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„Občanská 
společnost není věda, 

chce to jen sdílenou 
odpovědnost!“ 

tvrdí předsedkyně správní rady VDV Dana Němcová

PF 2016
Děkujeme, že nám 

již 25 let pomáháte 

budovat občanskou 

společnost!
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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.

Poděkování
dárcům a těm, kdo
přispěli na vánoční
benefiční koncert
[  strana 11  ]

Vážení čtenáři,
toto číslo jsme pro vás připravili jako novoročenku, jako letošní bilanci a poselství do dalšího roku.

Naše nadace letos prožívala dny „sladké“ i „hořké“, vždyť nežijeme uzavřeni, ale sdílíme osud světa 
jako ostatní občané. 

V tomto roce jsme hodně vzpomínali, dvacáté páté výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové nám k tomu dalo spoustu příležitostí. Paní Olgu znovu připomenulo promítání filmu 
OLGA a v září slavnostní představení „Velvet Havel“ v Divadle Na zábradlí. Již pátým rokem 
putujeme po českých městech a obcích s výstavou fotografií o Olze Havlové. O Dušičkách jsme 
vzpomínali na všechny zakladatele a pracovníky VDV, kteří v průběhu 25 let odešli na věčnost.

VDV na Senovážném náměstí, kde sídlí od roku 1992, stále přitahuje lidi, kteří chtějí přispět dary 
nebo dobrovolnou prací, Klub přátel VDV se zvětšuje. 

V tomto čísle si rozhodně přečtěte svědectví dvou žen, které byly – každá odjinud – motivovány 
připojit se k dílu paní Olgy Havlové. Paní Dana Němcová cestou Poradny pro uprchlíky, kterou 
v Praze zřídil na počátku 90. let Československý helsinský výbor, paní Magda Pištorová podporou 
ústavů pro lidi s mentálním postižením. Obě poznamenaly svými osobnostmi Výbor dobré vůle – 
Nadaci Olgy Havlové. Paní Dana je od roku 1996 předsedkyní správní rady, paní Magda je od roku 
1998 členkou dozorčí rady, dnes její předsedkyní. Přečtěte si, jak přemýšlejí o životě, o osudu 
druhých lidí, a čím se zabývají. Stojí to za to. 

Z naší činnosti je těžko vybrat projekt, který stojí v popředí, který je naší prioritou. Je to Fond 
vzdělání? Senior? Sport pro charitu? Pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou? Sasakawa Asthma 
Fund pro děti trpící alergiemi? Salzburské lékařské semináře? Cena Olgy Havlové, která byla letos 
udělena statečné Olze Joklové?

Na tomto místě bych také ráda poděkovala svým spolupracovnicím, které vytvořily stabilní tým, 
podávají znamenité výkony a jsou spolehlivé. Je to jejich zásluha, že nadace prosperuje.

Nesmírný dík posílám touto cestou všem dárcům a partnerům, těm, jimž se zavazujeme, jak budou 
dary použity, i těm, kdo nám dávají volnou ruku. Máme odpovědnost vůči nim i vůči žadatelům 
o nadační příspěvek. Víme, že všichni dohromady pečujeme o společný domov. Že na tom, jak 
žijeme, záleží.

Přejeme vám zdraví a sílu do roku 2016, naši milí přátelé, čtenáři Dobrých zpráv! Ať se dobro, které 
působíte, k vám vrátí!    

MUDr. Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 7 (2015) : číslo 4 (prosinec) : strana 2

Editorial

Aktuálně 
ze života nadace
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Politická dráha není pro mě

 Když jste se před čtvrt stoletím, tedy v roce 
1990, stala členkou Federálního shromáždění 
(FS), všichni jsme tehdy stáli na novém 
začátku s novými nadějemi a vírou, že teď 
budeme svůj život my sami ovládat a směrovat 
ho svobodně tam, kam chceme. V co jste 
tehdy doufala vy? Za jakou vidinou jste šla?
Vrátím se ještě o kousek zpět, do roku 1989. 
To, co se stalo v listopadu, bylo pro nás 
v podstatě překvapením. Dalo se čekat, že 

nějaká změna nastane – už to bylo ve vzdu
chu a i v sousedních zemích byl pohyb 
zřetelný. Nicméně jsme nebyli v situaci, kdy 
bychom měli připraveny konkrétní poli
tické kroky. Věděli jsme, že chceme tvořit 
otevřenou, demokratickou a svobodnou 
společnost. A pak jsme nechtěli spoustu věcí, 
které jsme kritizovali. Já jsem chtěla ve FS 
prosadit, aby právě tyto položky zmizely.

 Můžete být konkrétní?
Ležely mi na srdci zvláště tři věci: 1. alespoň 
částečná restituce církevního majetku, aby 
mohly začít fungovat řeholní řády; 2. zrušení 
povinné vojenské služby, přičemž prvním 

krokem k tomu byla možnost náhradní 
vojen ské služby; 3. zákon o azylu resp. 
o upr chlících, jak se tenkrát jmenoval.  

 Byla to těžká jednání?
Někdy to bylo zážitkově i velmi veselé 
a příjemné, například když šlo o to hlavní 
– o zrušení vedoucí úlohy Komunistické 
strany Československa. Tenkrát byl parlament 
tvořený zčásti z nás – kooptovaných – a zčásti 
z těch, kteří tam pozůstali a byli zvyklí jednou 
za čas přijet a zvednout při hlasování ruku. 
Takže když jsme hlasovali o této zásadní věci, 
tak tu ruku také zvedli a vedoucí úloha KSČ 
byla zrušena. Žádný problém! (smích) 

Voda v řece plyne a čas letí. Každému roky utíkají stejně – zprvu pomaličku polehoučku, až by je člověk chtěl popohnat, 
později tak nějak nenápadně, že je ani nestačíme vnímat pro všechen ten shon a starosti. A najednou nám zrcadlo 
nesmlouvavě ukáže naše vrásky a bílou ve vlasech. Určitě nějak podobně plynulo posledních dvacet let i Daně Němcové 
(81), předsedkyni správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Ano, paní Dano, letos to je přesně dvacet let, 
co stojíte u kormidla této nadace. Že vám to ani nepřišlo? Nedivím se – při vaší činorodosti.

Irena Šatavová  
Foto: Zdeněk Chrapek, Ludvík Hradilek

„ Občanská společnost není věda, 
chce to jen sdílenou odpovědnost!“ 
tvrdí předsedkyně správní rady VDV Dana Němcová

Rozhovor



 Ale asi ne všechno se dělo stejně 
bezproblémově…
Zpočátku nás – poslance za Občanské fórum 
spojovalo úsilí o novou tvář společnosti. 
Pak přišlo obtížnější období, kdy se začala 
tvořit stranická struktura, která samozřejmě 
patří k demokracii a pluralitnímu náhledu 
na společenský a politický život v zemi. 
Nicméně mně osobně nebyly ty stranické 
projevy příliš vlastní, nejspíš jsem opravdu 
člověk, který nemůže být úplně jednostranně 
partajník. A to v žádné straně. Největší prob
lém však nastal v roce 1992, kdy sílila nátla
ková akce Sněmovny národů na rozdělení 
republiky. Tehdy jsem si uvědomila, že 
politická dráha není pro mě a to, na čem mi 
záleží, je občanská společnost.  

