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Olga Havlová na Hrádečku (1994). Foto: Ondřej Němec
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Milí přátelé,
držíte v rukou druhé vydání knihy Kapka vody pro strom lásky. Poprvé jsme ji vydali v roce
2013 k nedožitým 80. narozeninám Olgy Havlové. Publikace se těšila velkému zájmu a nyní
v knihovně máme jen pár posledních výtisků. Rozhodli jsme se ji letos, kdy si VDV připomíná
30 let od svého založení, vydat znovu a rozšířit ji o vzpomínky lidí, s nimiž jsme se v mezidobí
znovu setkali, či těch, s nimiž jsme navázali nová přátelství. Díky našim projektům, jako
putovní výstava fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle či sázení 85 stromů Olgy Havlové,
jsme měli možnost procestovat celou Českou republiku a setkat se s mnoha pamětníky,
kteří paní Olgu potkali anebo s ní úžeji spolupracovali. Velice nás potěšilo, že vzpomínky
na zakladatelku naší nadace nevybledly, ale jsou v srdcích těchto lidí stále živé. Touto cestou je
chceme zprostředkovat i Vám, abyste i Vy mohli lépe poznat tuto mimořádnou ženu.
Děkuji všem autorům, kteří laskavě dali souhlas s otištěním svých vzpomínek a fotografií.
Moje zvláštní poděkování patří naší dobrovolnici Ireně Šatavové, která se již podruhé
významně podílí na vydání této publikace.

Monika Granja,
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
květen 2020
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Olga Havlová s pracovníky, dobrovolníky a členy správní rady Výboru dobré vůle (17. 12. 1993).
Foto: Ondřej Němec
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Vážení a milí přátelé,
příznivci a podporovatelé Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové,
vážení pamětníci,
už mnoho lidí vzpomínalo na paní Olgu Havlovou, muži i ženy, staří i mladí, pomalu už jen
staří, neboť Olze by bylo v letošním roce osmdesát, a my všichni také stárneme. Tentokrát jsme
se rozhodli přizvat ke vzpomínání ty, kterých se ještě nikdo na paní Olgu nezeptal. Jsou mezi
nimi lidé, s nimiž si Olga tykala, ti, které pozvala, aby jí pomohli v začátcích Výboru dobré
vůle, i ti, kteří šli kolem ní a ještě zachytili sílu její osobnosti. Přáli bychom si, aby pro Vás byla
tato knížečka radostí. A kdo by to chtěl vzít jinak, pak mu připomeneme známý bonmot paní
Olgy Havlové: „Nesedět na penězích!“ Ona to také tak dělala.

Milena Černá
předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
květen 2013
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Olga a Václav Havlovi v Kavárně Slávia (1964). Foto: archiv Olgy Peškové
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Jiřina Auředníková
dobrovolnice Výboru dobré vůle

Srdce na pravém místě
Olga Havlová byla výjimečná žena, pomáhala všem s upřímností a bez postranních úmyslů.
Kromě Čechů na ni vzpomínají také mnozí přátelé ze zahraničí, kteří nadaci poskytovali
významnou finanční pomoc.
Já jsem měla možnost spolupracovat s Olgou Havlovou od začátku fungování Výboru dobré
vůle, a bylo to něco úžasného. Nabídla mi tuto práci po smrti mého manžela, který byl zároveň
jejím synovcem, abych přišla na jiné myšlenky. A já opravdu přišla, poněvadž práce, která mě
v tu chvíli naplňovala, bylo opravdu hodně. Pomohla mi překonat období mého největšího
smutku. Díky fungování v nadaci jsem mohla komunikovat s velmi zajímavými lidmi nejen
v Čechách, ale především v zahraničí. Psala jsem si s nimi a pomáhali jsme všelijak. Posílali
jsme nejrůznější pomůcky, peníze a další věci potřebné k životu. Bylo toho tolik, že mě má
práce maximálně naplňovala a já jsem paní Olze dodnes vděčná.
Paní Olze Havlové by bylo 11. července letošního roku celých 80 let. Bývala by se dožila
krásného věku, kdyby její život zákeřně neukončila zlá nemoc. Její smrt byla pro všechny lidi,
kteří ji poznali, obrovská rána. Paní Olga byla pravá první dáma a měla vždy srdce na pravém
místě. Mnoha lidem otevřela oči a ukázala, jak funguje skutečná charita bez postranních
úmyslů a touhy zalíbit se. Olga navždy zůstane v našich srdcích.
květen 2013
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Jiřina Auředníková (první zleva) na vánočním setkání Olgy Havlové
s dobrovolníky a členy správní rady VDV (1991).
Foto: archiv Jiřiny Auředníkové
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Jana Brežná
statutární zástupkyně občanského sdružení Arkadie Teplice

Pozdravení, u kterého nechyběl úsměv
Poprvé jsem se s paní Olgou setkala v roce 1992 při slavnostním otevření naší Pomocné
školy Arkadie v Teplicích. Po revoluci skupina rodičů zdravotně postižených dětí napjala síly
a v krátké době založila občanské sdružení Arkadie Teplice: sehnala vhodný objekt i potřebné
finanční prostředky a pro své postižené děti brzy otevírala školu. Bylo pro nás velkou
poctou, že se slavnostního otevření školy 2. září 1992 osobně zúčastnila paní Olga Havlová.
Samozřejmě jsme byli všichni nervózní, aby se chybička nevloudila.
Paní Olga s Otkou Bednářovou vystupovaly velice skromně a myslím, že se jim ani to „vzrůšo“
okolo moc nelíbilo. V ústraní jsme si pak u kávy povídaly o svých představách, očekáváních
a možné pomoci. A děti byly nadšené, že se jim Olga Havlová věnovala a jejich úsilí ocenila.
Naposledy jsem se s paní Olgou viděla na nádvoří Pražského hradu při příležitosti předání
mikrobusu sdružení Modrý klíč. Bylo to jen krátké setkání, pozdravení, u kterého nechyběl
úsměv paní Olgy, která už v té době byla nemocná.
Velice si paní Olgy vážím a jak vždy říkala a říká ředitelka nadace paní Milena Černá:
„Určitě nás shůry sleduje a drží palce.“
květen 2013
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Olga Havlová na slavnostním otevření Pomocné školy Arkadie v Teplicích (2. 9. 1992).
Foto: archiv Jany Brežné
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Věra Čáslavská
sportovkyně, členka Výboru dobré vůle v jeho začátcích

Konala a byla spravedlivá
Když jsem potkala Olgu, můj první dojem z ní byl, že je chladná a není emotivní. V tom ale
byla její síla. Moc toho nenamluvila, ale konala a byla nesmírně spravedlivá.
V prvních letech mého působení v kanceláři prezidenta Václava Havla jsem spolupracovala
s Výborem dobré vůle. Byl tam tehdy Honza Kašpar a Klement Lukeš. Nosila jsem do Výboru
dobré vůle žádosti, které přicházely do prezidentské kanceláře. Olga Havlová se k nim
vyjadřovala a zároveň dávala prostor ostatním.
Vzpomínám si na jeden dopis, ve kterém rodiče nemocného chlapce prosili o pomoc. Psali, že
mají chytrého kluka, který je ale malého vzrůstu, a že jeho zevnějšek ruší sebevědomí chlapce
a neumocňuje moudrost, kterou chlapec v sobě má. Zjistili, že v cizině lze zakoupit růstový
hormon, a prosili, zda by Výbor dobré vůle ho pomohl zaopatřit. Olga tehdy řekla, že je to
vážné, že to chápe z hlediska sociálního, ale že ten lék pak musí být volně dostupný všem
potřebným. A následovala jednání s ministerstvem zdravotnictví.
květen 2013
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Návštěva princezny Diany v ČR, kterou Olga Havlová společně s Věrou Čáslavskou (první zprava)
doprovázela při návštěvě dětských domovů, škol a ústavů (1992). Foto: Ondřej Němec
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Milena Černá
předsedkyně správní rady VDV

Olga ráda rozdávala a pamatovala si, co má kdo rád
Olgu jsem poznala v roce 1966 na oslavě premiéry hry Václava Havla „Vyrozumění“ v divadle
Na zábradlí. Tehdy jsem ještě netušila, jak hluboce zasáhne Olga do mého života.
Později jsme se přestěhovali na nábřeží, jen o několik domů dále k Palackému mostu, a tu
jsme měly k sobě blízko, někdy jen zaskočit na pár slov, jindy na večírek nebo seminář, které
se u Havlů pořádaly. Někdy jsme spolu venčily psy na náplavce. Olga Havlová měla jednu
báječnou vlastnost: ráda rozdávala a vždy si pamatovala, co má kdo rád. Při ohromném
množství lidí, s nimiž se potkávala, to bylo obdivuhodné.
Tuto svoji vlastnost přenesla i do Výboru dobré vůle, který založila. Výbor se stal místem,
který přitahoval lidi odhodlané pomáhat dětem i dospělým s handicapem k platnému zařazení
do společnosti. To bylo jeho poslání. Byli štědří i dárci, a tak Olga jednou rukou brala a druhou
rozdávala.
Olga s potěšením navštěvovala vznikající sesterské organizace v zahraničí, ale nejvíc jezdila
po republice – všude tam, kde se zakládala zařízení pro děti s kombinovanými vadami. Jezdila
s dětmi třeba i ve Vlaku dobré vůle. Navštěvovala však též ústavy sociální péče a dětské
domovy. To byly zdroje jejího poznání, že lidská práva jsou v ústavní péči zanedbávána, a proto
že je třeba zásadní změny v sociální oblasti. V její představě se náprava uskutečňovala díky
občanským sdružením, celé té nově vznikající občanské společnosti. Měla jsem z předchozího
působení ve zdravotnictví obdobné zkušenosti, a proto jsme si s Olgou velmi dobře rozuměly.
Krátké bylo období mezi léty 1994, kdy jsem se stala ředitelkou VDV, a smutným odchodem
Olgy v lednu 1996. Přesto byl tento čas tím nejkrásnějším obdobím celého mého života!
květen 2020
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Milena Černá, Olga Havlová a první polistopadový primátor hl. m. Prahy Jaroslav Kořán (1994).
Foto: Ondřej Němec
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Ivan Douda
psycholog, člen správní rady Výboru dobré vůle

Originálně osobnostně „stavěná“ žena
Václava Havla jsem znal již z předrevolučních seminářů, konaných hlavně v bytě Jitky
Vodňanské. S Olgou Havlovou jsem se ale osobně seznámil až po revoluci. Bylo to ještě v bytě
na nábřeží, kde jsme spolu s Olgou Havlovou a Johnem Bokem probírali drogovou situaci
a co kolem ní dělat. Druhý den mě volala s pozváním k založení Výboru dobré vůle. To se
neodmítá, a tak jsem se dostal do toho dlouhého běhu s nadací, kde jsem členem správní
rady od té doby až doposud. Setkal jsem se tam s mnoha zajímavými lidmi (Dianou Phipps
Sternbergovou, Olinkou Stankovičovou, Klementem Lukešem, Honzou Kašparem…). Ostatně
Klema Lukeš tehdy při dlouhém a pestrém hledání jména pro nadaci jen tak bokem utrousil
„To se můžeme rovnou jmenovat Dobrá vůle…“.
Nejvíce jsem se s Olgou Havlovou poznal a sblížil při první velké zahraniční cestě Výboru
dobré vůle na Tchaj-wan. Oni Číňané to tehdy brali spíše velmi vážně jako první návštěvu
jakékoliv první dámy na Tchaj-wanu. Olga Havlová byla velice silná a originálně osobnostně
„stavěná“ žena. Vzpomínám si, jak třeba odmítla při návštěvě největšího obchodního domu
v Tai-peji drahý zlatý šperk s tím, že nemá zlato ráda. Nebo při pohledu na rozpis exotického
menu (žraločí ploutvičky, vlaštovčí křidélka apod.) při večeři u tchajwanského prezidenta
požádala raději o kuřecí polévku a pivo. To vše ovšem s jakýmsi šarmem, který jí byl vlastní
a neumožňoval hostitelům se urazit. Mimochodem, při schůzích dozorčí rady Výboru dobré
vůle jsme si za Olgy mohli dát i pivo (včetně Olgy a zpravidla jen jedno).
Ale konec odlehčujícím historkám. Odlehčovat atmosféru ve Výboru dobré vůle humorem
byla celou dobu moje oblíbená role a Olga ji někdy komentovala také humorně slovy: „Pan
doktor je trochu infantilní.“ Teď se trochu s hrůzou z toho, jak ten čas vládne, koukám, že
z těch zakládajících členů Výboru dobré vůle jsme zbyli snad jen dva – Diana a já. Přišli ovšem
další skvělí lidé a já jsem vděčen osudu a Výboru dobré vůle, že jsem se s nimi mohl seznámit.
Skoro by se chtělo říci, že člověk je smrtelný, ale Výbor dobré vůle a Olga Havlová jsou „věční“.
květen 2013
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Ivan Douda (čtvrtý zleva v první řadě) jako člen správní rady VDV doprovázel Olgu Havlovou na cestě
do Tchaj-wanu (3.–7. 12. 1990). Foto: archiv VDV
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Blanka Dvořáková
ředitelka Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce,
ředitelka Centra služeb Slunce všem a zakladatelka Nadačního fondu Slunce pro všechny

Vždy splnila, co řekla
S paní Olgou jsem se poprvé osobně setkala při slavnostním otevření Soukromé školy Slunce
ve Stochově v roce 1991. Na vzniku školy měla tak trochu zásluhu i ona – když jsme chtěli
náš záměr zrealizovat, měli jsme děti, zaměstnance i koncepci, ale nemohli jsme najít vhodné
místo. Obrátila jsem se na paní Olgu. Budovu po jeslích ve Stochově nabídli tehdy Výboru
dobré vůle a paní Olga nám o tom napsala – a vyšlo to! Při slavnostním zahájení byla velice
příjemná, empatická a mně s ní bylo (ale nejen mně, i dětem a kolegům) dobře. Často se pak
u nás zastavovala, třeba i neohlášeně, po cestě do Lán i se svým psem Ďulou. Děti ji vždycky
obklopily, byla jsem překvapena, jak přirozeně si s nimi rozuměla. Ptávaly se jí, kde nechala
svého Havla. Jednou dokonce pozvala naši školu do Lán na setkání, kterého se účastnil i pan
prezident, jenž si s dětmi společně zazpíval.
Paní Olga vždy splnila, co řekla, nikdy na nic nezapomněla. Měla jsem několikrát možnost se s ní
setkat a pohovořit o plánech naší neziskové organizace. Mluvila jsem s ní i o domově pro těžce
handicapované děti, bohužel jeho otevření proběhlo až po její smrti v roce 2000. Zařízení nese
jméno Domov dobré vůle, služby klientům poskytujeme s přesvědčením, že by se to líbilo i paní
Olze. Díky ní jsme se dostali blíže k Výboru dobré vůle, se kterým dodnes spolupracujeme.
Paní Olga pro mě byla velkým vzorem a mám na ni mnoho krásných vzpomínek. Avšak i jednu
hodně smutnou z doby, kdy zemřela. Byli jsme v té době ve Francii na návštěvě u partnerské
organizace Výboru dobré vůle, kterou nám zorganizovala právě paní Olga. Domů jsme se vraceli
předčasně kvůli jejímu pohřbu. Nebýt tam bych si nikdy neodpustila. A nelze zapomenout
na ten mrazivý den, na záplavy lidí, květin a svíček, na tu spoustu lásky mnoha nás, obyčejných
lidí, kteří jsme čekali dlouhé hodiny v zástupu, abychom se naposledy paní Olze poklonili.
Děkuji za naše setkání, která se uskutečnila…
květen 2013
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Olga Havlová a Blanka Dvořáková (první zleva) při zahájení
provozu soukromé speciální školy ve Stochově (1. 9. 1991).
Foto: archiv VDV
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Anna Freimanová
teatroložka, editorka, sousedka z Hrádečku

