 9. → účast běžců dobré vůle na  
birell grand Prix Praha, stánek VDV na 
závodě

11. 9. → sbírka ve prospěch VDV na akci 
Lentilky in art v galerii harfa

11. 9. → účast na zádušní mši za Věru 
Čáslavskou, kterou sloužil P. Ladislav 
heryán

12. 9. → rozloučení s Věrou Čáslavskou 
v Národním divadle

13. 9. → ii. ročník charitativního golfu 
pořádaného společností generali in
vestments Cee ve prospěch VDV

14. 9. → účast na snídani s Cestou domů

19. 9. → schůzka se zástupci rotary Club 
Praha – dohoda o spolupráci na závo
dech Dragon boat Charity Challenge 
2017

20. 9. → účast na slavnostní  
prezentaci dokumentárních filmů 
o životních osudech bývalých „dětí 
Přemysla Pittra“, pořádané Národním 
pedagogickým muzeem J. a. Komenské
ho a Nadačním fondem Přemysla Pittra 
a olgy Fierzové

20. 9. → účast na benefičním koncertě 
ve prospěch Projektu Šance v obecním 
domě

21. 9. → zasedání poradních sborů progra
mů Fondu vzdělání a stipendia Nikoly Tesly

22. 9. → setkání stipendistů Fondu vzdě
lání v budově Ústředí Čsob 

23. 9. → účast na dvoudenní Viii. Česko – 
slovenské paliativní konferenci v brně

24. 9. → rozhovor Vladimíra hanzela 
„Každý máme svého havla“ pro týdeník 
respekt č. 2016/39

27. 9. → příspěvek Mileny Černé na  
konferenci asociace NNo o sociálním 
bydlení 

říjEN

5. 10. → účast na vzpomínkových akcích 
k nedožitým 80. narozeninám Václava 
havla  vernisáž výstavy fotografií ol
dřicha Škáchy v Praze 6 

5. 10. → přednáška Kůže. Největší orgán 
těla a zrcadlo našich (n)emocí z cyklu 
Zdraví a životní styl v Městské knihovně 
v Praze

5. 10. → konference o sociálním bydlení 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu Čr

6. 10. → schůzka redakční rady časopisu 
Dobré zprávy

6. 10. → konference ke konceptu Smy-
slové aktivizace® konaná v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu Čr pod záštitou 
Mileny Černé

7. 10. → v rámci výjezdního zasedá
ní Čsob Pba se uskutečnila sbírka 
na podporu čtyř dětí se zdravotním 
postižením, která vynesla 64 469 Kč; 
tuto částku Čsob navýšila o 30 tisíc 
Kč z matchingového fondu pro zaměst
nance

8. 10. → rozhovor Vladimíra hanzela 
o Václavu havlovi pro server Novinky.cz

11. 10. → zasedání poradního sboru 
grantového programu senior

13. 10. → začátek dvoutýdenní kampaně 
Olga je tu s námi v kinech Cinema City 
v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, 
Pardubicích, brně a ostravě

14. 10. → účast na otevření Czech Press 
Centrum v Praze 5

15. 10. → zástupkyně VDV Dana Němco
vá a Monika granja se účastnily připo
mínky nedožitých 80. narozenin Václava 
havla, pořádaných Knihovnou Václava 
havla v Paláci Lucerna

16. 10. → výběr vítězných fotografií 
pro Cenu VDV Můj život s handicapem 
v rámci soutěže Czech Press Photo

18. 10. → správní rada VDV z programu 
senior  podzimní kolo přidělila nadační 
příspěvky ve výši 2 809 000 Kč celkem 
54 neziskovým organizacím 

19. 10. → panelová diskuse (Proč) je téma 
umírání stále tabu? konaná ve spoluprá
ci s Knihovnou Václava havla 

19. 10. → Nadace Via udělila in me
moriam Cenu Via bona profesorce 
Ludmile Šilhánkové, která věnovala VDV 
více než 2 miliony Kč na pomoc dětem se 
zdravotním postižením; cena byla uděle
na v kategorii Závěť pomáhá 

20. 10. → přednáška Moniky granja 
o činnosti VDV pro studenty Vyšší od
borné školy sociálně právní v Praze 10 

24. 10. → zástupkyně VDV se účastni
ly setkání dárců a partnerů Tři, o. p. s. 
v Klubu Lávka

26. 10. → beseda s Milenou Černou 
v rámci cyklu Mozaiky životů pořádané
ho organizací Platform Dialog



KaLeNDář 2016  ←  17



18  →  KaLeNDář 2016

liStOPAD

1. 11. → náštěva ředitele oblastní charity 
Znojmo evžena adámka ve VDV

1. 11. – 2. 12. → výstava fotografií Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle v Městské 
knihovně Nymburk

2. 11. → přednáška IRACIONÁLNÍ UŽÍVÁ-
NÍ LÉKŮ. Proč se držet poznatků vědecké 
medicíny? z cyklu Zdraví a životní styl 
v Městské knihovně v Praze 

3. 11. → zahájení výstavy Živá paměť 
v Národní technické knihovně 

9. 11. → návštěva Projektu Šance  
v provizorních prostorách dílny ve Škol
ské ulici

11. – 12. 11. → charitativní bazar ve pro
spěch VDV v říčanech

13. 11. → satelitní sympozium v oblasti 
kardiochirurgie pod záštitou VDV

15. 11. → benefiční akce ve prospěch 
VDV v rezidenci velvyslance Čr v Ně
mecku, pořádaná spolkem Deutsche 
Freunde und Förderer der olga havel 
stiftung, e. V.

17. 11. → křest knihy Havla stále není 
dost, do které jedním z rozhovorů o od
kazu Václava havla přispěl Vladimír 
hanzel 

21. 11. → udíleni ceny VDV Můj život 
s handicapem na slavnostním večeru 
Czech Press Photo

22. 11. → vernisáž výstavy fotografií 
Olga Havlová a Výbor dobré vůle v Kraj
ské vědecké knihovně v Liberci

22. 11. → přednáška IRACIONÁLNÍ 
UŽÍVÁNÍ LÉKŮ. Proč se držet poznatků 
vědecké medicíny? v Krajské vědecké 
knihovně v Liberci 

25. 11. → strategické plánování správní 
rady VDV v Top hotelu Praha

30. 11. – 1. 12. → ii. Konference dětské 
paliativní péče v České republice kona
ná pod záštitou VDV, kterou pořádala 
obecně prospěšná společnost Tři a Pra
covní skupina dětské paliativní péče při 
ČsPM

30. 11. → začátek sbírky Káva se srdíč
kem v kavárně Vozovna v Praze 3

30. 11. → účast na přednášce o olze 
havlové konané v rámci projektu Literáti 
z naší čtvrti v Praze 3

PROSiNEC

1. 12. → seminář pro neziskové organiza
ce na téma bazální stimulace v prosto
rách Čsob inspirace

2. 12. → prezentace závěrečné zprávy 
programu senior donorům z Nizozemska

7. 12. → přednáška RANÝ VÝVOJ 
MOZKU. Význam citového pouta pro 
vývoj dítěte z cyklu Zdraví a životní styl 
v Městské knihovně v Praze 

4. 12. → benefiční adventní koncert 
dobré vůle pořádaný advokátní kanceláří 
Kocián Šolc balaštík ve prospěch VDV 
s výnosem 737 521 Kč

6. 12. → beseda Čaj o páté s biskupem 
Václavem Malým v prostorách Libri pro
hibiti; besedu moderoval Jan stolár

9. 12. → návštěva hospice sv. Jiří v Čer
čanech

9. – 10. 12. → charitativní bazar v říča
nech
 
9. 12. → charitativní vánoční bazar ve 
prospěch VDV v říčanech u Prahy pořá
daný Kavárnou Kofííí

10. 12. → Monika granja byla hostem 
pořadu Politické spektrum na ČT 24 na 
téma Charita a my

13. 12. → setkání zástupců VDV, přátel 
a dárců v kavárně sicily café

14. 12. → natáčení pořadu „Vertikála“ 
s Milenou Černou a kardinálem Milosla
vem Vlkem v Českém rozhlase

18. 12. → interview s Danou Němcovou 
na serveru www.denik.cz   

18. 12. → vystoupení Vladimíra hanzela 
v DVTV



gRANTOVé PROgRAmy



rozdělili jsme  3 222 896 Kč
pomohli jsme  408 jednotlivcům a 49 organizacím
koordinátorky  Gabriela Bauer a Eva Kvasničková
partneři projektu  ČSOB, Nadace ČEZ
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CESty K iNtEGRACi
integrace dětí i dospělých se zdra
votním postižením do běžného života 
se od roku 1990 značně posunu
la kupředu. Pokročila i legislativa, 
umožňující zaměstnávání lidí se 
zdravotním postižením, rozvinuly se 
možnosti jejich účasti na sportovních 
a kulturních akcích.  VDV po celé 
období sleduje vývoj rehabilitačních 
pomůcek a rehabilitačních metod, 
které dávají lidem se zdravotním 
postižením vyšší šanci na začleně
ní do společnosti, a prověřuje jejich 
efektivitu. Těžištěm programu je 
pomoc jednotlivcům se zdravotním 
postižením a organizacím, které jim 

poskytují terénní, ambulantní či  
pobytové služby. 

Celostátní sbírka nazvaná „Dob
ra není nikdy dost“ s kontem číslo 
625625625/0300 je jedním ze zdrojů 
financování programu. sbírka se koná 
od března 2013. 

→  229 pomůcek pro osoby  
s pohybovým postižením

→    81 pomůcek pro osoby  
se sluchovým postižením

→    7 příspěvků na školné pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami

→  27 jiných pomůcek

 „Tím se mi splnil velký sen 
podívat se zase mezi lidi, do 
přírody, na zahrádku atd. Za 
doprovodu manželky jezdím 
ven v rámci počasí každý den. 
Najednou ustupují chmury 
i špatná nálada a svět je 
mnohem hezčí. Za tuto změnu 
děkuji i vám.“

pan josef díky vdv obdržel  
nový elektrický vozík



rozdělili jsme  6 840 888 Kč
pomohli jsme  125 neziskovým organizacím
poradní sbor  MuDr. Milena Černá, prof. RNDr. Helena illnerová, Dr.Sc.,  
Mgr. jarmila Neumannová, ing. Alena Páralová,  
juDr. Magda Pištorová
koordinátorky Eva Kvasničková a Gabriela Bauer
partneři projektu Advokátní kancelář KŠB
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SENiOR A PAliAtiVNí PéČE
starších lidí v populaci viditelně při
bývá. Většina seniorů touží zůstat ve 
svém známém prostředí i tehdy, když 
se snižuje jejich soběstačnost, a pro
to VDV upřednostňuje v maximální 
míře pomoc a podporu organizacím, 
které seniorům poskytují terénní 
služby. V praxi je jich stále nedosta
tek. Další prioritou VDV je vzdělá
vání personálu domovů pro seniory 
a domovů se zvláštním režimem, což 

vede ke zlepšení podmínek života 
klientů v pobytových zařízeních. VDV 
přispívá na výuku mezinárodně uzná
vaných aktivizačních programů, které 
se nejvíce osvědčily. sleduje rovněž 
aktuální informace o hospicové péči 
a paliativní léčbě a poskytuje nadač
ní příspěvky nestátním neziskovým 
organizacím s cílem posílit jejich 
profesionální rozvoj.

„Dovolte mi vyslovit velké 
poděkování za opakovanou 
finanční podporu, kterou 
nám poskytla vaše nadace. 
Zakoupený vozík umožňuje 
našim klientům s omezením 
v pohybu dostat se do všech 
prostor domova a do zahrady, 
kterou máme uzpůsobenou 
bezbariérově. Čas strávený 
mimo lůžko významně zvyšuje 
kvalitu života a přináší radost 
přes všechna omezení, která 
tito senioři mají.“ 

jana kopecká, vedoucí domova 
pokojného stáří kamenná
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rozdělili jsme  1 488 296 Kč
pomohli jsme  25 organizacím, 3 jednotlivcům
poradní sbor  MuDr. Milena Černá, Mgr. ilja Hradecký, Mgr. Miloš Rejchrt, 
ing. libor Prudký, Ph.D. 
koordinátorka  Gabriela Bauer

OByČEjNý žiVOt 
grantový program obyčejný život 
realizuje VDV již 15 let. Je zaměřen 
na pomoc a podporu, kterou lidem 
ohroženým sociálním vyloučením 
poskytují nestátní neziskové organi
zace. Podporuje organizace, které se 
starají o chudé rodiny s dětmi, osoby 

propuštěné z vězení a všechny, kdo 
přes usilovnou snahu mají jen malou 
šanci na normální, obyčejný život. 
V roce 2016 se ve VDV konala setká
ní lidí bez přístřeší, kteří se podíleli na 
přípravě zákona o sociálním bydlení.  