 Myslíte si, že otázka občanské 
společnosti se nedala řešit v parlamentu?
Dokud jsme byli schopni se dohodnout, 
tak ano. Pak se objevovaly priority, které 
nás spíš rozdělovaly, než abychom byli 
dostatečně velkorysí a schopní to pojmout 
v širším spektru. Společnost tehdy byla 
natěšená a lidé byli ochotní do toho jít. Ti, 
kteří sloužili předchozímu režimu, se stáhli, 
a my bychom asi bývali v těch prvních 
časech získali spoustu dobrých lidí. Doufám, 
že alespoň část z nich se uplatnila na lokální 
úrovni, ze které pak mohou vyrůst ti skuteční 
politici, o tom jsem tehdy byla přesvědčená. 
Tak úplně jednoduše to nešlo, ale díky za to, 
co máme a že to stále ještě máme. 

 Byly to lidské chyby a nedostatky 
charakterů, které způsobily nenaplnění 
všeobecných očekávání, anebo prostě ta 
očekávání byla přehnaná a idealistická?
Obojí. Směrem k 90. letům se společnost 
skutečně probouzela, občanské iniciativy byly 
stále početnější a silnější a dal se pozorovat 
růst společenské odpovědnosti a odvahy. Jenže 
my jsme takoví, že se nadchneme, a když se 
setkáme s protivenstvím, odporem, podrazy 
a neférovou hrou, tak to spíš vzdáme, než aby
chom se s tím poprali. To vztahuji i na sebe, že 
jsem nebyla schopná v politice obstát, protože 
prostě na politický boj já nejsem. Na to nejsme 
všichni dostatečně politicky vzdělaní a zkušení. 

Spravedlnost není z tohoto 
světa 

 V konkrétním boji za svobodu a spravedl-
nost jste se ale osvědčila na více než 100 % 
a obětovala jste pro to mnohé. Například 
ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.
Myslím, že každý koná na základě svých 
zkušeností, které si nese třeba z dětství. Já 
jsem se jako čtrnáctiletá holka nemohla 
vyrov nat s tím, proč lidé podepisují trest smrti 
pro Miladu Horákovou. Viděla jsem rodiny 
postižené tím, že někdo z jejich blízkých byl 
zavřený – a nikdo jim nepomohl, všichni se 
báli. A pak v sedmdesátých letech začínali 
zavírat lidi kolem Charty 77 a opět to odná
šely jejich rodiny. Tak jsem si řekla, že je 
naší povinností se o ty lidi starat. A režim 

usvědčovat z toho, že je prolhaný a neplní 
ani svoje mezinárodně uznané závazky. To 
nebylo v pořádku a my jsme byli ochotní to 
vyjevovat.

 A jak je to s tou spravedlností dneska? 
Mám dojem, že spravedlnost není z tohoto 
světa. Ta úplná spravedlnost, po které tou
žíme. Neexistuje jediná společnost, která 
by si tento přídomek zasloužila. Ale jsou 
společnosti, kde funguje kritičnost, a to 
od občanů až po jejich volené zástupce. 
Skutečná demokracie je taková prádelna, 
ve které se největší nespravedlnosti nesmlčí 
a musí se řešit. Pak vyjdou najevo, i když 
třeba až po létech, a i velcí hlavouni jsou 
před světskou spravedlnost postaveni. 

 Netroufám se zeptat, jak čisté máme 
prádlo, ale chci věřit, že Boží mlýny melou, 
byť pomalu. 
Tomu věřím naprosto, ale je mi to jedno. Já 
nikomu nepřeju, aby ho semlely. Boží mlýny 
totiž vidí do každého člověka hlouběji než 
my, kteří to vidíme jen z povrchu. 

 Nastolení té všeobjímající spravedlnosti už 
na tomto světě tedy podle vás není reálné?
Ne, není. Pořád ale o to musíme usilovat, to 
je úkol našeho zdejšího života.

Nenasloucháme!

 A co naše vnímavost k potřebám druhých? 
Změnila se nějak za uplynulá dvě desetiletí? 
To bych si netroufla generalizovat. Naše 
společnost je přeci jenom pluralitní, diferen
covaná. Velkou radost mám zejména z mla dých 
lidí, které vidím v humanitárních organi zacích 
Člověk v tísni, Lékaři bez hranic a v jiných. 
Nebo v neziskových organi zacích, kde zápasí 
doslova o každou píď, na které mohou dobro 
prosazovat a pomáhat konkrétnímu člověku 
podanou rukou. To je myšlenka paní Olgy 
Havlové, že stát nemůže podat ruku člověku 
potřebnému, ale od toho jsme tu my, kdo máme 
pomáhat v dané situaci tomu, kdo to potřebuje.

 Proč to nemůže dělat stát? Proč nemůže 
vůči potřebným nastavit trochu vnímavější 
tvář?
Protože stát se snaží zaštítit všechny na co 
nejobecnější úrovni. A když se pak všechna 
specifika, která provází jednotlivého 
člověka, umazávají a umazávají, zůstane 
z toho jenom schéma. To se naplní více či 
méně – pokud se naplní. Já však vím, že 
politika je těžká práce. Pokud toho člověk 
chce stihnout či urvat moc, tak je to zpravid
la na výsledku vidět. Nikdo se nedostane 
skutečně do problému, pokud má před sebou 
čtyři štosy legislativních podání, návrhů 
a protinávrhů, leckdy agresivních či diskuta
bilních. Potřebujeme dialog – dialog se 
společností, i v rámci koalice a opozice. Ale 
v dialogu musí jeden druhému naslouchat. 
A kdo dneska komu naslouchá? 

Rozhovor

„Občanská společnost není věda,...“  
pokračování rozhovoru s Danou Němcovou

Ve 3. tisíciletí se svět 
skutečně a překotně mění 

a my na to nejsme dost 
připravení, natožpak zvyklí 

se pohotově měnit.

„
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Rozhovor

 U nás se příliš nenaslouchá, spíš útočí 
a obviňuje.
Směrem k politikům určitě, a mnohdy jistě 
nespravedlivě. Ono je opravdu dřina dělat 
politiku dobře. Pořád jsem přesvědčená, že 
by povědomí o tom, co politika skutečně 
je, mělo vzcházet od starostů a od lidí, kteří 
mají konkrétní odpovědnost na konkrétním 
místě. Ti by měli ukazovat, jak se o tu svoji 
„polis“ (obec) umí postarat. 

