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Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní 
a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.  
Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně 
uznávaných humanitárních hodnot.

Dárci
Alena Kosová podporuje 
VDV celých pětadvacet 
let .
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Rozličné „dizajnové“ balíčky živé vody 
aneb naše bytí v čase
 Současné vydání časopisu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, s výstižným názvem 
„Dobré zprávy“, vám vydává počet ze samých dobrých zpráv o působnosti vpravdě obecně prospěšné 
společnosti, ustavené již před dvaceti pěti léty Olgou Havlovou.

 Dvacáté páté narozeniny – to je dostatečný důvod k radosti – a já oslavuju nad nápojem 
„Relax“ a k relaxaci uprostřed běhu času a jeho nároků si vás dovoluji pozvat.

 Nejsem povolána být průvodkyní úvahami odborníků, filozofů a básníků nad tématem 
času, vody či jejich plynutí. Nezávazným způsobem zkouším svést vaši imaginaci k pramínku vody, 
který se právě vydral z hloubi země a na její povrch otiskne stopy dávných erupcí a vyhynulých 
živočichů. Žene se se svou energií nového a předává nám ji jako obraz a jako poslání. Pokud 
uvolníme svoji představivost, ukáže nám různá zavlažená i bezvodá místa, a pokud u nich setrváme, 
tak i jejich tajemný význam a otázku: Co jsme vlastně my lidé, samá voda samá voda? Odtud odkaz 
na záhlaví mé banální úvahy z přání.

 Ať prameny energie Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové stále nově tryskají, běží, 
rozlévají se a zavlažují každé tělo – ať s bohatým či chudým, mladým či starým „dizajnem“!

 Ať nám nevyschnou Dobré zprávy a jejich zdroj!

 

 Dana Němcová
předsedkyně správní rady VDV
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Editorial

Obdarovaní 
Sbírka ČSOB pomohla 
i neslyšící Marcele 
Procházkové. tttt ttttt
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Zaměřeno na 25 let činnosti VDV



 Čtvrt století práce pro VDV – co se vám 
vybaví, když to vyslovím? Co nejdůležitější?
Pro mě bylo vždycky důležité držet nadaci jako 
celek. Detaily se proměňují, ale je třeba hlídat, 
aby nezapadly cíle, poslání a aktivity nadace. 
To jsou tři hlavní pilíře, o které je třeba dbát 
a pečovat o ně, rozmnožovat je… Zůstat věrný 
myšlence, která stála na počátku – a tehdy nešlo 
o žádnou charitu. Šlo o změnu systému jak 
ve vzdělání, tak ve zdravotnictví, sociálních 
věcech a všech oborech týkajících se lidských 
práv. To byly začátky, kdy se všechno zdálo být 
otevřené a možné. Samozřejmě, že se podařilo 
uskutečnit jen některé věci, jiné ne, ale šlo 
o důležitý impulz na samém začátku. 

Rozkročená doširoka

   Jak jste těch 25 let prožila vy osobně?
Já je považuji za nejdůležitější část svého života, 
i když v důsledku mého angažmá ve VDV 
a jinde jsem víceméně rezignovala na rodinný 
život. Sice žiju v rodině, mám děti a vnoučata, 
ale všechno je to poznamenané nedostatkem 
mého času. Ale i tak to byl naplněný život! 

 Rozumím správně tomu, že se vám do života 
nevešly kromě práce žádné osobní radosti?
Ale pěkné chvíle osobního štěstí také zažívám! 
Například při poznávání Česka, případně i cizích 
měst, když se mi to poštěstí. Založením jsem 
kosmopolitní člověk, ale českou zemi mám moc 

ráda. Do té míry, že když mě v 90. letech nařkli, 
že jsem workoholik, vzbouřila jsem se proti tomu 
a založila jsem vlastivědný kroužek. Navštívila 
jsem s ním asi 70 měst a o každém jsem napsala 
esej. To pro mě byl úžasný ventil a také způsob, 
jak udržovat přátelské styky. Pro mě jsou v životě 
podstatné dvě věci: stále se vzdělávat a mít kolem 
sebe dobré přátele. Mimochodem, ke stejnému 
závěru došel ve své knize Life after Life její autor 
Raymond Moody a když jsem si to přečetla, tak 
jsem žasla, že jakoby použil moje slova! 

 Co ještě máte ráda?
Miluji starou hudbu, která pro mě znamená 
uklidnění, relaxaci a duchovní naplnění. 
A nejen stará muzika – mám ráda i opery, 
přenosy z Metropolitní opery…  Kdybych si 
v neděli ráno nepustila na Vltavě duchovní 
koncert, tak snad vůbec nebudu existovat.

 Napsala jste i několik knížek, takže tužka 
a pero jsou vám také blízké…
Ano. A ráda jsem v přírodě. Už od svých 
mladých let jsem měla potřebu poznávat 
zejména rostliny. To mi zase „ukradl“ Jakub 
Deml, který napsal knihu Moji přátelé, v níž 

zdraví květiny. Já jsem tu samou potřebu cítila už 
mnohem dříve, než jsem si jeho knihu přečetla. 
Považovala jsem skoro za urážlivé dívat se na 
květiny v lese, v podrostu či na louce a nevědět, 
jak se která jmenuje. Jsem přímo v sedmém nebi, 
když si na jaře udělám výlet na místo, kde kvetou 
na louce vstavače. Fotografuji si je a někdy pak 
s kamarády soutěžíme o nejhezčí fotografii.

 Fotografování patří k vašim láskám?
Ano, spolu s výtvarným uměním.  Vždycky 
jsem jezdila po velkých výstavách, už za so-
cialismu, do Budapešti, Berlína… kam to šlo, 
zejména za moderním uměním. Je stále mnoho 
věcí, které bych mohla poznat. Právě proto, že 
se každý den musím dozvědět něco nového, 
také hodně čtu. Ale je pravda, že když večer 
přijdu domů unavená, tak už to čtení není dost 
koncentrované. 

Rozhovor s...

„Na začátku 
se zdálo vše možné,“
vzpomíná Milena Černá

MUDr. Milena Černá je ředitelkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
Patří k sobě stejně nerozlučně jako neoddělitelné dvojice Suchý-Šlitr či Voskovec
-Werich. Troufám si tvrdit, že mají mezi sebou skoro stejně osobní vztah, 
i když nadace je jen „nadace“. Za ní jsou však schováni lidé, lidé ocitnuvší se 
z nějakého důvodu v tísni, lidé, kteří potřebují pomoc. A paní Černá v sobě lékařku 
(což je její původní povolání) nezapře. Prostě je na světě proto, aby pomáhala 
druhým. VDV si letos připomíná své 25. narozeniny, tak s kým jiným než s paní 
Černou si o nich máme povídat?   

Text: Irena Šatavová
Foto: Alex Macciani, Zdeněk Chrapek, Ondřej Němec
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 Pro mně jsou v životě 
podstatné dvě věci: 

stále se vzdělávat a mít 
kolem sebe dobré přátele.

„

Milena Černá s Danou Němcovou (vlevo), předsedkyní 
správní rady VDV

Zaměřeno na 25 let činnosti VDV



Rozhovor s...

 Dáváte přednost beletrii?
Ne, vyhledávám zejména encyklopedie památek, 
které mě inspirují k dalším výletům. Zajímá 
mě judaistika, vlastním také celou sbírku knih 
o Praze. V oblibě mám i lokální vlastivědnou 
literaturu. Zajímá mne, jak lidé objevují vlastní 
historii, dříve určenou k zapomenutí. Zálibu 
v pátrání mám v sobě už od střední školy,  
kdy jsem si obstarávala alternativní literaturu 
ke každému předmětu, abych se vůbec něco 
dozvěděla o světě. Mě svět opravdu zajímá 
a těší mě ho poznávat! 

