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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.

 Moje dcera pobývala několik let v Anglii. Má tam hodně přátel a zprávy od nich ji pokaždé 
potěší. Nikoliv však ta poslední, která se týkala jejích známých – staršího manželského páru, jenž se 
vyznačoval neobyčejnou laskavostí a nyní tráví svá seniorská léta na odpočinku. Pán celý život jezdil 
jako misionář křížem krážem po světě do míst, která sužoval hlad, nemoci a jiné kalamity. Jeho paní 
pracovala jako lékařka a finančně zajišťovala rodinu. Zkušenosti z její profese jí včas signalizovaly, 
že s jejím mužem je něco ve velkém nepořádku: trápily ho bolesti hlavy, rozostřené vidění… Jiný 
by možná určitou chvíli nerozhodně váhal, ona však ne. Okamžitě zašla za manželovým lékařem 
a jako bývalá kolegyně na něj velice naléhala, aby manžela poslal na potřebná odborná vyšetření. 
Její lékařský instinkt byl správný, ale soukolím britského lékařství nepohnul. Dříve než se domohla, 
aby byl manžel speciálně vyšetřen, zemřel. Všichni jsme z toho byli šokovaní: Cože, v tak rozvinuté 
zemi, jako je Velká Británie, se může člověku nedostat včasné pomoci? Odpověď zní: Ano, může. 
Na specifická vyšetření zde pacienti čekají velice dlouho.

 Když přesměrujeme myšlenky na naše české lékařství, asi málokdo z nás by si nevzpomněl 
na nějakou příhodu, která je kritického rázu. Ale že byste se nedomohli odborné pomoci při přímém 
ohrožení života, to je skoro nepředstavitelné! 

 Přesto i české zdravotnictví patří mezi oblasti, které volají po změnách, a to dlouhodobě. 
Proto také Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové hned po svém vzniku, na počátku devadesátých 
let, zacílil své aktivity na zdravotní a zdravotně sociální projekty, které by napomohly situaci zlepšit. 
Podzimní číslo časopisu Dobré zprávy, kterým právě listujete, vám chce některé z nich představit. 
Například Kouzelný vrch, projekt, jenž astmatem postižené děti vozí do vysokohorské kliniky 
ve švýcarském Davosu. Anebo projekt salzburských lékařských seminářů, které umožňují mladým 
českým lékařům dosáhnout zahraničního postgraduálního vzdělání v jejich oboru. Vzdělání lékařů 
napomáhají také různé zahraniční odborné časopisy, které VDV získává od svých partnerů v cizině 
a předává je Národní lékařské knihovně v Praze. Ze Sasakawa Asthma fondu platí VDV nejen 
ozdravné pobyty astmatickým dětem, ale též přístrojové vybavení pro nemocnice, kde se tito pacienti 
s bronchiálním astmatem léčí. Finanční grant pro soukromou dětskou léčebnu respiračních nemocí 
ve Zlatých Horách, o které se na následujících stránkách můžete dočíst, je jedním z konkrétních 
případů podpory. 
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Rozhovor s...

Vysokohorská klinika Hochgebirgsklinik Davos-Wolfgang získala v roce 2009 při udílení Ceny Olgy Havlové poděkování za vynikající 
realizaci projektu. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové jí chtěl tímto způsobem poděkovat za spolupráci při řešení obtížných pří-
padů astma bronchiale a alergických onemocnění u dětí ze severních Čech, které se jezdí léčit právě do této kliniky. Ředitele kliniky 
pana Michaela Ohnmachta jsme požádali o zodpovězení několika otázek.

Kouzelný vrch pro  
dětské astmatiky
Rozhovor s Michaelem Ohnmachtem, ředitelem  
Vysokohorské kliniky Davos-Wolfgang ve Švýcarsku

	 Můžete nám vaši kliniku stručně 
představit? 
Vysokohorské	klinice	v	Davosu	je	letos	110	
let.	Byla	založena	v	roce	1901	jako	tuberku-
lózní	klinika	a	dnes	je	evropským	centrem	
pro	léčení	alergií,	onemocnění	dýchacích	
cest,	plicních	a	kožních	onemocnění.	Klinika	
se	nachází	blízko	Davoského	jezera,	při	
vstupu	do	světoznámého	Davosu.	Pracuje	
zde	sedmnáct	lékařů	nejrůznějších	odbornos-
tí,	kteří	jsou	mezioborově	těsně	propojeni.	
Každý	rok	projde	klinikou	asi	3	000	lůžko-
vých	a	ambulantních	pacientů.

	 Jak dlouho se zabýváte léčením právě 
dětského astmatu?
Děti	a	mladiství	se	u	nás	léčí	již	desítky	
let.	Průlom	nastal	v	roce	1984,	kdy	byly	
provedeny	stavební	úpravy	a	byla	otevřena	
dětská	klinika	se	školou.	Od	roku	2003	jsme	
se	vedle	dětského	plicního	lékařství	zaměřili	
též	na	problematiku	kožních	onemocnění.	

	 Co byste vyjmenoval jako přednosti vaší 
kliniky?
Ty	spočívají	ve	velkém	počtu	faktorů,	které	
se	ve	Vysokohorské	klinice	propojují.	Mys-
lím	si,	že	je	to	kombinace	velkých	zkušenos-
tí	našich	spolupracovnic	a	spolupracovníků	
s	tímto	onemocněním,	úzká	mezioborová	
spolupráce,	ale	také	mimořádná	poloha	
Davosu,	kde	se	nevyskytují	důležité	alergeny	
jako	například	roztoč,	který	žije	v	domácím	
prachu,	respektive	nevyskytují	se	v	tak	vyso-
kých	koncentracích	jako	v	níže	položených	
oblastech.	To	platí	například	o	rostlinných	
pylech.	Výhoda	tedy	plyne	z	vysokohorské	
polohy	Davosu.

	 Vzpomenete si ještě, jak před šesti lety 
došlo k navázání spolupráce s českými 
lékaři?
Moc	dobře	si	to	pamatuji.	Na	počátku	roku	
2005	jsem	nastoupil	jako	ředitel	kliniky	
a	velice	mne	potěšilo,	že	naše	nadace	získala	

dědictví,	z	něhož	bylo	možné	financovat	
pobyty	českých	dětí	v	lůžkovém	zařízení.	
V	tom	okamžiku	ovšem	došlo	i	na	otázky,	
jak	budeme	každý	rok	organizovat	výběr	
a	pobyt	dětí,	jak	to	bude	s	dorozumíváním	
v	němčině,	s	úhradou	cesty	tam	a	zpět	atd.	
Úplnou	náhodou	jsem	se	dostal	v	Curychu	
do	kontaktu	s	paní	Sprüngli,	která	nás	
přivedla	na	stopu	Výboru	dobré	vůle	–	

Nadace	Olgy	Havlové.	Tak	vznikl	projekt	
Kouzelný	vrch.	Ještě	téhož	roku	na	podzim	
se	uskutečnil	první	úspěšný	pobyt	dětských	
pacientů	u	nás.

	 Kolik českých dětských pacientů od té 
doby vaší klinikou prošlo?
Každý	rok	k	nám	přijede	šest	až	osm	čes-
kých	dětí,	takže	zhruba	čtyřicet	dětí	už	mělo	
příležitost	pobýt	ve	Vysokohorské	klinice	
Davos	a	mít	z	toho	užitek.