 Chcete tím říci, že bychom se měli 
soustředit na místo, kde žijeme, a tam být 
občansky aktivní?
Určitě. Ovšem na druhé straně musíme být 
natolik otevření, abychom nebyli zahledění 
jen do sebe. Toto velké nebezpečí se u nás 
dneska objevuje. Jsme ochotní pěstovat 
si ten svůj český rybníček, ale chceme se 
uzavírat, neboť se pořád něčeho bojíme. 
V izolaci však existovat nemůžeme! 

Strachu je třeba se vzepřít

 To jste mi nahrála, neboť mám dojem, že 
maturitu z vnímání potřebnosti druhých jsme 
ve vztahu k současné uprchlické krizi moc 
dobře nezvládli. Proč?
Vede nás strach. Strach z toho, co neznáme. 
Strach ze změny. A je pravda, že ve 3. tisíci
letí se svět skutečně a překotně mění a my 
na to nejsme dost připravení, natožpak zvyklí 
se pohotově měnit. Máme své stereotypy 
a postoje zažrané hluboko v sobě. Starší gene
race si nesou stigmata minulosti a předávají je 
mladším, takže to bude nějakou chvíli trvat, 
než se to změní. Budemeli ten čas mít. 

 Ve vztahu k uprchlíkům nebyli Češi 
v minulosti tak odmítaví jako dnes. Vy o tom 
leccos víte…
Po odchodu z FS jsem pracovala v Českém, 
resp. tehdy Československém helsinském 
výboru. Psal se rok 1992, v Bosně a Herce
govině začala válka a k nám přicházeli první 
uprchlíci. V Česku začal působit Vysoký 
komisariát OSN pro uprchlíky, který se 
na nás obrátil, a my jsme pak s jednou 
právničkou z Helsinského výboru založili 

poradnu pro uprchlíky. Myslím, že tenkrát 
se Češi projevili dost dobře. Byli schopni se 
do situace uprchlíků vcítit, možná i proto, 
že jsme do Jugoslávie jezdili a kulturně nám 
ta zem byla blízká, přestože i tam žili lidi 
různých národností a náboženství. Ty mus
limy jsme si sem do Evropy natáhli právě 
tehdy, neboť mudžahedínové (bojovníci 
za víru ve svaté válce) sem přišli pomáhat 
pronásledovaným, převážně sekularizo
vaným Bosňanům, kteří měli podle jména 
cosi společného s někdejším islámem. 

 K současné uprchlické vlně už tak vstřícní 
nejsme, ba právě naopak. Převládá u nás 
strach z kultury, jež nám není blízká a jeví se 
jako krutá.
Právě proto, že nevíme, tak se tak strašně bo
jíme. Místo abychom se snažili uprchlíkům 
porozumět, pochopit je a poznat, neboli cho
vat se racionálně, tak se emocionálně děsíme 
a strašíme se navzájem.

 Vy sama jste s každodenním strachem 
žila řadu let. S manželem jste byli v disentu, 
domovní prohlídky u vás byly na denním 
pořádku, ztráta zaměstnání a obavy, jak 
vychováte a uživíte svých sedm dětí, vás
musely hodně tížit. Jak se dá strachu čelit? 
Jak nedovolit, aby nás ovládl natolik, že 
ovlivní naši lidskost a soucítění s bližními?
Strachu je třeba se vzepřít. Říci si: Stojí mi to 
za to! Já jsem byla v lednu 1977 u výslechu, 
kde jsem odmítla vypovídat, a pak za mnou 
přišli k nám domů. Stáli za dveřmi a zkoušeli 
mi vyhrožovat dětmi – zda bych nebyla 
ochotná vzít tu Chartu 77 zpátky, když mám 
„ty děti“… A já, vzdor své beránčí povaze, 
jsem na ně zařvala. Právě proto, že ty děti 
mám! A práskla jsem dveřmi. 

 Důsledky na sebe jistě nenechaly čekat. 
Moje děti sice při každé možné příležitosti 

krátkodobě zavírali, nebyly ušetřeny ničeho, 
včetně fyzických ataků, a přesto držely s námi. 
I to je myslím zdroj síly a víry – nepod dat 
se! A tomu mladí lidé rozumí. Nejde o žádný 
fanatismus, ale o sílu přesvědčivosti pravdy, 
ne člověka. On to možná dosvědčuje svým 
postojem, ale pravda má tu sílu a přesvědčí 
vás, že je lepší „být tady než tam“. 

Bílé vrány a nedostatek 
sebevědomí v nás

 Co z toho plyne pro současnou situaci? 
K takovému exodu, jaký dnes zažíváme, se 
samozřejmě přimotají i lidé vychytralí, ale 
na druhé straně: oni riskují svůj život. Nějaká 
motivace v tom tedy být musí. Strach o život 
při setrvání v tamních podmínkách musí 
přesahovat strach z transportu do Evropy. Měli 
bychom rozdělit ekonomickou a uprchlickou 
migraci. A to rychle, aby uprchlíci věděli, kde 
jsou, co se s nimi děje, kdo s nimi mluví, jaké 
mají výhledy a šance. Je to obtížné, neboť 
k nám přicházejí bez dokladů a přicházejí 
v mase, a to je vždycky komplikované. 

 A co s tím strachem?
Víte, ti vypočítaví netouží žít tady u nás. 
Mají své komunity a příbuzné, možná 
i zkreslená očekávání ohledně rozvinutých 
států a jejich péče o uprchlíky, včetně 
tamních nevládních organizací, které už léta 
napomáhají jejich integraci, učí je jazyky, 
hledají jim zaměstnání a ubytování a snaží 
se, aby se tam uprchlíci cítili co nejvíce jako 
doma. Nezastírejme si, že to přináší i problé
my, které se nedají přehlížet. Zažily to země 
severní Evropy, speciálně Dánsko, které bylo 
k uprchlíkům nejotevřenější, a i oni museli 
začít „brzdit koně“. Čechům je navíc gene
ticky dané, že cokoliv neznámého a cizího 

S Václavem Havlem při odhalování pamětní desky Olze Havlové
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takřka biologicky odmítáme. Vnímáme to 
„jiné“ jako vetřelce, jako bílé vrány!

 Měli bychom změnit něco v nás?
Jde o konvolut problémů: Co mohu tolero
vat a co už musím označit za zcestné? Jak se 
vyrovnat s tím, co už je skutečně špatné, ať 
se to týká etiky, perspektivy soužití různých 
kultur nebo jde o trestné činy, které by 
měly být po právu potrestané… Při hledání 
odpovědí na tyto otázky si nějak vnitřně 
nedůvěřujeme a nevíme, kde si sami sto
jíme. To myslím zesiluje náš pocit ohrožení 
něčím jiným. Nejde jen o strach z nedostat
ku peněz, které by nás uprchlíci stáli. My 
nemáme ani dost sebeúcty a sebevědomí. 
Když si budu vážit sebe a každého druhého 
člověka jako svého bližního, tak jsem 
někde úplně jinde, než když budu ohrnovat 
nos nad těmi druhými. Tím sebevědomí 
nezískám. 