Nikdy jsme neklesli na dno

 Vaše touha po poznávání byla určitě přínosná 
při hledání vhodných cest, jak řešit vzdělávací, 
sociální a zdravotnické problémy u nás.
K nám do nadace přichází každý den někdo, 
kdo obohacuje život nadace a naše vědění, kdo 
přináší nějakou novinku. A právě novinky 
v sociální práci, zaváděné nestátními neziskový-
mi organizacemi, byly zdrojem obnovování naší 
motivace a pohonem našeho snažení. Šlo o nové 
metody sociální práce, které za totality nebyly 
vůbec myslitelné. Stejně nová byla i myšlenka 
paní Olgy o začleňování handicapovaných do 
běžné společnosti, se kterou přišla už v roce 1990 
a s níž jsem se mohla zcela ztotožnit. Tím spíše, 
že jsem za totality jako lékařka objížděla různé 
domovy důchodců a ústavy sociální péče a hro-
zila jsem se toho, že něco takového existuje. 

 Ve VDV pracujete jako ředitelka od roku 
1993. Více než dvacet let zde strávených, to je 
pořádná porce života!
Já jsem s nadací spolupracovala už od jejích 
počátků v roce 1990. Krátkou dobu jsem byla 
ve správní radě a od roku 1993 tu pracuji jako 
ředitelka. Musím dodat, že kromě dobrých přátel 
jsem měla štěstí na dobré, ochotné a výkonné 
spolupracovnice. Bez nich bych nic nedokázala.

   Která léta prožitá ve VDV byste označila 
černým puntíkem coby roky obzvláště těžké?
Samozřejmě byl rozdíl mezi tím, jak do nadace 
přicházely peníze za života paní Olgy a jaký je 
přísun peněz poté, co už Olga není. Zpočátku to 
vypadalo dost smutně, postupně jsme ale jakoby 
znovu získali důvěru a dostali se do povědomí 
lidí. Dosti velký počet dárců nám zůstal věrný 
a přivedl dokonce další dárce. Nemohu si stěžo-
vat, že by lidé v Česku na dobročinné účely 
neradi přispívali – takovou zkušenost nemám. 
Jistě, byla léta slabší a léta lepší, ale nikdy jsme 
neklesli na dno.  Další zlom či „zoubek“ jsme 

zpozorovali, když ČR vstoupila do EU a naše 
sesterské pobočky v zahraničí prohlásily, 
že když už jsme všichni v jedné společné Evropě, 
není potřeba nám nějakým zvláštním způsobem 
pomáhat. Ale opět to nevydržely a asi polovina 
z nich nám zůstala věrná a spolupracují s námi 
nadále. Nikdy nedošlo k tomu, abychom se cítili 
opuštěni či osamoceni: pokaždé se objevil nový 
dárce a kolo se znovu roztočilo.

Vyčerpávající bumerangy

 Nenastaly tedy chvíle, kdy jste to chtěla 
vzdát?
Přišly těžké momenty, ale byly spojené spíš 
s tím, že můj program je tak bohatý. V určitém 
věku jsem si řekla, že teď už musím odhazovat 
– ale není to jednoduché. Odhodíte něco, a ono 
se vám to vrátí jako bumerang: něco musíte 
dodělat, někde poradit, někoho najít jako 
náhradu a zasvětit ho… Tyhle bumerangy jsou 
dost vyčerpávající. Já jsem z medicíny zvyklá, 
že když na něco položím ruku, tak už nemohu 
říci NE. A tak, když se na mě někdo obrátí, 
cítím odpovědnost, že je v mé péči a že mu 
musím nějakým způsobem pomoci, ať už jako 
nadace, nebo já osobně. Domů často přicházím 
tak unavená, že prosím manžela: Nemluv 
na mě, až ráno… 

 A já myslela, že na zhroucení budete spíš 
z toho, když se nepovede nějaký důležitý zákon 
a podobně.
Vzpomínám si, že v době, kdy byla na MŠMT 
ministryní Petra Buzková, jsem bojovala 
v Parlamentu o to, aby neprošel zákon o ústavní 
výchově. Dětské domovy tehdy existovaly jen 
na základě vyhlášky, neexistovaly pro ně 

„Na začátku 
se zdálo vše možné“
pokračování rozhovoru 
s MUDr. Milenou Černou
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 Nikdy nedošlo 
ve VDV k tomu, 

abychom se cítili opuštěni 
či osamoceni: pokaždé 

se objevil nový dárce a kolo 
se znovu roztočilo.

„

Milena Černá při otevření výstavy fotografií o paní        
Olze na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě - Porubě

Milena Černá s Olgou Havlovou, vpravo Jaroslav Kořán
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zákonné normy. Když připravený zákon prošel, 
byla to pro mě veliká frustrace! V přijaté verzi 
zákona – místo aby řešil problematiku dětských 
domovů nově – zůstalo vše jako dříve, kromě 
vypuštění slov o socialistické převýchově. 

 Nakonec jste se ale kýžené změny přece jen 
dočkala!
Někdy po roce 2000 se na MPSV začali objevo-
vat odborníci, kteří postupně došli až k novele 
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jež začala 
platit v roce 2013. Přes velký odpor odborné 
veřejnosti, který vyvolala, se nyní zdá, že to bude 
fungovat a že to bylo správné opatření. Žádný 
systém samozřejmě nefunguje bez chyby, ale 
tohle se zdá jako optimální. Pečovatelské rodiny 
v době vzniku novely velmi brojily proti tomu, 
aby děti, které mají ve své péči, měly právo na 
styk se svými vlastními rodiči. Jde ale o otázku 
identifikace těchto dětí: kdo jsou a odkud při-
cházejí. Najednou je tu možnost třeba asisto-
vaného kontaktu těchto dětí s jejich biologickými 
rodiči, která otevírá možnost návratu dítěte 
do jeho biologické rodiny, pokud se rodičům 
pomůže vymanit se z dluhů či něčeho takového. 

Nízká míra solidarity 

 Jakým současným problémem se zabýváte?
MPSV připravilo novou koncepci sociálního 
bydlení, který staví na fenoménu prostupného 
bydlení, jenž však podle zkušenosti z jiných
zemí funguje jen částečně. Je založen  zjedno-
dušeně řečeno na kontrolách a následujících 
a dalších kontrolách lidí, kteří bydlí v ubytovně, 
a pokud se slušně chovají, propracují se až 
k možnosti získat vlastní bydlení. Proti této 
koncepci se u nás postavila Platforma sociálního 
bydlení, do níž jsem se zapojila a která prosazuje 
poněkud odlišné názory evropského střihu. Ty 
snižují míru závislosti chudých lidí, kteří nejsou 
tak primitivní, aby bylo nutné je ustavičně 
kontrolovat. Ukazuje se, že tady v Česku je 
potřeba dělat stálé kompromisy. 

 To mi vzdáleně připomíná romskou otázku.
U nás existují dva přístupy k práci s Romy:
jeden Romy „vychovává“, druhý je „emancipuje". 
Emancipace je něco úplně jiného: při ní nejde 

o to, zdali mají děti hygienické návyky a chodí-
li doma přezutí. Jde o to, aby měli dostatek 
sebevědomí např. k jednání s úřednicí na úřadě 
a nezpůsobili při tom skandál, aby jednali s poli-
cistou způsobem, že policista pochopí, že jde 
o normální lidi, ne o zloděje, aby měli motivaci 
ke studiu dětí apod. Tento přístup také podporu-
jeme v rámci VDV. Ale kdyby nebylo toho, že 
máme dobrý přehled o sociální problematice 
z celé Evropy, tak o tom samozřejmě v tomto 
rozlišení ani nebudeme uvažovat. Je to jen díky 
tomu, že máme různé informace z různých 
zdrojů a umíme je také porovnávat.  

 Ano, nezmínila jsem, že jste již deset let 
čestnou předsedkyní Evropské sítě proti 
chudobě v ČR (EAPN). Čím se zabýváte?
Jde o síť organizací, které přímo působí 
v terénu, pracují s lidmi ohroženými sociálním 
vyloučením nebo s těmi, kteří v sociálním 
vyloučení žijí. Poslední velkou evropskou 
kampaní je zjišťování podmínek pro zavedení 
konceptu minimálního příjmu v zemích EU. 
Nejedná se o minimální mzdu, ale o stano-
vení výše příjmu, který v té které zemi člověk 
potřebuje k důstojnému a svobodnému životu. 
Při našich současných platných předpisech, 
kdy životní minimum činí 2 200 Kč za měsíc, 

je medián průměrných mezd ve výši cca 13 000 Kč 
utopií. Musíme k tomu přidat i fakt, že je 
v naší společnosti nízká míra solidarity.

