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„všechno úžasné 
a napínavé věci“
Marek Navrátil, laureát Ceny olgy Havlové 2021



Posláním Výboru dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové je 

pomáhat lidem, kteří se pro svůj 
nepříznivý zdravotní a sociální 

stav těžko včleňují do společnosti 
a nemohou se bez pomoci 

druhých sami o sebe postarat. 
Svým působením se nadace snaží 

o rozvoj duchovních hodnot, 
vzdělání, ochranu lidských 

práv a všeobecně uznávaných 
humanitárních hodnot.

Milí přátelé,

nedávno jsem se zúčastnila zajímavé online diskuse k filmu americké režisérky Jenni Gold 
„CinemAbility: The Art of Inclusion.“ Tento pozoruhodný dokument pojednává o tom, 
jak jsou vyobrazovány handicapované postavy v hollywoodských snímcích, v seriálech 
a reklamách. Řada známých filmů jako Forrest Gump, Rain Man, Králova řeč či X-Men 
díky dokumentu získala úplně jiný rozměr. Režisérce se v něm podařilo vysledovat, jak 
se vyobrazování lidí s handicapem v čase proměnilo, jak se bouraly stereotypy a kam 
jsme se my jako společnost za posledních 100 let posunuli. Byla jsem vděčná za tento 
počin režisérky, která je sama odkázaná na invalidní vozík. Proto jsem si během besedy 
vzpomněla na Cenu Olgy Havlové a vyprávěla jsem jí o ocenění mimořádných osobností, 
které navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění mění svět k lepšímu. A Jenni Gold mění 
svět k lepšímu, protože inkluze a ochrana práv lidí s jakýmkoliv znevýhodněním je nikdy 
nekončící proces!  

Toto číslo časopisu je tradičně věnované nominovaným a oceněným na Ceně Olgy 
Havlové. Pokora, obětavost a pomoc potřebným navzdory překážkám ve vlastním životě – 
to jsou vlastnosti, které spojují osobnosti nominované na Cenu Olgy Havlové. A letos se 
jich sešlo dvacet šest! Jsme moc rádi, že tyto dobré skutky nezůstaly bez povšimnutí. Cena, 
kterou před 27 lety založila Olga Havlová, je pro nás možností nejen těmto mimořádným 
osobnostem poděkovat, ale také upozornit veřejnost na příběhy těchto výjimečných lidí 
a inspirovat ji.

Milí přátelé, věřím, že i toto číslo časopisu Vás potěší. Dozvíte se v něm více o životním 
osudu letošního laureáta Ceny Olgy Havlové, ale také o našich dalších projektech, které 
mění svět k lepšímu. 

Přeji Vám krásné čtení,
 

Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Dětství jste prožil za normali-
zace – jaké bylo? Jaké jste měl 
rodinné zázemí? projevovalo 
se už tehdy vaše onemocnění? 
v čem nemoc spočívá?
Postižení je způsobeno genetickým one-
mocněním, které se pak projevovalo jako 

křivice – rachitis. Zdědil jsem ho po ma-
mince. To byla výborná výchozí situace, 
protože máma prostě věděla, tzv. o čem to 
je, a nešetřila mě víc, než bylo třeba. Do-
stávala sice „dobré“ rady, aby mě umístila 
do ústavu, což bylo za socialismu běžné, 
ale s těmi se vypořádala. Díky tomu jsem 

si svoje omezení až někdy do puberty 
uvědomoval opravdu velmi málo. Taky 
jsem měl vždy okolo sebe fantastické lidi, 
kteří mě podporovali, ale nerozmazlova-
li a brali mě jako rovnocenného. Malý 
kluk s křivýma nohama, a víc se neřešilo. 
Tím, že to neřešilo okolí, neměl jsem 

vŠECHNo 
ÚŽASNé 
A NApÍNAvé 
vĚCI
MArEk NAvrátIl – lAurEát  
CENy olgy HAvlové 2021