„Cílem projektu bylo obnovit 
kuchyňskou linku v Azylovém 
domě Elim pro muže bez 
přístřeší.  Náš záměr jsme 
mohli realizovat na podzim 
2016. V současné době 
je kuchyňská linka hojně 
využívána našimi uživateli 
a slouží i díky vašemu daru 
denně 30 uživatelům našeho 
azylového domu.“ 

mgr. ing. jiří růžička, 
ředitel elim vsetín, o. p. s.
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rozdělili jsme 788 490 Kč
pomohli jsme 64 dětem s DMO
koordinátorky Eva Kvasničková a Gabriela Bauer
partneři ČSOB (Karta dobré vůle), ČSOB PBA, Generali investments CEE, 
Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V.

FOND POMOCi DětEM S DMO
VDV přispívá na neurorehabilitaci 
dětí s dětskou mozkovou obrnou 
(DMo) v léčebných zařízeních. Kom
plexní léčba, která prokazatelně hraje 

velkou úlohu při podpoře správného 
psychomotorického vývoje a přináší 
velký posun v rozvoji dítěte, není však 
hrazena zdravotními pojišťovnami. „Chtěla bych moc poděkovat 

za pomoc při financování 
rehabilitace pro naši dcerku. 
Díky Vám jsme mohli během 
srpna absolvovat speciální 
rehabilitaci v Klimkovicích. 
Nikolce terapeuti pomohli 
s uvolněním zkrácených 
partií a Nikolka nacvičovala 
polohy, které sama nezvládne. 
Doufám, že se nám brzy podaří 
rehabilitaci opakovat, protože 
tudy vede cesta ke zlepšení 
stavu naší dcerky. Moc Vám 
děkujeme za Vaši pomoc!“ 

maminka nikolky
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„Dovolte, abych Vám velice 
poděkoval za přidělení 
prostředků k našim letošním 
klimatickým léčebným 
pobytům, které budeme 
pořádat v Tatrách pro 
astmatiky a alergiky. Je 
to naše již dvacátá šestá 
sezóna těchto akcí a budeme 
dělat vše pro to, abychom 
nezklamali Vaši důvěru.“

ing. michal sochor,  
dětský nadační fond plzeň

rozdělili jsme 569 048 Kč
pomohli jsme 6 organizacím
poradní sbor MuDr. Milena Černá, MuDr. Václav Marek,  
MuDr. Ondřej Rybníček, MuDr. Miroslav Vostrý
koordinátorka Eva Kvasničková
partneři  the Nippon Foundation

SASAKAwA AStHMA FuND
Fond pomoci astmatickým a aler
gickým dětem byl založen v roce 
1993 nadací sasakawa Foundation, 
později přejmenovanou na The Nippon 
Foundation. Výnosy z uložené částky 
jsou rozdělovány v grantovém řízení 
organizacím, které dětem poskytují 

preventivní služby a ozdravné pobyty, 
nemocnicím na vybavení alergologic
kých oddělení a sanatoriím, v nichž 
mají děti s astmatem a alergickými 
onemocněními  možnost rehabilitovat 
v čisté přírodě. 
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„Rozhodl jsem se studovat, 
přál bych si dodělat maturitu 
a něco v životě dokázat. Jsem 
neuvěřitelně šťastný, že jsem 
získal stipendium z Fondu 
vzdělání. Hodně mi to usnadní 
život. Budu se moct věnovat 
škole naplno a jít za svým 
cílem.“

stanislav, stipendista se 
zkušeností z dětského domova

rozdělili jsme 1 770 601 Kč
pomohli jsme 114 studentům
poradní sbor ljuba Václavová (předsedkyně), Marcela Bideau,  
linda Kaucká, RNDr. František Kopecký, Alena Králíková,  
RNDr. Milan Pospíšil, PaedDr. Vladimíra Rattayová, PhDr. jan Stolár,  
Eva Kvasničková (tajemnice)
partneři ČSOB, Association Olga Havel branche helvétique, Petr Knapp, 
člen představenstva a vrchní ředitel v ČSOB

FOND VZDěláNí  
Cílem programu je zlepšit znevý
hodněným mladým lidem přístup 
ke vzdělání. stipendia jsou určena 
studentům z dětských domovů, ze 
sociálně slabých rodin a dětem se 
zdravotním postižením. Podmín
kou je dobrý prospěch. V roce 2016 
bylo vypláceno měsíční stipendium 
84 studentům středních a vysokých 

škol do 26 let (16 z nich byli studenti 
z dětských domovů, 14 se zdravotním 
a 54 se sociálním handicapem). Na 
studijní pomůcky, školné, kompen
zační pomůcky a jiné potřeby přispěl 
VDV jednorázově 30 studentům. 
Dne 22. září VDV a Čsob uspořádaly 
setkání stipendistů Fondu vzdělání 
v budově Ústředí Čsob. 



„Chtěla bych vám moc 
poděkovat za úžasné zážitky 
v Anglii. Jsem naprosto 
nadšená! Bylo to úžasné. 
Čtrnáct dní plných nových 
lidí, zážitků, nových míst. 
Moje angličtina se mi 
o hodně zlepšila a to jsem 
potřebovala.“ 

denisa 
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náklady projektu 377 830 Kč
pomohli jsme 17 studentům
koordinátorka Soňa Brišová
partneři ČSOB Asset Management, jana Strømsnes a PhDr. jindra  
Čekanová, CK iNtACt – studium v zahraničí, s. r. o.

lEtNí jAZyKOVá ŠKOlA
V srpnu 2016 se uskutečnil projekt 
zaměřený na studium angličtiny pro 
studenty z dětských domovů ve Velké 
británii. Výukové pobyty se konaly 
ve městech Londýn, Leeds, brighton, 

Paignton a sidmouth. Zkušenosti 
ukazují, že děti, které absolvují pobyt 
ve Velké británii, jsou samostatnější 
a získávají větší motivaci ke studiu 
jazyků. 



graNToVé PrograMy  ←  27



28  →  graNToVé PrograMy

„Stipendium je pro mne cenná 
záležitost, které si vysoce 
cením. Peníze investuji mimo 
jiné do osobního rozvoje 
a nákupu technického zázemí. 
Celkově cítím, že se jistější 
finanční stabilita projevuje 
i v mých studijních výsledcích. 
Protože vím, že v životě není 
nic zadarmo, beru stipendium 
Nikoly Tesly jako výzvu, nikoli 
necílenou finanční injekci.”

petr b.

pozdělili jsme 620 000 Kč
pomohli jsme 15 studentům
poradní sbor RNDr. František Kopecký, PhDr. jan Stolár, 
Eva Kvasničková
koordinátorka Hana Füleová
partneři Nadace ČEZ

StiPENDiA NiKOly tESly
Program byl zahájený v r. 2015 a jeho 
realizaci podporuje Nadace ČeZ. 
VDV se tímto způsobem snaží mo
tivovat a finančně podpořit nadané 
mladé lidi, kteří se rozhodli studovat 
technický obor na vysoké škole v Čr, 
v jejich snaze dosáhnout vzdělání, 
které je v dnešní době na trhu práce 
velmi žádané. o stipendium mohou 

žádat studenti pocházející ze soci
álně slabších rodin nebo dětských 
domovů a studenti se zdravotním 
handicapem. součástí programu je 
seznamování studentů s prostře
dím, kde mohou uplatnit své znalosti 
a schopnosti. VDV pro ně 24. února 
uspořádal exkurzi do jaderné elek
trárny v Temelíně.



PROjekTy



„Z absolvovaného semináře 
jsem byla nadšená, 
pneumologii se věnuji teprve 
druhý rok, takže mi seminář 
dal opravdu hodně, doufám, 
že se mi podaří dostat se 
i na dětskou intenzivní 
péči a navázat na nabyté 
informace, budu začínat 
s bronchoskopiemi a více 
bych se chtěla věnovat i plicní 
ventilaci u dětí.“

mudr. veronika matušková
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náklady projektu 25 113 Kč
seminářů se zúčastnilo 200  lékařů
koordinátorka tereza říčařová (do 31. 12. 2016) 
partneři the American Austrian Foundation, Open Medical institute, Česká 
internistická společnost

SAlZBuRG MEDiCAl SEMiNARS 
V roce 2016 VDV pokračoval čtr
náctým rokem v zajišťování účasti 
českých lékařů na salzburských 
lékařských seminářích, pořáda
ných nadací The american austrian 
Foundation v rámci programu open 
Medical institute. Na 37 seminářů 
pokrývajících různé oblasti medicí
ny se přihlásilo 242 zájemců, z nichž 
69 bylo vybráno k účasti. V rámci 
následného sdílení znalostí se v Praze 
konaly dva semináře pro odbornou 

veřejnost a zástupce neziskového 
sektoru (v březnu na téma Paliativní 
péče jako součást moderní medicíny 
– lektoři PhDr. Martin Loučka a prim.  
MuDr. irena Závadová a v prosinci na 
téma bazální stimulace s lektorkou  
PhDr. Karolínou Maloň Friedlovou).  
V návaznosti na projekt se v listopa
du konalo satelitní sympozium  
v oblasti kardiochirurgie pod záštitou 
VDV.



„Přednášky v knihovně jsou 
vždy srozumitelné i pro 
laickou veřejnost a vedou 
rozmanitými medicínskými 
směry. Přednášející jsou vždy 
erudovanými odborníky, kteří 
mají zájem o to, aby svými 
vědomostmi pomohli rozšířit 
povědomí o udržení stálého 
zdraví, a to jak ve fyzické, 
tak emocionální rovině. 
V současné době plné stresu 
a shonu tak vzrůstá i nutnost 
zastavit se a začít se hlouběji 
zajímat o své vlastní zdraví, 
jelikož pouze Vy máte za ně 
odpovědnost.“   

jana m., posluchačka přednášek
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náklady projektu 45 000 Kč
přednášky navštívilo 339 účastníků
koordinátorka tereza říčařová (do 31. 12. 2016) 
partneři Městská knihovna Praha, Krajská vědecká knihovna liberec

ZDRAVí A žiVOtNí Styl
Třetím rokem pokračovaly v Měst
ské knihovně v Praze přednášky pro 
širokou veřejnost, které navazují na 
projekt salzburg Medical seminars. 
Konaly se tyto přednášky: 
• Pohyb v každém věku 
MuDr. Marie břízová, Ph.D. (6. 1.);  
• Imunita 
MuDr. hana Ciferská, Ph.D. (3. 2.);  
• Bazální stimulace®  
PhDr. Karolína Maloň Friedlová, (16. 3.);  
• Jsem to pořád já? Život s demencí  
MuDr. oksana samokhvalova (6. 4.);  
• Psychosomatika 
bc. Jana Jarošová (4. 5.); 

• Paliativní péče 
MuDr. irena Závadová (15. 6.);  
•  Cholesterol a ateroskleróza. Jak nad 

nimi zvítězit? 
MuDr. Pavel rutar (7. 9.);

•  Kůže. Největší orgán těla a zrcadlo 
našich (n)emocí 
MuDr. Jana Štorková (5. 10.);

• Iracionální užívání léků 
Mgr. Tomáš Cikrt (2. 11.);  
• Raný vývoj mozku 
PhDr. Petra Winnette, Ph.D. (7. 12.).  
V roce 2016 VDV navázal spoluprá
ci s Krajskou vědeckou knihovnou 
Liberec.



„Existuje vůbec taková 
dovolená snů? Věřte nebo 
ne, ale pro takové dítě 
z dětského domova, které 
se mnohdy s vlastní rodinou 
nikam nepodívalo, dovolená 
snů rozhodně existuje. Proto 
bychom s pokorou a úctou 
rádi poděkovali Nadaci Olgy 
Havlové, která nám poskytla 
příležitost se podívat za 
sluníčkem k moři. Všichni 
jsme si to parádně užili a celý 
pobyt bude pro nás všechny 
vzpomínkou na celý život.“

dd lipová 
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náklady projektu 60 000 Kč
pomohli jsme 572 dětem z dětských domovů
koordinátorka Eva Kvasničková
partneři Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů

PRáZDNiNy
V roce 2016 trávily prázdniny 
u moře v Chorvatsku děti z 31 dět
ských domovů: bojkovice, boskovi
ce, brno – Dagmar, Černá Voda, DD 
racek, Duchcov, Frýdlant v Če
chách, Fulnek, hodonín u Kunštátu, 
hora sv. Kateřiny, Jablonné v Pod
ještědí, Jeseník, Kašperské hory, 

Krásná Lípa, Kroměříž, Lichnov, 
Lipová u Šluknova, Mladá boleslav, 
Nové strašecí, Nymburk, Plumlov, 
Plzeň DoMiNo, senožaty, smoli
na  Valašské Klobouky, strážnice, 
uherské hradiště, unhošť, Vizovice 
– Chrastěšovská, Volyně, Vranov 
u brna a Vysoká Pec. 
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sportovci přispěli handicapovaným částkou 1 430 720 Kč
koordinátorky lenka Benešová a Zuzana Hanušová
partneři  RunCzech, ČSOB, Generali investments CEE, technická univer-
zita v liberci, ESN liberec, Centrum Chodov, Beach Volley Club Pňov – 
Předhradí, Maxprogres

SPORt PRO CHARitu
Cílem projektu je zapojit sportovce 
do charitativních aktivit. běžeckých 
závodů runCzech se účastnilo 225 
běžců dobré vůle, výtěžek z registrací 
byl použit na pomoc potřebným. Celkem 
151 zaměstnanců Čsob se účastnilo 
závodů runCzech a vyběhalo pro VDV 
190 400 Kč (banka za každý uběhnu
tý kilometr poukázala 100 Kč). Na 223 
zaměstnanců Čsob se také zapojilo 
do projektu Do práce na kole a banka 
za každý ujetý kilometr věnovala VDV 
2 koruny, celkem 83 122 Kč. společnost 

generali investments Cee uspořádala 
druhý ročník charitativního golfo
vého turnaje, jehož výtěžek ve výši 
190 900 Kč byl poukázán na pomoc 
dětem s DMo. Na třetím charitativ
ním ročníku libereckého běhu studenti 
Technické univerzity v Liberci vyběhali 
ve prospěch VDV částku 44 710 Kč. 
Centrum Chodov uspořádalo měsíční 
sportovní akci unexpected running, 
jejíž výtěžek ve výši  90 000 Kč šel 
na pomoc handicapovaným dětem. 
Patrony akce se stali ultramaratonec 

Miloš Škorpil a horolezec radek Jaroš. 
individuální sbírky uspořádali sportov
ci Vladimír Vidim, Martina Nováková, 
Jaroslav Kaizr, Jiří suchánek a Martin 
Vojtek z Maxprogres.  

