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Představujeme vám
Soňu Brišovou, 
vedoucí kanceláře VDV 

Elpida tour 2012 
– příklad fungující 
mezigenerační solidarity 

Zaměřeno na 
Citlivé téma stárnutí 
v příspěvku Mileny 
Černé

Okénko obdarovaných
Hospic – synonymum 
důstojné smrti

Rozhovor 
s Josefem Benešem,
nejmladším členem 
správní rady VDV, 
nejen o stáří 

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.

 Akumulace moudrosti  

 Čas. Ručičky na ciferníku se nezadržitelně posouvají vpřed a roky přibývají jeden ke druhému. 

Čas – slepá spravedlivost neberoucí v úvahu to, jste-li mladý či starý, chudý či bohatý, zdravý či nemocný, 

žijete-li v Evropě či v zapadlých koutech zeměkoule. Čas běží všem stejně, jen jeho vnímání se liší. Mládí ho 

téměř nepociťuje a pokud ano, chce běh času urychlit, aby už nastalo to a to…Ve čtyřiceti se cítíte být silní, 

zkušení a v rozletu. V padesáti vám začínají odcházet vaši blízcí a vy zjišťujete, že jakkoliv je plynutí času 

neomezené, nám přidělený čas se krátí. V seniorském období začínáme každé ráno s vědomím, že nás už tíží 

tolik a tolik let. 

 Je možné se na stáří připravit, aby nás nezaskočilo? Aby se nám automaticky nevybavovaly pouze 

jeho negativní stránky, jako jsou slábnoucí schopnosti, bolesti těla, osamělost duše, pocit vyloučení ze 

společnosti? Aby ho takto nevnímali ani ostatní, kteří jeho závan doposud nepocítili? Myslím, že zmíněné 

atributy seniorského věku nevymaže ani sebesilnější vůle, snad jen genetická danost rozhodne, nastanou-li 

dříve, nebo později. A přesto je možné okořenit si stárnutí radostmi, které tomuto úseku života dají jedinečnou 

příchuť. 

 To zázračné koření má každý z nás v sobě, ale některé bylinky potřebujeme od našeho okolí – rodiny, 

přátel, okruhu známých a od společnosti, která vytváří prostředí, v němž tikají naše hodiny. Dnešní společnost 

však vyznává kult mládí a stárnout v ní není lehké. Možná právě proto vyhlásila EU rok 2012 rokem aktivního 

stárnutí a mezigenerační solidarity. Chce vyzdvihnout cenný přínos starších lidí pro společnost, stejně jako 

pro hospodářství. Chce jej více uznávat, podporovat aktivní stárnutí, vitalitu, důstojnost všech lidí a především 

solidaritu mezi generacemi. Letošní rok by měl být rokem boje proti diskriminaci na základě věku, rokem 

překonávání stereotypů souvisejících s věkem a odstraňování bariér, zejména pokud jde o zaměstnatelnost 

starších osob, aby mohly vést nezávislý život. 

 Rok tohoto snažení není krátká doba, ale já bych nejraději všechny výše uvedené cíle trvale vetknula 

do etického kodexu podobného tomu, jenž visí v nemocnicích a hájí práva pacientů. Zejména mezigenerační 

solidarita může být tím zázračným kořením, která stárnutí dodá lákavé chuti. Jen si vezměte babičku Boženy 

Němcové – ona i Barunka jsou krásnými příklady toho, že obě generace se mají čím obohacovat a že jsou pro 

sebe důležité. A možná bych do toho kodexu stárnutí vložila i paragraf, abychom se my lidé řídili zkušeností 

slonů při hledání vody. Odborníci ji nazývají akumulací moudrosti, kterou si sloni předávají ve stádech 

a která by slušela i nám, lidem. 

Irena Šatavová, šéfredaktorka Dobrých zpráv

Okénko dárců
O norské pobočce
VDV a životě seniorů 
v Norsku s Janou 
Strømsnes



 Jak dlouho jste členem správní rady VDV?
Ve správní radě VDV jsem nováčkem. 
Sedím tu s lidmi, kteří stáli u zrodu této 
organizace a před nimiž mám velký respekt. 
Uvolněné místo mi nabídla paní ředitelka 
Milena Černá v roce 2007 a já jsem ho 
s velkou radostí a pokorou přijal.

 Ale vaše společnost ČSOB Asset Manage-
ment už v té době s VDV spolupracovala, že?
Ano, staráme se o fi nance nadace. 
 

Hledání cest k účinnější 
správě nadačního jmění

 Necháte nás nahlédnout pod pokličku 
toho, jak se spravuje takové nadační jmění?
Snažíme se ho spravovat kvalitně, ale ne 
za účelem komerčního zisku, jak je tomu 
v podnikatelské sféře. Naším cílem je zvýšit 
hodnotu zdrojů nadace a usilujeme také 
o spo lupráci nad rámec mandátu správy 
aktiv. Například nadaci vracíme naši odměnu 
za poskytnuté služby a společně přemýšlíme 
o tom, na co tento příspěvek konkrétně využít.  

 Jak se vám ve správní radě spolupracuje 
s lidmi, kteří nejsou z vašeho strohého 
a přísně fi nančního světa a jsou asi jinak 
vyladění. Kdo koho více ovlivňuje?

Do jaké míry jsem byl schopen já ovlivnit je, 
to nevím. Ale určitě vím, že oni významně 
ovlivnili mě. I když jsem intuitivně po tomto 
prostředí v minulosti toužil, neboť jsem byl 
vychovaný se silným sociálním cítěním, 
které je mi někdy až na škodu.

 ???
Když rozhodujeme o tom, komu přidělit dos-
tupné prostředky, nejraději bych uspokojil 
všechny žádající v plné míře. Lámu si hlavu, 
jakým klíčem dělit peníze – dát trochu všem, 
nebo vybrat jednoho a tomu pokrýt větší část 
potřeb? To je jedna stránka věci. Druhou je 

ta, že jako silně věřící člověk si to dávám 
do kontextu s některými biblickými výjevy. 
Stále mi přichází na mysl spasení chudé 
vdovy, která dala poslední pětník, ale dala ho 
ze svého nedostatku. Zatímco všechna chari-
tativní aktivita u nás proudí z nadbytku.