Cena olgy Havlové je každoročně udělována lidem, kteří navzdory svému zdravotnímu 
handicapu pomáhají ostatním. Jejich osudy snad mohou být inspirací pro další lidi 
v obdobné situaci, důkazem, že to jde a že to má smysl. Mnohdy nepřekonávají jen vlastní 
zdravotní handicap, ale i předsudky a nedůvěru druhých. Cenu olgy Havlové tak lze vnímat 
i jako poselství pro celou společnost, aby spíše hledala způsoby, jak lidem, kteří se tak či 
onak odlišují, poskytnout prostor či příležitost k seberealizaci, než důvody, proč to nejde. 
letošní laureát Ceny olgy Havlové Marek Navrátil měl, jak sám říká, štěstí na lidi. Díky 
tomu již čtvrt století pomáhá potřebným na charitní půdě a v každodenní práci projevuje 
svou obětavost, ochotu, statečnost a skromnost. Shrnuto slovy jeho kolegyně Anny 
valachové: „I když je Marek malého vzrůstu, je to velký člověk srdcem a duší!“

→

Hana Cindrová 
Foto: Barbora Navrátilová a Petr Janeček (MAFRA)
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potřebu se tím trápit ani já. Takže super. 
Až u svých dcer, které onemocnění také 
zdědily, jsem pak ale viděl, že z lékařské-
ho hlediska se asi už tehdy dalo udělat 
víc a jinak. Ale některé léky prostě přes 
železnou oponu nemohly. Protože se 
tehdy tyto případy operovaly až v dospě-
losti nemocného, tak korekce pokřivených 
dlouhých kostí už napravovala jen část 
postižení. Fyzika se do té doby projevila 
v degeneraci přenastavení kloubů a to už 
řešit nešlo. A s tím si životem cestuju. 
Bolestivě, pomalu, nestabilně, ale dá se to 
zatím vydržet. 

v roce 1989 vám bylo 18. Jak 
jste prožíval revoluci?
Měl jsem po maturitě na ekonomce. Ležel 
jsem v nemocnici na pokoji, kde jsem měl 
po levici kádrového komunistu, po pravici 
hokejového trenéra a naproti budoucí-
ho velkopodnikatele, tehdy spíš, no… 
veksláka. To byla pecka. Dovedete si 
představit, co jsem tam všechno načerpal? 
Nechápal jsem to a oni vlastně také ne. 
U nás doma se politika vůbec neřešila. 
Jen jsem tušil, že je něco v nepořádku, ale 
nedovedl jsem se v tom orientovat. Takže 
heslo „Havel na Hrad“, jakože „ten Havel 
z basy“, mi připadalo jako totální úlet. 
Tím, že jsem pak několik let procházel 
sérií ortopedických operací a byl hodně 
doma, tak jsem měl čas číst a poslouchat 
a dávat si to do souvislostí. Myšlenky 
Václava Havla mi pak připadaly jako z ji-
ného světa, ale ze světa, který jsem chtěl 
mít okolo, a nerozuměl jsem tomu, proč 
tomu okolí nechce rozumět. 

po maturitě jste nastoupil 
na vŠ? Jaký obor jste si vybral?
Na pozvání prezidenta Havla přiletěl 
na jaře 1990 do ČSR Jan Pavel II. Já ležel 
se sádrovou nohou a celou tu návštěvu 
jsem sledoval v televizi. Papež byl zje-
vením. Doslova. Sice jsem byl pokřtěný 
katolík, ale nepraktikující. No a tehdy 
se celý můj život doslova zlomil. „Co to 
tam čtou? To je dobrý. Co to ten papež 
říká? K čemu to vybízí?“ Prostě opravdu 
zjevení. Rána do čela. Půjčil jsem si Bibli 
a pak už to jelo. Takže, když jsem pak 

zjistil, že se dá na Univerzitě Palackého 
v Olomouci dálkově studovat teologie, 
podal jsem si přihlášku do oboru křesťan-
ská výchova. 