	 Je poškození dětí ze severních Čech 
podobné onemocněním dětí ze Švýcarska, 
které se u vás léčí, anebo se vyznačuje 
nějakými specifiky?
Nejvíc	dětí	k	nám	přijíždí	z	Německa,	tedy	
z	oblastí	srovnatelných	s	Českou	republikou.	
U	našich	pacientů	nevidíme	žádné	rozdí-
ly,	a	když	už,	pak	tyto	rozdíly	jsou	dány	
výběrem	pacientů	a	nikoliv	regionálními	
podmínkami	pro	vznik	nemoci.	

	 Jak těmto českým dětem pomáháte? 
Pobyty jsou diagnostické a zároveň léčebné. 
Můžete přiblížit laikům, co to znamená?
Z	našeho	úhlu	pohledu	je	základem	objasnit	
příčiny	a	dosavadní	průběh	nemoci.	K	tomu	
slouží	na	jedné	straně	lékařské	zprávy,	které	
si	děti	přinesou	s	sebou,	ale	přirozeně	velkou	
roli	hraje	také	vyšetření,	které	děti	podstoupí	
u	nás	ve	Vysokohorské	klinice.	Na	tento	
základ	navazuje	třítýdenní	rehabilitační	
program.	Samozřejmě	nechybí	ani	zábava	
a	různé	aktivity	ve	volném	čase.	O	to	se	stará	
náš	fantastický	tým	pedagogů.	

	 Nečiní při pobytu a léčbě českých dětí 
problém jazyková bariéra?
Nemáme	tu	žádné	jazykové	bariéry,	neboť	
právě	děti	reagují	velmi	kreativně,	aby	se	

Sasakawa Asthma Fund
V rámci tohoto programu, který  
je dlouhodobě podporován 
japonskou nadací The Nippon 
Foundation, uděluje Výbor dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové 
granty určené na prevenci prů-
duškového astmatu u dětí, granty 
na výchovné programy pro rodiče 
a učitele dětí s astmatem a gran-
ty na rozvíjení doplňkových forem 
léčení. Hradí se z něho mimo jiné 
také cestovní náklady pro děti 
s těžkými formami astmatu, které 
se účastní pobytu ve Vysokohor-
ské klinice v Davosu. 
V roce 2010 vynaložil VDV 
na akti vity, které dětem s astma-
tem usnadňují život, částku téměř  
1,2 milionu korun. 

Irena Šatavová
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vyjádřily,	když	jim	chybí	řeč.	Dokáží	to,	
když	se	v	určitém	prostředí	dobře	cítí	–	a	to	
je	právě	tento	případ.	Kromě	toho	s	vděčnos-
tí	přijímáme,	že	Výbor	dobré	vůle	–	Nadace	
Olgy	Havlové	dává	k	dispozici	pro	každý	
pobyt	tlumočnici,	která	pak	jazykovou	barié-
ru	dokonale	odstraní.	

	 Spolupracujete i následně s českými 
lékaři, u nichž se vaši malí pacienti léčí 
doma?
Ano,	máme	kontakt	s	ošetřujícími	lékaři	dětí.	
Ale	ten	by	bylo	možné	ještě	rozšířit.

	 Vracejí se k vám české děti opakovaně? 
Až	na	výjimky	se	doposud	děti	střídaly	
a	žádné	z	nich	zde	nebylo	vícekrát.	

 Dá se vyčíslit, kolik stojí pobyt jednoho 
dětského pacienta u vás?
Třítýdenní	pobyt	na	klinice	stojí	průměrně	
kolem	5	000	švýcarských	franků.	Tato	suma	
zahrnuje	diagnostická	a	léčebná	opatření,	pe-
dagogické	vedení,	ubytování,	vybavení	atd.	

 V roce 2009 získala vaše klinika 
poděkování na Ceně Olgy Havlové, které jste  

přijel do Prahy převzít vy osobně. Jak se vám 
líbila Praha? Přetrval ve vás nějaký hezký 
zážitek, který jste si z Česka odnesl?
Poděkování	pro	mne	bylo	celoživotní	a	ne-
zapomenutelnou	událostí.	A	to	nejen	proto,	
že	naše	nadace	získala	vyznamenání,	ale	
protože	jsem	při	té	slavnostní	chvíli	mohl	
bezprostředně	zažít	tu	velkou	a	mnoho-
strannou	angažovanost	Výboru	dobré	vůle	
–	Nadace	Olgy	Havlové.	Naneštěstí	byly	dva	
dny,	které	jsem	v	Praze	mohl	pobýt,	příliš	
krátké	na	to,	abych	se	porozhlédl	a	blíže	se	
seznámil	v	tímto	divukrásným	městem.

 
Michael Ohnmacht přebírá od Dany Němcové Poděkování za projekt „Kouzelný vrch“ Foto: Zdeněk Chrapek, 25. 5. 2009



Zaměřeno na zdravotnictví

Na plnění školních povinností se vždy čas najde

Veselé bobování při slunném dni

Hochgebirgsklinik Davos Wolfgang

Setkání českých dětí s českým hokejistou Josefem Marhou

Diagnostika plicních funkcí

 V dobré náladě při podvečerní procházce kolem Davoského jezera
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Spolupráce	VDV	s	Vysokohorskou	klinikou	
v	Davosu	začala	v	roce	2005.	Tehdy	jsme	
byli	osloveni	ředitelem	kliniky	Michaelem	
Ohnmachtem,	zda	bychom	jim	pomohli	s	re-
alizací	záměru	česko-švýcarské	zůstavitelky,	
která	si	přála	zůstat	v	anonymitě	a	která	
odkázala	finanční	prostředky	ve	prospěch	
kliniky	se	zvláštním	přáním.	Chtěla,	aby	
byly	použity	k	léčení	astma	u	českých	dětí	
z	postižených	oblastí	severních	Čech.	

Od	té	doby	spoluorganizuje	VDV	s	pomocí	se-
veročeských	lékařů	třítýdenní	diagnosticko-re-
habilitační	pobyt	pro	6–8	dětí	s	průduškovým	
astmatem.	Úkolem	VDV	je	vybrat	lékaře,	děti	
a	doprovod,	zajistit	dopravu	dětí	do	Švýcarska	
a	překlad	lékařských	zpráv.	Snažíme	se	každý	
rok	oslovovat	nové	lékaře	a	vybírat	nemocné	
děti	z	jiných	míst	severních	Čech.	V	Davosu	
již	strávily	tři	týdny	děti	z	okolí	Loun,	Ústí	
nad	Labem,	Chomutova,	Mostu	a	Teplic.	

Skupina	našich	dětí	je	do	Davosu	každoročně	
vysílána	spolu	s	německy	hovořícím	českým	
doprovodem,	jehož	role	spočívá	především	
v	účasti	při	jednotlivých	diagnostických	vy-
šetřeních,	při	vizitách,	programech	pro	volný	
čas	a	při	plnění	školních	povinností.	

Pro	děti	je	v	průběhu	pobytu	vedle	zdravot-
ního	programu,	tj.	kompletní	diagnostiky,	
rehabilitace	a	školení	o	charakteru	nemoci,	
zajištěn	pravidelný	stravovací	režim,	uby-
tování	na	dětském	oddělení	spolu	s	dalšími,	
nejčastěji	německými	dětmi.	Pod	dohledem	
pedagogů	a	zdravotníků	pak	probíhá	důklad-
ně	plánovaný	volnočasový	program,	jako	
je	bruslení,	sáňkování,	bobování,	lyžování,	
výlety,	koupání,	sportování,	ale	i	nepohybo-
vé	kreativní	aktivity	a	hry.	