 Kam jste se v těchto úvahách dostal?
Zda by nebylo řešením, aby se nadace spe-
cializovaly na určitou aktivitu včetně využití 
nadačního jmění, která by zabezpečila jejich 
silnější ekonomickou stabilitu a generovala 
prostředky ve větší míře – a ve větší míře by 
se pak také mohly rozdělovat.
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Rozhovor s...

Nejmladším členem správní rady Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je Josef 
Beneš (40). Vysoký, sportovně vyhlížející 
muž, kterého byste spíše zařadili do světa 
byznysu. A nemýlili byste se! Stojí v čele 
jedné z dceřiných fi rem ČSOB a zabývá 
se správou aktiv. Co by vás ale překvapilo 
je to, jak dobře se s ním povídá o stárnutí 
a problémech seniorského věku a jak má 
věci promyšlené. 

Irena Šatavová
Foto: archiv ČSOB

„Stáří potřebuje pomoc,“  
říká Josef Beneš
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Rozhovor s...

 K tomu by asi byly nezbytné právní úpravy 
týkající se fungování nadací.
Určitě. Ale dnešní míra rizikovosti investic 
do cenných papírů versus míra ziskovosti 
těchto investic dostává nadace do polohy, 
kdy nadační jmění neslouží. Jako kdyby 
měl člověk na běžném účtu v bance miliony 
korun, na které nechce sáhnout, zároveň se 
je ale bojí zainvestovat. A tak nemá na to, 
aby dětem zabezpečil kvalitní školu, kvalitní 
oblečení a kvalitní život. Mělo by se tedy 
začít uvažovat tím směrem: jak maximalizo-
vat výtěžnost nadačních jmění.

Potřeba dvojúrovňové 
sociální sítě

 Myslíte si, že současná společnost je dost 
soucitná s potřebnými?
Když vidíte různé sbírky na ulicích či 
prostřednictvím televizních pořadů, tak by 
to tak mohlo vypadat. Ale to je jen vrcholek 
ledovce, který problém neřeší. A řešit ho 
musí stát. Jenom on může přijít jak s legis-
lativními úpravami, tak s pobídkami typu 
daňově odpočitatelných položek pro určité 
charitativní iniciativy, daňové prázdniny 
pro velké korporace a polostátní fi rmy 
a podobně. 

 Proč myslíte, že to nedělá?
Necítím se povolaným kritizovat politiky, 
ale chtěl bych na tom něco, alespoň v malém 
rozměru, změnit. Za nutnou považuji re-
konstrukci sociální sítě. Jak stárne popu-
lace, hrozí, že část lidí bude propadat státní 
důchodově-zdravotní sociální sítí. Jim 
bude potřeba pomoci. Kdybych byl v roli 
politiků, uvažoval bych o dvojúrovňové 
sociální síti: jedna by se týkala sociálního 
rozpočtu, důchodové reformy a důchodově-
zdravotního zabezpečení a druhá by byla 
ryze sociální. Současná sociální politika 
státu je nedostatečná – druhou úroveň 
ponechává stát pouze na neziskových or-
ganizacích, které však na rozsah existujících 
potřeb jednoznačně nestačí. 

Starý člověk
má ostatním co dát

 Dotýkají se vás otázky stárnutí? Zdáte se 
mi coby čtyřicátník příliš mladý na to, abyste 
se jimi zabýval.
Zabývám se jimi, a to nejen ve svých 
úvahách, ale též v realitě. V rámci rodiny 
jsem byl konfrontován se starými lidmi, 
jezdili jsme za různými tetičkami do domovů 
důchodců, setkal jsem se jak se smrtí, tak 
i s posledními fázemi života člověka. Z to-
hoto hlediska nejsou moje zkušenosti až tak 
mladé. 

 Zabývá se VDV také projekty zaměřenými 
na seniory?
Jedním z našich projektů je hledání aktivně 
prožitého závěru života. Dneska je sociální 

péče pro staré zaměřená zejména na mate-
riální rozměr, ale málo lidí se stará o to, že 
starý člověk má co dát ostatním lidem a že 
má stále aktivní mysl. Samozřejmě zestár-
lou, zpomalenou, ale určitě aktivní. A to, 
co naopak staří lidé potřebují, je kontakt 
s mladými. Když některé ústavy reali-
zují symbiózu starých a mladých, dokonce 
i nejmenších dětí, tak to seniorům pomáhá. 
Na duši, cit a emoce působí přímý styk 
s mladými lidmi nejvíce. 

 Máte na mysli ústavy, kde by senioři 
s dětmi žili dohromady?
Měli jsme nápad spojit tyto dvě potřebné 
sociální skupiny – penzisty v domovech 
důchodců a děti z dětských domovů, 
které třeba nemají matku ani otce, ale 
mohou mít babičku a dědečka. V praxi 
je ale tato myšlenka stěží realizovatelná. 

„Stáří potřebuje
pomoc“  
pokračování rozhovoru 

s Josefem Benešem

„Se stářím jsem se já osobně setkal před dvěma lety, když mi bylo 38 let. Byl jsem nemocný a zestárnul jsem z pohledu spor-
tovního věku. Musel jsem zanechat sportovní kariéry (se svým bratrem patřil Josef Beneš mezi naše nejúspěšnější reprezentanty 
v plážovém volejbale – pozn. red.) a přesně jsem pocítil to, co asi nastane, až přejdu do seniorského věku. V tom okamžiku jsem byl 
tomu svému sportovnímu světu nepotřebný a trvalo mi dva roky, než jsem se s tím vyrovnal,“ říká Josef Beneš. 



Rozhovor s...

Vedení dětských domovů a domů pro 
seniory je naprosto odlišné. Při trvání 
takové součinnosti se nepříznivě otevírají 
věkové nůžky mezi oběma skupinami – 
pětašedesátiletá babička si určitě dobře 
porozumí s desetiletým chlapcem, ale za pět, 
sedm let bude dítě v pubertě a seniorovi 
bude více než sedmdesát. A najít mezi nimi 
symbiózu je těžké. Tím chci říci, že některé 
vzletné myšlenky vypadají sice hezky, ale je 
třeba uvažovat na úrovni možného, toho, co 
zafunguje v realitě. 

