
ISSN 2336-596X

Dobré zprávy
Časopis výboru dobré vůle – Nadace olgy Havlové | ročník X (2018) : č. 2 – květen

Mám srdce 
pro neslyšící

pavel Šturm, laureát  

Ceny olgy Havlové

2018 



Posláním Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové je 

pomáhat lidem, kteří se pro svůj 
nepříznivý zdravotní a sociální 

stav těžko včleňují do společnosti 
a nemohou se bez pomoci 

druhých sami o sebe postarat. 
Svým působením se nadace snaží 

o rozvoj duchovních hodnot, 
vzdělání, ochranu lidských 

práv a všeobecně uznávaných 
humanitárních hodnot.

Milí přátelé,
každý rok v květnu se koná nejvýznamnější událost VDV – udílení Ceny Olgy Havlové. 
Ocenění, které v roce 1995 založila sama Olga Havlová, je určeno pro osobnost 
s handicapem, která nehledě na svoje postižení pomáhá ostatním. Letošní slavnostní udílení 
se však liší od těch předchozích tím, že je součástí Roku Olgy Havlové. Letos by paní Olga 
oslavila svoje pětaosmdesátiny a k jejím nedožitým narozeninám pořádáme řadu akcí.

Již z minulého čísla Dobrých zpráv víte, že na počest zmíněného jubilea naší bývalé 
první dámy jsme se rozhodli zasadit 85 listnatých stromů napříč celou naší vlastí. 
A nejenom rozhodli – opravdu je sázíme! Do konce května se už podařilo zasadit více 
než 40 stromů a každé sázení je pro nás mimořádným zážitkem. K uctění památky Olgy 
Havlové se připojují stovky lidí po celé republice, kteří s úctou a láskou vzpomínají 
na tuto nevšední ženu. Při těchto setkáních se neohlížíme pouze na minulost, ale díváme se 
i do budoucnosti. Věříme, že život a osobnost paní Olgy budou také inspirovat mladé lidi, 
kterým dnes tolik schází vzory ve společnosti, k životu bez lži a nenávisti.

A teď se vraťme k Ceně Olgy Havlové 2018, která má též inspirativní rozměr. Letos 
jsme obdrželi neuvěřitelných 31 nominací na možného laureáta. Je až k nevíře, kolik lidí 
v dnešní době, navzdory vlastním závažným zdravotním překážkám, obětuje svůj čas 
a energii ve prospěch jiných znevýhodněných. Velice si vážíme každého jedinečného 
životního příběhu, se kterým jsme se mohli díky nominacím obeznámit a který je vzorem 
a příkladem pro nás i ostatní. 

Na dalších stránkách se seznámíte s letošním laureátem Ceny Olgy Havlové panem 
Pavlem Šturmem a představíme vám také vítěze online hlasování o Ceně veřejnosti 
i podrobnější medailonky těch, kteří se dostali do užšího výběru pro toto hlasování 
veřejnosti. Nechybí ani ti, kteří letos obdrželi Poděkování VDV v jednotlivých kategoriích. 
V rozhovoru si připomeneme držitele Ceny z roku 2002 Jiřího Šedého, který s námi hovořil 
o těžkostech i lehkosti bytí člověka s postižením (ale nejen o tom). Snad i ostatní články 
v pravidelných rubrikách si získají Vaši pozornost, stejně jako vzpomínka Mileny Černé 
na první udělení Ceny Olgy Havlové v roce 1996 či reportáž ze zasazení toho úplně prvního 
stromu Olgy Havlové v Praze na Žižkově. 

Přeji Vám příjemné čtení a hezké dny!  
 

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

  2dobré zprávy 2/2018  

EDitorial
Život bEz lŽi a NENávisti…



Dětství bez rozlišení „slyší – 
neslyší“
Přestože rodiče Pavla Šturma neměli potí-
že se sluchem, Pavel se narodil neslyšící.  
Základní školu pro neslyšící navštěvoval 
v Radlicích a rád na ni vzpomíná, byť 
žádná speciální výuka znakového jazyka 
tu nebyla. „Znakový jazyk jsem se učil 
nějak přirozeně od dětství. Ve škole bylo 
zakázáno ho používat, museli jsme při vy-
učování mluvit,“ vzpomíná na školní léta 

pan Pavel. Naučil se odezírat, sluchadla 
nenosil.  

Přestože byl neslyšící, kamarádil se 
se všemi dětmi bez omezení – na letní tá-
bory třeba jezdil běžně se slyšícími dětmi. 
Později na učilišti měli smíšenou výuku: 
„Praxi jsme měli společnou se slyšícími 
spolužáky, ostatní výuka probíhala od-
děleně. Ale neměl jsem žádné potíže ani 
se slyšícími, ani s neslyšícími kamarády. 
Naopak, byli jsme pěkní lumpové!“ 

Neslyšení není vidět
Na učilišti se vyučil autoklempířem 
a v této profesi pracoval 21 let. Následu-
jících deset let byl zaměstnán v prodejně 
autobaterií. „Tady jsem musel každý den 
komunikovat se zákazníky. Slyšícími, 
pochopitelně. Také moji spolupracovní-
ci byli slyšící, to mi ale problém nikdy 
nezpůsobovalo,“ popisuje své pracovní 
období.  „A práce tam mě moc bavila, byli 
jsme skvělý kolektiv,“ vzpomíná.

pavEl ŠturM,  
laurEát CENy  
olgy Havlové 2018

MáM  
srDCE 
pro  
NEslyŠíCí

pavel Šturm (1955) se narodil 
jako neslyšící. vyučil se 
řemeslu, které pak provozoval 
– a těšilo ho to. přesto ho 
cesty osudu nakonec zavály 
blíže směrem k lidem se 
sluchovým postižením, jimž 
pomáhal a pomáhá. Nebo že 
by to nebyl osud? asi ne, bylo 
to jeho vědomé rozhodnutí, 
chuť dělat pro tyto lidi, kteří 
kráčejí stejně hrbolatou cestou 
jako on, něco potřebného 
a užitečného. svým příkladem 
dokázat, že i s postižením lze 
žít plnohodnotný život. 

