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„opět žiju 
plnohodnotný 
život,“ 
říká Tereza Nagyová,  

laureátka Ceny  

olgy Havlové 2019



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.

„Člověk nesmí zabřednout do žádné sebelítosti,  
spíše by neměl zapomínat, že existují lidé, kteří jsou na tom 
hůř. Jestliže se řádové sestry starají o těžce mentálně a fyzicky 
postižené děti, mám za to, že nesou těžší úděl než člověk 
u výslechu. Pečovat o takto postižené děti znamená vynaložit více 
síly, obětavosti i pokory.“  
Olga Havlová v rozhovoru pro Lidové noviny1993/298, Tichost paní Olgy. 

Slovy Olgy Havlové bych ráda vzdala poctu lidem, kteří nezištně a obětavě pomáhají 
ostatním. Bez pomoci dárců, dobrovolníků, zástupců firem, které zdarma či zvýhodněně 
poskytují služby, by naše činnost nebyla možná. Každý rok se můžeme opřít o pomoc 
stovek lidí, kteří s námi sdílejí odkaz Olgy Havlové. Slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové 
je příležitostí, jak vám všem poděkovat. Je to svátek vzájemné pomoci a sounáležitosti. 
Zvláštní ocenění si zaslouží ti, kteří pomáhají navzdory nepřízni osudu, která je potkala. 
Těmto výjimečným lidem udělujeme Cenu Olgy Havlové a Cenu veřejnosti.

Časopis Dobré zprávy vám nabízí střípky z udělení Ceny Olgy Havlové. Seznámí 
vás se životním příběhem Terezy Nagyové, která získala letošní cenu, a také se životním 
osudem nositele Ceny veřejnosti. Rozhovory s Taťjánou Langáškovou a Tomášem 
Novotným vám zprostředkují pohledy našich dárců a spolupracovníků.

Na závěr bych ráda učinila jedno zvláštní poděkování. Naše dlouholetá spolupracovnice, 
která dobrovolně více než deset let vede časopis Dobré zprávy a připravuje pro něj 
rozhovory, Irena Šatavová, odchází na zasloužený odpočinek. Za celou nadaci a zvlášť 
za sebe bych chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci, za to, kolik nás naučila, kolik nám 
věnovala času a jak prostřednictvím krásných rozhovorů dokázala nám všem přiblížit 
životní příběhy našich spolupracovníků a dárců. Milá Ireno, ze srdce Vám děkujeme!

Nám všem bych chtěla popřát, aby se i nadále naše cesty prolínaly se životním osudem 
laskavých a velkorysých lidí jako Irena Šatavová, jako letošní ocenění a jako vy všichni, 
kteří stojíte při nás.

  

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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EDITorIal
poCTa všEm, kDo pomáHají



zavzpomínejte prosím na své 
dětství, kdy asi ještě bylo 
všechno fajn.
Jsem rodilá Pražačka – narodila jsem 
se ve Vršovicích (1986), dětství a pu-
bertu jsem pak prožila na Národní třídě, 
kde jsme bydleli. Byla jsem jedináček 
a do čtyř let, než se moji rodiče rozvedli, 
jsem byla svědkem občasného domácího 
násilí. Zpětně si myslím, že to a stres 
s tím spojený se podepsaly na mých poz-
dějších zdravotních problémech. Na dět-
ství vzpomínám málo, protože tam patří 
i komplikovaný rozvod, hádky a dohady 
mezi oběma stranami, tak jsem to raději 
vytěsnila. Máma byla tehdy neuvěřitelná, 

jak všechno zvládala a dokázala se o nás 
postarat. Když jsem přešla do puberty, 
naše povahy se začaly „prát“ a měly jsme 
pak dost komplikovaný vztah, kdy uměla 
být i hodně tvrdá. Proto jsem se brzy osa-
mostatnila a chodila na brigády… 

Takže žádné hezké vzpomínky?
Těch je samozřejmě dost, třeba časy strá-
vené s prarodiči, doba dovolených... Nebo 
si pamatuji na to, když mě v 11 letech 
poslali samotnou na 5 týdnů k nevlastní 
babičce do Los Angeles a já jsem objevila 
úplně jiný svět v Beverly Hills. Také díky 
tomu dnes vládnu dobrou angličtinou, což 
jsem později dobře uplatnila v práci.

Se zdravím jste v té době potíže 
neměla?
Už po mém narození se objevily problé-
my s kyčlemi, takže jsem dva roky nosila 
strojek na nožičky. Později v pubertě jsem 
kvůli rostoucím potížím s pohybovým 
aparátem musela zanechat závodního 
plavání. A když jsem byla v posledním 
ročníku gymnázia, diagnostikovali mi 
Crohnovu chorobu. 

2005 
jak se u vás projevila?
Spustil to absces na konečníku a pak se 
připojily další příznaky: průjmy, hubnu-
tí, celkové slabosti… Asi po 9 měsících 

ŽIvoT SE STomIí: 

„opěT ŽIju 
plNoHoDNoTNý 
ŽIvoT,“
říká TErEza Nagyová, 
laurEáTka CENy olgy Havlové 
2019

vypadá tak na dvacet či trochu více, a přitom 
jí letos bude 33 let. od 18 let žije s agresívní 
formou Crohnovy nemoci, která vyústila 
v uměle vytvořené vyústění střeva mimo dutinu 
břišní formou vývodu neboli stomií. o stomii se 
příliš veřejně nemluví a moc se toho o ní neví. 
a tak se Tereza po vlastních zkušenostech 
rozhodla být tím, kdo toto tabu poruší a formou 
blogu pomůže lidem se stejným postižením 
(stomikům). „Stomie mi zachránila život,“ tvrdí 
dneska. když jí bylo nejhůř, přikázala si: „vstaň 
a běž.“ oba citáty by se hodily na titulek. 
zajímavý je však celý rozhovor s ní. 