Znevěrohodnění rodiny

 Základním kamenem společnosti by 
měla být rodina. Občas však mívám pocit, že 
rodina a s ní i naše společnost se nacházejí 
ve fázi rozpadu. Co by mohlo být kýženým 
tmelem, který její rozklíženost odstraní, 
abychom stáli pevně na zemi a měli se o co 
solidního opřít?
Myslím, že pro dorůstající generaci není 
v současné době rodina přitažlivá. Rodina 
se sama znevěrohodnila. Děti nedostaly 
to, o co by v rodině mělo především jít. 
Proč? Protože to ani jejich rodiče nedostali 
od svých rodičů, a táhne se to několik gene
rací. Samozřejmě je to případ od případu, nic 
se nedá generalizovat…

 Mohla byste být konkrétnější v tom, co 
vlastně rodině chybí?
Za první republiky bylo pánem rodiny „naše 
děťátko“ a všechno v ní bylo takové zatuchle 
měšťanské – nic, co by obstálo v těžké době. 
Naopak válka rodiny poměrně stmelila. 
Když někde gestapo zakročilo, zpravidla 
to odnesla rodina celá, nehledě na geno
cidu. Tehdy jakoby se smysl pro „kořeny“ 

obnažil. Po válce byly jiné zájmy, jak rodinu 
etablovat. A do toho vpády a zásahy a rány, 
které buď vztah utužily, nebo ho naopak 
rozpouštěly starostmi o denní živobytí 
a strachem vůbec. Rodiče se báli před dětmi 
mluvit, aby děti neměly ve škole problém. 
Děti si postupně uvědomily, že rodiče nejsou 
ani vůči nim ani vůči sobě upřímní. Kolik se 
toho před dětmi smlčelo, kolik se toho zalha
lo, na kolik upřímných rozhovorů v rodině 
byl čas, kolik rodičů bylo schopných ukázat 
před dětmi i své špatné stránky a slabiny!

 Zažila jste něco podobného?
Naopak! Já jsem si nesmírně vážila toho, že 
mě otec jako malou holku nechal v míst
nosti, kde poslouchal rozhlas, na němž byla 
cedule: Pamatuj, pamatuj, že poslouchání 
zahraničního rozhlasu se trestá káznicí nebo 
i smrtí. Otec mi řekl: Je to tak a tak, Němci 
jsou naši nepřátelé, já stojím na téhle straně, 
ale nemůžeš o tom veřejně mluvit, protože 
by nás zavřeli. Tak jsem to respektovala 
a navíc jsem měla pocit vlastní důstojnosti, 
že mi to otec řekl. 

 V současné době se nemusí dětem nic 
smlčovat, a přesto rodina příliš nefunguje…
Asi je to tím, že lidé jsou pořád fascinovaní 
tím vším, co dříve nemohli a teď mohou. 
Někteří lidé. A berou si toho velké sousto. 
Jsme velmi egocentrická společnost. Tam, 
kde se vydávám druhému, se vždycky vy
dávám riziku. A lidé riziko nechtějí. A také 
se nechtějí zabývat věcmi, které přesahují 
jejich ego. Chtějí být v pohodě, užít si, ces
tovat, dělat kariéru – a rodina jim do projek
tu života nějak nezapadá. Ale o čem život je? 
Co bude, když svých cílů dosáhnou – bude 
to ono štěstí, o které jim šlo, nebo budou 
hledat dál, či ustrnou… 

Být jeden druhému 
spoluobčanem

 Co ale určitě víte, to je vše kolem občanské 
společnosti, kterou jste zvolila za své životní 
téma. S Výborem dobré vůle – Nadací Olgy 
Havlové to má hodně společného, že?
VDV je jedním z prvních úkazů, jak může 
fungovat občanská společnost. Zrodila 
se společně se svobodou a potřebou lidí 
přesahovat svoje zájmy směrem k těm, kteří 
nedosáhli ani na průměrnou výšku laťky, 
kterou nám každému život do cesty postaví. 
Olga Havlová jako první dáma byla v posta
vení, kdy se na ni obraceli různí lidé se 
žádostí o pomoc, a ona věděla, co má dělat. 
VDV začínal jako obrovské překladiště 
věcných darů, které Olze lidé nabízeli 
a které pomohly mnoha jiným – těm, kdo 
se do těžké situace dostali často bez svého 
vlastního zavinění. 

 Jak jste do toho vplula vy?
Pro mě bylo naprosto přirozené pokračovat 
v tom, co dělal Výbor na obranu nespraved
livě stíhaných. Olga Havlová to dobře věděla 
a vědomě na to navazovala. Byla jsem s ní 
pořád nějakým způsobem ve styku. Jak byla 
věcná a praktická, tak mě zaúkolovala, když 
bylo něčeho potřeba. Řekla, o co jde, já jsem 
to udělala – a zase jsem šla kousek dál svou 
cestou. Naše cesty se stále nějak protínaly, 
avšak až poté, když už věděla, že je nemoc
ná, mě začala „navíjet“ cíleně. 

 A vy jste věděla, že jste „navíjena“?
V té době jsem to moc necítila. Navíc já 
mám moc ráda Milenu Černou, ředitelku 
nadace. Moc si jí vážím. Dokud za totality 
působila jako lékařka, obrovsky nám 

„Občanská společnost...“  
pokračování rozhovoru

Rozhovor

Občanská společnost mne zve, 
abych se na svém místě zajímala, usilovala  

a pracovala pro to, aby i ten, kdo stojí vedle mě, byl spolu 
se mnou a měl podíl na dobrech, která může nabídnout 
svobodná a otevřená demokratická společnost. Jde o to, 
abychom byli jeden druhému spoluobčanem, abychom 

byli schopní spolu vymýšlet, spolupracovat, pomáhat si 
a naslouchat si navzájem.

„
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Rozhovor

pomá hala zejména s lidmi, kteří se vraceli 
z kriminálů s kožními chorobami. Se vším 
jsem se na ni mohla obrátit a vždycky jsme 
si byly neobyčejně blízké. Takže když Olga 
Havlová podlehla nemoci, stala jsem se 
předsedkyní správní rady VDV. 

 Jak vzpomínáte na 90. léta, kdy se 
občanská společnost začala formovat?
Občanská společnost měla tu výhodu, že lidé 
ve svém okolí věděli, komu je třeba pomoci 
a čeho se nedostává. Do toho se na různých 
úrovních zakousli, takže dneska tu máme 
obrovskou plejádu neziskových, nevládních 
skupenství, která sice mají život těžký, ale 
fungující. 