Podpora Vaškova psaní
Mnozí z nás nemají dar tvořit a nezůstane po nich žádné umělecké dílo. Přesto mohou mít
zásluhu na tom, že výjimečné dílo vznikne. Jsem přesvědčena, že Olga Havlová tuto zásluhu
má. Svého muže měla prokouknutého, věděla o něm téměř vše a dokázala ocenit jeho
inteligenci, odvahu a talent. To neznamená, že k němu nebyla kritická a že mu nedokázala říci,
co si myslí. Právě naopak a on s její upřímností počítal. Pro Olgu byla podpora Vaškova psaní
jedním ze smyslů života.
Vzpomínám-li na naše malé sousedské společenství na Hrádečku, vybaví se mi, že k němu
patřilo bezpodmínečné dodržování ticha a klidu v období, kdy Vašek PÍŠE. A o tom, že
PÍŠE (esej, hru, důležitý dopis), nás Olga včas informovala a několikrát denně nám to
připomínala. Probíhalo to tak: Skoro každý večer je nějaký společný program. Nejraději mám
intimní chvilky v pěti nebo šesti v chalupě Havlových. Sedíme ve velkém domě namačkaní
v nejmenší možné kuchyni na světě a povídáme si, hrajeme karty, kujeme plány, nebo jen tak
vzpomínáme. Vašek většinou nekarbaní. Nejčastěji s námi klábosí ve stoje, když se věnuje
přípravě nějakého jídla. Předtím ještě „vyrobí“ atmosféru – nabídne dobré pití, pustí hudbu
– trochu se s Olgou dohadují, jakou a jak hlasitě. Přestože před domem stojí auto se dvěma
hlídači, my MÁME pohodu a často se řehtáme na celé kolo. Trvá do 20:50 hod. To už je Vašek
hotov s kuchařením, pracoviště dokonale uklidil, gramofon mlčí. Začíná ladění velkého
ruského tranzistorového rádia, chytá se Hlas Ameriky. Vašek chytá, Olga bručí. Když nás
konečně osloví sametový hlas pana Medka, napjatě se spojujeme se světem venku i uvnitř,
s cizinou i s těmi, kteří jsou ve vězení… A hned po zprávách se s námi Vašek loučí: „Tak Bůh
s vámi, já kráčím do práce,“ odchází do své pracovny o patro výš.
A od té chvíle Olga hlídá Václavův pracovní prostor a klid. Ani psi se neodvažují štěknout, my
si jen šeptáme, a pokud někomu snad ulítnou dveře nebo se v rámci hry zapomene a vykřikne,
Olga sykne velmi ostře – PŠŠT! Vašek PÍŠE!!! Při odchodu domů našlapujeme na špičky ještě
i na našem trávníku. Světlo v pracovně bude svítit celou noc.
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Děti vědí, že tak, jak je jindy Olga tolerantní k jejich blbnutí a divočení kolem domu, ráno
– a to nejméně do 11 hodin – se na zahradě křičet, vrtat, kosit ani zpívat nesmí ani u nich, ani
u nás. Vašek celou noc PSAL! O tom, jak dlouho PSAL, nás Olga ochotně informuje. Také nám
hrdě hlásí, když Vašek DOPÍŠE. Většinou text už četla a má na něj názor. Všichni víme, jak je
její názor pro Vaška důležitý, že na ni dá. Když se Václav po poledni objevuje na zahradě, už ví,
že my víme, že DOPSAL, a sděluje nám, jaká je Olžina reakce. Když kritická – povzdechne si,
že práce není u konce, když u Olgy uspěje, je velice spokojený. To je svátek i pro nás. Uvolněný
autor připraví pro všechny nezapomenutelnou chvilku: v podvečer nám na zahradě sám své
nové dílo čte a my ho všichni rádi posloucháme. Většinou se na žádnou kritiku nezmůžeme.
K Václavovu psaní měla jinak vždycky svá a nezávislá Olga absolutní respekt. Podle toho
plánovala rodinné pobyty na chalupě, život v Praze i prezidentské víkendy v Lánech.
květen 2013

Anna Freimanová s Olgou Havlovou a dětmi na Hrádečku (1981). Foto: Jan Kašpar
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Lucie Fürstová
kulturní redaktorka Českého rozhlasu v Liberci

Vlídnost a klid paní Olgy
Poslední říjnovou středu v roce 1990 navštívila Olga Havlová Jedličkův ústav v Liberci. Byla
pozvaná, aby zde předala finanční dar více než půl milionu korun od americké podnikatelky
českého původu Evy Smithové-Hánové, která pocházela z Turnova.
Silný zážitek ze setkání s manželkou prezidenta Václava Havla měly tehdy i děti z Malého
studia v Liberci, tedy ze stanice mladých reportérů, kteří v Liberci působili od roku 1978.
S těžkým magnetofonem, který tehdy ještě nahrával na pásku, stál u stolu vedle Olgy Havlové
můj kamarád Michael Dufek a já, tehdy čerstvě patnáctiletá, jsem držela mikrofon. Pamatuji
si, jak jsem si nebyla jistá nějakou otázkou, ale paní Olga byla tak vlídná, že mi ten rozhovor
vlastně pomohla dokončit. Působila tak klidně…
Dnes se na fotografie Milana Drahoňovského, které toto naše setkání zachycují, dívám
s radostí. Vážím si toho setkání a možnosti uchovat si ho i na těch černobílých snímcích.
květen 2020
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Mladá novinářka Lucie Fürstová (s mikrofonem v ruce) připravuje
reportáž o návštěvě Olgy Havlové v Jedličkově ústavu v Liberci
(1990). Foto: Milan Drahoňovský
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Sabine Gruša
zakladatelka sesterské organizace VDV v SRN

Protokolární nutnosti a okázalost jí byly proti srsti
Olgu Havlovou jsem osobně poznala v říjnu 1991 u příležitosti oslav 55. narozenin jejího muže
Václava Havla. V listopadu téhož roku přijela za mnou a mým manželem (Jiří Gruša působil
tehdy jako velvyslanec ČSFR v SRN – pozn. red.) do Bonnu, aby nás požádala o založení
sesterské organizace VDV v Německu. Její prosbě jsem ráda vyhověla a spolek Deutsche
Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung vznikl o půl roku později, v květnu 1992.
Od prvního setkání nás s Olgou pojily vzájemné sympatie. Já jsem obdivovala její nasazení při
práci pro znevýhodněné občany vaší země, ona zase oceňovala moji činorodost a energii při
plnění nových úkolů. Ačkoliv nás dělila jazyková bariéra, lidsky jsme si byly ihned blízké.
Potom jsme se s Olgou setkávaly při práci, při níž jsme z Německa podporovali VDV dary
i radami ohledně vybudování neziskové organizace. Bylo mi potěšením doprovázet Olgu také
při jejích státních návštěvách v Německu. Zajímala se o všechna zařízení pro postižené a její
jednání s handicapovanými lidmi na mě udělalo velký dojem. V kontaktu s nimi byla srdečná
a uvolněná, takže člověk snadno zapomněl, jak dovede být přísná a svérázná, zejména při
oficiálních vystoupeních. Protokolární nutnosti a okázalost jí byly proti srsti. Proto se také
po její smrti truchlilo nad ženou vpravdě lidumilnou, nikoli nad „First Lady“.
I já cítím velkou bolest, že od nás odešla tak brzy. Postrádám Olgu ještě dnes. Zanechala
po sobě obrovskou mezeru, ale zároveň dědictví, které její nástupkyně dokázaly dále úspěšně
rozvíjet. Já mohu Olžinu památku uctít jen tím, že ani její smrt v lednu 1996 nepřerušila mé
niterné povinnosti vůči VDV − a budu s ním i nadále spolupracovat.
květen 2020
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Olga Havlová na návštěvě nově vzniklé sesterské organizace v Bonnu – Sabine Gruša stojí vpravo
od paní Olgy (březen 1993). Foto: archiv VDV
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Vladimír Hanzel
dlouholetý osobní tajemník Václava Havla,
člen správní rady Výboru dobré vůle

Někdy hubatá a kritická…
S Olgou Havlovou jsem se poprvé setkal koncem roku 1986 v pražské restauraci Na Rybárně
v Gorazdově ulici. O pár let později se z ní prakticky přes noc stala první dáma republiky.
Ač nebyla příliš srozuměna s tím, že se Václav stal prezidentem, poměrně rychle se do této
nové role vpravila. Své nové postavení dokázala velice efektivně využít ve prospěch vozíčkářů
a dalších postižených, na jejichž podporu založila Výbor dobré vůle. Když přijel na státní
návštěvu prezident či král, Olga byla automaticky partnerkou a průvodkyní jeho manželky
(či manžela, pokud byla hlavou státu žena). A bylo samozřejmostí, že představila i svou nadaci
a neváhala požádat o příspěvek na její činnost. Byla v tom velmi vynalézavá a získala pro
Výbor dobré vůle nemalé prostředky i materiální pomoc.
Fascinovalo mne, jak Olga – pocházející z žižkovské proletářské rodiny – suverénně
a po svém uchopila novou funkci. Zůstávala tou starou Olgou, někdy hubatou a kritickou,
jindy kamarádskou a empatickou. Zároveň však s lehkou samozřejmostí usedala po boku
králů, královen či prezidentů při státní večeři na Hradě. Když jsem ji v takovéto situaci –
a ne jednou – pozoroval, připadala mi Olga sama jako královna. Nemyslím oblečením či
vizáží, ale především elegancí, celkovým chováním, gesty, způsobem, s jakým nenuceně
a bez sebemenšího zaškobrtnutí zvládala všechny zapeklitosti, které číhají na člověka
na prezidentském banketu. Nepotřebovala studovat Gutha-Jarkovského, měla to nějak
přirozeně v sobě.
Jakmile Olga přerušila svou protokolární roli, ihned se převlékla do sepraných džín a trička,
vydrhla podlahu, uvařila polévku, okopala zahrádku na Hrádečku či vyrazila s košíkem
na houby. Anebo pozvala do hospody Na Rybárně členy legendárních Rolling Stones, když
jako první rocková kapela dorazili v srpnu 1990 do Prahy. Seděla mezi Mickem Jaggerem
a Keithem Richardsem a docela mezi ně zapadla, jako by se s nimi znala odjakživa.
květen 2013
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Oslava 42. narozenin Vladimíra Hanzela na Rašínově nábřeží 2000/78. Zleva: Petr Taťoun,
Jarmila Poláková, Olga Havlová, Václav Havel, Martina Vondrová, Vladimír Hanzel (26. 1. 1993).
Foto: Tomki Němec
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Josef Hnik
místostarosta města Světlá nad Sázavou

Dáma s velkým D a velkým srdcem
S paní Olgou Havlovou jsem měl čest se setkat v 90. letech, když jsem působil jako ředitel
Domova pro seniory ve Smrčné. Potkal jsem se s ní během jedné své návštěvy v sídle
VDV na Senovážném náměstí v Praze, a přestože šlo o setkání poměrně krátké, zanechala
ve mně silný dojem − jako nesmírně inteligentní Dáma (s velkým D) s velikým srdcem.
S laskavostí mě vyslechla a ochotně mi poradila a pomohla se zajištěním humanitární pomoci
z nizozemského Haarlemu pro seniory a handicapované v našem regionu. Později jsem se s ní
už nesetkal, ale dodnes mám před očima její milou a usměvavou tvář, když mi podávala ruku.
Za těch téměř třicet let se mi tento okamžik mnohokrát vybavil.
květen 2020
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Olga Havlová v kanceláři Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na Senovážném náměstí.
Foto: Ondřej Němec
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Dušan Hofmann
bývalý stipendista Fondu vzdělání,
dnes speciální pedagog na Střední, základní a mateřské škole pro zdravotně znevýhodněné

Ping-pong s první dámou
Větší část svého dětství jsem vyrůstal v dětském domově. My, úředně řečeno chovanci
v ústavní výchově, jsme měli při vyslovení jména Olga Havlová následující asociace: hory,
lyžování, moře, koupání… VDV nás totiž posílal v zimě lyžovat do Krkonoš, v létě k moři,
jindy do lesů na Šumavu. Pochopitelně i my děti jsme tenkrát věděly, že paní Olga je
manželkou pana prezidenta. Začátkem léta 1995 měla přijet na návštěvu našeho dětského
domova v Brně a přípravy na tuto hradní hospitaci byly důkladné. Paní vychovatelky nás
všechny nastrojily, nacvičovaly se písně a tanečky, uklízela zahrada, tepovaly koberce, zkrátka
čekala se návštěva z Hradu.
Vzpomínám si, že jsme tenkrát s kamarády byli nejvíce zvědaví, v jakém autě „paní
prezidentová“ přijede a zda bude mít ochranku s pistolí a vysílačkou. Vyhlíželi jsme ji snad
hodinu nebo dvě předem. Když pak Olga Havlová viděla naše zklamání, že doprovodné
policejní auto ani její mercedes s řidičem a osobním strážcem „neblikaly a nehoukaly“ a přijely
normálně, poprosila s úsměvem policisty, aby spustili majáky a sirény – teprve pak jsme byli
s příjezdem chráněné osoby, jak jsme si jej představovali, spokojení. Pouze nám vadilo, že
osobní strážce neměl za pasem revolver a v ruce netřímal vysílačku, ale přenášel k nám z auta
velké krabice s dobrotami.
Začátek návštěvy byl slavnostně formální, pochopitelně. Já už byl v roce 1995 starší než ostatní
děti, a tak jsem si všiml, že paní Havlovou v rozhovoru s vychovatelkami nezajímalo (jako
většinu jiných návštěv), proč je to a to dítě v děcáku, ale chtěla vědět, co má to děcko za zájmy,
do jakých kroužků tahle holčina chodí a proč tamten klučina do žádného nechodí, jak se učí,
čím by chtěl být… „To, že nemáte peníze na hudební nástroje pro děti, je hloupost. Nástroje
seženeme, ale budou na ně cvičit!“, prohlásila paní Havlová rezolutně.
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Když později paní Havlová zahlédla na zahradě stůl na ping-pong, zavelela: „Děcka, venku
je krásně, jdeme hrát!“. Bylo vidět, že ji hra baví, a i my děti jsme ztratily zábrany a ostych.
Paní Olga vyhověla každému, kdo si s ní chtěl alespoň symbolicky zahrát, přestože na ní byla
znatelná únava. Až později jsem pochopil, že ta únava měla fatálnější příčinu…
květen 2020

Návštěva Olgy Havlové v Dětském domově Dagmar v Brně (1995). Foto: archiv DD Dagmar
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Eva Holubová
herečka