→

Irena Šatavová 
Foto: z archivu Terezy Nagyové
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různých vyšetření mi lékaři řekli, že jde 
o Crohnovu nemoc, a začali s tehdy kla-
sickou léčbou, tedy s kortikoidy. Bylo mi 
osmnáct let…

zabraly?
Moc ne. Dál jsem hubla, ve škole jsem 
občas únavou usínala, ale i tak jsem matu-
ritu udělala. Pak jsem nastoupila na sou-
kromou Vysokou školu mezinárodních 
vztahů a diplomacie na Santošce a ve tře-
tím ročníku jsem odjela na rok studovat 
do Švédska. Protože mi však po návratu 
neuznali zkoušky tam složené a protože, 
po pravdě řečeno, mě tohle studium vůbec 
nebavilo, tak jsem školu nedokončila 
a v roce 2009 jsem nastoupila do práce.

2009
kam?
Do největší ropné společnosti ExxonMo-
bil, která zpracovává ropu a zemní plyn 
a vyrábí maziva a petrochemické výrobky. 
Měla jsem na starosti lodní byznys – 
zásobování loďařů, rejdařů a firem oleji 
a mazivy. Byla to hodně náročná práce.

jak se snášela s vaší nemocí?
Měla jsem štěstí, že jsem v Motole 
potkala pana doktora Hrdličku, který 
mi asi v roce 2007 předepsal tehdy ještě 
téměř neznámou biologickou léčbu, která 
začala zabírat. Takže jsem si moc nepři-
pouštěla, že jsem nemocná, a pracovala 
jsem na plné obrátky. Ne že by mě práce 
v korporátní firmě nějak obzvlášť bavila, 
ale brala jsem to jako dobrou zkušenost. 
Velkou výhodu jsem navíc měla v tom, 
že tato americká společnost má ve svém 

firemním kodexu zakotveno zdraví 
na prvním místě, tudíž mou nemoc a s ní 
spojené výpadky ze zdravotních důvodů 
tolerovali a byli vstřícní.

2012
ale…
… ale moje nemoc stále postupovala, 
začaly se mi dělat další abscesy a píštěle, 
takže lékaři přistoupili v roce 2012 ke ko-
lostomii, tedy k vývodu tlustého střeva 
otvorem v břiše.

Takový zásah musí být pro mla
dou dívku téměř zničující. jak 
jste to zvládala?
Já jsem se po operaci normálně vrátila 
do práce, ale po dvou letech u mne nastal 
totální kolaps. Souhrou okolností se mi 
sesypal vztah, nastaly problémy v rodině, 
bylo toho hodně v práci. Nastoupila jsem 
na nemocenskou, kde jsem za 7 měsíců 
zhubla o 20 kilo. Vážila jsem těsně nad 
40 kg a dostala jsem se do neudržitelného 
stavu – hubnutí už nešlo zastavit, i když 
jsem chtěla, lékaři si se mnou nevěděli rady. 

2014
Co vám pomohlo?
Rozhodnutí držet se jako voják a nedat se. 
Řekla jsem si: Vstaň a běž! Máš jen jednu 
možnost restartu. Udělala jsem totální 
detox své hlavy i těla. Jedna léčitelka mi 
předepsala čistící dietu pro tělo a pomoh-
la mi též s vyčištěním hlavy – odhodit 
strach, vypudit všechny špatné myšlenky, 
nejdřív je zpracovat v hlavě a pak je z ní 
vyhodit, věřit, že zase bude dobře… Hod-
ně mi pomohl můj pes Deel, kterého jsem 

si pár měsíců před kolapsem vzala na kost 
vyhublého a utýraného z psího útulku 
a teď jsem věděla, že má na světě jenom 
mě. Deel mě podržel psychicky a já 
tvrdím, že mě zachránil. Máma mi zase 
pomohla fyzicky – v těžkých situacích je 
její povaha armádního generála užitečná, 
rozkáže, co se udělá, prostě velí.

Takže jste se z toho dostala?
Dostala. Ujasnila jsem si, co chci a co 
mohu. Do práce se vrátit nechci, to by mě 
zničilo. Revizní lékař z odboru sociální 
péče mi napsal invaliditu třetího stupně 
a jen kroutil hlavou, proč jsem ji nedosta-
la už dřív. Poradil mi, jaké kroky mohu 
podniknout a na co mám nárok – tedy 
věci, které mi před tím žádný lékař neřekl. 
Tehdy jsem si uvědomila, jak je náš zdra-
votnický a sociální systém málo podpůr-
ný a že pacient zůstává na svou nemoc 
nakonec převážně sám… 