Davos	je	městem	hokejových	fanoušků.	Sám	
vedoucí	pedagogického	oddělení	vysokohor-

ské	kliniky	Christian	Caflisch	hokejem	žije	
a	svou	zálibu	předává	dětem.	Ty	poté	rády	
kreslí	loga	Davoského	hokejového	týmu	
(HCDavos).	V	klubu	hraje	několik	známých	
českých	hráčů,	např.	Josef	Marha,	Petr	Tatí-
ček,	Petr	Sýkora	a	Jaroslav	Bednář.	Někteří	
se	svou	rodinou	rádi	přijdou	děti	v	průběhu	
jejich	pobytu	navštívit,	věnovat	jim	malý	
dárek	v	podobě	plakátu,	podpisu	nebo	lístků	
na	hokejové	utkání.

Dětské	léčebné	pobyty	probíhají	vždy	
ke	konci	podzimu,	který	do	alpského	měs-
tečka	přináší	plno	sněhu	a	zimních	radová-
nek.	Na	české	děti	se	zaměstnanci	kliniky	
vždy	těší	a	určitě	si	právě	teď	procvičují	
česká	slovíčka!

Gabriela Türkeová-Bauer 
koordinátorka projektu  
Kouzelný vrch

Projekt Kouzelný vrch získal svůj název podle stejnojmenného románu Thomase Manna, jemuž vysokohorské městečko Davos  
a život jeho obyvatel učarovaly. Spisovatel je zblízka poznal během pobytu své ženy ve zdejším sanatoriu. Nyní je mohou poznávat 
také české děti, které sem přijíždějí v rámci projektu Kouzelný vrch léčit si astma. 

Dětské léčebné pobyty 
v Davosu



		Děkujeme	všem	partnerům	kampaně	
Odskáčeme	si	to	za	Vás!
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Zuzana Hanušová

Aneta Kaderková
dobrovolnice, autorka spotu  
kampaně Odskáčeme si to za Vás!
studentka VŠE v Praze 

Děkujeme za přízeň a podporu!

	 Československá obchodní banka, a. s.,	
podpořila	částkou	62	000	korun	studenty	
Fondu	vzdělání,	kteří	se	zúčastnili	talentové	
soutěže	„Velice	Dobrý	Výtvor“.

	 Děkujeme	Ústavu	teoretické	a	experimen-
tální	fyziky	ČVUT	za	zapůjčení	IT	techniky	
pro	kancelář	VDV.

	 Děkujeme	Kavárně	Lucerna	za	umožně-
ní	uspořádat	veřejnou	sbírku	v	prostorách	
kavárny	formou	kasičky.	Výtěžek	z	kasičky	
činil	4	877	korun.	Současně	děkujeme	všem,	
kteří	do	kasičky	přispěli!	

	 Majetková,	správní	a	delimitační	unie	
odborových	svazů	Praha	podpořila	projekt	
Prázdniny,	díky	kterému	mohly	děti	z	dět-
ských	domovů	trávit	léto	v	Chorvatsku.

	 Jazyková	škola	INTACT	nám	pomohla	
realizovat	Letní	jazykovou	školu	pro	děti	
z	dětských	domovů.	Děkujeme!		

	 Děkujeme	za	podporu	individuálním	
dárcům:

Františku Brožkovi  377	637	Kč 
JUDr. Miloši Holečkovi 26	948	Kč
ELI LILLY ČR, s. r. o. 14	550	Kč
Reality 21, s. r. o. 12	000	Kč
Věře Kičmerové 8	000	Kč
RNDr. Janě Kadlecové 6	000	Kč
Ing. Heleně Kryštůfkové 5	000	Kč
Janu Vranému 3	000	Kč
Jaroslavu Kulichovi 1	000	Kč
Martinu Kosobudovi 1	000	Kč
Luboši Kušnírovi 1	000	Kč
Děkujeme	i	dalším	dárcům	za	laskavou	
podporu.

Když si přečtete její životopis, stěží můžete 
uvěřit, že je jí teprve dvacet. Když k němu při-
ložíte její fotografii, nechápete, že nebrouzdá 
po pařížských módních molech. Ale nebrou-
zdá! Naopak studuje, provozuje vlastní mód-
ní web a jako dobrovolník pracuje pro VDV. 

Jmenuje se Aneta Kaderková a život se 
očividně rozhodla žít naplno a bez jakýchkoli 
kompromisů. Je studentkou Arts manage-
mentu na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a spoluautorkou projektu módního webu 
Check Czech Fashion. Ostatně k módě 
a výtvarnému umění má blízko. V roce 2010 
získala první ocenění v rámci soutěže Young 
Package. Ani to jí ale nestačilo. Když slyšela 
o rozjíždějící se kampani „Odskáčeme si to 
za Vás!“, neváhala VDV oslovit. „Viděla jsem 
v tom možnost, jak lze skloubit uměleckou 
seberealizaci s pomocí potřebným. Proto 
jsem neváhala na poptávku po dobrovolní-
cích ihned reagovat,“ popisuje své dobrovol-
nické začátky.

Během krátké doby se do kampaně naplno 
ponořila a dala tvář a celkovou koncepci 
spotu, jenž kampaň představoval. Dále spo-
lupracovala na kompletní produkci a zastala 
dokonce i místo lokačního. V současné době 
se věnuje přípravě druhého spotu kampa-
ně „Odskáčeme si to za Vás!“, kterou nyní 
podpořila Pavlína Folovská svým zářijovým 
výstupem na horu Čo Oju v Himalájích. 
„Základní návrh připravovaného spotu mám 
již v hlavě a myslím, že to bude zajímavé,“ 
říkala Aneta sebevědomě již několik týdnů 
před zahájením kampaně. To je ovšem zcela 
na místě. Je velmi charizmatická, inteligentní 
a v jádru velmi skromná. Je však také detai-
listkou, která je na sebe samu přísná, a tak 
když se do něčeho pustí, výsledek musí být 
stoprocentní. 

Tvář, se kterou se setkáváte Poděkování dárcům 

		Děkujeme	všem	dobrovolníkům	
kampaně:	Pavlína	Folovská,	Zuzana	
Hanušová,	Pavel	Ovesný,	Karolina	
Granja,	Aneta	Kaderková,	Miroslav	
Hyrman,	Roman	Voženílek,	Adam	
Ligocký,	Tereza	Konaříková



 Proč jste se rozhodl absolvovat seminář 
Pediatric Allergy & Imunology? Čím vás 
v nabídce salzburských seminářů zaujal?
V	únoru	pořádaný	lékařský	seminář	byl	
zaměřen	na	dětskou	alergologii	a	imuno-
logii.	V	průběhu	dlouholeté	historie	těchto	
mimořádně	kvalitních	mezinárodních	
salzburských	seminářů	byl	letos	organizo-
ván	se	speciálním	imunologickým	tématem	
teprve	podruhé.	Seminářů	se	účastní	lékaři	
z	Evropy	a	Asie.	Jsou	pořádány	v	týdenních	
bězích,	takže	je	možná	vzájemná	intenzivní	
a	především	neformální	výměna	zkušeností	
mezi	těmi,	kteří	jsou	specialisty	v	oboru	
v	jednotlivých	zemích.