 Čím je to podle vás dáno?
V Česku se šíří názory, že stát je možné řídit 
jako firmu. To je ohromně zavádějící dema-
gogie, která může život lidí rozvracet. Stát přece 
chrání své obyvatele, dbá na dodržování zákonů, 
podporuje vzdělání, kulturu, soužití s ostatními 
státy, plní naprosto jiné funkce než firma, která 
má na zřeteli výhradně zisk. Stát musí investovat 
nejen „do kamene“ (např. do dálnic), ale také 
do lidí! A to se u nás nerado slyší. 

Rozhovor s...

„Na začátku 
se zdálo vše možné“
pokračování rozhovoru s MUDr. Milenou Černou

 V Česku se šíří 
názory, že stát je možné 

řídit jako firmu. 
To je ohromně zavádějící 
demagogie, která může 

život lidí rozvracet.

„

Milena Černá, Olga Havlová a Klement Lukeš na tiskové konferenci k první Ceně Olgy Havlové v roce 1995



Hrdinové obyčejného života 

 Zaměřme se teď na „oslavence“, tedy VDV. 
Kdybyste měla vybrat některou z jeho aktivit, 
kterou považujete za zvláště důležitou, která 
by to byla? 
Cena Olgy Havlové, která je takovou korunou 
naší práce. Cenou dáváme veřejnosti každý rok 
znovu najevo, jak žijí lidé se zdravotním postiže-
ním. Myslím si, že lidé se zdravotním postižením 
by měli nejen brát, ale také dávat. Víte, svět je 
plný nároků, ale nikde není psáno, že by handi-
capovaní měli zase něco společnosti vracet. Cena 
Olgy Havlové ukazuje, že takoví lidé jsou, a my 
je dáváme jako vzor a povzbuzení pro ostatní. 

 Tato cena je udělována zdravotně postiženým 
lidem, kteří nehledě na svůj vlastní handicap 
pomáhají ostatním. Vloni jste ji udělili už po 
dvacáté.
Ano, už máme sbírku 20 lidí, kteří se přes svůj 
handicap vyznamenali a vyznamenávají pomocí 
pro druhé. Každý z nich je jedinečný dokonalým 
způsobem. Pokaždé je obtížné vybrat z nomi-
novaných, kdo má tuto pomyslnou „korunu“ 
Olgy Havlové získat. Nakonec se ale vždy objeví 
někdo, kdo nad ostatními vyniká. 

 Při udílení ceny se setkáváte také s dárci, 
spolupracovníky a lidmi, kteří dělají vynikající 
projekty pro potřebné. Jim udělujete takzvané 
Poděkování…
V ruce držím dokument, který každoročně 
doplňujeme o nová jména lidí a organizací, jimž 
jsme při Ceně OH od roku 1995 poděkovali. Je 
to vlastně taková kronika naší nadace – svědectví 
o tom, jak se vytvářely naše partnerské vztahy, 
kolik lidí se rozhodlo vložit svoji energii do díla 
po paní Olze Havlové a kolik z nich vede něja-
kou skvělou organizaci a pomáhá potřebným. 

Když si čtu jména lidí z tohoto seznamu, 
vystupují přede mnou jako takoví hrdinové 
obyčejného života, kteří udělali mnoho dobra. 
A to je ten nejlepší výsledek 25leté činnosti naší 
nadace. 

Chudoba si nezaslouží 
pohrdání

 Obraťme pohled z minulosti do budoucnosti. 
Co podle vás stojí před naší společností? 
Vůbec nejtěžší úkol, který nás čeká, je pomoc 
lidem zažívajícím chudobu. V Česku je jich 
1,5 milionu – těch, kteří stojí na hranici chudoby, 
anebo se již do chudoby propadli. Na procenta to 
není moc, ale za každým stojí individuální lidský 
osud. My si myslíme, že chudoba si nezaslouží 
pohrdání. Naše společnost je však nastavená dle 
rčení: Jak si kdo ustele, tak si i lehne. Převládá 
zde přesvědčení, že lidé si sami mohou za to, 
že se dostali do mizerné situace. Nepočítá se 
s tím, že každý člověk má jinou produktivitu: 
někteří lidé jsou talentovaní a dosáhnou v životě 
ohromného rozletu, jiným stačí normální život 
v rodině, ale jsou i tací lidé, kteří ať se snaží, jak 
se snaží, nedosáhnou standardu ostatních lidí. 

 Zde stojí za zmínku také vyloučení lidí 
postižených či příslušníků jiných národností. 
Slovo inkluze stále nemá dost zastánců.  
Myšlenka budování velkých ústavů pro všechny 
psychicky nemocné lidi či pro lidi s postižením 
vznikla už na počátku 20. století. Dokonce se 
počítalo s tím, že děti tam nejpozději do 26 let 
umřou. Pokud někdo přežil, šel rovnou do 
domova důchodců. Tato zkušenost dokázala, 
že jsou-li takoví lidé „mezi svými“, tak je jim 
tam hrozně špatně. Když v jednom domě žijí 
společně pouze lidé tělesně postižení, nemohou 
si vzájemně pomoci a každý potřebuje svého 
asistenta, což je velmi nákladné. Zatímco když 
jsou tito lidé, třeba i Romové, integrovaní, tak 
se snáze přizpůsobí svému okolí. Lidé žijící             
v ubohosti, v místech, kde nejezdí popeláři, kde 
se neudržují chodníky, kde převládá fenomén 
rozbitých oken apod., nenávidí své prostředí 
a nepřispějí k tomu, aby se zlepšilo. Tak tohle 
bych si přála změnit, i když si nemyslím, že se 
toho ještě dožiju.

 Lidé žijící v chudobě a vyloučení nejsou 
jenom českým problémem…
… ale u nás je velmi výrazný. Bojím se extrémně 
pravicových živlů či ekonomických lídrů, kteří 
úplně pomíjejí otázku lidskosti. Pokud se v tom 
nic nezmění, budeme si stále stěžovat na to, 
že se u nás děje něco nedobrého. Nepěstují se 
sousedské vztahy, každý má plot tři metry vysoký 
a ještě k tomu nabitý elektřinou. Jak se tedy mají 
lidé potkávat a vzájemně podporovat? Setkávání 
a sdílení je tím nejdůležitějším, co má člověk 
k dispozici. 

 Znáte cestu, jak z toho ven?
Moc médií se velmi zvýšila. Dnes jsou sice 
informace dostupné, všechno lze najít na inter-
netu, ale život, který se odehrává na sociálních 
sítích, to není skutečný život! Tímto virem jsou 
nakaženi hlavně mladí lidé. Proto je důležité 
dbát na prosociální výchovu ve škole i v rodině 
a klást důraz na integraci. A ještě jeden problém, 
který se týká právě dětí, zde vidím. Jde 
o oddělenou výchovu pedagogů pro normální 
školy a pro školy speciální. Na všech pedago- 
gických školách v ČR studují ještě po starém 
sovětském vzoru pedagogové pro tyto dvě 
skupiny dětí odděleně. Dokud bude fungovat 
toto rozpolcení v samém začátku, budou 
existovat překážky v integrovaném vzdělávání. 
Podle mého názoru je cestou k nápravě spojení 
vzdělání obou těchto pedagogických směrů – 
nejdříve by se měli studenti naučit, jak učit děti 
s postižením. Teprve pak, jak se učí děti bez 
postižení. A zkušenost z okolních zemí jasně 
říká, že to tak jde.

Děkuji vám za rozhovor a především za velkou 
část vašeho života, kterou jste věnovala práci 
pro druhé. Také za to, že jste po celá ta léta stála 
u kormidla VDV a spolehlivě udržovala směr, 
kterým nadace před 25 lety vykročila do života. 

Rozhovor s...
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 Setkávání a sdílení 
je tím nejdůležitějším, 

co má člověk k dispozici.