„Černé hodinky“ 
k předávání mezigenerační 
moudrosti

 A co model babičky od Boženy Němcové? 
Taková široká rodina, kde vnuci žijí společně 
s prarodiči, to by nefungovalo?
Dnešní svět je díky současným komuni-
kačním systémům strašně rychlý. I dnešní 
rodiče to mají těžší než rodiče o jednu gene-
raci starší. Když jsem vyrůstal já, měl jsem 
možnost žít pomaleji, zamýšlet se nad věcmi 
a být pohromadě se staršími lidmi. Dnešní 
senioři se snaží různými internetovými 
kurzy přiblížit mladým a udržet s nimi krok, 
místo aby mladá generace šla za nimi. To je 
tak trochu vynucená situace. Oni by si rádi 
s mladými povídali a vykládali jim o něčem, 
ale copak to jde? Vezměte si černé hodinky, 
kdy se večer zhasnulo a poví dalo – kdo 
dneska ví, co to bylo?

 Chybí prostor a čas k předávání generační 
moudrosti.
Tenhle zrychlený vývoj se v historickém 
kontextu musí jednou zase zpomalit, ale 
v současné době jsou jak mladí, tak staří 
jeho oběťmi. Přitom by bylo fajn spojit 
mladou generaci s tou starší, neboť se mo-
hou vzájemně obohatit a předat si obrovské 
hodnoty. A pro mladého člověka je také 
dobré vidět konečnost života. 

 Přemýšlíte někdy o svém stáří?
Každý den. 

Achillova pata dnešních 
seniorů

 A vidíte ho jako hrozbu, nebo jako hezké 
období života?
Stáří je asi krásné, ale já si to ještě nedokážu 
uvědomit. Když jsem byl v pubertě, tak 
jsem přemýšlel o tom, jaké to bude, až mi 
bude čtyřicet. A dnes vidím, jak byly tyto 
moje úvahy scestné. Každopádně stáří je 
neoddělitelná část života. A je jasné, že 
potřebuje pomoc, stejně jako ji potřebuje 
začínající život. V posledních dvaceti letech 
se kult dítěte téměř zbožštil a možná by bylo 
dobré ho trochu zrelativizovat ve prospěch 
kultu starého člověka. 

 Vytvořme ho! Seniorům se dneska zrovna 
lehce nežije. 
Pro generaci dnešních starých lidí exis-
tuje jeden geopolitický argument, který je 
extrémně silný a který pro další generace 
už asi nebude platný. Dnešní senioři prožili 

svůj aktivní život v socialismu a končili 
ho začátkem dravého kapitalismu. Drtivá 
většina z nich byla vržena do stáří bez 
historických konotací. Změnil se jim svět 
a jsou konfrontováni s realitou, která je pro 
ně nová, nemohli si ji zažít a osahat v době, 
kdy byli silní a kdy si věřili. A když se o ně 
pak stát nestará (tak jak se tomu děje nyní), 
výrazně to zhoršuje jejich celkovou důvěru 
sama v sebe a možnou pohodu. Potom nutně 
musí zasáhnout širší rodiny dětí a mladých. 
A pokud na ně nemají čas, zůstávají senioři 
dost osamělí. Nemyslím jenom lidsky, bez 
fyzického kontaktu s ostatními lidmi, ale 
i mentálně. 

 Kdo může pomoci?
Tomu stát nepomůže. To je úloha rodiny, 
případně dalších organizací, které však 
díky současným státním nevýhodám nemají 
živnou půdu k tomu, aby se rozrostly a byly 
ekonomicky natolik silné, aby se postaraly 
o tak velkou část obyvatelstva. 

 Blýská se důchodcům na časy někde 
v jiných zemích?
Ano, například v Německu, Francii 
a ve skandinávských zemích, kde realizují 
reálný socialismus už více než dvacet let. 
Ne že by tam byly úplně jiné sociální sítě, 
než jaké jsou u nás. I tam mají problémy 
s penzij ními reformami, také řeší stárnutí 
populace, ale senioři jsou na to daleko více 
připraveni. Díky stabilnímu ekonomickému 
vývoji a tomu, že žili celý svůj aktivní život 
v tržní ekonomice, mají na důchod našetřeno, 
nemají problém s cizími jazyky, s kulturou, 
a tak jarní turnusy zájezdů k moři, na hory či 
po evropských městech jsou plné důchodců. 
Výše zmíněný geopolitický argument 
u následujících generací zmizí, ale o to více 
by se měl stát postarat o současné seniory 
a pomoci jim – třeba i nad úroveň toho, co 
funguje v západoevropských zemích. 

Irena Šatavová

„Stáří potřebuje pomoc“  
pokračování rozhovoru s Josefem Benešem

Když některé
ústavy realizují symbiózu 

starých a mladých, dokonce 
i nejmenších dětí, tak to 

seniorům pomáhá. Na duši, 
cit a emoce působí přímý 

styk s mladými lidmi 
nejvíce.“

„
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Dětství a stáří – vzájemně se doplňují a potřebují 
Foto: Otakar Macák



Zaměřeno na...

Potřebuje 
někdo naši 
moudrost?

Ne vždy a ne každému se to podaří. Stár-
noucí herci odejdou ze scény, zasloužilí 
sportovci si založí svépomocné sdružení, 
staří politici žijí v odloučených lokalitách 
a pěstují růže nebo zeleninu. Lidé, kteří 
nejsou mediálně známí, žijí na stará kolena 
ještě tišeji než ti, o kterých byla řeč. 

Přesto se tu a tam dozvídáme o lidech, 
které v jejich osmdesátce či devadesátce 
vyhledávají příbuzní, známí a sousedé, 
aby se s nimi poradili a potěšili. Momen-
tem, který vede k naplněnému životu, je 
aktivní přístup a zejména upřímné sdílení 
s lidmi, kteří tvoří komunitu v okolí každého 
člověka. Světu uzavření bolestíni bez přátel 
a rozkmotření s příbuzenstvem prožívají 
trpké chvíle osamění.

Mezigenerační dialog se může realizovat 
mezi seniory a mladší generací na různé 
způsoby. Pamatuji si na obyvatele domova 
na Kladensku, seniory, kteří jakoby znovu 
ožili ve chvíli, kdy se do volného bytu 
nastěhovala mladá osamělá žena s mimin-
kem. Nebylo šťastnějších lidí, všichni našli 
důvod k radosti ze života. 