 Na tyto semináře se obvykle hlásí desítka 
českých lékařů a jen dva, tři, maximálně 
čtyři se ho mohou zúčastnit. Co bylo 
potřebné k tomu, abyste byl vybraný?
Příprava	musí	být	samozřejmě	odborná	
a	jazyková.	Nezbytná	je	solidní	znalost	
anglického	jazyka,	neboť	veškeré	přednášky	
jsou	v	angličtině.	Dvě	třetiny	pozvaných	
přednášejících	na	tomto	semináři	byly	
z	USA.	Jedním	z	důležitých	kritérií	výběru	
je	praktické	předávání	získaných	informací	
po	návratu	zpět.	Já	jsem	mimo	jiné	zdůraznil	
v	přihlášce	také	další	mimořádnou	skuteč-
nost	a	to,	že	tok	informací	nebude	jedno-
stranný	a	že	můžeme	zúčastněné,	včetně	
vyzvaných	přednášejících,	zkušenostmi	ze	
střední	Evropy	významně	obohatit.	Připravil	
jsem	proto	pečlivě	pro	seminář	několik	uni-
kátních	témat	k	prezentaci	a	k	diskusi.

 Můžete přiblížit, jak seminář probíhal?
Seminář	trval	týden,	byl	perfektně	organi-
zovaný	a	připravený	s	nadhledem.	Konal	se	
na	zámku	Arenberg,	který	se	nachází	nedaleko	
historického	centra	Salzburgu	a	je	zrekonstru-
ován	po	velkém	požáru.	Účastníkům	semináře	
poskytoval	veškeré	zázemí,	včetně	seminární	
místnosti	s	audiovizuální	technikou.	Po	vstup-
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Zaměřeno na zdravotnictví

ním	odborném	testu	v	průběhu	jednotlivých	
dní	následovaly	bloky	přednášek	jak	pozva-
ných	přednášejících,	tak	jednotlivých	účastní-
ků.	U	všech	prezentací	byl	prostor	k	diskusím,	
které	byly	intenzivní.	Na	závěr	byl	proveden	
a	vyhodnocen	výstupní	test.	

 Kdo byli přednášejícími? 
Vedoucím	kurzu	a	organizátorem	programu	
byl	docent	Dr.	Jonathan	M.	Spergel	z	Phila-
delphie,	za	rakouskou	stranu	pak	profesorka	
Dr.	Eva-Maria	Varga	ze	Štýrského	Hradce.	
Dalšími	pozvanými	přednášejícími	byli	pro-
fesoři	Kate	Sullivan,	Joel	M.	Fiedler	a	James	
Corry	z	USA	a	Peter	A.	Eng	ze	Švýcarska.

 Posunul vás seminář někam dále? 
Mít	možnost	diskutovat	a	promýšlet	aktuální	
stav	problematiky	oboru	na	světové	úrovni	je	
vždy	obohacující.	Velmi	z	toho	profitují	naši	
pacienti	a	studenti.	Z	diskusí	bylo	mimo	jiné	
jasné,	jak	významnou	cestu	za	sto	let	svého	
rozvoje	lékařská	imunologie	a	alergologie	
prošla,	kolik	práce	již	bylo	učiněno,	čím	při-
spěla	naše	generace	a	jak	velké	výzvy	před	
námi	stojí.	V	diagnostice	i	v	terapii.	Přes	
nesmírný	rozvoj	poznání	jsme	stále	ještě	
na	začátku.	Snad	již	můžeme	říci	–	na	konci	
začátku.

 Troufnul byste si vyčíslit přínos semináře 
pro vás osobně známkami jako ve škole? 
Odpověď	na	tuto	otázku	není	složitá:	1!	
Takto	pozitivně	byl	chápán	i	dalšími	zúčast-
něnými.

 Doporučil byste salzburské lékařské 
semináře dalším českým lékařům? 
Určitě.	Ti,	kteří	jsou	odborně	připraveni,	
mají	možnost	získat	další	mezinárodní	
zkušenosti.	Angličtina	je	přitom	samozřejmě	
nezbytnou	jazykovou	výbavou.

 Jak probíhá neformální část semináře? 
Mají účastníci možnost navštívit například 
zajímavosti ve městě a v okolí? 
Rozsáhlé	neformální	diskuse	a	vzájemná	se-
tkání	probíhaly	zejména	v	jídelně.	Společné	
snídaně,	obědy	i	večeře	jsou	pro	tento	účel	
naprosto	ideální.	Jedno	volné	odpoledne	pak	
bylo	rezervováno	pro	Salzburg.	To	mi	umož-
nilo	speciálně	navštívit	Paracelsův	hrob,	
který	se	nachází	v	komplexu	kostela	sv.	
Sebastiána,	přičemž	na	přilehlém	hřbitově	
jsou	pohřbeni	také	příslušníci	rodiny	W.	A.	
Mozarta	–	otec	Leopold	a	manželka	Con-
stantia.	Autentickým	zážitkem	byl	i	koncert	
pro	účastníky	semináře	v	interpretaci	sólistů	
a	pedagogů	z	Mozartea.	Zámek	Arenberg	
totiž	slouží	jako	kulturní	centrum	také	

„Stát musí nést odpovědnost  
za vzdělávání lékařů,“
říká Vojtěch Thon, absolvent salzburského semináře

Doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (44) pracuje jako lékař a vědecký pracovník. Je specialistou v oboru klinická imunologie a aler-
gologie a v současné době působí v Ústavu klinické imunologie a alergologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve Fakultní 
nemocnici u sv. Anny v Brně. Věnuje se vědecké, pedagogické a klinické práci se zaměřením na vrozené poruchy imunity, očkování 
a alergie. Má rozsáhlé zkušenosti ze zahraniční, neboť deset let strávil odborným pobytem na zahraničích univerzitách v Rakousku 
a v USA. Letos v únoru se zúčastnil lékařského semináře v Salzburgu a právě o něm jsme spolu hovořili.  

„Z diskusí bylo mimo  
jiné jasné, jak význam-
nou cestu za sto let svého 
rozvoje lékařská imuno-
logie a alergologie prošla, 
kolik práce již bylo uči-
něno, čím přispěla naše 
generace a jak velké  
výzvy před námi stojí,“  
říká Vojtěch Thon
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k	hudbě.	Jak	jsem	zjistil	na	místě,	v	sále	je	
k	dispozici	kvalitní	klavír	značky	Steinway	
and	Sons.	

 Po návratu domů jste vedl pražský 
seminář na téma Alergologie a lékařská 
imunologie. Jaký o něj byl zájem? 
Tento	seminář	byl	organizován	VDV	v	ko-
morním	prostředí	salónku	kina	Mat	v	Praze.	
Účastnily	se	jej	asi	dvě	desítky	pozvaných	
posluchačů	a	příznivců	VDV	z	různých	
oborů.	V	živé	diskusi	se	účastníci	aktivně	
zajímali	o	moderní	diagnostiku	imunitních	
chorob	včetně	alergií,	o	současné	možnosti	
jejich	léčby	i	o	prevenci.

 Jste autorem desítek odborných 
vědeckých publikací v angličtině i v češtině. 
Přispěje seminář k napsání vaší další knihy? 
Seminář	byl	odborně	velmi	přínosný,	a	to	
i	z	hlediska	didaktického	a	obecně	pedago-
gického.	Některé	prvky	z	něj	chci	uplatnit	
v	rámci	spolupráce	s	kolegy	z	univerzity	

v	Oxfordu	při	přípravě	a	zpřístupnění	české	
verze	oxfordské	učebnice	klinické	imunolo-
gie.	Tuto	nyní	chystám.

