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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.

Milé čtenářky a vážení čtenáři časopisu Dobré zprávy,

rok se s rokem sešel a opět nastal čas bilancovat. A není toho málo!
Letos jsme si připomínali významná historická výročí zakončená osudovými osmičkami 

– a naše nadace u toho nechyběla. V rámci oslav stého výročí založení republiky jsme 
zasadili 85 Stromů Olgy Havlové k jejím nedožitým 85. narozeninám. Naše výstava 
fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle putovala po řadě českých a moravských měst 
a zavítala také do zahraničí. A samozřejmě jsme i nadále naplňovali odkaz paní Olgy – 
pomáhali jsme tam, kde nikdo jiný pomoc nenabízí.

Jeden z projektů, který přesně naplňuje odkaz paní Olgy, se nazývá Nejdřív střecha. 
Převzali jsme ho před rokem od organizace Naděje a jeho posláním je nabídnout okamžitou 
pomoc lidem, kteří se ze dne na den ocitli na ulici. Projekt Nejdřív střecha jim totiž 
umožňuje až dva měsíce ubytování zdarma v azylových domech či ubytovnách, aby 
se mohli vzchopit a začít řešit svou nezáviděníhodnou životní situaci. Úspěch projektu 
dokládá nejen velké množství zapojených organizací, ale především počty lidí, kteří díky 
němu byli schopni svou situaci zdárně vyřešit: za 50 měsíců fungování projektu dostalo tuto 
šanci 1274 lidí bez domova!

O lidech bez střechy nad hlavou, ale také o nás a společnosti, ve které žijeme, hovoří 
iniciátor a patron projektu Nejdřív střecha Vojtěch Sedláček a oblastní ředitel pražské 
pobočky Naděje Jan Kadlec. A že se dobré skutky obvykle vracejí, o tom vás přesvědčí 
rozhovor s nadaným mladým klavíristou Tomášem Kačem.

Ráda bych před uzavřením letošního osmičkového roku připomněla ještě jedno naše 
malé jubileum: slavíme totiž deset let od vydání prvního čísla časopisu Dobré zprávy. Díky 
němu jste měli možnost seznámit se nejenom s lidmi, kteří stojí za naší nadací, ale i těmi, 
kteří nám pomáhali či kterým naopak jsme pomohli my. Nemohu zde nezmínit dvě důležitá 
jména našich dobrovolníků, jež jsou od samotného počátku úzce spjata s časopisem Dobré 
zprávy. Novinářka Irena Šatavová, šéfredaktorka časopisu, udává celou dobu jeho směr. 
Grafik Pavel Cidr, otec čtyř dětí, nachází již deset let vedle výchovy svých ratolestí a svého 
zaměstnání čas na grafickou úpravu časopisu. Za to jim oběma patří vřelý dík!

Letošní rok nám připomněl, že dobré vůle není nikdy dost. Zároveň jsme se opětovně 
přesvědčili o tom, že na světě existuje nemálo lidí dobré vůle a že je důležité je propojovat 
a podporovat v jejich počínání.

Milí přátelé, děkujeme vám mnohokrát za vaši dobrou vůli a setrvalou podporu naší nadace.

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Není kde se vykoupat a vyprat si oble-
čení, o pravidelném jídle nemluvě. Jste 
zanedbaný/á a kvůli tomu nemáte šanci 
uspět v pohovoru o místo… A najednou 
se propadáte na sociální dno neuvěřitelně 
rychle. „Kamarádi zpod mostu“ vám vět-
šinou nepomohou (jste pro ně konkuren-
ce, nebo nemají jak) a hrdost vám brání 
požádat o pomoc známé, když ti nejbližší 
nepomohli. Co teď? Na tuto a související 
otázky vám odpoví oblastní ředitel praž-
ské pobočky Naděje Jan Kadlec. 

Nezisková organizace Naděje 
iniciovala projekt Nejdřív 
střecha před více než 4 roky. Co 
vás k tomu vedlo?
Já osobně jsem získal první inspiraci při 
návštěvě Paříže v roce 2005. Viděl jsem 
tam fungující systém ubytovacích služeb 
pro lidi, kteří se náhle ocitnou na ulici. Ti 
díky němu získávali automaticky tři dny 

bydlení zdarma, aby měli šanci se trochu 
otřepat a svou situaci řešit. Stačilo zavolat 
na informační linku 115, na kterou bylo 
tehdy napojeno asi 800 ubytovacích míst, 
a operátor našel ubytování. Tam jsem si 
uvědomil, že člověku ocitnuvšímu se v této 
situaci je nejdůležitější nabídnout bydlení 
CO NEJDŘÍV, neboť jinak padá dolů straš-
ně rychle a strádá, neorientuje se, hrozí 
mu ztráta dokladů, nemá kam si dát svoje 
věci… To většinou vyústí ve ztrátu zaměst-
nání. Včasná pomoc je proto důležitá. 

Už tehdy se vám začal v hlavě 
rodit projekt Nejdřív střecha?
To přišlo až později. Asi v roce 2013 jsem 
se seznámil s Vojtěchem Sedláčkem, který 
poskytuje sociální zaměstnání handica-
povaným lidem. Jednali jsme o možnosti 
zaměstnávat lidi bez domova. Narazili 
jsme však na problémy související s tím, že 
bezdomovci nemají funkční místo trvalého 

pobytu, většinou jim chybí potřebné dokla-
dy, topí se v exekucích atd. Dostávali jsme 
se postupně k dalším tématům, až se začal 
projekt Nejdřív střecha rýsovat, a v září 
2014 jsme ho v pilotním programu spustili. 
Lidem ocitnuvším se náhle bez střechy 
nad hlavou jsme nabídli bezplatné bydlení 
na 1–2 měsíce na aklimatizaci a vyřízení si 
všeho potřebného včetně práce, aby poté 
byli schopni si bydlení platit sami. 