Nikdy nepodlehla aroganci moci
Jsem moc ráda, že jsem Olgu poznala osobně, že jsem s ní strávila několik večerů, ať už
na Hrádečku nebo v Praze, že jsem si s ní mohla povídat o politice, o divadle, o ekologii,
o veřejných, ale i osobních věcech.
Je mi jasné, že jsem ji zdaleka nepoznala jako její přátelé, s nimiž spoluzakládala VONS, jako
kamarádi z „Hrobky“, ale do mého uvažování, přemýšlení, možná někdy i jednání se její
osobnost otiskla. Samozřejmě nejen naším osobním stykem, ale tím, jaká byla, jak dokázala
stát vedle svého manžela i v době, kdy ještě nebyl prezidentem naší země, ale naopak stíhaným
vyvrhelem socialistické společnosti.
Určitě mne už za „totáče“ ovlivnily její nesmlouvavé názory a odvážné postoje, vážím si jí
za její soucítění s potřebnými. Ale co si na Olze nejvíce cením, že nikdy nepodlehla aroganci
moci, ani jako první dáma „se neprožívala“, jednala důstojně, sebevědomě, nikoliv však
okázale. Nikdy mně ani nikomu přede mnou nepředhazovala svoji odvahu a nebojácné
postoje, které projevovala už před listopadem 1989. Vysvětlovala pevně a zásadně svá
stanoviska, ale nechávala na člověku, až si k nim dojde sám.
A já už toho, Olgo, nechám, protože mám pocit, že slovy nedovedu vypovědět, co všechno
cítím a co si myslím. Taky už jsem starší, než když jsme naposledy seděly na Hrádečku u ohně,
hůř se mi o všem mluví, štve mě, že mám vést monolog. Je skvělé, že jsi byla, je skvělé, že
jsi! A jdu si hned vytáhnout knihu Pavla Kosatíka „Člověk má dělat to, nač má sílu“ a útlou
knížečku „Síla věcnosti“.
květen 2013
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Eva Holubová s Olgou Havlovou. Foto: archiv Evy Holubové
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Elena Hornová
právnička a členka správní rady VDV

Olžin bystrý, střízlivým rozumem a intuicí obdařený úsudek
Má první, zcela neoficiální setkání s Olgou Havlovou se odehrála hluboko v tíživých
osmdesátých letech minulého století. Z paměti se mně přitom vynořuje Olga ve dvou
podobách – jako veselá a bezstarostná ve větší společnosti stejně smýšlejících návštěvníků
hospody v Praze 6 a jako smutná a ustaraná na chodbě advokátní poradny v Praze 8, kde
čekávala na mé kolegy, Václavovy i své obhájce v jejich trestních věcech.
Zcela jiné Olze jsem byla záhy po sametové revoluci oficiálně představena Václavem
Havlem, s nímž jsem se již řadu let znala jako jím zvolená advokátka pro vyřizování jeho
autorskoprávních věcí. Olga se mně zpočátku zdála být nepřístupná a odměřená, měla jsem
pocit, že mne svým kritickým, až rentgenově přesným okem prověřuje, zanedlouho se však
tato bariéra z její strany prolomila a dostala jsem úkol i od ní – zajistit po právní stránce
založení jí zamýšlené charitativní organizace.
S podobným zadáním jsem se do té doby ve své advokátní praxi nesetkala a ani setkat
nemohla – před listopadem 1989 přece všechny potřeby i handicapovaných občanů zajišťoval
bezezbytku stát! Jedinou nadací, která zřejmě omylem přestála komunistickou éru, byla tzv.
Hlávkova nadace založená v roce 1904 a jediným právním předpisem umožňujícím sdružování
občanů byl značně archaický zákon z roku 1951, na jehož základě vznikaly tzv. dobrovolné
společenské organizace jako Svazarm, SČSP apod. Nezbylo mi tedy než se inspirovat téměř
nedostupnými zakladatelskými dokumenty této nadace a doufat, že ministerstvo vnitra
zaregistruje na základě tohoto zákona nebývalý subjekt – Výbor dobré vůle. Naštěstí se
tak v dubnu 1990 stalo a Výbor dobré vůle (po přijetí zákona o nadacích s upřesňujícím
doplněním názvu – Nadace Olgy Havlové) začal fungovat.
Po nějaký čas jsem s VDV řešila všechny jeho právní záležitosti, takže jsem s Olgou byla
v častém kontaktu a mohla sledovat, s jak nezdolnou energií, nadšením a bez nároku
na vlastní ocenění se této bohulibé činnosti věnuje. I přes své zatížení různými protokolárními
povinnostmi byla a zůstala duší a hybnou silou nadace a díky svým kontaktům se také
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zasloužila o její materiální zajištění. Jako právní zástupkyně Václava a Olgy ve všech jejich
právních věcech jsem měla možnost vídat Olgu i v jiných rolích a obdivovat přitom její bystrý,
střízlivým rozumem a intuicí obdařený úsudek a věcný, spravedlivý a přitom empatický
přístup k různorodým problémům, které musela řešit.
Sílu Olžiny osobnosti jsem pocítila i v závěru jejího života, kdy nad prožíváním jejího
vlastního utrpení převážila starost o budoucí osud jejího muže. Myslím, že by známá fotografie
Václava Havla sledujícího za záclonou okna Pražského hradu nekonečný průvod lidí, kteří se
přišli s Olgou rozloučit, mohla být právem doprovozena slovy „Vzácná to žena!“.
květen 2020

Pracovní schůzka na zámku v Lánech – účastnil se jí kromě Václava Havla, Olgy Havlové
a Eleny Hornové i Klaus Juncker, literární a dramatický agent Havla z německého nakladatelství
Rowohlt (1990). Foto: Alexandr Neuman
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Vlasta Chramostová a Stanislav Milota
herečka a kameraman, později vedoucí kanceláře prezidentského sekretariátu

Proletářský instinkt na lidi
Kdyby Olga byla mezi námi, snadněji by se nám stárlo… Je to sobecké pomyšlení. Ale když
vzpomenu na její statečnost v průběhu těžké nemoci, stydím se, že si stýskám na malicherné
bolístky stáří. Nepochybuju, že by je brala s věcností jako všecko v životě.
Měla proletářský instinkt na lidi, který ji bezpečně prováděl společností. Na počátku
proletářským Žižkovem, v závěru té neuvěřitelně strmé cesty vzhůru vrstvou lidí z opačného
spektra společnosti. Myslím, že často pomohla Václavovi orientovat se v lidech. Někdy věnoval
přízeň tomu, kdo si ji nezasloužil.
Kdyby tu byla, nedivila by se, kam to v konci svého mandátu dotáhl její „miláček“ Klaus. Byl
jí lidsky jasný od začátku. Vzpomínám na jakýsi oficiální koncert brzo po Listopadu, Standa
ještě kmital kolem Václava. Olga si mě odchytila kdesi na chodbě. Musela jít o přestávce
do společenského salonku pozdravit se s novými lidmi. „Je tam Klaus a já ho – n e s n á š í m.
Budeme se bavit spolu a já se tak vyhnu jemu i suitě kolem něho.“
Kdyby byla mezi námi, přijela by na chalupu a osmdesátku bychom se Šplíchalkou ze
Žižkaberku, jak říká Standa, pořádně oslavili. Narodili se oba před osmdesáti lety, v roce 1933,
rozuměli si. Olga byla pevná bytost, dovedla být i tvrdá, ale skromná, hrdá a spolehlivá.
Sedli bychom na jasně červené ozdobné polštářky ze silné látky. Na bílých zahradních židlích
svítí celé léto a těší mě. Když likvidovala dejvický byt u Rybníčku, dala mi je. Mám ráda staré
předměty dotýkané někým milým… Denně vzpomenu… Jako u Olžina stolku ze stojanu
starého umyvadla ze smetiště. Sbírali jsme tam staré předměty a dělali z nich nové. Mnoho
kávy jsme u něho za ta léta vypili. Debatujeme u něj dodnes. Bylo by pořád o čem…
Všechno se mění, ale k lepšímu – jenom když lidé začnou měnit dobu u sebe.
Když jsou poctivější, skromnější, věrnější, pracovitější, odpovědnější…

38

Chybíš tady, Olgo! „Šplíchalko“, zapíchlas to moc brzy…
Slušných lidí není nikdy dost!
květen 2013

Vlasta Chramostová a Stanislav Milota na návštěvě na Hrádečku u Havlových (1975).
Foto: Bohdan Holomíček
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Karel Knotek
osobní ochránce Olgy Havlové v letech 1990–1996

Milovala knihy
Mám-li napsat krátkou vzpomínku na paní Olgu Havlovou, musím se přiznat, že jsou v mém
životě chvíle, které mi ji stále zpřítomňují. Jedná se o krátká zastavení, záblesky událostí, jež
stále zůstávají v paměti. Například kdykoliv slyším v rádiu píseň San Francisko, vzpomenu si
na ni. Byla to její oblíbená píseň a Scott McKenzie by byl zajisté velmi rád, kdyby to věděl. Ale
mám takový pocit, že už to ví.
Paní Olga měla velmi ráda knihy. Každá cesta na zámek v Lánech, kde poměrně často
a ráda pobývala, bývala většinou spojena s návštěvou knihkupectví. Měla ráda především
autobiografie. Dostal jsem od ní knihu vzpomínek Zápisky z blázince od Miroslava Macháčka.
Dodnes ji mám ve své knihovně a občas si v ní listuji. Paralely o boji obyčejného člověka
s bezduchou mocí elitářské společnosti byly, a stále jsou, více než zřejmé. Nadčasové téma,
které paní Olgu rozčilovalo stejně jako zbytečně pokácená alej. Konflikt člověka a moci,
patolízalové, pokrytci a lháři. Paní Olga o nich věděla a neměla je ráda, stejně tak jako
oficiality, bankety a samolibé lidi. Držela si odstup od všech, dokud ji nepřesvědčili o tom, že jí
stojí za pozornost nebo jí mají co říci.
S potěšením vzpomínám na drobnou příhodu, která se odehrála na zámku v Lánech. Jednalo
se o krátké setkání pana prezidenta Havla s panem Klausem, kterému předcházela malá
procházka. Paní Olga doprovázela oba pány a samozřejmě na procházku parkem vzala svého
psa Ďulu. Pejsek zřejmě vycítil, že mu pan Klaus není úplně nakloněn, a tak nečekaně převzal
iniciativu. Rychlým výpadem se zakousl panu Klausovi do šosu jeho saka a rozhodl se, že se
nepustí. Zmíněného pána se velice dotklo, že mu jakýsi pes zneuctívá jeho sako, a navíc bylo
vidět, že se mu toto sbližování pranic nelíbí, a vehementně požadoval na paní Olze, aby ho
její pes pustil. Paní Olga s úsměvem na rtech pokuřovala cigaretku a jaksi mimoděk řekla:
„Ďulo, pocem…“ Pejsek tento pokyn samozřejmě ignoroval, protože, jak se sluší a patří
na prezidentského psa, nebyl nikdy úplně distingovaný a poslušný. Pan Klaus začínal být z této
situace mírně vystresován, nicméně si netroufal dát hlasitě najevo, co si o psu myslí. Zmohl
se pouze na opětovnou výzvu směrem k paní Olze, aby se začal pes věnovat třeba někomu
jinému.
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Pan prezident dělal, jako že to nevidí, a paní Olga naopak koutkem oka sledovala, jak se
situace bude dále vyvíjet. Všechno to bylo značně komické, přesto i všichni prezidentovi muži
z ochranky, po vzoru svého šéfa, dělali, že se vlastně nic neděje. Ďula se samozřejmě po čase
pustila, protože jí už nebavilo žmoulat v hubě páně Klausovo sako, a šla raději vyhrabávat
krtky. Paní Olga toto gesto náležitě ocenila: „Hodná Ďula, fuj je to!“ Jak se tvářil pan Klaus, to
už si nepamatuji, ani to, zda sako doznalo újmy, či ne. Rozhodně však tato příhoda pobavila
všechny přítomné a mně utkvěla v paměti, jak už se tak u veselých příhod stává.
Paní Olga byla první prezidentskou manželkou, která si tuto pomyslnou korunu českých
královen v titulu „První dáma“ zasloužila, a to jak morálně, tak lidsky. Odešla příliš brzy – všem
lidem dobré vůle i svému Vaškovi. Občas mám pocit, když přemýšlím o životě, který mě nechal
na krátkou chvíli kráčet v jejích šlépějích, že už je všechno zase tak, jak bylo. Už jsou zase spolu.
květen 2013

Olga Havlová a Karel Knotek v Benátkách (1991).
Foto: Kateřina Bajzíková
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Sylvie Krobová
písničkářka, šansoniérka

Krásný smích a jiskřivé modré oči
Letos by bylo Olze Havlové osmdesát let. Není mezi námi už sedmnáct let a je – smutno…
Mé vzpomínky na chvíle, které jsem měla možnost s Olgou prožít, se mi stále více a obrazněji
vracejí v přemítání i snech.
První mrkací panna s dlouhými vlasy – „Olga“… Procházky do lesa… Povídání si na dvorku…
Její dárek k mým patnáctinám – malé mýdlo ve tvaru mandarinky, mám je ještě schované…
Becherovka na naše zkažené žaludky… Pouštění Karla Kyncla a jeho videoinformací ze světa…
Hvězdné války… Její tanec při písních Karla Kryla a poučení, že je to náš básník básníků.
Hrály jsme spolu kanastu a po dobu, kdy jsme vyhrávaly, byla z nás neodlučitelná dvojice.
A když jsme hrály ping-pong? Tehdy jsem ráda prohrávala, neboť Olga měla takovou
radost z každého vítězství, že já byla o to víc šťastná, že mi to tak pěkně nejde, a přidávala
karambol za karambolem. Narozeniny 11. července byly vždy ohromným mejdanem
s nezapomenutelným obrazným prožitkem! Procházky k rybníku v Pekle, kde jsme se společně
koupaly a kapři nás masírovali. A takto bych mohla pokračovat dál a dál a dál…
Myslím, že pro všechny děti, které s Olgou mohly prožít kousek svého dětství, je to část
trvalého mikrosvěta ukrytého hluboko v sedlině chřadnoucího srdce! Díky, Olgo, za tvůj
krásný smích a tvé nádherně jiskřivé modré oči! Díky za večeři v Rybárně, na kterou jsi se
mnou a Bilbem šla těsně po revoluci. Byl to poslední klidný večer s tebou a byl nádherný.
To jsi ještě nebyla první dámou…
květen 2013
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Sylvie Krobová s Václavem Havlem na Hrádečku (1975). Foto: Bohdan Holomíček
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Marta Kubišová
zpěvačka