→

Irena Šatavová 
Foto: Zdeněk Chrapek 
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Takže kdybyste si mohl znovu si zvolit 
nějakou práci jako náplň svého života, 
neměnil byste?, pokládám řečnickou 
otázku. A odpověď pana Šturma mě tro-
chu zarazila: „Dnes bych si vybral jinou 
profesi. Baví mě pomáhat sluchově posti-
ženým, vymýšlet pro ně různé projekty, 
které jim usnadňují či zkrásňují život. 
Těší mě, když mohu šířit osvětu o lidech 
s poruchou sluchu, aby jim ostatní lépe 
rozuměli!“

Lidé, kteří neslyší, jsou totiž vel-
mi ohroženi nedostatkem komunikace 
a informací. Hrozí jim izolace a malá 
seberealizace. Jejich problémem navíc je 
to, že jejich handicap není vidět. A proto 
se na ně často zapomíná, nejsou vidi-
telní, a ne vždy si dokáží obhájit to, co 
potřebují. To hodlá pan Pavel změnit, aby 
dokázali žít plnohodnotným způsobem. 

více než třicet let dobrovolnické 
práce pro neslyšící
Takže je vlastně logické, že už v osmde-
sátých letech se Pavel Šturm stal aktiv-
ním členem různých spolků neslyšících. 
„Od roku 1985 jsem pracoval jako mís-
topředseda Pražského spolku neslyšících 

(PSN), který tehdy sídlil na Janáčkově 
nábřeží. V roce 1995 jsem se stal jeho 
předsedou. V témže roce jsme se stěhovali 
na Neklanku, kde vznikl Stacionář pro 
neslyšící, který jsem vedl. Dnes PSN sídlí 
v Darwinově ulici v Modřanech a náš sta-
cionář se přeměnil na poskytovatele soci-
álních služeb, takže nabízíme tlumočnické 

a sociálně aktivizační služby. A i když 
se stále něco mění, podstatné je, že tyto 
služby poskytujeme pořád, byť pod jinou 
hlavičkou,“ přibližuje svoji dobrovolnic-
kou práci pan Pavel. 

V PSN zajišťuje s kolegy celoroční 
program pro členy: různé přednášky, 
výlety, karnevaly, oslavu dne matek či 
dětského dne, nechybí Josefská a Václav-
ská zábava, dokonce pořádají i domácí 
zabijačku! Aby byly akce neslyšícím 
dostupné, používá se znakový jazyk 
a tlumočníci. „V rámci PSN fungují 
ještě různé kluby jako klub žen, seniorů, 
šipkaři a další. Jim poskytujeme zázemí,“ 
doplňuje.

Pavlova kolegyně Šárka Prokopiusová 
o něm říká: „Práce v Pražském spolku ne-
slyšících je pro Pavla životní náplní. Do-
káže sehnat peníze, zařídit, co je potřeba, 
stará se i o budovu, ve které náš spolek 
sídlí. Často jej v pátek pozdě odpoledne 
potkáme v montérkách a následující sobo-
tu už v obleku jako organizátora slavnost-
ní akce. Je spolehlivý, kdokoliv potřebuje 
poradit či pomoci, nikoho neodmítne. 
Chceme mu poděkovat za dlouholetou 
práci a neutuchající nadšení. Je jisté, že 

Cena Olgy HavlOvé
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→
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pavEl ŠturM jE 
ŽENatý a jEHo 
paNí jE NEslyŠíCí. 
Mají Dvě Děti 
a obě jsou těŽCE 
NEDoslýCHavé. tEď 
sE těŠí Na NarozENí 
ČtvrtéHo 
vNouČEtE, přiČEMŽ 
jEDNa vNuČka 
jE slyŠíCí, DruHá  
vNuČka a vNuk 
jsou NEslyŠíCí.



bez jeho přispění bychom v letošním roce neslavili 150. výročí 
založení Pražského spolku neslyšících.“ Moc rádi mu toto 
poděkování tlumočíme. 

Aby obraz dobrovolnické práce Pavla Šturma byl úplný, 
doplňme, že od roku 1996 je viceprezidentem Spolku neslyší-
cích a nedoslýchavých osob v ČR (SNN) a vede Radu neslyší-
cích, která podporuje pobočné spolky SNN sdružující neslyšící 
členy. 