kam vedly vaše kroky 
po studiích? Měl jste konkrétní 
představu o svém budoucím 
povolání? Setkával jste se 
s pochopením a vstřícností, 
nebo jste si musel své místo 
ve společnosti vybojovat? 
Když mi lékaři řekli: „Končíme. Už Ti 
nemáme co nabídnout,“ byl jsem čtvrtým 
rokem v invalidním důchodu a rozho-
dl jsem se, že vezmu hned první práci, 
kterou potkám. A potkal jsem v Olomou-
ci kamaráda Rosťu Kuchaře, který mi 

přes družstvo invalidů pomohl na jednu 
vrátnici a pak do pohřební služby, kde 
jsem dělal parťáka – grafika a postupně 
i jednání s rodinami a kousek účetnictví. 
Maturita z ekonomky se hodila. Zase jsem 
měl štěstí na lidi. „Chodím o berlích,“ 
povídám. „No a co, v pondělí nástup,“ 
řekl mi tehdejší majitel. Větší vstřícnost 
a pochopení jsem tehdy nemohl dostat.

Jak a kdy jste se dostal k práci 
pro Charitu? v čem vaše práce 
spočívá? Jaké pozice jste zde 
zastával/zastáváte? Co vás 
na vaší práci nejvíc baví a co 
byste si raději odpustil? 
Do Charity mě pozvala Martina Langero-
vá, která tam tehdy pracovala. Líbilo se 
mi, že můžu být mezi věřícími. Byly tam 
velké a silné osobnosti a do toho tehdejší 

rozvíjející se dílo církevní Charity. V roce 
1997 se Moravou prohnaly ničivé povod-
ně. To, co jsem viděl a prožil, mi učaro-
valo. Chtěl jsem u toho být. Napřed jsem 
dělal účetního. Jenže pak přišel arcibiskup 
Jan Graubner s úkolem Tříkrálové sbírky 
a tehdejší ředitel Arcidiecézní charity 
Olomouc pan Jindřich Suchánek si k tomu 
vybral mě. Tak jsem se stal koordinátorem 
téhle sbírky. A pak i dalších sbírek včetně 
Postní almužny. Do toho jsem dělal public 
relations a tiskového mluvčího. Všechno 
úžasné a napínavé věci. Těšilo mě, že to, 
na čem se podílím, pak pomáhá spoustě 
lidí. To byla velká energie a motiva-
ce. Kvůli stěhování z 2+1 v Olomouci 
do domečku v Drahanovicích, což byla 
pro pětičlennou rodinu téměř záchranná 
akce na poslední chvíli, jsem pak přešel 
do Charity Konice, kde jsem pracoval 
posledních šest let. 

tříkrálové sbírky pořádáte už 
dlouhá léta. byl pro vás letošní 
ročník v zemi sevřené pandemií 
a protipandemickými opatře-
ními velkou výzvou? Jak letošní 
sbírka dopadla? 
Během koordinace všech předchozích 
ročníků jsme zažili ledacos, ale to, co při 
tomto ročníku, to nikdy. Covid všechno 
pokazil. Hledalo se „jak jinak“ – bez 
koledníků. Já moc nefunguji na výzvy, 
nejsem bojovník, co k životu potřebuje 
pořád nad něčím vítězit. Tenhle sociálně 
manažerský naturel neustálých výzev 
a vítězství mi připadá místy až patologic-
ký. Oslovuje mě život v realitě. Jsem tady 
a teď a s Vámi. Asi to mívá nějaký smysl, 
i když občas člověk neví a nechápe. Hle-
dejme, co je potřeba, a pokusme se svou 
službou pomoct. Stejně jsem to chápal 
s tou letošní sbírkou. Dopadla tak, jak 
dopadla. Já myslím, že dobře. Děkuju ale 
hlavně všem, kteří se na výsledku jakkoli 
přičinili. Ať dárci, sponzoři, tak zázemí 
v Charitě, všichni ti pracanti okolo sbírky. 
Bylo to všechno hodně jiné. Skvělá cesta. 
Vlastně to nejpřísnější hodnocení Charity. 
V minulosti si s koledníky pro podporu 
přišla aktivně Charita, letos to ale bylo 
opačně. Dárci byli ti aktivní. Nenechali 