2016 
Invalidní důchod ale člověka 
žijícího v praze asi neuživí…
Neuživí. Zapojila jsem se do pacient-
ské organizace sdružující stomiky (tedy 
lidi s vývodem), poznávala jsem jejich 
příběhy a těžkosti, s nimiž se museli sami 
vyrovnávat, otevřeně jsme diskutovali. 
A to vyústilo v mé rozhodnutí založit 
v roce 2016 blog NEJSEMTABU, kde 
jsem o všem, co život stomika přináší, 
psala a dělila se s lidmi o své zkušenosti, 
jak se stomií žít. Ohlasy byly pozitivní 
a to mně dodávalo sílu a chuť pokračovat 
dál a dotýkat se i hodně osobních věcí, 
které dosud byly TABU. Našla jsem v této 
osvětě poslání pro svůj život: Stát se 
prostředníkem či chcete-li médiem, které 
stomikům usnadní život tím, že jim zpro-
středkuje vše, co potřebují vědět.

2017 
To je nesmírně záslužná dobro
volnická práce, za kterou je vám 
letos udělena Cena olgy Hav
lové. ale jde o práci neplacenou, 
takže vám finančně nepřilepší.
Je to tak. Když jsem o tom přemýšlela, 
rozhodla jsem se k dobrovolnictví přidat 

Cena Olgy HavlOvé

→
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Stomie je uměle vytvořené vyústění dutého orgánu mimo tělo. podle 
toho, který orgán je vyveden, rozeznáváme kolostomii (vývod tlus
tého střeva), ileostomii (vývod tenkého střeva) a urostomii (vývod 
močových cest). zavedením vývodu dochází ke změně základních 
fyziologických funkcí. Stolice, střevní obsah či moč se vyprazdňují 
nepřirozenou cestou a za nezbytného používání stomických po
můcek. To nepochybně zasáhne do každodenního života pacienta 
a nese s sebou významné změny jeho dosavadního životního stylu. 
Díky široké škále stomických pomůcek a systémů si stomici zvykají 
na nový stav a mohou znovu vést plnohodnotný život.



i byznys, aby obojí bylo vyváženo. V roce 
2017 jsem založila značku MyPouch, 
v níž vyrábím spodní prádlo a plavky 
pro stomiky, které na českém trhu nejsou 
k dostání a v zahraničí jsou drahé. Mys-
lím, že tento byznys má velký potenciál, 
i když pro mě bylo těžké se do toho vpra-
vit a vše o látkách a prádle se naučit. Ale 
teď, po dvou letech, se firma rozjíždí a já 
věřím, že projekt bude úspěšný.

rok 2017 vám však přinesl 
i další operaci střev…
Ano. Při jedné dřívější kolonoskopii se 
mi protrhlo tlusté střevo a přišlo se na to 
až později, kdy se vnitřní absces projevil 
boulí na břiše, bolestmi, opět vznikaly 
píštěle, znovu jsem se potýkala s dreny… 
MUDr. Zuzana Šerclová, která mě měla 
na starosti ve střešovické vojenské nemoc-
nici, se stala primářkou nově zřízeného 
IBD centra pro zánětlivé onemocnění střev 
v Hořovicích a operativně mi provedla 
ileostomii, tedy vyústění tenkého střeva 
stomií na povrch těla – a to mi zachránilo 
život. Dnes mohu žít opět normálně, mohu 
jíst v podstatě všechno, jen to musím dělat 
pomalu a hodně při tom kousat. Každý 
stomik si musí vyzkoušet sám, co jeho 
zažívání dělá dobře, a  konat podle toho 

– prostě musí se naučit poslouchat své 
tělo. Podle mě se stomik už za tři měsíce 
po operaci může vrátit k normální stravě. 
Podpůrné pomůcky pro lidi se stomií 
jsou dnes moderní a dostupné, už nehrozí 
zápach kvůli netěsnosti pytlíků, do kterých 
je střevní obsah vyváděn a jenž dříve způ-
soboval vyloučení těchto lidí. Karbonové 
filtry jsou účinné a tento problém od-
stranily. Stomie nebrání ani partnerským 
vztahům, sex je možné provozovat, jen je 
třeba přizpůsobit ho tělu. A neplatí, co mi 
opakovaně tvrdili od mých 21 let, že nikdy 
nebudu moci mít děti. Stomici mohou 
otěhotnět a donosit dítě.

2018
o rok později jste začala spolu
pracovat s organizací revenium. 
jak k tomu spojení došlo?
Setkala jsem se tehdy s Hankou Potměši-
lovou, předsedkyní představenstva a spo-
luzakladatelkou Revenia, se kterou jsem 
se radila o jednom problému pro blog 
NEJSEMTABU. Nabídla mi, zdali s nimi 
nechci spolupracovat na jejich projektech, 
jimiž se snaží propojovat svět postižených 
lidí s pracovním trhem, poskytují odborné 
socialně-právní, psychologické a zdra-
votnické poradenství a věnují se osvětě. 