 Domníváte se, že zajišťovat odborné 
vzdělávání lékařů by měl stát či profesní 
organizace lékařů, anebo že tato role náleží 
neziskovým organizacím? 
Stát	jako	instituce	musí	dokázat	nést	
odpovědnost	za	odborné	vzdělávání	lékařů	
a	za	jeho	kontrolu,	včetně	postgraduálního	
vzdělávání.	Nesmí	být	této	povinnosti	snad-
no	zbaven.	Profesní	organizace	jsou	součástí	
tohoto	procesu.	Uvědomme	si	však	sou-
časné	fatální	vyvanutí	Komenského	zásad	
z	pedagogického	procesu	a	úpadek	vysokého	
školství	v	České	republice	i	jeho	masovost,	
jež	z	vysokých	škol	činí	fakticky	školy	
střední.	S	příslušnou	devalvací	kvality	udělo-
vaných	vysokoškolských	titulů.	Školství	se	
stalo	obchodem,	mnohdy	s	velmi	špatným	
zbožím.	To	se	nemůže	vyplatit.	Ve	vzdělává-
ní	stát	dokonce	řadu	nesystémových	prvků	

z	jiných	zemí	přebírá	a	úpadek	akceptuje.	
Svými	programy	zde	proto	mohou	neziskové	
organizace	velmi	pomoci.	

 Jaké jsou vaše další plány? 
Udržet	kvalitu,	nezávisle	na	nepříznivých	
trendech.	S	VDV	pak	například	plánujeme	
další	rozvinutí	alergologického	programu	
ve	spolupráci	s	kolegy	z	Davosu.	

 
Paracelsův náhrobek Foto: Vojtěch Thon

VDV převzal administraci salzburských 
lékařských seminářů v roce 1993. Doposud 
je zprostředkoval pro 1100 českých lékařů 
a lékařek. Zájemci o účast na seminář ne-
musí mít splněnou atestaci, ale současně by 
už měli publikovat v odborných časopisech.

Seminářům předchází výběrové řízení, které 
vede kolegium profesorů ve Vídni. Není bez 
zajímavosti, že porota rozhoduje pouze podle 
dokumentů, které si lékaři a lékařky vkládají 
sami do elektronické přihlášky (životopis, fo-
tografie, kopie lékařského diplomu a případně 
doporučující dopis, seznam publikací nebo 
jazykový certifikát). Není tedy možné, aby ně-
kterého zájemce upřednostnili jen na základě 
jeho dobré pověsti. Rozhodující je motivace 
a výsledky dosavadní práce.

Každoročně proběhne kolem 30–35 seminářů, 
jejichž témata zasahují různé oblasti medicíny.

Na každý seminář se v průměru hlásí deset 
lékařů a lékařek z ČR. Z nich jsou pak 
do Salzburgu pozváni dva až čtyři. Největší 
zájem tradičně bývá o kardiologická témata. 
Například v roce 2010 se na semináře 
Kardiologie, Zobrazovací kardiologie 
a Kardiochirurgie přihlásilo 33 lékařů. 
Naproti tomu na šest pediatrických seminářů 
(Dětská gastroenterologie, Dětské plicní 
lékařství, Dětská neurologie, Dětská akutní 
péče, Dětská anestesie a Dětská ortopedie) 
se dohromady sešlo jen 30 přihlášek. Lékařky 
a lékaře také velmi zaujal anesteziologický 
seminář a seminář zaměřený na vnitřní 
lékařství (na každý 14 přihlášených). 
Naopak menší zájem byl o neurochirurgii 
a onkologické semináře. 

Na odbornou zahraniční stáž se přihlásilo 
devět absolventů některého ze salzburských 
seminářů. Z těchto devíti zájemců již sedm 

na stáž vycestovalo a dva se na ni připravují.
Ve snaze multiplikovat poznatky ze 
salzburských seminářů pořádá VDV 
každoročně dva až tři pražské semináře, 
jejichž témata kopírují salzburské semináře. 
Jsou určené nejen lékařům, ale také 
pracovníkům a zástupcům organizací 
občanské společnosti a širší veřejnosti. 
Například pracovníci charit a diakonií, 
hospiců, různých občanských sdružení 
a nemocnic mají tradičně o tyto semináře 
velký zájem, protože se snaží dozvědět se 
novinky o nemocech, které sužují jejich 
klienty. V minulosti uspořádal VDV pražský 
seminář například na téma Demence 
a příbuzná neurologická onemocnění, 
Spinální péče, Předoperační péče o obézní 
a geriatrické pacienty.

Jitka Horáková

Irena Šatavová

Salzburské semináře absolvovalo 1100 českých lékařů
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Okénko dárců...

The American Austrian  
Foundation
Organizátor (nejen) salzburských seminářů

Jitka Horáková

AAF	zahájila	projekt	salzburských	seminářů	v	roce	1993	ve	spolu-
práci	s	lékaři	z	Weill	Medical	College	of	Cornell	University	v	USA.	
Jeho	cílem	bylo	a	stále	je	umožnit	zahraniční	postgraduální	vzdělává-
ní	lékařům	ze	střední	a	východní	Evropy.	

V	současné	době	je	do	projektu	zapojeno	více	než	dvacet	zemí	
a	správní	rada	AAF	zvažuje	rozšíření	dále	na	východ.	Přáním	jed-
noho	z	jejích	členů,	profesora	Wolfganga	Aulitzkého,	je	zapojit	co	
největší	počet	zemí,	včetně	lékařů	ze	zemí	třetího	světa.	Nedávno	se	
podařilo	projekt	rozběhnout	například	v	Mongolsku,	Kazachstánu	či	
Uzbekistánu,	kde	je	nižší	úroveň	lékařské	péče	a	velká	potřeba	umož-
nit	další	vzdělávání	talentovaným	lékařům.	Do	budoucna	by	se	měl	
projekt	rozvinout	i	v	Bangladéši.

Semináře	se	konají	v	Salzburgu	a	trvají	šest	výukových	dnů.	
Každého	se	účastní	kolem	třiceti	lékařek	a	lékařů	z	různých	zemí.	
Posluchači	v	jednotlivých	přednáškových	blocích	získávají	cenné	
informace	a	současně	mezi	sebou	diskutují.	Po	skončení	posledního	
dne	semináře	píší	závěrečný	test	a	obdrží	certifikát.

Pro	ty,	kteří	zkoušku	úspěšně	absolvují,	je	připravena	možnost	dal-
šího	vzdělávání,	která	je	již	zaměřena	přímo	na	předávání	a	sdílení	
zkušeností.	Na	semináře	totiž	navazují	dlouhodobé	odborné	stáže	
ve	velkých	amerických	a	rakouských	nemocnicích,	například		
ve	Vídni,	Innsbrucku,	Štýrském	Hradci	anebo	v	Chicagu.	