→

rozHovor4    dobré zprávy 2/2021

MyŠlENky váClAvA 

HAvlA MI pAk přIpADAly 

JAko z JINéHo SvĚtA, 

AlE zE SvĚtA, ktErý 

JSEM CHtĚl MÍt okolo, 

A NErozuMĚl JSEM 

toMu, proČ toMu okolÍ 

NECHCE rozuMĚt. 



nás v tom. Určitě to všechno přinese 
znovu spoustu dobra dalším potřebným 
lidem. 

letos vám je padesát, mů-
žeme tedy trochu bilancovat: 
co považujete za svůj největší 
dosavadní úspěch? Jaké cíle 
před sebe kladete do dalších 
desetiletí? 
Mám za co děkovat. Jsou toho hroma-
dy a doslova kopce. Jsem moc vděčný 
a velmi si vážím všech lidí, které jsem 
měl a mám okolo sebe. Manželku, rodinu, 
přátele, vlaky kolegyň a kolegů v Charitě, 
učitele, lékaře, naši svobodnou společ-
nost, církev, kulturu a tento svět. Jestli 
k sobě dovedeme být ohleduplní, mít se 

rádi a pomáhat si tam, kde je potřeba, 
jestli dovedeme jít kus cesty společně, bez 
závisti a podrazů, tak to je dobře a takto 
nějak pokračovat dál a nějak tomu napo-
máhat, to je můj cíl i do dalších kol za tím 
padesátým. 

Mluví se o vás jako o člověku 
s neutuchající energií, který 

dokázal pomoci mnoha lidem. 
kde a jak energii čerpáte a kdo 
je vám oporou? 
Necítím se ničím mimořádný a o neu-
tuchající energii bych si někdy dovolil 
také polemizovat… Nicméně – snažím se 
ve světě okolo sebe, v lidech a situacích, 
hledat stopy Ježíše z Nazareta. Mně tohle 
už nějaké ty roky dává v tom žití tady 
smysl. Kéž bych měl tu milost, aby mě  
to neopustilo a abych na to nezapomínal, 
až bude hůř nebo zase třeba moc dobře. 
Vedle víry je mi pak velikou oporou 
manželka Petra. Poděkování jí bych prosil 
podtrhnout a zarámovat. No a pak určitě 
znovu a schválně opakuji: rodina, děti, 
přátelé a chariťáci, to jsou moje obnovi-
telné zdroje.  
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vEDlE vÍry JE MI pAk 

vElIkou oporou 

MANŽElkA pEtrA. 

poDĚkováNÍ JÍ byCH 

proSIl poDtrHNout 

A zAráMovAt. 



poDĚkováNÍ
v ráMCI CENy olgy HAvlové 2021

zA fINANČNÍ poDporu
→  l´oréAl Čr, s. r. o. – za velkorysou podporu mimořádných fondů VDV na pomoc 

organizacím poskytujícím sociální služby během koronavirové epidemie; 

→  JuDr. tomáš Novosad – za pravidelné finanční dary od roku 2016 na program Senior; 

→  Walter trading, s. r. o. – za desetiletou podporu projektů VDV na pomoc lidem 
ohroženým sociálním vyloučením;

→  ladislav Špaček – za víceletou finanční podporu projektů VDV cestou  
Adventních koncertů dobré vůle pořádaných společností Kocián Šolc Balaštík, 
advokátní kancelář, s. r. o.

zA ÚČINNou SpolupráCI
→  pavla kubálková, redaktorka České televize – za účinnou spolupráci v rámci 

propagace projektů VDV;

→  petr glet – za odbornou pomoc při oceňování předmětů věnovaných VDV;

→  MuDr. kateřina kamarádová, absolventka salzburských lékařských 
seminářů – za pořádání navazujících vzdělávacích odborných seminářů; 

→  karel Novák – za efektivní spolupráci v Komisi Fondu podpory bydlení 
VDV, který pomáhá lidem ohroženým ztrátou bydlení.