„Chtěly bychom vám všem 
z celého srdce poděkovat. 
Nebýt vás, nikdy bychom 
se k takovému krásnému 
a hlavně účelovému vozíku 
nedostaly. Nevím, jak vyjádřit 
slova díků, ale věřte, že 
jste nám udělali opravdu 
obrovskou radost a jsme vám 
moc vděčni.“ 

dopis kristýny a její maminky 
běžcům z maxprogres



Tento projekt vychazi
z přani Olgy Havlove 
propagovat
užitečne aktivity lidi se 
zdravotnimi
handicapy.
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koordinátorka irena Gletová 

ZlAtá uliČKA Č. 19 
V domku čp. 19 ve Zlaté uličce, dlou
hodobě pronajatém od správy Praž
ského hradu, působí pod záštitou 
VDV prodejní galerie výrobků z dílen, 
v nichž pracují lidé se zdravotním 
postižením.  Tento projekt vychází 
z přání olgy havlové propagovat 

užitečné aktivity lidí se zdravotní
mi handicapy. Tradice, jejíž vznik se 
datuje do r. 1995, se udržela dodnes. 
galerie vzbuzuje mnoho pozornosti 
návštěvníků Pražského hradu a šíří 
tak dobré jméno VDV i v zahraničí.
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náklady projektu 323 362 Kč
porota Mgr. Dana Němcová (předsedkyně), Veronika Brůhová,  
PaedDr. Blanka Dvořáková, jiří Herynek, Vojtěch Sedláček,   
Monika Granja, Soňa Brišová (tajemnice)
koordinátorka Naděžda Holíková (do 1. 12. 2016) 
partneři ČSOB

CENA OlGy HAVlOVé 
Cenu olgy havlové uděluje VDV 
každoročně za zásluhy osobnosti, 
která se přes své zdravotní postižení 
významně angažuje v práci pro druhé. 
Dne 23. května byla udělena Cena 
olgy havlové za rok 2016 nevidomé
mu uměleckému fotografovi Václavu 
Fantovi z Prahy, který dodává životní 
optimismus a všestranně pomáhá 
lidem se stejným postižením. 
in memoriam získaly zvláštní ocenění 
aktivistka Lucie bittalová, která inici
ovala kampaň Měsíc raka jako výzvu 

k prevenci rakoviny děložního čípku, 
a Jitka Štambachová, bývalá výkon
ná ředitelka Nadace bona a organi
zátorka asistovaného bydlení pro lidi 
s duševními onemocněními.
slavnostní předání Ceny olgy hav
lové proběhlo v galerii Mánes pod 
záštitou ministryně práce a sociál
ních věcí Michaely Marksové Tomi
nové a Zastoupení evropské komise 
v Čr. V kulturním programu vystoupil 
soubor besharmonie, akci moderovala 
eva holubová.

PoDěKoVáNí Při CeNě oLgy 
haVLoVé 2016 obDrŽeLi :

Za VýZNaMNou FiNaNČNí 
PoDPoru
MARSH, s. r. o., zastoupená ing. Luď
kem Menšíkem – za každoroční 
příspěvek (již od r. 2003) na program 
senior cestou adventních koncertů 
dobré vůle pořádaných advokátní 
kanceláří KŠb

MEGABOOKS CZ, s. r. o., zastoupená 
alexandrem Kadavým – za štědré 
dary na programy VDV

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 
– za dlouholeté dárcovství a aktivní 
podíl na realizaci projektů nadace 

Za ÚČiNNou sPoLuPráCi
CZECH PHOTO, o. p. s., zastoupená 
Veronikou souralovou – za realizaci 
Ceny VDV nazvané Můj život s han
dicapem

Prague International Marathon, spol. 
s  r. o. a Carlo Capalbo – za šestile
té partnerství v rámci závodů run 
Czech – poděkování převzal Pavel 
Kaidl 

PaedDr. Vladimíra Rattayová – za 
spolupráci na programu Fond vzdě
lání

Ondřej Němec, fotograf – za pomoc 
při realizaci výstavy fotografií o paní 
olze a rozšíření fotografického archi
vu VDV

Za VyNiKaJíCí reaLiZaCi 
ProJeKTu
MUDr. Vladimír Svozil, Sanatorium 
EDEL, s. r. o. – za realizaci preventiv
ních programů pro děti s astmatem    

Petr Hejl, DiS., Diakonie ČCE, stře-
disko Betlém – za pomoc osobám 
s těžkým tělesným postižením

Bc. Olga Medlínová, DiS., z Oblast-
ní charity Strakonice – za pomoc 
seniorům

Mgr. Marcela Holeňová z o. p. s. Dlaň 
životu – za dlouholetou podporu 
těhotných žen v tísni
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manažerka pr a komunikace Naděžda Holíková (do 1. 12. 2016)

PR A KOMuNiKACE

V průběhu roku 2016 se uskutečnila 
řada akcí, kterými VDV seznamoval 
širokou veřejnost se svou činností 
a připomínal odkaz olgy havlové. 
V lednu uspořádal mši svatou věnova
nou památce olgy havlové a dárcům 
VDV, kterou sloužil biskup Václav 
Malý v Katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha na Pražském hradě. 

V den 20. výročí úmrtí olgy havlové 
VDV zahájil mediální projekt Olga 
je tu s námi, který byl prezentován 
novinářům na tiskové konferenci 
v kavárně artnCoffee. Cílem pro
jektu bylo formou příběhů lidí, které 
VDV podpořil, upoutat pozornost 
veřejnosti na život a potřeby handi
capovaných. Kampaň probíhala ve 
formě projekcí animovaného spotu 
v České televizi, kinech aero, bio oko, 
světozor, Lucerna, Kino art, Kino Me
tropol, v síti kin společnosti Cinema 
City Czech, s. r. o., v šesti stanicích 
pražského metra a v rámci festivalu 
Febiofest. Plakáty s vizuálem kam
paně byly umístěny v březnu a dubnu 
v prostorách vlaků Českých drah.  
Na tvorbě spotu se podíleli: koncept, 
scénář, režie  Martin Dušek, ilustrace 
 Kateřina Kynclová, hudba  Šimon 
holý, účinkující (interpret)  bára ba
rabáš Štěpánová, produkce  Martin 
Dušek & ex Lovers.

Nedílnou součástí komunikace s ve
řejností i médii zůstalo publikování 
informací o dlouhodobých projektech 
VDV a jejich propagace. VDV využil 
k prezentaci své činnosti také akcí pro 
veřejnost:  
•   unexpected running v Centru Cho

dov (2. 5.), 
•   open air festival “Všechno nejlepší, 

Karle iV.“ na Karlově náměstí v Praze 
(7. 5.), 

•   charitativní běh olgy havlové v Li
berci (21. 5.), 

•   cyklojízda na vysokém kole Vladimí
ra Vidima (21. 7.), 

•    open air Festival Trutnov (18. 8.), 
•   Veggie Náplavka (1. 5. a 28. 8.), 
•   birell grand Prix Praha (10. 9.), 
•   Lentilky in art v galerii harfa (11. 9.), 
•   charitativní golf pořádaný společ

ností generali investments Cee ve 
prospěch VDV (13. 9.). 

Vernisáže výstavy fotografií Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle se konaly 
v Knihovně města Mladá boleslav 
(5. 1.), v kostele sv. Václava v areálu 
Psychiatrické nemocnice v bohnicích 
(29. 4.), ve Wojewódzka biblioteka 
Publiczna v Krakově (9. 6.) a v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci (27. 11.).

V roce 2016 VDV rozšířil spolupráci 
s Knihovnou Václava havla a spolu
pořádal dvě panelové diskuse věnova
né celospolečenským tématům: 

•   Inkluzivní vzdělání ve vztahu k de-
mokratickým principům a hodnotám 
(9. 6.) s účastí ústavní soudkyně 
Kateřiny Šimáčkové, předsedkyně 
ČosiV Kláry Laurenčíkové, so
ciologa a poslance ivana gabala, 
vysokoškolského pedagoga a socio
loga Libora Prudkého, moderovala 
Veronika sedláčková; 

•   (Proč) je téma umírání stále tabu? 
(19. 10.) se socioložkou PhDr. Jiřinou 
Šiklovou, Csc., specialistkou na 
paliativní medicínu MuDr. irenou Zá
vadovou, ředitelem hospice bc. Jiřím 
Krejčím a etikem a teologem MuDr. 
ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., 
Th.D., moderovala stáňa Lekešová.

hosty další série tzv. „Čajů o páté“, 
pořádaných pro dárce, spolupracovní
ky  a další příznivce nadace byli olga 
Pešková, neteř olgy havlové (26. 4.) 
a biskup Václav Malý (6. 12.).

 informace o své činnosti VDV šířil 
prostřednictvím čtvrtletníku Dobré 
zprávy, elektronického bulletinu pro 
sportovce Novinky pro běžce dobré 
vůle a webových stránek. 

V mediální oblasti VDV pokračoval 
v roce 2016 ve spolupráci s Medical 
Tribune, ambit Media, a. s., econo
mií, Newton Media, portálem helpnet 
a dalšími. 
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Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové           ročník 8 (2016) : č. 1 – březen                  

Červené nosy 
Kateřiny Kynclové

Hospic TŘIPříběhy lidí 
s handicapem 

Příběh stipendistkyMše za paní Olgu

ISSN 2336-596X

Kampaň 
„Olga je tu s námi“

Rozhovor s režisérem spotu 
Martinem Duškem 

Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové           ročník 8 (2016) : č. 2 – květen                  

Příběh stipendistky

Hospic TŘI

Na paní Olgu vzpo
míná M. Žantovský

Radost 
mi působí vše, 
co dělám,“
říká nositel Ceny Olgy Havlové 2016 Václav Fanta   

Sportovcům pro 
charitu patří dík

Oceněné 
Sanatorium EDEL

ISSN 2336-596X

„Radost mi působí vše, 
co dělám,“
říká nositel Ceny Olgy Havlové 2016 Václav Fanta   

„

Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové           ročník 8 (2016) : č. 3 – září                  

Příběh stipendistky

Mimořádná příloha
Inkluze – Příběhy psané 
životem

Rozhovor s Františkem Kopeckým 
o potřebě moudrosti na obou stranách aneb

Hledání maxima z možného    

Hospic TŘIBeseda o inkluzi

Vzdělání jako 
investice

ISSN 2336-596X

Dobré zprávy:  
Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové          ročník 8 (2016) : č. 4 – prosinec                 

ISSN 2336-596X

„Často zapomínáme 
a nedoceňujeme,  

co všechno se změnilo,“ 
tvrdí Zdeněk Tůma

PF 2017
Děkujeme,  

že stále máte  

dobrou vůli s námi 

pomáhat!

ČASOPiS DOBRé ZPRáVy
elektronický čtvrtletník Dobré 
zprávy vydává VDV od roku 2009 
a každé číslo má své ústřední téma. 
První číslo Dobrých zpráv roku 2016 
(vydané v březnu) bylo věnováno 
mediální kampani Olga je tu s námi, 
připravené k 20. výročí úmrtí olgy 
havlové. Tématem druhého čísla 
(vyšlo v květnu) byla již tradičně 
Cena olgy havlové a její laureát. 

