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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.

Cena Olgy Havlové 2011 

 Sedmnáctá Cena Olgy Havlové… kdo je spočítá? A kdo hlavně vzpomene na všechny naše spolupracovníky 
a dárce, jimž jsme předali diplom s poděkováním za jejich záslužnou činnost pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy 
Havlové? Vedeme jejich evidenci a žádný strach – „naše světla“ budou už navždy patřit k historii naší nadace.  

 V roce 2011 se stala laureátkou Ceny Olgy Havlové paní Mgr. Věra Strnadová z Liberce, neúnavná 
propagátorka věcí neslyšících spoluobčanů, považovaná za významnou osobnost, která se bojovně staví za práva 
lidí se sluchovým postižením již dlouhá léta. Mnoho let přednáší na vysokých školách v České republice a publikuje 
o potřebách lidí s vrozenými sluchovými vadami a lidí, kteří v pozdějším věku ohluchli. Nevím, kdo si dovede 
představit, kolik úsilí stálo paní Strnadovou třeba jen prosadit české titulky na česká DVD s českými filmy. Stálé 
poznávání potřeb neslyšících a propojování světa majoritní společnosti a společnosti lidí se sluchovým postižením 
se stalo hlavním životním tématem paní Strnadové. 

 Většina lidí si představuje, že tichý svět neslyšících může být výhodou proti překotné, chvátající a řinčící 
společnosti. Někdo polituje, že sluchově postižený nemůže vnímat symfonickou hudbu nebo poslouchat kosa 
zpívajícího na vrcholku stromu. Skutečnost však je o mnoho tíživější. Izolace od světa lidské řeči a zvuků, které 
ostatním dávají signály, co se děje okolo, vede k životu v osamělosti. Je-li sluchové postižení vrozené nebo k němu 
dojde v raném věku, je obtížné uchopit a pochopit abstraktní pojmy. Člověk čte knihu a nerozumí dobře jejímu 
obsahu! Umí sice číst, ale slova dohromady dávají jen přibližný smysl. Psaný projev neslyšících od narození bývá 
soustředěný výhradně na konkrétní pojmy. To vše zvyšuje izolaci světa neslyšících od slyšících a naopak. Vzájemné 
porozumění je těžké a lidé se sluchovým postižením i při velké snaze o kontakty s okolím obtížně s ostatními 
komunikují. A slyšící, vytuší-li tento handicap, se kvůli obtížné komunikaci neslyšícím raději vyhýbají.

 V posledních deseti, možná patnácti letech se na scéně kompenzačních pomůcek objevují digitální 
sluchadla, s nimiž se mohou malé děti naučit slyšet, rozumět i mluvit. I když jejich pomoc není univerzální, je to 
velký pokrok ve vývoji, a těší nás, že VDV svými příspěvky na digitální sluchadla tento pokrok podporuje. Máme 
v nadaci děkovné dopisy rodičů a fotografie, které svědčí o tom, že dostanou-li děti tato výkonná sluchadla včas 
a naučí se s nimi zacházet, mohou již do první třídy nastoupit do školy spolu se svými vrstevníky. Známe i děti, 
které se přes svůj sluchový handicap v běžné škole dostanou mezi jedničkáře. 

 Tento vývoj nás těší o to více, že děti se sluchovým postižením nemusejí jako dříve opouštět svoji rodinu 
a navštěvovat internátní školy. Dnes už to není tak závratná myšlenka, že každý člověk s handicapem má dostat 
šanci žít životem srovnatelným s ostatními. 

 Ráda bych ještě jednou poděkovala paní Věře Strnadové, která se chystá do další práce pro děti i dospělé se 
sluchovým postižením – již jako sedmnáctá nositelka Ceny Olgy Havlové.

Vzpomínáme
Umřela Olinka 
Stankovičová
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Rozhovor s...

Ivan M. Havel je členem správní rady VDV už dlouhou řadu let. Je vědcem, pracuje v Centru pro teoretická studia při UK a AV ČR, 
působí jako šéfredaktor vědeckého časopisu Vesmír, vydal pět knih. Pro úplnost dodejme, že je bratrem bývalého prezidenta ČR 
a pracoval s ním v prvních týdnech Občanského fóra. Řekla bych, že na jednoho člověka je to docela bohatý výčet aktivit!

Irena Šatavová

„Jediné, co funguje,  
je dobrý příklad“
říká o občanské společnosti Ivan M. Havel

	 Co znamená M ve vašem jméně?
Je	to	iniciála	křestního	jména	Miloš	po	mém	
strýci.	Začal	jsem	ji	používat	kdysi	dávno,	
kdy	se	mé	jméno	pletlo	s	jiným	Ivanem	Hav-
lem,	který	působil	ve	stejném	oboru.	

Stavění mostů mezi 
vědními disciplínami

	 V roce 1990 jste s Janem Paloušem 
a Romanem Koteckým založili Centrum pro 
teoretická studia (CTS), kde jste do roku 
2008 působil jako ředitel. Dá se laikovi 
srozumitelně přiblížit, čím se ústav zabývá?
Pro	laiky	je	to	ještě	srozumitelnější,	pro-
tože	dobře	vědí,	jak	obtížné	je	ponořit	se	
do	nějaké	speciální	disciplíny.	My	se	v	CTS	
snažíme	najít	propojení	různých	exaktních,	
přírodních	i	společenských	věd.	Jde	o	takové	
renesanční	pojetí	vědy.	Mnoho	oborů	spolu	
nějak	souvisí,	tyto	souvislosti	však	nejsou	
dost	známy.	My	se	snažíme	najít	společná	
témata	různých	disciplín,	stavět	mezi	nimi	
mosty.	To	se	obecně	považuje	za	důležité,	
ale	žádný	systém	hodnocení	k	tomu	nepřihlí-
ží.	Jak	grantový	systém,	tak	i	hodnocení	vě-
decké	práce	jsou	vždy	zaměřeny	na	výsledky	
v	určitém	specializovaném	oboru.	

	 To mi trochu připomíná naše zdravotnictví. 
Máme různé specialisty, chybí ale tzv. 
rodinný lékař, jenž dokáže posoudit člověka 
v jeho celku. 
My	jsme	v	tom	poněkud	nároční,	proto	
máme	v	názvu	slovo	„teoretická“.	Chceme	
se	nejen	seznámit	s	různými	disciplínami,	
ale	chceme	k	tomu	vytvářet	jakousi	nad-
stavbu.	To	znamená	najít	klíč	ke	společné-
mu	myšlení,	aby	se	tyto	disciplíny	mohly	
vzájemně	ovlivňovat	a	interagovat.	

 Vy jste pracoval též v oboru umělé 
inteligence. Čím se zabýváte nyní?
Celý	život	jsem	byl	nakloněný	myšlence	
zabývat	se	něčím,	co	není	úzce	specializo-
váno.	K	umělé	inteligenci	jsem	se	dostal	
náhodou.	Dlouho	jsem	nemohl	studovat,	až	
jsem	se	nakonec	dostal	na	elektrotechnickou	
fakultu	ČVUT,	kde	se	zrovna	v	60.	letech	
začaly	vyučovat	počítače.	Pak	přišel	rok	
1968,	já	jsem	mohl	odjet	do	USA	na	stáž	
a	na	univerzitě	v	Berkley	v	Kalifornii	jsem	
získal	doktorát	z	teoretické	informatiky.	Tam	
jsem	se	seznámil	s	umělou	inteligencí,	která	
mě	začala	zajímat,	neboť	souvisí	s	hlubšími	
filozofickými	otázkami.	Teď	se	zabývám	
kognitivní	vědou	a	filozofií	mysli.	

 Já jsem se domnívala, že ve vaší rodině je 
na humanitní vědy zaměřen váš bratr Václav 
a vy se naopak zabýváte těmi přírodními. Zdá 
se, že jsem se mýlila. 
V	zásadě	jste	se	domnívala	správně,	ale	naše	
zájmy	se	dost	prolínají.	Václav	se	stejně	jako	
já	zajímal	i	o	přírodní	vědy	a	já	zase	o	hu-
manitní	obory.	I	některé	vlastnosti	máme	
společné,	například	oba	jsme	puntičkáři.

