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Z obsahu...

Fotoreportáž 

z odhalení pamětní 

desky Olgy Havlové

Život Olgy Havlové

pohledem novináře 

a spisovatele Pavla 

Kosatíka

Rozhovor 

s Václavem Malým, 

členem správní rady 

VDV 

Nejen o 20 letech VDV 

jsme si povídali 

s Pavlem Kavánkem

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.

Zázračný první rok svobody! Trikolóry, 
úsměvy, euforie. Každý, kdo toto období 
zažil, má ze svého oboru něco k vyprávění. 
„Provětráme domovy důchodců, ústavy 
sociální péče a všechna ta smutná místa, kde 
lidé s postižením, staří a bezmocní žijí, ať chtějí 
nebo nechtějí. Ať si zvolí, kde budou žít. Ať se 

o ně postará rodina nebo laskavé pečovatelky v jejich vlastním domově. 
Hlavně děti, které se narodí s postižením, postihne je nemoc nebo úraz, 
ať mohou žít ve své rodině. Ať se lidé postarají, aby zmizely bariéry, které 
brání vozíčkářům a nevidomým pohybovat se na ulici.“ Tak a podobně 
uvažovala paní Olga, když s hrstkou přátel na počátku roku 1990 zaklá-
dala Výbor dobré vůle. Tehdy jsem také prvně slyšela výraz „pospolitost“. 
Slovo zasuté, jehož obsah se mohl vyjevit teprve po zkušenosti, kterou lidé 
v sametové revoluci zažili. Později je asi nahradilo slovo „soudržnost“, 
evropská „cohesion“. Ale nově objevený výraz „pospolitost“ si navždy 
spojuji s tehdejší atmosférou lidské blízkosti, důvěry a radosti. 
 Nemohu zapomenout ani na to, s jakou vehemencí paní Olga 
podporovala nově vznikající iniciativy rodičů dětí s tělesným a smys-
lovým postižením, hlavně s kombinovanými vadami a mentálním 
postižením, které do té doby měly na vybranou jen ústavní péči. Paní 
Olga pochopila, že děti, jakkoliv postižené, potřebují vzdělání i rodinné 
prostředí, rehabilitaci i rozhled po světě. Potřebují, aby jim někdo otevřel 
dveře do zóny možného vývoje. Musím konstatovat, že na tento krok byla 
nejlépe připravena střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické. 
Zde byly s předstihem používány metody sociální práce, které v té době 
představovaly absolutní špičku. Aktivizovala se i Slezská diakonie. 
Následovala Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS), 
která se v krátké době propracovala dokonce k financování zdravotnic-
kých  výkonů v domácnostech z veřejného zdravotního pojištění. 
 V pozici poradkyně Výboru dobré vůle a krátce poté členky 
správní rady jsem měla to štěstí, že jsem zakládání sociálně orientovaných 
občanských sdružení a dalších nestátních neziskových organizací sledova-
la z největší blízkosti. Vznikla Arpida v Českých Budějovicích, Arkádie 
Teplice, Duha v Horních Měcholupech, Dětské centrum 1990 Olomouc, 
Rolnička Soběslav, Slunce Stochov, Středisko křesťanské pomoci v Pardu-

Po dvaceti letech                                                                                        

Slunce v Unhošti  

„svítí” nejen dětem 

a mladým lidem 

s postižením

Tvář, se kterou se 

setkáváte:

Marie Prausová

dobrovolnice

bicích,  Prointepo v Hradci Králové. V Praze vzniklo sdružení na pomoc 
duševně nemocným Fokus, Armáda spásy se etablovala v Praze a Ostravě. 
 Tyto a další organizace prodělaly na začátku 90. let neuvěřitelný 
rozvoj a v krátké době prolamovaly veškeré hranice možností, jaké nabízela 
dosavadní legislativa. Nejenže pro společnost vytvořily vzory občanských 
postojů, ony navodily představu o tom, co dokáže iniciativa občanů, kteří 
se rozhodnou prosadit změnu. Navíc tím, že úspěšně fungovaly, tvořily 
půdorys pro budoucí záměry zákona o sociálních službách. 
 Tehdy jim paní Olga podřídila svůj život. Rozhodla se, že je 
ve všech ohledech podpoří. Při jednání s ministry, aby rozšířila jejich od-
borný obzor, při jednání se zahraničními firmami, které v novém teritoriu 
hledaly cíle pro „charitu“, při neformálních návštěvách v zařízeních pro 
lidi se zdravotním postižením. Vyhledávala kontakt s jejich obyvateli, 
zjišťovala jejich potřeby, sama předkládala správní radě návrhy na využití 
finančních prostředků pro zlepšení kvality jejich života. Stále pospíchala, 
jakoby s vědomím, že čas není nekonečný a člověk není nesmrtelný.
 Její skromnost byla příslovečná. Z místa na místo cestovala 
obvykle mikrobusem, aby mohlo jet více lidí z nadace, ale hlavně aby bylo 
dost místa pro různé věcné dary, které jsme dostávali od sesterských or-
ganizací v zahraničí. Pamatuji se, že na jedné cestě do Olomouce zastavil 
řidič na benzínové pumpě, aby si paní Olga mohla koupit vodu na pití. 
Personál se díval spíše zvědavě, není-li ta paní náhodou manželka prezi-
denta, jejíž podobu znal z televize. Pak lidé v prodejně zahlédli venku 
zaparkovaný mikrobus a očividně se uklidnili. Mikrobusem by manželka 
prezidenta jistě necestovala. Olga se s klidem postavila do fronty na vodu 
a čekala, až na ni dojde řada. Jen žena, která v prodejně myla podlahu, to 
při odchodu riskla: „Nashledanou, paní Havlová.“ „Nashledanou.“
 Po dvaceti letech se styl práce nadace zákonitě změnil. 
Zákon, který paní Olga ještě na sklonku roku 1995, již těžce nemocná, 
připomínkovala, dal nadacím a nadačním fondům po roce 1997 přísnější 
pravidla pro vznik i fungování, přibyl etický kodex nadací a nadačních 
fondů, byly rozděleny prostředky z Nadačního investičního fondu 
s regulovaným použitím jejich výnosů, do života nestátních neziskových 
organizací vstoupily evropské strukturální fondy, později hlavně Evrop-
ský sociální fond. 
 Co se nezměnilo, jsou zásady, jimiž se správní rada Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové stále řídí. 

Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Rozhovor s...

 Vzpomenete si na úplné začátky vaší spo-

lupráce s Výborem dobré vůle (dále VDV)?

Vzpomenu. Bylo to v roce 1990 a byl jsem 
velmi překvapen, když jsem byl požádán, 
abych se stal členem správní rady VDV. 
Pokládal jsem to za čest. 

 V té době jste byl hodně zaneprázdněný, 

přesto jste zodpovědnost člena správní rady 

přijal. Proč?  
Hned po listopadu 1989 se otevřely hranice 
a lidé měli možnost cestovat a vidět vysokou 
ekonomickou úroveň na západ od nás. Tehdy 
převážil pohled, že musíme okamžitě zvýšit 
naši životní úroveň a vše, co s tím souvisí. 
VDV chtěl svojí existencí poukázat na to, že 
nelze zapomínat na ty, kdo takové možnosti 
nemají – na slabé a potřebné, kteří jsou 
integrální součástí naší společnosti. S tímto 
úmyslem a pohledem jsem práci ve VDV 
přijal. 

O paní Olze…

 S paní Olgou Havlovou jste se znali už 

dřívějška?

Znali jsme se od roku 1979, kdy byl Václav 
Havel odsouzen na dlouhá léta vězení a já 
jsem byl z vazby propuštěn. Tehdy jsme 
se začali stýkat, vídali jsme se při různých 
příležitostech, byl jsem u Havlových 
na Hrádečku…

 Přeskočila mezi vámi ihned jiskřička 

porozumění? 