 Jakými slovy byste popsala občanskou 
společnost?
Občanská společnost mne zve, abych se 
na svém místě zajímala, usilovala a praco
vala pro to, aby i ten, kdo stojí vedle mě, 
byl spolu se mnou a měl podíl na dobrech, 
která může nabídnout svobodná a otevřená 
demokratická společnost. Jde o to, abychom 
byli jeden druhému spoluobčanem, abychom 
byli schopní spolu vymýšlet, spolupracovat, 
pomáhat si a naslouchat si navzájem. Prostě 
aby fungovaly všechny úplně obyčejné lidské 
věci, které dříve tvořily sousedské vztahy. 
Možná že tehdy mohlo někoho mrzet, že mu 
soused vidí až do talíře, dneska ale bydlíte 
v domě a netušíte, kdo tam bydlí s vámi. 

 Motorem občanské společnosti by měla 
být spíše úroveň lokální, kde se všichni znají?
Ve městech se zase lidé podobných zaměření 
a zájmů dostanou spíše dohromady. Jed
noho zajímá pomoc starším lidem, tak se 
bude zabývat seniory či bude pracovat pro 
Cestu domů nebo pro nějaký hospic. Jiný si 
všimne, že by mohl vypomoci v půjčovnách 
pomůcek pro invalidní občany, a další se 
rozhodne třeba ty pomůcky vyrábět a vytvoří 
pracoviště, kde zaměstná lidi s nějakým 
handicapem. A už to frčí! Jedno se nabaluje 
na druhé a stačí mít oči otevřené, vidět, co je 
potřeba, a zakousnout se do toho. Společně 
s jinými. Žádná velká věda to není, chce to 
jenom otevřenost pro sdílené dobro!  

Poslední zářijové úterý jsme se spolu 
s přáteli, členy správní rady, dárci a příznivci 
nadace sešli v Divadle Na zábradlí, aby
chom společně oslavili již 25 let od založení 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Hav
lové. Proč se to stalo právě na prknech 
Divadla Na zábradlí, to všem přítomným 
připomenula v úvodním slově ředitelka 
nadace paní Milena Černá slovy:
 „Kde jinde bychom měli oslavovat toto 
výročí než na půdě Divadla Na zábradlí, kde 
to všechno už v šedesátých letech začalo! Byla 
to slavná doba absurdních divadelních her, 
Alfréda Jarryho, Eugena Ioneska a Samuela 
Becketta, k nimž se přidal se svými groteskní
mi dramaty Zahradní slavnost a Vyrozumění 
i Václav Havel. Ten na počátku v divadle 
pracoval jako kulisák. Jako uvaděčka zde 
byla zaměstnána i Olga, dokud oba z divadla 
po roce 1968 neodešli. Děkujeme proto Di
vadlu Na zábradlí za možnost sejít se k oslavě 
25. výročí Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové právě zde.“ 

I když je hudebně dramatické představení 
Velvet Havel jen volně inspirováno životem 
a tvorbou Václava Havla, v mnohých mo
mentech publikum velmi přesně rozpoznáva
lo mluvu, humor i známé scénky ze života 

Olgy a Václava Havlových. Autorský projekt 
Miloše Orsona Štědroně Velvet Havel je hra 
plná nadsázky a smyslu pro ironii, po jejímž 
zhlédnutí se diváci shodují, že právem 
získala řadu Cen divadelní kritiky za rok 
2014. Vedle Inscenace roku a Nejlepší české 
hry roku si hudební skladatel, klavírista, 
libretista, muzikolog a pedagog Miloš Orson 
Štědroň odnesl i ocenění v kategorii Hudba 
roku; představitel Václava Havla Miloslav 
König získal cenu za Mužský herecký výkon 
roku a za roli Olgy Havlové byla oceněna 
v kategorii Ženský herecký výkon roku 
nedávno zesnulá Marie Spurná.

Nad podobností paní Olgy a její představi
telky Marie Spurné se pozastavila i Milena 
Černá: „Litujeme, že paní Marie Spurná, 
herečka Divadla Na zábradlí, vyznamenaná 
za roli Olgy Havlové ve hře Velvet Havel, 
již v srpnu tohoto roku zemřela. Byl to 
osud. Stejný osud postihl i paní Olgu, která 
zemřela v roce 1996.“
 
Hrou plnou humoru, který nechyběl ani Olze 
ani Václavovi Havlovým, jsme oslavili výročí 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
s našimi příznivci. Těm také děku jeme nejen 
za příspěvek v podobě zakoupe né vstupenky 
na benefiční představení (výtě žek půjde 
na pomoc lidem se zdravotním posti že ním), 
ale i za mnoholetou přízeň a podporu. 

Velvet Havel
Bezprostřední vzpomínkou na Olgu a Václava Havlovy jsme při 
benefičním představení Velvet Havel oslavili 25. výročí založení 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Reportáž

Tereza Říčařová, foto Zdeněk Chrapek
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 Co vás svedlo s VDV dohromady?
To má dlouhou historii. Po revoluci jsme měli 
celkem dobře rozjetou advokátní kancelář, 
v níž byl na prvním místě dobrý kolektiv 
a práce, a peníze až na druhém. Zároveň jsme 
viděli, že ne každému se daří a jsou lidé, 
kteří potřebují pomoc. Proto jsme s mou ko
legyní kontaktovaly zakladatelku Domova 
svaté rodi ny v Řepích sestru Akvinelu a po
radily jsme se s ní, jak pomáhat svěřencům 
tohoto domova s mentálním a kombinovaným 
postižením, o které se tam sestry Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
celoročně staraly. Asi od roku 1994 jsme 
začaly pravidelně před Vánoci pořádat aukce, 
kde se dražily výrobky právě těchto svěřenců. 
Záštitu nad aukcemi tehdy převzal Výbor 
dobré vůle, jehož logo se objevovalo i na po
zván kách.

 V té době byly podobné akce u nás 
novinkou. Jak probíhaly a jaký měly úspěch?
Konaly se v restauraci Paláce Dunaj 
na Národní třídě, kde dodnes moje kancelář 
sídlí. Výrobky svěřenců – obrázky, keramika, 
hračky, batika atp. – byly nádherné, dražbu 

navíc prováděl profesionální licitátor, takže 
na aukcích byla úžasná předvánoční atmo
sféra. Svěřenci viděli na vlastní oči, jaký je 
o jejich výrobky zájem a jak si vlastně mo
hou sami pomáhat. Kromě vlastní aukce 
tam také tančili a zpívali a pak jsme pro ně 
připravovali pohoštění. 