Milovnice dětí a zvířat
Moje první setkání s paní Olgou Havlovou se uskutečnilo na základě přání jejího muže, pana
Václava Havla. Ten u příležitosti svatby Karly Chadimové s Janem Třískou pověřil tehdy mého
přítele, režiséra Jana Němce, aby nás seznámil. Vzpomínám si, že Jan Němec mi řekl, že mám
být bez obav, protože Václav je velmi společenský, ale že Olga je malinko přísnější, trochu
„žiletka“.
Od chvíle, kdy jsem si s Olgou podala ruku, jsem cítila její bezprostřednost a neformální
přijetí. Zkrátka jsme si od prvního momentu takzvaně sedly. A pro mne to byl poznatek
na celý život: Přistupovat ke každé bytosti bez předsudků!
Během doby, kdy jsme se stýkaly, jsem obdivovala její vrozenou inteligenci, zdravý lidský
úsudek a nesentimentální vystupování. Navíc byla velmi sečtělá, měla jedinečný smysl pro
humor a byla velkou milovnicí dětí a zvířat. Její přístup k potřebným v sobě neměl ani zrnko
falešného soucitu.
Později, coby zakladatelka Výboru dobré vůle, vykonávala funkci s opravdu nadstandardním
nasazením. Olga byla prostě noblesní osobnost a mým velkým štěstím byla skutečnost, že jsem
mohla v její společnosti občas pobývat během těch 27 let trvajícího přátelství.
květen 2013
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Marta Kubišová (druhá zleva) s Olgou a Václavem Havlovými. Foto: Bohdan Holomíček

45

Milan Kučera
zahradník MěÚ Rychnov nad Kněžnou

„Čištění si hlavy“ v parku častolovického zámku
Na jaře 1992 se na zámek v Častolovicích nastěhovala paní Diana Phipps Stenbergová, která ho
získala zpět v restitucích a rozhodla se zámek i s přilehlými zahradami renovovat. Když jsem
se dozvěděl, že hledá zahradníka, vzal jsem to jako osobní výzvu a − vyšlo to. Na podzim 1992
jsem v Častolovicích nastoupil jako zahradník.
Bylo to šťastné rozhodnutí, protože od paní Diany Sternbergové jsem se hodně naučil.
Přivezla s sebou z Anglie nový pohled na uspořádání zahrad v duchu anglických přírodních
zahrad a parků, s divoce působící výsadbou květin, keřů a stromů, v nichž po celý rok něco
kvete. Získal jsem od ní nejen nový náhled na zahrady, ale i na bytový design, kterým se paní
Sternbergová dříve profesně zabývala – a to mě velmi ovlivnilo.
K paní Dianě jezdívala na návštěvy Olga Havlová. Vídal jsem ji opakovaně na nádvoří zámku,
i jak se prochází po parku a v zahradě se svým psem Ďulou. Takové procházky jsou ideální
na odpočinek, vyčištění si hlavy a přijití na jiné myšlenky, tak jsem to vnímal a cítil.
Olga Havlová na mě působila velice příjemně a přirozeně, nehledě na to, jak významnou
roli jako první dáma zastávala. Prostě jako normální a rozumný člověk, což bývá u známých
osobností spíše vzácností. Ona, stejně jako její muž Václav, tento vzácný dar měli.
Mé pomyslné cesty s paní Olgou se znovu proťaly, když Rychnov nad Kněžnou, kde nyní
pracuji jako zahradník, dostal nabídku vysadit ve městě strom Olgy Havlové k jejím nedožitým
pětaosmdesátinám. Vybrali jsme pro ni Buk lesní – Fagus silvatica forma „Roseomarginata“,
jehož rašící a mladé listy mají barvu od bílo-růžové, přes červenou až do tmavě červené
a jakoby fialové, a proto se označuje také „Tricolor“. Jde o dlouhověký a velký strom, což je
symbolické – na paní Olgu a její odkaz budou lidé vzpomínat taktéž dlouhá léta…
květen 2020
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Olga Havlová pobývala často u Diany Phipps Stenbergové v Častolovicích.
Foto: archiv Diany Phipps Sternbergové
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Roman Kuchařík
osobní ochránce

Vzácná schopnost odhalit skutečný stav věcí
Je nesmírně těžké vyjádřit pár slovy vzpomínku na Olgu, v jejíž blízkosti jsem strávil léta,
ocitl jsem se v různých situacích a mám na ně mnoho vzpomínek.
Měla ojedinělý dar nebo schopnost – podle toho, jak to kdo vnímá – velice rychle odhalit
skutečný stav „věcí“ a velmi trefně jej i slovy vyjádřit.
Její odchod byl i přesto, že jsem znal její zdravotní stav, pro mě příliš náhlý a vzpomínka na ni
je stále živá.
květen 2013
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Roman Kuchařík (vlevo od paní Olgy) doprovázel Olgu Havlovou na jejích cestách a nechyběl ani
na otevření zahrad Pražského hradu pro veřejnost (1994). Foto: Pavel Hula
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Eva Kvasničková
ekonomická manažerka Výboru dobré vůle

Měla ráda pořádek, ale ne „ouřad“
Do Výboru dobré vůle mě v roce 1993 přivedla paní Eliška Beránková, moje tehdejší kolegyně
z IKEMu a současně dobrovolnice v nadaci.
Olga Havlová byla předsedkyní správní rady, do nadace přicházela každé úterý a čtvrtek
v doprovodu tajemnice Ivy Taťounové. Vzpomínám na Olgu jako na ženu přímou a věcnou,
neměla ráda dlouhé hovory o ničem. Její kroky do vlastní kanceláře vedly pokaždé přes
kuchyňku. Věděli jsme, že má ráda pořádek, na který přísně dohlížela. Na druhou stranu
často říkávala: „Nedělejte mi tady z toho ouřad!“ S námi zaměstnanci udržovala čistě pracovní
vztahy. V té době nás tu totiž bylo dvacet dva – jednak zaměstnanci, jednak nám pomáhalo
hodně dobrovolníků. Denně se nosily dvě plné tašky dopisů z pošty a každý bylo třeba vyřídit
a odpovědět. A to tu ještě nebyly počítače, všechno se psalo na psacích strojích.
Do nadace chodívala Olga vždy se svou fenkou Ďulou, která mohla volně pobíhat
po kancelářích. „Nesmí se krmit,“ neoblomně říkávala, což nebylo tak úplně snadné, když
Ďula seděla pod stolem, vrtěla ocasem a očima žebronila o nějakou tu dobrotu. Přiznám se, že
ne vždy jsem ty psí oči ustála. A když se paní Olga nedívala, Ďula si poradila sama. Vybírala
si z odpadkových košů zbytky a například papír po vlašském salátu velmi ráda a velmi pečlivě
olízala.
O Olžině vážné nemoci jsme dlouho nevěděli. V poslední době sice chodila do nadace méně
často, ale stále jsme to netušili, neboť vždy velice striktně oddělovala pracovní část svého života
od soukromí.
květen 2013
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Eva Kvasničková na Ceně Olgy Havlové předává Václavu Havlovi medaili se zobrazením
paní Olgy Havlové (22. 5. 2000). Foto: Zdeněk Chrapek
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Kamila Leclerc
zakladatelka sesterské organizace VDV ve Francii

Pragmatická Olga: upřímně a bez zbytečných kudrdlinek
Poprvé jsem se osobně sešla s paní Olgou, když jsme se dohodly na založení sesterské
organizace VDV ve Francii v roce 1993 pod názvem Association Olga Havel France. Snažili
jsme se ve Francii v rámci našich možností dělat podobně akce, jako dělal VDV v České
republice.
Naše další setkání byla nezapomenutelná, ať už jsme s sešly v kanceláři VDV, v Lánech či jinde.
Velmi na mě působila její silná osobnost – při každém jednání byla přesně zacílená, přitom
pokaždé mile pozdravila a byla zdvořilá. Vnímala jsem ji jako pragmatickou ženu – hovořily
jsme spolu upřímně bez zbytečných „kudrdlinek“, ale vždy ve velmi přívětivém a lidském
ovzduší.
Spojoval nás přístup k lidem potřebným, postiženým nebo ke starší generaci. Souhlasila také
se stážemi a výměnnými pobyty lékařů, zdravotního personálu, vychovatelů a samotných
postižených osob. Všechny tyto akce byly velmi přínosné a často bývaly protknuty velkými
dojmy a pocity. Dal by se o tom napsat celý román.
Na závěr uvedu takovou malou perličku. Při jednom setkání v Paříži se mě paní Olga ptala:
„Chcete jít na módní přehlídku jedné české návrhářky, která nás aktivně podporuje?“
Jednoznačně jsem odpověděla: „Ano.“ Přestože žiji od roku 1968 v zemi proslavené ve světě
svou haute couture, nikdy jsem neměla příležitost jít v Paříži na módní přehlídku. A tak jsem
se zúčastnila poprvé v životě módní přehlídky a seděla v řadě VIP vedle elegantní paní Olgy.
Byl to zážitek!
květen 2020
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Zleva Václav Havel, Katja Sprüngli a Kamila Leclerc na slavnostním udílení
Ceny Olgy Havlové na Pražském hradě (2000). Foto: archiv VDV
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Václav Malý
světící biskup pražský, člen správní rady Výboru dobré vůle

Byla v ní citlivost, kterou skrývala
Lidé při běžném setkání s Olgou Havlovou mohli mít pocit odtažitosti, rezervovanosti
a přílišné racionality. Já jsem ale poznal, jak těžce prožívá věznění svého manžela. Nebyla
ženou sentimentální, své pocity a city příliš neukazovala, spíše působila jako žena přímá,
racionální a rozhodná, která se dovede postavit na vlastní nohy. Zažil jsem s ní však několik
okamžiků, kdy se jí objevila slza v oku. Neříkám to proto, abych tu vzbuzoval nějaké
sentimentální vzpomínky. Bylo to velmi rezervované, ale bylo to hluboce v ní. A to mě
oslovilo. Byla v ní citlivost, kterou skrývala, jako by se za ni styděla. Jsem rád, že jsem tyhle
momenty poznal, byly pro mě důležité a paní Olgu mi ještě více přiblížily.
Oceňoval jsem také, jak se dokázala vypořádat s určitou vadou, kterou měla – chybělo jí
několik prstů na jedné ruce. Dovedla to skrýt tak šikovně, že člověk nebyl nutkán se na tu ruku
podívat. S tím se setkávám jen u málokoho. Olga to dovedla zakrýt tak nějak samozřejmě, že
jsem si toho já sám všimnul až po několikerém setkání.
Nejživější vzpomínky na ni mám ještě z doby komunismu, kdy jsme se občas potkávali
v tzv. Hrobce. To byla skupina lidí, kteří sbírali brakovou literaturu a scházeli se jednou týdně
v bytě básníka Andreje Stankoviče. Tam se Olga hodně otevřela, nemusela hrát žádnou roli
– byly to chvíle její naprosté uvolněnosti.
Hezkou vzpomínku na ni mám také z doby, kdy už byla manželkou prezidenta a kdy mě
s paní hraběnkou Sternbergovou pozvaly do Lán, abych se podíval, jak zařídily zámeček
po předchozím prezidentovi. Ukázala se tam jako žena s dobrým vkusem, které záleží na tom,
aby její muž jako hlava státu měl vytříbené prostředí. Ne přepychové, kde by se dávalo na odiv
to či ono, ale aby mělo určitý řád a ducha.
květen 2013

54

Václav Malý (vpravo), Dana Němcová a Václav Havel odhalují pamětní desku Olze Havlové (27. 1. 2010).
Foto: Ludvík Hradílek
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Vlasta a Antonín Maněnovi
přátelé z Hrádečku

Nezlomená, obdivuhodná a hrdá
Bylo jaro před bezmála čtyřiceti lety, když jsem se poprvé setkal s Olgou. Tenkrát bylo
potřeba vrátit na Hrádeček samizdatové knihy a místní knihovnice nemohla. První setkání
bylo rozpačité, vysvětloval jsem, proč knihy vracím já, a nevěděl, zda Olga mé vysvětlování
zcela přijala. Ale jaro pokračovalo. Podařilo se mi vypůjčit další knihy, přivézt na Hrádeček
moji ženu Vlastu a ta padla do oka Olze velice záhy. Já jsem pokračoval ve své úloze čtenáře
a příležitostného řidiče, neboť Olga a moje žena měly spoustu důvodů k nákupům koberců,
běhounů a kanafasu, z kterého šily závěsy a potahovaly jím stínítka lamp.
Vše se chystalo na příjezd Václava a je pravdivé říci, že sbližování s ním mi šlo lépe. Olga to
samo sebou vnímala a stále více mi dovolovala nahlížet do svého hájemství a v něm nalézt
společnou řeč. Jen to trochu trvalo, mimo jiné i proto, že Olga nikdy nic nepředstírala, byla
otevřená, svá a výhrady dovedla sdělovat, tak jako dnes bohužel už nikdo. Tehdejší jaro i léto
se stávalo jiným, díky Olze a Václavovi rozmanitějším, a když jsme se na podzim všichni
ohlédli, byl posun velmi zřejmý a bylo cítit opětované přátelství.
Ten rok jsem přečetl spoustu samizdatu a absolvoval první výslechy. Další jaro navázalo na věci
již dané, určené, loňské a vztahy se staly nezpochybnitelnými. Trávili jsme na Hrádečku stále
více času, vše se prohlubovalo. Olga s Vlastou se věnovaly svým záležitostem a já tomu, co mi
bylo určeno – dokonalé souznění.
Další jara už tak idylická nebyla, přišla Charta 77, Václavovo uvěznění a mnohé další
nezvyklosti. I jaro bylo odloženo, čekalo na návrat Václava. Ten rok 1977 příliš laskavý nebyl,
ale z hlediska našeho přátelství naprosto určující. Jara, která následovala, byla těžší, ale stále
krásná, neboť Olga zůstávala nezlomená, obdivuhodná a přes veškerou osudovou nepřízeň
hrdá. Bylo dobře, že nám dovolila se na dění podílet, a tím umožnila i péči o ni. Rádi na ta jara
vzpomínáme a nepřestává se nám po nich stýskat, tak jako po Olze samé.
květen 2013
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Olga Havlová s Maněnovými ve Slovinsku (25. 7. 1994). Foto: archiv Maněnových
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Meda Mládková
zakladatelka Muzea Kampa v Sovových mlýnech v Praze

Pokaždé ji vidím, jak přesazuje nějaké kytičky…
S Olgou Havlovou jsme se nejenže znaly, ale byly jsme velké přítelkyně a tykaly jsme si. Na to,
kdy jsme se seznámily, si už přesně nevzpomínám. Asi to bylo tehdy, když Václav Havel jako
prezident pobýval ve Washingtonu a Olga přijela s ním. Já jsem tam žila se svým manželem
Janem.
Myslím, že jsme s Olgou měly něco společného v našem charakteru. Já jsem stejně jako ona
také pořád něco pro někoho dělala, obě jsme byly velké vlastenky… Kdykoliv jsem navštívila
Prahu, moje první cesta vedla za Olgou. Když pak Havlovi bydleli v Lánech, vždycky pro mne
poslala auto.
Po smrti mého manžela v říjnu 1989 jsem odjela do Prahy, i když se v Americe cítím lépe. Můj
manžel ale tuto zem velmi miloval a já jsem věděla, že pro něj musím něco udělat. Celý život
jsme sbírali umění, tak jsem se rozhodla naši sbírku Čechům darovat, neboť manžel by si to
tak určitě přál. Založila jsem Nadaci Jana a Medy Mládkových, zrekonstruovala jsem Sovovy
mlýny na Kampě a založila v nich muzeum. Naši sbírku jsem darovala Hlavnímu městu Praze.
Když si dneska vzpomínám na Olgu Havlovou, jako první se mi vybaví − kytičky! Pokaždé ji
vidím, jak přesazuje nějaké kytičky…
září 2013
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Olga Havlová se psem Ďulou ve skleníku v Lánech (1993). Foto: Ondřej Němec
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Ivana Němečková
bývalá ředitelka Jedličkova ústavu v Liberci