Koncem roku 2005 vyhlásil Výbor do-
bré vůle – Nadace Olgy Havlové literární 
soutěž na téma „Staří lidé okolo nás“. Bylo 

Citlivé téma stárnutí lze zjemnit pojmem 
mezigenerační dialog. V tomto pojmu se skrývá 
naděje, že starší lidé mohou předávat své 
zkušenosti mladším generacím a že mladší 
generace se mohou zajímat o pohled starších lidí 
na život za sebou. Že třeba rodiče mohou pomáhat 
s výchovou dětí svých dětí, a tak naplnit svůj 
život. 

Milena Černá
Foto: Macciani 

zajímavé zjistit touto formou, jak se dívají 
děti a mladí lidé na starší generaci. Dosta-
li jsme tehdy příspěvky od 99 účastníků 
soutěže ve věku od 8 do 26 let. Povídky, 
eseje i básně vesměs refl ektovaly smutek 
člověka při životě v domově důchodců, 
mezi lidmi, které dříve neznal, sám se svým 
osudem, který nikoho nezajímal. Dokonce 
ani vlastní potomky ne. Překvapilo nás, 
že se autoři celkem málo zabývají komu-
nikací se staršími lidmi jako členy rodiny 
a sousedy a že stádně počítají s pomocí pro 
důchodce ze strany státu. Ale objevili jsme 
i vyzrálé úvahy a příběhy o moudrosti stáří. 
Tento výběr z literárních prací mladých 
lidí, který vyšel nákladem VDV v roce 
2007, představuje zajímavé svědectví 
o mezigeneračním dialogu prvního desetiletí 
jednadvacátého století.

Dnes jsme o několik let dále. Celá Evropa 
se připravuje na stárnutí populace, Českou 
republiku nevyjímaje. Kraje a obce v ČR dál 
horečně stavějí domovy pro seniory. VDV 
nemá možnost masově ovlivnit sociální poli-
tiku ve státě, ale může pomoci v konkrétních 
případech. Jeho program Senior dává důraz 

na život starších lidí podle vlastního výběru, 
v důvěrně známém prostředí, jen s podporou 
spočívající v poskytování služeb, třeba v po-
radenství, pomoci při vaření či doprovodu 
na vycházku, na úřad… Takové služby 
dávají prostor pro naslouchání, rozmluvu, 
vzájemné porozumění. Nadace podporuje 
organizace poskytující sociální služby, jaké 
si starší lidé přejí a dávají jim přednost před 
trvalým životem v ústavu. Jsou-li k tomu 
podmínky, některé nestátní organizace na-
bízejí v domácím prostředí i péči o nemocné 
a umírající.   

Teprve když stárnoucí rodinný příslušník 
potřebuje celodenní opatrování, rodina 
obvykle sezná, že domov pro seniory pro něj 
není optimálním místem, a zjistí také, jak 
malé možnosti alternativních služeb existují. 
Je nedostatek agentur domácí péče. Naše so-
ciální politika stále pokulhává za evropskými 
standardy, a tak mají domovy pro seniory 
významnou přednost i po fi nanční stránce před 
ambulantními a terénními sociálními službami 
charit, diakonií a občanských sdružení.  

Staří budeme při troše štěstí všichni. 
Proto bychom si přáli, aby nastala změna 
ve smýšlení a schopnosti komunikovat 
napříč generacemi. Pro starší lidi je zájem 
okolí často silně motivující. Každý člověk 
chce být užitečný pro druhé. A nezapomí-
nejme, že moudrost stáří může být i lékem 
na neduhy mládí. 

Moudrost stáří
může být i lékem

na neduhy mládí.“

„

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 4 (2012) : číslo 1 (březen) : strana 5



Elpida tour 
2011 – 2012
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Zaměřeno na...

Obecně prospěšná společnost Elpida se 
zapojila do letošního Evropského roku 
aktivního stárnutí a mezigenerační solida-
rity s vervou, která je pokračováním její 
desetileté práce „pro“ a „se“ seniory. Linku 
seniorů vytočí ročně 30 tisíc volajících, 
2 tisíce starších lidí opakovaně navštěvuje 
Centrum Elpida na Praze 4, které jim nabízí 
počítačové, jazykové, fotografi cké a po-
hybové kurzy, sociální, právní a zdravotní 
poradenství a také příjemné posezení v Café 
Elpida. Čtvrtletník Vital plus se může po-
chlubit 40 tisíci čtenářů. 
 „Elpidě je letos deset let. Současně 
probíhá Evropský rok aktivního stárnutí. 
To nám přímo nahrálo, abychom v rámci 
naší dlouhodobé kampaně „Mluvme o stáří: 
Nech mou babičku na pokoji!“ naplánovali 
řadu akcí, které veřejnosti ukážou seniory 
v jiném, pozitivním světle. Velmi optimis-
tickým projektem je Elpida tour 2012,“ říká 
ředitelka Elpidy Bronislava Hilliová.
 Elpida tour 2012 představuje šňůru šesti 
koncertů, které se odehrály v Praze, Pardubi-
cích, Českých Budějovicích, Olomouci, Brně 
a Hradci Králové. A protože úspěch celého 

turné, na kterém kapelu Please The Trees 
a hudebníky Jaromíra 99, Dušana Neuwerta 
a VJ Clada doprovázel pěvecký sbor Elpida, 
byl překvapivý a mladé publikum sbor 
nadšeně přijímalo, turné bude pokračovat 
po celý rok 2012 po klubech a na letních 
festivalech. Elpida plánuje účast například 
na Colours of Ostrava, United Islands of 
Prague, Open Air Festival v Panenském 
Týnci, Boskovice 2012 či na Letní fi lmové 
škole v Uherském Hradišti. Připravuje se 
také natáčení CD a videoklipu. 
 V čem vidí Bronislava Hilliová příčinu tak 
nečekaného úspěchu? „Spatřuji ji ve čtyřech 
momentech. Jednak se o to zasloužila kapela 
Please The Trees se svým vztahem k tradici 
a speciálně její frontman Václav Havelka, 
který s námi spolupracuje na kampani 
Mluvme o stáří od jejího počátku a jemuž 
je toto téma hodně blízké. Štěstí jsme měli 
i na sbormistryni našeho sboru Zuzanu 
Seibertovou. Jde o třiadvacetiletou studentku 
operního zpěvu, která vše pojala naprosto 
profesionálně, ale zároveň ze sboru vytvořila 
rodinu. Vlastní babičku už neměla, teď jich 
má šestnáct! Svou váhu a podíl na úspěchu 