Zajímá mě, co by chtěl pro neslyšící změnit. „Především 
dvě věci. Zaprvé, aby se do práce spolku více zapojovali mladí 
neslyšící. A zadruhé: stále je málo tlumočníků a já pořád mu-
sím někomu vysvětlovat, že neslyšící tlumočníka potřebuje. To 
by už dnes mělo být samozřejmostí!“

Mám důvěru, tak pracuju dál
Když se tak zamyslím, je to už pěkná řádka let, co se pan 
Pavel coby dobrovolník angažuje ve prospěch neslyší-
cích.  Co ho při této práci drží?  Čím si zasloužila jeho 
dlouhodobou věrnost? „Byl jsem prostě aktivním členem 
a dostal jsem důvěru ostatních. A jelikož důvěru mám 
stále, tak pracuji dál,“ odpovídá jednoduše. Myslím však, 
že jenom důvěra nestačí. Sám pan Šturm dále mezi řečí 
řekl: „Mám srdce pro neslyšící. Energie přichází sama, 
protože vím, proč to dělám, a pořád mě to moc baví.“

Že při tom bylo (a je) třeba zdolávat nemálo překá-
žek, je nasnadě. „Musel jsem se naučit psát projekty, 
shánět peníze, přesvědčovat lidi a motivovat je. Prostě 
jsem musel,“ shrnuje lakonicky. A stejně stručný a vý-
stižný vzkaz má pro ty, kteří se potýkají s podobným 
handicapem: „Prostě musíte vydržet a nevzdávat se!“ 

vzkaz pro slyšící: artikulujte
Pro nás, slyšící, svůj vzkaz rozvedl: „Nebojte 
se komunikovat s lidmi, kteří neslyší. Často se 
stává, že když někdo zjistí, že neslyšíme, tak se 
lekne a „uteče“. Přitom stačí jen trochu více arti-
kulovat. Pokud má mluvící vousy nebo žvýká, odezírání nám 
jde hůře. Ale cokoliv se dá napsat na papír či na mobil. Jen 
pozor na to, že čeština je v podstatě pro neslyšícího cizím jazy-
kem. Má zcela jinou gramatiku a pravidla než jazyk znakový, 
a proto mnoho neslyšících psanému textu občas nerozumí. 
Takže pokud je třeba probrat něco důležitého, např. smlouvu, 
potřebujeme tlumočníka. Což neznamená, že bychom neuměli 
číst (to je častá námitka laiků, když je upozorníme na to, že ne 
vše lze vyřešit psaním).“

Dále říká, že neslyšícím nejvíce pomůžeme, když budeme 
respektovat jejich potřeby – při komunikaci potřebují mluvící-
mu vidět na ústa a on musí mluvit pomaleji a dobře artikulo-
vat. „Také nám pomůže, když nás někdo upozorní na něco, co 
dobře slyšící vnímá jako varování, třeba že jede sanitka 
nebo že nám upadly klíče. My to prostě to neslyšíme.“ 

Za sebe slibuji, že to budu dodržovat. A vy?

Cena Olgy HavlOvé

→
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Bylo to 5. května 1995, VDV slavil páté výročí svého založení 
a v Lobkovickém paláci se konalo první udělení Ceny Olgy 

Havlové. Cena Olgy Havlové – cena pro člověka, který se 
přes svůj těžký zdravotní handicap angažuje pro druhé – 
byla tehdy originální myšlenkou. Měla dát společnosti 
signál, že lidé se zdravotním postižením nejsou ani jen 
příjemci dávek a různých benefitů, ani doživotní přítěží 
státu jako chovanci ústavů sociální péče, ale že mohou 

projevit svůj cit a ochotu pomáhat druhým. Ano, každý 
člověk může být užitečný pro své okolí. 

Scénář první slavnosti sestavil spolu s VDV Jaro-
slav Kořán. Na přání paní Olgy byly pozvány nejen 
významné osobnosti společenského života, dárci, 
sponzoři, přátelé a podporovatelé VDV, ale také 
velká skupina větších dětí a dospělých s mentálním 

postižením. Musím říci, že pozvání lidí žijících 
do té doby v ústavech či dětských domovech se 
stalo tradicí a tito lidé nikdy nechyběli, ani když 
už se jejich životní situace změnila a oni byli 

obyvateli chráněného bydlení, pracovali 
v chráněných dílnách, navštěvovali školy 
pro děti se speciálními potřebami, nebo se 
úplně osamostatnili. 

Olga Havlová pronesla krátké uví-
tání a poděkování těm, kdo slavnost uspořádali. 
V 90. letech byli hudební interpreti čeští i zahraniční 
častými hosty benefičních koncertů, a proto jim, 
přítomným hudebníkům, ze srdce děkovala. Pak 
vyhlásila z pěti navržených kandidátů vítězku Ceny 
Olgy Havlové 1995. Paní Jana Hrdá, kvadruple-
gička upoutaná na speciální vozík, s elánem, který 
byl v 90. letech hnacím motorem mnoha osobností, 
jež chtěly měnit svět k lepšímu, založila s několika 
dalšími Pražskou organizaci vozíčkářů a zapojila ji 
do světového hnutí Independent Living (nezávislý 
způsob života). Mnoho nás svým životem nauči-
la a na počátku pomáhala i při rozjezdu VDV. Její 

zásluhou byla definována osobní asistence, později 
působila v Národní radě osob se zdravot-
ním postižením a ve Vládním výboru pro 
zdravotně postižené občany. 

okéNko 
MilENy ČErNé
Co vítE o …?