   zA vyNIkAJÍCÍ rEAlIzACI 
proJEktu
→  Česká asociace streetwork, z. s., z Prahy – za realizaci kvalitních 

projektů na podporu sociálních služeb lidem ohroženým sociálním 
vyloučením;

→  Sdílení, o. p. s., z telče – za dlouhodobou podporu rodin, které 
pečují o své nevyléčitelně nemocné blízké v domácím prostředí; 

→  letní dům, z. ú., z Prahy – za 24letou podporu ohrožených 
rodin, pěstounských rodin a dětí, které vyrůstají v ústavní péči;

→  oblastní charita Most, působící v západních Čechách – 
za dlouhodobou a efektivní podporu lidí v nepříznivé životní 
situaci; 

→  Mgr. bronislava Havlíková, ředitelka Základní školy speciální 
Neratov v Bartošovicích – za vybudování a zprovoznění nové budovy 
školy pro děti se speciálními potřebami.

zvláŠtNÍ oCENĚNÍ
Maxmilian koenigsmark (9 let), který přes všechny těžkosti učí 
nás i svět kolem sebe, že štěstí je o rozhodnutí, že vůle, píle a naděje 
dokážou změnit svět. Z dítěte, které podle lékařů mělo jen ležet a nedat 
ruce k sobě, je zdatný vozíčkář. Pomocí svého instagramového profilu 
předává dobrou náladu do celého světa – má 8 000 sledujících a těm 
chceme ukázat, že inkluze je důležitá.

záŠtItu CENĚ olgy HAvlové 
uDĚlIlI

Mgr. MIluŠE HorSká,  
předsedkyně výboru pro sociální  

politiku Senátu parlamentu Čr 

JuDr. kAtEřINA ŠIMáČková, ph.D., 
soudkyně Ústavního soudu Čr

Mgr. MIlENA JoHNová, 
radní Magistrátu hl. města prahy

HlAvNÍ MEDIálNÍ pArtNEřI  
CENy olgy HAvlové

MEDIálNÍ pArtNEr

pArtNEřI

CEna olgy Havlové



Do uŽŠÍHo výbĚru pro CENu vEřEJNoStI poStoupIlI 
 
lINDA AlbrECHtová z plzně, konzultantka v tyfloservis, o. p. s. 

Přes svůj zrakový handicap se vedle svého zaměstnání věnuje psaní blogu „Blindička aneb Život prakticky 
nevidomé ženy“. Podílí se tak na osvětě mezi lidmi se zrakovým postižením a přiblížení života a potřeb nevi-
domých a slabozrakých veřejnosti. Přednáší studentům lékařské fakulty a pracuje při Západočeské univerzitě 
v Informačním a poradenském centru jako poradkyně pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Spolupracovala také s výzkumným centrem na univerzitě na projektu Stimulátor pro nevidomé při testování 
speciálních brýlí pro nevidomé.

DAvID lukEŠ z prahy, ředitel Centra paraple 

Po úrazu páteře před 20 lety je kvadruplegik. Před úrazem studoval dvě vysoké školy, nakonec se rozhodl pro 
práva a diplomovou práci psal na téma pracovní právo a lidé s postižením. Jako právník pomáhal v Centru 
paraple v oblasti legislativy a před 5 lety se stal ředitelem organizace, která pomáhá lidem po poranění míchy. 
Vedle toho se věnuje počítačové grafice, redaktorské práci magazínu Centra Paraple a ragby na vozíku. Velkým 
tématem jsou pro něj rodiče samoživitelé a děti s postižením. 

kAtEřINA křápová z prahy, fyzioterapeutka v Dětském centru paprsek 

Od narození se potýká s následky dětské mozkové obrny a žije s praktickou hluchotou, i přesto ale miluje hudbu. 
Už během studií na VŠ založila hudební kroužek, kde vyučovala základům hry na klavír. Přesvědčila veřejnost, 
že i lidé s těžkým postižením sluchu mohou hrát na hudební nástroj. Vedle zaměstnání fyzioterapeutky po léta 
vede oddíl sportovců s mentálním a kombinovaným postižením (SK Paprsek). S mladými sportovci se řadu let 
účastní soutěží Českého hnutí Speciálních olympiád, na národní i mezinárodní úrovni. Pod jejím vedením dosáhli 
sportovci se závažnými postiženími významných mezinárodních úspěchů. V mnoha dětech a mladých sportovcích 
s postižením vzbudila důvěru ve vlastní schopnosti a zdravou ctižádost, s níž překonávají svá omezení.  