„

„Na začátku 
se zdálo vše možné“
pokračování rozhovoru s MUDr. Milenou Černou

 

Milena Černá s Ivanem Doudou na Ceně Olgy Havlové 
2014



●  Tím, že se stal Váš muž prezidentem, jste i vy 
získala nové postavení. Jak vám tento kabát sedí? 
„Nejsem přesvědčená, zda má cenu zabývat se 
rolí, kterou člověk již nese. Když totiž začnete 
domýšlet věci do důsledků – že v přísně vymeze-
ném čase musíte být na předem stanoveném 
místě, kde je nutné chovat se podle protokolu, 
říkat dohodnuté konvenční věty – zdá se to 
nepříjemné. Pokud člověk tyto myšlenky vytěsní, 
je to lehčí. Snažím se svoje postavení nereflekto-
vat, protože v tu chvíli by se mě zmocnila 
beznaděj.“ 

●  Beznaděj z čeho?
„Beznaděj z toho, že mě politika příliš 
nezajímá. Člověk shledal, že politik může být 
málokdy upřímný. Někdy by informace vyvolaly 
paniku, jindy by byly špatně použity, politik 
je nucen kolem skutečnosti kroužit. Já si vždy 
kladu velice jasnou otázku a snažím se na n 
jasně odpovídat. Neříkám, že je mi ono kroužení 
protivné – pouze není blízké mé povaze. 
A pak: politická situace se neustále vyvíjí, člověk 
málokdy cítí, že cosi dokončil. Práce ve Výboru 
dobré vůle dokončení mnohem více obsahuje, 
cíl leží na dohled.“

Zaměřeno na...

Když si připomínáme, že před 25 lety byl položen „základní kámen“ dnešního VDV, nelze nezmínit 
člověka, který byl zakladatelem a hybatelem všeho, co poté následovalo. Paní Olgu Havlovou, 
manželku tehdejšího prezidenta Václava Havla. Lidé o ní často hovoří, byl o ní natočen film OLGA, 
vydaly se publikace se vzpomínkami na ni. My si k jejímu připomenutí dovolíme použít výňatek 
z článku Michala Růžičky „Tichost paní Olgy“ otištěného v Lidových novinách 1993/298, (str. I, III).
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Tichost paní Olgy

V lánském parku zesnul podzim a hlavní brána 
zavřela ústa. Ve zmrzlém tichu se prochází 
pouze tříčlenná skupinka: paní Olga, její pes 
a osobní strážce. „Někdy mám výčitky,“ říká 
první dáma státu, „že si kus svého ticha uhájím 
za každých okolností. Že bych asi neměla být 
tak stranou. Ale pud sebezáchovy je silnější. 
Když ostatně uvážíte, že jsem letos oslavila 
šedesátku a mohla bych být již nějaký rok  
v důchodu, není to snad tak nepochopitelné.“ 
Vcházíme do vyhřátého skleníku, strážce 
zůstává venku a začínáme rozprávět.

●  Přesto se občas v oficiální roli paní 
paní prezidentové ocitnete...
„Především při státních návštěvách. To pak 
jde hlavně o to, aby člověk nic nepromeškal, 
aby někde nezakopl o koberec, aby byl u věci. 
Existují lidé, kteří prožívají každý let letadlem, 
rádi cestují. Mně je to spíš na obtíž. Pokud 
nemusím, jde-li třeba o pouhou pracovní 
návštěvu, tak s Václavem nejezdím. Nemám 
ani tolik energie. Potřebuji víc odpočinku         
a větší odstup od lidí. Pokud se do zahraničí 
dostanu, hovořím o konkrétních věcech; jaká 
je situace v ekologii, jaká ve zdravotnictví             
a podobně. Takové ty řeči, kterým někdo říká 
plácání a jiný konverzace, nemám moc ráda.“

●  Vyčítají vám přátelé, že na ně nemáte čas, 
že žijete v jiném světě?
„To se mi stává dnes a denně. Včera mi 
telefonoval jeden kamarád, chtěl mi něco 
vyprávět, a já jsem mu říkala: Nezlob se, ale já 
prostě nemůžu. V tu chvíli jsem možná trochu 
záviděla. Chtěl si popovídat o nějakém večeru, 
který strávil na koncertě písničkářů. Dnes už 
bych asi nevydržela poslouchat písničky celý 
večer a ještě o tom slyšet vyprávět… Asi je 
to však normální, že člověk v určité situaci 
jinak hospodaří s časem. Nechává si více sil na 
to, aby byl v okamžicích, které vyžadují jeho 
soustředění, zcela fit. Můj oddych má podobu 
ticha. Proto chodím ráda se psem, neboť s ním 
nemusím konverzovat. Chodím a nechávám 
volně plynout myšlenky.“

●  Václava Havla občas stihne kritika, že se 
funkcí změnil, že ustoupil od svých zásad. 
Pozorujete vy na svém muži něco podobného?

„Já mám pocit, že jsme se změnili všichni, 
neboť žijeme v jiných okolnostech. Politický 
marasmus nás nemohl neovlivnit. I když jsme 
žili v prostředí, které onen vliv omezovalo, 
tvořili jsme jeho součást a nemohli jsme se 
tomu vyhnout. Nová odpovědnost přetváří, 
a tak se člověk mění. Nepokládám za špatné, 
mění-li se kdo v tom smyslu, že nyní uvažuje 
o věcech, o kterých dříve neuvažoval, v jiných 
souvislostech. Je snadné vyhlásit: nevyrábějte 
zbraně, nekácejte pralesy, nezapalujte buš, 
když zároveň nepřednesu návod, jak věci 
vyřešit; když lidem v buši nedám jídlo, aby 
nemuseli buš spálit a místo ní zúrodnit pole…“

●  A vaše proměna?
„Já nejsem ta pravá osoba, na kterou by lidé 
útočili podobnou kritikou. Mám jinou povahu 
než Václav a reagovala bych odlišně; nejsem 
tak zdvořilá a odpověděla bych rázně: ty máš 
co říkat, ty jsi takovej a takovej. Když je někdo 
drzý, odvětím stejně. Toto by Václav dělal 
velice těžce a nerad.“

●  Podle vašich odpovědí je patrné, že se cítíte 
být více občankou než ženou prezidenta…
„Já se dokonce považuji v první řadě za 
občanku, a pak teprve za ženu.“ 

●  Je vůbec možné být nejprve občanem – a pak 
teprve ženou? Co myslíte oním občanstvím?
„Občanstvím míním odpovědnost, jež nemusí 
být vykládána politicky. Občan by se měl zají-
mat o všechno kolem sebe. Občana a člověka 
nerozděluji. Již tím, že je kdosi občanem, 
je člověkem, nikoli třeba krávou. I když, 
zdůrazňuji, proti krávě nic nemám…“  ●

Připravily Monika Šabatková a Hana Žatecká
Foto: Ondřej Němec

Přetištěno a redakčně zkráceno 

z článku Michala Růžičky „Tichost 

paní Olgy“, jenž vyšel v Lidových 

novinách 1993/298 (str. I, III).



Anketa
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25 let činnosti VDV

tSOB t tttt ttttttttttt tttttttt tttt tttttttt 

ttt tttttttt ttttttt 1t6 tttt tttttt 

Jtt ttt tt ttttttttttttt tttttt tttt ttttt ttt

ttt ttttt ttttttt tttttt tt ttttttt tttt t 

U příležitosti 25. narozenin VDV jsme několika pamětníkům, kteří stáli u zrodu VDV, položili následující otázky:

1.  
Když se ohlížíte za uplynulým čtvrt stoletím, domníváte se, že VDV splnil úkol, 
který si dal při svém vzniku? Jakou známkou byste to ohodnotil/la?2. 
Na co by se měl podle vás VDV zaměřit v dalším období? 
Co společnost nejvíc potřebuje a VDV by při tom mohl pomoci?3. 