Vždycky jsem paní Olgu respektoval jako 
dámu. Sice jsme si tykali a měli jsme velmi 
dobrý vztah, troufám si říci kamarádský, 

ale vždycky to bylo na určitý distanc a při 
vzájemném respektu. 

 Paní Olga působila navenek rezervovaně. 

Skutečně taková byla?

Lidé při běžném setkání s ní mohli mít 
pocit odtažitosti, rezervovanosti a přílišné 
racionality. Já jsem ale poznal, jak těžce 
prožívá věznění svého manžela. Nebyla 
ženou sentimentální, své pocity a city příliš 
neukazovala, spíše působila jako žena přímá, 
racionální a rozhodná, která se dovede 
postavit na vlastní nohy. Zažil jsem s ní však 
několik okamžiků, kdy se jí objevila slza 
v oku. Neříkám to proto, abych tu vzbu-
zoval nějaké sentimentální vzpomínky. Bylo 
to velmi rezervované, ale bylo to hluboce 
v ní. A to mě oslovilo. Byla v ní citlivost, 
kterou skrývala, jako by se za ni styděla. 
Jsem rád, že jsem tyhle momenty poznal, 
byly pro mě důležité a paní Olgu mi ještě 
více přiblížily. Oceňoval jsem také, jak se 
dokázala vypořádat s určitou vadou, kterou 
měla – chybělo jí několik prstů na jedné 
ruce. Dovedla to skrýt tak šikovně, že člověk 
nebyl nutkán se na tu ruku podívat. S tím se 
setkávám jen u málo koho. Olga to dovedla 
zakrýt tak nějak samozřejmě, že jsem si toho 
já sám všimnul až po několikerém setkání. 

 Když se vysloví jméno paní Olgy, vybaví se 

vám nějaká konkrétní vzpomínka?

Nejživější vzpomínky na ni mám ještě 
z doby komunismu, kdy jsme se občas 
potkávali v tzv. Hrobce. To byla skupina 
lidí, kteří sbírali brakovou literaturu 
a scházeli se jednou týdně v bytě básníka 
Andreje Stankoviče. Tam se Olga hodně 
otevřela, nemusela hrát žádnou roli – byly 
to chvíle její naprosté uvolněnosti. Hezkou 
vzpomínku na ni mám také z doby, kdy už 
byla manželkou prezidenta a kdy mě s paní 

hraběnkou Sternbergovou pozvaly do Lán, 
abych se podíval, jak zařídily zámeček 
po předchozím prezidentovi. Ukázala se tam 
jako žena s dobrým vkusem, které záleží 
na tom, aby její muž jako hlava státu měl 
vytříbené prostředí. Ne přepychové, kde by 
se dávalo na odiv to či ono, ale aby mělo 
určitý řád a ducha. 

O přátelství…
 

 Práce ve správní radě VDV je jistě spo-

jená s mnohými starostmi, jak sehnat peníze 

pro potřebné. Nacházíte tu také prostředí, 

které „srdce potěší“? 

Mezi lidmi ve správní radě se cítím dobře. 
Nejen proto, že mnoho členů správní rady 
znám, ale protože paní Milena Černá jako 
ředitelka VDV a Dana Němcová jako 
předsedkyně správní rady dávají našim 
schůzkám ještě něco navíc, aby to nebylo 
jenom takové to věcné úřední jednání. 

 Použil byste k označení vztahů ve správní 

radě slovo přátelství?

Ano, mezi většinou členů správní rady je 
přátelství. 

 A co si o přátelství myslíte obecně? Exis-

tuje v dnešní době, nebo se pomalu vytrácí? 
Záleží na každém z nás, nakolik si dokážeme 
udělat čas pro ty druhé. Nakolik máme 
stále na zřeteli, že to nejdůležitější v životě 
je rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Dnes 
jsou vztahy mezi lidmi spíše zvěcnělé – 
druhý člověk je vnímán jen jako prostředek 
k dosažení osobních cílů. V tom vidím veliké 
nebezpečí. Také dnešní komunikace je hodně 
odosobněná díky novým technologiím. Sice 
se leccos velmi rychle a efektivně vyřídí, ale 
duše chřadne. 

„Nejdůležitější jsou 
mezilidské vztahy,“
říká Václav Malý

Když se ohlížíme za uplynulými dvaceti lety, skoro každý si spojuje jméno Václava 

Malého s listopadem 1989, jehož se stal mluvčím a téměř ikonou. Václav Malý, světící 

biskup pražský a titulární biskup marcelliánský, je ale po celá dvě desetiletí také 

členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Pojďme si s ním nejen 

zavzpomínat na léta uplynulá, ale také zamyslet se nad dobou současnou.

Irena Šatavová
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Rozhovor s...

 Jak těmto nebezpečím čelit?

Záchranou je, abychom byli schopni nava-
zovat přátelství. Slovo přítel či přítelkyně 
dnes ztrácí svůj původní význam a označuje 
se jím partner, s nímž se rozvíjejí intimní 
vztahy. Tak tomu ale není. Přítel je člověk, 
jemuž se mohu svěřit, na nějž se mohu 
spolehnout, který si pro mě vždycky udělá 
čas. Přátelství nespočívá ani ve frekvenci 
častého setkávání. Pilířem přátelství je lidská 
blízkost.

O důležitých lidských 
hodnotách…

 Kromě mezilidských vztahů jsou v životě 

důležité také hodnoty, které vyznáváme. 

Někdy to ale vypadá, jakoby se společnost 

od těch kladných hodnot odklonila. Jak to 

vidíte vy?

Žijeme v době úprku. V době, kdy se dá 
hodně na to, co je na „povrchu“, a ne 
„uvnitř“. Lidé jsou stále v pokušení něco 
předstírat, aby byli v očích druhých více, než 
jsou. A já si naopak myslím, že je osvobo-
zující, když mohu ukázat i slabost – všichni 
jsme přece v něčem silní a v něčem slabí. 
Jedem současné doby je podle mě to, že 
důležitost člověka jakoby se odvíjela jen 
od toho, čeho dosáhl či co má. Jistěže si 
člověk váží někoho, kdo svou pílí dosáhl 
určitého postavení, dospěl k nějakému velké-
mu poznání. Ale znovu se vracím k tomu, 
že nejdůležitější je, jaký je člověk uvnitř 
– jestli dovede vnímat druhého, jeho bolest, 
není-li zahlcen jenom sám sebou. To ostatní 
je dobré, ale v tom ještě nespočívá vlastní 
hodnota člověka. 

 Pojmenoval jste neduh současné 

společnosti. Jak ho ale léčit?

Na to recept nemám. Každý si musí najít 
svůj způsob sám. Neměl by při tom však 
zapomenout na dar řeči, dar komunikace. 
Umět spolu hovořit – a nemusí to být hovor 
o nějakých vznešených záležitostech či 
fi lozofování. Snažit se používat řeč takovou, 
jaká je. Mluvit spolu, ale nejenom o sobě 
a o druhých, ale s druhými. A v užívání 

technologií si dokázat říci: DOST, protože 
technologie nemohou nahradit živou komu-
nikaci. Ani skype, i když ho člověk obdivuje. 
Nejdůležitější je sdělení z očí do očí. 

 Patří mezi důležité životní hodnoty také 

víra? 

Určitě patří. Víra není únikem, není 
přezíráním běžných lidských starostí. 
Víra dává člověku sílu začít znovu – 
v tom mohu podat své osobní svědectví. 
Umožňuje chápat, že život je nezasloužený 
dar, že setkání s druhými je také dar, že 
když klopýtneme či selžeme, můžeme 
znovu vykročit, že člověk může žít také 
z odpuštění. Dnešní ideologií je být sa-
mostatný a druhé nepotřebovat, a nebo 
je potřebovat jen účelně. My se ale 
potřebujeme. To, že žiji zásadně na dluh, 
který nikdy nesplatím, mě osvobozuje, stejně 
jako to, že nemusím pořád usilovat o to být 
nezávislým na druhých. To neznamená, 
že se nemám živit svou hlavou a svýma 
rukama. Znamená to umět žít takovou 
tu základní životní závislost, při které si 
člověk uvědomuje, že není na světě sám, že 
vyrůst může jedině ve společenství s těmi 
druhými. Tohle mi dává pohled víry. Takhle 
mi otevírá pohled do budoucnosti, že nikdy 
konečné slovo není defi nitivní, že vždycky 
je možnost jít dál. Vstříc Tomu, který je 
Dárcem nesobeckým. 