Třetí číslo (publikované v září) 
se zaměřilo na živě diskutované 
téma inkluze ve vzdělávání. Čtvrté 
(prosincové) číslo se stalo bilancí 
roku, ve kterém uplynulo 20 let od 
úmrtí paní olgy a 80 let od narození 
Václava havla. Květnové a prosin
cové číslo Dobrých zpráv vyšlo také 
v tištěné podobě.

redakční rada časopisu dobré zprávy

irena Šatavová (šéfredaktorka), Monika Granja,  
Hana Füleová, Naděžda Holíková (do 1. 12. 2016) 
redaktorka: tereza říčařová grafika: Pavel Cindr
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CENA VDV NA CZECH PRESS PHOtO
Již třetím rokem převzal VDV záštitu 
nad kategorií „Můj život s handica
pem“ v rámci prestižní fotografické 
soutěže Czech Press Photo. Cenu 
určenou pro autora fotografie či 
série fotografií z Čr zachycujících 

specifické podmínky života osob se 
smyslovým, pohybovým či mentálním 
postižením získal v roce 2016 slo
venský fotograf Matúš Zajac za sérii 
fotografií Canisterapie: Od osobní 
tragédie k pomoci druhým.

„Túto cenu si vážim asi najviac 
zo všetkých cien, ktoré som 
kedy získal, pretože nejde 
o subjektívne hodnotenie 
porotcov fotografov, ale 
o objektívne ocenenie ľudí, ktorí 
chápu a pohybujú sa v danej 
problematike z obsahu ako aj 
formy. Ešte raz veľká vďaka.“

matúš zajac

VýStAVA FOtOGRAFií  
O OlZE HAVlOVé
Výstava poprvé zpřístupněná veřej
nosti v roce 2010 v pražské Lucerně 
neztrácí na oblibě a zájmu a pokračuje 
ve svém putování po České republi
ce i za jejími hranicemi. Za tuto dobu 
navštívila přes 60 měst v Čr a na 

slovensku. V roce 2016 zavítala do 
Prahy, Nymburku, Liberce, Mladé bo
leslavi, Chebu a sokolova. s výstavou 
se mohli lidé seznámit také v soused
ním Polsku (bielsko – biala, Katovice 
a Krakov).   

Výstava byla připravena 
u příležitosti oslav 20. výročí 
založení VDV, setkala se 
s velkým zájmem veřejnosti 
a již šestým rokem putuje 
po celé České republice 
i v zahraničí.
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SEStERSKé ORGANiZACE
NěMECKO
Deutsche Freunde und Förderer der olga havel stiftung, 
e. V., spolek fungující při Zastupitelském úřadu Čr v berlíně, 
v roce 2016 uspořádal dvě benefiční akce. Výtěžek z beneficí 
byl určen na podporu Fondu vzdělání a Fondu pomoci dětem 
s DMo. spolek také zprostředkoval dar manželů achnitzo
vých ve výši 136 000 Kč na financování pohybové terapie 
dětem s dětskou mozkovou obrnou v Čr. 

NORSKO
Paní Jana strømsnes z bergenu osobně přispívá na vzdě
lávací potřeby sociálně handicapovaných dětí. V roce 
2016 přispěla VDV částkou 105 042 Kč, z níž byla uhraze
na část nákladů na Letní jazykovou školu pro děti z dět
ských domovů. 

ŠVýCARSKO
organizace Ĺ  association olga havel, branche helvé
tique, již od roku 2013 podporuje projekt Fond vzdělání 
a předsedkyně asociace, Marcela bideau, je členkou jeho 
poradního sboru. V roce 2016 VDV obdržel od asociace 
144 492 Kč na financování stipendií.



NAdAČNÍ
PřÍSPěVky
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KOliKA ORGANiZACíM  
A jEDNOtliVCůM VDV POMOHl?

roK PoČeT orgaNiZaCí PoČeT JeDNoTLiVCů obJeM NaDaČNíCh  
PřísPěVKů V KČ

2010 126 925 8 427 411

2011 141 778 10 024 847

2012 154 930 12 731 522

2013 183 1 034 14 789 689

2014 192 1 132 14 089 521

2015 188 1 288 13 824 140

2016 205 1 666 17 337 812
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adra, o. p. s. Praha 10 000 Kč pobyt pro 8 lidí s těžkým neurologickým 
postižením

alzhaimercentrum Zlín, z. ú. Zlosyň 50 000 Kč zdravotnické pomůcky

alzhaimercentrum Filipov, o. p. s. Filipov 60 000 Kč vzdělávání pracovníků v oblasti komuni
kace s klienty s demencí

alzhaimercentrum Jihlava, z. ú. Praha 13 000 Kč nákup výrobníků horké vody 

alzheimercentrum Prácheň, o. p. s. Praha 85 000 Kč nákup přístroje na diagnostiku a nových 
košů odoCare

anděl strážný, z. ú. Praha 70 000 Kč nákup 15 ks monitorovacích zařízení pro 
mobilní tísňovou péči 

archa borovany, o. p. s. borovany 30 000 Kč příspěvek na ojeté vozidlo

armáda spásy v České republice, z. s. Praha 115 000 Kč pomůcky pro sociálněaktivizační činnost, 
nákup myčky na nádobí 

asociace NNo Čr Praha 30 000 Kč vybavení poradny

asociace rodičů a přátel zdravotně postižených  
dětí, klub stonožka, z. s.

bystřice pod hostýnem 10 000 Kč relaxační vaky k bazální stimulaci

astmálek, z. s. Jablonec nad Nisou 10 000 Kč nákup pomůcek na rehabilitační pobyt u moře

borůvka, borovany borovany 40 000 Kč vzdělávání zaměstnanců zařízení pečují
cích o seniory

Centrum bazalka, o. p. s. České budějovice 10 000 Kč vybavení altánu stacionáře pro děti s těž
kým postižením

Centrum hájek, z. ú. Vejprnice 20 000 Kč nákup sportovního kočárku pro děti při 
neurorehabilitaci

Centrum Lada Pacov 10 000 Kč pořízení tříkolky Loped 

Centrum na verandě beroun, z. ú. beroun 15 000 Kč pomůcky pro odlehčovací službu pro 
seniory

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Praha 20 000 Kč pronájem terapeutické místnosti, stimu
lační hračky a pomůcky pro ranou péči

Centrum pro rodinu a sociální péči hodonín hodonín 15 000 Kč pořízení zdravotního kočárku k dopravě 
dětí s kombinovaným postižením

Centrum pro seniory Kolín, z. ú. Lhota 40 000 Kč pořízení vestavěných skříní pro klienty

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého  
kraje, o. p. s.

Liberec 80 000 Kč elektrické polohovací postele a antideku
bitní matrace 

Centrum sociální pomoci Vodňany Vodňany 50 000 Kč nákup antidekubitních matrací

Cesta domů, z. ú. Praha 40 000 Kč kurzy pro zaměstnance 

NADAČNí PříSPěVKy ORGANiZACíM  
VyŠŠí NEž 10 000 KČ
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Česká asociace paraplegiků  CZePa Praha 35 000 Kč dotisk edukační brožury

Česká iniciativa pro astma, o. p. s. (ČiPa, o. p. s.) Praha 130 000 Kč pořádání seminářů o astmatu

Česká společnost paliativní medicíny  
České lékařské společnosti Jana evangelisty 
Purkyně, z. s.

Praha 100 000 Kč překlad publikace o dětské paliativní péči

ČhaVoriKaNo LuMa  Kroužek her a nápadů, 
z. s. 

Krupka 25 000 Kč tábor pro 25 romských dětí v penzionu 
Mikulka

Denní centrum barevný svět, o. p. s. Třebíč 25 000 Kč vybavení stacionáře pro dospělé s men
tálním a kombinovaným postižením

Dětské klimatické pobyty, o. p. s. Plzeň 20 000 Kč příspěvek na vstupné do termálního kou
paliště, jeskyní aj. pro astmatické děti  

Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, p. o. Chomutov 15 000 Kč polohovací zařízení pro klientku domova

Dětský nadační fond Plzeň Plzeň 182 000 Kč náklady na dopravu do Tater, léčebné 
procedury pro 60 dětí, náklady na lékaře 
a fyzioterapeuty

Diakonie ČCe  hospic Citadela Valašské Meziříčí 55 000 Kč pořízení termoportů

Diakonie ČCe  středisko beTLéM Klobouky 30 000 Kč vybavení terapeutických dílen 

Diakonie ČCe  středisko Praha Praha 20 000 Kč nákup motomedu

Diakonie ČCe  středisko střední Čechy Kolín 80 000 Kč rekonstrukce koupelen v domě pro seniory

Diakonie ČCe – středisko v Myslibořicích Myslibořice 70 000 Kč kurzy smyslové aktivizace

Diakonie ČCe  středisko v sobotíně Petrov nad Desnou 80 000 Kč systém nouzové komunikace VisocalliP

Diakonie ČCe  středisko ve Valašském Meziříčí Valašské Meziříčí 50 000 Kč pomůcky pro ošetřovatelskou a pečova
telskou službu

Diakonie ČCe  středisko Západní Čechy Plzeň  Jižní Předměstí 30 000 Kč vzdělávací seminář pro pečovatelky

Diecézní charita brno brno 40 000 Kč nákup polohovacího vozíku pro Domov 
pokojného stáří Kamenná

Diecézní charita brno  oblastní charita hodonín hodonín 20 000 Kč bezbariérová doprava pro seniory v Cent
ru denních služeb

Diecézní charita brno  oblastní charita hodonín hodonín 30 000 Kč příspěvek na pohonné hmoty pro Charitní 
pečovatelskou službu Mutěnice

Diecézní charita brno  oblastní charita Jihlava Jihlava 50 000 Kč vybavení denního stacionáře

Diecézní charita brno  oblastní charita rajhrad rajhrad 80 000 Kč pořízení sterilizátoru

Diecézní charita brno  oblastní charita Znojmo Znojmo 70 000 Kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu, 
pořízení polohovacích lůžek a vozíků do 
půjčovny pomůcek

Diecézní charita Litoměřice Litoměřice 50 000 Kč vybavení azylového domu pro matky s dětmi 

Diecézní chartia brno  oblastní charita Třebíč Třebíč 10 000 Kč víkend mimo domov pro 10 rodin s dětmi 
se zdravotním postižením 

Dílna gawain Praha 10 000 Kč materiál pro sociálně terapeutickou dílnu 
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Dobromysl, o. p. s. beroun 10 000 Kč výrobní materiál pro klienty se zdravotním 
postižením

Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. Pardubice 21 000 Kč supervize a vzdělávání dobrovolníků a za
městnanců 

Domácí hospic athelas Písek 10 000 Kč nákup léků a dalších zdravotních pomůcek

Domácí hospic Jordán, o. p. s. Tábor 90 000 Kč nákup polohovacích postelí a příslušenství

Domácí hospic Vysočina, o. p. s. Nové Město na Moravě 55 000 Kč vzdělávání pracovníků 

Domeček  středisko pro volný čas a integraci  
DM CČsh

Trhové sviny 15 000 Kč dostavba pece pro keramickou dílnu 

Domov se zvláštním režimem bílsko, o. p. s. Cholina 50 000 Kč příspěvek na zdravotnické pomůcky

Domov sue ryder, z. ú. Praha 20 000 Kč oxygenátor pro klienty domova 

Domov sv. alžběty  domov pro seniory Tišnov 40 000 Kč kyslíková terapie

Domov sv. Karla boromejského Praha  80 000 Kč pracovní oděvy pro zdravotnický personál

Domov svaté rodiny Praha 15 000 Kč plošinová váha pro klienty Domova v Liboci

Domov u zámku, o. s. ivanovice na hané 80 000 Kč polohovací lůžka pro klienty střediska 
Chvalkovice na hané

Domovinka  sociální služby, o. p. s. Plzeň 80 000 Kč hrazdičky k polohovacím lůžkům

Domovinka Němčičky, o. p. s. Němčičky 30 000 Kč pohonné hmoty, provoz auta

Dotyk ii, o. p. s. Vysoké Popovice 10 000 Kč nákup koberce

Dřevčická o. p. s. Dřevčice 75 000 Kč pojízdná polohovací křesla – 3 ks 

Dům seniorů "Pohoda", o. p. s. orlová  Lutyně 50 000 Kč elektrická polohovací lůžka – 3 ks

eda cz, z. ú. Praha 10 000 Kč kurz komunikace pro ranou péči

elim hranice, o. p. s. hranice 30 000 Kč nábytek do dětského koutku azylového 
domu

elim Vsetín, o. p. s. Vsetín 30 000 Kč nová kuchyňská linka v azylovém domě

elpida, o. p. s. Praha 80 000 Kč pronájem sálu, odměna lektorů, distribuce 
časopisu Vital

ergotep Csr Proseč 65 000 Kč ubytování studentů na praxi

Farní charita Česká Lípa Česká Lípa 30 000 Kč pořízení 3 ks plechových kuchyňských 
linek pro azylový dům

Farní charita beroun beroun  Zavadilka 40 000 Kč vybavení domova sv. anežky České 

Farní charita Kamenice nad Lipou Kamenice nad Lipou 30 000 Kč kompenzační pomůcky