A tady jsou jejich odpovědi  >>

1. Paní Olga oslovila na jaře 1990 několik 
známých, zda by ji nepodpořili v jejím záměru 
pomáhat zdravotně a sociálně postiženým 
lidem, kteří se do té doby nemohli důstojně 
včleňovat do společnosti. Oslovila i mne, 
což pro mne bylo ctí. Neváhal jsem a přijal 
jsem členství ve správní radě, protože jsem 
nepochyboval o potřebnosti této humanitární 
činnosti. Atmosféra byla dělná a plná elánu 
věnovat se tolik zanedbané oblasti.

2. Celá stále se rozvíjející činnost za 25 let 
existence nestagnovala, ač četné ne vždy
splnitelné požadavky se množily  a zátěž 
aktivních členů VDV a mnohých dobrovolníků 
byla enormní. Nebudu známkovat, protože by 
to bylo nefér vůči poctivé snaze pomáhajících, 
kteří této bohulibé činnosti věnovali a věnují 
veškerou energii. Je pochopitelné, že ne 
všechny dobré úmysly z různých důvodů 
mohly být vtěleny do konkrétních činů. 
Nebudu vyjmenovávat všechny aktivity 
VDV, které jsou známy. Chci jen podtrhnout 
skutečnost, že VDV poctivě a bez laciné re-
klamy využil darované finanční prostředky ku 
prospěchu potřebných. VDV si ve společnosti 
získal respekt a důvěru, kterou nezklamal. 
To pokládám za podstatný rys jeho aktivit.

3. VDV má připraven program „Obyčejný 
život“, jehož cílem je dávat příležitost starším 
lidem, aby se uplatnili ve společnosti jako 
dobrovolníci, učili se nové technologie 
a byli co nejdéle samostatní. Dalším cílem je 
pomoci lidem opravdu chudým a spoluvytvářet 
pro ně možnosti žít důstojně. V tom vidím 
pozitivní posun v činnosti VDV. Vstoupit 
do oblastí, které stát zanedbává, a státní 
instituce často s rozpaky přihlížejí, aniž se 
snaží o účinné řešení. Naše společnost stůně 

na slabou mezigenerační solidaritu a úctu ke 
stáří. Zdravotně postižení díkybohu vzbuzují 
pozornost, ale lidé osamocení a přehlížení 
v sociálních a existenčních potížích jsou 
vnímáni jako přítěž. VDV chce svým dílem 
i zde přiložit ruku k dílu.

1. S Václavem Havlem jsem se znal ještě 
před revolucí, ale s paní Olgou mě osobně 
seznámil John Bok, který tehdy dělal Havlům 
tak trochu „děvče pro všechno”. Uvedl mě do 
bytu Havlů na nábřeží a probírali jsme s paní 
Olgou drogovou situaci a další věci. To bylo 

Václav Malý, biskup
člen správní rady VDV

Jak vzpomínáte na dobu, kdy se rodil Výbor dobré vůle? 
Jaká při tom byla atmosféra a proč jste se zapojil/la do této práce?

Ivan Douda, psycholog
člen správní rady VDV

Připravily Hana Fűleová a Irena Šatavová
Foto: Jan Bartoš, Alex Macciani, Karolina Granja



25 let činnosti VDV

Anketa
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25 let činnosti VDV
pokračování ankety pro pamětníky VDV

Jak vzpomínáte na dobu, kdy se rodil Výbor dobré vůle? 
Jaká při tom byla atmosféra a proč jste se zapojil/la do této práce?
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krátce po zvolení Václava Havla prezidentem 
a nedlouho poté mě Olga zavolala s nabídkou
účastnit se na založení nadace (tehdy ještě 
bez jména VDV). Až o něco později, v tro-
chu bezradné diskusi, jak by se měla nadace  
jmenovat, nahodil slepý  Klement Lukeš: 
„…to tomu rovnou můžeme říkat dobrá vůle”. 
Po krátkém odporu paní Olgy k zahrnutí 
jejího jména do názvu bylo ještě připojeno 
„…Olgy Havlové“. Tehdejší atmosféra ve 
společnosti i v nadaci byla velmi spontánní, 
dělná, otevřená. Její zárukou, kromě paní 
Olgy, byla jména lidí jako Diana Sternber-
gová, Olinka Stankovičová, Klement Lukeš, 
Jan Kašpar a mnoho dalších. Do značné míry 
tuto atmosféru, i když ve značně odlišném 
obsazení, cítím ve VDV  dodnes. Jsem rád, 
že jsem se ve VDV mohl setkat s mnoha 
cennými a zajímavými lidmi.

2. Nikdo nejsme dokonalý a tak bych dal 
známku 1-. Myslím, že je velmi cenné, že 
VDV ve zdraví přežil i to, že Václav Havel 
přestal být prezidentem, a posléze i úmrtí paní 
Olgy – a stal se jednou z nejdůvěryhodnějších 
institucí svého druhu doma i v zahraničí.

3. Myslím, že VDV by měl a je schopen 
udržet si určitou pružnou schopnost v posu-
zování oblastí, kde je jeho činnost nejvíce 
potřeba. Důležité je i udržet vysokou kvalitu 
zaměstnanců, správní rady a spolupracujících 
jedinců i institucí. Tedy přeji VDV „Klid 
přijmout věci, které změnit nelze, odvahu 
měnit to, co změnit možné je, a moudrost 
rozeznat jedno od druhého“.

1. V lednu 1990 jsem byla povolána na 
Hrad jakožto poradkyně Václava Havla. 
Dostala jsem na starost mimo jiné zdravot-
nictví, sociální sféru a školství a z množství 
dopisů, které jsem každý den dostávala, 
jsem věděla, co je kde zapotřebí, kdo strádá, 
kdo potřebuje pomoci… Zkraje roku 1990 
se pak na mě obrátila Olga Havlová s tím, 
že by v nadaci potřebovala mít lidi, kteří 
těmto věcem rozumějí a na něž by se mohla 
spolehnout. Tak jsem se stala členkou správní 
rady, kam jsem rovnou přišla s balíkem 
dopisů, všechno se postupně řešilo a mně se 
líbilo, jak k tomu Olga přistupuje. Nebyla 
emocionálně založená, byla věcná a hned se 
začalo pracovat – od píky, od těch dopisů, 
a těch tehdy chodilo do nadace kvanta!

2. Určitě splnil, vždyť kolika lidem pomohl! 
Bylo také moc dobré, že VDV tehdy úzce 
spolupracoval s Hradem a spolupráce to byla 
opravdu výborná. Důležité to bylo zejména 
proto, že VDV nebyl zpočátku ještě tak 
zavedený jako dnes, aby se na něj lidé přímo 
obraceli, zatímco Hrad byl zavalen dopisy 
s žádostmi o pomoc. Lidé psali Václavu Hav-
lovi, protože si mysleli, že všechno vyřeší. 
Nejen za tuto součinnost, ale za celé 
čtvrtstoletí bych dala VDV určitě jedničku 
s hvězdičkou. A Olze taky.

3. Já jsem v kontaktu s Jedličkovým 
ústavem. Už jako čtyřletá holčička jsem zde 
tancovala na vánočním představení pro děti, 
poté tam dlouhá léta pracovala moje dcera 
a i můj syn pomáhal vozit vozíčkáře na různé 
akce. Ještě vloni o Vánocích jsem dětem 
v Jedličkově ústavu četla pohádku, takže s nimi 
mám zkušenosti a hezké kontakty. Vlastně 
celá moje rodina je Jedličkovým ústavem 
dalo by se říci „poznamenaná“. Avšak není to 
jenom Jedličkův ústav, kdo potřebuje pomoc. 
Potřebují ji i jiné organizace nebo přímo 
handicapované děti, které nejsou umístěny       
v žádném sociálním či zdravotnickém zařízení, 
ale žijí v rodinách. S tím souvisí, že by myslím 
bylo dobré udělat nějaký průzkum nebo mít 
lidi, kteří by byli takovými „pochůzkáři“                                                                      
a zjišťovali by, kde a komu by bylo třeba 
pomoci.  S tím by samozřejmě byla nezbytně
spojená kontrola, aby šlo opravdu o potřebné
lidi.  