prvNí uDílENí
CENy olgy Havlové



poDěkováNí 
při CENě olgy Havlové 2018 získali:

za výzNaMNou fiNaNČNí poDporu
→  Merger vision, s. r. o. – za každoroční příspěvek již od r. 2010 na programy VDV 

cestou Adventních koncertů dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří KŠB (Jiří 
Mareš)

→  Milada voborníková – za dvacetiletou pravidelnou podporu projektů VDV
→  Nadace ČEz – za podporu projektu VDV Stipendia Nikoly Tesly, který od r. 2015 

pomáhá znevýhodněným vysokoškolským studentům technických oborů 

za úČiNNou spolupráCi
→  kreston a&CE – za zpracování odborných posudků pro VDV bez nároku na honorář
→  Honza Homola z kapely Wohnout – za pomoc těžce nemocnému Maximkovi 

uspořádáním sbírky a dražbou kytary, které vynesly téměř 200 tisíc korun
→  vít olmer – za dlouholetou pomoc VDV v oblasti IT

za sport pro CHaritu
→  Maxprogres, s. r. o. – za pravidelnou účast na charitativních závodech ve prospěch 

VDV a uspořádání sbírek, které vynesly více než 150 tisíc korun handicapovaným
→  EsN liberec technické univerzity v liberci – za uspořádání pěti ročníků 

studentského charitativního závodu, které vynesly téměř 200 tisíc korun na pomoc 
potřebným z Liberce

→  CoNCur (Czech), s. r. o. – za pravidelnou účast na charitativních bězích 
ve prospěch VDV a uspořádání sbírek zaměstnanců na pomoc lidem s handicapem, 
které vynesly 180 tisíc korun

za vyNikajíCí rEalizaCi projEktu
→  MuDr. Mahulena Mojžíšová, primářka Dětského oddělení nemocnice 

Hořovice – za zásluhy o vznik pracovní skupiny dětské paliativní péče České 
společnosti paliativní medicíny a za aktivity vedoucí k dostupnosti paliativní péče pro 
dětské pacienty

→  psychoterapeutka petra a novinář petr třešňákovi – za prosazování 
a obhajobu práv dětí a dospělých s těžkou poruchou autistického spektra 

→  ing. vít lesák, ředitel platformy pro sociální bydlení – za prosazování zákona 
o sociálním bydlení a realizaci projektů vedoucích k dostupnosti bydlení pro lidi 
v nouzi

za DobrovolNiCtví
→  Děti z Dětského domova v Chrudimi – za pomoc handicapovaným trojčatům 

Koláčkovým formou sběru kartonů, novin a časopisů od občanů Chrudimi a předáním 
výtěžku 4 500 korun mamince trojčat

Cena Olgy HavlOvé    6

HlavNí MEDiálNí partNEři  

CENy olgy Havlové:

MEDiálNí partNEři:

partNEři:



laurEát CENy vEřEjNosti  
MartiN kabát
asistent při terapeutických aktivitách pro autistické děti ve spolku aDaM – autistické děti a my, z. s.

Martin Kabát vystudoval SOU v oboru zahradník-aranžér. Trpí poruchou autistického spektra typu Aspergerův syn-
drom a poruchou aktivity a pozornosti – syndromem ADHD. Od roku 2016 pomáhá svojí asistencí mládeži s au-
tismem překonávat překážky nejen v tělocvičně, ale i v životě. Je dochvilný, poctivý, laskavý. Nevynechal žádnou 
lekci. Je zde pro rodiče autistických dětí, kteří s ním konzultují přístup ke svým dětem. Pan Martin překonal těžká 

období ve svém životě a přes svůj handicap se rozhodl pomoci jiným autistickým lidem. 

Do uŽŠíHo výběru pro CENu vEřEjNosti postoupili  
Šárka koHoutová aktivizační pracovnice v Domově pro seniory Centrin Cz, s. r. o. 

Paní Šárka se narodila jako jedno z dvojčat. Při předčasném porodu došlo k přidušení plodu a následnému krvácení 
do mozku. Prognóza nebyla příliš optimistická, přesto vystudovala střední školu a poté ještě jednoroční studium an-
gličtiny. Během školní docházky absolvovala několik let výuky upravené hry na piano, sólového a sborového zpěvu. 
Již více než 10 let pracuje na pozici aktivizační pracovnice a knihovnice v domově pro seniory. Připravuje pro ně 

literárně-hudební pořady, ve kterých seniorům přibližuje životy a díla různých autorů, hudebníků, filmových hvězd. 
Snaží se jim formou literatury a zpěvu přiblížit i anglický jazyk. Navštěvuje i jiné domovy pro seniory, pečovatelské 

domy a základní školy a píše o seniorech do novin, aby lidé viděli, že i oni si dokáží užívat života plnými doušky. Navzdory prognó-
zám lékařů i svému handicapu se dokázala postavit na své vlastní nohy a rozdávat radost. 

riCHarD Navrátil předseda správní rady neziskového sdružení křiŽovatka.Cz, z. s.

Pan Richard má diagnózu dětské mozkové obrny. Do roku 1989 byl pouze ležící pacient, dnes díky moderním pomůc-
kám funguje připoután k vozíku, který sám dokáže ovládat. Před 16 lety založil občanské sdružení Křižovatka, které 
provozuje počítačový klub U Zeleného ptáka v Praze Kunraticích. Cílem klubové činnosti je vzdělávání handi-
capovaných a seniorů na počítačích a v angličtině. Klub také pořádá výlety pro handicapované a jejich vernisáže. 