Farní charita Litoměřice Litoměřice 20 000 Kč vybavení  jídelní židle

Farní charita Litomyšl Litomyšl 20 000 Kč pohonné hmoty pro pečovatelskou službu 

Farní charita Milevsko Milevsko 30 000 Kč příspěvek na pohonné hmoty

Farní charita Pacov Pacov 20 000 Kč nákup elektrického polohovacího lůžka

Farní charita Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou 70 000 Kč vzdělávání, zdravotnické pomůcky
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Farní charita Vlašim Vlašim 30 000 Kč dovybavení střediska Domácí zdravotní 
péče při Farní charitě Vlašim

Fokus Liberec, o. p. s. Liberec 15 000 Kč kuchyňská linka pro bydlení v České Lípě

handicap centrum srdce, o. p. s. Poděbrady 20 000 Kč pořízení praček pro chráněné bydlení

hornomlýnská, o. p. s. Praha 20 000 Kč vzdělávání a pomůcky pro odlehčovací službu

hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice 40 000 Kč nákup overalu, povlečení

hospic sv. Jiří, Cheb Tachov 30 000 Kč nákup léků a zdravotnického materiálu pro 
mobilní hospic 

hospic svatého Lazara, z. s. Plzeň 56 000 Kč oxygenátor, infuzní dávkovač  
a polohovací polštáře

hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s. Lomnice nad Lužnicí 60 000 Kč nákup zdravotnických a kompenzačních 
pomůcek, nákup vybavení 

hospicová péče sv. Zdislavy Liberec 90 000 Kč elektrická polohovací lůžka s antidekubit
ními matracemi

Charita Český Těšín Český Těšín 102 000 Kč příspěvek na automobil, seminář bazální 
stimulace v sociálních službách, víkendový 
pobyt pro matky s dětmi mimo azylový dům

Charita FrýdekMístek FrýdekMístek 115 000 Kč volnočasové aktivity pro děti ze sociálně 
slabých rodin, nákup pračky a sušičky pro 
Dům pokojného stáří

Charita hlučín hlučín 18 000 Kč doplnění nouzové signalizace

Charita holešov holešov 100 000 Kč kurz bazální stimulace pro 17 zaměstnan
ců, zakoupení 3 ks polohovacích postelí

Charita Javorník Javorník 60 000 Kč zakoupení elektrických polohovacích lůžek

Charita Kojetín Kojetín 80 000 Kč rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek

Charita opava opava 50 000 Kč zavedení nové metody péče o chronické rány

Charita ostrava ostrava 80 000 Kč vybavení denního centra azylového domu 
pro muže

Charita studénka studénka 28 000 Kč vzdělávání pracovníků v péči o seniory

Charita sv. anežky otrokovice otrokovice 50 000 Kč evakuační podložky

Charita sv. Martina Malá Morávka 60 000 Kč kompenzační a zdravotnické pomůcky

Charita svaté rodiny Luhačovice Luhačovice 100 000 Kč vzdělávací kurzy pro pracovníky 

Charita svaté rodiny Nový hrozenkov Nový hrozenkov 90 000 Kč pořízení pomůcek, polohovacího lůžka s an
tidekubitní matrací a chladícího zařízení 

Charita svitavy svitavy 40 000 Kč vzdělávání pracovníků a příspěvek na auto

Charita Šternberk Šternberk 130 000 Kč zdravotnický materiál, pomůcky, kuchyň
ské vybavení pro osoby bez přístřeší

Charita Třinec Třinec 14 000 Kč seminář Pokojná smrt  akceptace a zá
klady komunikace
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Charita Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí 80 000 Kč vybavení kuchyněk v azylovém domě

Charita Zábřeh Zábřeh 22 000 Kč vzdělávací semináře

in iusTiTia, o. p. s. Praha 25 000 Kč vybavení poradny

Jako doma  homelike, o. p. s. Praha 60 000 Kč zaměstnání žen bez domova jako kucha
řek na farmářských trzích

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené  
a seniory, o. p. s.

Prachatice 90 000 Kč pořízení motomedu, polohovací postele 
a vozíku 

Jistoty domova Mladá boleslav 60 000 Kč příspěvek na provoz auta, nákup pomůcek

KaFira, o. p. s. opava 20 000 Kč vybavení místnosti pro osoby se zrako
vým postižením 

Kenya elimu Trust hana Klučarová 15 000 Kč školní vzdělávání dětí s postižením

Kleja, z. s. Ústí nad Labem 50 000 Kč vybavení předškolního centra Klíček

Klub afasie Praha 50 000 Kč pomůcky a práce terapeutů

Klub Downova syndromu Jablonec nad Nisou 10 000 Kč tisk brožury, pronájem prostor

Klub přátel Tengenenge Louny 15 000 Kč učebnice a kroužky

Klubíčko beroun, o. p. s. Tetín 20 000 Kč stropní zvedací systém pro osoby s pohy
bovým postižením

Křesťanské společenství, z. s. Český Těšín 52 000 Kč vybavení dílen  svářečka, přívěs pro auto

Křesťanský spolek sedlčanska sedlčany 30 000 Kč oprava prádelny v azylovém domě pro 
matky s dětmi

Kvalitní podzim života, z. ú. Vestec 80 000 Kč nákup zdravotnického materiálu

Letokruhy, o. p. s. Vsetín 34 000 Kč pohonné hmoty a termonosiče

Mobilní hospic ondrášek, o. p. s. ostrava 60 000 Kč vzdělání zaměstnanců a zdravotnický 
materiál 

Modrá beruška – komunitní centrum rodičů a dětí 
s poruchou autistického spektra

brno 15.000 Kč pořízení pomůcek a her pro děti s posti
žením

Moravskoslezské sdružení Církve adventistů  
sedmého dne

ostrava 30 000 Kč 2 chladničky a profesionální kuchyňský 
robot

Na svobodě, z. s. Praha 80 000 Kč financování bydlení klientům po propuště
ní z výkonu trestu

Naděje, pobočka Zlín Praha 25 000 Kč polohovací postel

Naděje, pobočka brno Praha 50 000 Kč rekonstrukce koupelny v Domě Naděje 
brno  řečkovice

Naděje, pobočka Nedašov Praha 100 000 Kč nový nábytek pro dům č. 1 pro seniory

Naděje, pobočka Vysoké Mýto Praha 100 000 Kč obnova signalizace pro spojení klient  
personál

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla  
boromejského v Praze

Praha 75 000 Kč batohy, zdravotnický materiál a vzdělá
vání
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Nemocnice Most o. z., KZ Ústí n/L a. s. Ústí nad Labem 60 000 Kč nákup přístroje Niox Vero

NoNa 92, o. p. s. Nové Město nad Metují 20 000 Kč pohonné hmoty, servis aut, smluvní doprava

Nový Prostor, z. ú. Praha 62 000 Kč oprava stěny, výměna osvětlení, instala
ce bezpečnostních schránek ve výdejně 
časopisů

občanské sdružení Martin Praha 15 000 Kč vzdělávání zaměstnanců  

občanské sdružení smíšek Praha 15 000 Kč plavání pro děti ze znevýhodněného 
prostředí

oblastní charita Červený Kostelec Červený Kostelec 25 000 Kč zařízení pro ovládání počítače ústy

oblastní charita Červený Kostelec Žíreč 80 000 Kč motomed pro specializovanou rehabilitaci 
klientů s roztroušenou sklerózou do Do
mova sv. Josefa – Domu sv. Damiána

oblastní charita Česká Kamenice Česká Kamenice 30 000 Kč vybavení  pračka, chladnička

oblastní charita hradec Králové hradec Králové 25 000 Kč lineární dávkovač oNyx 

oblastní charita Klatovy Klatovy 60 000 Kč 8 ks mechanických vozíků

oblastní charita Liberec Liberec 30 000 Kč odlehčovací invalidní vozíky

oblastní charita ostrov ostrov 50 000 Kč nákup elektrických lůžek  4 ks

oblastní charita Pelhřimov Pelhřimov 45 000 Kč vzdělávání a vybavení 

oblastní charita Písek Písek 30 000 Kč zdravotnický materiál pro ošetřovatelskou 
službu

oblastní charita sušice sušice 30 000 Kč vzdělávací kurzy pro pečovatelky

oblastní charita uherské hradiště uherské hradiště 90 000 Kč nákup lůžek a matrací

oblastní charita uherský brod uherský brod 100 000 Kč nákup pečovatelského setu

oblastní charita Ústí nad Labem Ústí nad Labem 60 000 Kč polohovací křesla elysee 

oblastní charita Vyškov Dědice 50 000 Kč oprava vozu pro terénní péči 

oblastní spolek ČCK Mladá boleslav Mladá boleslav 30 000 Kč kyslíkový koncentrátor

Pečovatelská služba homediss, o. p. s. hodonín 40 000 Kč transportní a přesunovací pomůcky

Podané ruce  osobní asistence Frýdek  Místek 35 000 Kč pomůcky a odborná literatura pro osobní 
asistenci u seniorů

PoNTis Šumperk, o. p. s. Šumperk 80 000 Kč vzdělávací seminář pro pracovníky v ob
lasti paliativní péče

Potravinová banka v Ústeckém kraji, z. s. Litoměřice 20 000 Kč nákladní přívěs

Potravinová banka Vysočina, z. s. Ledeč nad sázavou 50 000 Kč vozidlo pro rozvoz potravin

Právo na život, z. s. brno 80 000 Kč polohovací lůžka pro klienty Domova se 
zvláštním režimem

Projekt Šance, o.s. Praha 94 000 Kč zajištění výrobních potřeb pro terapeu
tické dílny

Půjčovna 3P Praha, z. s. Praha 10 000 Kč repasovaný kolečkový schodolez 



NaDaČNí PřísPěVKy  ←  49

orgaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

rehaFiT, o. p. s. Praha 30 000 Kč Vojtův rehabilitační stůl

reva, o. p. s. Liberec 40 000 Kč podpora pohybu klientů  kinestetická 
mobilizace 

sanatorium eDeL, s. r. o. Zlaté hory 100 000 Kč nákup 4 ks spirometrů, náhradních turbin 
a močového analyzátoru pro diagnostiku 
dětí s astmatem

sbor Jednoty bratrské v Chrastavě Chrastava 30 000 Kč kurz pracovníka v sociálních službách 
a vybavení místnosti

sbor Jednoty bratrské v ivančicích ivančice 20 000 Kč polohovací lůžka s matrací, vozíky, chodítka

sdílení, o. p. s. Telč 75 000 Kč rozšíření vybavení domácí hospicové péče 
a terénní odlehčovací služby, kurz bazální 
stimulace

sdružení Neratov rokytnice v orlických 
horách

30 000 Kč výroba a montáž kuchyňské linky

sdružení romano Jasnica Trmice 50 000 Kč vybavení nábytkem nízkoprahového zaří
zení pro děti a mládež

sdružení TuLiPaN, z. s. Liberec 10 000 Kč pracovní oděvy pro pracovníky chráněné 
dílny

seniorCentrum skuteč skuteč 90 000 Kč kurz pro 35 pracovníků v sociálních  
službách

seNs, z. s. Centrum péče o děti s vývojovou po
ruchou

Plzeň 10 000 Kč vybudování šatny pro děti s autismem

sKoK do života, o. p. s. hradec Králové 15 000 Kč vybavení chráněného bydlení pro 10 lidí 
s mentálním postižením

sKP Plzeň Plzeň 50 000 Kč vybudováni nového sprchového koutu pro 
Dům na půl cesty

sKPCeNTruM, o. p. s. Pardubice 50 000 Kč zakoupení zvedáku a závěsu pro osoby se 
zdravotním postižením

slezská diakonie Český Těšín 50 000 Kč zdravotnické a kompenzační pomůcky

spokojený domov, o. p. s. Veselá 25 000 Kč nákup ošetřovatelských pomůcek

spolek rodičů a přátel zdravotně  
postižených dětí Daneta

hradec Králové 10 000 Kč pořízení šicího stroje a pomůcek pro chrá
něnou dílnu

statek Vlčkovice, o. p. s. Vlčkovice 95 000 Kč sociální bydlení pro osoby ohrožené soci
álním vyloučením

středisko pro Centrum Terapie autismu z. s. Praha 30 000 Kč pobyt v Maxově pro rodiny s dětmi s poru
chami autistického spektra

střední škola, základní škola a mateřská škola 
JisToTa, o. p. s.

Prostějov 15 000 Kč pohonné hmoty na dopravu dětí se zdra
votním postižením

Tři, o. p. s. Čerčany 65 000 Kč vzdělávání a supervize zaměstnanců 
a dobrovolníků, konference Dětská palia
tivní péče 
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Jména jednotlivců, kteří obdrželi nadační příspěvek,  
nejsou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna.

orgaNiZaCe síDLo PřiDěLeNo ÚČeL

Ústav lékového průvodce, z. ú. Praha 25 000 Kč semináře pro seniory, výroba roll up

Vila Vančurova, o. p. s. opava 100 000 Kč vybavení pobytového zařízení pro seniory 

Vzájemné soužití, o. p. s. Moravská ostrava 40 000 Kč pronájem táborové základny Krásná 

Základní škola a Praktická škola sVíTáNí, o. p. s. Pardubice 30 000 Kč pořízení motomedu pro rehabilitaci 13 
žáků s těžkým zdravotním postižením

Základní škola waldorfská a mateřská škola Čes
ké budějovice, o. p. s.