 Kdo byl tehdy tím donátorem, který chodil 
vydražit práce lidí s mentálním či kombino-
vaným postižením?
Časem jsme zjistili, že na aukce nechodí naši 
klienti – ti byli na peníze skoupí – ale spíš naši 
známí, kolegové advokáti či finanční poradci, 
kteří (často jakoby z recese) spolu vzájemně 
soupeřili třeba o nějakou kočičku, až vytáhli 
její cenu třeba na sedm tisíc. Výtěžek aukcí 
činil kolem 150 000 korun a byl věnován 
v celém rozsahu Domovu Svaté rodiny. 
U mne v kanceláři a na chodbě dodnes visí 
řada krásných obrázků, které jsme vydražili. 
Kromě toho jsme si zvykli tyto práce používat 
jako vánoční dárky pro naše blízké.

 Pořád aukce pořádáte?
Ne. V roce 2005 jsme si museli přiznat, že 
dále už nedokážeme aukce amatérsky pořádat 
tak, aby si udržely profesionální úroveň. 

 Vaše provázanost s VDV tím ale tehdy 
neskončila... 
Prostřednictvím aukcí jsem se seznámila 
s MUDr. Milenou Černou a od roku 1998 
pracuji jako členka dozorčí rady VDV. 

 Přesněji řečeno jako předsedkyně dozorčí 
rady.
Funkce předsedy dozorčí rady je víceméně 
formální, protože je kolektivní kontrolní orgán. 

 Dá se laicky vysvětlit, co je náplní její 
práce?
Dozorčí rada stručně řečeno posuzuje sou
lad činnosti nadace se zákonem, nadační 

listinou a statutem. Duchem a srdcem na
dace jsou především MUDr. Milena Černá 
a Mgr. Danuška Němcová. Jsou to zejména 
ony s ostatními členy správní rady, kdo 
sledují naplnění poslání nadace, smysluplné 
použití nadačních příspěvků a v neposlední 
řadě hledají a zajišťují zdroje pro fungování 
nadace. 

 Od ledna 2014 získala dozorčí rada ještě 
jedno specifické poslání.
Podle NOZ platného od 1. ledna 2014 uděluje 
dozorčí rada souhlas se zvýšením resp. 
snížením nadačního kapitálu, ke kterému 
dochází např. darováním nebo dědictvím. Je 
způsobilá posoudit parametry zvyšovaného 
nadačního kapitálu nebo důvody jeho 
případného snížení a dohlíží na to, aby zís
kané prostředky byly efektivně použity.

 Jaké „lano“ vás dlouhodobě k VDV poutá?
V první řadě původní myšlenka paní Olgy 
Havlové, se kterou nadaci založila a pro niž ji 
velmi obdivuji. Nedávno jsem si na výstavě 
Jiřího Jírů, kde byly vystaveny také fotografie 
Václava Havla a paní Olgy, znovu uvědomila, 
jak je na každé fotografii skromná, a zároveň 
sebevědomá. Prostě svá. Měli bychom si vážit 
toho, jakou první dámu jsme měli! A pak jsou 
to lidé, které jsem tu potkala: MUDr. Milena 
Černá, Mgr. Dana Němcová, biskup Václav 
Malý a další členové správní rady, stejně jako 
mí kolegové v dozorčí radě – Ing. Helena 
Navrátilová a PhDr. Jan Stolár. Také mladší 
děvčata, která tam jsou zaměstnaná, jsou 
velmi pracovitá, příjemná a oddaná této práci. 

 Chválíte druhé. Prozraďte prosím také 
něco o sobě.
Pocházím z Brna, kde jsem se narodila a vystu
dovala práva. Po dokončení školy jsem nemohla 
najít žádnou práci, kde bych mohla využít 
němčinu, kterou jsem se učila odmala. Moje 
maminka totiž hodně dbala na to, abychom já 

Zaměřeno na dozorčí radu

Irena Šatavová, foto Monika Granja

„Co chodím, tak jezdím!“ 
Jméno JUDr. Magdy Pištorové, předsedkyně dozorčí rady VDV, příliš 
často nevidíte, pokud právě nestudujete výroční zprávu VDV. Její tvář ale 
můžete rozpoznat na mnoha nadačních akcích – a její duch a energie 
jsou s nadací propojené už řadu let.
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i mladší bratr uměli dobře německy, tak nás 
o prázdninách posílala pracovat do Německa. 
Já jsem pak za prací odešla do Prahy. 

 Co vás tu čekalo?
Dostala jsem se do podniku zahraničního 
obchodu, kde jsem byla pověřena vedením 
právního oddělení, i když jsem se jako 
nestranička nemohla stát vedoucí. V té 
době jsem se také často dostala do zahraničí 
a získala jsem tím obrovskou zkušenost 
včetně mnoha zážitků, ale na druhé straně 
si člověk na vlastní kůži uvědomil železnou 
oponu kolem nás. Vzpo mínám si například, 
jak při celní kontrole cestou do Vídně mému 
kolegovi, renomovanému pražskému ad
vokátovi z tzv. staré školy, na hranicích vy
sypali kufr, v němž měl jenom pochutiny pro 
manželku – paštičky, čokoládičky a takové 
dobroty. Všechno mu to vyhodili… 

 To nejsou pěkné vzpomínky.
Tady jsem pracovala do revoluce. Po ní jsme 
se s kolegyní osamostatnily. Udělaly jsme si 
zkoušky u Komory komerčních právníků, kde 
se sdružovali lidé zejména ze zahraničního 
obchodu, což byli špičkoví právníci znalí 
jazyků. Nejdřív jsme se staly komerčními 
právničkami a poté advokátkami. 

 Svou advokátní kancelář jste založila 
v roce 1991. Co všechno se od té doby 
v právu změnilo?
Současným rysem práva je nezbytnost větší 
specializace. Dalším trendem – u nás stejně 
jako v celé Evropě – je vznik velkých advokát
ních kanceláří, které prorůstají do celého 
světa. Vznikají obrovské komplexy, malých 
kanceláří ubývá.

 Pociťujete ubývání klientely i vy? 
Samozřejmě. Jejich úbytek nemohou menší 
živnostníci nahradit, neboť nemají čas ani 
prostředky řešit věci soudně – soudy trvají 
příliš dlouho. Místo aby pohledávky vymáha
li, řeší to spíš jejich prodejem. 

 Baví vás vaše práce i v těchto změněných 
podmínkách? 
Je to práce jako každá jiná: něco je zajímavé, 

spousta věcí rutina. Dnes pracuji v kanceláři 
sama s jednou sekretářkou a v případě potřeby 
si vypomáháme s dalšími advokátyspecialisty. 

 Co děláte v čase vyměřeném ne práci, ale 
odpočinku?
Od mládí se věnuji cyklistice. Co chodím, 
tak jezdím! Také v Praze do práce, nejraději 
ale do přírody. Dřív jsme měli s manželem 

chalupu v Krkonoších, kterou muž provo
zoval jako penzion. Já jsem za ním jezdila 
každý víkend, přivážela jsem zásoby, v zimě 
pomáhala s provozem vleků… Když manžel 
umřel, chtěla jsem penzion udržet – už kvůli 
němu. Měla jsem několik nájemníků, ti 
však měli zájem především vytěžit sezónu 
na vlecích, nikoliv starat se o klientelu a pen
zion dál rozvíjet. 