 Vaší další společnou vlastností je to, že 
výborně vládnete psaným slovem, o čemž 
svědčí vaše knížky. Jde o náhodu, nebo 
o rodinný rys Havlů?
Psaným	slovem	snad	vládnu,	zda	výborně,	
to	neumím	posoudit.	Podle	mne	to	může	být	
souhra	zájmů,	které	jsme	oba	měli	a	máme,	
prostředí,	v	němž	jsme	vyrůstali,	a	náhod,	
které	nás	v	životě	potkávaly.

Úzká místa občanské 
společnosti

 Oběma je vám blízká i občanská 
společnost. Troufnul byste si posoudit, jak 
daleko v ČR dospěla? 
Soudil	bych,	že	obecně	v	ní	nejsme	u	nás	
nijak	pokročilí.	Občanská	společnost	stojí	
a	padá	na	osobních	iniciativách	obětavých	
lidí,	jako	je	například	paní	ředitelka	VDV	
Milena	Černá.	Jí	podobní	lidé	se	objevují	
v	různých	nadacích	a	snaží	se	v	tomto	smys-
lu	něco	dělat,	ale	obecně	u	nás	není	lidská	
solidarita	příliš	výrazným	tématem.

 Proč?
Už	jenom	proto,	že	při	výpočtu	daně	z	pří-
jmu	si	mohou	lidé	odečíst	dary	v	zane-
dbatelné	výši	deset	procent	příjmu.	Pokud	
vím,	v	USA	je	to	kolem	padesáti	procent!	
Navíc	tam	do	této	částky	spadají	i	věcné	
dary,	a	pokud	v	jednom	roce	celkový	objem	
prostředků	věnovaných	na	charitu	přesáh-
ne	oněch	padesát	procent,	je	možné	rozdíl	
použít	v	následujícím	roce.	

 Určitě i tradice v tom sehrává jistou roli. 
Bezpochyby.	V	Americe	není	neobvyklé,	
když	člověk	věnuje	polovinu	svých	příjmů	
na	charitu.	U	nás	tomu	tak	zdaleka	není.	
Vklouzli	jsme	do	nových	podmínek	celkem	
nečekaně	a	mnozí	lidé	ani	nevěděli,	co	to	
je	občanská	společnost,	což	je	širší	pojem	

Občanská společnost je pojem 
zahrnující veškeré organizace 
a občany sdružené na dobrovolné 
bázi. Vymezit ji lze také jako 
organizované aktivity občanů, 
které nejsou spojeny se státními 
strukturami nebo s komerčními 
organizacemi. Zahrnuje nevládní 
neziskové organizace, zájmové 
skupiny, obchodní sdružení, 
náboženské organizace a některá 
profesní sdružení (komory).  
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než	jen	existence	neziskových	organizací.	
Občanskou	společnost	bylo	třeba	prosazovat	
a	političtí	pragmatici,	mimochodem	i	náš	
současný	prezident,	tomu	nebyli	nakloněni.	
Proč?	Protože	se	to	vymyká	principu	abso-
lutně	svobodné	soutěže,	kterou	vyznávali.	
Neviděli	rádi,	že	se	jaksi	obchází	neviditelná	
ruka	trhu	a	zákon	nabídky	a	poptávky.	Na	to	
ale	doplácí	kultura,	protože	kulturu	země	ne-
jde	založit	na	poptávce.	Současná	politická	
situace	je	v	rukou	lidí,	kteří	nemají	energii	
na	to,	aby	pomáhali	občanskou	společnost	
rozvíjet.

 No právě! Pohled na současnou 
politickou garnituru není příliš radostný…
Existuje	tu	velké	nebezpečí,	že	klesne	–	
a	myslím,	že	už	klesá	–	úroveň	školství.	
Na	to	existují	různé	teorie	o	negativní	zpětné	
vazbě,	které	říkají,	že	pokud	se	tak	stane,	
pak	už	úroveň	školství	může	dále	jenom	
klesat.	Budoucí	učitelé	nebudou	na	takové	
úrovni,	jako	jsou	ti	dnešní,	a	u	jejich	žáků	se	
pokles	projeví	ještě	znatelněji.	Tento	trend	
sice	může	narušit	nějaký	génius,	ale	kde	vzít	
génia?	A	tohle	jsou	věci,	které	mají	dlou-
hodobý	dosah.	Nějaké	vylepšení	se	projeví	

až	za	deset	let.	Jenže	v	politice	je	poločas	
rozpadu	čtyři	roky.	Není	pak	zájem	–	kromě	
několika	výjimek	–	myslet	na	naše	vnuky	
a	pravnuky.	

 To asi není jenom české specifikum.
My	si	sice	myslíme,	že	jsme	v	tomto	směru	
horší,	ale	není	tomu	tak.	To,	co	nás	od	ji-
ných	zemí	odlišuje,	jsou	spíš	nedostatečně	
zakořeněné	návyky	v	mezilidských	vztazích.	
Po	čtyřiceti	letech	podivné	totality	přišla	
svoboda,	ale	mentální	postoje	lidí	se	vyvíjejí	
pomaleji	než	organizační	změny.	

 
Ivan M. Havel na baletním galavečeru konaném ve prospěch VDV Foto: Otakar Macák
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Cesta k občanské solidaritě

 Jak tedy vychovávat lidi k větší solidaritě, 
která k občanské společnosti patří?
Myslím	si,	že	v	tomto	ohledu	lidi	plánovitě	
vychovávat	nelze.	Jediné,	co	funguje,	je	být	
příkladem.	Je	to	jako	u	dětí,	které	přebírají	
vzorce	chování	svých	rodičů	či	lidí,	kterých	
si	cení,	a	jejichž	vlastnosti	pak	podvědo-
mě	napodobují.	V	novinách	se	dočteme	
o	jakékoliv	nepravosti,	ale	že	nějaká	nadace	
dostala	dar	či	naopak	darovala	nějakou	sumu	
na	něco	prospěšného,	se	nepíše.	Prý	to	není	
čtivé.	Je	tedy	na	novinářích,	aby	to	čtivým	
udělali	a	aby	šířili	podobné	příklady	mezi	
lidi	jako	něco,	co	je	samozřejmé.	A	oni	se	
pak	začnou	chovat	stejně.	

 Někdy dárci nechtějí, aby se o nich 
vědělo. Už jenom proto, že by se na ně 
okamžitě sesypala řada dalších žádostí 
o pomoc.
A	právě	proto	je	důležité,	že	tu	existují	nada-
ce	jako	jakýsi	mezistupeň	mezi	dárci	a	obda-
rovanými.	Přebírají	na	sebe	tuto	viditelnost	
a	zároveň	i	odpovědnost	za	spravedlivé	
rozdělování	prostředků.	Dárci	to	pak	nemusí	
řešit	a	zároveň	se	vyhnou	značné	administra-
tivě,	která	je	s	charitou	spojená.	

 Troufnul byste si říci, kde je podle vás 
největší potřeba podpory ze strany občanské 
společnosti? Jsou potřebnější děti, nebo 
senioři? Je na tom hůře kultura, vzdělání, 
nebo zdravotnictví? 

Na	takovouto	otázku	není	odpověď.	Zejména	
není	odpověď	pro	jednotlivce.	Kdybych	to	
mohl	ovlivnit	já,	tak	dost	zoufalou	situaci	
vidím	ve	vědě,	kultuře	a	péči	o	kulturní	
dědictví.	Charita,	která	pomůže	jednotlivci,	
má	účinnost	v	měřítku	jednoho	lidského	
života.	Je	to	ostatně	jedno	z	témat	VDV	a	je	
to	chvályhodné.	Jiné	organizace	se	zabý-
vají	či	mají	zabývat	potřebami	pro	příštích	
deset,	padesát,	sto	let.	Je	prostě	třeba	myslet	
i	na	vzdálenější	budoucnost.	