Úspěšní	absolventi	salzburských	seminářů	mohou	vycestovat	
na	odbornou	stáž	do	nemocnice,	která	má	ve	světě	dobrý	zvuk,	ale	
současně	se	nemusí	vzdát	pracovního	místa	ve	své	zemi.	Naopak,	jde	
o	to,	aby	na	nějakou	dobu	vycestovali	a	poté	se	vrátili	zpátky	domů	

The American Austrian Foundation (Americko-rakouská nadace, 
dále AAF) je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je 
posilovat výměnu znalostí a zkušeností napříč různými zeměmi 
a kontinenty a předcházet „odlivu mozků“ ze zemí, které prochá-
zejí transformací. Usiluje o pozitivní změny v oblasti lékařského 
vzdělávání, komunikací, žurnalistiky, vědy i umění a v každém 
z těchto odvětví realizuje různé projekty. Jedním z nejznáměj-
ších je její projekt salzburských seminářů (Salzburg Medical 
Seminars International). 

s	nově	nabytými	znalostmi.	Na	základě	vlastní	zkušenosti,	jak	funguje	
systém	lékařské	péče	jinde,	by	měli	začít	usilovat	o	nutné	změny	a	na-
vrhnout	řešení	problémů	přímo	v	místě,	kde	působí.	Profesor	Wolf-
gang	Aulitzky	věří,	že	se	jedná	o	nejúčinnější	způsob,	jak	ozdravit	
lékařskou	péči	a	měnit	zažité	pořádky	v	transformujících	se	zemích.

Kdysi	tak	bylo	nahlíženo	i	na	Českou	republiku,	která	patřila	
k	zemím	východního	bloku.	To	se	ale	v	průběhu	osmnácti	let,	
během	nichž	naši	lékaři	Salzburg	mnohokrát	navštívili,	výrazně	
změnilo.	Dnes	jsou	Češi	mezi	ostatními	účastníky	seminářů	považo-
váni	za	jedny	z	nejaktivnějších	a	nejlépe	připravených	absolventů.	
Profesor	Wolfgang	Aulitzky	tvrdí,	že	přednášející	v	Salzburgu	často	
chválí	české	lékaře	za	jejich	osobní	nasazení,	aktivitu	při	diskusích	
a	vynikající	jazykové	vybavení.

Smysl	a	účinnost	tohoto	projektu	dokládá	i	měření	Career	tracking,	
které	provádí	koordinátoři	v	jednotlivých	zemích	vždy	po	delším	
časovém	období.	Kontaktují	někdejší	absolventy	seminářů	a	zjišťují,	
na	jaké	pozici	působí.	Tím	lze	získat	představu	o	tom,	jak	se	i	díky	
postgraduálnímu	vzdělání	v	rámci	programu	AAF	lékaři	ve	své	
kariéře	posunuli.	Kromě	toho	lékaři	po	návratu	ze	semináře	vyplňují	
evaluační	dotazníky,	v	nichž	koordinátoři	zjišťují,	zda	pro	ně	byla	
účast	na	semináři	přínosná.	Tyto	dotazníky	jsou	pro	pořadatele	cen-
nou	zpětnou	vazbou.

Výjimečnost	projektu	spočívá	také	v	tom,	že	jej	pořádá	nadace,	která	
v	žádném	případě	nejde	na	ruku	farmaceutickým	společnostem.	Díky	
tomu	jsou	semináře	na	vysoké	odborné	úrovni.	Přednášející	si	dokon-
ce	neúčtují	žádné	honoráře	za	svoji	účast,	pouze	cestovní	náklady.	
Naopak	účastníkům	seminářů	hradí	AAF	náklady	na	stravu,	ubytová-
ní,	odborné	materiály	a	další	výdaje.

 
Pohled na Salzburg Foto: Archiv

 
Profesor Wolfgang Aulitzky (vpravo) s Václavem Malým,  
členem správní rady VDV (v pozadí Dana Němcová)  Foto: Zdeněk Chrapek, 7. 7. 2010

V letech 1992–2000 pořádal Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové lékařské stáže na prestižních klinikách 
v USA a v Kanadě. Díky zkušenostem, které v této oblasti 
získal, mohl navázat na spolupráci s The American Austrian 
Foundation při administraci salzburských lékařských 
seminářů v České republice.
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Okénko obdarovaných...

Zuzana Hanušová 

Podzemní klima  
dětem pomáhá 

Může	se	objevit	v	každém	věku.	V	poslední	
době	však	odborníci	varují	před	vzrůstající-
mi	počty	pacientů	z	řad	dětí.	Podle	statistik	
se	za	uplynulých	deset	let	jejich	počet	zdvoj-
násobil,	astma	má	tudíž	již	každé	sedmé	dítě.	
Bohužel	ani	výše	uvedené	počty	nejsou	nej-
přesnější.	Správnou	diagnózu	zná	odhadem	
jen	30	%	rodičů	dětí,	jejichž	děti	mají	nějaké	
dýchací	potíže.	Zbytek	dětí	astma	má,	aniž	
to	vůbec	tuší.	„Na	vině	ovšem	nejsou	rodiče.	
Astma	se	může	navenek	projevovat	velmi	
pestrým	klinickým	obrazem	a	jeho	příznaky	
někdy	bývají	zcela	netypické.	Záleží	na	věku	
pacienta,	závažnosti	onemocnění	a	celkovém	
způsobu	života,“	upřesňuje	MUDr.	Vladimír	
Svozil,	jež	se	na	alergologii	začal	specializo-
vat	ihned	po	studiích.	

Civilizační nemoc – astma
Astma,	celým	názvem	astma	bronchiale,	je	
chronické	onemocnění	dýchacích	cest,	při	
kterém	dochází	k	dlouhodobému	zánětu	sliz-
nic	v	dýchacích	cestách.	Jde	o	nadměrnou	

Astma je závažné chronické onemocnění dýchacích cest, kterým v současné době trpí téměř desetina obyvatel. 
Mezi ně se bohužel v poslední době řadí mnoho dětských pacientů. Své o tom ví i MUDr. Vladimír Svozil, 
ředitel soukromé dětské léčebny respiračních nemocí Sanatoria EDEL ve Zlatých Horách.

obrannou	reakci	průdušek	na	některé	pod-
něty	ze	zevního	prostředí,	která	postupem	
času	vede	ke	ztíženému	dýchání	a	někdy	až	
k	dechové	nedostatečnosti.	Jeho	léčba	je	vět-
šinou	celoživotní	a	jejím	základem	jsou	léky,	
jež	dokáží	zánětlivé	změny	účinně	tlumit.	
Tuto	medikamentózní	léčbu	však	lze	doplnit	
i	alternativami,	které	k	úspěšné	léčbě	značně	
dopomáhají.	Mezi	jednu	z	nejvýznamnějších	
patří	tzv.	speleoterapie.

Speleoterapie je pro léčbu stěžejní 
Speleoterapie	je	alternativní	léčbou	využíva-
nou	u	nejrůznějších	typů	dýchacích	onemoc-
nění.	Jejím	principem	je	využití	mikrokli-
matu	podzemních	prostor.	V	současné	době	
se	pro	speleoterapii	využívají	nejen	krasové	
jeskyně,	ale	také	uměle	vytvořené	podzemní	
prostory,	které	jsou	pro	tuto	léčebnou	meto-
du	po	všech	stránkách	vyhovující.	Takové	
prostory	využívá	i	Sanatorium	EDEL.	„Pro	
úspěšnost	léčebných	pobytů	je	důležitý	
dlouhodobý	pobyt	v	nezatíženém	životním	
prostředí,	rehabilitace,	režimová	opatření	
a	hlavně	speleoterapie,	kterou	u	nás	provádí-
me	v	opuštěném	podzemí	vzniklém	po	těžbě	
rud	barevných	kovů.	Zdejší	podzemí	je	
z	hlediska	léčebných	účinků	naprosto	uni-
kátní.	Není	to	jenom	nějaká	umělá	jeskyně,	
jak	by	se	mohl	někdo	domnívat,"	upřesňuje	
hrdě	Vladimír	Svozil.	A	právem!	On	osobně	
se	totiž	zasloužil	o	znovuobnovení	tohoto	
dětského	sanatoria,	jehož	historie	sahá	až	
do	devatenáctého	století.	