 Tak jste ho prodala?
Ano. A koupila jsem si chalupu u Blat
né v Jižních Čechách. Jsme tam taková 
„vesnička má středisková“: dodržují se staré 
zvyky, máme velice aktivní hasiče, v soused

ní vesnici turistický oddíl, u nás ve vsi 
vznikl cyklistický oddíl a jezdíme po okolí 
na kolech…

 Kde se cítíte více doma – tady v Praze, 
nebo na chalupě?
Určitě tam. Je tam méně lidí než tady v Praze 
a pak ta příroda! Navíc v centru Prahy, kde 
pracuji i bydlím, už nejsou skoro žádní moji 
vrstevníci. Ti sem zavítají jednou, dvakrát 
do roka, jinak se stěhují mimo střed města.

 Co tedy podnikáte, když jste v Praze?
Zajdu si na koncert moderní hudby, do divad
la. Mám ráda malířství, stejně ráda fotografu
ji. A už deset let chodím do Goethova institutu 
na kurzy německé literatury, kde jsme ta
kový sbor dam mého věku (pokud tam přijde 
nějaký muž, tak mu říkáme „děvčata“). Jsou 
velice aktivní, navštěvují univerzitu třetího 
věku, cestují. Prostě výborné společenství, 
přičemž nejstarší je 85 let!

 Takže postupující věk má i své dobré 
stránky?
Pokud je člověk zdravý a posedlý zvědavostí 
čí lépe řečeno zvídavostí. Když vás něco za
ujme, musíte chtít pátrat dál a něco pro to 
podniknout.

 Kdybyste mohla vyslovit tři přání, jaká by 
byla? 
Pro sebe bych si přála zdraví, pro svou 
nejbližší rodinu štěstí a pro VDV, aby fun
goval stále stejně dobře a v duchu paní Olgy 
Havlové – tedy pro potřebné, což je jeho pos
láním. 

Zaměřeno na dozorčí radu

Magda Pištorová při jednání ve VDV s paní Milenou Černou a panem Petrem Hanzalem. 

Duchem a srdcem 
nadace jsou především 
MUDr. Milena Černá 

a Mgr. Danuška Němcová.

„
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Lékařské semináře 
V návaznosti na projekt Salzburské 
lékařské semináře uspořádal VDV 
řadu lékařských seminářů pro 
laickou a odbornou veřejnost. 
V Městské knihovně v Praze 
se konaly další přednášky 
pro veřejnost z cyklu Zdraví 
a životní styl: Relaxační techniky 

(15. 9. Mgr. Gabriela Bauer), Jak zvládat atopický ekzém 
(13. 10. MUDr. Jan Hugo), Duševní zdraví – uvědomování si 
vlastní hodnoty (10. 11. MUDr. Martin Hollý, MBA) a Jak chránit 
své zdraví (8. 12. MUDr. Kateřina Bláhová). Ve spolupráci 
s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze 
a I. lékařskou fakultou UK se konal druhý ročník satelitního 
sympozia na téma kardiovaskulární chirurgie s účastí Dr. Edwarda 
G. Soltesze z Cleveland Clinic a Dr. Stephana Mahra z Univerzity 
ve Vídni.

Cena VDV za sérii fotografií 
na téma paliativní péče o děti
Cenu VDV „Můj život 
s handicapem“ na soutěži Czech 
Press Photo 2015 získal Milan 
Jaroš z Respektu za sérii fotografií 
„V pravém rohu nebe – paliativní 
péče o děti, 20142015“. Jeho série 
fotografií získala také čestné uznání 
v kategorii Každodenní život. 
Slavnostní předání cen a zahájení 
výstavy porotou vybraných 
snímků se koná 15. prosince 2015 
na Staroměstské radnici. 

Besedy Klubu přátel Dobré vůle
6. října 2015 se ve VDV 
konala beseda s Kumarem 
Vishwanathanem, aktivistou, 
pedagogem a sociálním 
pracovníkem indického původu, 
který se věnuje romské menšině 
a usiluje o zlepšení jejího soužití 
s majoritní společností. 24. září 

2015 se na půdě Městské knihovny v Praze uskutečnila beseda „25 
let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“. O počátcích VDV 
a jeho 25leté činnosti hovořili Dana Němcová a Vladimír Hanzel, 
moderoval Martin Churavý. 

Adventní koncert 
na podporu seniorů
V neděli 29. listopadu se v kostele 
Sv. Šimona a Judy v Praze konal 
již 21. benefiční koncert dobré vůle 
pořádaný Advokátní kanceláří KŠB. 
Byl jednou z mála příležitostí, při níž 
bylo možné zažít v ČR vystoupení 
dirigenta Jiřího Rožně. Během večera 
zazněla díla Vivaldiho, Bacha, Hän
dela, Bizeta nebo Mozarta v podání 
PKFPrague Philharmonia, tenoristy 
Petra Nekorance a libereckého 
dětského pěveckého sboru Severáček. 

Pomoc dětem s dětskou mozkovou 
obrnou (DMO) 
Díky významné podpoře dárců přispěl 
letos VDV na neurorehabilitaci 87 
dětem s DMO částkou přesahující 
700 tisíc korun. Pohybovou rehabili
taci, která je komplexní léčbou pro 
pacienty s DMO a není hrazená zdra
votními pojišťovnami, bylo možné fi
nancovat díky výtěžku z Karty dobré 
vůle ČSOB Private Banking, vánoční 
sbírce zaměstnanců ČSOB PBA 
a výtěžku z charitativního golfového 
turnaje pořádaného Generali a Penzij
ní společností České pojišťovny.

 
Podpora znevýhodněných studentů
Ve dvou stipendijních programech 
nově VDV podpořil 21 studentů 
se sociálním či zdravotním 
znevýhodněním. V rámci programu 
Fond vzdělání, který je realizován 
společně s ČSOB, bylo uděleno 

pravidelné stipendium 6 studentům a jednorázový příspěvek 10 
mladým lidem. Z programu Stipendia Nikoly Tesly, jehož cílem je 
podpořit studenty technických oborů, bylo uděleno 15 dlouhodobých 
stipendií. Realizaci programu podporuje Nadace ČEZ. Díky podpoře 
Jany Strømsnes, PhDr. Jindry Čekanové, ČSOB Asset Management 
a Agentury Intact absolvovalo 20 mladých lidí z dětských domovů 
dvoutýdenní jazykový pobyt v Anglii. 