Chybí mi souvislý  
volný čas

 Vraťme se do přítomnosti. Jak se vám 
žije? Jste spokojený?
Celkem	ano.	Pokud	jsem	nespokojený,	
tak	je	to	tím,	že	můj	pracovní	stůl	přetéká	
záležitostmi	k	vyřízení.	Některé	z	nich	jsou	
už	passé,	ale	jenom	vytřídit	je	dá	dost	práce.	
A	na	to	já	nemám	kde	brát	čas.	Stačí,	když	
ráno	otevřu	počítač	a	čeká	mě	záplava	mailů.	
Pokud	některé	ode	mne	něco	žádají,	mám	
problém,	neboť	nerad	něco	odmítám.

 Takže kdyby se tu objevil kouzelný 
dědeček, co byste si přál?
Abych	se	konečně	zbavil	běžné	agendy	
a	mohl	se	věnovat	závažnějším	věcem.	Mám	
spoustu	nepřečtených	knížek,	jak	odborných,	
tak	beletrie.	Také	mám	něco	rozepsáno,	to	
mě	láká	víc.	Být	na	chatičce,	kde	mám	klid	
a	soukromí,	a	věnovat	se	něčemu,	co	nemá	
termín,	ale	k	čemu	jsem	nějak	jinak	moti-

vovaný	–	kdybych	to	například	odkládal,	
ztratilo	by	to	svou	hodnotu.	Čím	je	člověk	
starší,	tím	je	pro	něj	obtížnější	tvořit	něco	
přerušovaně.	Potřebuji	souvislý	čas.	A	pokud	
si	ho	ukradnu,	tak	za	to	zaplatím	tím,	že	
stejně	dlouhý	čas	pak	musím	řešit	všechno,	
co	se	mezitím	nakupilo.	

 A co příroda, ta vás netěší?
Těší,	ale	i	k	ní	potřebuji	mít	chvíli,	kdy	
nemusím	spěchat.	Kupodivu	když	jsem	byl	
mladý	a	kdy	to	ani	nebývalo	zvykem,	cho-
díval	jsem	si	po	Petříně	a	díval	se	na	Prahu.	
Tenkrát	mi	nic	neutíkalo	a	nebylo,	kam	by	
mi	to	uteklo,	protože	život	byl	ještě	daleko	
přede	mnou.	

 Přeji vám tedy, abyste napsal hodně 
knížek, které si přejete napsat, abyste při 
tom mohl chodit přírodou a vidět, jak se 
střídají roční období, a hlavně aby věcí 
na vašem stole nepřibývalo, ale ubývalo.

„Jediné, co funguje,  
je dobrý příklad“  
pokračování rozhovoru 

s Ivanem Havlem

 
Ivan M. Havel (vlevo) a Vladimír Hanzel na Ceně Olgy Havlové 2011 Foto: Otakar Macák

 
Ivan M. Havel při odhalení pamětní desky  
paní Olze Havlové  Foto: Otakar Macák

Irena Šatavová



Účastníci Ceny Olgy Havlové (zleva): Pavel Kavánek, biskup 
Václav Malý, Dana Němcová, Bohuslav Svoboda a Milena Černá

Pavel Kavánek předává diplom vítězi soutěže Velice Dobrý 
Výtvor Tomáši Kačovi; přihlíží Pavlína Folovská

Na slavnosti vystoupili Kokeš Jazz Trio...Autor fotografií: Zdeněk Chrapek

Vzpomínka na zesnulou Olinku Stankovičovou, jednu ze zakladatelek Výboru dobré vůle

Slavnost moderovala Bára Barabáš Štěpánová (vpravo), účastníky 
přivítala Milena Černá, Marie Horáková tlumočila do znakové řeči

Přepis pro neslyšící zajistil Jaroslav Winter  
a Simona Sedmihorská

 ...a Bambini di Praga

 Společné foto dárců a partnerů, kteří získali poděkování VDV

Fotoreportáž

Fotoreportáž z udílení 
Ceny Olgy Havlové 2011
23. května 2011 udělil VDV 
již sedmnáctou Cenu Olgy 
Havlové. Tuto prestižní cenu 
získala Věra Strnadová 
za celoživotní angažmá 
ve prospěch lidí se sluchovým 
postižením. Slavnost 
proběhla v prostorách budovy 
ČSOB v Radlicích za účasti 
předsedkyně správní rady 
nadace Dany Němcové, 
biskupa Václava Malého, 
generálního ředitele ČSOB 
Pavla Kavánka a primátora 
hlavního města Prahy 
MUDr. Bohuslava Svobody. 
Při této příležitosti nadace také 
poděkovala svým významným 
dárcům a partnerům 
a ocenila vynikající projekty. 
Na slavnosti byly též vyhlášeny 
výsledky soutěže Velice Dobrý 
Výtvor, kterou pro studenty 
Fondu vzdělání uspořádala 
ČSOB ve spolupráci s VDV.

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 3 (2011) : číslo 2 (červen) : strana 5



 Vzpomínáte si na chvíle, kdy jste ještě 
slyšela? Slyšíte hlasy ve snech?
Sluch	jsem	začala	ztrácet	v	šesti	letech	
po	nemoci,	a	tu	dobu	si	pamatuji.	Tehdy	
v	padesátých	letech	jsme	televizi	neměli,	
poslouchali	jsme	rádio.	Písničky,	hudbu,	
pohádky...	Protože	jsem	měla	zkušenost	
se	„zvukovým"	světem	a	protože	existuje	
i	sluchová	paměť	a	sluchová	fantazie,	tak	
si	i	po	ztrátě	sluchu	dovedu	zvuky	vybavit.	
Vědomě,	ale	někdy	se	vynoří	i	mimovolně.	
A	ve	snech	komunikační	bariéry	nemám,	
takže	v	nich	asi	ještě	slyším.	

 Jak se liší svět slyšícího od světa 
nedoslýchavých a neslyšících? Žijeme 
ve stejném světě?
Žijeme	ve	stejném	světě,	jen	jej	jinak	vní-
máme.	Proto	jinak	nejen	komunikujeme,	ale	
i	trochu	jinak	se	chováme.	Nepoučenému	
slyšícímu	člověku	může	připadat	neverbální	
projev	hluchého	člověka	nepochopitelný,	
divný,	„nenormální".	Ve	skutečnosti	jde	
o	projevy	zcela	normální,	neboť	jsou	vynu-
cené	jinými	životními	podmínkami.	Objevily	
by	se	zákonitě	u	každého,	kdo	se	musí	obejít	
bez	sluchu.	

 Můžete uvést nějaké příklady?
Obecně	by	se	to	dalo	shrnout	tak,	že	místo	
sluchu	používáme	zrak.	Nedostáváme	
automaticky	informace	o	dějích	a	změnách	
v	prostředí	mimo	zorné	pole,	a	tak	se	častěji	
rozhlížíme.	Také	potřebujeme,	aby	se	na	nás	
člověk,	se	kterým	hovoříme,	stále	díval.	
Odvrácení	pohledu	druhé	osoby	pro	nás	
znamená	nezájem	o	pokračování	hovoru.	
Neslyšící	lidé	dávají	před	mluvením	různé	
kontaktní	signály,	aby	se	na	ně	druhý	člověk	
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podíval.	Je	to	třeba	
dotek	na	paži,	který	
je	mezi	neslyšícími	
neznámými	lidmi	
běžným	neosobním	
signálem,	ale	slyšící	
lidé	na	to	nejsou	
zvyklí.	

 Jak dlouho vám trvalo, než jste zvládla 
odezírání? 
Díky	tomu,	že	jsem	před	ztrátou	sluchu	měla	
zkušenost	s	mluveným	jazykem	a	ztráta	
sluchu	byla	postupná,	tak	jsem	se	naučila	
spontánně	odezírat.	To	byl	také	důvod,	proč	
se	na	mou	ztrátu	sluchu	přišlo	později.	Plnila	
jsem	příkazy	dospělých,	když	jsem	viděla,	
že	na	mne	mluví	a	když	jsem	jim	porozu-
měla.	Pokud	na	mne	ale	mluvili	a	já	jsem	se	
na	ně	nedívala,	nereagovala	jsem.	A	mne	pak	
považovali	za	neposlušnou.	Sama	jsem	si	ani	
neuvědomovala,	že	přestávám	slyšet,	byla	
jsem	malá	a	neměla	jsem	to	s	čím	porovná-
vat.	Ztráta	sluchu	byla	zjištěna	až	náhodou	
při	jedné	lékařské	prohlídce.

