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         „Ukaž mi směr 
a já si cestu najdu!“

                                           Naděžda Nováková,  
laureátka Ceny Olgy Havlové 2017
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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.

Milí přátelé,
ve svých rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Dobré zprávy, které vychází při 
příležitosti udílení Ceny Olgy Havlové 2017. Jedná se o nejvýznamější a největší událost 
naší nadace, díky které můžeme upozornit na život lidí se zdravotním postižením a ocenit 
výjimečné osobnosti, které navzdory svému handicapu zasvětily svůj život pomoci 
potřebným.

Cena Olgy Havlové je také každoročním mezníkem naší činnosti, kdy se můžeme 
ohlédnout za uplynulým rokem. Při této příležitosti totiž prezentujeme naši výroční zprávu 
za rok 2016 a předkládáme našim dárcům, partnerům a široké veřejnosti zprávu o činnosti 
a hospodaření nadace. 

V neposlední řadě je udílení ceny příležitostí poděkovat našim dárcům, partnerům, 
dobrovolníkům a upozornit na vynikající projekty neziskových organizací.

Nově vycházející číslo Dobrých zpráv zrcadlí poslání Ceny Olgy Havlové – představuje 
příběh letošní  laureátky paní Naděždy Novákové, kterou vybrala z navržených kandidátů 
odborná porota. Paní Naďa nehledě na vlastní onemocnění roztroušenou sklerózou pracuje 
jako dobrovolnice pro organizaci Roska Ostrava. Hana Potměšilová, která ji na ocenění 
navrhla, o ní napsala: „Ve své profesi se věnuji pacientům s roztroušenou sklerózou a Naďu 
jsem poznala někdy před 15 lety. Mezi pacienty s touto nemocí je jediná, kdo druhou část 
svého profesního života zasvětil pomoci lidem se stejnou diagnózou a jejich rodinným 
příslušníkům.“

Letos poprvé měla možnost také veřejnost vybrat si z nominovaných vlastního 
kandidáta, kterému udělí Cenu veřejnosti; vybrala si Michala Šimůnka.

Na stránkách časopisu najdete i jména všech nominovaných na Cenu Olgy Havlové. 
Jejich práce pro druhé je nesmírně důležitá, potřebná a přínosná, a proto si i oni zaslouží 
ocenění a respekt, byť nemá podobu sochy od Olbrama Zoubka, kterou přebírá pouze 
laureát.

Navzdory tomu, že na slavnosti máme možnost poděkovat jen několika jednotlivcům 
a organizacím, naše poděkování patří všem, kterým není lhostejný osud lidí se zdravotním 
postižením a zasazují se o zlepšení kvality jejich života. Děkujeme!

Přejeme Vám příjemné čtení.  

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Jak jste zjistila, že se 
u vás objevila roztroušená 
skleróza? 
Že jde o tuto nemoc, to jsem zprvu ne-
věděla. V NHKG jsem začínala jako 
navíječka, která navíjí měděný drát 
na šablony jednotlivých cívek, jež se 
používaly na převíjení motoru. Poz-
ději jsem přešla na těžkou navijárnu, 
kde jsem dělala přípravu pro převíjení 
velkých strojů: sundávala jsem staré 
izolace z cívek, aby se tam po důklad-
ném očištění dala izolace nová. Šlo 
o práci dost náročnou a hlavně při ní 
bylo potřeba mít sílu v rukách. A mě 
začaly postupně ruce podivně brnět. 

Kdy jste to zjistila poprvé?
To jsem si uvědomila až zpětně, 
protože zpočátku to nebylo něco, co 
by mě nějak omezovalo. První brnění 
se u mne projevilo po porodu druhé 
dcery, tedy v mých 24 letech. Teprve 
když se z této „drobné potíže“ stala 
„větší potíž“, šla jsem k lékaři.

poznal hned, o co se jedná?
Ne. Nejprve se jenom vyloučilo, že 
by šlo o onemocnění páteře. Roztrou-
šenou sklerózu mi diagnostikovali až 
po šesti letech.

věděla jste, co to pro vás 
jako pacienta znamená?
O nemoci jsem v té době nevěděla 
nic. Jen to, že člověk s roztroušenou 
sklerózou může skončit na vozíku. 
Ale tím, že se po několika měsících 
můj zdravotní stav normalizoval, 
jsem to nijak neřešila.

Co nemoc zbrzdilo?
Kortikoidy. Měla jsem velké štěstí, 
že mi je nasadili včas a léčba zabrala. 
Dneska jsou medicínské možnosti, 
jak postupovat proti této autoimunit-
ní nemoci, mnohem větší. 

Jak se postavila k vaší nemoci 
rodina a vaši nejbližší? 
Mám perfektní rodinné zázemí, takže 
nejvíce mne podržel můj manžel 
a obě dcery Alena a Jana. Můj neu-
rolog mi řekl, že se s touto diagnó-
zou dá žít normálně a že záleží jen 
na mně, jak se s tím dokážu srovnat. 
Takže jsme doma mou roztroušenou 
sklerózu nijak zvláštně neřešili a já 
se s ní naučila žít.

změnil se v té době nějak 
váš způsob života? 
Do doby, než jsem opustila 
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NaDěžDa NOváKOvá, 
laUrEátKa CENy 
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UKaž mi 
směr a Já 
si CEstU 
NaJDU!

paní Naďa (1961) pochází ze 
Šenova nedaleko Ostravy. 
vychodila tam základní školu 
a prožila dětství, ponořená 
do sportovních her, radosti 
z pohybu a tance, ale i vtaže-
ná do světa knih. měla velmi 
ráda zvířata a přála si stát 
se veterinářkou. Její sen se 
nesplnil – po nepřijetí na ze-
mědělskou školu absolvovala 
tříletý obor elektromecha-
ničky v učilišti NHKg (Nová 
huť, dříve Nová huť Klemen-
ta gottwalda, je hutnický 
a strojírenský komplex na-
cházející se v Ostravě – pozn. 
red.) a do NHKg potom také 
nastoupila jako mechanička. 
při práci si později večerně 
dodělala maturitu. a pak se 
to stalo: do dobře našlápnu-
tého života jí vstoupila ne-
moc: roztroušená skleróza… →

Irena Šatavová 
Foto: Zdeněk Chrapek a z archivu N. Novákové



zaměstnání, ani ne. Jen každé nachlazení 
a virózy jsem musela (a snažila se) pořád-
ně vyležet a vyléčit. 