má i pohled veřejnosti; publikum nám dalo 
jasnou zpětnou vazbu, že tento způsob pro-
pojení generací funguje. A čtvrtým prvkem 
je samotná Elpida, jež nasbírala za deset let 
své činnosti značné zkušenosti s aktivním 
stárnutím. Jejím specifi kem (mimo jiné) 
je, že zde pracují převážně mladí lidé, kteří 
mají moderní přístup ke kultuře i vzdělávání 
a dokáží projekty postavit tak, aby byly 
přitažlivé pro moderní seniory a propojovaly 
je s mladšími generacemi.“  
 Starší dámy ze sboru při Elpida tour 2012 
doslova omládly a překonávají samy sebe. 
„Přestože řada z nich nikdy nevystupovala 
na veřejnosti, neposlouchala rock ani nemlu-
vila anglicky (texty jsou v angličtině), s chutí 
vyjížděly na koncerty, z nichž se vracely 
někdy až kolem třetí hodiny ráno,“ říká 
s uznáním Bronislava Hilliová. „Jejich vnuci 
jen žasnou a posluchači stejně jako hudební-
ci jsou strženi jejich energií a nasazením. Je 
to reálný příklad toho, že i ve stáří lze začít 
s čímkoliv novým a že generace od sebe 
vzdálené si mají co předávat a vzájemně se 
obohacují,“ dodává ředitelka Elpidy. Nemělo 
by nás to až tak překvapit – vždyť lidé od-
cházející dneska do důchodu jsou zdravější 
a vitálnější než senioři předcházející gene-
race. A navíc chtějí na sobě aktivně pracovat.
 Těšme se, že další ukázky mezigene-
račního soužití nám přinese nejen Elpida 
se svými ostatními projekty přichystanými 
na letošní rok (www.elpida.cz), ale i další 
instituce včetně MPSV ČR, které je u nás 
gestorem Evropského roku aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity.                       

Irena Šatavová
Foto: Jan Bartoš 

Představte si koncert, na kterém hraje mladá indie-rocková 
kapela Please The Trees a společně s ní vystupuje sbor dvaceti 
vokalistek. Ale pozor – šestnáct z nich jsou dámy starší 65 let 
a některé už překročily i pětasedmdesátku. Uvolňují se, 
v tanečním rytmu se pohupují, kluci v kapele hrají o sto šest, 
diváci nadšeně bouří… To není science fiction – to je jen jedna 
z podob, jakou může mít aktivní stárnutí a mezigenerační soužití. 

Zralé členky vokálního sboru Elpida (s mladičkou sbormistryní vpředu)…                          …a indie-rocková kapela Please The Trees 
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Mladí tvůrci
z Fondu vzdělání – 2. díl
Barbora Barešová-Kozáková poslala do soutěže Velmi Dobrý Výtvor, kterou vyhlásily 

ČSOB a VDV, dvě práce: videonahrávku „G. Rossini: árie Rosiny z opery Lazebník 

sevillský“ a fotografi i „1. leden 2011 v ruské přírodě“. Videonahrávka se umístila 

na 3. místě, a proto vám Barbory nyní představíme. 

Barbora Barešová-Kozáková (25 let)
3. místo za videonahrávku s árií z opery 
G. Rossiniho Lazebník sevillský
studentka moskevské konzervatoře 
P. I. Čajkovského 

 Něco o mně:
Vyrůstala jsem v hudebnické rodině 
a naprosto automaticky jsem se začala hudbě 
věnovat také. V roce 2010 jsem byla přijata 

ke studiu na vynikající hudební vysoké 
škole v Moskvě (Moscow P. I. Tchaikovsky 
Conservatory). V souvislosti s dlouhodobým 
pobýváním v zahraničí a cestováním si stále 
více vážím naší republiky. Jsem hrdá na to, 
že jsem Češka, a není to jen fráze. Před 
šesti lety mi diagnostikovali roztroušenou 
sklerózu, ale kromě každodenních injekcí 
se mi úspěšně daří na svou nemoc vůbec 
nemyslet. 

 Kdo je můj vzor v životě: 
Milada Horáková.

 S kým bych se ráda setkala:
S Cecilií Bartoli (italskou mezzosopranist-
kou).

 Co chci v životě dokázat:
Nedoufám v zázraky, ale nebojím se budouc-
nosti. Žít musíme tady a teď. Ať už mě čeká 
stáří na nohách či na vozíku, ráda bych, aby 
moje svědomí bylo čisté. Abych cítila, že 
jsem ve svém životě udělala maximum, co 
šlo, a nestrávila ho vysvětlováním, co a proč 
nemohu. 

 Co mě inspirovalo pro soutěžní práci:
Mám stále raději přírodu, asi proto, že jí je 
v Moskvě tak málo...

 Co pro mě znamená možnost studovat:
Je to pro mě obrovská životní výzva stát 
se ještě lepším hudebníkem a také lepším 
člověkem.

 Ráda bych ještě o sobě řekla: 
Moc si vážím práce VDV a vaše pomoc pro 
mě moc znamená. Děkuji.   

Mladí tvůrci

Monika Granja

Fotografi e ruské přírody, kterou Barbora poslala do soutěže společně s videonahrávkou. 

Barbora Barešová-Kozáková vystupuje na Ceně Olgy Havlové
Foto: Zdeněk Chrapek
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Okénko dárců

O norské pobočce VDV
a životě seniorů v Norsku
s Janou Strømsnes

 Co vás přivedlo do Norska?
V roce 1972 jsem se sem provdala. V Ber-
genu tehdy žilo více Čechů a já jsem se 
s většinou z nich poznala, když jsem tady 
o sedm let později založila českou školu. 
Jsem totiž povoláním učitelka a češtinu jsem 
učila na bergenských školách skoro třicet let.