Zůstaly mi na ni krásné vzpomínky…
Na Olgu Havlovou vzpomínám s láskou. Přijela k nám do Jedličkova ústavu v Liberci
na podzim 1990, a byla to úplně první návštěva tohoto druhu, která se u nás odehrála. Jakoby
otevřela dveře do té doby navenek uzavřeného ústavu. Naši zdravotně postižení klienti žili
v ústraní a najednou za nimi na návštěvu přijela manželka prezidenta! Vybavuji si, že se
ke všem chovala velmi laskavě, prohlédla si zařízení, třídy a navštívila děti. Nabízeli jsme jí
oběd, který však odmítla. Nakonec jsme ji přeci jen zlákali na čočkovou polévku a ta jí k naší
radosti velmi chutnala.
Touto návštěvou započala naše spolupráce s Výborem dobré vůle − Nadací Olgy Havlové. Paní
Olga se nás při tom prvním setkání ptala, co nám v ústavu chybí, a následně se nám z nadace
skutečně ozvali a chtěli seznam všeho, co scházelo. To, co jsme potřebovali, nám pak nějakým
zázrakem vskutku sehnali! Bylo to pro nás neuvěřitelné a mně z toho dodnes zůstaly krásné
vzpomínky.
květen 2020
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Návštěva Olgy Havlové v Jedličkově ústavu v Liberci, vpravo ředitelka Ivana Němečková (1990).
Foto: Milan Drahoňovský
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Olga Pešková
neteř

Ač první dáma, její vztah k nám se nezměnil
Olga Havlová byla o jedenáct let mladší sestrou mojí maminky. Byla to tedy moje teta a první
vzpomínku na ni mám z doby, kdy jsem chodila do první třídy. Nechala mi šít šaty a při
zkoušce mě stále dloubala do zad mezi lopatky, abych se postavila rovně.
Doma nás bylo pět dětí, já jsem byla nejmladší. Olga Havlová byla mojí kmotrou a po ní
jsem také dostala jméno: Olga. S mojí mámou si dobře rozuměly a Olga k nám často chodila
na návštěvy. Vždycky se hrály karty – buďto kanasta, nebo bulka. Hrálo se o desetníky
a většinou jsme hrály s nimi i my, děti.
Když Havlovi v roce 1967 koupili Hrádeček, tak jsem tam za nimi jezdívala. Povídaly jsme si
s tetou obvykle o kočkách, které na Hrádečku vždycky byly, o pletení, o šití… Mého staršího
syna Tomáše brávala dokonce s sebou na Slovensko, kam jezdili Havlovi společně s Olinkou
a Nikolajem Stankovičovými na houby. Já jsem tehdy musela zůstávat doma s druhým synem,
který je o deset let mladší než Tomáš. Později jsme si při našich rodinných setkáních často
pouštěli desky či videokazety s filmy, které se k nám pokoutně dostávaly ze západu a Olga měla
zvláštní schopnost je vždycky někde na Smíchově sehnat. Tak jsem třeba poprvé viděla Vlasy
nebo Ramba. A karty se hrály pořád! Olga měla hrozně ráda i mariáš a taky nás učila bridž.
Dalším rodinným zvykem bylo, že 23. prosince se vždycky obě naše rodiny scházely
na společný oběd a vánoční posezení. S vařením mám spojenou ještě jednu vzpomínku – to se
teta Olga vracela z jedné návštěvy Václava Havla ve vězení a já jsem u nich doma v Dejvicích
vařila k obědu vepřo-knedlo-zelo. A všechno jsem hrozně připálila! Olga totiž měla plynový
sporák a já jsem byla zvyklá na elektrický…
Úsměvnou vzpomínku mám na to, když jsme ještě za totality chodili za Olgou na návštěvu
a vždycky nás legitimovala policie, která u Havlů hlídala. Jednou tam šel můj syn (dneska už
mu je čtyřicet) a když ho čapli s otázkou „Máte občanský průkaz?“, odpověděl „Nemám.“
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Tak ho bez pardonu sebrali a teprve v autě
vyšlo najevo, že přestože je vysoký a udělaný,
ještě mu nebylo patnáct let! Mého muže
několikrát volali k výslechu kvůli tomu, že jsme
jezdili za Havlovými na Hrádeček.
Když zvolili Václava Havla prezidentem a Olga
se stala první dámou, její vztah k nám se
v ničem nezměnil. Jenom když jsme ji chtěli
navštívit, tak jsme museli jít přes ochranku.
Co mě jako první napadne, když si na tetu
Olgu vzpomenu? „Škoda, že už tu není!“ Chybí
mi. Ne že by byla takovou tou studnicí, ke které
může člověk kdykoliv přijít a vyzpovídat se, ale
v určitých situacích by mi určitě poradila, když
už nemám ani mámu. Byla sice starší než Olga,
ale o pár let ji přežila.

Kmotra Olga Havlová (tehdy Šplíchalová)
drží v náručí svou neteř a zároveň
kmotřenku Olgu Peškovou (1951).
Foto: František Malý

O Olžině nemoci jsem toho moc nevěděla,
Olga o ní prostě nemluvila. Akorát jednou,
když jsem za ní přišla, se strašně smála a řekla
mi: „On žádný ten chlap nepozná, že mám
na hlavě paruku.“
květen 2013
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Eva Podzimková
vedoucí prodejní galerie ve Zlaté uličce

Měla nápady…
S paní Olgou Havlovou jsem se poprvé potkala na Silvestra v jednom krásném domě
na Hradčanském náměstí. Později jsem jen sledovala její cestu na Pražský hrad. Až na jaře
roku 1993 mi zazvonil telefon a paní Olga mě poprosila, jestli bych jí přišla pomoci do Výboru
dobré vůle. Měla nápad otevřít ve Zlaté uličce na Pražském hradě prodejní galerii výrobků lidí
se zdravotním postižením.
Neměla jsem vůbec žádné zkušenosti v této oblasti, ale souhlasila jsem, že to na chvíli mohu
zkusit. Hned při první schůzce mě paní Olga seznámila s paní Dianou Phipps Sternbergovou,
která dříve pracovala jako bytová designérka jak v Evropě, tak také v Americe, kde je tento
druh prodejních galerií zcela běžný.
A od té chvíle to vlastně všechno začalo. Olžiny nápady a Dianiny zkušenosti a vkus mě
nakonec přivedly k tomu, že se již osmnáct let starám o malou prodejní galerii s výtvory
klientů různých chráněných dílen i jednotlivců. Nabízíme výrobky z papíru, keramiky, textilu,
dřeva, kovu, ale i dětské obrázky a ručně malované pohlednice.
Po rekonstrukci v roce 2010 jsme se do Zlaté uličky vrátili a jsme rádi, že můžeme v této
činnosti pokračovat.
Myslím, že by paní Olga měla radost.
květen 2013

64

Eva Podzimková (vpravo od paní Olgy) společně s tehdejší ředitelkou VDV Helenou Pleskotovou
se zúčastnila vernisáže prací dětí s postižením v Jičíně (30. 9. 1993). Foto: Jan Šilpoch
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Marie Prausová
dobrovolnice a později pracovnice Výboru dobré vůle, nyní v důchodu

Královna lidských srdcí
S paní Olgou jsem se poprvé setkala v roce 1990 v domě Havlových na Rašínově nábřeží. Část
jejich bytu sloužila jako sídlo Výboru dobré vůle, který paní Olga založila na pomoc lidem,
kteří zůstali na okraji společnosti. Začala jsem vypomáhat s vyřizováním korespondence,
neboť na VDV přicházely denně desítky dopisů s prosbami o pomoc. Lidé žádali nejen
o peněžitou podporu, ale i o léky, různé zdravotní pomůcky, pomoc v nemoci i pomoc
dětem. Nechyběly ani žádosti o podporu při vyřizování právních záležitostí. Rozšiřovala se
korespondence do zahraničí. Pracovalo se tehdy v provizorních podmínkách, na starých
psacích strojích, bez počítačú a mobilů, ale s nadšením a snahou pomoci lidem.
Příkladem nám byla právě paní Olga. Přicházela často doprovázena svým pejskem Ďulou
a dbala na to, abychom jej nekrmili, co jsme, přiznám se, tajně porušovali. Bylo to rané
období, kdy se vše často řešilo živelně, ale paní Olga důsledně dbala na to, abychom na nikoho
nezapomněli, a snažila se dle svých možností pomoci, i když nebylo možno vyhovět všem.
Pamatuji si, jak jednou řekla: „Ráda bych všem pomohla, ale nejsem anděl, abych mohla dělat
zázraky.“ Líbilo se mi také to, že s námi hovořila jako jedna z nás, chovala se naprosto upřímně
a přirozeně, byla velice skromná, s všedními starostmi vdané ženy. Často také chtěla znát naše
názory na to, jak vyřešit některý problém. I když snad navenek působila uzavřeně, obdivovala
jsem ji, jak se vždy celá rozzářila při styku s dětmi, nemocnými a postiženými lidmi při
návštěvách v dětských domovech a sociálních ústavech.
Poznala jsem za svůj život mnoho různých lidí, ale budu vždycky vzpomínat na paní Olgu
nejen jako na první dámu, ale hlavně jako na královnu lidských srdcí.
květen 2013
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Marie Prausová a Olga Havlová na prvním ročníku udělování Ceny Olgy Havlové (5. 5. 1995).
Foto: archiv VDV
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Milana Remarová
ředitelka Školy SPMP Modrý klíč

Otevření dveří do kolektivu a ke vzdělání
Když jsme 19. října 1995 na třetím nádvoří Pražského hradu převzali klíčky od minibusu
značky Ford SUNSCHINE COACH, jenž byl určený pro dopravu dětí s postižením, z rukou
paní Olgy Havlové, netušili jsme, že to bylo její poslední veřejné vystoupení, poslední dar.
Celá akce byla pro nás neuvěřitelným zážitkem a ctí. Byli jsme obrovsky obdarováni.
Tento minibus získal Výbor dobré vůle darem. Dárcem byly londýnský Variety Club a lady
Abrahams, zakládající členka anglické pobočky Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Cena automobilu činila 1 000 000 korun a cena speciální úpravy představovala dalších cca
200 000 korun.
Slavnostního předání minibusu Modrému klíči se kromě paní Olgy Havlové zúčastnili i další
představitelé Výboru dobré vůle v čele s ředitelkou Milenou Černou, dárci z Anglie a další
sponzoři, mezi něž patřila také firma Ford Charouz. Minibus pak sloužil naší organizaci Škola
SPMP Modrý klíč skoro patnáct let do úplného rozpadnutí. Denně svážel a rozvážel děti
i dospělé s mentálním postižením a kombinovanými vadami do stacionáře a speciální školy
a pak zpět do jejich domovů.
Paní Olga Havlová spolu s Výborem dobré vůle umožnila mnoha lidem s těžkým postižením
zúčastnit se vzdělávání, dojíždět do kolektivu a do zařízení, kde dostávali odbornou péči,
a přitom neztratili domov. Za to paní Olze Havlové patří náš velký dík a naše stále živá
vzpomínka.
květen 2013
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Olga Havlová a Milana Remarová (vpravo od pani Olgy) na Pražském hradě při předávání minibusu
Sunshine Coach Modrému klíči (1995). Foto: archiv Modrého klíče
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Marcela Salivarová Bideau
Association Olga Havel, branche helvétique

Kapka vody pro strom lásky
Rok našeho prvního setkání s Olgou? Ten už si přesně nepamatuji. Bylo to ale v bytě
Havlových na Rašínově nábřeží, kde se nacházelo první sídlo začínajícího Výboru dobré vůle.
Přijely jsme sem s Helenou Leimgruberovou, zakladatelkou naší švýcarské odbočky, na první
setkání sesterských organizací Výboru dobré vůle s paní Olgou Havlovou.
Někdo zvoní, jde se otevřít. Starší paní nese bedničku s tulipánovými sazeničkami – má
tulipány ráda, a tak se jde o ně s námi podělit.
Česko-americký advokát, který přišel paní Olze nabídnout pomoc, kroutí hlavou: takhle
to přece dál nejde, VDV nemůže pracovat na koleně. Všechno by zorganizoval, zaplatil
sekretářku… Olga Havlová je ale člověkem, který ví, co chce, a dovede si to prosadit. Žádné
rady nepotřebuje. Výbor dobré vůle bude pracovat tak, aby dveře zůstaly otevřené pro každého
dárce. Sametová revoluce probudila v lidech pocit solidarity. „Ten dělá to a ten zas tohle,“
zpívali Voskovec a Werich, „a všichni dohromady uděláme moc!“. Takhle přesně si Olga
Havlová Výbor dobré vůle představuje. Každý člověk musí mít možnost pomáhat druhým.
Z téhle vize se pak rodí Cena Olgy Havlové, cena, která se uděluje lidem, kteří – i když sami
postižení nějakým handicapem – pomáhají zlepšit život jiným postiženým.
Druhá vzpomínka je z roku 1994. Olga přijímá naše pozvání k návštěvě Ženevy
a Lausanne. První termín musíme zrušit, druhý zkrátit. Olga už je nemocná a musí se vrátit
na chemoterapii. Její pobyt u nás je sice krátký, ale bohatý. Večeří s ženevskou vládou, navštíví
dětskou psychiatrii, ústav pro postižené, rozhlas s ní natočí hodinový rozhovor. Noviny píší
o její návštěvě Bernexu, místa, kde bydlím a zasedám v obecní radě. Náš starosta předává paní
Olze peněžní šek se slovy: „Je to kapka vody pro strom lásky, který jste zasadila.“ Fotografie
Olgy Havlové s Alainem Delonem v životní velikosti, která visí v sídle VDV na Senovážném
náměstí v Praze, je trvalým svědectvím návštěvy paní Olgy u nás. Setkání proběhlo během
slavnostního večera u tehdejší honorární ženevské konzulky paní Mausové a snímek je dílem
Hany Husakové, členky naší asociace.
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Druhý den v Lausanne, při setkání s krajany v krásném prostředí paláce Montbenon, zazní
poprvé Písnička pro Olgu, kterou na melodii Ježkovy skladby „Život je jen náhoda“ složila
další členka asociace Hana Barraud-Hromadkova:
Na lid padla svoboda,
pro mnohé hlavně na kšefty platí.
Praví: „To je pohoda,
budeme hned bohatí.“
Slyšet je hlas, ne z nebe.
V jiném tónu než tento zní chorus:
„Nemyslet jen na sebe,
i v tom je svobody kus.“
„Staří, choří, ti bez sil do boje
mají právo též na radost.
Mezi námi najít však nutno je
dobré vůle dost.“
Paní Olgo Havlová,
jsme moc rádi, že tady jste s námi.
Pro nás nejste bláhová.
My jdem do toho s vámi!