 Říká se, že víra je dar. Mají lidé čekat, 

až budou obdarováni, anebo mohou jít dárci 

naproti? 
Myslím, že platí obojí. Víru si nelze vy-
nutit, ale rozhodně nad ní nelze mávnout 
rukou, jako by byla něčím nadbytečným, 
co nepotřebuji, protože mi stačí, když si 
svůj život vykalkuluji a uspořádám sám. 
V pohledu víry si člověk duchovní
 obzor rozšíří. Předpokladem je, aby se 
člověk otevřel. Aby se snažil o těchto 
věcech hovořit s lidmi, kteří dar víry mají 
a dosvědčí ho. Člověku nemusí být tento 
dar dán, přesto se pro něj člověk může 
disponovat. Ale to předpokládá určitý klid, 
ztišení, vypnutí všeho toho hluku a návalu 
všemožných, častokrát nanicovatých infor-

mací. To je nezbytný předpoklad. Mluvím 
ze své zkušenosti, i já si musím víru v sobě 
prohlubovat a oživovat a při tom se mi 
vždycky osvědčuje, že se dovedu ztišit, být 
sám se sebou a disponovat se na ten „hlas“, 
který není ze mne. 
 

O kulatých výročích…

 Nejen VDV si letos připomíná svoje kulaté 

výročí – vy oslavíte v září šedesátiny. Budete 

bilancovat? 

Zatím nadcházející šedesátiny příliš 
neprožívám. Snažím se ohlížet zpět průběžně 
na to, co člověk neudělal úplně dobře, rea-
govat na situaci, která právě je, a odhadovat 
své vlastní síly, co bych ještě udělat mohl.  

 Nezamýšlíte se nad tím, co dobrého vás 

v životě potkalo, z čeho jste se poučil, co vás 

posílilo či zklamalo?

Je to sice otřepaná fráze, ale upřímně říkám, 
že bych si klidně svůj život zopakoval 
takový, jaký byl, se všemi jeho nedostatky 
a nepříjemnostmi, které mě před rokem 
1989 potkaly. Ne že bych se radoval z těch 
výslechů a šikan, ale lidsky mě to posí-
lilo a prohloubilo to moji víru. Dvacet let 
po listopadu mě zase naučilo vybírat si 
to, co je opravdu hodnotné, a nepodléhat 
povrchnostem. A řekl bych, že tohle byla pro 
duši mnohem náročnější práce než ta před 
listopadem 1989. V pluralitě nabídek člověk 
musel osvědčit nějakou kázeň a musel dobře 
přemýšlet, co za to stojí a co ne. 
 

 Určitě i VDV ušel za dvacet let své 

činnosti velký kus cesty a nabyl značné 

zkušenosti. Co byste mu popřál do dalších 

dnů jeho mravenčí práce?

Aby neztrácel vnímavost pro skutečné 
potřeby. A aby v jeho prostředí, kde se roz-
hoduje o pomoci potřebným, bylo vždycky 
to „něco“ navíc – přátelství a mezilidská 
blízkost. 

Teplo přátelství, mezilidské blízkosti 

a vnitřního naplnění přejeme i vám.  

„Nejdůležitější jsou mezilidské vztahy“ 
pokračování rozhovoru s Václavem Malým



Fotoreportáž 
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Odhalení pamětní desky

Olgy Havlové
27.  ledna 2010, v den úmrtí Olgy Havlové (1933 – 1996), odhalil VDV pamětní desku své 
zakladatelce na budově sídla VDV v Praze na Senovážném náměstí 2, kde paní Olga působila 
v letech 1992 – 1995.  Slavnostní odhalení se konalo u příležitosti 20. výročí založení Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové. Zároveň byl touto symbolickou akcí zahájen vzpomínkový rok na paní 
Olgu.  Odhalení desky se konalo za účasti bývalého prezidenta Václava Havla, předsedkyně správní 
rady VDV Dany Němcové a biskupa Václava Malého, člena správní rady VDV. Desítky pamětníků 
paní Olgy a příznivců VDV sledovalo odhalení desky za hudebního doprovodu Pavla Smetáčka 
a skupiny Traditional Jazz Studio. 

„Byla to prozíravost Olgy Havlové, že okamžitě svojí aktivitou 
chtěla ukázat, že společnost se skládá nejen z těch, kdo jsou 
silní, kdo jsou soběstační, ale také z těch slabých, těch, kteří 
potřebují pomoci, těch, kteří jsou diskriminováni," řekl o založení 
VDV Václav MalýVáclav Havel si vybírá srdíčko dobré vůle

„Olga by měla velkou radost, kdyby věděla, jak dobře si toto její 
dítko vede, jak dobře pokračuje, co toho už za těch 20 let úcty-
hodného udělalo," řekl Václav Havel; vedle něho Dana Němcová, 
předsedkyně správní rady VDV

Václav Havel, Dana Němcová a Václav Malý společně odhalují 
pamětní desku

Herečka Vlasta Chramostová přednesla báseň Jaroslava 
Seiferta

Všichni účastníci slavnostní akce obdrželi srdíčka dobré vůle

Při odhalení desky zahrála skupina Traditional Jazz Studio

Autoři fotografi í: Otakar Macák, Zdeněk Chrapek a Ludvík Hradílek (www.aktualne.cz)

Podívat se přišli pamětníci, dárci a příznivci VDV 

Připravila Monika Granja
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Zaměřeno na...

Výňatek z knihy Pavla Kosatíka: Člověk má 
dělat to, nač má sílu. Život Olgy Havlové 
(str. 173 – 175), Mladá fronta, 1997

Vnitřní život každého člověka je záhadný 
a ten Olžin byl záhadný dvojnásob, protože 
se z větší části odehrával ve společnosti, 
která potlačovala lidskou přirozenost 
v zárodku a nutila lidi k chování, kterého 
by se jinak nebyli dopustili. Jedni uzavírali 
kompromisy, za které se pak styděli, druzí 
ztratili nejlepší léta svých životů ve snaze 
čelit potopě, jež je spolu s ostatními zalévala. 
Za sto let, přijdou-li o něco přívětivější doby, 
se příběhy těch, kdo kdysi 
přitakali totalitě, budou 
číst jako ty nejsmutnější 
dokumenty lidské bídy. 
Tota litní režim však 
šlapal po životech i těch, 
kdo se mu postavili, 
a vnutil jim životy 
náhradní, naplněné 
ne smyslnými zákazy 
a omezeními od začátku 
do konce.

Život Olgy Havlové,
navenek tak podivu-
hodně konzistentní 
a vylučující pochyby 
o opravdovosti, s jakou 
byl prožit, samozřejmě 
vzbuzuje otázku 
po zdrojích, ze kterých 
tato žena čerpala sílu, 
aby ve všech proměnách svého života 
mohla obstát tak úctyhodným způsobem. 
Dnes, kdy se její jméno dostalo do slovníků 
a historických knih, však nelze vyloučit, co 
se v takových situacích stává: život zhuštěný 
do několika vět se stane sloganem a zdánlivě 
výstižným heslem z encyklopedie, které 
o skutečných konfl iktech, ze kterých tento 
život vyrostl, nepoví vůbec nic.