 Je snadné naučit se odezírat? 
Ne	každý	se	může	naučit	odezírat.	Musí	
k	tomu	být	určitá	kombinace	vloh	a	příle-
žitost	k	trénování	–	a	samozřejmě	i	znalost	
jazyka.	Právě	podmínka	znalosti	jazyka	
je	překážkou	pro	ty,	kteří	se	neslyšící	již	
narodili.	I	kdyby	technicky	zvládli	odezírání	
perfektně,	pokud	neznají	jazyk,	není	jim	
odezírání	moc	platné.	Když	nebudete	ovládat	
třeba	maďarštinu,	tak	vám	taky	nebude	nic	
platné,	když	ji	budete	slyšet.	Vlastně	jsem	
měla	štěstí	v	neštěstí,	že	jsem	se	naučila	
mluvu	a	jazyk	ještě	před	tím,	než	jsem	

ohluchla.	Odezírání	je	po	technické	stránce	
velmi	složitá	myšlenková	činnost,	která	
vyžaduje	určité	vnitřní	předpoklady	a	vnitřní	
i	vnější	podmínky,	z	nichž	mnohé	jsou	
proměnlivé	a	nemůžeme	je	sami	ovlivnit.	
Například	záleží	na	světle,	na	vzdálenos-
ti,	ale	i	na	tom,	zda	nejsem	unavená	nebo	
rozčilená.	Také	každý	člověk	mluví	jinak	
a	od	některých	lidí	se	nedá	odezírat	vůbec.	
Zkušenosti,	potíže	a	nástrahy	při	odezírání	
jsem	popsala	ve	dvousetstránkové	knize	
„Hádej,	co	říkám".	

 Kdy vás napadlo, že můžete psaním knih 
pomáhat neslyšícím?
Vlastně	jsem	chtěla	pomoci	lidem	slyšícím,	
aby	nám,	kteří	neslyšíme,	lépe	porozuměli.	
Česká	unie	neslyšících	vydala	v	roce	1994	
moji	brožurku	„Potom	ti	to	povíme“.	Ten	ná-
zev	nebyl	náhodný,	je	to	věta,	kterou	každý	
neslyšící	člověk	nenávidí,	je-li	ve	společ-
nosti	slyšících	a	marně	se	dožaduje	sdělení,	
čemu	se	ostatní	smějí	nebo	o	čem	se	baví.	
Většinou	mu	řeknou:	„To	není	nic	důležité-
ho,	potom	ti	to	povím."	Ujišťuji	vás,	že	mi	to	
nestačí.	Nepotřebuji	to	vědět	potom,	ale	tady	
a	teď.	A	že	je	obsah	„nedůležitý"?	Pro	mne	je	
důležité	být	aktivním	účastníkem	toho	setká-
ní,	povídat	a	smát	se	spolu	s	ostatními,	nejen	
tam	být	jako	pes,	kterého	vzali	s	sebou.	

„Ve snech stále  
ještě slyším,“
říká Věra Strnadová

 
Věra Strnadová má dospělého syna a žije s manželem  
a dvěma psy v Liberci.  Foto: Zdeněk Chrapek

Věra Strnadová (57) je laureátkou ceny Olgy Havlové za rok 2011. 
V šesti letech přišla o sluch a přestože je v invalidním důchodu, 
prakticky se nezastaví. Pět let byla prezidentkou Asociace 
organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). 
Nyní vede legislativní komisi ASNEP, angažuje se v oblasti skry-
tého titulkování, napsala řadu knížek, přednáší, pozdě do noci 
sedává u počítače… Na koníčky jí nezbývá čas. U knížky, kterou 
otevře před spaním, vyčerpáním usne.
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 Napsala jste jedenáct publikací. Která 
je vám nejbližší?
Nejraději	mám	druhou	v	pořadí	nazvanou	
„Jaké	je	to	neslyšet“.	Je	to	dost	osobní	
výpověď	o	vnímání	a	prožívání	světa	kolem	
mne	bez	možnosti	slyšet	zvuky.	Dnes	je	to	
vlastně	již	také	historickým	zachycením	
situace	u	nás	před	patnácti	lety,	kdy	jsme	
neměli	technické	vymoženosti,	jaké	máme	
nyní.	Skrytých	titulků	v	televizi	bylo	tehdy	
jako	šafránu,	neměli	jsme	možnost	posílat	si	
na	dálku	krátké	textové	zprávy	prostřednic-
tvím	mobilů	a	neznala	jsem	v	té	době	niko-
ho,	kdo	by	měl	doma	internet.	A	bylo	strašně	
ponižující	pořád	někoho	prosit	o	zprostřed-
kování	telefonátu.	

 Všechny aktivity ve prospěch neslyšících 
vykonáváte jako dobrovolnice. Proč?
Když	mi	bylo	devatenáct,	tak	nás	bylo	
hodně,	kteří	jsme	pro	svou	organizaci	
pracovali	zdarma.	Neslyšící	lidé	v	naší	
komunitě	uvítali	hlavně	to,	že	jsem	
ovládala	češtinu	a	mohla	jsem	pro	ně	něco	
napsat	nebo	vyřídit.	Neměli	jsme	ještě	
žádný	distribuční	systém	tlumočníků,	
žádné	centrum,	které	by	tlumočení	
zprostředkovalo,	a	dostat	tlumočníka	
bylo	složitější.	Obraceli	se	na	mne	proto	
i	v	soukromých	záležitostech	a	mně	nepřišlo	
zatěžko	někomu	pomáhat.	Připadalo	by	mi	
nemorální	něco	za	to	chtít	nebo	přijmout.	
Tak	jsem	prostě	zůstala	u	dobrovolnické	
činnosti.	

 Co obnáší vaše práce na poli skrytých 
titulků pro neslyšící? 
Monitoruji	kvalitu	skrytých	titulků	při	
vysílání.	Pokud	mi	autoři	skrytých	titulků,	
které	na	chyby	upozorním,	pošlou	vysílací	
soubor,	pomáhám	je	opravovat.	I	můj	
manžel	dělá	skryté	titulky,	takže	jsem	
zasvěcena	do	tajů	jejich	tvorby.	Navíc	mám	
na	to	doma	potřebné	vybavení	a	vedle	sebe	
profesionálního	titulkáře,	který	mi	poradí	
v	technických	aspektech.	Díky	tomu	mohu	
dělat	i	supervizi	začínajících	autorů	skrytých	
titulků	nebo	jejich	školení.	Společně	
s	manželem	jsme	o	tvorbě	skrytých	titulků	
napsali	knihu.		

 Myslíte si, že náš stát toho dělá dost pro 
sluchově postižené lidi?
Stát	by	se	měl	postarat	o	občany,	kteří	
potřebují	pomoc.	Například	zajistit	jim	různé	
služby.	Když	to	nedovede	a	jeho	činnost	
suplují	různá	občanská	sdružení,	pak	by	jim	
stát	alespoň	měl	činnost	umožnit,	podpo-
řit	je	tak,	aby	mohly	existovat,	fungovat	
a	poskytovat	sociální	služby	svým	klientům.	
Jde	o	služby	tlumočnické,	přepisovatelské,	
poradenské	a	podobně.	Tyto	sociální	služby	
je	potřeba	také	zaplatit.	Z	čeho	to	mají	platit	
nestátní	neziskové	organizace?	A	z	něčeho	
se	také	musí	platit	nájem	místností,	topení,	
elektřina	a	různé	služby	umožňující	chod	or-
ganizace.	Považuji	za	neetické,	že	se	o	to	stát	
málo	stará	a	podmínkou	finanční	spoluúčasti	
nutí	pracovníky	organizací,	aby	se	stali	pro-
fesionálními	žebráky:	musejí	obcházet	různé	
podnikatele	a	prosit	o	milodary	na	činnost	
organizace,	namísto	aby	ten	čas	věnovali	své	
práci	a	svým	klientům.	