To mě zaujalo tím spíše, že jsem zde 
našla další podněty a témata pro můj blog 
NEJSEMTABU, který teď vydávám pod 
hlavičkou Revenia. Přináší mi to i určité 
finanční zázemí, ozývají se mi sponzo-
ři a dává mi to tipy pro rozšíření mojí 
dobrovolnické práce ve prospěch nejen 
stomiků, ale obecně lidí s handicapem. 
Například vloni jsem se stala kurátor-
kou výstavy děl pacientů s roztroušenou 
sklerózou Cesta za duhou, jež se koná 
každým rokem a kterou pořádá právě 
Revenium. Tato práce mě naplňuje a činí 
šťastnou.

jaké jsou vaše další plány? 
plánujete rodinu a děti?
Žiju teď už rok a půl s přítelem Davidem, 
který je Švéd a potkali jsme se na kon-
ferenci Evropské stomické organizace. 
Určitě jednou chci mít rodinu, ale nyní 
ještě ne. Konečně jsem šťastná v tom, co 
žiju: Mám své poslání, svého přítele, prá-
ci, která má smysl a baví mě. Po dlouhých 
a těžkých letech žiju konečně život, který 
mě těší, a chci si ho ještě chvíli takhle 
užívat!
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„uDělENí CENy olgy Havlové 
mě NESmírNě poTěšIlo. v Naší 
roDINě jSmE olgu a váClava 
Havla vElICE uzNávalI a bylI 
jSmE vyCHováváNI poDlE 
maSarykovSkéHo vzoru 
a záSaD, proTo mNě To Dělá 
DvojNáSobNou raDoST,“ 
SvěřujE SE TErEza Nagyová.

www.NEjSEmTabu.Cz



poDěkováNí

přI CENě olgy Havlové 2019 zíSkalI:

za fINaNČNí poDporu
→  jiří Hák z kESIDa, s. r. o. – za významnou podporu programů nadace cestou 

Adventních koncertů dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík
→  phDr. jindra Čekanová – za významnou podporu projektu Letní jazyková škola pro 

děti z dětských domovů, kterou poskytuje od roku 2012
→  volvo Car Czech republic, s. r. o., a auto průhonice, s. r. o. – za věcný dar 

ve formě zapůjčení vozu Volvo pro realizaci projektů nadace, zejména Roku Olgy 
Havlové

→  Hana Hovorka – za významnou a dlouhodobou podporu projektů Výboru dobré vůle

za úČINNou SpolupráCI
→  raul, s. r. o. – za spojení závodu Jizerská 50 s charitativními sbírkami, které za dva 

roky vynesly téměř 300 tisíc korun 
→  radio 1 – za dlouhodobou a efektivní mediální podporu projektů VDV 
→  Tomáš Novotný z aCIluzo, s. r. o.  – za významné finanční a věcné dary pro 

Výbor dobré vůle a zapojení nadace do charitativních triatlonových závodů
→  Taťjana langášková, České centrum ve varšavě – za dlouhodobé šíření 

povědomí o odkazu Olgy Havlové  v Polsku

za vyNIkajíCí rEalIzaCI projEkTu
→  klára laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro 

inkluzivní vzdělávání – za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů 
a aktivity v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti

→  vteřina poté, z. s. – za prosazování  práv dětí vyrůstajících v zařízeních 
institucionální péče a aktivity pro změnu systému ústavní péče v ČR

→  Handicap centrum Srdce, o. p. s. – za integraci lidí se zdravotním, zejména 
mentálním, postižením do společnosti, umožnění těmto lidem vést kvalitní 
a plnohodnotný život. Organizace pomáhá jednotlivcům z Poděbrad a širokého okolí

→  Hospic v mostě – za poskytování kvalitní paliativní péče potřebným z Mostu a jeho 
okolí již od roku 2005

zvlášTNí 
poDěkováNí
→  muDr. mileně Černé, 

předsedkyni správní rady vDv,  
za dlouhodobou angažovanost 
ve prospěch občanské společnosti
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parTNEřI  

CENy olgy Havlové:

zášTITu 

CENě olgy Havlové 

uDělIly

mgr. mIlušE HorSká,  

místopředsedkyně Senátu pČr 

mgr. aNNa šabaTová, ph.D., 

veřejná ochránkyně práv 

mga. HaNa TřEšTíková, 

radní hl. m. prahy

SoCHa STojímE za TEbou 
zImbabwSkéHo SoCHařE 
EbaCoSE kagorEHo, 
věNovaNá mIlENě ČErNé 
jako zvlášTNí poDěkováNí



Do uŽšíHo výběru 
pro CENu vEřEjNoSTI poSToupIlI  
DITa HoroCHovSká z Náchoda, 
lektorka hlasových technologií, spoluzakladatelka spolku Silou hlasu

Jako kvadruplegička je již 15 let zcela odkázaná na své okolí. 
Naučila se sama ovládat hlasem technologie vyvinuté na Li-
berecké univerzitě a díky nim může bez pomoci druhých 
komunikovat se světem, telefonovat, pracovat s interne-
tem, psát a číst e-maily. Aktivně usiluje o to, aby se tyto 
dovednosti naučilo co nejvíce handicapovaných lidí a aby 

byly pro tyto lidi co nejdostupnější. Je nejen lektorkou, ale 
též fund raiserkou. 

jaN šISlEr z prahy,

zaměstnanec kliniky rehabilitačního lékařství vfN  
a 1. lf uk,  rehalb, o. p. s.