Věra Čáslavská, 
čestná předsedkyně 
Českého olympijského 
výboru

To, že VDV si připomíná už 25 let od svého vzniku, je neuvěřitelné jubileum. Jak ten čas letí! 
Dovoluji si VDV gratulovat a jsem velice ráda, že jsem byla u jeho zrodu a počátků. Začátky 
bývají vždycky a všude těžké a i my jsme měli na kontě pár neúspěchů. Když však má člověk 
v sobě entuziasmus a víru v dobro, tak to mu dává sílu. Takže jsem moc ráda, že jsem mohla 
v těch začátcích s paní Olgou a se všemi ostatními „pobejt“.  

„
Věra Čáslavská



Obdarovaní

Sbírka ČSOB opět pomáhá.
Marcelka bude mít nový procesor 
ke kochleárnímu implantátu

Již čtvrtá vánoční sbírka mezi zaměstnanci Privátní banky ČSOB vynesla                  
71 155 korun. Téměř polovinu z nich dostala třináctiletá Marcela Procházková, 
která je neslyšící od narození. Kochleární implantát jí byl voperován ve dvou 
letech, nyní ale k němu potřebuje nový procesor, který jí umožní rozeznávat řeč 
i v hluku, sportovat či telefonovat. O tom, jak jí tato změna pomůže ještě více se 
začlenit mezi vrstevníky, jsme hovořili s Marcelčinou maminkou. 
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 Tušila jste už před porodem, že by se 
miminko mohlo narodit s nějakou vadou?
Ne.

 Marcelce byl implantován kochleární 
implantát. Můžete laikům přiblížit, o co vlastně 
jde?
Kochleární implantát je elektronické zařízení, 
jehož elektrody jsou operativně zavedeny do 
vnitřního ucha a vysílají elektrické impulzy 
na vláskové buňky. Dráždí přímo nervová 
zakončení sluchového nervu elektrickými im-
pulzy. Sluchový nerv vede informaci do mozku, 
který ji rozeznává jako zvuk. Operace probíhá 
v celkové narkóze a trvá přibližně 4 hodiny. 
Předchází jí několik předoperačních vyšetření 
a konzultací.

 Kolik stálo pořízení implantátu před jedenácti 
lety? 
Operace a zavedení kochleárního implantátu 
společně s procesorem jsou plně hrazeny zdra-
votní pojišťovnou.

   Jak rychle probíhal po operaci proces 
reagování na zvuky, jak se učila Marcelka 
rozumět mluvené řeči? 
Po operaci je nutné několik týdnů vydržet, 
nechat zahojit operační rány a cca po 5 týdnech 
je první nastavení procesoru. Probíhá na speciali-
zovaném pracovišti v Praze na Mrázovce pomocí 
signálů vysílaných z PC. Po nastavení jsme 
navštěvovaly tamní pracoviště a doma jsme tré-
novaly poslech. Vše se kombinovalo s návštěvou 
speciálního pedagogického centra při mateřské 
a základní škole v Kyjově. Po měsíci nastavování 
bylo již znát odezvu na sluch a reakci.

 Kdy jste dala Marcelku do školy se slyšícími 
dětmi? Hned od první třídy? 
Marcelka ve 2,5 letech nastoupila do běžné 
mateřské školy, kde je logopedická třída. 
V šesti letech začala chodit do základní školy 
se slyšícími dětmi. Integraci zvládla výborně, 
problémy měla v hlučném prostředí a ve 
velkém kolektivu dětí. Časem se vše srovnalo 
a děti i Marcelka si na sebe zvykly.

 Jak jste poznali, že implantát, resp. procesor 
k němu, není dostatečně funkční? 
Problémy s procesorem vznikaly postupně 
časem, kdy po výměně různých komponentů, 
které jsme si sami hradili, bylo uznáno, že je 
potřeba pořízení nového procesoru, který bude 
nejen funkční, ale hlavně s lepším přenosem 
zvuků. Další operace při tom už není nutná, 

půjde jen o nastavení nového procesoru. Přenos 
zvuků bude jiný, musí si zvyknout na nové 
slyšení. S novým procesorem může sportovat, 
nemusí jej odkládat a bude lépe rozumět 
ve škole, venku a kamarádům.

 VDV, resp. sbírka v ČSOB pokryla pouze 
třetinu částky, kterou potřebujete.  Jak a kde 
získáte zbytek finančních prostředků? 
Cena nového procesoru je cca 300 000 korun. 
Zdravotní pojišťovna hradí po 10 letech 
uživateli 75 % z pořizovací ceny, zbytek jsme 
získali od různých nadací a sponzorskými dary.

 Marcelce je 13 let. Jak jí jde škola, čím by 
chtěla být, jaké má zájmy, co kamarádi?
Ve škole nemá, kromě českého jazyka 
a angličtiny, větší problémy. Je velmi dobrou 
studentkou, v současné době navštěvuje 8. třídu 
základní výtvarné školy. Odmala ji baví sport 
a výtvarka, závodně se věnuje alpskému 
lyžování mezi slyšícími. Ráda by studovala 
na střední umělecké škole. Mezi slyšícími 
kamarády nemá problémy.

 Jsou české zdravotnictví a vůbec celá 
společnost připraveny na pomoc lidem 
s postižením? Co byste změnila, kdybyste měla 
tu moc a prostředky?
Pokud bych měla možnost, ráda bych více 
společnost, rodiče a okolí informovala 
o možnostech pomoci rodinám s dětmi, které 
mají postižení. I mezi lékaři je stále malá 
informovanost a rodiče nevědí, na koho se 
obrátit, kdo by jim mohl pomoci. Mnoho dětí 
má zdravotní problémy a jejich rodiče musí 
kompenzační pomůcky pořizovat pomocí 
nadací a sponzorů, což je smutné.  

Marcelka se závodně věnuje alpskému lyžování.Text: Irena Šatavová
Foto: z archivu rodiny Procházkových



Dárci

Alena Kosová z Prahy je věrnou dárkyní VDV 
celých pětadvacet let. Na otázku PROČ? říká: 
„Vzešla jsem z prostředí, ve kterém nebyly peníze, 
bohatství ani majetek, ale vždycky u nás na 
prvním místě byly vztahy a pomoc druhému. 
Podat ruku a nenechat padnout. Postarat se, 
když je potřeba. Vím, že se mi to zase vrátí, když 
nebudu moci já.“ 
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„Asi jsem to měla 
vždycky v sobě!“

Paní Aleně bude v květnu 65 let. Jako 
absolventka střední ekonomické školy 
dostala po sametové revoluci šanci 
pracovat v první zahraniční bance v Praze. 
S tím, jak jí vzrostl oproti minulým 
letům plat, přišlo paní Aleně přirozené 
podpořit ty méně šťastné. „Nikdy jsem 
si nemohla dovolit přispívat horentními 
sumami, ale  i málo může pomoci!“ říká 
dnes spokojená babička čtyř vnoučat, 
která se ve volném čase aktivně věnuje 
průvodcovství ve francouzštině. 

 Do jaké míry váš osobní život ovlivnil vaše 
sociální cítění? 
Zásadně. Už od mlada jsem se chtěla věnovat 
dětem a pomáhat druhým. Bohužel sociální sféra 
je Popelka, která vás ve chvíli, kdy chcete bydlet 
a starat se o dvě děti, zkrátka neuživí. V naší 
rodině už po generace vládne matriarchát, nikdy 
jsme neměly moc štěstí na partnery. Fungovaly 
jsme jako samostatné ženy pečující o své děti. 
Nemrzelo nás to, protože nás to naplňovalo. 
A výchova se pro nás stala smyslem života. 

 Budou to mít vaše vnoučata složitější než 
vaše děti?
Nevím, jestli složitější, ale rozhodně jiné. Musím 
říci, že jim nezávidím. Dnešní doba nabízí 
spousty věcí, které jsme my neměli, ale nepo-

strádali jsme je. Nevěděli jsme o nich. Na druhou 
stranu dnešní mladí nemají jistoty. Možná to 
říkám špatně, nemyslím ty socialistické. Z toho 
mě rozhodně nemůže nikdo podezírat. Myslím 
tím střechu nad hlavou, práci a výdělek. To, že 
se musí bát, že jim za půl roku zruší firmu a oni 
přijdou o živobytí. 