Jedna z takových všeobecně rozšířených 
a tradovaných vět říká, že Olga Havlová 
byla žena, která všechny své starosti uměla
zvládnout sama, nikdy si nestěžovala a svou

„Člověk má dělat to, nač má sílu.“

Život Olgy Havlové
podivuhodnou vnitřní silou dokázala přivzít 
i velký díl starostí lidí ze svého okolí. To je 
samozřejmě pravda, vzniká tím však další 
otázka, kdy a jak Olga Havlová odpočívala, 
a zejména jak hovořila sama se sebou, když 
už se nepotřebovala svěřovat druhým: i ten 
nejsilnější člověk je stále jen člověk a má 
zpravidla stejné pocity jako druzí lidé, byť 
k nim může docházet jinými cestami než 
většina.

50. a 60. let zvažovala, co očekává a co je 
sama schopna vnést do vztahu s Václavem 
Havlem; když na počátku 70. let zažila nes-
mírný pád společnosti do morální propasti, 
který s sebou strhl desítky jejích přátel; 
když přemýšlela o Havlových disidentských 
postojích a konfrontovala myšlenky z jeho 
esejů s těmi svými; když si uvědomovala, 
jak velký vliv na ni má odloučení od Václa-
va Havla v obdobích, kdy byl ve vězení; 
když zvažovala, jak velkou změnou v jejím 

a Havlově životě bude 
příchod na Pražský hrad 
– ve všech situacích, kdy 
přimýšlela, co tyto situace 
budou znamenat pro její 
život a zda je dokáže zvlád-
nout. Jednou řekla: „Člověk 
má dělat to, nač má sílu,“ 
a kdyby se ještě dnes 
užívaly šlechtické erby, tato 
věta by v tom jejím docela 
dobře mohla být heslem. Je 
velice pravděpodobné, že 
Olga Havlová svou „odol-
nost vůči všemu“ čerpala 
právě ve chvílích samoty, 
kdy stranou od jiných 
lidí přemýšlela o svých 
postojích, takže se pak – 
na veřejnosti zformulované – 
jevily jako hotové neprob-
lematické.

Na veřejnosti byla tím, kdo věci 
zjednodušuje a často i rozhoduje; většinu 
života musela plnit společenské úkoly, 
ale ve skutečnosti byla člověkem hluboce 
ponořeným do svého nitra. Byla vnitřně 
osamělá v tom smyslu, v jakém se mluvívá 
nebo píše o takzvané duchovní aristokracii;
možná díky tomu si tak snadno osvojila 
různé „aristokratické“ způsoby kompenzace. 
Nejčastěji vzala psa a šla s ním na procház-
ku; obvykle však nešlo o to, co se v Čechách 
obyčejně tímto slovem myslí, tedy lenivé 
bloumání po krátké trase s předpokládaným 
časným návratem. Olga, zapnutá až ke krku 
ve větrovce, v šátku a ve vysokých botách 
vyrážela téměř za každého počasí, její

...bez ohledu na to, 
co si lidé myslí, mají věci 
smysl, dějí se svým tem-

pem a svou logikou, a že ani 
člověk, tento podvědomý 
škůdce, této vyšší logice 

nemůže zabránit.

„

Ze vzpomínek Olžiných přátel a blízkých 
lidí je možné zrekonstruovat jen veřejnou
část jejího života. Velký díl toho života se
však odehrál o samotě: ve chvílích, když
jako šestnáctiletá dívka Olga po úraze
přemýšlela o smyslu života; když na přelomu

Foto: Ondřej Němec
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„Člověk má dělat to, 
nač má sílu.“
pokračování
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výpravy byly několikahodinové a absol-
vovala je většinou ostrým pochodovým 
tempem, které ještě po její šedesátce dovedlo 
v lánských oborách přivést do rozpaků 
příslušníky ochranky. Co všechno při svých 
osamělých výletech prožívala? Co všechno 
si uvědomila, kolik myšlenek urovnala? Jisté 
je, že při tom zůstala vnímavá i k okolní 
přírodě, jejímuž názvosloví a zákonito-
stem nejenže rozuměla, ale kterou chápala 
– tak jak je to vlastní lidem se skutečným 
vtahem k přírodě – i v jejím časovém 
vývoji. Proměny krajiny během dne, ale 
i v různých ročních dobách, každá změna 
oblíbeného místa, rozkvetlá květina nebo 
čerstvá větvička na keři jí byly potvrzením 
skutečnosti, jež lidem soustředěným jen 
na život v civilizaci uniká – že totiž bez 
ohledu na to, co si lidé myslí, mají věci 
smysl, dějí se svým tempem a svou logikou, 
a že ani člověk, tento podvědomý škůdce, 
této vyšší logice nemůže zabránit. 

Psi byli též pevnou součástí jejího stylu 
– ačkoli v 60. letech původně začínala 
s kočkami. První z legendárních Olžiných 
psů byla kníračka Aida, která po čase 
zabřezla a vrhla Goldu, jež, jak se ukázalo, 
byla křížencem s německým ovčákem: 
tím vzniklo nikdy uspokojivě nevyvrá-
cené temné podezření, že otcem Goldy je 
policejní pes. Jako by Golda věděla, že nese 
toto stigma, vyvinula se v neobyčejně ostrou 
fenu, která nejenže instinktivně útočila 
na všechny nepřátele Olgy a Václa va
Havlových (příchod policajtů prý vždy 
poznala jako první a zcela spolehlivě), 

ale tu a tam dokázala v podobě roztržené no-
havice vnést rozruch i do řad přátel. Říkalo 
se o ní, že když se otevřou dveře, ví, koho 
kousnout a koho ne. Její obranářské postoje 
připomínaly okřídlené výroky typu „Olga je 
jako Golda“. Když Golda zemřela, to už bylo 
po sametové revoluci, pořídila si Olga Ďulu, 
a ta byla proti své předchůdkyni mnohem 
mírnější: nejenže se vzorně účastnila všech 
schůzí správní rady Výboru dobré vůle, ale 
uměla se chovat i v restauracích, kde běžně 
dostávala žrádlo do misky postavené u nohy 
stolu.  

  Distribuce nadačních příspěvků musí být operativní a ve svých důsledcích dlouhodobě účinná. Nesmí opomíjet „slabá 

místa“ na mapě státní sociální, zdravotní a vzdělávací politiky a má podpořit fi nancování tam, kde nikdo jiný nepřispívá 

nebo přispívá nedostatečně. 

  Dáváme-li o sobě vědět, ať se to děje formou informací o záměrech, principech a realizaci cílů, které si nadace vytýčila, 

ať je dána čest institucím a soukromým osobám, které mají na uskutečnění našich záměrů zásluhu, a ať se dostanou ke 

slovu i ti, kdo pro nadaci pracují dobrovolně a vskrytu. 

  Ať ve všech aktivitách, projektech, kampaních, výzkumech a spolupráci vyznívá postavení nadace jako subjektu, 

který přiznává lidskou důstojnost všem lidem, bez ohledu na to, zda jsou bohatí či chudí, zda žijí život svobodný nebo 

poznamenaný závislostí na pomoci druhých. 

  Nadační příspěvky ať pomáhají nacházet nová, efektivní řešení problémů lidí v obtížných životních situacích, přednostně 

podporují preventivní a intervenční programy, a tím přispívají k lepším vyhlídkám na budoucí život dětí, dospělých i rodin. 

Nadace také podporuje setkávání a dialog nestátních neziskových organizací s podobným zaměřením.

  K naší nadaci se váže úsilí o podporu občanské společnosti, o prosazování takových společenských změn, které vedou 

k faktickému začleňování lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Tuto myšlenku intuitivně prosazovala paní 

Olga již v dobách, kdy Výbor dobré vůle začínal.

Zásady, jimiž se správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové řídí,

zůstávají stejné od jeho založení. 

Foto: Archiv VDV
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Tvář, se kterou se setkáváte

Marie Prausová patří mezi ty, kdo věrně 
doprovázejí VDV už dvacet let. Když v roce 
1990 viděla v televizi vystoupení Olgy 
Havlové, která hovořila o založení VDV, 
napsala jí dopis, že by ráda vypomohla. 
Ovládala tři cizí jazyky a měla zkušenosti 
s administrativní prací. Nabídka byla přijata 
a paní Marie se ocitla mezi deseti ženami, 
které si pozvala členka tehdejší správní rady 
Marcela Klenerová na informativní schůzku. 
Poté přišlo pozvání do domu Havlových, 
jehož část sloužila jako prozatímní sídlo 
VDV. Zde se setkala s tajemnicí VDV Olgou 
Stankovičovou a poprvé také přímo s paní 
Olgou. Dohodly se, že bude vypomáhat 
s korespondencí. 