Chtěl se stát členem horské služby, při opravě vleku se mu ale stal 
úraz, při kterém si poškodil míchu a skončil na vozíku. Svůj sen 

pomáhat druhým ale přes svůj handicap uskutečnil. Stál při 
vzniku basketbalového týmu vozíčkářů v ČR, byl také ak-
tivním hráčem a pořádal mezinárodní turnaje. V roce 1988 
se stal členem týmu Kliniky rehabilitačního lékařství VFN 

a dodnes zde pracuje. Od roku 2002 je výkonným ředitelem 
o. p .s. REHALB a organizuje rekondiční pobyty pro pacienty se 

získaným poškozením mozku. 

laurEáT CENy vEřEjNoSTI

joSEf CErHa z prahy, 
ředitel Tyfloservisu, o. p. s.

Již ve velice brzkém věku začal přicházet o zrak, přesto se své-
ho handicapu nezalekl a úspěšně vystudoval střední i vysokou 
školu a stal se doktorem filozofie. O problematiku nevidomých 
a slabozrakých se začal zajímat již během svých vysokoškol-
ských studií. Později se věnoval práci se zrakově těžce posti-
ženými dětmi a mládeží, ve spolupráci s dalšími odborníky 
organizoval rehabilitační pobyty pro rodiče nevidomých a těžce 
slabozrakých dětí. V roce 1986 vydal Rady průvodcům nevido-
mých.
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kdo se zajímá o triatlon, pro toho jméno 
Tomáše Novotného není neznámé. už 
řadu let je organizátorem jednoho z vý
znamných závodů v Česku. a kdo se za
jímá o dění ve vDv, má jeho jméno spo
jené se sbírkami pro potřebné, na které 
Tomáš díky organizaci polovičního „že
lezného muže“ už třetím rokem přispívá. 
proto také letos na Ceně olgy Havlové 
získal poděkování za finanční podporu.
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Tomášovi bylo letos v květnu 40 let. 
Ke sportu byl veden odmalička a tzv. dlou-
hému triatlonu se věnuje dvanáctým 
rokem. Co je dlouhý triatlon? Nu, říká se 
mu „železný muž“ – závodník musí upla-
vat čtyři kilometry, pak nasednout na kolo 
a na něm ujet 180 kilometrů a na závěr při-
dá maratonský běh. To mohou zvládnout 
asi opravdu jen železní muži. Ten nejlepší 
na světě k tomu potřebuje 7 hodin a 40 
minut, Tomáš to dal za deset a půl hodiny.  

Přestože vyhrávání není jeho prvořa-
dým cílem, triatlon ho polapil. A to natolik, 
že se rozhodli s manželkou zorganizovat 
závody v tomto sportu na domácí půdě 
v Česku. První se konaly pod jejich zá-
štitou v roce 2014 a od té doby se opa-
kují každoročně. Peníze, které získají ze 
startovného, pak používají na zlepšování 
úrovně svých závodů. A nejen to – navíc 
díky nim pomáhají potřebným.

„Jak vás napadlo spojit sport s cha-
ritou?“ ptám se. „Došlo k tomu asi před 
deseti lety,“ vzpomíná. „Nadace Leontinka 
hledala pro Jizerskou50 vodiče pro zrakově 
postiženého sportovce. Tento závod jsem 
jezdil a tehdy poprvé jsem si řekl, že nejde 
o můj výsledek, ale o dobrý pocit ze sportu 
− a nabídl jsem se, že pomohu.“ Tak se 
potkali s nevidomým Markem, dnes už 

jeho kamarádem. Nejdřív společně jezdili 
na běžkách, pak přešli na cyklistiku, neboť 
Marek je špičkový cyklista. „Nu, a nako-
nec jsem přemluvil Marka na triatlon, který 
nás oba hodně chytil,“ vypráví.

„A ta charita?“ vracím se k původní 
otázce. „Finanční sbírky spojené s námi 
pořádanými závody šly pro různé nadační 
fondy, spolupracujeme například s To-
mášem Slavatou a podpořili jsme několik 
dětských domovů a pomáháme, jak to 
jde. Když nám s organizací závodů začala 
pomáhat moje kamarádka Katka Kubínová 
z nadace VDV, logicky nás napadlo, že jim 
chceme jejich pomoc oplatit. Nejdřív jsme 
uspořádali sbírku přímo na místě triatlonu, 
do které přispívali účastnici závodů při 
placení startovného, a my jako pořadatelé 
jsme se ke sbírce připojili. Teď vybíráme fi-
nanční prostředky předem už při registraci. 
Za dva roky spolupráce s VDV se vybralo 
asi 80 tisíc korun.“ 

Tomáš chválí VDV za to, že přesně ví, 
kam vybrané peníze jdou a že ani koruna 
z nich se nepoužije na pokrytí provozu 
VDV. „Toho si velmi ceníme,“ říká.  

Loni v listopadu Tomáš havaroval 
na skútru. Pět týdnů byl v umělém spán-
ku, následující tři měsíce se mu snažili 
lékaři v Motole zachránit nohu, což se 

nepodařilo. Ani pravá ruka není funkční – 
na rozhovor přijel Tomáš na vozíku a po-
dával mi ke stisku levou. Zdá se to bizarní. 
Člověk, který dlouhodobě a bezvýhradně 
pomáhá ostatním, se najednou ocitne 
na druhém břehu lidí s handicapem. Toto 
slovo ale Tomáš neužívá – podle něj nejde 
o postižení, ale prostě o stav. Nezatrpknul, 
nelituje se a místo toho spřádá plány, co 
dál. Je jasné, že jeho životní priority se 
změnily. Avšak charita v nich stále má své 
místo. „Člověk je přece od přírody stavěný 
k tomu, aby pomáhal,“ tvrdí. 