 Co byste vzkázala lidem, kteří náhle 
ztratili sluch?
Pro	lidi,	kteří	v	dospělosti	náhle	přišli	
o	sluch,	jsem	napsala	knížku	„Jak	se	úspěšně	
vyrovnávat	se	ztrátou	sluchu".	Najdou	v	ní	
inspiraci,	jak	se	mohou	v	nové	životní	situaci	
zařídit.	Na	absenci	sluchu	jako	takovou	si	
člověk	po	čase	zvykne,	avšak	se	situacemi,	
které	jsou	s	tím	spojeny,	se	musí	vyrovnávat	
neustále.	Vždy	se	totiž	vynoří	nějaký	další	
problém,	který	jste	nečekali,	a	musíte	použít	
svůj	důmysl,	jak	novou,	dosud	neznámou	
situaci	a	překážku	vyřešit,	či	obejít.	Ztrá-
ta	sluchu	vám	poněkud	přehodí	žebříček	
hodnot.	Naučí	vás	vidět	život	z	trochu	jiné	
perspektivy,	vnímat	to,	čeho	jste	si	předtím	
nevšímali.	A	prověřuje	mezilidské	vztahy,	
které	se	mohou	jevit	složitější	vinou	frustru-
jící	komunikační	bariéry.	A	některých	věcí	se	
pochopitelně	musíte	vzdát.	Nejdůležitější	je	
ale	poznatek,	že	i	přesto	můžete	žít	plnohod-
notný	život.

Poděkování 
na Ceně Olgy 
Havlové 2011  
bylo uděleno: 

Za významnou finanční podporu:
■ JUDr.	Jiřímu	Balaštíkovi	z	Advokátní	
kanceláře	Kocián	Šolc	Balaštík,	který	
osobně	podporuje	programy	VDV	
od	roku	1995.
■ Společnosti	Střechy	Prüher,	s.	r.	o.,	
České	Budějovice,	jejíž	majitelé	Jakub	
a	Jan	Prüherovi	jsou	dárci	VDV	od	roku	
1994.	
■ Aleši	Frelovi,	dlouholetému	
a	pravidelnému	dárci	na	potřeby	
zdravotně	postižených.

Za účinnou spolupráci:
■ Erice	Kavka	za	více	než	desetiletou	
organizaci	benefičních	koncertů	
holandských	a	českých	pěveckých	sborů	
ve	prospěch	VDV.
■ Ing.	Ireně	Šatavové	za	práci	
šéfredaktorky	čtvrtletníku	VDV	Dobré	
zprávy,	kterou	již	tři	roky	vykonává	
dobrovolně.	
■ Martinu	Dulavovi,	řediteli	
LineArt,	s.	r.	o.,	za	spolupráci	v	oblasti	
grafického	designu.	
■ Mgr.	Daniele	Brůhové,	redaktorce	
a	moderátorce	ČRo	2	Praha,	za	pořady	
o	VDV	a	občanské	společnosti.

Za vynikající realizaci projektu:
■ Janu	Krédlovi	a	Janu	Odehnalovi,	
iniciátorům	projektu	Odskáčeme	
si	to	za	vás,	kteří	odskákali	Hervis	
½	maratón	po	jedné	noze	ve	prospěch	
lidi	se	zdravotním	postižením.
■ Elišce	Freudlové	za	nápad	a	vynikající	
uskutečnění	projektu	Běžci	dobré	vůle.
■ PhDr.	Robertu	Hunešovi	za	aktivní	
působení	v	Hospici	sv.	Jana	N.	
Neumanna	v	Prachaticích	a	v	Asociaci	
poskytovatelů	hospicové	paliativní	péče.
■ Petru	Veselému	za	založení	humani-
tárního	sdružení	Perspektiva	v	Roudnici	
nad	Labem	a	za	realizaci	projektů	pro	
lidi	se	zdravotním	postižením.	
■ Ing.	Danuši	Martínkové	z	Charity	
Svaté	rodiny	Nový	Hrozenkov	
za	unikátní	projekt	pro	starší	lidi	
z	horských	částí	obce	v	zimním	období.

 
Věra Strnadová (na fotografii vpravo) je s Danou Němcovou  
při přebírání ceny Olgy Havlové za rok 2011. 
 Foto: Jaroslav Winter

Irena Šatavová
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Okénko dárců...

Rozhovor  
s Pavlínou Folovskou
O překonávání překážek

Irena Šatavová

Kdy jste si hory zamilovala?
Hory	mě	vždycky	lákaly,	ale	nevěděla	jsem,	
jak	se	k	nim	dostat.	Teprve	na	vysoké	škole	
jsem	se	přihlásila	do	horolezeckého	oddílu	
a	hory	od	té	doby	začaly	hrát	v	mém	životě	
velkou	roli.	Jezdili	jsme	po	skalách,	lezli	
jsme	na	ně	a	v	době	stresů	se	pro	mě	staly	
místem	úniku	a	odpočinku.	

Které hory máte nejraději?
Himaláje,	protože	v	Nepálu	přímo	cítíte	po-
zitivní	atmosféru.	Lidé	tam	nejsou	agresivní,	
buddhismus	je	učí	nebojovat	ani	v	případě,	
že	se	jim	stane	něco	zlého.	Je	to	hodně	o	du-
chovnu	a	o	energii,	které	tam	člověk	–	pokud	
je	všímavý	a	otevřený	–	vnímá	a	čerpá.	
Himaláje	jsou	místem,	které	vás	dostane	tak,	
že	se	tam	chcete	pořád	vracet.	

Kdy jste byla v Himalájích poprvé?
Před	dvěma	lety,	kdy	jsme	zdolali	trekovou	
horu	Mera	Peak,	která	je	vysoká		
6444	metrů.	

Jméno Pavlíny Folovské 
čtenáři Dobrých zpráv znají 
z Fondu vzdělání – společného 
projektu VDV a ČSOB. Pavlína  
v něm zastupuje banku a jako 
manažerka společenské odpo-
vědnosti „má prsty“ i v dalších 
filantropických aktivitách, 
které přinášejí nadaci peníze. 
Je duší běžců ČSOB za Výbor 
dobré vůle, vymyslela soutěž 
VDV talent a v září chce spojit 
splnění svého horolezeckého snu 
se získáním další podpory pro 
VDV. Určitě uznáte, že povídat 
si s ní bylo o čem.

A jakou nejvyšší horu jste doposud slezla?
Aconcaguu,	nejvyšší	horu	Jižní	i	Severní	
Ameriky,	která	měří	6962	metrů.	Slezli		
jsme	ji	s	přítelem	letos	v	únoru,	přesně		
na	sv.	Valentýna.		

Takový výkon už předpokládá profesionální 
přípravu.
Pokud	hory	nejsou	technicky	náročné,	tak	
myslím,	že	to	ani	tak	není	o	náročné	fyzičce	
jako	spíš	o	psychické	přípravě.	

Přesto – jak trénujete?
Vstávám	v	pět	hodin	ráno,	chodím	běhat	
šestkrát	týdně	a	kombinuji	to	s	posilováním.	
Protože	v	Praze,	kde	pracuji,	není	moc	kopců,	
sponzorsky	mi	pomáhá	Sportovní	centrum	
H.E.A.T.	v	Letňanech.	Tam	mohu	trénovat	
zdarma.	Jednou	týdně	chodím	na	lezeckou	
stěnu	a	o	víkendech,	kdy	jezdím	za	přítelem-
-horolezcem	do	Liberce,	stoupám	každé	ráno	
s	dvacetikilovým	batohem	na	Ještěd.	

Na Aconcaguu jste lezli ve dvou.  
Není to nebezpečné? 
To	záleží	na	tom,	o	kterou	horu	se	jedná.	
Aconcagua	je	choďák,	který	není	technicky	
náročný,	aby	člověk	visel	na	laně,	takže	to	
riziko	bylo	přiměřené.	Pokud	však	lezete	
na	hory,	kde	jsou	trhliny	či	musíte	jít	po	le-
dovci,	tak	je	vždycky	dobré	být	ve	čtyřech,	
pěti	lidech,	na	které	se	můžete	spolehnout.