Nakonec jste ale musela kvůli 
nemoci ze zaměstnání odejít, 
že?
Po druhé mateřské jsem nadále pracovala 
jako elektromechanik na těžké navijárně, 
ale postupem času se pro mě práce stávala 
čím dál tím více náročná: byla úkolová 
a síla v mých rukách ubývala. Takže 
jsem se v roce 2004 se zaměstnavatelem 
dohodla, že po 24 letech práce v NHKG 
z práce odejdu, a dostala jsem částečný 
invalidní důchod. Tři roky jsem pak byla 
registrovaná na úřadu práce…

tato nemoc, kdy se jedná 
o atrofii svalů, postihuje nejen 
tělo, ale útočí i na psychiku. Jak 
jste se s tím vyrovnávala? 
Sice nejsem odborníkem na léčbu roztrou-
šené sklerózy, ale sama za sebe vím, že 
psychika je u této nemoci velmi důležitá. 
A také je dobré, když se člověk s nemocí 
srovná a začne ji brát jako součást svého 
života. A to není pro některé pacienty 
s roztroušenou sklerózou jednoduché.

Jak těžké to bylo pro vás?  
Co vám pomohlo?
Kromě rodiny, jež mě podržela, to byla 
organizace Roska, která sdružuje lidi 
s roztroušenou sklerózou a pomáhá jim. 
To, že jsem se stala jejím členem, bylo tím 
nejlepším, co mě mohlo potkat! Setkala 
jsem se zde s lidmi, kteří měli různé han-
dicapy, a přesto byli nabití optimismem, 
pohodou a dobrou náladou. Zakládající 
předsedkyně Rosky Ostrava, PhDr. Jana 
Grabařová, mě dostala i svým přístupem 
k nemoci a černým humorem. 

můžete rosku stručně 
představit?
Regionální organizace Roska Ostrava 
vznikla jako klub při Svazu postižených 
civilizačními chorobami (SPCCH) v roce 
1987. Od roku 1992 je součástí Unie 
Roska, jejímž cílem bylo a je sdružovat lidi 
s roztroušenou sklerózou a pomáhat jim.

vraťme se ještě do doby, kdy 
jste se s roskou setkala poprvé. 
To bylo v roce 1999 a už tehdy měla Roska 
Ostrava dobré jméno. Její zakládající člen-
ky, Jana Grabařová a Hanka Zavřelová, 
byly pro mne velkým vzorem a hodně jsem 
se od nich naučila. Cítila jsem, že by mě 
tato práce pro lidi postižené stejně jako já 
bavila, a než jsem se nadála, už jsem byla 
v roce 2003 zvolená předsedkyní Rosky 
Ostrava. Snažila jsem se organizaci posu-
nout trochu výš a hlavně nezklamat. Což 
se mi daří díky naší perfektní účetní paní 
Mirce, která celou tu dobu držela a i dnes 
přes svůj úctyhodný věk stále pevně drží 
otěže našeho účetnictví.

to znamená, že jste se stala 
předsedkyní rosky Ostrava rok 
před tím, než jste opustila své 
zaměstnání?
Ano, ale šlo a stále jde o práci dobrovol-
nickou, neplacenou.

Co pro své členy děláte?
Pořádáme pro ně aktivity k posílení jejich 
fyzické a psychické kondice. Organizu-
jeme cvičení jak pro mobilní, tak také 
imobilní pacienty, cvičíme v posilovně, 
děláme Pilates, chodíme plavat, jezdíme 
na koních, hrajeme kuželky, bowling, po-
řádáme týdenní rekondiční pobyty. A také 
výstavy výtvarných prací našich členů-pa-
cientů s roztroušenou sklerózou. 

vím, že organizujete též zájezdy 
bezbariérovým autobusem. Jak 
jste se k tomu dostala?
Viděla jsem, že spousta členů Rosky je 
na vozíku a mají problém se vůbec někam 
dostat. Tak mě napadlo vymyslet nějaké 

aktivity i pro ně. „Vždyť si můžeme pro-
najmout bezbariérový autobus či udělat 
bezbariérové rekondiční pobyty!“ řekla 
jsem si. Někdy to byl oříšek, ale nakonec 
se to povedlo. Největší ohlasy mají bez-
bariérové zájezdy, kdy bouráme bariéry 
při poznávání ČR. Poděkování účastníků 
zájezdu za krásné zážitky na místech, 
kam by se mnozí bez Rosky nedostali, 
mi dodává další sílu k práci a posiluje mé 
vědomí, že tato práce má smysl!

Kde všude jste už byli?
To bude dlouhý výčet! Navštívili jsme 
v Praze Národní divadlo či výstavu Titanic, 
viděli jsme Slovanskou epopej, zajeli jsme 
si do Kutné Hory, vystoupali na rozhlednu 
Kaňk, prohlédli si zámek Lysnice stejně 
jako Lázně Poděbrady či Třeboň, projeli 
se úzkokolejkou, na Šumavě jsme byli 
na Kvildě, na Lipně jsme vystoupali stez-
kou do korun stromů, navštívili jsme Ledni-
ci, Velehrad, Strážnici… Mám pokračovat? 
Byli jsme v Moravském krasu, projeli jsme 
Baťův kanál, navštívili jsme skanzen vin-
ných sklepů Petrov-Plže, ZOO Zlín, Svatý 
kopeček u Olomouce i Olomouc, Arbore-
tum Nové Dvory, hrad Helfštýn, Muzeum 
klobouků Tonak, sklárnu Crystalex Karo-
línka, výrobní závod Marlenka, v Krakově 
jsme byli v solném dole Welička…

stačí, stačí! vidím, že jste 
projeli spoustu míst a věřím, 
že tyto návštěvy nemocným 
vrátí zase pocit „ne-nemoci“, 
nabijí je energií, obohatí novými 
poznatky a jistě má léčebný 
vliv i to, že se setkávají pospolu 
a vzájemně se posilují. Jak na to 
vše sháníte finanční prostředky?
Od nadací, z dotací, grantů a sponzor-
ských darů. Je to rok od roku složitější! 
Ročně napíšeme kolem 20–25 žádostí, 
ke kterým musíme na konci roku dodat 
závěrečné vyúčtování. Závěr roku, kdy 
se zároveň s novými žádostmi obracíme 
na další dárce a instituce, je pro nás věru 
hodně náročným obdobím.