Co je podmínkou pro zapojení 
se do tohoto projektu?
Náš projekt nabízí nepodmíněnou po-
moc lidem, kteří se ocitnou krátkodobě 
na ulici, nebo jimž hrozí nějaká zdravotní 
újma či ohrožení na životě, případně kteří 
ztratili bydlení z důvodu výpadku příjmu. 
Nic nezkoumáme ani neklademe podmín-
ky, jen se snažíme zajistit jim bydlení. 
Nejdřív to bylo v našich pražských noc-
lehárnách a azylových domech, postupně 

rozHovor  
s JaNEm KaDlECEm

o liDECH 
bEz Domova  
a o liDsKém 
poCHopENí

Ne, vám se to stát nemůže! zkuste si ale 
představit, že jste přišli o práci a novou už 
delší čas nemůžete najít. byt po rozvodu 
zůstal  manželce/manželovi, alimenty 
a splátky vyrabovaly váš účet, přišly 
exekuce, nemáte jak zaplatit za ubytovnu. 
Nakonec skončíte „pod mostem“ neboli 
„bez přístřeší“. 

→

Irena Šatavová 
Foto: Zdeněk Chrapek 
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i v dalších městech, kde Naděje působí. 
Pak jsme začali šířit myšlenku projektu 
mezi další neziskové organizace, které 
poskytují pobytové sociální služby.

měly chuť se zapojit?
Ano, našimi partnery jsou nyní Armáda 
spásy v Praze, organizace R-mosty v Mladé 
Boleslavi a některá zařízení Charity v Brně. 
Vloni převzal projekt pod svá křídla VDV, 
který zajišťuje celou jeho administraci. 

Kdo hradí náklady 
na ubytování?
V prvních 30 až 60 dnech pobytu je za ně 
hradí projekt Nejdřív střecha, jenž je 
získává od dárců. 

Jak se potřební dozvědí 
o možnosti dočasného bydlení 
zdarma?
Vyhledávají je streetworkeři z terénního 
programu, nebo se s nimi setkáváme v na-
šich nízkoprahových denních centrech. In-
formaci se také dozvědí přímo v azylových 
domech nebo z webových stránek projektu, 
kde je uveden seznam zapojených služeb.  

slyšela jsem, že to jsou 
i bezdomovci žijící dlouhodobě 
na ulici, kteří „nováčky“ ztrativší 
domov nasměrují k vám. proč 
sami projekt Nejdřív střecha 
nevyužili?
Jednak jde o lidi, kteří obvykle mají 
s ubytovacím zařízením krátkodobou 
zkušenost (třeba z doby jejich nemoci), 
ale poté se rozhodnou nežít tam delší 
dobu. Někdy jim nevyhovuje komunitní 
typ těchto zařízení s vícelůžkovými pokoji 
neposkytujícími soukromí. Další skupinu 
tvoří lidé s poruchami psychického rázu 
či s asociálními projevy chování, které se 
dlouhodobě s pobytem v azylovém domě 
neslučují. Závislosti (ať už na alkoholu či 
jiné) jsou taktéž překážkou pro jejich setr-
vání v některém zařízení. Pro spolubydlící 
bývá problémem také to, když se někdo 
složitě doléčuje (např. bércové vředy) 
a ostatní to zatěžuje. 

Existují i skalní bezdomovci, 
kteří životu na ulici přivykli? Co 
je tam drží – pocit svobody?
Spíš pocit již známého prostředí a pocit 

začlenění. Jde o skupinu lidí, kteří si život 
na ulici už zařídili. Nemyslím si, že by 
jim vyhovoval, ale ve své konkrétní ži-
votní situaci hledali řešení a našli si určitý 
standard, jak venku přežít. Pravděpodob-
ně jen dočasně, dokud nebudou nemocní, 
někdo jim nezničí jejich příbytek či je 
nevyhodí policie (většinou na základě 
stížností ostatních občanů). Tito lidé se 
tu však cítí dobře, anebo lépe než jinde, 
a proto na ulici zůstávají. Bydlet v ně-
kterém z našich zařízení je svobodnou 
volbou každého z nich a nikoho nemůže-
me nutit. 

mohou se do projektu zapojit 
i celé rodiny?
Existují speciálně zaměřené azylové 
domy pro rodiny či matky s dětmi, ale 
v Praze Naděje takový neprovozuje. Po-
važuji to za nedostatek v našich možnos-
tech, neboť dochází k odloučení partnerů, 
což není optimální situace. Stejně tak vní-
mám, že noclehárny by měly být v dnešní 
době přežitkem ospravedlnitelným snad 
jen v krizových situacích mrazivých zim. 
Klíčové je zajistit lidem bez domova 

→
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vojtěch sedláček je 
patronem projektu 
Nejdřív střecha. tento 
velmi úsporný program 
vychází z dvacetiletých 
zkušeností v Usa a nabízí 
účinný recept, jak zachytit 
některé bezdomovce 
do záchranné sítě.