České budějovice 50 000 Kč pásový schodolez pro vozíčkáře

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú. Praha 78 000 Kč nákup tří lineárních dávkovačů pro mobilní 
hospic

Život 90, z. ú. Praha 35 000 Kč vzdělávání pro pracovníky přímé péče 
v Domě Portus

Život 99  Jihlava, z. ú. Jihlava 25 000 Kč instalace zabezpečovanícho systému 
tísňové linky
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dÁRcI A dARy



52  →  DárCi a Dary

VDV OBDRžEl 18 VěCNýCH DARů  
V CElKOVé VýŠi 578 770 KČ

 241 000 Kč ČSOB deky a mobilní telefony Nokia

 130 680 Kč NEwtON Media, a. s. monitoring médií

 115 095 Kč Nakladatelství listen knihy 

 18 000 Kč Eva Zedínková sluchadla Phonak Naida Q30  up

 14 245 Kč techSoup ČR office standard

 10 890 Kč Kreston A&CE Consulting, s. r. o. znalecký posudek

 10 400 Kč Veselý senior fotografie

 7 500 Kč techSoup ČR Windows operating system upgrade 1

 6 300 Kč two Steps Ahead, s. r. o. neurorehabilitace pro Marii M.

 5 205 Kč PROStOR, nakladatelství, s. r. o. knihy „ochlazení“

 3 630 Kč Kreston A&CE Consulting, s. r. o. znalecký posudek

 3 472 Kč Knihovna Václava Havla, o. p. s. publikace „Příležitostný portrét“

 3 025 Kč Stil trade, s. r. o. dětské školní batohy

 2 490 Kč AlBAtROS MEDiA, a. s. kniha „olga havlová“

 2 000 Kč Nový Prostor, z. ú. časopis Nový Prostor

 2 200 Kč jiří Votruba pohlednice a plakáty

 1 428 Kč iGNuM, s. r. o. multihosting

 1 210 Kč tARSAGO Česká republika, s. r. o. inzerce v časopise readeŕ s Digest
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PřEHlED DARů: GRANty A SBíRKy 

Kampaň Sport pro charitu   1 430 720 Kč

z toho projekt „Běžci dobré vůle“  442 959 Kč

Výtěžek Adventního koncertu dobré vůle pořádaného Advokátní 

kanceláří Kocián Šolc Balaštík  737 521 Kč

Veřejná sbírka Dobra není nikdy dost  409 986 Kč

Charitativní golfový turnaj Kácov 190 900 Kč

Grant the Association of Friends of the American Austrian Foundation                          118 674 Kč

Výtěžek z charitativního bazaru      104 882 Kč

Klub přátel VDV   75 936 Kč

Vánoční sbírka ČSOB Private Banking 2015       69 469 Kč

ESN liberec a Mezinárodní klub studentů při technické univerzitě v liberci   44 710 Kč

Sbírka při příležitosti narozenin Petra Knappa 443 735 Kč

Sbírka Vladimíra Vidima 100 616 Kč

Sbírka při příležitosti narozenin ivana Boháčka       27 000 Kč

Sbírka při příležitosti narozenin Martina Kosobuda       16 000 Kč

Sbírka při příležitosti narozenin Hany Benešové       12 000 Kč

Sbírka na památku Elsie Kubelíkové       7 796 Kč
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DáRCi, KtEří VěNOVAli ČáStKu NAD 10 000 KČ 
agrosTroJ Pelhřimov, a. s.  50 000 Kč

aMJ Trade, spol. s r. o. 20 000 Kč

association olga havel branche helvétique 144 492 Kč

aVasT soFTWare s .r. o  37 600 Kč

MuDr. Michaela baráčková 20 000 Kč

Lenka a Josef benešovi 19 300 Kč

bVC Pňov Předhradí  15 000 Kč

Cafe de Paris  20 000 Kč

Covidien ag, organizační složka  30 500 Kč

PhDr. Jindra Čekanová  50 000 Kč

Českomoravská komoditní burza Kladno 90 000 Kč

Českomoravský cement, a. s. 50 000 Kč

ČsaD Praha holding, a. s.  103 000 Kč

Čsob 2 212 273 Kč

Čsob asset Management 200 000 Kč

Deutsche Freunde und Förderer der  

olga havel stiftung  136 000 Kč

DoosaN bobCaT MaNuFaCTuriNg  10 300 Kč

DuNoVsKá & ParTNers, s. r. o.,  advokátní  

kancelář  15 000 Kč

Viktor Dvořák  48 000 Kč

eFre CZ, s. r. o. 50 000 Kč

eKobus, a. s. 15 000 Kč

e.M.T., spol. s r.o.  18 677 Kč

eQuiTa Consulting s.r.o 12 000 Kč

Felix a spol. advokátní kancelář, s. r. o.  30 000 Kč

aleš a iva Frelovi  20 000 Kč

hana a Štefan Füleovi 14 150 Kč

geMaLTo, s. r. o.   17 000 Kč

generali investments Cee, a.  s.  15 600 Kč

geParD FiNaNCe, a. s. 27 300 Kč

irena a Petr gletovi  28 300 Kč

gPa eVeNT, s. r. o.  15 600 Kč

Zuzana a Jiří gregorovi  20 000 Kč

Jiří gryc  15 000 Kč

hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s.  200 000 Kč

Milena hanušová  50 000 Kč

hepatogastroenterologie hK, s. r. o.  100 000 Kč

ing. Pavel hrabě    12 000 Kč

Petr hutla  12 000 Kč

eva hvížďalová   62 000 Kč

Prof. rNDr. helena illnerová, Drsc. 12 000 Kč

iNVesTiČNí KLub, a. s.  20 000 Kč

iVNakladatelství, s. r. o. 50 000 Kč

Věra Kičmerová  16 000 Kč

Petr Knapp   100 000 Kč

Václav Kokožka 15 600 Kč

Libuše Körnerová   20 000 Kč

ing. Miroslav Kosnar 54 000 Kč

J. Kozmanová 15 000 Kč

V. Kozman  13 000 Kč

Mgr. ing. Martin Krejčí  30 000 Kč

Kamila a Martin Kubelíkovi   30 000 Kč

eduard Kufa  20 000 Kč

ing. helena Kryštůfková  15 000 Kč

richard Kříž na památku zemřelé 

maminky Markéty Křížové    20 000 Kč

Majetková, správní a delimitační  

unie odborových svazů    60 000 Kč

MarPer, spol. s r. o.  20 000 Kč

rené Matera 15 000 Kč

MaxProgres, s. r. o.  50 000 Kč

mbank, s. a.  57 000 Kč

MegabooKs CZ, spol. s. r. o.  20 000 Kč

Vít Melichar  13 500 Kč

Merger VisioN, s. r. o.  19 500 Kč

Mergon Czech, s. r. o.  25 500 Kč

MKMa, s. r. o.  108 900 Kč

blanka Motejlová   100 000 Kč

NaDaCe bpd partners   50 000 Kč

Nadace ČeZ  700 000 Kč

Nadace Martina romana  100 000 Kč
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ing. helena Navrátilová  25 000 Kč

rNDr. Milena Nečásková   15 000 Kč

JuDr. Tomáš Novosad  18 000 Kč

Michal ovečka  24 900 Kč

PKM audit & Tax, s. r. o.  12 000 Kč

PointPark Properties, s. r. o.  45 000 Kč

Porsche Česká republika, s. r. o.  15 000 Kč

Kateřina Prášilová  11 300 Kč

Mgr. Libor Prokeš 18 000 Kč

ProZNaK Praha, s. r. o.  50 000 Kč

blanka seidlová  15 000 Kč

eliška schwarzerová  30 000 Kč

Diana sternbergová 91 000 Kč

Jana Marie strømsnes    105 042 Kč

ing. emanuel Šíp  25 000 Kč

MuDr. Pavlína Štorková 20 200 Kč

VaKuuM Praha, spol. s r. o.   25 000 Kč

ing. Zuzana Vaněčková  33 000 Kč

Veselý senior, nadační fond „v likvidaci“  100 912 Kč

JuDr. Marcela Vilímková  13 000 Kč

Milada Voborníková 20 000 Kč

ing. Jan Vraný  24 000 Kč

WirTgeN Cr, s. r. o.  50 000 Kč

Dárce ze Švýcarska, který si nepřál 

být jmenován,  na podporu programu senior 2 447 728 Kč

DáRCi, KtEří VěNOVAli 
ČáStKu 10 000 KČ
baker & McKenzie s. r. o., advokátní kancelář • biKe FuN 

international, s. r. o. • borgers Cs spol. s r. o. • ing. Jan 

božovský • CarbouNioN boheMia, spol. s r. o. • CZ 

LoKo, a. s. • JuDr. Dagmar Dubecká • alexandra hardegg 

• iZoL CeNTruM  Cb, s. r. o. • Václav Jeništa • Jindřiška 

Jirásková • ing. Miloslav Kamiš • Marek Loula • Miloslav 

Mácha • Zbyněk Noha • MuDr. Marie oršulíková • JuDr. Da

vid Plch • Psg a. s. • reMoV, spol. s r. o. • Jana rybenská • 

ing. Jan schwarzer, Ph.D. • MuDr. anna spurná • irena a Jiří 

Šatavovi • ing. Zdeněk Thorovský • uNiMex grouP, a. s. 

DáRCi, KtEří VěNOVAli 
ČáStKu DO 10 000 KČ
Pavlína adamíková • additio Treuhand ag • aisoPos, 

s. r. o. • Marek al haboubi • Michala antonínová • asociace 

turistických oddílů mládeže Čr • auToMoToKLub Kladno 

• Jan babický • JuDr. Jiří balaštík • radek balažovič • 

ivana balhařová • František banyai • Martin bartek • oleg 

basjuk • annette bauer hahn • Mgr. gabriela a Pavel 

bauerovi • Dagmar bečková • romana bečvářová • Martin 

bednařík • eva bellová • ing. Jarmila bělovská • Jaromír 

benda • Jitka benešová • Kateřina benešová • Petr beneš • 

Martina beránková • Petra bernklau • David besten • 

Vladimír bezděk • ing. Jana blatná • Tomáš blažek • Nina 

bodláková • Miloš bohata • Martin böhmer • stanislava 

böhmová • Marie bortlová • Milena bořilová • Jakub bosák 

• Libor bosák • Ludmila boublíková • Jaroslav bouzek • 

Kamila brčková • Zuzana bročková • Jitka brodská • Jiří 

brodský • hana broučková • robert brož • Milan břeň • 

hana Lucie březinová • Jiří březovjak • Marie bulvová • 

Lukáš bureš • ing. Jana buryšová • Miloslav butka • Dean 
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Cameron • Jiří Cettl • JuDr. Marie Cilínková • David Cirkus 

• Martin Citron • Crown Worldwide Movers s.r.o. • Jakub 

Czeczotka • Jaroslav Čapka • Josef Čech • Čechová & 

Partners • Jiří Čepelák • Jana Černá • Jan a Karolina Černí 

• aleš Černý • Vilém Černý • Jana Červenková • České 

překlady s.r.o. • Mgr. ing. Dana Čiháková • Lubomír Čihal • 

Čsob Factoring, a.s. • Viktor Damianidis • Vladimír Dančo 

• roman Daneš • DaTaCeNTruM systems & consulting, 

a.s. • Prof. JuDr. Jan Dědič • JuDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M. • 

Mgr. Tereza Diaz outlá • Kristýna Divišová • eva Dluhošová 

• Kateřina Dobešová • Marie Dolanská • brendan John 

Donnellan • aleš Dostál • Pavla Doubková • Michal Drga • 

Jana Drlíková • Zuzana Drotařová • ing. Petr F. Durna • 

Šárka Dušková • Marek Dvornák • Jitka Dvorská • Marie 

Dvořáková • silvia Dvořáková • blanka Dybová • Karel 

Dyntar • Petr Dyrc • egiDa a. s. • Petr emr • eNDoKriN s. r. 

o. • euroVia serViCes, s. r. o. • Miloš exnar • expobank 

CZ a.s. • ivo Farský • FederalMogul Friction Products a.s. • 

Jiří Feix • JuDr. radka Felgrová • Martin Fendrych • Kamil 

Ferda • ing. Lenka Fikarová • eva Filipová • Michal Fišer • 

Karel Francke • anna Freimanová • Dalibor Fuchs • 

Fürbacherovi JsŠ • Prof. PhDr. Július gajdoš, Ph.D. • gita 

gajdušková • geomine a.s. • Jana glücková • hana 

gotthardová • Mgr. Monika granja • Jana grassl • ing. 