Bezpečná podlaha pro děti
Jak	tomu	však	bývá,	ačkoliv	je	jeho	sanato-
rium	evropsky	proslulé,	stále	se	mu	nedo-
stává	potřebné	finanční	podpory.	Proto	se	
vloni	obrátilo	na	Výbor	dobré	vůle	–	Nadaci	
Olgy	Havlové	s	žádostí	o	grant	na	renovaci	
podlahy	v	rámci	prostor,	kde	se	speleoterapie	
uskutečňuje.	Děti	v	těchto	prostorách	tráví	
téměř	tři	hodiny	denně	různými	sportovními	
aktivitami	a	hrami.	Bylo	proto	třeba	pořídit	
podlahu	bezpečnou,	jež	by	odpovídala	

i	hygienickým	normám.	Předpokládaná	cena	
renovace	se	vyšplhala	na	450	tis.	korun.	
V	rámci	programu	Sasakawa	Asthma	Fund,	
jež	uděluje	granty	týkající	se	prevence	
průduškového	astmatu	u	dětí,	přispěl	VDV	
na	obnovu	podlahy	částkou	300	tis.	korun.	
Ihned	poté	se	začala	renovace	plánovat,	
uskutečňovat	a	od	konce	února	letošního	
roku	jsou	již	prostory	opět	plně	využívány.	
„Jsem	velmi	vděčný	za	pomoc,	kterou	nám	
VDV	prokázal.	Od	renovace	povrchu	jsme	
si	slibovali	především	zvýšení	bezpečnosti	
a	kvality	pohybových	aktivit	našich	malých	
pacientů	a	tak	se	i	stalo,“	říká	ředitel	sanato-
ria,	jehož	kapacita	činí	105	lůžek	pro	malé	
pacienty	a	33	pro	jejich	doprovod.	Zajištění	
bezpečnosti	pro	tak	velký	počet	pacientů	
ve	věku	od	dvou	do	patnácti	let	bylo	zcela	
nezbytné.

 
Bývalé štoly slouží ke speleoterapii Foto: archiv Sanatoria EDEL

 
Sanatorium Edel ve Zlatých Horách Foto: archiv Sanatoria EDEL
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Prázdniny v Chorvatsku 
Od	konce	května	do	konce	září	trávilo	celkem	422	dětí	z	19	dětských	
domovů	prázdniny	v	Chorvatsku.	Z	přímořských	oblastí	Hvar	–	Stari	
Grad	a	Makarská	se	děti	vrátily	nadšené.	„Vše	bylo	úžasné	a	fan-
tastické,	přijeli	jsme	domů	plni	energie	a	optimismu,“	napsali	nám	
z	Dětského	domova	Tisá.	Projekt	probíhal	díky	podpoře	Majetkové,	
správní	a	delimitační	unií	odborových	svazů	Praha.	

Schůzka u poslankyně 
Lenky Kohoutové

V	polovině	července	se	uskutečnilo	neformální	setkání	zástupců	
VDV	a	sdružení	Projekt	Šance	s	paní	poslankyní	Lenkou	Kohouto-
vou	(na	fotografii	vpravo),	jíž	byla	představena	činnost	občanské-
ho	sdružení	Projekt	Šance.	Tento	projekt	je	prvním	preventivním	
a	humanitárním	programem	pro	komerčně	sexuálně	zneužívané	děti	
a	mládež,	oběti	obchodování	s	lidmi,	které	žijí	v	ČR	v	zapomenutí.	

Natáčení  
charitativního spotu

Kampaň	„Odskáčeme	si	to	za	Vás!“	pokračuje	díky	Pavlíně	Folov-
ské,	která	ve	prospěch	handicapovaných	vystoupí	na	šestou	nejvyšší	
horu	světa.	Na	podporu	kampaně	připravil	VDV	video	spot	„V	zajetí	
kostek“.	Děkujeme	všem	dobrovolníkům,	kteří	se	na	výrobě	spotu	
podíleli:	Anetě	Kaderkové	(autorka	scénáře,	herečka),	Miroslavu	Hy-
rmanovi	(produkce,	herec),	Romanu	Voženílkovi	(produkce),	Adamu	
Ligockému	(režie	a	kamera),	Tereze	Konaříkové	(asistentka	režie,	
herečka).	Děkujeme	Karolině	Granja	za	pořízení	fotografií	z	natáčení	
a	zvlášť	Pavlíně	Folovské	za	hraní	ústřední	role	ve	spotu!	

Ze života VDV

Babický trail ¼ maratón
Charitativní	běh	VDV	se	rozrůstá!	18.	září	2011	pokračoval	v	Babi-
cích	u	Prahy	a	jeho	organizátorem	bylo	sdružení	SK	Babice.	Trasu	
dlouhou	10	549	metrů	běželo	více	než	100	závodníků.	Babický	les	
bylo	možné	zdolat	také	ve	dvou	jako	rodinná,	týmová	či	jiná	štafeta.	
Předškolní	děti	a	školáci	soutěžili	ve	zvláštních	kategoriích	na	400	
a	800	metrů.	Výtěžek	z	běhu	ve	výši	5	840	korun	šel	prostřednictvím	
VDV	na	pomoc	handicapovaným.

Změny v kanceláři VDV
Po	dvou	letech	práce	náš	tým	opouští	Jitka	Horáková	(vlevo),	která	
se	nadále	bude	realizovat	v	komerční	sféře.	Děkujeme	Jitce	za	práci	
vykonanou	ve	prospěch	VDV	a	přejeme	jí	hodně	úspěchů	v	dalším	
profesním	životě!	Administrativní	část	práce	po	Jitce	přebírá	Soňa	
Brišová	(uprostřed)	a	projektovou	Eva	Kocnárová	(vpravo),	které	
mezi	námi	vítáme!	

Nová stipendia  
z Fondu vzdělání
Poradní	sbor	Fondu	vzdělání	
rozdělil	26.	září	2011	další	
stipendia	pro	studenty	se	
zdravotním	nebo	sociálním	
handicapem.	Stipendium	

získalo	devět	studentů.	Fond	vzdělání	je	společný	projekt	VDV	
a	ČSOB.	V	letech	1995	až	2011	podpořil	376	studentů,	jimž	bylo	
stipendium	vypláceno	po	dobu	jednoho	roku	až	šesti	let.	Na	studium	
dětí	nacházejících	se	v	obtížných	životních	situacích	bylo	z	Fondu	
vzdělání	vynaloženo	celkem	18	miliónů	korun.

Dvoustranu připravila: Monika Granja
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Olga Havlová dostane  
k nedožitým 80. narozeni-
nám ulici na Žižkově 

Olga	Havlová,	zakladatelka	VDV,	bude	mít	ulici	či	náměstí	v	Praze	
na	Žižkově,	kde	se	narodila	a	trávila	tu	své	dětství	a	mládí.	O	pojme-
nování	ulice	jménem	paní	Olgy	usiluje	VDV	již	od	roku	2000.	Tehdy	
zaslali	zástupci	nadace	dopis	radnici	Prahy	3.	Záměr	se	neuskutečnil	
kvůli	magistrátní	místopisné	komisi,	která	nesouhlasila	s	přejme-
nováním	náměstí	Barikád.	Konkrétní	příslib	dostala	VDV	až	letos	
na	základě	písemné	žádosti	adresované	primátorovi	MUDr.	Bohu-
slavu	Svobodovi,	který	to	přislíbil.	V	roce	2013	by	Olga	Havlová	
oslavila	80.	narozeniny.