25 dopisů týdně…

„V té době chodilo do VDV kolem 9000 
dopisů ročně. Lidé v nich žádali nejen 
o peněžitou podporu, ale také o léky, pomoc 
v nemoci, v právních záležitostech atd.,“ 
vypráví paní Marie. Každý týden dostávala 
k vyřízení dvacet pět dopisů a nešlo o to 
jenom napsat odpověď, ale zjistit a ověřit 
mnoho skutečností, které pomohou žadateli 
v řešení jeho problému. A to znamenalo 
bezpočet dalších dopisů na různé instituce 
a úřady. Tuto práci dělala doma vedle svého 
zaměstnání a do VDV chodila jednou týdně. 
„Tady jsem se občas setkávala s paní Olgou, 
která na mě působila ne jako manželka 
prezidenta, ale jako paní Havlová,“ vzpomíná.  

Na plný „plyn“

Od roku 1992 začala Marie Prausová 
pracovat pro VDV na plný úvazek. Kromě 
vyřizování korespondence dělala překlady, 
měla na starosti rozsáhlou agendu spojenou 
se zajišťováním vozíků pro zdravotně 
postižené, spolupracovala se sesterskými 
organizacemi v Německu, Francii, Švýcarsku, 
Holandsku, Dánsku, Švédsku a Norsku. 
„Pořádali jsme také mikulášské besídky pro 
děti z dětských domovů, stáže pro lékaře, 
léčebné pobyty pro nemocné děti a jiné akce. 
Mám v paměti řadu telefonátů, které jsem 

Marie Prausová

dobrovolnice

Irena Šatavová

vedla s lidmi, jež se na nás obrátili o pomoc. 
I když jsme jim ne vždycky mohli jejich 
starosti vyřešit, důležité bylo je vyslechnout, 
protože sdělená bolest rovná se poloviční 
bolest,“ říká Marie Prausová. 

Vlaky dobré vůle

„A také jsem dělala Vlaky dobré vůle,“ 
pokračuje ve vyprávění. „V rozmezí let 
1992 až 2000 jsme jich vypravili asi deset. 
České dráhy nám poskytly parní lokomotivu 
a vagóny, které jsme zaplnili dětmi z dětských 
domovů a ze sociálních ústavů z určitého 
kraje. První zamířil z Prahy na Karlštejn, další 
jely například z Ostravy do Frenštátu pod 
Radhoštěm, z Plzně do Klatov a Domažlic, 
z Českých Budějovic do Velenic, ale také až 
na Slovensko. Pro děti jsme vždycky předem 
připravili nějaký program, čekala na ně paní 

Olga, pohoštění a dárkové balíčky, ve vlaku 
se hrálo a zpívalo.“
Setkávání s postiženými dětmi otevřelo paní 
Marii dvířka do krásného světa. „Všichni 
víme, že děti s handicapem kolem nás žijí 
a je nám jich líto. Když je ale poznáte blíže, 
zjistíte, jak jsou upřímné a milé. Nedokážou 
nás obelhávat a pokud jim ukážete lásku, 
vrchovatou měrou vám ji oplácejí,“ dělí se 
s námi Marie o jedno z mnoha plus, která jí 
práce ve VDV přinesla. „Ne, ničeho nelituji, 
snad jen toho, že se nedalo pomoci všem.“

První dáma srdce

V roce 2000 odešla Marie Prausová 
do důchodu, s VDV však spolupracuje 
dodnes jako dobrovolnice. Proč? „Uvízla 
jsem tam srdcem.“ říká. A když už zmiňujeme 
srdce, o paní Olze Havlové prohlašuje, 
že byla první dámou nejen jako manželka 
prezidenta, ale také první dámou srdce 
připraveného pomáhat. Když vyjížděla 
s Václavem Havlem do zahraničí, využívala 
této příležitosti a hledala v cizině sponzory. 
„Oceňovala jsem její skromnost a citlivost 
k postiženým lidem a zejména k dětem. Měla 
mimořádný vztah ke všem, kdo potřeboval 
pomoci,“ říká na adresu Olgy Havlové. 
„Nezdála se sice při prvním setkání zcela 
přístupná, ale získávala si lidi svou prací 
a svými činy. Poznali, že to dělá upřímně 
a jde jí to z duše. Jsem přesvědčená, že VDV 
založila právě proto, nikoliv z důvodu, že to 
tak obvykle první dámy dělají. Paní Olga však 
zároveň dokázala být velice nekompromisní 
a neústupně si stát za svými názory, a to bez 
ohledu na to, zda hovoří s prostým občanem, 
či s ministrem.“
 
Děkuji vám!

Marie Prausová často vzpomíná na své 
poslední setkání s paní Olgou na Hradě 
v říjnu 1995, kde VDV předával minibus 
určený na dopravu dětí s postižením 
organizaci Modrý klíč. „Podívala se na mne 
zvláštním pohledem a řekla Děkuji vám!  
jakoby se se mnou loučila… A tak kdykoliv 
jdu na Vinohradský hřbitov ke hrobu své 
maminky, neopomenu rozsvítit svíčku též 
paní Olze," uzavírá naše povídání Marie 
Prausová. 
A já mám z příjemného setkání s ní pocit, 
že Olga Havlová dokázala svou činorodostí 
a aktivitou „nakazit“ své spolupracovníky 
a lidi kolem sebe a že její plamínek v nich 
stále hoří a předává se dál a dál, podobně 
jako olympijský oheň. 

Marie Prausová a Olga Havlová na prvním udílení Ceny Olgy Havlové v Lichtenštejnském paláci na 
Kampě, květen 1995 (soukromý archiv Marie Prausové)

Foto Gabriela Čapková
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Setkání fi remních 
dárců VDV

Podpora vzdělávání mladých lidí se zdravotním postižením – to bylo 
hlavní téma setkání institucionálních dárců VDV, které se uskutečnilo 
9. prosince 2009 v Top Hotelu Praha. Zúčastnili se ho zástupci 
Československé obchodní banky, Nadačního fondu manželů Livie 
a Václava Klausových, Akcent International House Prague, Ad-
vokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a ČSOB Asset Management. 
Setkání moderovala Bára Barabáš Štěpánová. Děkujeme Top Hotelu 
Praha za převzetí nákladů spojených se setkáním dárců.

Kulatý stůl v Posla-
necké sněmovně

Pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Ing. Lucie Talmanové se 1. února 2010 uskutečnil kulatý stůl 
k problematice handicapovaných studentů vysokých škol. Na setkání, 
které se konalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, přišlo více 
než sto účastníků - zástupců vysokých škol a neziskových organizací, 
kteří diskutovali o možnostech fi nanční pomoci handicapovaným 
studentům.

Setkání 
koordinátorů 
lékařských 
seminářů 
v Salzburgu

Mezinárodní setkání koordinátorů projektu lékařských seminářů 
v Salzburgu se konalo v kanceláři Rakousko-americké nadace 
ve Vídni ve dnech 14. až 17. ledna 2010. Koordinátorka projektu 
v ČR Jitka Horáková se zde setkala se zástupci z deseti evropských 
zemí. Společně se věnovali vyhodnocení projektu v jednotlivých 
zemích a diskutovali o jeho pokračování v roce 2010. VDV obdržel 
velice pozitivní hodnocení za propagaci projektu v České republice. 