Pan Richard poskytuje klubu bezplatně prostory a pracuje zde 3 dny v týdnu. Ač se bez pomoci ostatních neobejde, 
pomáhá jiným. 

roMaNa skála-rosENbauM zakladatelka a ředitelka organizace parkinson-Help, z. s.

Paní Romana má od svých 30 let diagnózu Parkinsonovy nemoci. Již mnoho let bojuje za zlepšení podmínek nejen 
pro pacienty s touto chorobou. Vybudovala fungující organizaci, šíří osvětu ve společnosti, mezi pacienty a jejich 
rodinnými příslušníky i mezi zdravotními a sociálními pracovníky. Pro paní Romanu neexistuje problém, který by 
i přes svůj handicap nezvládla vyřešit. Umí reagovat v každé situaci, jednat a přesvědčovat o dobré věci. Nedokáže 

nečinně sedět, je vždy připravená naslouchat a podat pomocnou ruku, kde je potřeba.

alENa tErEziE vítEk
koordinátorka kavárny potMě a spoluautorka Návštěv potMě v rámci Nadačního fondu Českého rozhlasu

Paní Alena se od narození potýká se zrakovou vadou, do svých 16 let částečně viděla, pak ale přišla o zrak úplně. 
Od malička se věnovala hudbě, vystudovala konzervatoř. Od roku 2005 spolupracuje se Světluškou, koordinuje její 
sbírkové dny, každoročně exceluje na Koncertu pro Světlušku. Zajišťuje též nábor a koordinaci pracovníků Kavárny 
POTMĚ. Paní Alena učí soukromě zpěv a se svou fenkou německého ovčáka se věnuje canisterapii v zařízeních pro 

lidi s postižením. Své lidské i pracovní zkušenosti také vtiskla do vzniku sociálního start-upu Návštěvy POTMĚ – 
dochází do domácností za seniory a svým zpěvem, chápajícím slovem i hlubokým nasloucháním otevírá jejich duše 

a srdce. Po městě se pohybuje s velkým sebevědomím, což je motivací pro další nevidomé.  I přes všechna svá postižení a onemocně-
ní nepřijala roli oběti a je pro druhé vzorem.
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jsou lidé, kteří vám při rozhovoru 
přirostou k srdci a o jejichž slovech 
musíte ještě dlouho přemýšlet.  
a přesně takto inspirativní je jiří Šedý 
(41), laureát Ceny olgy Havlové z roku 
2002, se kterým jsme nedávno hovořili 
o tom, jaké je to být „jiný“, co považuje 
za bohatství, o malování či o ženách. 
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Maminka o vás mluví, že 
jste jinak obdarovaný. Co to 
znamená?
Začalo to už ve škole. Dlouho jsem nevě-
děl, že jsem jiný. Že mám Downův syn-
drom. Ani jsem nevěděl, co taková diagnó-
za znamená. Až pak jsem začal studovat, co 
to vlastně je. A dostal jsem odpověď, že je 
to dar. Dar, který mám já a další lidé.

to bylo na základní škole?
Ano, vystudoval jsem ji internátně. Byla 
to řehole! Byly tam učitelky a jedna, 
která mě učila, mě bila. Udělal jsem třeba 
kaňku a šup, dostal jsem pohlavek.

a co spolužáci?
Měl jsem jednoho spolužáka. Aleš se jme-
noval. Šikanoval mě. Dokázal manipulo-
vat s lidmi. Dostal se do špatné party. 

jak jste se bránil?
Pomohla mi maminka. Aleš byl z rodiny, 
kde ho mlátili, chybělo mu doma vlídné 
slovo. Moje maminka ho proto jednou 
pozvala do cukrárny. Byl nadšený. 

A mamince slíbil, že se ke mně bude 
chovat hezky. A opravdu. Jednou za čas 
jsme ho vzali na zmrzlinový pohár a on 
byl jakýsi můj ochránce.

a kdy jste si uvědomil, že jste 
jiný?
Až v dospělosti. Jak jsem dospíval, začali mi 
říkat: „Ty seš ale pitomej, ty seš divnej…“ 

kdo to říkal?
Lidi. Venku. To mi mohlo být tak šestnáct. 
V té době jsem začal přemýšlet, že asi se 
mnou něco bude. 

vystudoval jste praktickou 
školu. Co se vám tam líbilo?
Vaření! Hned ráno jsme šli do kuchyně. 
Jak jsem ale začal vařit, začal jsem 
tloustnout. (smích) A pak už mi vadilo, 
jak jsem tlustý, tak jsem začal hubnout. 

vaše maminka mi říkala, že 
každý týden chodíte do kostela. 
Cítím tam sílu. Sílu a cestu. A kde je 
cesta, tam je i cíl.

je pro vás důležitější cesta, 
nebo cíl?
Cesta. Ta je nejdůležitější. Potkáváte při 
ní různé bytosti, které vás nabíjí energií. 

a teď z jiného soudku: prý rád 
uklízíte?
Ano, je to moje vášeň! Třeba moje 
sestra Leonka úklidu moc nedá. Ale 
zase je to milionová sestra a je skvělá 
v jiných věcech. To já, když vidím 
nějaký nepořádek, tak mi to prostě 
nedá. Musím jít a uklidit, jinak bych byl 
neklidný. 

sedíme ve vašem pokoji, 
kde máte všechno seřazené 
v šanonech…
To musí být. Bez pořádku ve věcech bych 
těžko fungoval. Ale umím i žehlit, peru, 
vařím…

Co třeba?
Salát s řízkem, omáčky, roštěnku… Jsem 
klasik. 