Kromě toho, že jste předsedkyní 
rosky Ostrava a několik let jste 
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„NEříKEJ,  
žE NEmůžEŠ,  
KDyž NECHCEŠ, 
prOtOžE přiJDOU 
DNy, KDy bUDEŠ 
CHtít a NEbUDEŠ 
mOCt.“



byla i místopředsedkyní výkonné 
rady Unie roska, pracujete též 
jako koordinátorka ms centra 
rosky Ostrava (ms = multiple 
sclerosis). Co to obnáší?
MS centrum Rosky Ostrava jsme zalo-
žili v roce 2007. Navedla mě na to moje 
výborná poradkyně na úřadu práce, kde 
jsem byla po odchodu z NHKG tři roky 
registrovaná. Poradila mi, aby se Roska 
zapojila do nového ročního projektu 
obecně prospěšné práce. Po jeho ukončení 
jsme pak sami zřídili chráněné pracovní 
místo pro lidi s roztroušenou sklerózou 
a já zde pracuji jako koordinátorka centra 
na poloviční úvazek. Úřad práce nám 
na základě toho, že zde pracují lidé s po-
stižením, částečně přispívá na mzdy. 

Čím se v centru zabýváte? 
Něco vyrábíte, nebo jde o práci 
poradenskou?
My nic nevyrábíme ani neprodáváme. MS 
centrum Rosky Ostrava je místem, odkud 
koordinuji činnost naší organizace; máme 
zde počítačové zázemí, tiskárnu, kopírku, 
shromažďujeme zde veškerou dokumen-
taci. Zároveň je to kontaktní místo nejen 
pro pacienty s roztroušenou sklerózou, ale 
i pro jejich rodinné příslušníky, přátele, 
pečovatele a další lidi, kteří tu získávají 
informace o tom, co Roska Ostrava pro 
své členy organizuje, zapůjčujeme jim od-
bornou literaturu, časopisy i rehabilitační 
přístroje, jako je např. Motomed.

Když se ohlédnete 
na uplynulých 14 let, během 
nichž stojíte v čele ostravské 
rosky, jak ta léta hodnotíte?

Nikdy by mne nenapadlo, že budu dělat 
takovou práci a že mne to bude tak bavit. 
Myslím si, že jsem měla velké štěstí 
na lidi, které jsem potkala. Kromě již zmí-
něných žen, jež mne motivovaly a podr-
žely, chci jmenovat zejména MUDr. Olgu 
Zapletalovou, která je naším odborným 
garantem, a MUDr. Pavla Hradílka, jenž 
vede RS centrum Neurologické kliniky 
Fakultní nemocnice Ostrava a spolupra-
cuje s naší Roskou Ostrava. Bez nich by 
Roska Ostrava nebyla tam, kde teď je, 
a tím, co dnes je. A nejde jen o spolupráci 
odbornou, ale i o lidskou vzájemnost – 
osobně se zapojují dle svých možností 
do akcí, které pořádáme; tito odborní lé-
kaři s námi například vystoupili na Lysou 
horu a letos se chystáme společně pokořit 
Sněžku. Moc si toho vážíme! Velkým 
přínosem pro nás bylo a je i zapojování 
rodinných příslušníků našich členů do po-
řádaných aktivit.

to je vlastně i váš případ. 
Nevyčítají vám někdy vaši 

nejbližší, že byste se měla více 
starat o sebe a nevydávat ze 
sebe tolik pro druhé?
Moje rodina mi od začátku nesmírně 
pomáhá a největší podporu a jistotu mám 
ve svém manželovi Stanislavovi. Ale 
nyní už cítím, že s příchodem vnoučátek 
(v dubnu se nám narodil první vnouček 
Ondra a na podzim k němu přibude 
druhé vnoučátko) nastal čas trochu ubrat 
a víc si užívat role babičky, neboť život 
někdy velmi rychle utíká… Začnu se 
i víc starat o sebe – minimálně pojedu 
do lázní!

Co vás drží a posiluje, když 
nemoc přejde do fáze zhoršení?
Když je mi nejhůř, tak zvolním, vypnu, 
relaxuji: mám ráda hudbu, tanec, baví mě 
číst si, zajít do divadla, do kina… Když 
bylo opravdu zle, tak jsem se v duchu 
sama sebe tázala, zda mi ta práce stojí 
za to. To se stalo, když měl manžel zdra-
votní problémy, a opravdu jsem na dva 
měsíce vypnula. Manželova úspěšná 
rekonvalescence mě však opět nakopla. 
Práce se v mezidobí nahromadilo, že ne-
vím, kam dřív skočit.  A opět je to rodina 
– manžel, děti a teď i nová role babičky – 
co mne drží a posiluje. 

máte nějaké svoje životní motto, 
které vám pomáhá?
Mám a je od pana Wericha: „Neříkej, že 
nemůžeš, když nechceš, protože přijdou 
dny, kdy budeš chtít a nebudeš moct.“ 0

RozhovoR dobré zprávy 2/2017    5

mEziNárODNí DEN rOztrOUŠENé sKlErózy 

poslední květnová středa, která letos připadá na 31. května, se 
bude už podeváté připomínat jako mezinárodní den roztroušené 
sklerózy. roska Ostrava k tomuto dni už tradičně pořádá mezi-
národní odborný seminář v sanatoriu Klimkovice. ten letošní se 
konal 24. května a zúčastnily se ho též pacientské organizace 
zabývající se roztroušenou sklerózou ze slovenska a z polska. 



laUrEát CENy vEřEJNOsti  
miCHal ŠimůNEK
předseda společnosti C-m-t, z. s.