 Jak vás napadlo z ciziny pomáhat 
lidem v Česku, respektive tehdy ještě 
v Československu?
Po radostných událostech doma jsme v roce 
1990 založili v Bergenu krajanský spolek 
Forum Norge-Tsjekkoslovakia. Naším cílem 
bylo pomáhat svobodnému Československu 
ve všech oblastech. Od Norů a norských 
institucí jsme dostávali množství darů. Přáli 
jsme si, aby vše bylo spravedlivě rozděleno, 
a proto jsme na podzim roku 1990 kon-
taktovali Výbor dobré vůle, o kterém jsme 
se dozvěděli z tisku. Na jaře roku 1991, 
po osobní schůzce s paní Olgou Havlovou, 
začala naše spolupráce naplno. V létě téhož 
roku jsem pracovala ve VDV jako brigád-
nice a poznala tak nesmírnou náplň práce 
v nadaci. Na doporučení paní Olgy Havlové 
jsem na podzim 1991 založila norskou 
pobočku VDV.

 Můžete prosím stručně sumarizovat, jakou 
podobu vaše pomoc měla?
Za 15 let spolupráce bylo z Norska 
do České republiky zasláno veliké množství 
invalidních vozíků, hydraulických 
nemocničních postelí, různé pomůcky pro 
tělesně postižené děti, zubařská křesla 
s příslušenstvím, nemocniční přístroje, 
zahradní nábytek do domovů důchodců, 
tiskárny, kopírky, psací stroje, počítače, 
sportovní oblečení, brusle a lyže pro děti 
z dětských domovů a mnohé další. Peníze 
na humanitární pomoc jsme také získávali 

prodejem paličkovaných krajek, kraslic 
a dřevěných hraček. Kromě toho jsme 
zprostředkovali mnoho kontaktů mezi 
norskými a českými školami, nemocnicemi, 
skauty aj.

 Rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem 
přípravy na aktivní stárnutí a mezigenerační 
solidarity. Je v Norsku obvyklé, že v rodinách 
žijí společně prarodiče s vnoučaty a dochází 
tak ke každodennímu mezigeneračnímu 
kontaktu?
V Norsku chodí muži i ženy do důchodu 
v 67 letech. Každý si přeje bydlet doma 
co nejdéle. Žijí-li prarodiče v rodinách 
se svými potomky, dochází tam k pozi-
tivnímu mezigeneračnímu kontaktu, ale také 
k mezigeneračním konfl iktům. Ideální by 
bylo zůstat dlouho zdravý, být soběstačný 
a mít rodinu poblíž, ale ne ve stejném 
bytě. I v Norsku přichází za seniory domů 
pečovatelská služba, ale je zde cítit ne-
dostatek lidí. 

 Fungují v Norsku i klasické domovy 
důchodců?
V domovech důchodců žijí lidé, kteří se už 
doma o sebe nemohou postarat. Setkávají 
se však s tím, že se ocitají na dlouhých 
čekacích listinách, než se uvolní místo. 

 Jsou podminky v Norsku takové, 
že důchodci mohou pokračovat ve svém 
dosavadním životním způsobu, anebo 
se citelně sníží jejich životní standard?
Důchodcům v Norsku se žije podle toho, 
jaký mají důchod. Ti, co měli velký plat 
celý život, si žijí dobře, jezdí do ciziny 
nebo bydlí ve Španělsku. Kdo celý život 
nepracoval, dostane v Norsku také penzi, ale 
menší. Určitě se liší život seniorů ve městech 
a na vesnici. 

 Mají mladí Norové zájem o předávání 
zkušeností od seniorů? 
Dnešní mladí lidé mají hlavně zájem vydělat 
si hodně peněz, mít se dobře a oblékat se 
podle poslední módy. Neřekla bych, že 
obecně starým lidem se zájmem naslouchají 
a čerpají generační moudrost, spíš se jich jen 
občas na něco zeptají, když to potřebují.  

 Kdybyste si měla vybrat, zda se chcete 
stát seniorem v Česku, nebo v Norsku, pro 
kterou zemi byste se rozhodla?
V Norsku již asi zůstanu, protože tu mám 
muže, děti a vnoučata. Ale na stáří ani do do-
mova důchodců se netěším! 

(ša)  

Před více než dvaceti lety vznikla v Norsku norská pobočka 
Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  Její zakladatelkou 
a dobrou duší je paní Jana Str /omsnes, s níž jsme si povídali nejen 
o tom, jak pobočka vznikla a co dělá, ale také o životě seniorů 
v Norsku.
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Hospic –
synonymum důstojné smrti

Když se řekne „hospic“, spousta z nás přesně netuší, co si pod tímto pojmem představit. 
Odhadneme, že to slovo souvisí s odchodem z tohoto světa, s umíráním. Málokdo z nás 
však ví, že je spojeno především s cestou k němu. Cestou, kterou se zaměstnanci těchto 
zařízení snaží klientům co nejvíce zpříjemnit a usnadnit. A nejinak je tomu i v hospici 
Sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy 
medicína vyčerpala veškeré možnosti 
vedoucí k vyléčení a kdy už nepostačuje 
či není možná péče v domácím prostředí. 
Jeho hlavním účelem je maximálně udržet 
co nejvyšší kvalitu života, a umožnit tak 
důstojné umírání. Děje se to především 
snižováním nebo odstraňováním bolesti. 
Nejdůležitější však je, že na rozdíl 
od nemocnic umožňuje hospic intenzivní 
a nerušený kontakt s partnerem či rodinou. 
Člověk v poslední etapě svého života zde 
může být s těmi, které miluje, a to by si jistě 
přál každý z nás. Přinejmenším tedy o psy-
chologické přednosti této péče nemůže být 
pochyb. Přesto se i dnes hospice setkávají se 
spoustou problémů a překážek. Zejména těch 
legislativních a fi nančních.

Služba s tisíciletou historií
Slovo hospic pochází z latinského hospitium, 
což znamená útulek. Již za časů starého 
Říma a ve středověku existovaly při cestách 
přístřešky, kde si mohli poutníci odpočinout, 
choří se uzdravit a pokračovat v cestě, nebo 
v klidu zemřít. Za předchůdce současných 
hospiců bývají považovány domy pro 

umírající, které v 19. století v Irsku a Anglii 
zřizovaly křesťanské řády. Moderní zařízení 
hospicového typu bylo ale založeno až roku 
1967 v Londýně. Od té doby začaly vznikat 
hospice po celém světě.
 V České republice se první pokusy 
o zřízení hospicu začaly objevovat 
po převratu v roce 1989. Nejprve jako 
domácí zdravotní péče, následně se podařilo 
lékařce a publicistce MUDr. Marii Svatošové 
otevřít v roce 1996 první český hospic – 
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. 
V současné době existuje na území ČR 
těchto zařízení sedmnáct.