   A jaký jste měla život vy jako dítě?
Moje maminka byla opravdu úžasná a já jsem 
díky ní prožila své dětství jako v bavlnce. Nebyla 
v něm hojnost materiální, ale obrovské bohatství 
citu a lásky. První tvrdá rána přišla až v mých 
osmnácti letech, kdy jsem zažila osmašedesátý 
rok. Strašlivě mě zasáhl. Celý svůj život jsem 
bydlela v centru Prahy a tramvají číslo 3 jsem 
jezdila po Příkopech do práce. Vojáci se tam 

bavili tím, že rejdili tanky mezi lidmi a stříleli 
jim nad hlavami. Že kolem mě jezdily obrněné 
vozy a střílely po mně, to byl hrozivý šok. 
Definitivně mě utvrdil v tom, že tudy opravdu 
cesta nevede! Se spolužáky jsme tehdy vyráběli 
na ofsetu letáky a nosili jsme je pod šaty na
šňůře. Rozdávali jsme je turistům a prosili je, 
ať nám proboha někdo pomůže. Ať je rozvezou 
do všech možných zemí. Byli jsme tím strašně 
zasažení a myslím, že ve většině z nás to zůstane 
už nadosmrti. 

 Ztratila jste někdy optimismus? 
Když se rozhlédnu kolem sebe, vidím lidi, 
kteří na první pohled vypadají lhostejně. 
Působí, jakoby chodili po světě s klapkami 
na očích i na uších a nezajímá je nic jiného 
než ten jejich píseček. A vy pak zjistíte, že 
právě oni dávají spousty peněz na podporu 
nemocných dětí, starších občanů i zvířat. 
To člověka opravdu potěší! Najednou si 
uvědomíte, že ta „horší“ část lidstva je jenom 
hlasitější. Ta „lepší“ je zcela potichu a koná, 
kde je potřeba. Samozřejmě, že přicházejí 
problémy, které jsou někdy hodně tvrdé, 
takový život zkrátka je. Ale k pesimismu 
není důvod. 

 Najednou 
si uvědomíte, že ta 
„horší“ část lidstva 
je jenom hlasitější. 

Ta „lepší“ je 
zcela potichu a koná, 

kde je potřeba.

„

Text: Tereza Říčařová
Foto: Tereza Říčařová, Karolina Granja
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 Vybavujete si moment, kdy jste se rozhodla 
poprvé poslat finanční podporu potřebným?
Zasáhl mě první projev Václava Havla ve funkci 
prezidenta. Protože věděl, do čeho převratem 
jdeme, řekl, že nadchází doba, kdy některým 
lidem se bude dařit hůře a některým lépe. 
A ti, kterým se bude dařit lépe, aby nikdy 
nezapomínali na ty, kteří nebudou stíhat. 
Osobnost Václava Havla je pro mě vysloveně 
srdeční záležitost. Člověk, po kterém tady bude 
dlouho ne díra, ale kráter! Můj naprostý ideál 
humanisty, moudrého a optimistického člověka. 
Jeho výzva mě hluboce zaujala, protože na to, 
že vzešla vlastně od politika, šlo o neskutečně 
lidskou myšlenku.

 Čím vás právě VDV zaujal nejvíce?
Minulý režim handicapované a sociálně slabší 
občany odsouval do pozadí. Nehodili se jim 
do krámu, o jejich problematice se zkrátka 
nemluvilo. Právě paní Olga svojí nadací začala 
upozorňovat na dané téma. Lidé se najednou 
nebáli vyjet na vozíčkách a ukázat, že jsou 
plnohodnotnými osobnostmi. Sice nemají 
ruku nebo nohu, ale mají mozek a chtějí žít 
jako každý jiný člověk. Za to jsem si paní Olgy 
nesmírně vážila. Byla osobnost, která si na nic 

nehrála, nic nepředstírala. Byla svá! Pocházela 
z obyčejných poměrů a přitom se chovala jako 
dáma. Pro mě ztělesňovala vzor emancipované 
ženy, která se dokáže sžít s každým prostředím. 
S jakou samozřejmostí a grácií vplula mezi poli-
tické špičky a neměla s tím nejmenší problém. 
Nepředváděla se a přitom k nim patřila. Žena, 
která se nenechala opít rohlíkem ani ohromit 
žádným titulem či funkcí. Prostě nepadla před 
nikým na zadek, bych tak řekla. Měla jsem k ní 
prostě obrovskou důvěru. Věděla jsem, že pokud 
vložím peníze do její nadace, tak se neztratí. 

  Vy už jste s VDV celých 25 let. Jak vnímáte 
nadaci dnes?
Vidím ji jako nadaci, která má i po těch letech 
hodně co říci. Problémů, které neziskové organi-
zace pomáhají žadatelům řešit, spíše přibývá, 
než ubývá, a to nás jen utvrzuje v tom, že nadace 
mají čím dál větší úlohu ve společnosti. Celá 
léta dostávám vyúčtování a výroční zprávy VDV. 
Když je pročítám, mám strašnou radost z toho, 
že existuje tolik lidí, kteří dokáží přispívat. 
Někteří dokonce nadaci odkazují svůj majetek. 
To je přeci úžasné! Tyto věci mě naplňují radostí. 
Přece jen nežiji ve světě plném sobců, hrabivců 
a chamtivců, ale pořád ještě mezi lidmi.    

Děkujeme 
našim dárcům za přízeň 
a podporu

Poděkování

Připravila Monika Granja

ČSOB ......................................... 1 500 000 Kč
ČSOB Asset management, a. s. ..... 280 000 Kč
Život 90 ......................................... 100 000 Kč
Ruukki CZ, s. r. o. ............................ 55 000 Kč
PhDr. Jindra Čekanová .................... 50 000 Kč
Markéta Křížová .............................. 40 000 Kč
Eliška Schwarzerová ........................ 40 000 Kč
Jan Beneš ......................................... 30 000 Kč
Elsie, Kamila a Martin Kubelíkovi  . 30 000 Kč
MEGABOOKS CZ, s. r. o. ............. 25 000 Kč
AMJ Trade, spol. s r. o. ..................... 20 000 Kč
MUDr. Michaela Baráčková ............ 20 000 Kč
Aleš Frel .......................................... 20 000 Kč
Ing. Emanuel Šíp ............................. 20 000 Kč
RNDr. Milena Nečásková ............... 15 000 Kč
Ing. Pavel Hrabě .............................. 12 000 Kč
Petr Hutla ........................................ 12 000 Kč
IZOL CENTRUM - CB, s. r. o. ..... 10 000 Kč
Marie Kratochvílová ........................ 10 000 Kč
MUDr. Marie Oršulíková ................ 10 000 Kč
Eva Podzimková .............................. 10 000 Kč
Václav Radotínský, ml. ..................... 10 000 Kč
Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ................ 10 000 Kč
AIR PRODUCTS, spol. s r. o. .......... 8 500 Kč
Věra Kičmerová ................................. 8 000 Kč
MUDr. Milena Černá ........................ 7 500 Kč
Tomáš Pertold ................................... 7 500 Kč 
Jiří Rajnoch ....................................... 7 500 Kč
Střední škola mediální grafiky, s. r. o. . 7 500 Kč
Renata Kosárová ................................ 7 200 Kč
AISOPOS, s. r. o. ............................... 7 000 Kč
Ing. Vladimír Stecher ........................ 6 300 Kč
Jiří Cettl ............................................. 5 000 Kč
Ing. Vladimír Chytrý ......................... 5 000 Kč
Ing. Rudolf Kořínek 
a Zuzana Valková .............................. 5 000 Kč
Marie Lichtágová .............................. 5 000 Kč
Olga Matoušová ................................ 5 000 Kč
Manželé Novákovi ............................. 5 000 Kč
Obec Bžany ....................................... 5 000 Kč
Richard Pres ...................................... 5 000 Kč
RNDr. Pavel Sobíšek ......................... 5 000 Kč
PhDr. Daniela Tamášová ................... 5 000 Kč
Ing. Jitka Thomasová ......................... 5 000 Kč
Jiří Veselý ........................................... 5 000 Kč
Mgr. Marek Vosátka .......................... 5 000 Kč
Ing. arch. Jaroslav Zima ..................... 5 000 Kč

Vtttt ttttt

„Asi jsem to měla 
vždycky v sobě!“
pokračování rozhovoru s Alenou Kosovou

Alena Kosová (první vpravo) na besedě VDV Čaj o páté, březen 2015



Mše svatá za Olgu Havlovou 
4. ledna 2015 se v Katedrále svatého 
Víta, Václava a Vojtěcha konala mše 
svatá za Olgu Havlovou a dárce 
VDV. Mši sloužil biskup Václav 
Malý, dlouholetý člen správní rady, 
z Evangelia četli neteř Olgy Havlové 
Olga Pešková a člen správní rady 
VDV Ivan Douda. Bohoslužba 
se konala u příležitosti 25. výročí 
založení VDV.