Aktuality z VDV

Diagnostický 
a léčebný pobyt 
severočeských dětí 
v Davosu

 
Od 18. listopadu do 8. prosince 2009 se osm dětí s těžkými formami 
astmatu, pocházejících ze severních Čech, zúčastnilo ozdravného 
pobytu ve švýcarském Davosu. Třítýdenní léčebný pobyt ve Vysoko-
horské klinice byl spojen s intenzivní diagnostikou a závěrečným 
návrhem optimálního léčení. Tyto pobyty se konají každoročně 
v Mezinárodním centru léčby astmatu Vysokohorské kliniky v Da-
vosu ve Švýcarsku, které VDV hradí ze svých prostředků a z dědictví 
ve Švýcarsku.
 

Nová publikace Životní bilance v stáří

VDV vydal publikaci, která obsahuje vys-
toupení z konference konané u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů. S příspěvky zde 
vystoupili profesionálové z oblasti geriatrie, 
psychologie, pastorace, ošetřovatelské péče 
a dalších oborů medicíny. Jednotlivé příspěvky 
se zabývají např. návodem, jak pořídit závěť, 

paliativní péčí, etikou v profesi zdravotnických pracovníků, zása-
dami pro provoz mobilního hospice a duchovní podporou klientů 
v terminálním období lidského života. Publikace „Životní bilance 
ve stáří“ je k dostání zdarma v kanceláři VDV či je volně ke stažení 
na www.vdv.cz.

Novinky z Fondu 
vzdělání

 ČSOB a VDV udělily 17. prosince 2009 certifi káty čtyřem 
stipendistům Fondu vzdělání, kteří úspěšně absolvovali 
vysokoškolské studium v roce 2009. Certifi káty jim předaly Pav-
lína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, 
a MUDr. Milena Černá, ředitelka VDV. 

 Zaměstnanci ČSOB, kteří jsou patrony handicapovaných studentů 
Fondu vzdělání, se setkali se svými svěřenci na předvánočním obědě. 
Po příjemném posezení a předání dárků následovalo sledování 
Vánoční koledy v kině IMAX. Stránku připravila Monika Granja
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Okénko dárců

 ČSOB spolupracuje s VDV už pěknou 

řádku let. Vzpomenete si na úplné počátky 

tohoto dlouhodobého partnerství?

Pamatuji si, že jsme naši spolupráci navázali 
někdy po roce 1995. Investici do vzdělání 
považujeme za dobře vložený dlouhodobý 
vklad. Olga Havlová společně s VDV přišla 
s myšlenkou, že vzdělání by mělo být 
přístupné všem dětem bez ohledu na zdra-
votní postižení nebo jiné životní okolnosti. 
Chtěla, aby zdravotně handicapovaní studenti 
měli stejné podmínky ke studiu jako zdravé 
děti a byli plně integrováni do společnosti. Je 
to myšlenka, kterou vám všichni odsouhlasí, 
ale realizovat ji je už velmi těžká a dlouho-
dobá práce. Olga Havlová a její tým vykonaly 
za ta léta velký kus profesionální práce.

 Měl jste příležitost setkat se s paní Olgou 

také osobně?

Ano, několikrát. Vždy to byla příjemná 
a nezapomenutelná setkání. Její silná vůle, 
odhodlanost a zároveň laskavost byly vždy 
všudypřítomné. 

 Myslíte si, že Fond vzdělání je dnes 

potřeba stejně naléhavě, jako tomu bylo 

v roce 1995?

Fond vzdělání VDV plní stále svou funkci. 
Rozrůstající se počet podobných neziskových

„Nadělil bych 
lidem větší pokoru 
a skromnost,“
říká Pavel Kavánek

Dvacáté narozeniny v životě lidském jsou 
krásným mezníkem – prvním výrazným 
stupínkem, po němž bude následovat ještě řada 
dalších, jejichž zdolávání povede k moudrému 
poznání a životním zkušenostem. Ve dvaceti 
člověk dychtí, touží, dívá se vpřed a přeje si mít 
křídla, aby letěl výš a dál a rychleji. Když má 
„na hrbu“ dva křížky organizace, je to úctyhodný 
věk, který si zaslouží ohlédnutí, vzpomínání 
i rozjímání. My jsme si k němu pozvali 
generálního ředitele ČSOB Pavla Kavánka.  

Irena Šatavová

projektů na pomoc zdravotně handicapo-
vaným a sociálně vyloučeným občanům v ČR 
vypovídá o stále trvající potřebě pomoci. 
Proto věřím, že Fond vzdělání tady bude ještě 
dlouhá léta fungovat a dobře pomáhat.

 Půl druhého desetiletí, které uplynulo 

od založení Fondu vzdělání, přineslo s sebou 

řadu změn. Myslíte si, že společnost je 

dneska vnímavější k potřebám slabých? 
Situace, jak stát pomáhá slabým, je důležitá, 
ale je – a nakonec musí být – fi nančně 
omezená. Velkou radost mám z toho, když
se zřetelně posiluje pomoc lidí lidem. Přímo. 
Nezištně občansky. I v době ekonomické 
recese a větší nouze je neuvěřitelné, že se 

na veřejných sbírkách dokáže vybrat více 
než v předchozích letech. 

 Změnilo se za dobu fungování Fondu 

vzdělání složení stipendistů?

Mezi žadateli se postupně zmenšuje počet 
studentů se zdravotním handicapem a stále 
více se objevují mladí lidé, kteří nemají 
uspokojivé zázemí pro své studium. Neu-
stále také přibývá talentovaných lidí. Mám 
radost, když se dozvídám, že naši 
stipendisté vystudovali vysoké školy nebo 
konzervatoře.

 Máte vy osobně také nějakou zkušenost 

se zdravotně handicapovanými či sociálně

Fond vzdělání

K stěžejním programům VDV patří Fond vzdělání, jehož generálním partnerem je 
ČSOB. Z tohoto programu jsou podporováni formou stipendia děti z dětských domovů, 
z pěstounských rodin, ze sociálně slabých rodin a děti se zdravotním postižením. 
Podmínkou pro získání a udržení si stipendia je dobrý prospěch a aktivní přístup ke studiu. 
Stipendium dostávají studenti až do ukončení studia, pokud jejich studijní průměr 
nepřesáhne známku 2,0. Při zhoršení prospěchu obdrží student varování, pak se mu 
stipendium sníží, nebo odebere. Poradní sbor Fondu vzdělání projednává žádosti o získání 
stipendia, následně je pak schvaluje správní rada VDV. 
Od založení Fondu vzdělání do konce roku 2009 udělil Fond vzdělání stipendia 353 
studentům se zdravotním nebo sociálním handicapem a 300 studentům poskytl jednorázový 
příspěvek na studijní pomůcky, školné, kurzy atd. Celkem na tyto účely vynaložil 17 mil.
korun.

„Naše podpora charitativních 
projektů se posunula od jakési 

náhodné podpory k systematickému 
a transparentně defi novanému 

způsobu, jakou oblast a jaké 
projekty chceme podpořit. Našim 

hlavním tématem je vzdělávání 
a zvyšování fi nanční gramotnosti, 

podpora regionů i zapojování 
zaměstnanců do dobrovolnické 
pomoci,“ říká o fi lantropických 

aktivitách ČSOB Pavel Kavánek
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Okénko dárců

„Nadělil bych lidem větší pokoru a skromnost,“
pokračování rozhovoru s Pavlem Kavánkem

znevýhodněnými lidmi? Pokud ano, zasáhla 

vás natolik, aby ovlivnila i vaše rozhodování 

o tom, kam namířit pomoc silné banky, koho 

mezi potřebnými podpořit? 

Naši strategii společenské odpovědnosti 
v bance jsme nastavovali dlouho a věřím, že 
její naplnění splňuje očekávání. Proto svá 
osobní setkání a pohnutky používám spíše 
ve svém soukromí, když přemýšlím o tom, 
komu a jak mohu pomoci. Mám ve svém 
okolí zdravotně handicapované lidi, se 
kterými spolupracuji a kteří popravdě řečeno 
zvládají svůj handicap tak bravurně, že si 
mnohdy ani neuvědomuji, že je mezi námi 
nějaký fyzický rozdíl. Patří jim můj velký 
obdiv a úcta. 