Vladimír gregor • silvia Lily griffithsbauer • Miroslav 

grygar • helena guryčová • Miroslava hadáčková • radek 

hájek • Jitka hajičová • ivo hala • Jonathan hallett • Jiří 

hamáček • Zina hamon Freundová • ilona hánělová • irena 

hánová • Zuzana hanušová • Pavel hanuš • Miroslav hašek 

• Kamila hautke • Václav havlíček • Markéta havrlantová • 

Lukáš hejna • Mgr. Ludmila hergottová • JuDr. hana 

heroldová • Vítězslav hlaváček • Dagmar hlavínová • 

Zdeňka hlochová • Jan hofer • Jiří hofta • Pavel holec • 

Mgr. Naděžda holíková • Jiří homolka • Kateřina honová • 

Petr horáček • David horák • Josef horák • silke a Jaroslav 

horákovi • Lenka horká • JuDr. Jiří horník • Jiří hošek • 

JuDr. Jaroslava hoťová • Miroslav houška • Zbyněk hozák 

• andrea hrabětová • Lukáš hrdečný • Martina hrušková • 

Jiří hubáček • JuDr. Jana hüblerová • Jana hübnerová • 

Lucie hučíková • hana hudcová • Karin hudečková • ivana 

hudská • Ladislav huryta ml. • ing. Ladislav huryta • 

Marcela Chadimová • Lukáš Chalupa • Karolina Chlebosz • 

Mgr. Jan Chlumský • Marta Chmelíková • radek Chudoba • 

Vladimíra Chýlová • radoslav Chytrý • ing. Vladimír 

Chytrý • Lenka a Jiří išovi • M. Zelinková a Jan Jakob • 

PhDr. Jiří Jakubů • Jitka Jakubův • Lucie Jampílková • 

Marcel Janáček • Tomáš Janata • aleš Jandač • radim 

Janík • rNDr. Karel Janoušek • ing. igor Janovský, Ph.D. • 

Jan Jánský • ing. gerda Janulíková • Tomáš Jelínek • 

Lubomír Jemelík • romana a Zdeněk Jirsovi • agne 

Johannessen • eva Jonáková • ivana Jurkovičová • Jitka 

Kadavá • rNDr. Jana Kadlecová • Marek Kafka • ing. 

Jaroslav Kaizr • Pavol Kajsík • eva Kalinová • Miroslav 

Kapar • ing. Petr Kerek • Daniela Klápšťová • Petr Klemš • 

alica Koblovská • Mgr. Petr Koblovský • romana Kofroňová 

• Kateřina Kohoutová • Lenka Kohoutová • Martin Kolář • 

Denisa Kolářová • Daniel Kollár • eva Komanová • Tereza a 

Josef Komárkovi • ing. Jan Kondr • Jana Kopecká • David 

Kopecký • Václav Korbel • Tomáš Kořínek • Martin Kosobud 

• alena Kosová • Michal Košťál • oldřich Košťál • Pavla 

Koťátková • Vladislav Kotrč • Vlasta Koudelková • ivo 

Koukol • Michal Koutný • Jakub Kovařík • Miroslav Kovář • 

MuDr. Jana Kozielová • Jiří Kozlík • KPMg Česká republika, 

s. r. o. • Jitka Kramářová • Lenka Kramolišová • Libor 

Krásný • renáta Kratochvílová • Jiří Krejčí • Jan Kresta • 

hana Krchovová • Jan Krob • Jan Kronika • adriana 

Kropáčková • Daniel Krýcha • Jakub Křížek • Marie 

Ksandrová • Jan Kubečka • ivana Kubíčková • Kateřina a 

Tomáš Kubínovi • gabriela Kučerová • Lukáš Kudlata • 

Tomáš Kufa • Monika Kuchtíková • Jan Kukačka • Jaroslav 

Kulich • Václav Kuna • hana Kundratová • Mgr. ing. Milada 

Kürtösiová • Luboš Kušnír • Karel Kutílek • eva a stanislav 

Kvasničkovi • Tomáš Kyncl • rudolf Kypta • Petra 

Lačnáková • bernhard a elisabeth Lachenmair • Miroslav 
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Langer • Jana Langová • JuDr. Jan Lasák, LL.M. • Zdravko 

Lazarevski • Jose Lazaro • Michaela Lebedová • Jana 

Leimerová • Jaroslava Leipertová • Kateřina Leštinová • 

Miroslava Levá • Marie Lichtágová • Tereza Lindnerová • 

ing. Martin Linduška • alena Lisá • radek Lišák • Zdeněk 

Liška • Šárka Lolková • Zdena Lomová • soňa Lorenzová • 

Zdenek Ludvar • rNDr. regina Lukášová • hana Lukšíková • 

Petr Lunák • Kateřina Mačáková • Vojtěch Mádr • ondřej 

Mach • sylwia Majewska • Martin Makovec • Šárka Malá • 

MuDr. Martin Malý • Petr Malý • Lukáš Maňásek • Petr 

Manda • Pavel Marek • Karla Marešová • Zdeňka Marková • 

Marsh, s. r. o. • Libuše Maryšková • olga Mařáková • 

Veronika Mašová • Pavel Matějka • Petra Matějková • olga 

Matoušová • ing. Jan Matzner • helena Medková • Věra 

Meisnerová • alex Michal • Magdaléna Mikšovská • Zbyněk 

Mištera • radka Mocová • hana Mojžíšová • Mgr. Libor 

Mrázek • roman Murar • alena Musilová • blanka Musilová • 

hana Mynářová • Lenka Myslivcová • Jana Mžourková • 

Nadační fond galerie smečky • ondřej Nadrchal • Jana 

Nadymáčková • Michal Naskos • David Navara • Vlastislav 

Navrátil • iva Nebeská • ing. Jiří Nejedlý • JuDr. Marcela 

Němcová • NeMos PLus s. r. o. • František Nepraš • Jiří 

Nesvadba • eva Neumannová • ivana Neumannová • NexT 

reaLiTy grouP a. s. • Notářská komora České republiky • 

Josef Novák • Zuzana Nováková • manželé Novákovi • 

rodina Novákových • Jaromír Novotný • Pavel Novotný • 

Tomáš Nový • Vladislav Nožička • Jiřina Nožičková • Jan 

Nývlt • obec bžany • JuDr. Nina odstrčilová • ing. Miroslav 

ohnút • Pavel oktabec • samuel okubote • Petr onderišin • 

Petr ondřejka • osman ouahdjina • Tomáš oupický • 

Marek ovčáčík • Darina Paderová • Dušan Paleček • Jana 

Pallierová • Pavlína Palusová • Pavla Pannová • Ladislav 

Panský • Josef Panuška • Martin Parucha • alice 

Paruchová • Martina Parusová Zímová • Monika a Petr 

Pavelkovi • bohumil Pavlica • Jan Pavlík • Marek Pechlát • 

Jaroslava Petrášková • armand Petrescu • Jiří Peťula • 

Lubomír Piálek • Miloslav Pilecký • Marie Piskáčková • 

Zdeněk Píšek • Věra Plachá • PLasTiKa a.s. • Marie 

Pletichová • Jarmila Podzimková • Petr Pohanka • Karolína 

Poliaková • ing. Milan Popilka • Mgr. Jakub Porod • Jan Pors 

• ing. eva Potůčková • Karla Potůčková • Jan Poulík • 

Zuzana Požárová • ing. Milan Prajzler • radka Pražáková • 

Petr Primas • Jan Procházka • Jaroslava Procházková • 

Zuzana Procházková • ing. Jan Průša • Martin Pšaidl • 

radka Pudivítrová • Tomáš Půža • Martin račoch • Jiří 

rajnoch • hynek rajský • Zdeněk raus • Daniel ráz • 

realfina a.s. • Pavel reich • paní rejtharová urbanová • 

MuDr. ivana reneltová • Jan rihak • Pavel richter • ashley 

rogers • Vladimír rosa • Josef rösenkranz • Michal 

roubíček • JuDr. Václav rovenský • Martin rufer • Michael 

ruprecht • Štefan růžička • Tomáš růžička • antonín 

rybář • hana rýgrová • hana řeháková • Jan řezáč • 

Michaela řezníčková • Luboš řežábek • Mgr. Tereza 

říčařová • Jindřich říha • Jan sadil • ivan sagál • radek 

sedláček • Dobroslava sehnalová • Jan scholz • olga 

schreiberová • Pavel schröfel • Milena schwarzová • Jana 

sieglová • božena sichrovská • Josef sikyta • renáta 

sikytová • Jan skalický • Lucie skorkovská • Pavel skřehot 

• Dana skřivánková • Mgr. Kateřina slováčková • silvie 

smerdulová • radek smetánka • Jiřina smrčková • hana 

smržová • JuDr. sylvie sobolová, Ph.D. • Věra sochorová • 

Václav sochor • Tereza sojková • ing. Věra soukupová • 

radim srbecký • Tomáš staněk • Martina staňková • 

Vladimír staňura • ing. Vladimír stecher • Vladimír stejskal 

• sylva stočesová • Miroslava stoklasová • romana 

stránská • Vladimír strejček • František struhár • střední 

škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. • střechy  Prüher, spol. 

s r. o. • Jan střilka • Jana stuchlá • Mgr. Kamil stypa • Jiří 

suchánek • Marcela suchánková • PhDr. Zdeněk svoboda • 

blanka svobodová • Dorota svobodová • gabriela 

svobodová • MuDr. Vladimír svozil • richard sýkora • 

Jiřina sýkorová • Monika sýkorová • Petr synek • Tomáš 

syrový • Jan sýs • Patrik Šálek • rNDr. Jiřina Šálená • Jitka 

Šedivá • ivana Šedová • Mgr. Karel Šemík • Marie Šemorová 
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• Vladimír Šimon • Jaroslav Šimsa • ing. boris Škandera • 

paní Škodová z říčan • radoslav Škutka • Mgr. Milada 

Škvainová • Jiří Šmarda s rodinou • Michaela Šmejcová • 

Pavel Šmilauer • JuDr. Jarmila Šmuclerová • Ladislav 

Špaček • Jaroslav Špiroch • Jana Šprincová • ing. Jarmila 

Šrámková • Michael Štádler • radek Šťastný • Jaroslav 

Štefl • Zdeněk Štěpánek • Mgr. Martin Šticha • Milan Štrait 

• iva Štraitová • iveta Štrobachová • Martin Štybnar • Miloš 

Šulc • Miroslav Šulc • Jaroslav Taneček • ing. Jitka 

Thomasová • ing. oldřich Tichý • Pavel Tichý • Jiří Tobiáš • 

Petr Tomášek • Petra Tomášková • Mgr. Drahomír Tomašuk 

• ToP spirit a. s. • ToTaL ČesKá rePubLiKa, s. r. o. • 

Vojtěch Trdlikát • radek Tůma • Doc. ing. Zdeněk Tůma, 

Csc. • JuDr. Jitka Tutterová • Dagmar Tvrdonová • Zdenka 

Tykalová • Miroslav Tyl • aleš udržal • uD4D s.r.o. • Zbyněk 

uher • Karel uhlíř • uK v Praze, Fakulta sociálních věd • Dr. 

sven ubik • Jaroslav urban • Jana urbánková • ivana 

useinová • Martin Vadlejch • alžběta Vachelová • David 

Vais • Jaroslava Valášková • Marie Valešová • Michaela 

Valošková • eva a Paulo Vančovi • irena Vanišová • 

Vápenka Čertovy schody a. s. • Jana Vasilňáková • Martin 

Vašek • Tomáš Vašíček • radka Vavřinčíková • Daniel 

Večeřa • emilia Vejnarová • ing. Lubor Veleba • Velkolom 

Čertovy schody a. s. • M+J Vernerovi • M+M Vernerovi • 

ivan Veselý • Patrik Veselý • rNDr. Zdeněk Veškrna • Dana 

Veverková • Jiří Vik • Veronika Vildmanová • Tomáš Virčík • 

Mgr. Martin Vít • Kateřina Vítová • ing. Lenka Vlková 

Šárová • Petr Vodička • Tomáš Vodseďálek • Cyril 

Vochozka • ing. Martin Vojta • Martin Vojtek • Michal 

Vojtek • alena Vojtková • eva Vojtová • ing. bc. hana 

Vojtová • ing. Zuzana Voláková • Milan Vopava • Kateřina 

Voříšková • Mgr. Marek Vosátka • Zdeněk Vosátka • anna 

Vošmiková • Petr Votava • irena Vozdecká • Ladislav 

Vraspír • ivan Vrba • Jan Vrba • elis Vrbků • elena Vrbová • 

ondřej Vychodil • ing. Jiří Vyskočil • Lina Wagnerová • ing. 