Aktuálně

Ze života VDV

Monika Granja
Foto Zdeněk Chrapek, Jiří Stokláska, Milan Jaroš, Tereza Říčařová  
a archiv VDV
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Poděkování

Poděkování

Nadace ČEZ ............................................................................... 600 000 Kč
ČSOB ......................................................................................... 189 800 Kč
Jana Marie Strømsnes ................................................................ 102 154 Kč
Nadace Martina Romana .............................................................. 60 000 Kč
MoHiLa SPORT s. r. o. ................................................................ 42 500 Kč
Kateřina a Tomáš Kubínovi ......................................................... 38 250 Kč
Dansk Tjekkisk Forening ............................................................. 34 823 Kč
Jana Písková ................................................................................. 20 200 Kč
Vakuum Praha spol. s r. o. ............................................................ 20 000 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Horka nad Moravou, z. s. .............. 18 000 Kč
MUDr. Anna Spurná .................................................................... 10 000 Kč
Věra Kičmerová ............................................................................. 8 000 Kč
Kateřina Roudnická ....................................................................... 5 300 Kč
Josef Kvapil ................................................................................... 5 000 Kč
Milan Růžička ................................................................................ 5 000 Kč
Olga Trojánková............................................................................. 5 000 Kč
Jan Vraný........................................................................................ 5 000 Kč

CK INTACT – studium v zahraničí, s. r. o.
ČSOB
Olga Joklová st.
Nakladatelství a.ga.ma
Nakladatelství LISTEN
Newton Media, a. s.
IGNUM, s. r. o. 
Jiří Votruba

Děkujeme našim dárcům 
za přízeň a podporu

Za věcné dary a poskytnuté 
služby děkujeme

dim 285 × 109 mm, barvy 2
tech js@2142.net | 605232476

Gabriela Bauer a Monika Granja
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  prosinec 2015: výstavu fotografií o paní Olze Havlové hostí polská města Poznaň 
a Varšava.

  6. ledna 2016 se bude konat přednáška Pohyb v každém věku – vhodný výběr pohybové 
aktivity a její efekt na zdraví člověka z cyklu Zdraví a životní styl. Akce se uskuteční 
v 17 hodin Ústřední městské knihovně v Praze. Přednáší MUDr. Marie Břízová.

  24. ledna 2016 v 10 hodin se v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha 
na Pražském hradě uskuteční mše svatá za Olgu Havlovou a dárce Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové. Mši bude sloužit biskup Václav Malý. 

  do 31. ledna 2016 se lze hlásit na další salzburské lékařské semináře 
(více na http://openmedicalclubcr.com). 

  leden 2016: putovní výstava fotografií o paní Olze Havlové bude představena v Mladé 
Boleslavi.

  od 31. ledna do 10. dubna 2016 je možné zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové. 
22. ročník udělování Ceny se bude konat v pondělí 23. května 2016.

  3. února 2016 se bude konat přednáška Imunita – neprůstřelný imunitní systém 
a ochrana organismu z cyklu Zdraví a životní styl. Akce se uskuteční v 17 hodin 
v Ústřední městské knihovně v Praze. Přednáší MUDr. Hana Ciferská.

  20. února 2016 je uzávěrka pro podávání žádostí o grantovou podporu z programu 
Senior.

  do 25. února 2016 mohou studenti se zdravotním a/nebo sociálním handicapem zasílat 
žádosti o stipendium do Fondu vzdělání.

  1. března 2016 je uzávěrka pro podání žádostí o podporu z Fondu pomoci dětem s DMO.
  16. března 2016 v 17 hodin se bude v Ústřední městské knihovně v Praze konat 

přednáška Sám sebou i ve stáří – koncept bazální stimulace v základní ošetřovatelské 
péči z cyklu Zdraví a životní styl. Přednáší PhDr. Karolína Maloň Friedlová.

  31. března 2016 je uzávěrka pro zasílání žádostí o podporu z programu Obyčejný život.
  2. dubna 2016 na závodě Sportisimo 1/2Maraton Praha 2016 poběží běžci dobré vůle 

ve prospěch lidí se zdravotním postižením.
  6. dubna 2016 v 17 hodin se bude konat přednáška Jsem to pořád já? Život s demencí 

z cyklu Zdraví a životní styl. Akce se uskuteční v Ústřední městské knihovně v Praze. 
Přednáší MUDr. Oksana Samokhvalová.

  10. dubna 2016 je uzávěrka pro podání žádostí o účast v letní jazykové škole pro děti 
z dětského domova. Jazykový kurz se uskuteční v Anglii.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...
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Chcete 
pomoci?

Pomoc a podpora seniorům
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

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

Veřejná sbírka na pomoc lidem se zdravotním 
postižením –  č. účtu: 625 625 625 / 0300

Přihlaste se jako fanoušek 
VDV na Facebooku

www.facebook.com/ 
vybor.dobre.vuleTvář, se kterou se setkáváte

Jednou krátce před 
Vánoci se v nadaci 
objevila paní Oda 
Wommer. Mluvila 
německy. Rozzářený 
úsměv, zakulacená 
postava, klidná po va
ha, melo dický hlas. 
Myslím si, že prvním 
důvodem, proč vy
hledala Výbor dobré 
vůle – Nadaci Olgy 
Havlové, byla osob
nost biskupa Vác lava Malého ve správní radě naší 
nadace. Jemu a jenom jemu chtěla sdělit své životní 
tajemství. Začala přijíždět pravidelně a s Vác lavem 
se několikrát setkala. Pokaždé přivezla naspořené 
peníze jako dar pro nadaci, ale hlavně chtěla v na
daci pomáhat. Většinou si vybírala čas před Vánoci, 
kdy se do světa posílají přání a zprávy o činnosti, 
trpělivě ukládala tiskoviny do obálek, razítkovala, 
nalepovala adresy. Jsme jí vděčni, že vždy přijíždí 
z Německa jako na zavolanou. 
 Postupně jsme se seznamovali s jejím osu
dem. Její rodina pocházela ze Sudet, paní Oda 
o tom hovořila velmi opatrně, ale brzy bylo jasné, 
že patří k té skupině německých občanů, kteří 
Sudety považují za svoji vlast a svoji národnost 
označují jako DeutschBöhme. A k tomu vedou – 
bez jakékoliv hořkosti – i své děti. 
 Vzpomínám na knihu Rudolfa Schnittnera 
„Jsem zkrátka Sudeťák“. Lidé, kteří se v této 
krajině narodili, ji mají za svou vlast, což nelze 
žádným způsobem změnit. Oda se myslím cítí být 
více Češkou než Němkou, i když česky nemluví. 
Ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové našla 
porozumění a přesunula na něj své pocity domo
va. Přes různé obtíže nás navštěvuje, šíří dobrou 
atmosféru a je naší nadšenou dobrovolnicí. 

Milena Černá, foto Otakar Macák

Oda Wommer
dobrovolnice
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