 Myslíte si, že je účinnější pomáhat 

potřebným přímo (věnovat peníze určité 

rodině, vzít si na prázdniny domů dítě 

z dětského domova, pracovat jako dobro-

volník v nemocnici, přiložit ruku k dílu při 

obnovovacích pracích po povodních), nebo 

prostřednictvím neziskových organizací? 
Ani jedno podle mne není důležitější. 
Obojího je třeba více. Každého, ať pomůže 
tímto nebo jiným způsobem, si velmi vážím. 
Odborná péče, drahá zdravotnická zařízení, 
laskavý úsměv, jedinečné setkání, hezká 
vzpomínka, fi nance – toho všeho je potřeba. 
Myslím si, že každý by měl pomoci tak, 
jak nejlépe umí, chce a je za to rád. Někde 
je však profesionálně organizovaná pomoc 
nezastupitelná.

 VDV za pár měsíců vkročí do třetího de-

setiletí své činnosti. Co byste mu do dalších 

let popřál? 

  Na veřejnou sbírku 
Dobra není nikdy dost 
věnovala Taneční 
konzervatoř Ivo 
Váni – Psoty v Praze 
30 000 korun. Děkujeme 
konzervatoři a paní 

ředitelce Mgr. Jitce Tázlarové za fi nanční dar 
i za to, že vede žáky k tomu, aby rozuměli 
potřebám znevýhodněných lidí. 

  Prostřednic-
tvím sbírky 
„Dítě“ se 
podařilo 
rallye jezdci 
Jiřímu Volfovi 
vybrat již 
podruhé téměř 
40 000 korun 

na fi nancování řečových procesorů 
ke kochleárním implantátům pro neslyšící 

děti. Děkujeme Jiřímu Volfu a společnosti 
Čermák Transport za poskytnutou pomoc. 

  Děkujeme individuálním dárcům 
za jejich fi nanční dary:
Ing. A. Karel Velan – 400 000 Kč
Deutsche Freunde und Förderer der Olga 
Havel Stiftung, e. V. – 3 500 €
PURO-KLIMA A.S. – 50 000 Kč
Prof. Ing. Tomáš Roubíček Dr.Sc. – 36 000 Kč
Rodina Kubelíkova a paní Kamila 
Brabencová – 30 000 Kč
Jiří Kadela – 30 000 Kč
MUDr. Michaela Baráčková – 25 000 Kč
Libuše Kornerová – 20 000 Kč
Aleš Frey – 20 000 Kč
VAKUUM PRAHA, SPOL. – 15 000 Kč
Eliška Schwarzerová – 15 000 Kč
a mnoho dalších dárců 

Připravila Monika Granja

  Československá 
obchodní banka, a. s., 
poskytla v únoru dar 
VDV na projekt Fond 
vzdělání ve výši 900 000 
korun. Tyto prostředky 

jsou určeny na stipendia a jednorázové 
přípěvky studentům se zdravotním 
a sociálním handicapem. ČSOB podporuje 
Fond vzdělání již patnáct let a celková 
částka věnovaná na tento účel činí 
17 milionů korun.    

  ČSOB Asset Management, a. s., člen 
skupiny ČSOB, přispěl VDV na osvětovou 
kampaň Kroky k integraci a na projekty 
Cena Olgy Havlové a Cesty k integraci 
částkou 400 000 korun.

Aby mu zůstalo stále stejné odhodlání 
a energie, jaké měl na svém počátku a jaké 
má i dnes, a abychom  mu jako partner stáli 
stále při boku. 

 Kdybyste měl kouzelný proutek 

s čarovnou mocí, co byste změnil v naší 

společnosti a zemi, abychom se nebáli 

zestárnout, onemocnět a neměli strach 

z toho, že zůstaneme opuštění a bez pomocné 

a laskavé ruky?

Odebral bych lidem, kteří mají chuť vlastnit 
a získávat věci nepoctivým způsobem, tento 
zlozvyk a nadělil bych jim větší pokoru 
a skromnost. Ušetřené prostředky bych pak 
využil na podporu věcí dobrých. 

Přehled dárců



Okénko obdarovaných

 Jak tady mohou pracovat tři lidé? Copak 

pro sebe nemáte vůbec žádný „azyl“?

Tady v té maličké místnosti jsme opravdu 
tři. I když máme teď už zařízení v pěti 
budovách, já nemám kancelář vlastně 
v žádném. Původně jsem ji měla, ale přibývá 
nám tolik dětí, že jsem o ni přišla. Když 
potřebuji soustředěně pracovat, musím být 
doma. Manžel si už zvykl a podporuje mě.

 Bavme se o vašem začátku. Jak jste 

vůbec vznikli?

Scházeli jsme se už před revolucí s rodiči 
v rámci SPMP – tenkrát Sdružení pro pomoc 
mentálně postiženým – a hledali jsme pros-
tor, kde by děti takto handicapované mohly 
přes den společně být. Šlo o ty jednotlivce, 
kteří byli postiženi dost těžce a byli buď 
doma, nebo v ústavu sociální péče. Pak, 
v roce 1991, jsme měli hotovou koncepci 
schválenou ministerstvem školství, ale 
neměli jsme kde být. Tak jsem napsala paní 
Olze Havlové na Výbor dobré vůle. Načež 
se ozval starosta ze Stochova, kde se rušily 
jesle a oni je VDV nabídli. Podařilo se, že 
jsme jesle opravdu získali, v létě roku 1991 
jsme je za pomoci rodičů stavebně předělali 
a v září otvírali. 

 To byl tedy váš první dům. Kolik tam bylo 

tenkrát dětí?

Dvacet šest dětí a asi šest zaměstnanců. 
Byli jsme první soukromá škola pro děti 
s postižením, druhá, Arkádie v Teplicích, 
otvírala o den později! 

 A to je tedy normální škola s denní do-

cházkou?

Ano. Přišly k nám i děti, které do té doby

Kdyby člověk neriskoval...

Jana Plíšková

Myslela jsem, že se k rozhovoru usadíme v ředitelně nebo někde, kde PaedDr. Blanka Dvořáková, ředitelka několika organizací 

starajících se o děti a mladé lidi s postižením, může pracovat a kde bude klid k rozhovoru potřebný. Ale nic takového v jejich Centru 

služeb Slunce všem v Unhošti není. Jedinou možností, nepočítám-li kavárnu, kde by se za přítomnosti a hovoru hostů těžko natáčelo, 

byla opravdu malá místnost, kam se vejde pouze jeden psací stůl a na dveřích je kromě jména paní ředitelky ještě jméno dalších 

dvou pracovníků. 

do školy vůbec nechodily. Šlo nám o to, 
aby do školy mohl každý. Měli jsme tehdy 
děti dost velkého intelektového rozpětí, 
i ležící, s hlubokým mentálním postižením. 
Podařilo se nám hned zajistit také jejich 
rozvoz starým vypůjčeným autem, byly to 
průkopnické časy. 

 Co všechno máte dnes a co všechno 

dětem nabízíte?

Dnes provozujeme několik organizací. Dvě 
mateřské školy, v Kyšicích a v Horním 
Bezděkově, ve kterých integrujeme handi-
capované děti, základní školu ve Stochově 

a v Unhošti, kde vyučujeme podle všech 
vzdělávacích programů, ve škole je 
i rehabilitační třída pro děti ležící a děti, 
které se alternativně dorozumívají. A pos-
lední je střední škola praktická, jedno-
letá a dvouletá. Ještě musím zmínit naše 
speciálně pedagogické centrum, které je 
svým způsobem unikátní – máme totiž 1250 
klientů! 

 A co dům, ve kterém právě jsme? 