Návštěva Olgy Havlové ve Švýcarsku – zleva Helena
Leimgruberová, Marcela Salivarova Bideau a Olga Havlová
(říjen 1994). Foto: Hana Husaková

Krátce potom paní Olga zemřela. Uspořádali jsme za ni panichidu v ženevském divadle Théâtre
Saint-Gervais. Sestavila jsem pásmo z Dopisů Olze od Václava Havla (ve francouzském překladu)
a Dvořákovy hudby v podání herce Jeana-Luca Bideau a Pražského kvarteta. Když představení
skončilo a lidé se pomalu zvedali, přiběhla za mnou jedna švýcarská známá, že máme jít vybírat.
To nás vůbec nenapadlo, nepřipadalo to v úvahu, neměli jsme na to v tu chvíli sílu. A tak se ta
osoba sebrala a šla vybírat za nás od odcházejících lidí peníze. Ten večer jsme přišli na nápad
pořádat pro švýcarské publikum kulturní večery z české literatury a hudby a získávat tak peníze
na financování projektu, který jsme ještě měli čas projednat s Olgou při její návštěvě u nás:
projektu zdravotních táborů pro české astmatické děti ve Švýcarsku. A tak se také stalo.
květen 2013
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Lubomír Schmidtmajer
ředitel Paláce Akropolis

Strážce majáku
Paní Olgu jsem poznal v osmdesátých letech, kdy občas doprovázela Vaška na některou
z klidnějších akcí v Junior klubu Na chmelnici, kde jsem v té době působil jako dramaturg.
V roce 1990 jsme se intenzivně stýkali okolo koncertu The Rolling Stones, já jako zástupce
pořadatele, ona jako zástupce Výboru dobré vůle, kterému byl převeden čistý výtěžek koncertu
ve výši 4 098 905 korun. V letech 1992 a 1993 jsem působil jako privátní tajemník Václava
Havla, mou pracovní náplní bylo připravovat jeho program, a to jsme se s Olgou Havlovou
potkávali téměř každodenně.
Na paní Olze jsem vždy obdivoval, když byla na poradách přítomna projednávání některého
bodu Václavova programu, který se jí týkal, tak jak dokázala několika přesnými postřehy
usměrnit na schůzkách převládající mužský element a jednoduchými argumenty jej dovést
k rychlejšímu řešení.
Přes svůj civilní přístup byla vždy dámou, která nikdy nezapomínala, jakými problémy žijí
ostatní lidé, a pokud to skutečně potřebovali, tak se jim vždy snažila pomoci. Jako manželka
prezidenta měla čich na „zárodky politikaření“ ve Václavově okolí a okamžitě se proti tomu
ohradila. Když někam jela prezidentská kolona a paní Olga byla přítomná, tak si žádný z řidičů
nedovolil jet ani o kilometr rychleji, protože by se mu hned dostalo energického upozornění,
že „předpisy přece platí pro všechny stejně“.
Nikdy nezapomínala na staré kamarády a to bez ohledu na to, zda šlo o přátele z Hrádečku,
z disentu nebo třeba manželku amerického prezidenta. The Rolling Stones ocenili její práci
v právě vznikajícím Výboru dobré vůle tím, že na jeho podporu uspořádali první charitativní
koncert ve své kariéře. Po úspěchu koncertu se dále zajímali o jeho práci. Když na konci roku
zjistili, kolik toho nadace úspěšně vykonala, tak jejich finančník Prince Rupert von Lowenstein
v hluboké úctě předal Výboru dobré vůle od kapely dalších sto tisíc dolarů.

72

V mých vzpomínkách paní Olga symbolizuje Strážce nebo Maják, ale možná je to Strážce
majáku…
květen 2013

Před restaurací „U Červeného kola“ v Anežské ulici na Praze 1 (zleva) Kateřina Bajzíková,
Lubomír Schmidtmajer, Zuzana Mause, Olga Havlová, Alain Delon a Václav Havel (6. 2. 1993).
Foto: Michael Kocáb
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Jan Schneider
zeměměřič, hudebník, signatář Charty 77, po roce 1990 publicista a analytik

Skutečná dáma
S Olgou Havlovou jsem se seznámil brzy po „Chartě“ a vídal jsem se s ní do „přelivu moci“
celkem pravidelně, pak již jen příležitostně. Mezi „undergroundem“ si Olga okamžitě získala
respekt. Když Václav uspořádal na Hrádečku hudební festival, kde se poprvé sešli ti, co byli
téměř programově v podzemí, s těmi, co k nim do toho podzemí propadli z velké slávy, měla
Olga trochu obavy, jak to dopadne. Uprostřed noci, uprostřed zábavy zaznamenala jakýsi
praskot – do prvního patra vedly schody s takovým fórovým zábradlíčkem, které vzalo za své.
Olga se po chvilce vrátila ze stodoly se sekerou a podala ji disidentům a máničkám, kteří již
tvořili jeden rozchechtaný chumel, se slovy „A můžete pokračovat!“. Náhle byli všichni zcela
střízliví, Jarda Kukal zábradlíčko opravil a Lanďák to potichu glosoval: „Jsem vám říkal, že to
je metr!“ Po skončení celého festivalu jsme na Hrádečku poklidili, a když jsem pak po týdnu
potkal Václava, usmíval se a říkal: „Je to dobrý. Když jsem se rozhodl udělat ten festival, Olga
mi říkala: ‚Ty jsi se zbláznil, to opravdu chceš, aby ti z toho udělali kůlničku na dříví?‘ A když
pak viděla, jak jste po sobě uklidili, řekla: ‚Můžou klidně přijet zase.‘“
Olga si dovedla kolem sebe držet lidi na distanc, ale když někoho přijala do té své „bubliny“,
bylo z toho přátelství, o něž by se dal opřít bicykl. A navíc se chovala s přirozenou
noblesou. Vzpomněl jsem si na to, když nedávno v televizi při nástupu nového prezidenta
pojednávali úlohu první dámy, od Charlotte Garrigue počínaje. V centru pozornosti bylo to
„nejpodstatnější“, totiž otázka vztahu prvních dam k módě. Pasáž týkající se Olgy Havlové
začínala pěkně nablblým komentářem. „Jako divadelní uvaděčka a disidentka si na módu
nepotrpěla.“ Olga Havlová jistě nevymetala módní salóny, přesto takováto řeč navozuje spíše
zdání, že chodila jako šmudlinka. Korunu tomu nasadila navazující řeč Ladislava Špačka.
Olga Havlová se prý „musela naučit nosit ty nádherné vyšívané róby, musela se naučit
vybraně stolovat a musela se naučit sedět ty nekonečné hodiny na těch banketech a zdvořile
konverzovat s protějšky“. V rozporu se Špačkovými „nádhernými vyšívanými róbami“ naštěstí
televizní komentář pokračoval tím, že „i když si nechávala šít na zakázku, vždy si vybírala
z návrhů ty nejjednodušší“.
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Olga Havlová se totiž první dámou nestala. Ona jí byla již dávno předtím, jako chudá
žižkovská holka, uvaděčka i disidentka. Nosila svetry a džíny tak, jakoby to byly ty „nádherné
vyšívané róby“. Stolovala tak vybraně, že někteří lidé si nikdy nepovšimli, že Olze chyběly
poslední články na prstech levé ruky, důsledek úrazu v továrně. Olga se tím nijak netajila,
ale nijak se tím ani nehonosila. Uměla se chovat naprosto přirozeně a dokonale elegantně,
zcela podle své zásady, že druhým lidem po tom vlastně ani nic není, a zbytečně to upoutává
pozornost a odvádí řeč a vůbec.
Olga se skutečně nemusela učit vysedávat dlouhé hodiny a konverzovat, záleželo pouze
na protějšcích. Je zjevné, že na oltář vlasti musela vynaložit velké úsilí neříci při takových
příležitostech něco žižkovsky vtipně přiléhavého. Ne, Olga Havlová se nemusela učit být první
dámou, ona jí prostě byla. Jenom někteří lidé, co se kolem motali, nepochopili lautr nic.
květen 2013

Olga Havlová při návštěvě Tchaj-wanu se setkala s významnými představiteli
země (3.–7. 12. 1990). Foto: archiv VDV
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Ing. Michal Sochor
ředitel Dětského nadačního fondu Plzeň

Předávání štafety stále dál…
Zamýšlím se nad tím, kdy jsem se seznámil s Olgou Havlovou a Výborem dobré vůle. Bylo
to v tom krásném roce 1990, kdy jsme byli přesvědčeni, že dokážeme poroučet nejen větru
a dešti, ale i celému vesmíru. Naše křídla byla tak živá a tak silná, že jsme jimi mávali do všech
stran a s takovou silou a nadšením, že už to možná ani nikdy nezažiju…
Olga v té době ještě nebyla paní prezidentová, ale mladá žena, která zůstávala jakoby opodál. Kdo
se s ní ale setkal, tak zjistil, že si s touto ženou nemůže ani hrát, ani jí vykládat nějaké nesmysly.
Tehdy jsem byl ve spojení se skupinou tzv. reaktivovaných důstojníků, kteří byli z armády
vyhozeni v letech 1969–1971 a kteří pomáhali Václavu Havlovi postavit základ nové Armády
České republiky. Díky tomu jsem se podílel na budování neziskového sektoru v České
republice na nových principech.
Přijal jsem i další výzvu a působil jsem jako náměstek ředitele psychiatrické léčebny
v Dobřanech. Tam za námi přijela Olga Havlová a pamatuji si, jak po mém proslovu řekla:
„Pan náměstek to řekl hezky, ale skutečnost není tak růžová. On je ještě mladý a to jej
omlouvá…“ Později jsme v Plzni založili Dětskou nadaci, následně Dětský nadační fond
a pořádali jsme klimatické léčebné pobyty pro astmatiky a alergiky. Při zpětném ohlédnutí
vidím, že jich za těch třicet let bylo opravdu hodně. Myslím, že jsme pomohli mnoha dětem,
mladým lidem a jejich rodičům, a to nejen z hlediska medicínského, ale i lidského, neboť tyto
pobyty měly též důležitý sociální a společenský rozměr.
Při tom všem byl s námi Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Zareagoval na naše
aktivity ze všech nejrychleji a nabídl nám finanční pomoc. Dneska už paní Olga nežije, nežije
ani Václav Havel, my však na ně vzpomínáme stále. Od nich jsme převzali štafetu „pomáhat
potřebným“ a děláme to dodnes. Věřím, že po nás ji převezmou naši pokračovatelé, které
k tomu vychováváme zase my.
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květen 2020

Olga Havlová jedná s panem Sasakawou o podpoře financování preventivních programů pro děti
s astmatem a vzniku Sasakawa Asthma Fund (1992). Foto: archiv VDV
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Olga Sommerová
filmová dokumentaristka a pedagožka

Člověk z jednoho kusu: neúplatná, nezmanipulovatelná, nezlomitelná
Bude to už skoro čtvrt století, co se po Hradčanském náměstí vinul mohutný klikatý zástup
těch, kteří srdcem pochopili výjimečnost Olgy Havlové a přišli se jí poklonit před cestou
do nebes. Pamatuju si, jak jsem byla k této ženě přitahována, aniž jsem ji osobně znala, jakou
ve mně vzbuzovala úctu a poté, co jsem ji poznala, i lásku.
Poprvé jsme se setkaly v kanceláři Výboru dobré vůle, přišla do práce s fenkou Ďulou,
domlouvaly jsme spolu natáčení GENu. Bylo to krátce poté, co byla zvolena Ženou Evropy,
a ve své neokázalosti nechtěla o této poctě vůbec mluvit. Přijela jsem za ní do Lán, a když jsme
procházely zámeckými pokoji, upozorňovala mě na závěsy v oknech, které jí pomáhala vybrat
Diana Sternbergová. Mluvily jsme o budoucím filmu, ale i o lásce. Když jsem odcházela k autu,
přiběhl za mnou zahradník s kytkou, kterou mi Olga poslala.
Na Hrádeček jsem přijela den před natáčením a večer se ve společnosti souseda, režiséra
Andreje Kroba, mluvilo jen a jen o politice. Ráno přijel štáb, Ďula přivítala kameramana tím,
že mu roztrhla košili. Točili jsme celý den, ke konci rozhovor s Olgou ve velké světnici, ve které
Pánbůh rozsvítil měkké podvečerní světlo. Tak oduševnělý portrét krásné Olgy, jaký tehdy
vytvořil kameraman Josef Nekvasil, se snad nikdy nepodařilo zopakovat. Když byl rozhovor
v půlce, slyším: „Končíme, víc už ze mě nedostanete!“ Zhasnul mi úsměv, věděla jsem, že
nemám zdaleka všechno, co jsem chtěla, že nemám konec filmu, a bez dobrého konce nemůže
být film dobrý. Olga se nenechala obměkčit.
Když jsem koncem roku 1995 točila dokument o Žebrácké opeře Václava Havla, jejíž slavná
premiéra se odehrála před dvaceti lety za tuhé normalizační beznaděje, ozvala se sama, že by
chtěla do filmu přinést svůj názor na tehdejší událost. Tenkrát jsem ji viděla naposledy. Byla
usměvavá, vtipná a statečná.
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Olga byla člověk z jednoho kusu, neúplatná, nezmanipulovatelná, nezlomitelná. V lidské
společnosti je to tak vzácný jev, že je to téměř přírodní úkaz. Je to něco, co mě fascinuje, co si
nesu životem jako návod pro své životní křižovatky a co mi nedá na Olgu zapomenout.
Můj GEN končil Olžinou větou: „Člověk nemá být diktátor, ani servilní.“ Napadá mě, že věta
z dopisu Boženy Němcové synu Karlovi „Před nikým se neponižuj, nad nikým se nepovyšuj!“
byla i životním krédem krásné a vzácné Olgy.
květen 2020

Olga Sommerová a Olga Havlová při natáčení dokumentu GEN (1993). Foto: archiv Olgy Sommerové
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Miloslav Stehlík
klinický psycholog, v současnosti výzkumný pracovník

Neokázalá zápasnice s těžkostmi života
Plachá žena s očima dokořán, v jejichž tůních se zračil těžký život a houževnatost neokázalé
zápasnice s jeho těžkostmi. Nový svět bohatství a snahy okolí získat její přízeň vnímala
optikou nezletilého děvčátka, které musí zaopatřit domácnost a mladší sourozence. Nikdy mu
nepodlehla a nikdo, kdo jí poskytoval různé služby, se necítil jako sluha, ale spíše jako člen
rodiny, který své „příbuzné“ pomáhá. Všichni to dělali opravdu rádi. Dobře věděla, jak chutná
chudoba, a dbala na to, aby se obdarovávaní necítili jako prosebníci a nebyli ponižováni.
Neměla ráda mikrofony, pódia a šumné společnosti, ale dokázala se v nezvyklých a pro ni
osobně nepříjemných situacích chovat přiměřeně s nenaučenou noblesou. Uměla nepřekážet
a tak také odešla z našeho života.
květen 2013
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Olga Havlová. Foto: Bohdan Holomíček
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Diana Phipps Sternbergová
bytová architektka,
zakládající členka Výboru dobré vůle

S humorem a obklopená světlem…
Paní Olgu Havlovou jsem poprvé potkala koncem roku 1988. Přijela jsem do Prahy
s humanitární skupinou Helsinki Watch a byli jsme pozváni k Havlům. Řekli nám, že je to pro
naše hostitele nebezpečné přijímat návštěvy z ciziny. Tak jsme lezli do čtvrtého patra potichu
a potmě. Sotva jsme dýchali. Asi v půli cesty se schodiště ozářilo prudkým světlem. Na podestě
čtvrtého patra stála krásná žena, s trochu ironickým úsměvem, ruku na vypínači: „Proč si
proboha nerozsvítíte?“
To byla pro mne Olga. Věcná, logická, statečná, s humorem a obklopená světlem.
květen 2013
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Diana Phipps Sternbergová doprovázela paní Olgu při její návštěvě Kanady a společně s panem Baťou
se zúčastnili benefiční večeře pořádané Karlem Velanem ve prospěch VDV v Torontu (28. 10. 1991).
Foto: archiv VDV
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Jan Stolár
člen poradního výboru Fondu vzdělání a bývalý tiskový mluvčí ČSOB