Recept zní: nabídnout jim nejprve na určitý 
čas bezplatné ubytování, kde získají 
možnost se najíst, umýt, dostat čisté 
oblečení… A pak za pomoci sociálních 
poradců vyřídit nezbytnosti pro návrat 
do normálního života – opatřit si chybějící 
doklady, získat příslušnou podporu, nalézt 
práci, dát rodinu dohromady… „Bylo 
prokázáno nejenom v USA, že poskytnout 
těmto lidem dostatečné bydlení přijde 
společnost levněji, než kdyby zůstali 
na ulici,“ tvrdí pan Sedláček. 

Projekt uvedl do života v Čechách 
v roce 2014, kdy se spojil s neziskovou 
organizací Naděje a sám do něj vložil 
prvních 170 tisíc korun. Za více než 
čtyři roky existence projektu jím prošlo 
přes 1200 jednotlivců či celých rodin. 
Polovina dokázala využít nabízenou šanci 
a vyřešila si své existenční problémy, nyní 
si už vydělávají na zaplacení vlastního 

bydlení. Čtvrtina propadla sítem zpět 
na ulici, od zbývajících účastníků projektu 
není zpětná vazba.

„Máme ověřeno, že v průměru stačí tři 
týdny na to, aby se lidé bez domova, 
pokud jim poskytnete zázemí v podobě 
bydlení, zvedli ze dna a začali být opět 
soběstační. Projekt jim na to dává měsíc 
času, někdy i dva. Pokud to nestačí, pak 
jim tento projekt nepomůže a potřebují 
pomoc jinou.“

Projekt je pozoruhodně úspěšný, ale stále 
se dvě věci nedaří. Tou první je získávání 
financí na úhradu nákladů za bydlení. 
„Zkoušeli jsme si je opatřit formou aukcí 
fotografií či starých plakátů, vernisážemi, 
společenskými akcemi s přítomností 
známých osobností, ale výsledek stále 
nestačí. Neumíme si o peníze prostě 
přímočaře říci a jasně vysvětlit, na co 

Irena Šatavová 
Foto: z archivu Vojtěcha Sedláčka

tři týDNy 
Na zvEDNUtí 
sE zE DNa 



celodenní bydlení! Ideálně v sociálních 
bytech. V případě azylových domů by 
pak mělo být bydlení více přizpůsobené 
individuálním potřebám lidí.

lze projekt Nejdřív střecha 
označit za úspěšný?
To, že v průměru stačí lidem zahrnutým 
do projektu 21 dnů na to, aby se stabi-
lizovali, zlepšil se jejich zdravotní stav 
a dokázali si v budoucnu bydlení sami 
zaplatit, je dobrá zpráva. Zůstávají však 
často bydlet v azylových domech, případ-
ně na komerčních ubytovnách, což je stále 
jen dočasné bydlení. Na to „trvalé“ nemají 
dost peněz. Je to úspěch?

Co s tím?
Vyřešit návazné možnosti trvalého 
bydlení, jako jsou sociální a následně 
nájemní byty. Mnozí by se potřebovali 
dostat do domovů pro seniory či pro 
lidi se zdravotním znevýhodněním, to 
jim však jejich příjmy či nízké sociální 
dávky neumožní. Většinou ani nedosáh-
nou na příspěvek na péči v patřičné výši, 
který by to vyřešil. Ulice je naučila být 
maximálně soběstačnými, takže nezís-
kají vyšší stupeň příspěvku. Ale přede-
vším – tito zdevastovaní lidé mají jakési 
stigma, jsou „nestandardní“, a proto 
je ostatní nepřijímají. Potřebovali by 
služby specializované péče, jaké nabízí 

např. Domov Přístav v Ostravě, což je 
však výjimka. 

proč? Jde o peníze?
Ne. Náklady pro stát na člověka žijícího 
na ulici jsou vyšší, než kdyby byl tento 
člověk ukotvený ve stabilním bydlení. 
To dokládají i zkušenosti z realizovaných 
projektů Housing First. Ekonomický ná-
hled by však neměl být tím rozhodujícím: 
důležité je dopomoci lidem bez střechy 
nad hlavou k důstojnějšímu životu a ales-
poň ke krátkodobé spokojenosti a radosti. 
Poskytnout jim zázemí a možnost se 
rozhodnout, zda ho využijí ke zlepšení 
svého života. 

blíží se vánoce. Co byste 
vzkázal nikoliv lidem bez 
přístřeší, ale nám ostatním, kteří 
máme kde bydlet?
Lidé bez domova tady jsou a asi i budou. 
Důležité je neškodit jim. Mít určitou míru 
pochopení a tolerance, neboť nikdo neví, 
co bylo tím impulsem, který jejich život 
radikálně změnil. Je třeba si udržovat nad-
hled a nemít v sobě vůči nim opovržení. 
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jsou určeny. Přitom z příspěvků se naplatí 
žádná režie, peníze jdou pouze a jen 
na ubytování. Část veřejnosti o projektu 
ani neví, takže nemůže – i kdyby chtěla 
– přispět. Jsem však přesvědčený, že 
většině lidí není jedno, když vidí člověka 
v nouzi,“ dodává Vojtěch Sedláček.
 