To je další organizace, Centrum služeb zvané 
Slunce všem, které poskytuje devět sociál-
ních služeb. K nim patří chráněné bydlení 
v Nouzově, jmenuje se Domov dobré vůle. 
Je nám ctí, že můžeme používat tento název,

a jsme přesvědčeni, že služby pro jeho 
obyvatele děláme tak, jak by se to líbilo 
i paní Olze. Tři další byty jsou ve Stochově 
a jeden v Unhošti. Na dům, kde je chráněné 
bydlení, jsme tenkrát od státu dostali tři 
milióny korun, sami jsme museli sehnat 
dalších devět! Kromě Olgy Havlové nám 
moc pomáhala také Diana Sternbergová, 
která byla i u začátků Výboru dobré vůle. 
Jednou za rok k ní pořád jezdíme na zámek 
do Častolovic, na to se děti vždycky moc 
těší. A ona zase jezdí k nám.

 Vraťme se ještě k těm vašim dalším 

službám.

Další je stacionář – tady v Unhošti, 
ve Stochově a v Nouzově, máme i osobní 
asistenci a také pečovatelskou službu – 
roznášíme obědy seniorům. Zde je ještě 
kavárna a pekárna, s kavárnou jezdíme 
i za seniory do místního domova důchodců. 
Senioři chodí i sem k nám, jsou členy našeho 
Klubu seniorů. Snažíme se předcházet 
jejich pasivitě, například jim poskytujeme 
rehabilitační cvičení. A také děláme úklidové 
práce. Hned vedle máme dva veřejné zá-
chody, jediné v Unhošti, a ty uklízíme. Jsou 
krásné, jsme na ně pyšní!

 Váš záběr je hodně široký. Překvapilo mě, 

že se staráte i o seniory, to je dost nezvyklé. 
To je pravda. V tomto domě je rozjednána 
přístavba, měla by tu být další lůžka právě 
pro seniory, máme totiž taky odlehčovací 
službu pro jejich rodiny. Děláme také 
zahrad nické práce a vybavujeme areál kolem 
blízkého golfového hřiště. 

 Jak se vám daří shánět peníze? 

Máte nějaké štědré dárce?

Máme. Asi pět je jich stabilních, jsou uvede-
ni na naší webové stránce; moc dobře se nám
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Naše děti
jsou opravdu rády,

když se na ně někdo přijede 
podívat.

„



spolupracuje s Divadlem Bez zábradlí, to je 
náš velký stálý sponzor. V divadle děláme 
výstavy, vyhlašujeme tam každý rok „Cenu 
slunce“, kterou dostane ten, kdo vymyslí 
v náš prospěch nějaký hodně dobrý projekt.  

 Ještě tedy k paní Olze. Jak na ni 

vzpomínáte vy, co byste ráda zmínila?

Jezdívala k nám, často neohlášeně, po cestě 
do Lán, i se svým psem Ďulou. Děti se 
vždycky kolem ní kupily, jednou se jí jeden 
chlapec zeptal: „Kde máš Havla?“ Dokonce 
nás pozvala i do Lán, jak slíbila. Byl tam 
tehdy i pan prezident, zpíval s dětmi Ach 
synku, synku, máme to na videu. 

 Jak na vás Olga působila?

Úžasně. Vždycky splnila, co řekla. Byla 
nesmírně prostá a na každého se dívala 
stejně. Nerozlišovala, kdo je zdravý a kdo 
handicapovaný. Byli jsme za ní i na Hradě. 
Když už byla hodně nemocná, děti jí posílaly 
různá psaníčka, dárečky. A pak jsme byli 
na jejím pohřbu, vrátili jsme se kvůli tomu 
dřív z Francie, z návštěvy u naší partnerské 
organizace. To bylo ostatně také zorgani-
zováno přes paní Olgu a Výbor dobré vůle. 
Na ten pohřeb nikdy

nezapomenu – mráz a záplavy lidí, květin, 
svíček...

 Vy od VDV dostáváte nějaké peníze? Nebo 

někdy dřív?

No – snažíme se nic moc nepožadovat. 
Ale je pravda, že když jsme někdy žádali, 
vždycky nám přispěli. Naposled nám dali 
příspěvek na odlehčovací péči, šlo o vy-
bavení pokoje. Taky jsme dostali peníze 
na rehabilitační lehátko pro seniory. My se 
trochu „žinýrujeme“ žádat často, ale vztahy 
mezi námi jsou přátelské a oni se nám snaží 
pomáhat. 

 Co dál? Jaké máte představy?

Pravda je, že klientů máme až moc, přesto 
myslím na nějakou další pomoc seniorům. 
Na terénní službu, jakou je domácí péče, 
ale to chce auta, dost proškoleného per-
sonálu... V zásadě bych ale chtěla podporo-
vat opravdu hlavně rodiny, které se starají 
o svého blízkého doma. 

 Shánět zaměstnance se vám daří?

Musím říct, že to pro mě obtížné není. 
Jsem prý přísná ředitelka, ale fl uktuaci tady 
moc neznáme. Máme kolem osmdesáti 

zaměstnanců a dobré je, že někteří jsou tak 
trochu univerzální. Můj zástupce je pedagog, 
ale umí třeba zakládat jezírka, je původně 
zootechnik a studoval i andragogiku. Jiný 
kolega vystudoval sociální práci, ale pracuje 
brigádně v zahradnictví, to se dá moc dobře 
využít. Můj syn, také speciální pedagog, se 
zase stará o naši webovou stránku. 

 Co vy jste dělala dřív?

Vždycky jsem pracovala v oboru. 
V Jedličkově ústavu, v diagnostickém 
ústavu... Člověk potřebuje zkušenosti. 
A musí také riskovat. Kdybych se nechala 
úplně svázat všemi předpisy...

 Co byste ještě ráda řekla? Jak skončíme?

Řeknu, že jsou naše děti opravdu rády, když 
se na ně někdo přijede podívat. Pamatují 
si návštěvy z Výboru dobré vůle, Milenu 
Černou, Danu Němcovou... A ráda bych 
zdůraznila, že na paní Olgu děti opravdu 
vzpomínají dodnes. Pro ně bylo nesmírně 
cenné, že je zvala, že mohly někam jet, že se 
účastnily předávání Ceny Olgy Havlové, že 
byly na Hradě. Vzpomínka na Olgu Hav-
lovou je pořád živá. Pro nás všechny.  
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Okénko obdarovaných

Foto: archiv VDV



  do 31. března 2010

přijímáme žádosti o příspěvek neziskových 
organizací z programu Obyčejný život, 
hrazeného z výnosů NIF.

  do 23. dubna 2010

zasílejte návrhy kandidátů na Cenu Olgy 
Havlové 2010. Kandidáta lze navrhnout 
prostřednictvím nominačního formuláře 
umístěného na www.vdv.cz. O výběru 
laureáta rozhodne porota Ceny Olgy 
Havlové.  

Kalendárium

Poznamenejte si do diáře...
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Chcete pomoci?

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

Čísla účtů na ostatní projekty VDV
–  č. účtu CZK: 478 437 033 / 0300
– č. účtu USD: 478 573 203 / 0300

Staňte se běžcem dobré vůle 
v Prague International Marathonu 
2010

Přihlaste se jako 
fanoušek VDV 
na Facebooku

Podrobnosti ke všem akcím získáte na 

www.vdv.cz 

  27. března a 9. května 2010

se běžci dobré vůle zúčastní běžeckého 
seriálu Prague International Maraton 2010. 
Běžcem dobré vůle se může stát každý, 
kdo rád běhá a chce při tom pomáhat 
ostatním. 

  do 31. května 2010

mohou lékaři a lékařky z ČR podávat 
přihlášky na mezinárodní lékařské 
semináře v Salzburgu. Prestižní semináře 
vedou renomovaní odborníci z Rakouska 
a USA, účast na seminářích je hrazena 
organizátory. Více informací je na www.
vdv.cz a také http://platform.aaf-online.
org/. 

  7. června 2010

se uskuteční v Pražské křižovatce 
slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Olgy 
Havlové za rok 2010. Během slavnosti 
bude udělené také zvláštní poděkování 
osobnosti za podporu občanské společnosti 
jako součást oslav 20. výročí založení 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové.     
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