Výstava fotografií 
o paní Olze Havlové
Od listopadu 2014 do března 2015 
putovní výstava fotografií o činnosti 
Olgy Havlové navštívila Hulín, 
Ústí nad Orlicí, Žamberk, Chýnov, 
Dolní Chabry a Plzeň. Zástupkyně 
VDV byly přítomné otevření řady 
z nich a hovořily s návštěvníky 
o činnosti VDV a odkazu Olgy 
Havlové.

Český lev pro dokument OLGA
21. února 2015 vyhlásila Česká 
filmová akademie výsledky 
22. ročníku udílení cen Český 
lev. Dokumentární film OLGA 
zobrazující portrét Olgy Havlové 
byl oceněn v kategorii nejlepší 
dokumentární film. Gratulujeme 
režisérovi Miroslavu Jankovi 
a celému týmu, který se podílel 
na vzniku dokumentu!

  

Tvář, se kterou se kterou se setkáváte

Ze života VDV

Text: Monika Granja
Foto: archiv Marie Prausové
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ČSOB pomůže dětem s DMO
Díky výtěžku z Karty dobré vůle 
ČSOB Private Banking pomůže 
VDV rodinám, které pečují o děti 
s dětskou mozkovou obrnou 
(DMO). VDV přispěje rodinám 
na speciální pohybovou rehabilitaci 
Therasuit, která významně přispívá 
ke zlepšení zdravotního stavu dítěte, 
zlepšuje jeho motoriku, mentální       
a manuální rozvoj. Děkujeme ČSOB 
za dar ve výši 150 000 korun!  

Celý život pracovala v různých administrativních profesích a také jako 
tlumočnice a překladatelka němčiny, francouzštiny a ruštiny. Když v roce 
1990 viděla v televizi vystoupení Olgy Havlové, která hovořila o založení VDV, 
napsala paní Olze dopis, že by ráda vypomohla. Obdržela kladnou odpověď 
a následně paní Prausová celých 12 let pracovala pro VDV. V nadaci paní 
Marie odpovídala na dopisy lidí žádajících o pomoc (v počátcích činnosti VDV 
jich chodilo až 9000 ročně), překládala  a spolupracovala se zahraničními 
sesterskými organizacemi v Německu, Francii, Švýcarsku, Holandsku, Dánsku, 
Švédsku a Norsku. „Mezitím jsem poznávala při práci ve VDV jiný svět, svět 
lidí, kterým bylo potřeba pomoci. A to paní Olga uměla – bezprostředně 
hovořit s lidmi,“ vzpomíná paní Marie. 

„Vynořila se mi vzpomínka, jak jsem jednou doprovázela paní Olgu na  
schůzku na Staroměstské náměstí. Šly jsme pěšky. V Celetné ulici stál 
kamelot menšího vzrůstu, takový lilipután. Lidé chodili kolem, ale paní Olga 
se zastavila, sklonila se k němu, koupila si noviny a chvíli si s ním povídala. 
Pak si v čajovně koupila čaj a když jsme dorazily na schůzku, odmítla sedět 
ve zvláštní místnosti připravené pro manželku prezidenta. Chtěla být mezi 
ostatními lidmi. To jí bylo blízké,“ dodává.

Práce ve VDV byla pro paní Marii radostí a přinášela jí uspokojení, neboť 
nikdy nebyla marná. „A byla jsem si vědoma, že nejen moje snaha, ale snaha 
všech spolupracovníků byla odměněna dobrým pocitem a díkem těch, 
kterým bylo pomoženo. A to je také zásluha paní Olgy. Jsem ráda, že jsem 
posledních pět let života paní Olgy mohla prožít jako členka jejího týmu. 
Těší mě, že VDV úspěšně pokračuje ve své činnosti, kterou paní Olga začala, 
a udržuje tak její památku,“ říká Marie Prausová. 

Po odchodu do důchodu v roce 2000 pomáhá paní Marie VDV jako 
dobrovolnice. „Uvízla jsem tam srdcem,“ vyznává se.   

bývalá pracovnice VDV, 
nyní dobrovolnice

Aktuálně

Marie 
Prausová

Marie Prausová 
se narodila do rodiny 
českých učitelů 
v Mukačevě na Podkar-
patské Rusi v Česko-
slovenské republice. 
Po Mnichovu se 
vrátili do maminčina 
rodiště v Písku. Zde 
Marie prožila školní léta 
a po maturitě na 
gymnáziu odešla do Prahy.

Připravila Monika Granja
Foto: Zdeněk Chrapek, Monika Granja a archiv VDV



  28. března 2015 se běžci dobré vůle zúčastní Sportisimo ½ Maraton 
Praha 2015. Více informací viz www.sportprocharitu.cz. 

  31. března 2015  končí termín pro zasílání žádostí o podporu                 
z programu Obyčejný život – NIF.

  7. dubna 2015  se v kanceláři VDV (Senovážné náměstí 2, Praha 1) 
uskuteční další ze setkání „Čaj o páté“. Na téma sociálního pod-
nikání bude hovořit Vojtěch Sedláček, zakladatel Agentury ProVás, 
s.r.o., a Obslužné, spol. s r.o. 

  9. dubna 2015 v 10 hodin se bude konat v salonku Kina MAT seminář 
„Péče o pacienty po cevní mozkové příhodě“ určený pro sociální       
a zdravotní pracovníky ze zařízení poskytujících péči pacientům po CMP.

  do 10. dubna 2015  je možné zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové 
2015. Cena Olgy Havlové za rok 2015 bude vyhlášena v pondělí              
25. května 2015.

 28. dubna 2015  se bude v Ústřední městské knihovně v Praze konat     
    přednáška „Deprese a její léčba“ z cyklu Zdraví a životní styl.

  3. května 2015  se běžci dobré vůle zúčastní Volkswagen Maraton 
Praha. Více informací viz www.sportprocharitu.cz. 

Poznamenejte si 
do diáře...
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Chcete 
pomoci?

Zařízení pro starší lidi
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Ostatní projekty VDV
–  č. účtu: 478 437 033 / 0300

Putovní výstava fotografií  
o paní Olze Havlové 
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Veřejná sbírka na pomoc lidem se zdravotním postižením 
–  č. účtu: 625 625 625 / 0300

 10. května 2015  se bude v Ústřední městské knihovně v Praze konat      
       přednáška „DIABETES – symptomy, příčiny, léčba a prevence"              
  z cyklu Zdraví a životní styl.

 do 31. května 2015  se lze hlásit na další Salzburské lékařské   
 semináře  (více na www.openmedicalclubcr.com).

 31. května 2015  se bude v Ústřední městské knihovně v Praze   
 konat  přednáška „Prevence běžných dětských onemocnění /   
 Očkování pro a proti" z cyklu Zdraví a životní styl.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

 Ptttttttttt tt tttt ttttt ttttttt tt tttttttttt

březen: Jičín
duben:  Roztoky u Prahy 
červen - červenec: Rapotín

Zakupte sbírkové předměty (batůžek, pohlednici či publikaci) 
a podpořte tak sbírku na pomoc lidem se zdravotním postižením.