ROzHOvOR

Veronika Cézová 
Foto: autorka a Václav Vlasák

rozHovor  
s jiříM ŠEDýM, 
laurEátEM CENy  
olgy Havlové 2002

jiNak 
obDarovaNý 
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a ve volném čase?
Sbírám známky. Mám i modrý Mauricius. 
Jen teda nevím, jestli je to originál. 

vy jste se osobně setkal 
s václavem Havlem. kdy?

Václav Havel mi v roce 2002 blahopřál 
k získání Ceny Olgy Havlové. Stiskl mi 
ruku. A tím jako by mi předal sílu. Sílu, 
která byla taková svítící, zářivá. Poznal 
jsem, že je to prezident na pravém místě. Já 
vím, že ne všechno, co dělal, bylo správné. 
Ale každý má své chyby. I prezident.

stal se pro vás symbolem?
Ano, lásky a dobroty. Cenil jsem si ho 
jako člověka, jako spisovatele. Třeba 
taková Audience! V jedné ukázce třeba je, 
že i jinak obdarovaný člověk jako já může 
získat bohatost. Ale zase si říkám, jestli 
člověka dělá bohatost, nebo chudoba.

a co člověka dělá lepším?
Rozhodně chudoba. Nepotřebuji zahlce-
nost penězi. Radši bych byl bohatý du-
ševně, než mít miliony. Teda mít peníze je 
taky důležité, ale na druhou stranu hodně 
peněz lidi kazí. Nejdůležitější jsou stejně 
rodinné vztahy. Za miliony si nekoupíte 
lásku ani štěstí. Vím, o čem mluvím. 
V Novém Jičíně byl jeden pán, který měl 
miliony, ale nechtěl podpořit charitu. To 
prostě nepochopím.

Nádherně malujete. jak vznikají 
vaše díla?
Nápad vzniká, když maluji skici. Jeden 
obraz mi trvá tak pět až šest hodin. 

zaujal mě jeden váš obraz. 
popíšete ho čtenářům?
Je to spojení přírody. Nahoře a dole je 
půda, uprostřed je nebe…

Nebe je uprostřed?
Jsem naivní umělec. Mohu si kompozici 
udělat, jak cítím. To je právě ta krásná iluze.

jaká témata vás přitahují?
Ženy. 

Čím vás fascinují?
Krásou. Něžností. Tyto vlastnosti 
jsou mi blízké. Holky jsou jiné. 
Takové správňácké. Žena dokáže 
muže nakopnout, posunout, motivovat 
správným směrem. 

v čem se liší muži a ženy?
Ženy mají větší schopnosti než muži. Ale 
je to jako váhy. Navzájem se potřebují, 
stále se vyrovnávají.

je něco, co umí žena lépe?
Milovat. Milovat muže. Čistě, opravdicky. 

jiří ŠEDý sE NaroDil 

s DoWNovýM syNDroMEM. 

v roCE 2002 získal CENu 

olgy Havlové. Napsal jiŽ 

přEs DEsEt kNiH, MalujE 

a své EsEjE si sáM ilustru-

jE. spolEČNě s MaMiNkou, 

pHDr. vlastou ŠEDou,  

pořáDají přEDNáŠky 

o vlivu výtvarNýCH 

tECHNik Na rozvoj DítětE 

s DoWNovýM syNDroMEM, 

výstavy, výtvarNé DílNy 

i přEDNáŠky Na střEDNíCH 

a vysokýCH ŠkoláCH. 

v MiNuléM roCE sE koNal 

jiŽ 9. roČNík MEziNároDNí 

litErárNí a výtvarNé sou-

těŽE o CENu jiříHo ŠEDéHo 

„NEjsEM Na světě sáM“.

ROzHOvOR
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zE Života vDv
připravila Hana Fűleová
Foto: Zdeněk Chrapek, Jiří Stokláska, archiv Skautského institutu, Pavel Bauer a archiv VDV

vDv v jarním období rozdělil příspěvky potřebným
Správní rada VDV na svých zasedáních v březnu a dubnu schválila poskytnutí nadačních příspěvků 
na projekty zaměřené na pomoc seniorům a oblast paliativní péče (66 organizacím rozdělila 
2 560 000 korun), nadačních příspěvků organizacím pomáhajícím sociálně znevýhodněným v programu 
Obyčejný život (12 organizacím rozdělila 420 000 korun) a nadačních příspěvků v programu Fond 
pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou (podpořila 60 dětí částkou 600 000 korun). Dále schválila 
přijetí nových studentů do stipendijních programů Fond vzdělání (13 studentů) a Stipendia Nikoly Tesly 
(4 studenti).