V září chystáte novou expedici, kterou  
chcete propojit s VDV. Jakou? 
Mým	dlouhodobým	snem	je	zdolat	
himalájskou	horu	Čo	Oju,	která	je	vysoká	
8201	metrů	a	říká	se	jí	tyrkysová	bohyně.	
Je	to	šestá	nejvyšší	osmitisícovka,	ale	patří	
mezi	technicky	nejméně	náročné.	Mým	
cílem	není	vylézt	na	ni	za	každou	cenu,	ale	
zažít	tu	atmosféru	pravé	expedice.	A	vrátit	
se	domů	zdravá.	Pokud	se	mi	podaří	stát	
na	vrcholku,	tak	to	už	bude	jen	taková	ta	
třešnička	na	dortu.	

Svou expedici jste nazvala „Čo Oju 8201 
z dobré vůle“. Proč?
Nechci	si	jen	splnit	svůj	sen,	ale	ráda	bych	
také	získala	pro	VDV	co	největší	finanční	

podporu	na	středoškolské	a	vysokoškolské	
studium	talentovaných	mladých	lidí,	kteří	
mají	buď	zdravotní	hendikep,	nebo	pocházejí	
z	obtížných	sociálních	podmínek.	Snad	jim	
tato	akce	také	dodá	odvahu,	aby	se	navzdo-
ry	svým	dětským	osudům	nebáli	bojovat	
za	vlastní	štěstí	a	aby	překonávali	překážky,	
které	jim	stojí	v	cestě.	

Jak chcete získat finanční prostředky  
pro VDV?
Budu	mít	na	internetových	stránkách	VDV	
vlastní	webovou	stránku,	jakou	měli	přede	
mnou	skokani	dobré	vůle.	Ti	podobným	
způsobem	získali	mnoho	příznivců,	kteří	
průběžně	sledovali	jejich	přípravy	a	posílali	
jim	DMS	a	finanční	příspěvky.	Moje	akce	
by	zároveň	mohla	být	i	inspirací	pro	ostatní	
zdravé	lidi	–	aby	byli	více	všímaví	a	udělali	
něco	pro	své	okolí,	které	nemá	stejné	štěstí	
jako	oni.	Šikovných	sportovců	je	mezi	námi	
hodně	a	když	s	nimi	mluvím,	přicházejí	
na	to,	že	to	není	špatný	nápad	a	že	by	třeba	
mohli	po	mně	převzít	štafetu	zase	s	nějakou	
jinou	aktivitou,	díky	níž	by	mohli	získávat	
peníze	pro	potřebné.	

Kdy vaše expedice vyrazí a jak bude velká?
Budeme	odlétat	začátkem	září.	Jsme	čtyři	
v	čele	se	zkušeným	horolezcem	a	počítáme	
s	tím,	že	v	Himalájích	strávíme	asi	šest	týdnů.

Přejeme vám tam hodně štěstí!

 
„Za ta léta, co se pohybuji v neziskovém sektoru, jsem si 
uvědomila, jak moc jsem šťastná, že jsem zdravý člověk, který 
si může plnit svoje sny. Cítím, že je mou občanskou povinností 
pomoci těm, kdo to dělat nemohou,“ říká Pavlína Folovská
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Okénko obdarovaných...

Zuzana Hanušová

Charita Svaté rodiny  
Nový Hrozenkov 
Důstojný podzim života 

„Když	jsem	před	dvanácti	lety	nastoupila	na	místo	ředitelky,	mým	
prvním	úkolem	bylo	provedení	rekonstrukce	starého	rodinného	
domu.	Rozhodli	jsme	se	ho	přebudovat	na	Dům	pokojného	stáří,“	
zahajuje	náš	rozhovor	ředitelka	Charity	Svaté	rodiny	Nový	Hrozen-
kov	Ing.	Danuše	Martínková.	Plánovaná	renovace	byla	rozsáhlá,	
a	tak	bylo	třeba	zajistit	velký	finanční	obnos,	který	by	ji	pokryl.	
Regionální	oblast,	ve	které	se	Nový	Hrozenkov	nachází,	však	nemá	
mnoho	podnikatelských	subjektů,	které	by	mohly	pomoci.	Danu-
še	Martínková	proto	neváhala	a	rozjela	se	hledat	sponzory	rovnou	
do	Prahy.	„Objížděla	jsem	nadace,	ministerstva	a	seznamovala	se	
s	mnoha	lidmi.	Tak	se	stalo,	že	jsem	jednoho	dne	zavítala	do	Výboru	
dobré	vůle,	které	sídlí	na	Senovážném	náměstí.	Byla	jsem	zde	mile	
přivítána	paní	ředitelkou	MUDr.	Milenou	Černou,	která	mi	poskytla	
veškeré	potřebné	informace,	a	následně	jsme	opravdu	žádanou	částku	
50	tisíc	korun	získali.“	

Celá	rekonstrukce	
stála	Danuši	Martín-
kovou	i	její	spolupra-
covníky	neskutečné	
množství	sil,	námahy	
a	ve	finále	i	velké	
množství	peněz.		
Cena	kompletní	
renovace	se	vyšplhala	
na	11	milionů	korun,	
dnes	se	však	charita	
pyšní	Domovem	
pokojného	stáří,	jenž	

disponuje	16ti	lůžky.	„Jedním	z	cílů	našich	služeb	je	umožnit	senio-
rům	poměrně	aktivní	život,	mít	i	ve	stáří	radost	ze	života,	sdílet	své	
smutky	a	radosti	s	ostatními	uživateli	i	personálem,“	popisuje,	o	co	
se	v	rámci	toho	projektu	snaží.	

Již dvakrát jste nám pomohli
Tehdy	se	ředitelka	Charity	Svaté	rodiny	obrátila	na	VDV	poprvé.	
Podruhé	jsme	se	s	ní	setkali	v	roce	2008	při	rekonstrukci	druhého,	
tentokrát	víceúčelového	domu.	„Podařilo	se	nám	získat	finanční	pro-
středky	na	vlastní	rekonstrukci,	ale	na	vybavení	jsme	je	museli	získat	
od	sponzorů.	Požádala	jsem	tedy	znovu	VDV	o	50	tisíc	korun	a	opět	
jsme	je	získali.	Peníze	jsme	použili	na	nákup	polohovacích	postelí,“	

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov už téměř 
dvacet let poskytuje kompletní služby osamělým 
a nemocným seniorům. Péče o ně je náročná 
a klade na ošetřující personál i na samotné 
klienty velké nároky. Tomuto zařízení se však daří 
poskytovat klientům již řadu let tu nejlepší péči.

dodává.	Posláním	zařízení	je	poskytovat	ubytování	a	základní	služby	
seniorům	na	dobu,	kterou	jejich	pečovatelé	potřebují	např.	k	rege-
neraci	sil,	úpravám	bytu	apod.	Tuto	službu	sezónně	využívají	též	
senioři	žijící	na	kopcích	či	daleko	v	údolích,	kteří	v	zimě	zůstávají	
téměř	odříznuti	od	světa.	

Jsem ráda, že jsem zašla i na Senovážné náměstí
Charita	jako	církevní	instituce	je	nedílnou	součástí	katolické	církve	
a	byla	zřízena	ke	službě	všem	potřebným.	„Hlavním	naším	poslá-
ním	je	zajistit	komplexní	služby	osamělým	a	nemocným	seniorům	
v	jejich	domácím	prostředí,	bez	ohledu	na	jejich	věk,	barvu	pleti	či	
vyznání,“	upřesňuje	Danuše	Martínková,	která	nejdůležitější	poslání	
své	charity	vidí	v	pečovatelské	službě,	kterou	poskytují	již	250ti	
klientům.	Dále	zde	provozují	denní	stacionář	Slunečnice,	víceúče-
lový	dům,	zajišťují	velmi	odbornou	ošetřovatelskou	službu,	osobní	
asistenci	a	půjčovnu	kompenzačních	pomůcek.	
„Dnes	se	již	můžeme	pochlubit	tím,	že	jsme	se	postupem	času	stali	
organizací,	která	dokáže	zajistit	komplexní	sociální	služby	pro	zhruba	
300	seniorů,	a	to	pomocí	62	zaměstnanců.	Byl	o	nás	natočen	doku-
ment	Jak	neztratit	domov	ani	ve	stáří	paní	režisérkou	Ljubou	Václavo-
vou	a	získali	jsme	dokonce	i	možnost	účastnit	se	Adventního	koncertu	
České	televize,“	pyšní	se	ředitelka	charity.	„Také	máme	skvělý	
kolektiv	zaměstnanců,	na	který	jsem	opravdu	velmi	hrdá.	Co	nám	
však	stále	chybí,	to	jsou	finance	na	provoz.	Jsme	vesnickou	organizací	
a	na	vesnicích	je	získání	finanční	podpory	mnohem	obtížnější.	Proto	
jsem	ráda,	že	jsem	při	hledání	sponzorů	zašla	i	na	Senovážné	náměstí.	
Nadace	nám	pomohla	vždy,	když	jsme	to	nutně	potřebovali,“	dodává.