Běžci dobré vůle  
na Mattoni Grand Prix 

Na	letošním	běhu	Matoni	Grand	Prix,	který	se	konal	10.	září	2011,	
reprezentovali	VDV	a	zároveň	ji	významně	finančně	podpořily	
společnosti	ČSOB	Asset	Management	a	EC	Harris,	s.	r.	o.	Mezi	
jednotlivci	běžel	i	Jan	Krédl,	jeden	ze	skokanů	Hervis	1/2	maratónu,	
který	společně	s	Janem	Odehnalem	odskákali	letos	v	březnu	celou	
trasu	půlmaratónu	po	jedné	noze.	Celkem	se	do	Mattoni	Grand	Prix	
zapojilo	za	VDV	8	běžců,	jedna	běžkyně	absolvovala	závod	Metro	
běh	a	10	běžkyň	běželo	pětikilometrovou	trasu	pro	ženy	v	rámci	
běhu	Adidas.	Finanční	výtěžek	ze	závodu	dosáhl	60	000	korun.	
Všem	běžcům	děkujeme!

Cesta Pavlíny Folovské 
do Himalájí

Pavlína	Folovská,	pokračovatelka	kampaně	„Odskáčeme	si	to	
za	Vás!“	po	skokanech	Honzovi	Krédlovi	a	Honzovi	Odehnalovi,	
se	7.	září	2011	vydala	do	Himalájí.	Ve	prospěch	handicapovaných	
vystoupí	šestou	nejvyšší	horu	světa.	Expedici	do	Himalájí	vede		
zkušený	vůdce	Josef	Šimůnek,	v	jeho	týmu	jsou	zástupci	z	ČR		
a	Slovenska.	Výprava	potrvá	téměř	dva	měsíce,	zprávy	o	ní	bude	
Pavlína	Folovská	podávat	prostřednictvím	satelitního	telefonu.	Prů-
běh	expedice	můžete	sledovat	na	www.odskacemesitozavas.cz.	

Letní jazyková škola
Od	7.	do	21.	srpna	2011	se	11	dětí	z	dětských	domovů	zúčastnilo	
letní	jazykové	školy	ve	Velké	Británií.	Děti	chodily	do	různých	jazy-
kových	škol	a	bydlely	v	rodinách.	O	jejich	zážitcích	nejlépe	vypoví-
dá	dopis	od	patnáctiletého	Lukáše:	„Chtěl	bych	Vám	potvrdit,	že	učit	
se	cizí	jazyk	v	zahraničí	je	ta	nejkouzelnější	metoda	na	světě.	Během	
pár	dní	vás	prostředí	donutí	mluvit.	Užíval	jsem	si	každou	minutu,	
bylo	to	super	a	věřím,	že	se	sem	v	budoucnosti	vrátím.	Nejenže	jsem	
získal	certifikát,	ale	také	jsem	nabral	nové	zkušenosti	samostatného	
cestovatele.“	Projekt	významně	finančně	podpořil	ČSOB	Asset	Ma-
nagement,	partnerem	projektu	byla	společnost	INTACT.

Autoři fotografií: Macciani, Karolina Granja, Ondřej Němec, Otakar Macák a archiv VDV

http://www.odskacemesitozavas.cz
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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...

	 	7. října, 8. listopadu a 13. prosince 2011
bude	zasedat	správní	rada	Výboru	dobré	
vůle	–	Nadace	Olgy	Havlové.	Pokud	
se	chystáte	podat	žádost	o	nadační	
příspěvek,	podívejte	se	prosím	na		
www.vdv.cz/poskytovani-grantu.	

	 	od 7. září do 21. října 2011
probíhá	charitativní	himálajská	expedice,	
které	se	účastní	Pavlína	Folovská.	Průběh	
expedice	můžete	sledovat	na		
www.odskacemesitozavas.cz.	

	 	 	od 14. září do 14. října 2011
poběží	video	soutěž	kampaně	
„Odskáčeme	si	to	za	Vás!“	s	názvem	
„Na	jaké	vrcholy	chceš	dosáhnout	ty?"	
Více	informací	naleznete	na		
www.odskacemesitozavas.cz.

	 	od 27. října 2011 do 29. února 2012
proběhne	v	Středočeském	muzeu	
v	Roztokách	u	Prahy	výstava	
o	manželkách	prezidentů	republiky.	
Výstavu	s	názvem	„První	dámy	–	osud,	
poslání,	úděl?	Životy	v	paprscích	slávy	
–	v	šeru	neviditelnosti“	pomohl	připravit	
VDV	zapůjčením	osobních	předmětů	
paní	Olgy	Havlové.	Více	informací	
na	www.muzeum-roztoky.cz.	

	 	2. listopadu 2011
otevřeme	pokračování	putovní	výstavy	
fotografií	o	paní	Olze	Havlové	v	Jablonci	

nad	Nisou.	Vernisáž	proběhne	od	17	hodin	
v	Eurocentru	Jablonec	nad	Nisou.		
Výstava	potrvá	do	konce	roku	2011.

	 	17. října 2011
K	Mezinárodnímu	dni	boje	proti	chudobě	
pořádá	EAPN	ČR	dne	17.	října	2011	
v	Poslanecké	sněmovně	PČR	první	
pražské	setkání	osob	se	zkušeností	
chudoby.	Záštitu	poskytla	poslankyně	
Lenka	Kohoutová,	finančně	přispěl	VDV.	
Účelem	tohoto	setkání	je	dialog	zástupců	
veřejné	správy	a	lidí,	jejichž	problémy	
se	veřejná	správa	pokouší	řešit.	Více	na	
www.eapncr.cz.

	 	od 9. do 30. listopadu 2011
se	až	16	dětí	s	vážným	onemocněním	
horních	cest	dýchacích	ze	severních	Čech	
zúčastní	diagnostického	a	terapeutického	
pobytu	ve	Vysokohorské	klinice	v	Davosu.

	 	13. listopadu 2011
v	19	hodin	uspořádá	Advokátní	kancelář	
KŠB	v	kostele	sv.	Šimona	a	Judy	Bene-
fiční	koncert	dobré	vůle.	S	klasickým	
repertoárem	vystoupí	Pražská	komorní	
filharmonie	s	libereckou	sopranistkou	
Olgou	Jelínkovou	a	Brixiho	akademický	
soubor	z	Prahy.	Výtěžek	ze	vstupného	
bude	věnován	na	program	VDV	Senior,	
jenž	sleduje	zkvalitnění	sociálních	služeb	
pro	starší	a	je	součástí	Evropského	roku	
přípravy	na	stárnutí	2012.

	

	 	12. prosince 2011
v	16	hodin	otevřeme	v	Poslanecké	
sněmovně	Parlamentu	ČR	výstavu	obrazů	
Waltera	Liggesmeyera	z	Dortmundu.	
Po	ukončení	výstavy	budou	obrazy	
vydraženy	a	výtěžek	půjde	na	podporu	
programů	VDV.	

	
  Podrobnosti ke všem akcím získáte  

na www.vdv.cz

http://www.vdv.cz/poskytovani-grantu