začala sezóna těm, kdo sportují a zároveň pomáhají
V sobotu 9. dubna vyběhli účastníci závodu Sportisimo ½Maraton Praha 2018 na trať a tým 
MAXPROGRES (Jiří Suchánek, Martin Vojtek a Martin Böhmer) svým sportovním výkonem pomohl 
nasbírat přes 55 tisíc korun na financování pohybové terapie pro Barunku i další potřebné. Sportovci, 
kteří na svých mobilních telefonech použili aplikaci Nadace ČEZ Pomáhej pohybem, nashromáždili 
potřebný počet bodů pro projekt VDV Ticho neléčí, a získali tak finance na pořízení sluchadel pro deset 
neslyšících dětí. Také sportovci ČSOB se činili – v rámci akce ČSOB Na zdraví společně přeměnili 
na dobrou věc – sbírku VDV na vozík pro handicapovaného Michala – energii v hodnotě 13 173 korun. 
Všichni sportovci si zaslouží velké poděkování!

akce pro veřejnost pořádané vDv
Pro zástupce neziskových organizací uspořádal VDV 27. března seminář na téma Péče o pozůstalé 
s průkopnicí v poradenství pro pozůstalé v ČR, psycholožkou a socioložkou dr. Naděždou Špatenkovou. 
Uskutečnily se dvě přednášky z cyklu Zdraví a životní styl v Městské knihovně: 7. února přednášela 
o výživě Ing. Monika Bartolomějová a 4. dubna nestor české psychiatrie dr. Radkin Honzák hovořil 
na téma Psychosomatika. Výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle zavítala kromě českých 
měst Přibyslav, Prachatice a Kolín také do zahraničí – vernisáže v litevském Vilniusu se začátkem 
dubna zúčastnily i zástupkyně VDV. 

Norské fondy
Společně s Nadací Open Society Fund a Skautským institutem se VDV podařilo uspět s nabídkou 
ve výběrovém řízení na administraci programu Active Citizens Fund. V následujících letech nás čeká 
spousta práce, ještě více administrace, ale určitě také řada skvělých projektů na podporu aktivního 
občanství, demokracie, genderové rovnosti či životního prostředí. Máme velkou radost!

beseda na podporu projektu Nejdřív střecha
Na podporu projektu Nejdřív střecha se díky elánu Aleny a Jiřího Švejnohových uskutečnila 14. března 
přednáška renomované novinářky Petry Procházkové s následnou besedou. Na Střeše Lucerny proběhla 
diskuze o velmi aktuální svobodě slova a ohrožených novinářích. Celý výtěžek (přes 8 tisíc korun) 
putoval na pomoc lidem bez přístřeší. Více informací o projektu Nejdřív střecha i o tom, jak jej 
podpořit, najdete na webu nejdrivstrecha.cz.

Díky japonskému festivalu do velké británie
V Národním domě na Vinohradech se mohli zájemci 3. a 4. března zúčastnit festivalu japonského 
lidového umění. Bohatý program nabízel např. možnost ochutnat sushi, poznat etiketu odívání 
do kimona, vyzkoušet si přípravu čaje, výrobu japonského cukroví, umění kaligrafie, výrobu tradičních 
panenek i další tamější zvyklosti. Část výtěžku ze vstupného (57 tisíc korun) organizátoři věnovali 
na projekt VDV Letní jazyková škola anglického jazyka ve Velké Británii pro děti z dětských domovů.

aktuálně



Ochota, s jakou se radnice Prahy 3 v čele 
se starostkou Vladislavou Hujovou k pro-
jektu Rok Olgy Havlové přihlásila, a naše 
společné vědomí, že první strom nemůže 
být nikde jinde než na Žižkově, překonaly 
i nástrahy počasí. Zástupci Prahy 3 nic 
nezanedbali. Pracovníci odboru životního 
prostředí předem připravili jámu a vyko-
panou zmrzlou zem na pár dní odvezli, 
aby ji nechali rozmrzat. 

Ve tři hodiny odpoledne, v den sá-
zení stromu Olgy Havlové, kterým se 
v Praze 3 stala lípa velkolistá, se mraky 
rozestoupily a po dlouhé době vykouklo 
slunce. „To aby se Olga mohla podívat,“ 
komentovala to jedna z přihlížejících.

„Je mi velkou ctí, že jsme zasadi-
li první lípu pro paní Olgu Havlovou, 
která je žižkovskou rodačkou. Myslím, 

že odkaz paní Olgy si musíme nadále 
připomínat už kvůli tomu, že to byla 
žena, která ctila svobodu, statečná žena. 
V dnešní době je takových lidí potřeba,“ 
řekla při zahájení akce Vladislava Hujová 
a spolu s předsedkyní správní rady VDV 
Milenou Černou přihodily do jámy první 
hlínu. Čerstvě zasazenému stromu pak 
na Parukářce požehnal pražský biskup 
Václav Malý. Slavnostnímu aktu přihlíže-
lo několik desítek lidí, kteří v chladném 
počasí rádi využili nabídku teplého čaje, 
kávy či svařeného vína. Nápoje dodala 
a ochotně bezplatně servírovala společ-
nost ProfiCatering.

Olga Havlová prožila dětství na Žižko-
vě a jako dítě navštěvovala Milíčův dům, 
jehož zakladatelem byl humanista Přemysl 
Pitter. Specifické žižkovské prostředí 

ovlivnilo i pozdější život Olgy Havlové. 
V roce 1964 se na žižkovské radnici pro-
vdala za Václava Havla. Na Vackově, 
v blízkosti Židovských pecí, se dnes na-
chází ulice, která nese její jméno.

prvNí stroM 
olgy Havlové 

letošní březen byl mimořádně chladný. přes den se 
teploty sotva dostaly nad nulu, v noci klesaly hluboko 
pod. v prvním týdnu třetího měsíce ležela na pražské 
parukářce souvislá vrstva sněhu. Nápad zasadit 7. března 
na vrchu svatého kříže strom, který ponese jméno paní 
olgy Havlové, vypadal téměř neproveditelně.