 
Ing. Danuše Martínková, ředitelka Charity Svaté rodiny  
v Novém Hrozenkově Foto: Otakar Macák

 
Dům pokojného stáří v Novém Hrozenkově
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Soutěž  
Velice Dobrý Výtvor

ČSOB	společně	s	VDV	vyhlásily	soutěž	talentu	pro	stipendisty	
Fondu	vzdělání.	Jejím	cílem	bylo	přiblížit	veřejnosti	mladé	talento-
vané	lidi,	kterým	Fond	vzdělání	pomáhá,	a	zároveň	podpořit	studenty	
v	jejich	kreativitě	a	rozvoji.	Do	soutěže	se	přihlásilo	15	studentů	
s	21	pracemi	(obrazy,	hudební	nahrávky,	fotografie,	poezie,	povíd-
ky	a	šperky).	Komise	složená	ze	zástupů	ČSOB,	VDV	a	odborné	
veřejnosti	vyhlásila	tyto	vítěze:	1.	místo	-	Tomáš	Kačo	s	improvizač-
ní	nahrávkou	Nálada,	2.	místo	-	Jan	Molnár	za	olejomalbu	Přístav	
nočních	nálad,	3.	místo	-	Barbora	Barešová	za	videonahrávku	árie	
Rosiny	z	opery	Lazebník	sevillský.	Cenu	zaměstnanců	ČSOB	získala	
Markéta	Slabá	a	její	soubor	básní	Barvy	Země.	Diplomy	vítězům	
předal	při	udílení	Ceny	Olgy	Havlové	v	květnu	2011	generální	ředi-
tel	ČSOB	Pavel	Kavánek	spolu	s	Pavlínou	Folovskou,	manažerkou	
společenské	odpovědnosti.

Otevření prodejní galerie 
VDV ve Zlaté uličce
	

Zástupkyně	VDV	se	1.	června	zúčastnily	slavnostního	otevření	Zlaté	
uličky	na	Pražském	hradě.	V	domě	číslo	19	se	nachází	prodejní	gale-
rie	VDV,	kde	se	prodávají	výrobky	z	chráněných	dílen.	Obchod	VDV	
byl	poprvé	otevřen	v	roce	1994	a	jeho	činnost	přerušila	rekonstrukce	
Zlaté	uličky,	která	probíhala	v	letech	2010	a	2011.
	

Dana Němcová převzala 
letošní Cenu 1. června 

Na	slavnostním	zasedání	městského	zastupitelstva	Plzně	převzala	
Dana	Němcová	Cenu	1.	června,	jedno	z	nevýznamnějších	ocenění	
města	Plzně.	Předsedkyni	správní	rady	VDV	navrhli	na	cenu	studenti	
plzeňského	Gymnázia	na	Mikulášském	náměstí.

Ze života VDV

Setkání s primátorem

Dne	30.	června	se	konalo	neformální	setkání	zástupců	VDV	a	sdru-
žení	Projekt	Šance	s	primátorem	hlavního	města	Prahy	MUDr.	Bohu-
slavem	Svobodou.	Zúčastnily	se	ho	také	bývalá	ministryně	pro	lidská	
práva	MUDr.	Džamila	Stehlíková	a	bývalá	předsedkyně	Akademie	
věd	ČR	Prof.	RNDr.	Helena	Illnerová,	DrSc.	Na	setkání	byla	primá-
torovi	představena	činnost	občanského	sdružení	Projekt	Šance,	který	
je	prvním	preventivním	a	humanitárním	programem	pro	komerčně	
sexuálně	zneužívané	děti	a	mládež,	oběti	obchodování	s	lidmi,	které	
žijí	v	ČR	v	zapomenutí.

Běžci dobré vůle  
na maratónu

Za	VDV	běželo	Volkswagen	Maratón	Praha	začátkem	května	99	běž-
ců	dobré	vůle.	Díky	nim	přibylo	na	veřejnou	sbírku	Dobra	není	nikdy	
dost	108	447	Kč	(z	toho	70	450	Kč	věnovala	ČSOB).

Výroční zpráva za rok 2010

VDV	vydal	Zprávu	o	činnosti	Výboru	dobré	vůle	–	Nadace	Olgy	
Havlové	za	rok	2010.	Výroční	zpráva	je	věnována	20.	výročí	založení	
VDV	a	Evropskému	roku	boje	proti	chudobě	a	sociálnímu	vyloučení.	
Děkujeme	Pavlu	Cindrovi	za	grafické	zpracování	zprávy	a	jeho	dětem	
Jáchymovi	a	Marianně	za	tvorbu	kreseb.	Zároveň	děkujeme	ČSOB	
za	podporu	tisku	výroční	zprávy,	která	je	ke	stažení	na	www.vdv.cz.	

VDV na Bambirádě 2011

Ve	dnech	28.	a	29.	května	se	VDV	zúčastnil	veletrhu	organizací	se	
zaměřením	na	děti	–	Bambiriáda	2011.	Dobrovolníci	VDV	společně	
se	zástupci	Společnosti	pro	kreativitu	ve	vzdělávání	připravili	pro	
veletrh	soutěž	malování	pro	děti	„Vytvoř	si	svého	hrdinu“,	která	
navazovala	na	projekt	„Odskáčeme	si	to	za	Vás“.	Do	soutěže	se	
přihlásilo	více	než	200	dětí	s	originálními	nápady.

Stránku připravila Monika Granja  Foto: Macciani a Zdeněk Chrapek



Tvář, se kterou se setkáváte Poděkování dárcům 
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Otakar Macák
dobrovolník – fotograf Děkujeme za přízeň a podporu!

	 Československá obchodní banka, a. s.,	
poukázala	na	veřejnou	sbírku	Dobra	není	
nikdy	dost	176	220	Kč	za	své	zaměstnance,	
kteří	běželi	půlmaratón	a	maratón	za	VDV.

	 Město	Havlíčkův Brod	společně	s	firmou	
Futaba Czech, s. r. o.,	podpořili	projekt	
Odskáčeme	si	to	za	vás!	částkou	20	000	Kč.

	 Společnost	Hervis sport a móda, s. r. o.,	
poukázala	na	veřejnou	sbírku	Dobra		
není	nikdy	dost	21	000	Kč.	Je	to	částka		
za	21	kilometrů,	které	odskákali	Jan	Krédl	
a	Jan	Odehnal	na	Hervis	½	Maratónu		
Praha	ve	prospěch	lidi	se	zdravotním	
postižením.	

	 American Austrian Foundation	poskytla	
VDV	částku	5	000	USD	na	realizaci	projektu	
Salzburg	Medical	Seminars	International	
v	roce	2011.	Semináře	v	Salzburgu	pořádá	
Open Medical Club	a	VDV	je	partnerem	
projektu	v	ČR.

	 Studentské	sdružení	CEMS Prague	
uspořádalo	13.	května	tombolu	ve	prospěch	
VDV	a	na	veřejnou	sbírku	Dobra	není	nikdy	
dost	poukázalo	8	000	Kč.	

	 Děkujeme	Karlu Velanovi	a	Rotary Club 
of Montreal	za	částku	25	000	CAD	na	pro-
gramy	Obyčejný	život	a	Cesty	k	integraci.

	 Společnost	Skanska, a. s.,	podpořila	
projekt	Cesty	k	integraci	částkou	75	000	Kč.