Tomášovým prvořadým úkolem je 
nyní vrátit se plně do života, který žili 
s rodinou před úrazem, a pokusit se oplatit 
poskytnutou podporu. Postupně plánuje 
i návrat ke sportu. „Dřív jsem to byl já, 
kdo povzbuzoval handicapovaného Marka 
k dalším výkonům. Teď se to obrátilo a je 
to on, kdo mi pomáhá s návratem. Naším 
vysněným cílem zůstává nominovat se 
jednou na mistrovství světa v triatlonu, 
které se pořádá na Havaji.“

Moc vám, Tomáši, přejeme, aby se to 
podařilo! 

dárCi

Irena Šatavová 
Foto: z archivu Tomáše Novotného

„Člověk jE oD příroDy 
STavěNý k Tomu, aby pomáHal,“
mySlí SI „ŽElEzNý muŽ“ Tomáš NovoTNý

Tomáš NovoTNý (vlEvo) 
Na kolE SE zrakově 
poSTIŽENým markEm



dobré zprávy 2/2019    9naši partneři

České centrum ve Varšavě je partnerem VDV od roku 2015. Díky 
spolupráci s jeho současnou ředitelkou Taťjanou Langáškovou 
se v Polsku uskutečnila řada akcí na uctění památky Olgy Hav-
lové (blíže viz str. 8 přílohy). Proto také získala Taťjana Langáš-
ková na letošní Ceně Olgy Havlové poděkování za dlouhodobé 
šíření povědomí o odkazu paní Olgy u našich severních sousedů. 
V následujícím rozhovoru vám ji trochu přiblížíme.

měla jste příležitost se s paní olgou osobně setkat?
Osobně jsme se nikdy nepotkaly. Žila jsem dlouho v zahraničí, 
ale sledovala jsem dění v Československu. Znala jsem mj. i Annu 
Freimanovou, která byla její blízká přítelkyně a napsala o ní 
knížku a scénář k filmu Miroslava Janka. Takže o ní dost vím.  

Co se vám vybaví, když slyšíte její jméno? 
Krásná a charismatická žena, ale tím nemyslím jen vnější krásu. 
Byla krásná vnitřně, velmi přímočará a se silným sociálním cítě-
ním. Takové ženy v politice potkáváte zřídka. Byla velice loajál-
ní ke svému muži i k roli manželky prezidenta, kterou měla hrát, 
ačkoliv − myslím si − to vůbec neodpovídalo jejímu naturelu. 
Udělala maximum toho, co bylo v jejích silách. Přitom zůstala 
velmi otevřená, a pokud mohla, vyslovovala svůj, často kritic-
ký, názor. Prostě při vyslovení jejího jména se mi vybaví jedna 
z mála velice reprezentativních osobností v politické rovině. 

jak vůbec začala vaše spolupráce s vDv?
První kontakt se uskutečnil prostřednictvím Výboru dobré vůle, 
který nabízel možnost využití výstavy fotografií o paní Olze. My 
ve Varšavě jsme tuto nabídku rádi využili, dokonce nám VDV po-
mohl připravit polskou verzi výstavy. Začali jsme ji nabízet do růz-
ných polských měst a míst, což se dařilo, neboť o ni byl – a doposud 
je – velký zájem. Takže kromě Varšavy výstava dosud mj. navštívila 
Poznaň, Krakov, Katovice, Bielsko – Bialou a Czeszyn. Sezná-
mila jsem se při tom s ředitelkou VDV Monikou Granja a velmi 

mi imponoval způsob a grácie, se kterou nadaci a Olgu Havlovou 
prezentuje. Je mi samozřejmě sympatické, že byť není Češka, ale 
Litevka, skvěle mluví česky. Prostě jsme našly společnou řeč.

kromě propagace výstavy olga Havlová a vDv má
te zásluhu na tom, že vloni byly v polsku zasazeny tři 
stromy na počest paní olgy. Co vás k tomu vedlo?
S nápadem přišla Monika a mně se líbil jak z kulturně-společen-
ského pohledu, tak i pro jeho ekologický dopad. Nebylo to ale tak 
jednoduché, jak se zpočátku zdálo: sázení stromů ve veřejném 
prostoru v Polsku je spojené s velkou místní administrativou. Na-
šla jsem řadu lidí, kteří chtěli stromy zasadit, ale neměli kapacity 
na to, aby získali potřebná povolení. Přesto v tom chceme pokra-
čovat, neboť jde o hezký symbol a zároveň smysluplnou činnost. 

letos na konci dubna byly v Czeszyně zasazeny 
dva stromy na památku dvou prvních dam – olgy 
Havlové a Danutę wałęsové. Co tyto ženy spojuje?
Uctili jsme tím osobnosti dvou významných žen, jejichž man-
želé-prezidenti velmi utužili česko-polské vazby a úzce spo-
lupracovali. Paní Danuta byla úplně jiný typ než Olga – byla 
ženou v domácnosti, vychovávala osm dětí a tvořila zázemí pro 
prezidenta Wałęsu. To se ale později změnilo, emancipovala se 
a napsala autobiografii s kritickým pohledem na svého muže. 
Svým způsobem je tak dnes symbolem úsilí o nezávislost žen, 
jako byla paní Olga. Osobně jsem přesvědčena, že sázení stromů 
na počest významných lidí je krásný a daleko smysluplnější 
počin než stavění jakýchkoli pomníků.