Druhým kamenem úrazu je odtažitost 
a laxnost politiků, kteří nechtějí dané 
téma řešit. A co víc – stát je k lidem 
bez přístřeší doslova nepřátelský a dělá 
co nejvíc pro to, aby jejich hlavu 
strčil ještě hlouběji pod vodu. „Jen 
si vezměte,“ vysvětluje, „že na jejich 
dluhy v tisícovkách korun se nabalují 
mnohonásobně vyšší částky za prodlení 
či poplatky za vymáhání, takže výsledné 
sumy lidé bez domova nejsou a nikdy 
nebudou sto splatit. A klacky pod nohy 
hází stát i těm, kteří jim chtějí podat 
pomocnou ruku. Zaměstnávám ve svých 

sociálních firmách pár bezdomovců 
a každý z nich má množství exekučních 
příkazů. Mám povinnost pro exekutory 
zjišťovat a uvádět okolo deseti údajů při 
každé výplatě, což mě zahlcuje. Copak 
exekutor není soukromá instituce? 
Proč tedy má zákonnou ochranu a smí 
to po mně požadovat?“ hněvá se pan 
Sedláček.

Přes všechny tyto problémy, se kterými 
se Vojtěch Sedláček setkává, stále cítí 
potřebu druhým pomáhat. Proč? „Slovo 
pomáhat bych nepoužil, já vytvářím pro 
ostatní příležitosti zapojit se, pokud jsou 
vstřícní nejenom ke komunikaci. Nedělám 
charitu, chci rovnocenný vztah. A proč to 
tak mám? Nejspíš proto, že život je dar, 
a tím cítím k životu dluh…“ 

za proJEKt Nejdřív 
střecha přEbral 
voJtěCH sEDláČEK 
v roCE 2015 
z rUKoU tEHDEJšíHo 
vElvyslaNCE Usa v Čr 
aNDrEwa H. sCHapira 
CENU via boNa 
v KatEgorii otEvíráNí 
NovýCH CEst pro liDi 
bEz Domova



Když si v roce 2010 připomínal výbor dobré vůle – Nadace 
olgy Havlové 20. výročí svého založení, napadlo nás 
představit nadaci souborem fotografií paní olgy Havlové, 
zakladatelky vDv, dokumentujícími její práci pro potřebné. 
a tak ve spolupráci s fotografem ondřejem Němcem vznikl 
unikátní soubor 33 fotografií, který putuje po naší zemi i za 
jejími hranicemi už osmým rokem. 

Fotografie z počátku 90. let pořídili Ond-
řej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl 
Fialka, Gabriela Čapková, Pavel Hůla, 
Zdeněk Chrapek a další významní foto-
grafové. Mapují počátky činnosti VDV, 
setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými 
se zdravotním postižením, ale také se 
spřízněnými osobnostmi, jako byla např. 
princezna Diana, herec Alain Delon či 
španělská princezna Cristina.

Poprvé se výstava představila symbolicky 
v Praze, v Paláci Lucerna v říjnu 2010 
za přítomnosti prezidenta Václava Havla 
– a setkala se s velmi příznivým ohlasem. 
Od té doby bez přestávky putuje po celé 
České republice. Navštívila už téměř 100 
výstavních prostor v knihovnách, muzeích 
či školách různých měst a obcí. Často 
bývá doprovázena setkáními se zástupci 
VDV. Letos byla součástí celoročního 

projektu sázení 85 stromů na památku 
nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové 
a navštívila Kyjov, Přibyslav, Prachatice, 
Kolín, Poděbrady, Hradec Králové, Týni-
ště nad Orlicí, Varnsdorf, Tábor, Vrchla-
bí, Neratov, Třeboň, Prahu 11, Náchod, 
Černilov, Šumperk, Proseč, Vsetín, Janské 
Lázně, Jirkov, Letovice, Vsetín a Kdyni. 

Doprovodný text k výstavě byl časem pře-
ložen do anglického, francouzského, pol-
ského a litevského jazyka, takže fotografie 
mohly vyrazit i do zahraničí. Navštívily 
Polsko, kde výstava putuje již čtvrtým 
rokem díky aktivní podpoře Českého 
centra ve Varšavě a jeho ředitelky Taťjany 
Langáškové. Letos ji provázelo vysazení 
tří Stromů Olgy Havlové v Kudowě Zdró-
ji, Vroclavi a Varšavě a promítání filmu 
OLGA režiséra Miroslava Janka. 

Ve Francii si výstavu vzalo pod svá kří-
dla České centrum v Paříži. V říjnu tam 
byl zároveň promítnut dokument GEN 
o Olze Havlové, doplněný o debatu s jeho 
režisérkou Olgou Sommerovou, s blízkou 

zaměřeno na…

Monika Granja  
Foto: archiv VDV

olga Havlová  
a výbor Dobré vůlE

osmilEté pUtováNí 
výstavy fotografií
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přítelkyní paní Olgy Annou Freimanovou, 
se zakladatelkou sesterské organizace 
VDV ve Francii Kamilou Leclerc a s ře-
ditelkou VDV Monikou Granja. Panely 
výstavy budou nadále provázet nově 
vzniklou francouzskou divadelní hru Hav-
lova země o Olze a Václavu Havlových. 

V Litvě výstavu hostí Velvyslanectví ČR 
ve spolupráci s členkou Litevské asociace 
univerzitních žen Janinou Balsiene. Jed-
ním ze čtyř míst, kde byla v této pobaltské 
zemi výstava představena, je knihovna 
litevského prezidenta Valdase Adamkuse. 

Naše výstava letos doputovala dokonce 
až do Indie. Člen správní rady VDV Jiří 
Herynek se v listopadu zúčastnil mise 
do Indie, kterou organizovala skupina 
spolku Pons 21. Výstava byla prezen-
tována při návštěvě arcibiskupa Petera 
Machada v Bangalore. Delegace elektro-
nickou verzi výstavy předala sestře Marii 
Goretti při návštěvě školy v Mansapure, 
kde se učí převážná část dětí z programu 
Adopce na dálku. 