	 Jazyková	agentura	Skřivánek	věnovala	
na	podporu	skřivánčích	běžců	20	000	Kč	
určených	pro	veřejnou	sbírku	Dobra	není	
nikdy	dost.

Děkujeme	za	podporu	individuálním	
dárcům:
Blance Motejlové	–	50	000	Kč
Dagmar Reinhardtové	–	30	000	Kč
Elišce Freudlové	–	15	000	Kč
Miroslavu Žižkovi	–	5	000	Kč
Ivaně Snoborové	–	3	000	Kč
Davidu Navarovi –	200	EUR

Děkujeme	i	dalším	dárcům	za	laskavou	
podporu.

Srší záviděníhodnou pohodou, otevřeností 
a něčím, co by se dalo nazvat optimistickým 
cynismem. Když popisuje náplň své profesní 
práce, většina z nás ani netuší, zda ještě 
mluví česky. Pracuje totiž jako specialista 
ve společnosti CEZ Prodej. „Zabývám se 
databázemi a reportingem – to je převážně 
spojeno s programováním. Z obchodního 
hlediska se zase pohybuji v oblasti segmen-
tace, tržeb, marží, migrací zákazníků, analýz 
jejich chováním apod.,“ popisuje svou práci 
s lehkým úsměvem ve tváři. Tuší, že v tomto 
jeho světě se orientuje opravdu málokdo.

Pro VDV fotograficky dokumentuje důležité 
akce a události. Dělá to zadarmo, přesto se 
však za dobrovolníka nepokládá. „Dělám to, 
co mě baví a zajímá. Focení reportáží z růz-
ných akcí do toho patří. V tomto ohledu jsou 
akce VDV jak z hlediska míst, i tak programu 
velmi zajímavé,“ dodává. Jak sám říká, ne-
chce projít životem jako pouhý divák, a snad 
proto se do všeho pouští s maximálním úsilím 
a někdy i na doraz. Patří mezi lidi, kteří se 
chtějí světa kolem sebe účastnit aktivně, 
i když v jeho případě z pohledu trochu zákulis-
ního, za objektivem.

Fotografování je jeho koníčkem a shodou 
náhod, kamarádů a s trochou štěstí máme 
možnost jeho úsilí a fotografický um využít 
i my. Můžete ho potkat téměř na všech akcích 
VDV. „Nechci tvořit fotky, které se jen někam 
uloží na CD a zarchivují. Snažím se o to, aby 
mé fotografie vystihly co nejvěrněji danou 
chvíli, momentální atmosféru, a aby se i díky 
nim na tyto akce především hezky vzpomína-
lo,“ vysvětluje.

A přesně tak to vnímáme i my. Jeho fotografie 
jsou dynamické, mají náboj a naši práci ve fi-
nále podtrhují. Zub času se dříve či později, 
více či méně podepíše na všech vzpomín-
kách. Avšak díky fotografiím Otakara Macáka 
si je můžeme kdykoli věrohodně osvěžit.

	 Děkujeme	dalším	partnerům	projektu	Odskáčeme	si	to	za	Vás!

Zuzana Hanušová
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	 	červen – září 2011
422	dětí	z	dětských	domovů	z	celé	ČR	bude	trávit	prázdniny	
v	Chorvatsku.	Projekt	je	realizován	díky	podpoře	Majetkové,	správní	
a	delimitační	unie	odborových	svazů	Praha.	

	 	do 25. srpna 2011
mohou	studenti	středních	a	vysokých	škol	v	ČR,	kteří	mají	sociální	
či	zdravotní	handicap,	podávat	žádosti	o	stipendia	z	Fondu	vzdělání	
VDV.	Podmínky	pro	získání	stipendia	naleznete	včetně	formuláře	
na	www.vdv.cz.	

	
	 	od 8. do 19. srpna 2011
probíhá	letní	jazyková	škola	pro	děti	z	dětských	domovů	ve	Velké	
Británii.	Jedenáct	dětí	bude	navštěvovat	školy	s	výukou	angličtiny	
a	bydlet	samostatně	v	rodinách.	Projekt	je	pořádán	ve	spolupráci	
s	jazykovou	školou	Intact.

	 	10. září 2011
poběží	běžci	dobré	vůle	za	VDV	Mattoni	Grand	Prix	Praha	2011.	Bližší	
informace	o	tom,	jak	se	stát	běžcem	dobré	vůle,	jsou	na	www.vdv.cz.	

	 	13. září 2011
bude	poprvé	po	letní	přestávce	zasedat	správní	rada	VDV.

	 	do 20. září 2011
přijímáme	žádosti	neziskových	organizací	o	příspěvek	z	programu	Senior.	
Podmínky	podání	žádostí	jsou	uveřejněné	na	www.vdv.cz.

	 	22. září 2011
se	uskuteční	benefiční	koncert	Evy	Urbanové	pro	české	„děti	ulice“	
v	kostele	u	Salvátora	v	Praze.	Organizátorem	benefice	je	občanské	
sdružení	Projekt	Šance	a	VDV	je	jeho	partnerem.	

	 	do 30. září 2011
se	mohou	lékaři	hlásit	na	lékařské	semináře	v	Salzburgu	na	rok	2012.	
Jejich	seznam	a	podmínky	přihlášení	najdete	na	www.vdv.cz.	

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Umřela Olinka 
Stankovičová 
Tato	zpráva	zasáhla	
všechny,	kdo	Olinku	
znali;	většinou	ji	totiž	
znali	dlouho	a	dobře.	
Olinka	byla	známá	tím,	
že	nezkazila	žádnou	
legraci	a	s	Nikolajem	
Stankovičem	se	dokonale	
doplňovali.	Studovali	
spolu	na	filozofické	

fakultě,	měli	stejný	literární	vkus	a	nadto	se	věnovali	
výzkumu	hub,	které	se	staly	jejich	koníčkem.	Každé	
léto	proto	trávili	v	lesích	na	Vysočině.	Díky	Olince	
vznikla	v	osmdesátých	letech	pověstná	„hrobka“,	
kam	všichni	nosili	brakovou	a	politickou	literaturu	
a	vytvořili	tak	alternativní	knihovnu,	jaká	neměla	
obdoby.	Zde	měla	hlavní	slovo	Olga	Havlová,	jíž	
byl	sarkastický	postoj	k	současné	kultuře	vlastní.	
Není	divu,	že	paní	Olga	v	nové	roli	zakladatelky	
Výboru	dobré	vůle	požádala	Olinku	Stankovičovou,	
vystudovanou	knihovnici,	aby	se	ujala	nově	vzniklé	
organizace.	Nebylo	tehdy	snadné	vyřídit	veškerou	
korespondenci,	která	přicházela	od	lidí,	kteří	
potřebovali	radu	a	pomoc	v	nově	vzniklé	společenské	
situaci,	ale	také	od	firem	i	jednotlivců,	kteří	chtěli	
v	charitativní	činnosti	VDV	pomáhat.	A	tak	se	
Olinka	obklopila	skupinou	dobrovolnic.	Jedna	psala	
dopisy	dárcům,	druhá	vězňům,	třetí	žadatelům	
o	příspěvek,	čtvrtá	vyřizovala	právní	záležitosti,	pátá	
zahraniční	korespondenci,	další	psala	tiskové	zprávy	
a	prohlášení,	jiná	připravovala	zasedání	členů	VDV	
a	ještě	další	zpracovávala	účetní	doklady.	Všeho	bylo	
nad	hlavu.	V	malinkém	pokojíku	na	Rašínově	nábřeží,	
kde	se	nacházela	provizorní	prezidentská	kancelář,	
Olinka	statečně	úřadovala	jako	tajemnice	VDV.		
Bylo	to	slavné	období	jejího	života	a	tak	také	zůstane	
v	naší	paměti.	

Milena	Černá	
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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

Přihlaste se jako fanoušek VDV na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule

Chcete pomoci?

Veřejnou sbírku Dobra není nikdy dost můžete 
podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru:

DMS VDV na číslo 87777 (cena sms je 30 Kč, 
VDV z toho obdrží 27 Kč). 

Poznamenejte si do diáře...