Vzdělání pro mladé – cit spojený s věcností
S paní Olgou jsem se setkal krátce, myslím, že to bylo v roce 1995. Hledali jsme v ČSOB
možnost spolupráce s Výborem dobré vůle, který byl od počátku etalonem ve svém oboru.
Paní Olga měla, jak řekla, dlouho myšlenku na to, že by bylo potřeba mladým lidem, kteří
jsou na vstupu do života znevýhodněni, pomoci ke vzdělání, které je prvním stupněm na cestě
k lepšímu životu. Myslela především na děti v dětských domovech, ale i na ty se zdravotním
postižením.
Nám v ČSOB se ta myšlenka velmi zalíbila, protože jsme mohli podpořit ty, kdož byli ochotni
se se životem poprat, nejen pasivně přijímat. Tak se v roce 1996 zrodil společný projekt VDV
a ČSOB, který pod názvem Fond vzdělání funguje už téměř čtvrtstoletí. Dokladem toho,
že od svých stipendistů vyžadujeme aktivní přístup, je i to, že jejich studijní průměr nesmí
klesnout pod 2,0. A vždy, když se scházíme k výběru budoucích stipendistů nebo se setkáváme
s „našimi“ absolventy, vzpomenu si na paní Olgu. Jsou to dnes už stovky mladých lidí, kteří
dostali a využili svou šanci díky její myšlence, v níž se spojil cit s věcností. Jsem rád, že jsem
u toho mohl a stále mohu být.
květen 2020
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Olga Havlová a děti z dětských domovů na vánoční besídce (1994). Foto: Ondřej Němec
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Jiřina Šiklová
signatářka Charty 77, socioložka

Šestnáct židlí
Na první setkání s Olgou si nevzpomenu. Bylo to někdy v polovině let šedesátých, kdy jsem
dělala svoji disertaci o YMCA a Václav M. Havel, tedy tchán Olgy, mně poskytoval k tomu
knihy, brožurky i svoje vzpomínky.
Pak jsem Olgu viděla, když bydleli U dejvického rybníčku 2, kde ona přijímala dopisy
od Václava Havla z vězení, asi je i přepisovala a předávala dál. Vyšly pak v roce 1983
v samizdatové edici Expedice pod názvem Dopisy Olze.
Když Václav „chyběl“, dělala mnohé práce spojené se samizdatem a s přípravou edice Expedice
právě Olga. Současně spoluorganizovala různá neformální setkání, edici Hrobka a s Jarmilkou
Bělíkovou a Olgou Stankovičovou tvořily nerozlučnou trojici. Občas jsem jí předávala také
nějaké šaty, dovezené sem ze zahraničí, jako pomoc zdejším lidem a vždy jsem jí připomínala:
„Ty si taky z toho něco vyber.“ Ale na to ona neslyšela. Chodila tak jednoduše oblečená, až i já
jsem se tomu divila.
Jednou, ještě před pádem minulého režimu, kdy již zase bydleli v bytě na Engelsově (dnes opět
Rašínově) nábřeží, sháněla šestnáct židlí. Divila jsem se tomu. Proč tolik? „No přece samizdat
ve více kopiích již neproklepeš, tak abych na každou židli mohla rozdělovat jednotlivé listy
a dobře se to pak dávalo dohromady.“ Moji vnuci by se udiveně zeptali, proč tolik kopií,
když se to přece dá oxeroxovat. Určitě, dnes by nikdo neprokládal šestnáct průklepových
papírů černým uhlovým papírem. A proč šestnáct židlí? Tehdejší mechanické psací stroje
neproklepaly více než šestnáct kopií, a tak Olga Havlová jich více ani nepotřebovala. Pak ty
opsané knihy-neknihy, jak to nazval kdysi Milan Šimečka, dala dohromady a daly se svázat.
První exempláře byly nejlépe čitelné.
květen 2013
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Olga Havlová a Jiřina Šiklová (uprostřed) na otevření Institutu Alice Masarykové v Praze (říjen 1992).
Foto: archiv VDV
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Vladimír Šlapeta
historik architektury a vysokoškolský pedagog

Skvěle četla myšlenky i chování lidí
S paní Olgou Havlovou jsem se setkal pouze jednou, a to na Karlově mostě, když jsem ji
a Barbaru Bushovou provázel po této památce. Tehdy mě o to požádali z americké ambasády
a bylo to celkem humorné − sdělili mi, že trasa prvních dam povede z Malé Strany do poloviny
mostu, a tak jsem se pečlivě naučil všechny barokní sochy z malostranského břehu do poloviny
mostu. Nu a ráno mi z ambasády zatelefonovali, že procházka povede z opačné strany. Vydal
jsem se tam s předstihem dvou hodin, abych si to vyzkoušel a nepopletl sochy z druhého
břehu. Bylo tam plno tajných policajtů, kteří vykazovali chodce z mostu pryč, dokonce i rybáře
na Vltavě. Římsy domů, Staroměstská mostecká věž a štít kostela sv. Salvátora byly obsazeny
profesionálními střelci – nakonec ale vše dobře dopadlo a od paní Bushové mi pak přišlo
z Washingtonu poděkování s její fotografií.
Paní Olgu Havlovou jsem vnímal jako ženu s velice vyvinutou sociální empatií. Skvěle četla
myšlenky i chování lidí a tím − jistě nejen tím − byla Václavovi Havlovi velmi nápomocna.
Pak už jsem se s ní osobně nesetkal, jen jsem z budovy fakulty v Dejvicích, kde jsem učil, viděl
na střešovickou vilu, kterou si Havlovi pořídili. Když už byla paní Olga hodně nemocná, vždy
se tam v přízemí svítilo. A jednou jsem přišel ráno do práce a okna zůstala tmavá – paní Olga
už odešla. Smutná chvíle pro všechny…
říjen 2018
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Olga Havlová a Barbara Bushová při procházce Prahou (1990). Foto: Ondřej Němec
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Jitka Štambachová
výkonná ředitelka Nadace BONA

Srdce a duše vždy otevřené
Měla jsem štěstí poznat osobně paní Olgu v roce 1991 v jejich bytě na Rašínově nábřeží.Velmi
mile mě tehdy vyslechla, když jsem hovořila o potřebě pomoci duševně nemocným, kteří
byli celá léta na chvostu společnosti a v izolaci psychiatrických léčeben. O tom, že je třeba
jim otevřít cestu do společnosti a že duševní onemocnění je nemoc jako kterákoliv jiná, jen
s tím, že duševní handicap je složitější. Přesto lidé s tímto postižením mají mít stejná práva
a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. Šlo nám o to, aby Psychiatrická léčebna
v Bohnicích byla otevřena veřejnosti.
Paní Olga nejen naslouchala, ale sama se pak zúčastnila řady akcí, které měly našemu
cíli napomoci. Jednou z nich bylo v rámci projektu Socioterapeutická farma – Centrum
hiporehabilitace předání koníka Linda Nadaci Bona pro účely léčebné hiporehabilitace. Paní
Olga se ve zvířatech vyznala a po předání Lindy mi řekla: „Tak a teď budu na sobě cítit koňské
pižmo,“ což byla pravda.
Podporovala naše středisko Nadace BONA s krytou jízdárnou, pasterizační linkou,
močůvkovou jímkou, ale i s dalšími zvířaty – kromě koně tam byly lamy, ovce, opička, kozy,
kočky, telátka, čuníci… To vše přispělo k tomu, že se bohnická léčebna postupně otevřela
veřejnosti. Na farmu přicházely rodiny především s dětmi z okolní zástavby, aby viděly
různorodost zdejších zvířat, a tak je tomu dodnes. Farma poskytuje možnosti vyžití nejen pro
pacienty bohnické léčebny, ale i pro tělesně postižené, např. slepé děti.
Další akcí v našich začátcích bylo „Divadlo za plotem“, které jsme v léčebně začali pořádat
a potřebovali jsme ho více prezentovat. Olga Havlová s ředitelkou Výboru dobré vůle Milenou
Černou a paní Grušou nám předaly velkoplošný videoprojektor a k nim se přidali další dárci
s materiálními dary (chladničky, pračky, televize…). Na tiskové konferenci související s touto
akcí paní Olga vyjádřila správnost podpory duševně nemocných. Divadlo Mezi ploty, jak
se dnes jmenuje, stále funguje, navštěvují ho školky, školy, veřejnost, pořádají se tam různé
semináře a další akce.
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Paní Olga pro mne vždy byla a zůstane velkou osobností, která neměla život moc jednoduchý
(v tom jsme měly něco společného), zato srdce a duši měla vždy otevřené k naslouchání
a k správnému rozhodnutí ve snaze pomoci. Vždy z ní vyzařovala láska, něha, neskonalá
skromnost a síla pro pravdu a lidská práva.
květen 2013

Návštěva Olgy Havlové v Psychiatrické léčebně Bohnice – zleva ředitel léčebny Zdeněk Bašný,
Jitka Štambachová a Olga Havlová (1. 6. 1992). Foto: archiv VDV
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Bára Barabáš Štěpánová
herečka

Úžasná a obdivuhodná ženská, která si opravdu na nic nehrála
S Olgou Havlovou jsem se poznala poté, co jsme koncem 80. let založili Společnost za veselejší
současnost, jež byla jednou z opozičních iniciativ v tehdejším Československu. Jedna z našich
akcí se jmenovala Píseček, měla se konat na pískovišti a my jsme na ni pozvali řadu lidí
z různých iniciativ. Bylo to ještě za totality a Václav Havel přislíbil, že přijde, i když byl hodně
vytížený. Dohodli jsme se, že ho na akci dovezeme a pak zase odvezeme domů.
Když jsme přijeli k bytu Havlových na Rašínově nábřeží, odehrála se následující scénka.
S Lubošem Rychvalským jsme zazvonili u dveří a otevřela nám paní Olga. Stáli jsme tam jako
postavičky ze seriálu Mach a Šebestová a zdvořile jsme řekli: „Dobrý den, paní Havlová, může
prosím Vašek ven?“ A Olga, jak byla nesmírně rázná, nikdy nic nepředstírala a vždy řekla, co
cítila, nám odpověděla: „Jasně, na písek může, ale pak tu má nějaký rozhovor, tak ať je včas
doma!“ Tuhle scénku mám dodnes v hlavě.
Moje druhá vzpomínka je spojená s koncem roku 1989. Olga tehdy plánovala Silvestra spolu
s naší Společností pro lepší současnost, přičemž v době příprav nikdo z nás netušil, co se stane
v listopadu. Sametová revoluce všechno změnila a já z našich schůzek najisto vím, že jestli Olga
po něčem opravdu netoužila, tak stát se první dámou. Rázně to odmítala slovy: „V žádném
případě!“ Kdyby se bývalo nebylo stalo to, co se stalo, tak by žili s Václavem úplně jiný život.
O tom, že první dámou rozhodně být nechtěla, jsem skálopevně přesvědčená. Když k tomu ale
došlo, plnila tuto roli se vší vážností a zodpovědně.
V době, kdy byl Václav prezidentem, potkávala jsem se s ní spíš z pozice jeho sekretářky,
kterou jsem dělala dva roky. Jakmile jsme dostali telefonickou zprávu, že Olga jede na Hrad,
všichni jsme začali strašně kmitat. Olga byla totiž skutečně rázná − a proto také věci klapaly.
Přímo ji slyším, jak mi říká: „Báro, Vašek nemá vysypaný popelník!!!“ V té době ale kouřili
úplně všichni, a kdybych měla vysypávat popelníky, tak jsem u nich stála 24 hodin denně
a znala bych všechna státní tajemství − jinak by to tehdy nešlo.
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Přes to všechno jsem Olgu strašně obdivovala a měla jsem ji ráda. Tvrdit, že jsme měly blízký
vztah, by nebyla pravda. Olga důvěřovala hlavně lidem, které měla životem prověřené a kteří
byli jejími přáteli už léta. Dostat se k ní lidsky blíž nebylo jednoduché a já jsem se o to ani
nepokoušela. S odstupem času na ni vzpomínám jako na úžasnou a obdivuhodnou ženskou,
která si opravdu na nic nehrála. Stála po boku Václava Havla i v situacích, kdy by se každému
jinému rozklepala kolena, jenže ona to ustála s takovou jistotou, že ji musíme obdivovat.
květen 2020

Olga Havlová na prvním udělení Ceny Olgy Havlové, kde byl připraven i program pro děti s handicapem
(1995). Foto: archiv VDV
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Růžena Tichá
zakladatelka Dětského centra 1990, Olomouc-Topolany

Košatá lípa v Sadu dobré vůle
U příležitosti 80. výročí narození paní Olgy Havlové jsem si vybavila naše osobní setkání
20. dubna 1993 v Dětském centru 1990 v Olomouci-Topolanech, tedy v době, kdy byla první
dámou naší mladé a čerstvě rozdělené České republiky. Paní Olga tehdy přijala mé pozvání
navštívit nás při příležitosti dne otevřených dveří Domu Přemysla Pittra.
Přijela společně s paní Milenou Černou, ředitelkou Výboru dobré vůle, aby se podívaly
do našeho centra pro zdravotně a mentálně handicapované děti a mládež. Provedla jsem obě
ženy po našem zařízení, ukázala jim prostředí farmy a dílen, kde s dětmi pracujeme, klubovnu
a sad, kam všichni chodí odpočívat. Paní Olga se po celou dobu návštěvy živě zajímala
o zařízení, ale i o jednotlivé příběhy dětí a starosti jejich rodičů. Se všemi návštěvníky i klienty
se zdravila a velmi mile s nimi hovořila. Na památku v našem sadu zasadila lípu „Dobré vůle“.
Byl to velmi krásný den, který v nás všech zanechal hlubokou a příjemnou vzpomínku na tuto
velkou ženu.
V roce 1996, kdy celý národ zastihla zpráva o smrti paní Olgy Havlové, vzpomněly si naše děti
s jejich rodiči na její pobyt v Dětském centru 1990 a na jejich popud jsme nechali zbudovat
pomníček u lípy, kterou paní Olga zasadila. Celý sad jsme nazvali na její počest „Sad dobré
vůle“. Ta lípa, která je dnes už velká a košatá, nám neustále připomíná její památku. Je to
vzpomínka na ženu, která si vydobyla místo v našich srdcích tím, že se zajímala o osudy
potřebných a prostřednictvím Výboru dobré vůle se jim neustále snažila pomáhat.
květen 2013
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Olga Havlová a Růžena Tichá v objektu Dětského centra 1990 (20. 4. 1993).
Foto: archiv Dětského centra 1990
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Vlastimil Třešňák
folkový písničkář, spisovatel, výtvarník