Pan Michal Šimůnek se narodil 6. září 1976 v Turnově. Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy 
univerzity v Brně. Je ženatý a má syna. Michal Šimůnek stál v roce 1999 u zrodu Společnosti C-M-T, 
jejímž cílem je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob s onemocněním Charcot – 
Marie – Tooth, nemoci, která se projevuje postupným zhoršováním hybnosti dolních i horních kon-
četin následkem poškození jejich periferních nervů. Touto nemocí Michal sám trpí a v současné době 
je již plně odkázaný na invalidní vozík. Jako právník poskytuje členům spolku, ale i mnoha dalším 
lidem s jinými diagnózami zdarma odborné sociální a právní poradenství a ve sporech za práva svých 
klientů je velmi úspěšný. V roce 2013 se významně angažoval v záchraně dětské léčebny Vesna v 
Janských Lázních a sám zorganizoval protestní shromáždění proti tomuto kroku, byl též mluvčím 
Krizového štábu lázeňství. O tři roky později se aktivně podílel na vyjmutí lázní v Janských Lázních 
z privatizačního projektu, což nakonec vláda schválila. V roce 2012 inicioval změnu zákona o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením, týkající se odstranění odlišného postavení příjemců 
příspěvku na zakoupení motorového vozidla.

pODěKOváNí 
při CENě Olgy HavlOvé 2017 zísKali:
za výzNamNOU fiNaNČNí pODpOrU
→  Hans Wendel, spol. s r. o. & Co., k. s. – za významnou finanční podporu programu Cesty 

k integraci
→  EKObUs, a. s. - za dlouhodobou podporu programu Senior cestou Adventních koncertů 

dobré vůle pořádaných Advokátní kanceláří KŠB 
→  petr Knapp, člen představenstva ČsOb – za uspořádání sbírky ve prospěch Fon-

du vzdělání, která vynesla více než 400 tisíc korun, a za dlouholetou podporu nadace
→  soňa Nigrinová – za podporu projektů Senior a Fond vzdělání pořízením daru ze 

závěti a financování stipendií pro handicapované studenty

za úČiNNOU spOlUpráCi
→  Dobrovolníci z ibm – za inovaci projektu Cena Olgy Havlové vytvořením webových stránek 

a systému hlasování
→  Divadlo lEtí – za přípravu úspěšné inscenace Olga (Horrory z Hrádečku) připomínající život 

Olgy Havlové a uspořádání benefičního představení ve prospěch VDV
→  Economia, a. s. – za dlouholetou pomoc při propagaci Adventních koncertů dobré vůle pořáda-

ných Advokátní kanceláří KŠB
→  Naděžda Holíková – za dobrovolnickou činnost pro VDV

za vyNiKaJíCí rEalizaCi prOJEKtU
→  lukáš Hejna, sdružení via, z. ú. – za vytvoření a správu portálu Darujme.cz, který významně 

přispěl k rozvoji dárcovství v ČR 
→  bronislava Husovská, ředitelka mobilního hospice Ondrášek, o. p. s. – za provázení 

nevyléčitelně nemocných dětí v posledním období života v jejich domácím prostředí 
→  alexandra Doleželová, ředitelka Jako doma – Homelike, o. p. s. – za založení projektu 

Kuchařky bez domova, umožňujícího zapojení žen v sociální tísni zpátky do společnosti 
→  Jakub roun, předseda správní rady statku vlčkovice, o. p. s. – za zabezpečení 

sociálního bydlení lidem v nouzi ze Středočeského kraje

cena olgy havlové     6
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→  andrea brzobohatá, zakladatelka občanského sdružení 
NO FOOT NO STRESS, nominována za pomoc lidem 
po amputaci dolních končetin

→  Jitka Červenáková, předsedkyně revizní komise Pomoc 
bližnímu, z. s., nominována za neúnavnou pomoc seniorům 
v Lounech 

→  alena Dobrovolná, předsedkyně Gospel Train, z. s., 
nominována za založení a propagaci gospelové školy 
a pořádání benefičních koncertů ve prospěch handicapovaných

→  lenka Hirešová, psychiatrička, nominována za pomoc 
lidem s duševním onemocněním

→  Jiří Holub, nominován za dobrovolnickou činnost v ERGO 
Aktiv – centru rehabilitací po mrtvici a poškození mozku 
a také ve Sdružení pro integraci a migraci

→  Eliška Hrozová, obchodní referentka ve společnosti 
Reparto Zábřeh, s. r. o., nominována za dobrovolnickou práci 
ve prospěch lidí se zdravotním postižením v Šumperku

→  luboš Krapka, ředitel Nadačního fondu Mathilda, 
nominován za pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením

→  ladislav Kratina, vedoucí projektu v organizaci Sportem 
proti bariérám, z. s., nominován za realizaci projektů 
na pomoc paraplegikům

→  adam Kratochvíl z Centra pro rodinu a sociální péči, z. s., 
nominován za občanskou angažovanost a rozvoj sociálních 
služeb

→  lubomír Krejčí, zakladatel společnosti BeneCYKL, s. r. o., 
a předseda sdružení ParaCentrum Fenix v Brně, nominován 
za pomoc lidem po úrazu páteře a jejich vzdělávání

→  Ctibor lacina, vedoucí pracovník v Klubu Mosty, 
nominován za osvětu a prosazování změny v přístupu k lidem 
s duševním onemocněním

→  milan linhart, předseda Odboru zrakově postižených 
v Klubu českých turistů Ostrava, nominován za pomoc lidem 
s těžkým zrakovým postižením