MoNIkA křÍStková z frýdku-Místku, účetní a dobrovolnice v organizaci podané ruce, z. s.  

Její krédo je „Nesedím a nekoukám z okna.“ Narodila se s progresivní svalovou dystrofií a od střední školy je 
na vozíku. Je jednou ze zakládajících členek canisterapeutické organizace Podané ruce a už 21 let jí zpracovává 
kompletní ekonomickou a účetní agendu. Jako nadšená dobrovolnice a milovnice zvířat se aktivně podílí na roz-
voji a propagaci canisterapie. Kvůli svému onemocnění ví nejlépe, co člověku s handicapem běžný život alespoň 
trochu usnadní. Iniciovala vznik spolku pro Osobní asistenci (pomoc člověka člověku), který funguje už 20 let. 

břEtISlAv koŠťál z prahy, manažer Studia 27 v organizaci fokus praha

Už mnoho let žije s duševním onemocněním, ale naučil se ho přijímat a začal o něm mluvit. Svůj příběh vyprá-
věl v osvětovém programu pro středoškoláky Blázníš? No a! V roce 2014 stál u zrodu Studia 27. Jako žurnali-
sta a lektor spolu s dalšími pořádá besedy s hosty o duševním zdraví. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsud-
cích, které jsou s duševním onemocněním často spojené.  

lAurEátkA CENy vEřEJNoStI

zuzANA NEMČÍková z prahy,  
psycholožka v organizaci revenium, z. s. 

Ve svém životě řeší již mnohokrát opakovanou onkologickou diagnózu. Přesto druhé 
směruje a motivuje ke zvládání těžkých životních situací, ať již ve své psychologické 
poradně v Reveniu, přednášením pro veřejnost a v pacientské organizaci Aliance žen 
s rakovinou prsu nebo psaním. Loni vydala knihu ABCDa zvládání rakoviny, opako-
vaných recidiv a metastáz. Od roku 2018 je členkou České onkologické společnosti – 
psychoonkologické sekce a jejími častými klientkami jsou onkologické pacientky, 
kterým pomáhá znovu nalézt pracovní kompetence.  
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„Všechny nové začátky spojuje odvaha. 
Ne každému se v životě dařilo; někdo měl 
horší start, jiný ztratil kontrolu nad svým 
dospělým životem. A takoví, kteří sebrali 
odvahu ke změně, dostávají jako zaměst-
nanci Restart Shopu druhou a někdy i třetí 
životní šanci. S odvahou podáváme ruku 
těm, kteří odvahu potřebují.“ To je v kost-
ce nový projekt tréninkového zaměstnává-
ní lidí ohrožených sociálním vyloučením, 
který podpořil v rámci programu Active 
Citizens Fund Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové. Realizaci tohoto inovativ-
ního projektu má na starosti organizace 
Česká asociace streetwork, o. p. s., jejíž 
ředitelka Martina Zikmundová nám jeho 
fungování i cíle přiblížila.

projekt má název restart, co 
chcete restartovat? 
Je to název vícevýznamový. Podporujeme 
restart v životech našich tréninkových 
zaměstnanců, dáváme jim druhou nebo 
i třetí šanci, dáváme důvěru a podporu. 

Restart také zažívá zboží, které v obcho-
dech prodáváme. Dárci nám jej darují. 
Darují oblečení, knihy, hračky, sportovní 
potřeby, které sami již nevyužijí, ale 
které mají stále svou hodnotu. Zákazní-
ci si zboží koupí a tím také ono zažije 
restart, neskončí v koši, na skládce apod. 
Podporujeme tedy i recyklaci, cirkulární 
ekonomiku, udržitelnost zdrojů.