Nepopiratelné přednosti hospicové péče 
Formy této péče by se daly rozdělit do dvou 
skupin. Jedna je poskytovaná ve speciali-
zovaných zařízeních, druhou variantou je její 
poskytnutí přímo v domácím prostředí. Obě 
tyto služby zajišťuje i hospic Sv. Jana N. Neu-
manna v Prachaticích pod vedením mladého 
charizmatického ředitele Roberta Huneše. 
Právě tomuto zařízení, které kromě domácí 
hospicové péče zajišťuje i 30 speciali-
zovaných lůžek, VDV v loňském roce poskytl 
devadesáti tisícový příspěvek z programu 

Senior. Ten byl následně použit na nákup 
pojízdných křesel a zdravotního materiálu. 
„Bez vstřícnosti VDV bychom nedokázali 
zabezpečit tento druh péče, protože některé 
zdravotní pojišťovny jej stále podceňují 
a odmítají svým pojištěncům hradit,“ říká 
s trochou hořkosti v hlase Robert Huneš. Je to 
skutečnost nejen absurdní, neboť lze naprosto 
konkrétně doložit, že tato péče je mnohem 
levnější než nemocniční lůžko, ale především 
alarmující ve smyslu budoucnosti. Naší 
budoucnosti. Stačí se jen trochu zamyslet 
a každý z nás by jistě před variantou sterilní 
nemocnice volil jako místo svého odchodu 
domov či zařízení, kde bude moci na sklonku 
života být se svými blízkými.

Bez nesnesitelné bolesti a důstojně
Navíc jsou tato zařízení velmi krásná a klidná, 
což dokladuje i hospic v Prachaticích, který se 
může pochlubit nádherným parkem. To vše se 
snaží toto zařízení nabídnout svým pacientům 
a jejich blízkým. „Avšak každodenní prioritou 
naší práce je především zajistit, aby pacient 
netrpěl nesnesitelnou bolestí, aby v posled-
ních chvílích nezůstal osamocen a hlavně aby 
za všech okolností byla zachována jeho lidská 
důstojnost,“ dodává s vážností Robert Huneš, 
který svou práci bere nadmíru zodpovědně. 
Dokládá to i skutečnost, že v současné 
době pracuje na otevření domova pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou. „Tam tlačí českou 
společnost bota, a proto se snažíme tkaničky 
tohoto škrpálu trochu povolit,“ říká. 

Zuzana Hanušová
Foto: archiv Hospice Sv. Jana N. Neumanna

Robert Huneš, ředitel hospicu
Sv. Jana N. Neumanna

S úsměvem se setkáte na každém kroku

Hospic a park Sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích

Okénko obdarovaných
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Aktuálně

Tisková konference VDV

V úterý 31. ledna 2012 uspořádal VDV tiskovou konferenci, na které 
představil vývoj projektu „Běžci dobré vůle“ a nový projekt „Sport 
pro charitu“. Na konferenci vystoupili m.j. Jan Škrabálek, extrémní 
sportovec a patron projektu, a Martin Kosobud, výkonný ředitel 
ČSOB Private Banking a reprezentant prvního ze sportovních 
projektů portálu Sport pro charitu. Tisková konference, kterou 
moderoval reportér redakce sportu České televize Karel Diviš, měla 
velmi příznivou odezvu v médiích (Česká televize, TV Metropol, 
Český rozhlas, Mediafax a další).

Nový portál „Sport pro charitu“
 
VDV spustí v únoru 2012 nový portál „Sport pro charitu“. 
Prostřednictvím tohoto portálu se sportovci budou moci registrovat 
na jednotlivé sportovní akce, a tím podpoří konkrétní žádosti o po-
moc lidem s handicapem. Portál tímto způsobem propojí pořadatele 
sportovních akcí, sportovce a ne ziskové organizace. 

Ze života VDV

VDV na setkání koordinátorů 
lékařských seminářů 
v Salzburgu

Na přelomu ledna a února 2012 se v Salzburgu konalo setkání 
koordinátorů salzburských lékařských seminářů ze střední a vý-
chodní Evropy a z Asie. VDV prezentovala Eva Kocnárová, která 
projekt zajišťuje v České republice. Koordinátoři na setkání hod-
notili úspěšnost seminářů v roce 2011 a plánovali další aktivity pro 
rok 2012. Salzburské semináře pořádané Open Medical Institute 
představují nejrozsáhlejší vzdělávací program pro lékaře ve střední 
a východní Evropě.

Běžci dobré vůle na Jizerské 50

Díky zaměstnancům ČSOB, kteří se zúčastnili letošní Jizerské 50, 
putovala na konto veřejné sbírky Dobra není nikdy dost částka 
29 900 korun. Letošní ročník se konal v Bedřichově ve dnech 
6. – 8. ledna 2012 a z řad zaměstnanců ČSOB se závodů zúčastnilo 
16 osob, mezi nimiž se našlo několik „ostřílených“ běžců, ale i pár 
nováčků. Kromě osobních sportovních cílů měli velkou motivaci 
v tom, že na základě jejich účasti v závodě bude bankou propla-
cena stejně vysoká částka, jakou představovalo jejich startovné, 
ve prospěch lidi se zdravotním postižením. V hlavním nedělním 
závodě byl nejúspěšnějším účastníkem z ČSOB Martin Kosobud, 
který si s 50 km poradil za 3 hod. a 52 min.