→  Kateřina maxová, předsedkyně spolku DMO pobyty, 
nominována za pořádání pobytových a společenských akcí pro 
osoby s dětskou mozkovou obrnou

→  aleš moravec, vedoucí provozu v počítačové firmě Numex, 
nominován za rozsáhlé a dlouhodobé aktivity pro nevidomé

→  Naděžda Nováková, předsedkyně ROSKA Ostrava, 
nominována za dlouholetou práci ve prospěch osob 
s roztroušenou sklerózou

→  luděk Nevoral, ředitel SPID handicap, o. p. s., nominován 
za neúnavnou práci na pomoc vozíčkářům

→  Naděžda mrnková, předsedkyně organizace Klíč – spolek 
invalidů Cvikov, z. s., nominována za práci pro zdravotně 
handicapované ve Cvikově

→  tomáš pik, zaměstnanec charitativního obchodu Hvězdný 
bazar, nominován za bourání bariér v tabuizované oblasti 
sexuality lidí s handicapem

→  tomáš pouch, předseda spolku Černí koně, z. s., 
nominován za rozvoj paracyklistiky v České republice

→  michal prager, ředitel Pestrá společnost, o. p. s., nominován 
za odstraňování bariér ve veřejném prostoru 

→  bára rektorová, majitelka cateringové společnosti 
Sushiqueen, nominována za rozsáhlou podporu charitativních 
projektů

→  michal roškaňuk, předseda Adventor, o. s., nominován 
za práci pro osoby s poruchami autistického spektra

→  michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T, z. s., 
nominován za prosazování zájmů a potřeb lidí s těžkým 
neurologickým onemocněním

→  Jan Škrkal, předseda spolku Parkinson Slovácko, z. s., 
nominován za neúnavnou práci ve prospěch lidí 
s Parkinsonovou nemocí

→  Kateřina vítová, právní poradkyně APERIO – společnost 
po zdravé rodičovství, z. s., nominována za poskytování 
sociálně-právního poradenství

→  marie žampachová, ambasadorka Spolku Ichtyóza, 
nominována za osvětovou činnost o závažném kožním 
onemocnění ichtyóze

CENU Olgy HavlOvé 
poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem 
upozornit na život lidí se zdravotním postiže-
ním, kteří se vyrovnali se svým handicapem 
a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překo-
návání překážek, která často chybí i zdravým 
lidem, je pro činnost výboru dobré vůle velkou 
inspirací.
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zE živOta vDv
připravila Hana Fűleová
Foto: Alex Macciani, Monika Granja, Kateřina Kubínová a archiv VDV

vDv na jaře rozdělil více než 4 miliony korun 
Správní rada VDV na svých zasedáních projednala žádosti o podporu v programech Senior, Paliativní 
péče a Obyčejný život. V rámci programu Senior se rozhodla podpořit celkem 46 žádostí částkou 
2 315 000 korun, v rámci programu Paliativní péče podpořila 23 žádostí sumou 1 180 000 korun. 
Na doporučení poradního sboru programu Obyčejný život pak podpořila 19 organizací částkou 
810 000 korun. 

stipendijní programy vDv
VDV v březnu udělil stipendia z Fondu vzdělání 13 novým studentům, z nichž většina pochází z dět-
ských domovů. Letos bude z fondu pobírat stipendium celkem 88 mladých lidí se zdravotním postiže-
ním či z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin. Tento projekt trvá již 22 let za stálé podpory 
ČSOB. Dne 17. března VDV pro studenty programů Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly uspořádal 
prohlídku urychlovače (mikrotron) umístěného pod Vítkovem. Studenty provedl David Chvátil z Ústa-
vu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Charitativní běh
Svou účastí na pražském půlmaratonu přispěli běžci na pomoc lidem se zdravotním postižením ne-
uvěřitelnou částkou 332 250 korun! Na této částce se významně podílely sbírky jednotlivých běžců 
(Zuzana Drotárová, Jan Lachman, Jiří Logojda, tým Panalpina, tým Maxprogres, Jitka Korejzová, 
Kateřina Kubínová a tým Augustine Runs), které vynesly 151 150 korun, a Běh ČSOB pro dobrou věc, 
jehož výtěžek představuje 77 700 korun.

přednášky pro veřejnost a seminář pro NNO
V rámci cyklu Zdraví a životní styl se konaly v Městské knihovně v Praze další přednášky pro veřej-
nost: v dubnu na téma Diabetologie, kterou vedla MUDr. Katarína Halčiaková, a v květnu na téma 
Jak zvládat alergie? – II, pokračování úspěšné přednášky prof. Vojtěcha Thona z dřívější doby. Pro 
zástupce nestátních neziskových organizací a odbornou veřejnost uspořádal VDV 24. dubna seminář 
s workshopem Neurorehabilitace pro děti s dětskou mozkovou obrnou. Pozvání přednášet na semináři 
přijaly špičky v oboru léčby dětské mozkové obrny.

akce pro veřejnost
25. dubna se konala v prostorách VDV beseda s disidentkou, publicistkou a překladatelkou Petruškou 
Šustrovou, věnovaná Olze Havlové. Diskuzi moderoval Martin Churavý. S činností VDV se veřejnost 
mohla seznámit ve stánku nadace na veletrhu neziskových organizací NGO Market 12. dubna, na 
festivalu Veggie Náplavka 1. května a také na běžeckých závodech RunCzech v Praze 1. dubna a 7. května.

Kytara pro maxima
VDV zaštítil charitativní projekt zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Honzy Homoly – dražbu kytary, 
na kterou tento umělec původně hrál v kapele. Poté se jí rozhodl věnovat na pomoc pro šestiletého 
Maxima, který trpí vzácným těžkým onemocněním, tzv. Mabry syndromem. Tělo nástroje zdobí mno-
ho podpisů známých osobností, které Honza získával po celý rok. Dražba nástroje proběhla v dubnu 
na serveru Aukro.cz a vynesla 120 100 korun. Současně byla zřízena sbírka, na kterou mohla veřejnost 
přispívat na pomoc malému Maximovi. 