Dopis Olze
Hledal jsem vás, alotrie
A nevěděl, zda jste živa
Na všech pouštích světa
Na moři
Stonám madam, samá voda
Přihořívá
Ale nehoří…
–
(Hledal jsem tě
Zmrzlý, zmrzlou v lavinách
Na krku joint, soudek rumu
Hledal jsem tě
Od pólu k pólu
V kapse tvé policejní foto –
Polaroid…)
–
Hledal jsem ji zmrzlou
A ona zatím žije
Na prvních stránkách v novinách
Alotrie – členka Interpolu
Alotrie – pojištěná u firmy Lloyd
Chraň bůh, to že jsi ty?
Ne, ty nejsi ona!
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A já, junkie, stonám
Žárlím – koukám, kde bych co šloh°
Koukám, aby mě nezavřeli
Žiju v jiném světě
Ve světě kde jho se řekne – joch
Nechám se zavřít přes noc
Vždy jednou v roce
V zrcadlovém panoptiku na Petříně
A čas – pan optik
Překupník
Ta stará podlá svině
Mi prodá zlatý šus
A dýchne do očí
Své slané dioptrie
A srdce nic!
Nebije, jen potichu stoná!
Ne, to nejsi ty, to nejsi ty
Ty nejsi ona!
Ani stupínek na richterově stupnici!
Žárli, alotrie, žiju v jiném světě
Ve světě kde jho se řekne – joch
Ale jednou za rok, madam
S vámi a bez cavyků
Nanosíme dříví do lesa
Objevíme Ameriku spolu

A já pak zase
Abych nevyšel z cviku
Ostružinou pobídnu koně – hyjé!
Vyjdu vás hledat od pólu k pólu
Po moři

Samá voda, alotrie
Přihořívá
Přihořívá
Ale nehoří…

květen 2013

Olga Havlová a Vlastimil Třešňák v Divadle Archa na výstavě fotografií
Bohdana Holomíčka; Vlastimil Třešňák podepisuje svou knihu „Klíč je pod
rohožkou“ (1995). Foto: Ondřej Němec
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Oldřich Uttendorfský
lékař, zakladatel sesterské organizace VDV v Nizozemsku

Olžino jméno bylo pro Holanďany synonymem pro charitativní práci
S Olgou Havlovou jsme se poprvé potkali na letišti v Holandsku, když tam v roce 1990 paní
Olga přijela na třídenní návštěvu se svým manželem Václavem. Tehdy jsem v Holandsku
pracoval jako gynekolog. Když jsem zanechal medicíny, cestoval jsem po světě a od roku
2005 jsem se usadil převážně v Česku, kde zastávám funkci honorárního konzula Knížectví
monackého v ČR a užívám si stáří v nádherné Praze či na chalupě.
Pocit jistého souznění s Olgou jsem pocítil už v první chvíli, kdy jsem jí tehdy, před 30 lety,
podal na letišti ruku a pohlédl jí do očí. Během její návštěvy jsme se různě setkávali, navštívila
nás i u mne doma, poté přišla za mnou do nemocnice, kde jsem pracoval. Když mě požádala,
abych v Holandsku založil sesterskou organizaci VDV, byla to pro mě velká čest a já jsem to
nejen slíbil, ale i udělal.
Holanďané cítili k Česku, k paní Olze a panu prezidentovi velké sympatie. Jejich pomoc měla
podobu zejména finančních darů, především od bohatých podnikatelů a firem, ale existovalo
též velké množství anonymních lidí, kteří posílali peníze na projekty VDV. Jméno Olga bylo
v té době pro Holanďany synonymem pro charitativní práci.
Já na Olgu vzpomínám jen v tom nejlepším! Byla hezká a zároveň ohromná: na první pohled
přísná, udržovala si odstup a vzbuzovala respekt. Avšak byla velice spravedlivá a upřímná, vždy
řekla to, co si opravdu myslela. A na Václava Havla měla nesmírně pozitivní vliv. Nevzpomenu
si na jedinou negativní věc, kterou bych o ní mohl říci – a to jsme se potkávali v různých
situacích a prostředích: při oficiálních akcích, na dovolené v mém domě v Portugalsku či
v Holandsku, při návštěvách známých a přátel…Myslím, že nejsem jediný, komu paní Olga
chybí. Ale takový je život!
květen 2017
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Olga Havlová a Oldřich Uttendorfský v Holandsku (1990). Foto: archiv Oldřicha Uttendorfského
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Karel Velan
dlouholetý dárce Výboru dobré vůle (Kanada)

Anděl mezi námi
Paní Olgu Havlovou jsem poznal v roce 1990 během návštěvy prezidenta Václava Havla
v Kanadě. Při setkání s krajany zde mimo jiné hovořila o velmi neutěšené situaci v českém
zdravotnictví. Její řeč na mě zapůsobila natolik, že jsem se rozhodl českému zdravotnictví
pomoci. O dva měsíce později jsem paní Olze v České republice předal šek na 100 000 dolarů.
Tuto podporu dostala dětská nemocnice v Brně na modernizaci vybavení. Jak mi paní Olga
později sama řekla, můj dar ji inspiroval k založení Výboru dobré vůle.
V říjnu 1991 jsem pozval paní Olgu do Montrealu, kde jsme zorganizovali benefiční večer,
kterého se zúčastnili kanadští politici i významní českoslovenští krajané. Při této příležitosti
jsem jí předal šek pro Výbor dobré vůle ve výši 200 000 dolarů. Sešli jsme se pak ještě
mnohokrát a Výboru dobré vůle jsem věrný svou podporou dodnes.
Jsem přesvědčen, že Olga Havlová byla anděl, který žil, bohužel relativně krátkou dobu, mezi
námi zde na Zemi. Její lidství dokládá ta skutečnost, že ještě tři týdny před svou smrtí kladla
Václavu Havlovi na srdce: „A nezapomeň na Velanovi.“. Tak nám to bylo sděleno prezidentem
Václavem Havlem na Pražském hradě při jeho setkání s delegací kanadského guvernéra.
květen 2013
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Předání daru Karla Velana dětské nemocnici v Brně (léto 1990). Foto: archiv VDV
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Olbram Zoubek
sochař

Zvěstování
Poprvé jsme se setkali v restauraci ve Voršilské ulici, při projednávání návrhu na Cenu Olgy
Havlové. Nabídl jsem několik variant sošky, ale teprve při dalším setkání v mém ateliéru paní Olga
vybrala téma Povzbuzení. Odlitek sošky, kterou jsem na její přání vytvořil, se od té doby každoročně
předává oceněným. Když paní Olga zemřela, vzkázal mi pan prezident, abych ho navštívil. Zůstal
jsem stát ve dveřích pracovny, pan prezident se dlouze díval z okna do šera na Prahu. Pak odstoupil
od okna a obrátil se ke mně. V jeho hlase jsem slyšel přemáhaný pláč. Požádal mne, abych
promyslel, jak pro Olgu upravit jejich rodinnou hrobku na Vinohradském hřbitově.
Navštívil jsem ihned hřbitov a podivil jsem se. Hrobka měla pompézní pseudogotickou
výzdobu ze začátku dvacátého století a byla doslova oblepena dodatečnými tabulkami se jmény
dalších pohřbených. Panu prezidentovi jsem referoval o nešťastném stavu náhrobku a zeptal se,
jestli zde chce být pohřben i on sám. Řekl, že ano. „Pak to musí být hrobka prezidenta. Dovolte
mi, abych se spojil s přáteli architekty a navrhl vám nové řešení.“ Souhlasil. S přáteli Zdeňkem
Hölzelem a Janem Kerelem jsme navrhli novou koncepci – masivní žulová deska a do ní
vytesaná jména, po stranách bronzové stély s jemným figurálním reliéfem. Krycí deska hrobky
také žulová, monolitická. Všechna další jména přenést na sousední prázdnou stěnu.
Pan prezident tuto koncepci odsouhlasil a pustili jsme se do práce. Kolegové připravili
prováděcí výkresy a já jsem se dal do modelování stél. Pozval jsem pana prezidenta k sobě
do ateliéru, když jsem už měl několik návrhů v malém měřítku. Pan prezident si je prohlížel,
pokyvoval hlavou a pak se zeptal: „A na čem právě děláte vy?“ „Na Zvěstování, na Marii
a andělovi.“ Pak jsme o Zvěstování déle mluvili. Je to pro mne jeden z mála momentů Nového
zákona, kde se nebeské stýká s pozemským. Marie počala nebesky, ale porodila v bolestech
jako žena. A život jejího syna skončil v bolestech a pochybách. „Tak to zkuste. Víte, my budeme
k tomu hrobu chodit vzpomínat, ale zároveň je to vaše dílo.“ Pan prezident v mých očích stoupl
ještě výš. Při příští návštěvě, když byly stély domodelovány, zanechal v měkké hlíně jedné z nich
otisk svého palce.
květen 2013
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Olbram Zoubek a Olga Havlová na tiskové konferenci, kde představují plastiku „Povzbuzení“
pro Cenu Olgy Havlové (1995). Foto: Ondřej Němec
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Michael Žantovský
diplomat, tiskový mluvčí a poradce prezidenta Václava Havla

Olga na lidi působila svým šarmem, přímostí a autoritou
S Václavem Havlem jsem se potkal krátce poté, co ho pustili z vězení v roce 1983. Padli jsme si
spolu do oka a začali se vídat častěji. Později už jsme se setkávali hodně, jezdili jsme na různá
místa po Čechách, chodili spolu do divadla a na muziku, občas jsem zajel k Havlovým
na Hrádeček – a tam jsem se poznal s Olgou.
Olga na první pohled působila spíš přísně. Ale pokud jde o její vystupování jako první dámy,
myslím si – a to na ní bylo úžasné – že měsíc poté, co se Václav Havel stal prezidentem, na ní
nikdo nepoznal, že není první dámou už řadu let. Nebyla to role, po které by toužila, a nikdy
se do ní nevžila, ale dokázala ji nést tak, že to nikdo nepoznal. Olga se totiž jako dáma už
narodila. Nemělo to nic společného s jejím původem nebo prostředím, v kterém se narodila
− u některých lidí to tak je. Některé ženy se narodí jako pavlačové drbny a někteří muži jako
hospodští hulváti, ale Olga se narodila jako dáma.
Prostředí Hradu jí nebylo moc blízké, a proto se tam delší dobu nikdy nezdržovala.
Chápala ale, že v sázce jsou větší věci, a disciplinovaně se zúčastňovala návštěv vrcholných
představitelů cizích zemí, kteří k nám přijížděli na oficiální návštěvu s manželkami. Když to
však nemuselo být, tak se takovým akcím raději vyhýbala. Byla rázná a nebrala si moc
servítky. Říkala, že ji to „otravuje“ a že ona není prezidentka, tak proč by tam musela být.
Vždycky nám za to trošku vynadala, ale když to bylo zapotřebí, tak šla. Byla, jak říkám, velice
disciplinovaná.
Ze začátku se zúčastňovala i oficiálních cest – jela s námi například na Island, do Kanady či
USA. Ale na následující cestu do Moskvy už nejela a dávala jasně najevo, že má svoji vlastní
představu o tom, co hodlá dělat. Právě zakládala Výbor dobré vůle.
Jako předsedkyně Výboru dobré vůle měla pochopitelně svou vlastní agendu, kde veřejně
vystupovat musela. Když však šlo o oficiální státní akce, na nichž doprovázela prezidenta
Václava Havla, nechávala hovořit jeho. Měla-li společný program s manželkami státních
návštěv, tak si spolu pochopitelně povídaly.
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Olga působila jako dáma, i když žádné
vizážisty a imagemakery kolem sebe neměla.
Sama o sobě byla přirozená a na lidi působila
svým šarmem, přímostí a autoritou. Avšak –
a teď se musím spoléhat na svou paměť, což
už není tak jisté – mám dojem, že alespoň
malý úkrok vůči etiketě udělala v případech,
když šlo o státní akce. Bylo na ní vidět, že
navštívila kadeřnictví.
Na neveřejných akcích v kruhu přátel
Olga Havlová mluví k účastníkům slavnostního
a blízkých osob dokázala být Olga velmi
udělení Ceny Olgy Havlové (1995). Foto: archiv
společenská, milá a srdečná. Na Hrádečku
VDV
byla báječná a měla ráda zábavu. Měla svou
společnost nejen tam, ale i v Hrobce, a spoustu
dalších známých. Když jsme jako spolupracovníci Václava Havla byli na návštěvě v Lánech, tak
jsme se večer bavili všichni společně. Olga nebyla žádný poustevník.
Pro divadlo měla celoživotní vášeň. Zajímala se o něj po celou dobu, kdy s Václavem Havlem
působili v divadle Na zábradlí, a i později na Hrádečku sama přispívala do různých divadelních
hrátek, které se tam odehrávaly. Divadlo ji hrozně bavilo a bylo to něco, co měli s Václavem
Havlem společného.
Já jsem si Olgy obrovsky vážil. Jako žena byla velmi tvrdá a taková být vlastně i musela – neměla
to v životě lehké a pocházela z prostředí, kde se život s nikým nemazlil. Měl jsem ji však rád
a bylo mi moc líto, když odešla. Stopa, která mi po ní utkvěla, se pojí s řadou dramatických
okamžiků, které jsme prožívali během Sametové revoluce i po ní. V nejnapjatější chvíli, kdy
každý z nás horečně myslel na něco jiného, se často ozval hlas Václava Havla s otázkou: „Kde
je Olga?“. Václav ji prostě potřeboval jako oporu, a tak si ji pamatuji. Byla to výjimečná žena
výjimečného muže ve výjimečné době. Je nesmazatelně spojená s velkými okamžiky společenské
změny, která se u nás udála. Podstatné na ní však bylo to, že netěžila jenom z odlesku slávy svého
muže. Byla osobnost sama o sobě. Jako první dáma také obnovila přerušenou předválečnou
tradici dobročinné a veřejně prospěšné činnosti a v tom udělala obrovský kus práce.
květen 2020

105

Zdeněk Chrapek
fotograf
Koncerty vážné hudby fotografuji už
čtyřicet pět let. Za tu dlouhou dobu jsem
v koncertních sálech fotografoval hodně
hudebníků i posluchačů, ale na ty koncerty,
kde byla přítomná paní Olga, se nedá
zapomenout. Nebylo jich mnoho, ale rád
na ně po létech vzpomínám…

Španělský sál – benefiční koncert ve prospěch
projektů pro zlepšení péče o děti s mentálním
postižením – koncert Barbary Hendricks

>

květen 2013

>

Smetanova síň – (zleva) Rudolf Firkušný,
Václav Havel, Rafael Kubelík, ve druhé řadě
Taťjána Firkušná, Olga Havlová a Elsie Kubelík
Národní Divadlo – koncert
Montserrat Caballe
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Rudolfinum – Olga Havlová s pianistou
Rudolfem Firkušným

Rudolfinum – Olga Havlová, Václav Havel,
Angelica May (violoncello), Josef Suk

Obecní dům – Olga Havlová, Josef Suk, Marie Suková,
Oleg Podgorný

Obecní dům – Olga Havlová, Marie Suková, Václav Havel,
Josef Suk
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pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko
začleňují do společnosti. Ochrana práv lidí se zdravotním handicapem,
dětí, seniorů či lidí sociálně znevýhodněných stojí na předním místě
pozornosti VDV.
Poznámka: Ve vzpomínkách na Olgu Havlovou uvádějí pamětníci název
Výbor dobré vůle, tak jak bylo dobrovolné sdružení registrováno v dubnu 1990.
O dva roky později vznikla Nadace Olgy Havlové. Od té doby organizace používá
složený název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
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