V následujících letech se cestování výstavy 
o Olze Havlové nezastaví – až do roku 
2020 máme potvrzený zájem o její instala-
ce u nás i v cizině. Například v roce 2019, 
kdy si budeme připomínat uplynutí 30 let 
od sametové revoluce, by se měla předsta-
vit v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 

Děkujeme všem knihovnám, muzeím 
a dalším institucím za jejich zájem o vý-
stavu a její představení široké veřejnosti, 

stejně jako Ministerstvu zahraničních věcí 
ČR za podporu v rámci projektů veřejné 
diplomacie v oblasti zahraniční politiky 
ČR a mezinárodních vztahů. 

A především děkujeme vám, kteří jste 
věnovali svůj čas prohlídce vystavených 
fotografií a připomněli si díky nim nejen 
osobnost Olgy Havlové, ale především 
potřebnost pomoci lidem ocitnuvším se 
v těžkých životních situacích.

vlEvo: zaHáJENí výstavy 

fotografií v NEratovsKém 

KostElE NaNEbEvzEtí 

paNNy mariE. Hovoří farář 

JosEf sUCHár, vpravo 

stoJí Jiří HEryNEK, ČlEN 

správNí raDy vDv.

DolE: zaHáJENí výstavy 

v ČEsKém CENtrU v paříži, 

po KtErém NáslEDovala 

bEsEDa o olzE Havlové. 

zlEva: řEDitElKa vDv 

moNiKa graNJa, rEžisérKa 

olga sommErová, 

tlUmoČNiCE ivaNa 

JírovCová, přítElKyNě paNí 

olgy aNNa frEimaNová 

a zaKlaDatElKa sEstErsKé 

orgaNizaCE vE fraNCii 

Kamila lEClErC.
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Naše dvě tradiční rubriky „Dárci“ 
a „obdarovaní“ jsou v tomto čísle 
Dobrých zpráv spojeny v jednu. 
budete-li pokračovat čtením příběhu 
mladého klavíristy tomáše, bude vám 
zřejmé, proč tomu tak je.

Tomáš Kačo se objevuje v Dobrých zprá-
vách již potřetí. Poprvé to bylo v roce 2012, 
když se v talentové soutěži Velmi Dobrý 
Výtvor umístil na prvním místě se svou 
improvizovanou nahrávkou Nálada. Tehdy 
řekl: „Chci dokázat Romům, že jakmile 
začnou na sobě sami pracovat a vymaní 
se z toho začarovaného cikánského kruhu, 
dají se věci změnit.“ Jemu se to podařilo 
– už o dva roky později ukončil pražskou 
AMU a současně se připravoval na odjezd 
do Paříže, aby tam udělal zkoušky na pres-
tižní americkou univerzitu Berklee College 
of Music. To jsme s ním hovořili podruhé. 
Po měsíci mu přišel mail se zprávou, že byl 
přijat. Když se dozvěděl, že roční školné 
převyšuje 1 mil. Kč, radost z dosaženého 
úspěchu překrylo zklamání. Kde má kluk 
z romské rodiny s jedenácti sourozenci 
sehnat takové peníze, jakkoliv mu hudební 
cit a nadání byly naděleny shůry? 

A přesto je sehnal! Ne přímo Tomáš, ale 
lidé z AMU, kteří dokázali nejen docenit 
Tomášův talent, ale především dokázali 
sehnat sponzory. A tak Tomáš odletěl 
do Bostonu, kde začal od poloviny ledna 
2015 studovat. Učil se hudbě – i životu. 
Čtyřleté studium zvládl za pouhé dva roky 
a vzápětí po dokončení, v únoru 2017, 
stál na pódiu newyorské Carnegie Hall, 

vysněné Mekce všech muzikantů. Nejenže 
ji beznadějně vyprodal, ale za svůj sólový 
recitál sklidil ovace ve stoje! Zní to jako 
neskutečný příběh z amerických filmů, je 
to však příběh českého kluka, který si plní 
své sny, přestože má tak jako každý i své 
bolesti, strasti a touhy. Dokáže je však 
zhmotnit v hudební dílo, vepsat do kláves 
a nechat proniknout do srdcí lidí, jež jeho 
hudba oslovuje. 

Tomášovým hudebním vzorem je klavírista 
Keith Jarrett, který kombinuje své improvi-
zace jazzu s jinými hudebními žánry, hlav-
ně s vážnou hudbou, gospelem, blues či 
lidovou hudbou z různých koutů světa. To 
je cesta, která láká i Tomáše – vystupovat 
se sólovými improvizovanými koncerty. 
„Při hraní se mi často stává, že mě prostě 
něco uchopí a vede, až já sám jsem překva-
pen,“ svěřuje se. Nemá žádný vyhraněný 
styl, není zaškatulkovatelný. Naopak, je 
otevřený – v hudbě a v životě vůbec. Snaží 
se poznávat jiné kultury a jejich bohatost 
se pak v jeho hudbě prolíná s romskou 
hudebností, jazzem a klasickou hudbou. 

V současné době žije Tomáš v Los Ange-
les, kam se přestěhoval z Bostonu. Na čás-
tečný úvazek vyučuje hudbu, což ho živí, 
naplno rozvíjí sám sebe a míří za svým 

hudebním cílem, který je zatím slovy těž-
ko definovatelný, ale Tomáš ho cítí. 