Cena arnošta lustiga pro Danu Němcovou
Dana Němcová (83), dlouholetá předsedkyně správní rady VDV a nyní její členka, převzala 2. května 
2017 na Magistrátu hl. m. Prahy Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. 
Srdečně blahopřejeme!

aktuálně

Foto: Alex Macciani, Monika Granja, Kateřina Kubínová a archiv VDV



O tom, čím se liší sociální firma od běžného zaměstnavatele 
osob se zdravotním postižením, zda se vyplatí podporovat 
profesní růst handicapovaných či jaká je úloha sociální firmy 
při komplexní integraci zdravotně handicapovaných do plno-
hodnotného života, diskutovali odborníci z praxe. Během 
besedy se účastníci shodli, že každá firma by měla mít sociální 
aspekt, že ve společnosti stále existuje řada předsudků v oblas-
ti zaměstnávání handicapovaných a že dodnes zaměstnavatelé 
sociálních podniků čelí řadě legislativních bariér v této oblasti.

Záznam z diskuse je umístěn na stránkách VDV:
www.vdv.cz/clanky/vzdelavani/. 

Prvním impulsem pro odvážlivce bylo dát důstojné za-
městnání lidem obtížně zaměstnavatelným. Ukázalo se, že 
sociální podnikání oživuje mezilidské vztahy v komunitě, 
zlepšuje životní prostředí a přináší zisk, který je použit na 
rozvoj podniku nebo na veřejně prospěšné cíle.

Veřejná prospěšnost může být dána sociální anebo zdra-
votně sociální službou (např. restaurace zaměstnávající lidi 
s mentálním postižením), vzdělávací institucí (např. školicí 
středisko s ubytováním), truhlářskou dílnou, ale také ze-
mědělskou aktivitou (např. pěstounské rodiny zaměřené na 
vinohradnictví, pěstování léčivých bylin či chov ovcí) apod. 

Sociální podniky se zabývají zaměstnáváním lidí se 
zdravotním nebo sociálním handicapem. Záleží na organi-
zaci, která sociální podnik zřizuje, a na úrovni jeho manage-
mentu, zda se dílo podaří. Jako zřizovatel přichází v úvahu 
nejčastěji zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšná 
společnost, společnost s ručením omezeným či družstvo. 
Není vyloučena ani veřejná zakázka obce, města nebo měst-
ské čtvrti, jíž se může zúčastnit jakýkoliv právní subjekt.

Velikost sociálního podniku není nikterak limitována. Pro 
velké podniky je však obtížné dodržovat pravidla, která jsou 
vlastní sociálnímu podnikání. Zaměstnávání lidí se zdravot-
ním či sociálním handicapem vyžaduje typ činnosti přizpů-
sobené potřebám zaměstnanců – možnost úpravy pracovní 
doby, možnost rehabilitace a relaxace, více přestávek při 
náročných nebo jednotvárných pracovních činnostech, psy-
chologické poradenství, bezbariérové a bezpečné prostředí, 
neformální zájem o problémy zaměstnanců.

Tyto zvláštní podmínky zvyšují náklady na provoz sociál-
ního podniku. Zcela bez podpory se sociální podnik dá těžko 
provozovat, zvláště na počátku. Proto může být příjemcem 
dotací na podporu zaměstnávání, dávek v rámci aktivní politi-
ky zaměstnanosti aj., nicméně každý z nich postupně směřuje 
k nezávislosti na veřejných zdrojích. Tím se zásadně liší od 
chráněných dílen, které se jako sociální služba bez dotací 
neobejdou, a ani se o to nesnaží.
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sOCiálNí firma 
tváří v tvář 
byzNysU

OKéNKO 
milENy ČErNé
CO vítE O …?

vDv ve spolupráci s Knihovnou václava 
Havla pravidelně pořádá besedy věno-
vané aktuálním, závažným a citlivým 
společenským otázkám. v pořadí již třetí 
diskuse, která se konala 30. března, byla 
zaměřena na sociální podnikání.

sociální podnik je pojem relativně 
nový a zákonné podmínky pro jeho 
fungování nejsou prozatím v Čr 
definovány. realita však již předstihla 
zákonné předpisy. 

sOCiálNí pODNiKáNí

Zleva Veronika Sedláčková, moderátorka 
diskuse, JUDr. Jan Hutař, právník dlouhodobě se 
specializující na legislativu zaměstnávání a nositel 
Ceny Olgy Havlové za rok 2008, Jiří Herynek, 
zakladatel družstva invalidů Ergotep Proseč 
a nositel Ceny Olgy Havlové za rok 2007, Vojtěch 
Sedláček, zakladatel Agentury ProVás, s. r. o., 
a iniciátor projektu Nejdřív střecha.

Monika Granja 
Foto: Zdeněk Chrapek



Milan je jedním z 88 studentů, které v současné době Fond vzdě-
lání podporuje. Fond, který před 22 lety společně vytvořily VDV 
a ČSOB, vynaložil na studium dětí a mladých lidí se sociálním či 
zdravotním znevýhodněním téměř 30 milionů korun. 

fond vzdělání podporuje talentované mladé lidi
Čtyřiadvacetiletý Milan toho v životě již zažil mnoho. Jako půl-
roční miminko byl umístěn do dětského domova. Ve třech letech 
se díky šťastnému osudu dostal do pěstounské péče, kde vyrůstal 
s dalšími třemi sourozenci. „A jsem za to neskutečně vděčný! 
Tohle je moje rodina a vím, že se k ní mohu kdykoli vracet,“ 
s velkou láskou popisoval svůj vztah k pěstounům už v žádosti 
o stipendium. 