Text i foto: Libuše Bautzová
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poloviNa stroMů olgy 
Havlové uŽ vysazENa
rok olgy Havlové jE uŽ 
vE své DruHé ČtvrtiNě. 
Do koNCE květNa jsME 
z CElkovéHo poČtu 85 
vysaDili spolEČNě s Městy, 
obCEMi a růzNýMi orga-
NizaCEMi 43 stroMů, ktEré 
buDou paNí olgu připoMí-
Nat. DěkujEME vŠEM, kDo 
sE k projEktu připojili, 
zEjMéNa pak NaŠiM part-
NErůM, ktErýMi jsou ČEská 
tElEvizE, ČEský rozHlas, 
MiNistErstvo zaHraNiČ-
NíCH věCí Čr, juNák – ČEs-
ký skaut, ČEské zastoupE-
Ní volvo a auto průHoNiCE 
a praŽské stroMy.

poDpořtE prosíM sbírku  
Na sázENí 85 stroMů olgy Havlové!
Pomozte nám zasadit po celé České republice 85 stromů na památku  
Olgy Havlové! Letos si připomínáme její nedožité 85. narozeniny.  
VDV nazval tento rok Rokem Olgy Havlové a pořádá řadu aktivit  
připomínajících odkaz někdejší první dámy. Přehled těchto aktivit,  
mapku s místy, která se zapojila do sázení stromů, a informace o sbírce  
najdete na www.vdv.cz/projekty/rok-olgy-havlove.
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kalendáRium

pozNaMENEjtE si Do DiářE 
připravila Hana Fűleová 

 
29. května se uskuteční benefiční představení Divadla LETÍ Olga (Horrory z Hrádečku) 
ve prospěch VDV.

31. května je uzávěrka dalšího kola lékařských seminářů v Salzburgu. Informace pro lékaře, 
kteří se chtějí přihlásit, jsou uvedeny na vdv.cz/projekty/salzburg-seminars.

2. června poběží běžci dobré vůle Mattoni ½Maraton České Budějovice 2018 ve prospěch 
lidí se zdravotním postižením.

13. června se běžci dobré vůle zapojí do O2 Pražské štafety 4×5 2018 a svým sportovním 
výkonem přispějí na pomoc lidem se zdravotním postižením.

23. června se koná závod Mattoni ½Maraton Olomouc 2018. Běžci dobré vůle na něm 
podpoří sbírku na pomoc lidem se zdravotním postižením.

červen–srpen: putovní výstavu fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle budou hostit 
města Poděbrady, Týniště nad Orlicí, Tábor, Vrchlabí a Neratov.

5.–8. července se koná 26. ročník festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice 2018, v rámci 
kterého bude věnovaná vzpomínka Olze Havlové.

7. července se uskuteční charitativní triatlonový závod Pálava Race 2018 ve prospěch VDV.

do 25. srpna mohou studenti se zdravotním nebo sociálním handicapem podávat žádosti 
o stipendium z Fondu vzdělání, který je společným projektem ČSOB a VDV.

srpen: celkem 15 dětí z dětských domovů a pěstounských rodin se zúčastní Letní jazykové 
školy ve Velké Británii, pořádané ve spolupráci s CK INTACT – studium v zahraničí, s. r. o.

podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz
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(uvedení dárci přispěli v období od 1. 2. do 30. 4. 2018 částkou 5 000 kč a více.)Připravila: Gabriela Bauer

ČSOB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 500 000 kč
ministerstvo zahraničních věcí ČR . . . . 50 000 kč
Jizerská 50   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36 150 kč
Quinta-analytiCa, s. r. o.   .  .  .  .  .  .  .  . 30 000 kč
united parcel Service Czech Republic, s. r. o.  .25 600 kč
vojtěch Sedláček . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 kč
pointpark properties, s. r. o. . . . . . . . . . .22 300 kč
Radim koběrský . . . . . . . . . . . . . . . . 22 000 kč
libuše körnerová . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 kč
Jiří Suchánek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 000 kč
markéta tesková  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 000 kč
phdr. Soňa nigrinová . . . . . . . . . . . . . 15 000 kč
tomáš krčál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 000 kč
martin a Jana vojtovi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17 144 kč
Jana pavlová . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kč
Jana Rybenská  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 kč

marie Schwarzová   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 kč
pavel pihrt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 kč
Hospodářská komora ČR . . . . . . . . . . . 9 300 kč
viktor dvořák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 000 kč
david navarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 kč
michaela korábová . . . . . . . . . . . . . . . 6 800 kč
ing. Jan vraný  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kč
vladimir lukanin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 400 kč
andrew Hicks   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 kč
dagmar kušnírová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 kč
erika Bartová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč
Hana žáková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč
Christian edward Blatchford . . . . . . . . . 5 000 kč
petr dufek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 kč
vladimír Růžička  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 kč
vojtěch mádr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč

DěkujEME 
NaŠiM DárCůM za přízEň a poDporu

www.vdv.cz