Co je cílem vašeho projektu 
a můžete nám představit již 
jeho první výsledky?
Cílem projektu je ověřit, zda metoda, 
s kterou pracujeme, funguje, a popsat, jak 
funguje. Zároveň prosadit tuto metodu – 
tréninkové zaměstnávání do systému 
veřejných politik, získat pro ni kontinuál-
ní podporu. 

kolika lidem projekt pomůže 
a v jakém rozsahu?
Díky projektu během dvou let zaměst-
náme osm lidí. Tréninkové zaměstnání, 

pokud zaměstnanec projde všemi fázemi 
tréninku, trvá průměrně rok. Máme zkuše-
nost a chceme ověřit, že úspěšný trénink 
znamená úspěšný vstup na volný trh 
práce. Kromě toho je samozřejmě potřeba 
poskytnout komplex podpor v tématech 
stability bydlení, řešení exekucí nebo dlu-
hů, nápravy vztahů, pracovních návyků 
a zejména sebejistoty i motivace, psychic-
ké i fyzické pohody zaměstnance.

S čím lidé bez domova potřebují 
nejvíce pomoci, aby našli nové 
zaměstnání?
Kromě práce tréninkových zaměstnanců 
na sobě a na své situaci je také potřeba 
pracovat s potenciálními zaměstnavateli. 
Uvidíme teprve, co s trhem práce udělá 
covidová krize, trochu se obáváme úbytku 
pracovních příležitostí. Je potřeba i dodat, 
že ne pro všechny zaměstnance je postup 
na trh práce ideálním cílem. Bývají situa-
ce, že zaměstnání nebývá možné z důvodu 
různých omezení, potom hledáme chrá-
něné nebo podporované pracovní místo. 
Někdy se od nás zaměstnanci vydávají 
stabilizovat svou psychiku a zdraví do lé-
čebných zařízení, ať už jde o závislost 
nebo duševní onemocnění.   

Jana Taušová, Foto: archiv Martiny Zikmundové

proJEkt rEStArt 
ukAzuJE CEStu  
k zAMĚStNáváNÍ lIDÍ oHroŽENýCH  
SoCIálNÍM vylouČENÍM

PodPořili jsmE z aCF8    dobré zprávy 2/2021

tento pilotní projekt řeší problém sociálně vyloučené skupiny obyvatel 
a zabývá se absencí tréninkových pracovních míst. Chybí totiž sys-
témová podpora při návratu na trh práce. to se snaží změnit program 
tréninkových nízkoprahových pracovních míst v charitativním obchodě 
s darovaným zbožím restart Shop, který zaměstná osm vybraných lidí 
a připraví je pro hledání nového uplatnění na pracovním trhu. Jde o ino-
vativní metodu. Nízkoprahové zaměstnávání není stále v Čr systémově 
uchopeno, chybí i data a argumenty pro jeho prosazování. Díky projektu 
restart organizace Česká Asociace Streetwork, o. p. s., získá cenná 
data, argumenty a partnery pro prosazování inovativní metody v oblas-
ti sociální práce a veřejných politik. více o projektu: www.restartshop.cz. 

Měníme společnost. 
S odvahou.
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Existuje něco jako etiketa dár-
covství? Jaké místo má dobro-
činnost ve vašem životě? 
Dárcovství je mi blízké, je to praktické 
naplnění lásky k bližnímu. Ta je současně 
prapůvodním zdrojem etikety. Etiketa 
nám velí konat dobro, dělat to, co je jiným 
milé a příjemné a vystříhat se všeho, co 
je přivádí do rozpaků. Pomáhat lze tak, 
že si pomůžeme usednout, obléct kabát, 
nastoupit do tramvaje, těm vzdálenějším 
můžeme pomoct zlepšit život, poskyt-
nout jim šanci dosáhnout na vyšší mety 
v životě, třeba na studium. Dárcovství je 
výzva, řešíme dilema koupit si něco pro 
sebe, nebo pro neznámého člověka, které-
ho nikdy v životě neuvidíme. Dvacet let 
jsem podporoval holčičku v Indii, nejdřív 
jednu, té jsem pomohl stát se učitelkou, 
a pak druhou, ta je zdravotní sestrou. 
Můj příspěvek byl nevelký pro mne, ale 
ohromný pro rodinu v Indii. Jsem rád, že 
jsem přispěl ke dvěma šťastným osudům. 
Každoročně přispívám několika nadacím, 
obměňuji je, jen Výbor dobré vůle je 
pevnou součástí mého porfolia. 