Běžci dobré vůle 
v závodech PIM 2012

Na tratích Hervis ½Maraton Praha a Volkswagen Maraton Praha 
poběží ve prospěch VDV 311 běžců. Zapojili se nejen běžci z Prahy, 
ale i z Brna, Mostu, Ostravy, Českých Budějovic, Hradce Králové, 
Plzně a dalších měst ČR. Nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci 
ČSOB: celkem se jich do akce Běh pro dobrou věc zapojilo 286. 
Za každý kilometr, který uběhnou, věnuje ČSOB na pomoc handica-
povaným 100 korun.Stránku připravila Monika Granja
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Poděkování dárcům Tvář, se kterou se setkáváte

 Ačkoliv na stálý úvazek do VDV nastoupila teprve v říjnu 2011, 
může se vám paní Soňa Brišová zdát povědomá. A máte pravdu! 
Minulý rok jsme měli tu čest ji přizvat do stálého kolektivu, již předtím 
nám však řadu let vypomáhala jako dobrovolník. 
 Ve VDV pracuje na pozici vedoucí kanceláře Výboru dobré vůle. 
Jde však pouze o poloviční úvazek. Druhou půli úvazku rozděluje mezi 
další dvě neziskové organizace, a to Asociaci nestátních neziskových 
organizací v ČR a EAPN ČR, tj. Evropskou síť proti chudobě. Přestože 
všechny tři organizace sídlí na Senovážném náměstí v Praze 3, 
takže to z jedné do druhé nemá daleko, je její ochota trojí práce 
v neziskových organizacích obdivuhodná.
 Stejně obdivuhodný je i rozsah její práce. Jelikož v Asociaci 
nestátních neziskových organizací i v EAPN ČR je jediným 
zaměstnance, musí zastat velkou škálu různých aktivit. Především 
jde o koordinaci projektů, jejich administrativy a účetní vedení. 
K tomu pořádá různé semináře, konference, organizuje porady 
a valné hromady. Ve VDV je pravou rukou paní ředitelky. Kromě 
běžných administrativních záležitostí eviduje došlé žádosti, věcné 
dary a v neposlední řadě pomáhá při organizování seminářů, výstav 
a udílení Cen Olgy Havlové.
Na soukromý život jí příliš času nezbývá, přesto dokázala vychovat 
dvě dcery. Jedna již studuje vysokou školu, druhá se na ni zatím 
připravuje. Pro dobrovolnictví však už dokázala nadchnout i je.  

Soňa Brišová 
Vedoucí kanceláře VDV 

Zuzana Hanušová

Československá obchodní banka 
přispěla částkou 1 100 000 korun na projekt Fond vzdělání. 
Jde o dlouhodobý projekt VDV a ČSOB, v jehož rámci 

jsou poskytována stipendia mladým lidem se sociálním a nebo 
zdravotním handicapem ke studiu na středních a vysokých školách 
v ČR.

Majetková, správní a delimitační unie
odborových svazů Praha
přispěla VDV částkou 60 tisíc korun na administraci 

projektu Prázdniny, díky kterému mohou děti z dětských domovů 
trávit léto v Chorvatsku. 

 
Společnost ČSOB Asset management 
poukázala VDV 230 tisíc korun na podporu dětí se 
sociálním a zdravotním postižením.
 

  Děkujeme těmto individuálním a fi remním dárcům:
Libuše a Petr Hutlovi 10 000 Kč
Jaroslav Straka 10 000 Kč
GALEOS, a. s. 20 000 Kč         
Elsie, Martin a Kamila Kubelíkovi  30 000 Kč       
Milena Nečásková  15 000 Kč 
Martin Hoch  10 000 Kč
Pavel Hrabě 12 000 Kč 
VAKUUM PRAHA, spol. s r. o. 15 000 Kč        
AMJ TRADE, spol. s r. o. 20 000 Kč         
STŘECHY-PRÜHER, spol. s r. o. 10 000 Kč         
Eliška Schwarzerová 15 000 Kč 
MUDr. Marie Oršulíková 10 000 Kč 
Marek Vosátka 10 000 Kč 
Karel Velan  373 400 Kč 
Michaela Baráčková 20 000 Kč         
IZOL CENTRUM-CB, s. r. o. 10 000 Kč        
Ing. Emanuel Šíp 25 000 Kč 
Blanka Seidlová 15 000 Kč
Ing.Vladimír Stecher 10 000 Kč         
Aleš Frel 20 000 Kč         
Ing. Havel M. Ivan, CSc. 16 000 Kč         
Nadační fond GLOBAL CARE 100 000 Kč         
ČSOB Private banking 30 840 Kč        
Prof. Tomáš Roubíček 20 000 Kč  
Václav Radotínský ml. 10 000 Kč              

  Děkujeme účastníkům dražby originálů fotografi í z kalendáře 
Jiřího Šourka „Portréty osobností“, která vynesla 70 tisíc korun 
na pomoc vážně nemocným dětem: Vlasta Lukešová, Barbora 
Špotáková, Vlasta Chramostová, Markéta Královcová, Jindřiška 
Czwartonská, Josef Mareš, Simona Šafaříková, Martin Kosobud, 
Ivan M. Havel, Magda Pištorová, Radek Nohál, Irena Šatavová 

Děkujeme
za přízeň a podporu
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  od 1. března 2012
probíhá výstava fotografi í o paní Olze 
Havlové v Piešťanském informačním 
centru. Výstava je pořádána ve spolupráci 
s Městskou knihovnou města Piešťany. 
Jedná se o pokračování výstavy, která 
se konala v Praze, Brně, Častolovicích, 
Jablonci nad Nisou a Roztokách u Prahy. 
Více informací najdete na www.vdv.cz.

  31. března 2012
se běžci dobré vůle zúčastní Hervis 
½Maraton Praha v rámci běžeckého 
seriálu Prague International Marathon 
2012. Běžcem dobré vůle se může stát 
každý, kdo rád sportuje a chce přitom 
pomáhat ostatním. Více informací 
naleznete na www.sportprocharitu.cz.

  do 1. května 2012
lze nominovat kandidáty na Cenu Olgy 
Havlové 2012. Cena Olgy Havlové se 
každoročně uděluje osobnostem, které 
navzdory svému zdravotnímu postižení 
pomáhají ostatním. Nominační formulář 
a pravidla nominace jsou na www.vdv.cz.

  13. května 2012
se běžci dobré vůle zúčastní závodu 
Volkswagen Maraton Praha. Start běhu 
začíná v 9 hodin u Staroměstského 
náměstí v Praze.

  28. května 2012
bude udělena Cena Olgy Havlové. Při této 
příležitosti VDV poděkuje svým dárcům 
a partnerům. Slavnostní odpoledne 
se uskuteční v letohrádku Hvězda. 
Partnerem ceny je ČSOB.

  do 31. května 2012
se mohou lékaři hlásit na další lékařské 
semináře v Salzburgu. Seznam seminářů 
a podmínky přihlášení najdete na www.
vdv.cz.

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

Podrobnosti ke všem akcím získáte na 
www.vdv.cz 

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

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). 