rozHovor 
S TaťjaNou laNgáškovou:

SázENí 
STromů jE 
SmySluplNější 
NEŽ STavěNí 
pomNíků
Irena Šatavová a Monika Granja 
Foto: z archivu Anna Radwan

TaťjaNa laNgášková přI SázENí STromu olgy 
Havlové (vlEvo) v ČESkém TěšíNě
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zE ŽIvoTa vDv
připravila Jana Taušová
Foto: Tomáš Herynek, Kateřina Kubínová, Jana Taušová, Monika Granja, Zdeněk Chrapek

 
Schválené granty v programech Senior a paliativní péče 
a stipendia fondu vzdělání
Správní rada VDV schválila finanční podporu pro 67 projektů v programech Paliativní péče a Senior 
za 3 636 832 Kč. Peníze směřují převážně na odborné vzdělávání pracovníků hospiců či domovů pro 
seniory. Schválena byla i nová stipendia v programu Fond vzdělání, kterými VDV a ČSOB podpoří 
další studenty se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Aktuálně pobírá stipendium z Fondu 
vzdělání 90 studentů. Od vzniku programu v roce 1995 získalo stipendijní podporu 598 studentů 
a dalších 578 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. 

Čaj o páté s jiřím Herynkem ze správní rady vDv
Tradiční beseda, tentokrát o putování po Indii, proběhla 26. března v sídle VDV. Jiří Herynek, rovněž 
člen správní rady, si připravil nespočet zajímavých fotografií i filmových záběrů. V Indii navštívil řadu 
nemocnic, škol a kostelů, kam směřují finance i pomoc z České republiky skrze různé programy, jako 
je např. Adopce na dálku apod. Předsedkyně správní rady Milena Černá předala Jiřímu Herynkovi 
pamětní medaili s vyobrazením Olgy Havlové. Tradiční čaje pořádá VDV od roku 2014. Jejich hosty již 
byli Ivan M. Havel, Petruška Šustrová, Dana Němcová a další osobnosti.

Hlídej se! přednáška s michaelou Tůmovou a petrem koukalem
Besedu o tom, jak se o sebe starat, o pravidelné kontrole zdraví, pořádal VDV 2. dubna ve spolupráci 
s Městskou knihovnou v Praze. Badmintonista Petr Koukal přiblížil svůj životní příběh s onkologickým 
onemocněním a to, jak založil organizaci STK pro chlapy. Michaela Tůmová z Dialogu 
Jessenius, o. p. s., prezentovala projekt Ruce na prsa s praktickými ukázkami, jak se každý měsíc 
správně preventivně vyšetřit.

běžci maxprogres na půlmaratonu podpořili sbírky vDv
V sobotu 6. dubna se běžci z Maxprogres, kteří již 4. rokem podporují sbírky naší nadace na pomoc  
dětem se zdravotním postižením, účastnili pražského půlmaratonu. Jiří Suchánek, Martin Vojtek 
a Martin Böhmer organizovali tento rok sbírky rovnou dvě – pro Klárku na pohybovou terapii a pro 
Davida, který potřebuje vertikalizační zařízení. Letošní sbírka vynesla téměř 70 tisíc korun (celkem 
za 4 roky to převyšuje částku  220 tisíc korun). 

Duševní zdraví – reforma psychiatrické péče (kde jsme v roce 2019)
V Kampusu Hybernská v Praze proběhl 24. dubna seminář pro odbornou veřejnost o reformě 
psychiatrické péče – konkrétně o stavu v roce 2019. Na setkání odborníků vystoupil Pavel Novák, 
regionální konzultant reformy psychiatrické péče, a jeho kolegové. Dosavadní úspěch reformy byl 
prezentován na činnosti center duševního zdraví, kdy zástupci jednoho z pražských center představili 
jeho fungování v praxi. Seminář navázal na projekt Salzburg seminars, jehož cílem je mezinárodní 
vzdělávání lékařů a následné sdílení získaných znalostí.

beseda občanská (ne)poslušnost napříč generacemi
Beseda o tom, jakou podobu může mít participace a občanská angažovanost, proběhla 7. května 
v Knihovně Václava Havla. Besedy se zúčastnili: disidentka a mluvčí Charty 77 Dana Němcová, 
ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, ředitel Skautského institutu Miloš Říha a mluvčí 
české pobočky hnutí středoškolských studentů za klima Petr Doubravský. Promítaly se také fotografie 
z demonstrací a happeningů od fotografa Petra Vrabce, který loni získal na Czech Press Photo cenu 
VDV Můj život s handicapem.

aktuálně
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… o ŽIvoTě SE STomIí?
Nelze odhadnout, kolik lidí mezi námi žije 
s „vývodem“. Někteří vám to hlásí na první 
kontakt „já jsem stomik“, jiní to nepřiznají ani 
za nic a starají se, aby se o tom dozvěděli jen ti 
nejbližší. odhaduje se, že jich je u nás asi deset 
tisíc. 