Na domov nezapomíná. Do Prahy přijel 
letos v září, aby nahrál část své první 
připravované desky s Kühnovým dětským 
sborem, Ondřejem Brzobohatým a svou 
sestrou Veronikou. V listopadu se pak 
pražskému publiku představil na dvou 
koncertech v Anežském klášteře, kde 
také pokřtil své debutové album nazvané 
My Home (vystupuje na něm mj. s něko-
likanásobným držitelem ceny Grammy 
Johnem Patituccim).

Tomáše mohli na vlastní oči vidět (a ze-
jména slyšet) návštěvníci benefičního 
předvánočního koncertu pořádaného 
advokátní kanceláří Kocián, Šolc a Ba-
laštík. Konal se 18. listopadu v kostele sv. 
Šimona a Judy a jeho výtěžek šel už tra-
dičně ve prospěch VDV. Na otázku, proč 
si vybral právě tento koncert a navíc hrál 
bez nároku na honorář, řekl: „Advokátní 
kancelář KŠB byla jedním z mých sponzo-
rů při koncertu v Carnegie Hall, takže je to 
takový „payback” – dobrý skutek za dobrý 
skutek.“ VDV zase poskytoval Tomášovi 
stipendium z Fondu vzdělání během jeho 
studia na ostravské konzervatoři. Jak se 
zdá, dobré skutky se v dobrém vracejí…

obdaRovaní

Irena Šatavová  
Foto: z archivu Tomáše Kačo

Dobré sKUtKy 
sE vraCEJí
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(Uvedení dárci přispěli v období od 1. 9. do 22. 11. 2018 částkou 5 000 Kč a více.)Připravila: Gabriela Bauer

nadace Čez . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 Kč
ČSob  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270 550 Kč
Ln consulting s. r. o.  . . . . . . . . . . . . 200 000 Kč
Rotary club Prague international . . . .  110 000 Kč
henKeL ČR, spol. s. r. o.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 000 Kč
divadlo LeTí, z. s.  . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 Kč
Josef a Lenka benešovi . . . . . . . . . . . 20 000 Kč
ing. Jiří Gregor . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 Kč
viktorie Straková . . . . . . . . . . . . . . .  15 600 Kč
mga. Pavlína Štorková . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč
aciluzo s. r. o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 500 Kč
irena Gletová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 250 Kč

nadace bratrů Šuškových  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 Kč
Jiří neoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 500 Kč
Jana Klusová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 143 Kč
výtěžek z mongol Rally  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   7 686 Kč
ing. Jan vraný  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
dobroslava Sehnalová . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
daniel hanf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
zbyněk olmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
madeta a. s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
Jiří cettl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
olga matoušová . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč
ondřej havlena  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Kč

DěKUJEmE 
Našim DárCům  
za přízEň a poDporU

výbor Dobré vůlE – NaDaCE olgy Havlové tímto UpřímNě 
DěKUJE DárCům, KtEří přispěli Na vybraNé proJEKty při 
přílEžitosti KoNáNí bENEfiČNíHo KoNCErtU 18. listopaDU 
2018 v KostElE svatéHo šimoNa a JUDy: 

balaštík Jiří
bělovská Jarmila
bodlákovi Jitka a Petr
cafe de Paris – Pavel culek
ceSTR & PaRTneRS
cilínková marie
cimeX inveST, s. r. o.
Čechová & PaRTneRS s. r. o.
České překlady s. r. o.
ČSob Factoring, a. s.
dědič Jan
dubecká dagmar
dybová blanka
eKobUS a. s.
eQUiTa consulting s. r. o.
Federal-mogul Friction 
Products a. s.
Felgrová Radka

Felix a spol. advokátní 
kancelář, s. r. o.
hergottová Ludmila
horník Jiří
hüblerová Jana
inveSTiČní KLUb, a. s.
išovi Lenka a Jiří
Jirsovi Romana a zdeněk
Kadlečková denisa
Karlíková Kateřina
KeSida s. r. o.
Krejčí martin
Kropáčková Simona
Kubík martin
Kürtösiová milada
Lasák Jan
mirovská Petra
moidlová Lenka a Klanduch 
Stanislav

navrátilová helena
němcová marcela
notářská komora ČR
PKm audit & Tax s. r. o.
PLaSTiKa a. s.
Popilka milan
Porod Jakub
PoRTiS s.r.o.
Prajzler milan
Quanta human Resources 
cz s. r. o.
Realfina a. s.
Reich Pavel
Remov, spol. s r. o.
Rovenský václav
řežábek Luboš
Sequens Tomáš
Siška ondřej
Smolková hana

Sobolová Sylvie
Soukupová věra
Stoklasová miroslava
Svoboda zdeněk
Šolc martin
Špaček Ladislav
Tomašuk drahomír
Top. Spirit, a. s. (corinthia 
Group)
Trop vladimír
Tůma zdeněk
Tutterová Jitka
vaněčková zuzana
vápenka Čertovy schody a. s.
veleba Lubor
velkolom Čertovy schody a. s.
Wagner Lina
Weber miroslav
zach Tomáš

generali investments CEE, investiční společnost, a. s.

ČsaD praha holding a. s.

Českomoravská komoditní burza Kladno

merger vision s. r. o.

Kocián šolc balaštík, advokátní kancelář, s. r. o.



zE života vDv
připravila Hana Fűleová
Foto: Jana Taušová, Zdeněk Chrapek, Karolina Granja a archiv VDV

správní rada vDv podpořila studenty i seniory
Po úspěšném pohovoru bylo v září přijato do Fondu vzdělání 8 nových studentů, takže 
díky ČSOB podporuje VDV již celkem 83 stipendistů. I letos VDV společně s Nadací 
ČEZ pomáhá také 12 studentům Stipendiem Nikoly Tesly. Téměř třemi miliony korun 
podpořila v říjnu správní rada neziskové organizace ve dvou grantových programech – 
Senior a Paliativní péče. Finanční podporu, která je určena na pořízení zdravotnických 
a kompenzačních pomůcek a vybavení, získalo 56 žádostí.