Miroslav Weber • JuDr. alena Winterová • WiTTe Nejdek, 

spol. s. r.o. • oda Wommer • Zdeňka Zajícová • eva 

Zakševická • Martin Záliš • Zámek Častolovice • 

zaměstnanec iKea Česká republika, s. r. o. • zaměstnanec 

ikea haNiM, s. r. o. • JuDr. eva Zarembová • Jana Zárubová 

• MuDr. otakar Záškodný • ondřej Záviský • Josef Zeman • 

Vlastimil Zeman • eva Zermegová • rodina Zikmundova • 

Marcela Zilvarová • ing. arch. Jaroslav Zima • Martin Zíma • 

Michal Znojil • hana Žáková • ondřej Žítek • neznámí dárci
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DOBROČiNNýM ODKAZEM  
VDV V ROCE 2016 PODPOřili 

Marie Falladová z Prahy 
soňa horáková z Prahy

 Zdeňka ivanovská z Prahy
irena Jungbauerová z Prahy
Marie Morávková z Pardubic

anna Paličková z uherského hradiště
Dr. adela rechzieglová z Prahy

heda srajer z Prahy
MuDr. Věra Škodová z ostravy

Vděčně na ně vzpomínáme.
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ZVláŠtNí PODěKOVáNí VDV
•  advokátní kanceláři Kocián Šolc balaštík za uspořádání 

adventního koncertu dobré vůle dne 4. prosince 2016  
v pražské betlémské kapli. Děkujeme také všem dárcům 
benefiční akce a účinkujícím: PKF – Prague Philharmonia 
pod vedením houslisty a koncertního mistra Jana Fišera 
a přednímu českému klavíristovi Karlu Košárkovi.

•  Lence benešové za spolupráci a pomoc při realizaci pro
jektu sport pro charitu.

•  Pavlu Cindrovi a Pavlu bauerovi za tvorbu grafických 
návrhů pro VDV.

•  Čsob za dlouholeté partnerství v projektu Fond vzdělání.
•  aleně Králíkové, Lindě Kaucké a evě horůckové z Čsob 

za aktivní pomoc a inovace v rámci dlouhodobé spolu
práce VDV a Čsob.

•  Čsob asset Managementu, a. s., za správu nadačního 
jmění, podporu programu vzdělávání a zapojení do pro
jektu sport pro charitu.

•  společnosti ignum, s. r. o., za správu webových stránek 
www.vdv.cz.

•  Vydavatelství economia, a. s., za podporu publicity akcí 
pořádaných VDV.

•  Zdeňku Chrapkovi za fotografickou dokumentaci vý
znamných akcí VDV.

•  Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů 
za poukazy na prázdninové pobyty v Chorvatsku pro děti 
z dětských domovů.

•  NeWToN Media, a. s., za pravidelné zasílání týdenního 
monitoringu médií.

•  Lucii Dickové, Monice Kdolské a Martinu romanovi za 
spolupráci v projektu Čtení pomáhá Nadace Martina 
romana.

•  Janu Černohouzovi za daňové poradenství. 
•  Telefónica o2 Czech republic, a. s., za provoz zelené linky 

800 111 010.
•  evě holubové za moderování slavnosti spojené s vyhlá

šením Ceny olgy havlové.
•  Pěveckému sboru besharmonie za hudební vystoupení 

při Ceně olgy havlové. 
•  aranžérii za květinovou dekoraci na slavnostním udělení 

Ceny olgy havlové.
•  iNsyCo, s. r. o., za podporu a servis softwarových 

programů VDV.
•  Nakladatelství Medical Tribune a ambit Media, a. s., za pra

videlné zveřejňování inzerátů se zdravotnickou tematikou. 

•  Novinám Listy Prahy 1 za zveřejňování upoutávek na 
vzdělávací semináře cyklu Zdraví a životní styl.

•  ing. ireně Šatavové za vedení elektronického čtvrtletníku 
VDV Dobré zprávy.

•  Všem běžcům dobré vůle a běžcům Čsob za vytr
valost a odhodlání běžet za ty, kteří běžet nemohou, 
v běžeckém seriálu runCzech. Vladimíru Vidimovi, 
Tomáši oupickému, Jaroslavu Kaizrovi, Martině Nová
kové, Jiřímu suchánkovi a Martinu Vojtkovi z Maxpro
gres za spojení běhu s charitativní sbírkou na pomoc 
handicapovaným.  

•  Prague international Marathon, spol. s r.o., pořadateli 
běžeckého seriálu runCzech, za zapojení VDV do chari
tativního běhu.

•  Centru Chodov a Jaroslavu Kruckému z MKMa, s. r. o., za 
realizaci charitivní sportovní akce unexpected running 
ve prospěch VDV.

•  PhDr. Janu stolárovi za moderování Čajů o páté a všem 
hostům za účast na besedách.

•  Čsob a era svět za poskytnutí prostoru pro vzdělávací 
akce VDV. 

•  sicily café za vstřícnost a účinnou pomoc při pořádání 
akcí VDV.

•  Městské knihovně Praha za možnost pořádání přednášek 
na téma Zdraví a životní styl.

•  CK iNTaCT – studium v zahraničí, s. r. o., Velké Meziříčí 
za zvýhodněné pobyty dětí z dětských domovů v jazyko
vých školách ve Velké británii.

•  Všem členům poradních sborů a porot jednotlivých pro
gramů a grantových řízení.

•  Štěpánce Ježkové, Zuzaně sýkorové a barboře Majero
vé za ochotnou spolupráci při komunikaci s bankovními 
institucemi.

•  aleši izákovi a Jaroslavu rozehnalovi za cenné rady při 
investování finančního majetku.

•  Michalu Maškovi a společnosti Kreston a&Ce za cenné 
rady a informace při oceňování nemovitostí. 

•  Mgr. aleši Jílkovi za účinnou pomoc a realizaci prodeje 
nemovitosti v ostravě ve společném vlastnictví s Fa
kultní nemocnicí v Motole.

•  Lence Kubešové za významnou pomoc při jednání o po
zemcích v branžeži.

•  otakaru Královi a Kamilu schvarczovi za obětavou 
a krea tivní práci při tvorbě databáze VDV.
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•  Vladimíru olmerovi za iT podporu a servis PC.
•  Petru gletovi za veškerou spolupráci a poradenství při 

oceňování věcných darů.
•  Jakubu a Miloši homolovým z nobrother, s. r. o. za tvorbu 

stránek www.sportprocharitu.cz. 
•  CZeCh PhoTo, o. p. s., za partnerství v rámci Czech 

Press Photo.
•  Psychiatrické nemocnici v bohnicích, Knihovně města 

Mladá boleslav, hospici sv. Jiří v Chebu, Krajské vědecké 
knihovně Liberec, Městské knihovně Nymburk a Českému 
centru ve Varšavě za prezentaci výstavy fotografií Olga 
Havlová a Výbor dobré vůle. 

•  Jiřímu Votrubovi za ilustrace pro Výroční zprávu VDV za 
rok 2016. 

•  České televizi za poskytnutí mediálního prostoru pro 
kampaň VDV Olga je tu s námi a za vstřícnou a efektivní 
komunikaci.

•  Kinům aero, bio oko, světozor, Lucerna, Kino art, Kino 
Metropol, společnosti Cinema City Czech, s. r. o., Metro
vision  a pořadatelům festivalu Febiofest za promítnutí 
spotu kampaně Olga je tu s námi. 

•  railreklam za umístění plakátů s vizuálem kampaně Olga 
je tu s námi do vlaků Českých drah.  

•  Martinu Duškovi, Kateřině Kynclové, Zuzaně Kubíkové 
a báře barabáš Štěpánové za přípravu spotu Olga je tu 
s námi.

•  společnosti Čsob Pba, zvlášť Martinu Kosobudovi, Lu
boši Kušnírovi a Tomáši Jelínkovi za uspořádání sbírky ve 
prospěch dětí se zdravotním postižením.

•  Knihovně Václava havla za poskytnutí prostoru pro 
panelové diskuse VDV určené pro veřejnost a všem pa
nelistům a moderátorům za účast.

•  Petru Knappovi, členu představenstva Čsob, za uspořá
dání sbírky v rámci svých narozenin na podporu projektu 
Fond vzdělání. 

•  Top hotelu Praha za poskytnutí prostoru pro strategické 
plánování správní rady VDV.

•  ivanu boháčkovi za uspořádání sbírky v rámci svých 
narozenin na sluchadla pro neslyšící děti. 

•  infocentru JeTe za zprostředkování exkurze pro studen
ty  stipendisty VDV v prostorách jaderné elektrárny 
Temelín.

•  společnosti Prague exPress za zajištění dopravy pro 
účastníky exkurze v jaderné elektrárně Temelín.

•  Libri Prohibiti za zapůjčení prostoru knihovny pro diskuzi 
s biskupem Václavem Malým v rámci besedy VDV Čaj 
o páté.

•  Kavárně a galerii artnCoffee za poskytnutí prosto
ru pro tiskovou konferenci k zahájení kampaně Olga je 
tu s námi a za zapojení do putovní sbírky VDV Káva se 
srdíčkem. 

•  Kavárnám bella Vida Café, TriCaFe, Vozovna v Praze 
a Kavárně Kofííí v roztokách za zapojení do putovní sbír
ky Káva se srdíčkem.

•  Divadlu LeTí za přípravu inscenace o olze havlové Olga 
(Horrory z Hrádečku).

•  Walteru Liggesmeyrovi za krásné akvarely.
•  herci ivanu řezáčovi za čtení z Dopisů Olze na Ceně olgy 

havlové.
•  Knihovně a tiskárně pro nevidomé K.e. Macana za tisk 

diplomu pro Cenu olgy havlové.
•  sboru Carmina bohemica a  varhaníku Josefu Kšicovi za 

vystoupení na mši za olgu havlovou a dárce VDV.
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ZáKlADNí DAtA
název Výbor dobré vůle – Nadace olgy havlové (VDV)
sídlo senovážné náměstí č. 994/2, Praha 1
adresa pro písemný styk P. o. box 240, 111 21 Praha 1
telefon +420 224 216 883, +420 224 217 331
zelená linka 800 111 010
e-mail vdv@vdv.cz
web www.vdv.cz, 
www.cenaolgyhavlove.cz, 
www.sportprocharitu.cz
fcb www.facebook.com/vybor.dobre.vule

účty v čsob 
biC/sWiFT Code CeKoCZPP
CZK: 478 437 033/0300 
ibaN CZ72 0300 0000 0004 7843 7033
usD: 478 573 203/0300 
ibaN CZ73 0300 0000 0004 7857 3203
eur: 478 573 123/0300 
ibaN CZ02 0300 0000 0004 7857 3123

sbírka „dobra není nikdy dost“ 625 625 625/0300

ič 00406066

Nadace je zapsána v nadačním rejstříku vedeném Měst
ským soudem v Praze oddíl N, vložka 69, 
dne 14. prosince 1998

správní rada

Mgr. Dana Němcová (do 23. 3. 2016 předsedkyně, poté 
členka), MuDr. Milena Černá (od 19. 1. 2016 členka, od 
23. 3. 2016 předsedkyně), Vladimír hanzel (místopředse
da), ing. Josef beneš, PhDr. ivan Douda, doc. ing. ivan M. 
havel, Csc., JuDr. elena hornová, Mons. Václav Malý, ing. 
Miroslav Novák

čestní členové

Diana sternbergová
heinz Fennekold

dozorčí rada

JuDr. Magda Pištorová (předsedkyně), ing. helena  
Navrátilová, PhDr. Jan stolár (do 19. 1. 2016),  
doc. ing. Zdeněk Tůma, Csc. (od 16. 2. 2016)

kancelář:
Ředitelka  Mgr. Monika granja
Ekonomická manažerka  eva Kvasničková 
Manažerka PR – Mgr. Naděžda holíková (do 1. 12. 2016), 
Mgr. Zuzana hanušová (od 1. 1. 2017)
Event manažerka – Mgr. Tereza říčařová, Mba  
(od 1. 1. 2017)
Grantová specialistka – ing. Marie svobodová  
(od 15. 3. 2017)
Tajemnice správní rady  Mgr. gabriela bauer 
Koordinátorka projektu Salzburg Medical Seminars   
Mgr. Tereza říčařová, Mba (do 1. 1. 2017), ing. Kateřina 
Kubínová (od 1. 1. 2017)
Koordinátorka projektu Stipendia Nikoly Tesly –  
ing. hana Füleová
Vedoucí kanceláře  soňa brišová 
Právní zástupce  JuDr. Petr hanzal
Účetní  Věra Kubátová

dobrovolníci/dobrovolnice 
Pavel bauer, anička benešová, Lenka benešová, Jarmila 
bělovská, Jana brišová, Pavel Cindr, Lukáš Fritz, Karoli
na granja, Vanda hendrychová, Zdeněk Chrapek, Martin 
Churavý, gabriele Keckel, Jiří Koucký, stanislav Kvasnič
ka, Tereza Lindová, otakar Macák, Jana Mžourková, Lenka 
Niemiecová, eliška Novotná, Květoslava Pařízková, Daniel 
Petkov, Marie Prausová, irena Šatavová, Monika Šindelá
řová, Kanka  Ngan Vu, oda Wommer.

stážisté

Z VoŠ Praha 10: Jana Frenštacká, Lucie Vošická, andrea 
Zlobická. Z univerzity Jana evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem: renata brabcová, Markéta Dědková, Marti
na Dovhunová, Filip Drobeček, Michaela Maliňáková, Filip 
starczewski. 
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