Milanova cesta za vzděláním nebyla vždy jednoznačná. 
Vystudoval obor elektrikář silnoproudu a získal tak výuční 
list. Po celou dobu ho to však táhlo k hudbě a talent Milan 
opravdu měl. Přihlásil se k talentové zkoušce na Konzerva-
toři Jana Deyla, kam byl hned napoprvé přijat. „Milana jsme 
přijali, protože bylo zjevné, že jde o velmi nadaného studen-
ta, který v hudbě dosahuje vynikajících výsledků,“ dodává 
PaedDr. Markéta Kozinová, jeho třídní učitelka a zástupkyně 
ředitele této školy.

stipendia jsou přínosem i motivací
V rámci studia se Milan zaměřil na hru na violoncello. „Tento 
nástroj miluji, je ale finančně velmi nákladný. Musím ho nechá-
vat pravidelně opravovat, kupovat struny a potahovat smyčce. 
Vychází to ročně i na více než 10 tisíc korun. Proto jsem Výboru 
dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za pravidelné stipendium 
velmi vděčný,“ říká Milan. I tak se však musí snažit přivydělat 

na různých brigádách. V současné době například učí děti v jed-
nom rodinném centru hře na klavír. 

Jeho hudební ambice tím však nekončí. Jdou mnohem dál, 
i když se skromností. Po úspěšném složení maturitní zkoušky 
se v současné době připravuje na získání absolutoria a rád by 
možná pokračoval na AMU. „Nejprve se však zkusím zúčastnit 
konkurzů do orchestrů a věnovat se pedagogické činnosti, proto-
že mě to velmi baví,“ upřesňuje.

vidina budoucnosti?  
profesionální muzikant a pedagog!
A jak Milan vidí svou budoucnost? „Rád bych jednoho dne hrál 
profesionálně v orchestru a věnoval se pedagogické činnosti,“ 
přemýšlí o své budoucnosti. „A taky bych se rád jednou podíval 
k moři. Je mi jedno kam, ale chtěl bych si zkusit lehnout jen tak 
na pláž a odpočívat. Tyto prázdniny na to zřejmě nenašetřím, ale 
život přece nekončí,“ dodává Milan s úsměvem.
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„viOlONCEllO 
milUJi,“ 
vyzNává sE milaN,  
JEDEN z NaDaNýCH stUDENtů 
pODpOrOvaNýCH fONDEm 
vzDěláNí

paní Olga Havlová, zakladatelka vDv, si 
uvědomovala, jak je vzdělání pro budouc-
nost člověka důležité. proto jedním z prv-
ních programů, jenž její nadace začala rea-
lizovat, byl fond vzdělání – program, který 
stipendii podporuje nadané studenty se 
zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Zuzana Hanušová
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Věk paní Soni neprozradíme, ale nějaký ten křížek na zádech 
má. V pravé kyčli endoprotézu, další umělý kloub v koleni, 
přičemž to druhé by si ho také zasloužilo, leč lékaři vrtí hlavou, 
že ne. Fibrilace srdíčka diagnostikovaná v roce 2011 se u ní 
změnila v plicní hypertenzi. „Prostě nemohu dýchat,“ vysvětluje. 
V IKEMu ji sice zařadili do švýcarského programu zaměřeného 
na léčbu této nemoci a vypadá to, že se trochu stabilizovala. 
Avšak dostala podmínku: už žádné cestování! A cestování, to při 
její profesi tlumočnice a překladatelky pro ni znamenalo stejnou 
samozřejmost jako dýchání. „Nakonec mně lékaři dovolili odjet 
aspoň teď na jaře do Francie, která mě vždycky dokáže nabít 
pozitivní energií – celá se tam pozdravím. Ani dýchání mě nezlo-
bilo,“ chlubí se paní Soňa. „Každý řidič v autobusu mě pozdravil 
bonjour – prostě sladká dobrá Francie! Když se prý budu držet, 
snad mi lékaři dovolí ještě jednou navštívit Tunisko, kde jsem 
rok studovala,“ doufá se zasněným pohledem.

tlumočnicí díky bojovné babičce
Soňa Nigrinová vystudovala obor francouzština-arabština 
a byla u zrodu katedry tlumočnictví a překladatelství na tehdej-
ší Universitě 17. listopadu, i když původně chtěla být literární 
kritičkou. Její teta (sama vynikající překladatelka) jí ale radila, 
že v dané době (60. léta) bude nesnadné vyjadřovat vlastní 
názory na literaturu. Stačí, že má Soňa špatný původ – její otec 
vlastnil brašnářství, a proto nedostala doporučení na žádnou 
střední školu. Měla jít pracovat do továrny rukama, aby odčinila 
otcovy hříchy. Zachránila ji bojovná babička, která psala jedno 

odvolání za druhým a dostala se až na úřad předsedy vlády. 
A jelikož uměla na povel úžasně omdlévat, dvakrát za sebou se jí 
to tam podařilo – a Soňa se dostala na francouzské gymnázium. 
Na vysoké škole si k francouzštině přibrala arabštinu. 

Jazyky – brána do světa otevřená
Paní Soňa se pak stala nejmladší tlumočnicí a překladatel-
kou v Pražské informační službě. Překládala nejraději filmové 
scénáře, publikace o Praze, ale i odbornou literaturu, cestovala 
po světě, tlumočila při mezinárodních jednáních např. tehdejšího 
Československého svazu žen, ROH či Ústředního svazu družstev, 
kam přijížděli zástupci doslova z celého světa. „Častokrát jsem 
tlumočila z francouzštiny rovnou do arabštiny. Arabština má 
spoustu odlišných dialektů – bylo to náročné a vyčerpávající!“ 
přiznává. Vysokou laťku jí nastavil její profesor z vysoké školy, 
který hovořil 28 jazyky. Paní Soňa běžně tlumočila i do/z angličti-
ny, mluví rusky, perštinu prý už zapomněla, čeština se nepočítá…

Nelze mít všechno…
Všechno to vypadá na báječný život, ale ten osobní se jí moc ne-
vydařil. Dvě její manželství se rozpadla, děti mít nemohla, i když 
o to nesmírně stála. S prvním manželem adoptovali chlapečka, 
ale ani to nevyšlo – dnes již padesátiletý muž je v nedohlednu. 
Možná jí ten nedostatek dětské lásky částečně vynahradí dva 
chlapci, které podporuje na Konzervatoři Jana Deyla pro zrakově 
postižené v Praze 1. Konzervatoři už dříve věnovala půl milionu 
korun z prodeje chalupy – k hudbě má totiž krásný vztah díky 
svému dědovi-hudebníkovi, jenž v době jejího dětství pořádal 
každý týden koncert svého kvarteta na Spořilově.