Cena vDv na Czech press photo
20. listopadu byli na Staroměstské radnici vyhlášeni vítězové prestižní fotografické soutěže 
Czech Press Photo 2018. Během večera ředitelka VDV Monika Granja předala fotografovi 
Petru Vrabcovi z komentářového serveru Alarm Cenu VDV Můj život s handicapem 
za fotografii znázorňující vystěhování rodin s dětmi z ubytoven v Ústí nad Labem. Výstava 
oceněných fotografií, kterou mohou návštěvníci zhlédnout v Křížové chodbě a Rytířském sále 
Staroměstské radnice, potrvá do 30. ledna 2019.

přednášky pro veřejnost a seminář pro neziskové organizace
Během podzimu se konaly dvě přednášky z cyklu Zdraví a životní styl v Městské knihovně 
v Praze – psychogynekoložka MUDr. Helena Máslová (na fotografii vlevo) hovořila 3. října 
o problematice antikoncepce a jejím dopadu na sexuální chování žen a plánování mateřství 
a 14. listopadu se Mgr. Petra Valouchová, Ph.D., z Centra pohybové medicíny Pavla Koláře 
věnovala tématu zdravého pohybu. Dne 20. listopadu uspořádal VDV seminář pro pracovníky 
z neziskových organizací na téma Dostupná péče o děti s poruchou autistického spektra.

Děkujeme sportovcům za pomoc handicapovaným 
Během podzimní části projektu ČSOB Na zdraví proměnil každý návštěvník Fitness zóny 
ČSOB svůj aktivní pohyb na dobrý skutek a pomohl tak shromáždit více než 100 tisíc korun 
na sportovní protézu pro Adama. ČSOB se připojila také k výzvě Team Blue (snaha překonat 
vzdálenost Země – Měsíc během, chůzí, plaváním nebo jiným pohybem) a každý kilometr 
přemění na korunu pro potřebné. Také další zářijové sportovní akce měly charitativní cíl: 
triatlonový závod DoksyRace vynesl 22 tisíc korun na pohybovou terapii pro Zuzku, výtěžek 
50 tisíc korun z 23. ročníku běhu Birrel Grand Prix v Praze pod záštitou 5 statečných z Cirk 
La Putyka pomohl dětem s dětskou mozkovou obrnou a přes 300 eur z charitativní Mongol 
Rally 2018 poputuje do hospice v Čerčanech na nákup tlakoměrů.

Jiří šedý slaví další malířské i spisovatelské úspěchy
Nositel Ceny Olgy Havlové 2002 Jiří Šedý zahájil 21. srpna vernisáží svoji výstavu obrazů 
v Senátu s názvem Citlivost barevného slunce. Pan Jiří je nejen nadaný malíř, ale také 
spisovatel – křest jeho nové, v pořadí již jedenácté knihy Nezabít v nás Mozarta, kterou 
věnoval Olze Havlové, se uskutečnil 14. září v prostorách VDV. 

85. strom olgy Havlové vysazen!
Projekt sázení stromů dobré vůle na počest letošního 85. výročí narození paní Olgy byl 
završen 30. října vysazením posledního Stromu Olgy Havlové na Božím Daru. Velmi nás 
potěšilo, že se k projektu sázení stromů připojilo tolik lidí dobré vůle z nejrůznějších koutů 
naší vlasti, kteří si spolu s VDV přáli, aby se vysazené stromy staly trvalou připomínkou této 
výjimečné ženy.
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pomoCi liDEm  
bEz Domova

Benjamínek naší nadace, přitom už s ní žije od vysokoškol-
ských studií, kdy začala pomáhat jako dobrovolnice při udílení 
Ceny Olgy Havlové. Veselá, přátelská, usměvavá – taková je 
Monika Šabatková. V nadaci se stará o projekty Fond vzdělání 
a Nejdřív střecha a také o dárce, kteří věnují nadaci finanční 
prostředky na podporu lidí s tělesným či sociálním handicapem 
nebo na vzdělání dětí z dětských domovů apod.

A jak se do VDV dostala? „Vlastně to bylo ve druháku 
na vysoké škole. Studovala jsem v Ústí nad Labem estetiku 
a škola mi nabídla týdenní stáž právě zde. Pak jsem začala 
pracovat jako dobrovolník na Ceně Olgy Havlové a vždy jsem 
vypomáhala také o letních prázdninách,“ vzpomíná Monika, 
která pro nadaci vlastně pracuje pátým rokem. Od letošního 
dubna, kdy dostudovala vysokou školu, už na plný úvazek. 

„Nejvíc mě na mé práci baví to, že můžu pomáhat lidem 
a hlavně studentům, kteří jsou skoro stejně staří jako já. Vzdě-
lání je základ a jsem ráda, že moje práce má okamžitý účinek. 
Za pár dní je pomoc vidět,“ dodává Monika. 