Kolostomie je velký chirurgický zákrok, který se provádí 
u karcinomu tlustého střeva, u Crohnovy nemoci, úrazů bři-
cha a vrozených vad. Horní konec tlustého střeva se vyvede 
na povrch na příhodném místě břicha a dolní konec se zaslepí. 
Stolice vytéká otvorem v kůži do speciálně upravených sáčků. 
Jinou variantou je vývod močových cest. Stomie se provádí jen 
v nezbytných případech.

Stigma kolostomie nesou lidé těžce. Ač se nejedná o viditel-
né postižení, v minulosti byli skutečně vyřazeni ze společnosti. 
Až moderní pomůcky jim pomáhají žít takřka normální život. 
Důležitá je také osvěta, která staví stomiky mezi ostatní osoby 
se zdravotním postižením.

Osud stomiků vedl k sdružování lidí se stejnými problé-
my. Kolostomie se stala jednou z diagnóz, na jejichž základě 
vznikaly pacientské organizace. A ten, kdo se přihlásí za člena, 
deklaruje, že patří do této skupiny. Přihlášením se k pacientské 
organizaci provádí jakési „coming out“, dává najevo, že své 
zdravotní postižení neskrývá, naopak, vybízí i další stomiky, 
aby se přidali. Již v 50. letech minulého století se ve světě for-
movaly kluby stomiků. U nás se objevily až na počátku 90. let. 
Pamatuji se na ty první kluby. Byly ještě nesmělé, ale mezi ne-
státními neziskovými organizacemi o sobě dávaly vědět. První 
dvacítka klubů se v roce 1992 spojila do občanského sdružení 
České ILCO (dnes zapsaný spolek). 

České ILCO brzy dosáhlo členství v Mezinárodní asociaci 
stomiků, která sdružuje organizace národní. Jejím cílem je 
zlepšení kvality života stomiků a prosazování jejich práv. Čes-
ké ILCO podává informace o novinkách v péči o osoby s tímto 
druhem zdravotního postižení a ty se šíří rychle zásluhou 
aktivních členek a členů.

Na rozdíl od sociálních služeb, které poskytovatelé dodávají 
svým klientům na základě dohody, mají pacientské organizace 
svépomocný charakter. Znamená to, že sami nemocní se starají 
o potřeby lidí s podobným zdravotním postižením, hájí jejich 
práva při obtížích života a informují veřejnost.

okéNko 
mIlENy ČErNé
Co víTE o…?

Zpracovala Gabriela Bauer

(uvedení dárci přispěli v období od 1. 3. do 6. 5. 2019  
částkou 5 000 kč a více) 

ČSOB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 500 000 kč
Ski kluB Jizerská 50  . . . . . . . . . . . . . . . 132 199 kč
e.M.t. spol. s r. o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 kč
Mountfield a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 kč
diana Sternbergová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000 kč
Hana Hovorka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 180 kč
Johana Žižáková (výtěžek charitativní večeře)  . 23 900 kč
irena Černá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 600 kč
petr Sadílek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 21  kč
vojtěch Sedláček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 500 kč
aSpire SpOrtS, s. r. o.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000 kč
Michal Fišer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kč
věra kičmerová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kč
Město roztoky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kč
gabriela šornová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kč
ing. Zdeněk urban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 kč
advokátní kancelář Judr. Jana Fráňová  .  .  .  .  . 7 000 kč
viktor dvořák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 000 kč
ing. Jan vraný  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 kč
ing. Josef Beneš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč
Jana dickerson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč
vojtěch  Mádr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 000 kč
štěpánka ryšavá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč

DěkujEmE 
NašIm DárCům  
za přízEň a poDporu
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kalendáriuM

pozNamENEjTE SI Do DIářE 
připravila Hana Fűleová 

 
28. května pořádá sesterská organizace VDV Deutsche Freunde und Förderer der Olga 
Havel Stiftung, e. V., charitativní večer se spisovatelem Jaroslavem Rudišem v rezidenci 
velvyslance ČR v Berlíně.

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 se koná běžecký závod Břežanská 10, kde se uskuteční sbírka ve prospěch VDV.

červen – srpen: putovní výstavu fotografií o paní Olze Havlové budou hostit města 
Frenštát pod Radhoštěm, Vimperk, Klášter, Stod, Litoměřice, Vimperk, Kralupy n. V.

4.−7. července se koná 27. ročník festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice 2019, kde bude 
stánek VDV.

17. července se uskuteční charitativní triatlonový závod CTP Pálava Race 2019 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 8 mladých lidí z dětských domovů se zúčastní letní jazykové školy ve Velké 
Británii, pořádané ve spolupráci s CK INTACT – studium v zahraničí, s. r. o.

8. září se uskuteční charitativní triatlonový závod CTP DoksyRace 2019 ve prospěch VDV.

12. září VDV v oboře Hvězda v Praze 6 pořádá první ročník Běhu dobré vůle. 

podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz a www.sportprocharitu.cz 
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NA POMOC RODINÁM V TÍSNI

12. září 2019 | 18 hod
obora Hvězda | Praha 6

NA POMOC RODINÁM V TÍSNI

12. září 2019 | 18 hod
obora Hvězda | Praha 6

Na pomoC 
roDINám v TíSNI

12. září 2019  |  18 hod 
obora Hvězda  |  Praha 6

běH Na 5 km, 10 km a šTafETy 
program pro roDINy S DěTmI

registrace a další info: www.sportprocharitu.cz

www.vdv.cz