… ale vnímavé srdce je důležité
Blízko má paní Soňa také k charitě. Honoráře ze svých překladů 
posílala na Konto Bariéry, Zdravotnímu klaunovi či jinam, kde to 
bylo potřeba. Když se po varování lékařů, že její zdravotní stav 
je velmi vážný, rozhodla před dvěma lety sepsat závěť, odkazuje 
v ní byt zakoupený z restituce po rodičích Výboru dobré vůle – 
Nadaci Olgy Havlové. „Nesmírně se mi tím ulevilo, že jsem díky 
své spolužačce, profesorce Heleně Illnerové, našla tohle řešení,“ 
komentuje svůj počin. Je to velkorysý dar, ale přejme paní Soně 
ještě hodně spokojeně prožitých let. A snad i to její milované 
Tunisko jí lékaři dovolí navštívit!

dáRci dobré zprávy 2/2017    11

„sNaD JEŠtě 
NavŠtívím  
tUNisKO,“
DOUfá DárKyNě NaDaCE  
sOňa NigriNOvá

Když jsem si s phDr. soňou Nigrinovou  
domlouvala schůzku, odjížděla právě na  
„každoroční ozdravnou kůru“ na 14 dnů do  
paříže. po jejím návratu jsme zorganizovali 
setkání – poznávacím znakem prý budou 
dvě hole, které v domluvené kavárně sotva 
kdo jiný bude mít. to mě překvapilo. Je paní 
soňa čilá cestovatelka, anebo člověk s ur-
čitým fyzickým omezením? Nu, pak se to 
všechno vyjasnilo a pospojovalo!

text i foto Irena Šatavová
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pOzNamENEJtE si DO DiářE 
připravila Hana Fűleová 

31. května je uzávěrka dalšího kola lékařských seminářů v Salzburgu. Informace pro lékaře, 
kteří se chtějí přihlásit, jsou uvedeny na vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/.

3. června pořádá Mezinárodní klub studentů při Technické Univerzitě v Liberci již 4. ročník 
charitativního běhu pod záštitou VDV. Výtěžek ze závodu půjde na úhradu neurorehabilitace 
pro pětiletého Matěje, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou.

7. června se bude v Městské knihovně v Praze konat přednáška o neonatologii z cyklu Zdraví 
a životní styl. Akce začne v 17 hodin a přednášet bude MUDr. Petra Dedková z nemocnice 
na Bulovce.

14. června poběží běžci dobré vůle O2 Pražskou štafetu 4x5 ve prospěch lidí se zdravotním 
postižením.

24. června se koná závod Mattoni 1/2Maraton Olomouc 2017. Běžci dobré vůle na něm 
podpoří sbírku na pomoc lidem se zdravotním postižením.

červen–červenec: Putovní výstavu fotografií o paní Olze Havlové bude hostit Městská 
knihovna v Kutné Hoře.

červen–září: Téměř 600 dětí z dětských domovů z celé ČR bude trávit prázdniny 
v Chorvatsku v lokalitách Gradac a Baško Polje. Projekt je realizován díky podpoře Majetkové, 
správní a delimitační unie odborových svazů Praha.

Do 25. srpna mohou studenti se zdravotním nebo sociálním handicapem podávat žádosti 
o stipendium z Fondu vzdělání, který je společným projektem ČSOB a VDV.

srpen: Celkem 19 dětí z dětských domovů a pěstounských rodin se zúčastní letní jazykové 
školy ve Velké Británii a na Maltě, pořádané ve spolupráci s CK INTACT – studium 
v zahraničí, s. r. o.

srpen–září: Putovní výstava fotografií o paní Olze Havlové bude k vidění postupně 
v Praze 3 (Kulturní centrum Vozovna a koncertní a výstavní síň Atrium na Žižkově) a v Praze 6 
(Městská část Praha 6).

9. září se běžci dobré vůle zapojí do závodu Birell Grand Prix Praha 2017. Svými sportovními 
výkony zároveň přispějí na pomoc lidem se zdravotním postižením.

20. září je podzimní uzávěrka žádostí do grantového programu Senior a Paliativní péče.

podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

kalendaRium

pOmOztE malémU matěJOvi UHraDit NEUrOrEHabilitaCi!
Malý Matěj se potýká s dětskou mozkovou obrnou. Celý jeho život se stále točí na kolotoči prohlídek, 
rehabilitací a cvičení. Časově náročný léčebný program však přináší své ovoce a Matěj již dosáhl mno-
ha pokroků – bez problémů se přetočí na břicho a zpět, zvedne se na všechny čtyři, dokáže se doplazit 
za hračkou a dochází i ke zlepšení jemné motoriky. Úspěchy mu činí obrovskou radost a motivují jej 
k další tvrdé práci. Matěj však přesto ještě není schopen samostatně sedět ani stát, zvýšená spasticita 
na všech končetinách mu nedovolí se na nohy vzepřít, natož udělat první krůčky. K tomu je potřeba 
rozsáhlejší léčba, neurorehabilitace, která není hrazena pojišťovnou a je finančně velmi náročná. 

pOmOCi matěJOvi můžEtE úČastí Na 4. rOČNíKU závODU 
běžím, CO můžU, pOmůžU! pOřáDaNéHO tECHNiCKOU 
UNivErzitOU v libErCi, a tO Již v sObOtU 3. ČErvNa,  
NEbO příspěvKEm Na sbírKU, KtErOU  NaJDEtE Na  
WWW.spOrtprOCHaritU.Cz/aKtUalNE/.

pOmOztE 
matěJOvi!
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