A jaký svůj sen by chtěla v nadaci uskutečnit? Jelikož má 
nejblíže právě ke studentům, kterým VDV poskytuje příspěvek 
na vzdělání už 28 let, ráda by jim ještě více usnadnila jejich 
nelehkou životní situaci. „Chtěla bych pro ně získat víc peněz 
a dát jim, třeba jednorázově, vyšší částku, když například 
dostudují, aby měli něco do začátku.“ 

Monika kromě své práce miluje kreativitu v kuchyni – její 
dorty z marcipánu jsou umělecká díla a pastva nejen pro 
chuťové buňky, ale i pro oko. Svými výtvory a radostí, kterou 
jimi působí, si takzvaně účinně dobíjí baterky.

Lidé bez domova tvoří subkulturu ve velkých městech, ale 
i v menších aglomeracích. Mají své osudy, které je přivedly 
na pověstný okraj společnosti. Města, hlavně velkoměsta, 
v nich spatřují zdroj všeho neřádu, radní „přijímají opatření“ 
na jejich vystěhování z centra či přesun do katastru jiné obce. 
Ale dokud trvají důvody, pro které ztratili své zázemí, bu-
dou žít tito lidé v nedůstojných podmínkách a z obrazu ulice 
nezmizí.  

„Pomoc lidem bez domova je jedna z nejnáročnějších 
a nejméně rentabilních sociálních služeb,“ říkával major van 
der Harst z Armády spásy, který se svými lidmi z Holandska 
dorazil do České republiky po roce 1990 jako expert na pomoc 
při budování ubytoven pro bezdomovce. Zakládal je hlavně 
v Praze a v Ostravě, ostatní se přidali. Hlavně Charita, Nadě-
je, Sdružení azylových domů a další. Také Misionářky lásky, 
sestry Matky Terezy, se tehdy rozhodly pro pomoc lidem bez 
domova, opuštěným rodinou a vesměs také nemocným. 

Jsou tedy lidé zažívající chudobu a nedostatečné bydlení 
i se svými rodinami odsouzeni k pobytu v ubytovnách a azy-
lových domech. Jsou pronásledováni nejen svým osudem, ale 
i nepřízní až diskriminací úřadů a o jejich lidskou důstojnost 
dbá málokdo. Populisticky jednající vláda, parlament a pře-
dáci některých politických stran si zacpávají uši před návrhy 
na systémová řešení, jako je možnost oddlužení (dluhy jsou 
nejčastějším důvodem života na ulici), zdravotní péče, sociální 
bydlení. 

Ocitne-li se kdo na invalidním vozíku, protože riskoval při 
sportu či zábavě, má nárok na plné zaopatření včetně důcho-
du, příspěvku na péči a nezbytných pomůcek. Nad člověkem, 
který si „nezvolil dost odpovědného partnera“ a přišel do dluhů 
a na ulici, ostatní zlomí hůl. Je v situaci, kterou si „sám zavi-
nil“ a pro kterou mu pomoc nenáleží. Co si o tom myslíte vy?

oKéNKo 
milENy ČErNé
Co vítE o …?

tvář,  
sE KtEroU  
sE sEtKávátE

text i foto Jana Taušová

moNiKa šabatKová
asistENtKa proJEKtů

myslíte si, že pomůžete člověku, jehož 
zevnějšek a výraz tváře vyjadřují 
nouzi, tím, že mu do ruky vtisknete 
dvacetikorunu? Jistě, poznáte to na jeho 
očích. ale momentální slitování nad 
člověkem v nouzi není pomocí, která by 
změnila jeho život. 
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KaLendáRiUm

prosímE, 
pomoztE liDEm 
bEz přístřEší

leden – putovní výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle navštíví 
Kralupy nad Vltavou.

25. ledna zapálíme svíčku na hrobě Olgy Havlové.

do 30. ledna se lze přihlásit na další kolo lékařských seminářů v Salzburku 
(více informací na www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars).

do 31. ledna bude mít veřejnost možnost prohlédnout si fotografie oceněné 
v soutěži Czech Press Photo 2018 v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské 
radnice. Součástí výstavy budou i fotografie, kterým VDV udělil cenu Můj život 
s handicapem.

od 31. ledna do 10. dubna je možné zasílat nominace na Cenu Olgy Havlové 
2019. Slavnostní předávání Ceny Olgy Havlové se uskuteční v pondělí 27. května 2019.

leden–únor – putovní výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle 
navštíví Slavičín.

1. února je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Fond pomoci 
dětem s dětskou mozkovou obrnou.

8.–10. února se bude konat 52. ročník ČEZ Jizerská 50. I tentokrát přispějí 
závodníci svojí účastí zároveň na charitativní účely – část výtěžku z registrací 
pomůže panu Bohuslavovi z Liberce vést aktivní život a sportovat díky novému 
speciálnímu vozíku.

25. února je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Fond vzdělání.

28. února je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantových programů Senior 
a Paliativní péče.

březen – putovní výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle navštíví 
Vamberk.

31. března je uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Obyčejný život.

podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz.
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proJEKt NEJDřív střECHa vychází 
z poznatku, že již první dny života na ulici mají devastující vliv 
na osobnost jedince a že člověk bez domova potřebuje nejdřív 
střechu a pomocnou ruku, aby se jeho životní situace mohla 
zlepšit. Umožňuje lidem, kteří ztratili bydlení, dostat až dva 
měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových 
domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí znovu se 
nadechnout a pomůže při nalézání bydlení, vyřízení chybějících 
dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

 

vEšKEré prostřEDKy zísKaNé 
oD DárCů JDoU Na UbytováNí.

provozní náklady hradí iniciátor a patron projektu vojtěch 
sedláček a vDv. více informací o projektu i o sbírce najdete 
na www.vdv.cz/programy/nejdriv-strecha.
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