bezmála jedenáct let jste byl 
mluvčím prezidenta václava 
Havla. Co pro vás toto životní 
období znamená? Jak vzpomí-
náte na paní olgu Havlovou? 
Právě kvůli paní Olze je pro mne VDV 
prioritou. Prožil jsem s ní nejkrásnější léta 
života na Hradě, ta porevoluční deva-
desátá léta byla stále ještě plná nadšení, 
porevolučního étosu, snahy dělat vše, co 

je v našich silách pro tuto zemi. Paní Olga 
byla vzácná žena. Při prvním seznámení se 
zdála být nepřístupná, hned tak si někoho 
nepustila k tělu. To ji naučil tvrdý život. 
Ale jakmile se přesvědčila, že ten člověk 
stojí za její přízeň, byla mimořádně přátel-
ská, srdečná, vtipná, moudrá. Svou nemoc 
nesla statečně, obdivovali jsme ji. Měla 
pracovnu vedle mé kanceláře, vídávali 
jsme se takřka denně. Před Vánoci si mě 
a moji manželku pozvala domů do vily 
v Dělostřelecké ulici, už bylo vidět, jak 
ji nemoc stravuje a zbavuje sil. Požádala 
mě, abych šel na každoroční vánoční aukci 
nadace Konto Bariéry, kam chodívala celá 
léta, a vydražil jejím jménem vázu, kterou 
si vybrala v katalogu, dala mi na ni peníze, 
aby měla čisté svědomí, že na charitu 
přispěla ona. Vydražil jsem vázu, kterou si 
ukázala, a krátce před Štědrým dnem jsme 
ji přinesli do vily. Seděli jsme v jídelně, 
pili jsme kávu a vyprávěli si o zdánlivých 
nedůležitostech, přitom jsme všichni 
tři věděli, že se spolu loučíme. Byla to 
její taktní forma, jak se naposledy vidět 
s lidmi, kteří jí byli blízcí. Pak už jsem ji 
nespatřil. Zemřela 27. ledna 1996 doma, 
v Dělostřelecké ulici. Rozloučení s Olgou 
bylo dojemné, zástupy lidí trpělivě čekaly 
v mrazu na Hradčanském náměstí, aby 
se poklonily rakvi umístěné ve výklenku 
Karlova křídla jižního výběžku Hradu. 

předpokládám, že ve společnosti 
jste ve svém živlu a za normál-
ních okolností je společenský ži-
vot vaším denním chlebem. Jak 

prožíváte poslední rok? využil 
jste nuceného klidu k psaní? 
Ano, uhodla jste, co jiného mi zbývá? 
Všechny přednášky zrušeny, teď sedím 
doma sám a píšu. Odevzdal jsem rukopi-
sy dvou knih pro děti ze série Dědečku, 
vyprávěj a velké knihy etikety o stolová-
ní. Minulý týden mi vyšla hezká knížka 
pro teenagerky Tereza, příběh první lásky 
s rafinovaně ukrytou výukou etikety, 
které si děvčata ani nevšimnou. Chybí 
mi restaurace, kavárny, setkávání s lidmi, 
studený monitor nenahradí vřelost v me-
zilidských vztazích. Odmítám přednášky 
a vystoupení on-line, počkám si, až se 
zase budu lidem dívat do tváří a budu jim 
předávat svou energii. 

S jakými pocity očekáváte 
následující období? vrátí se 
po odeznění pandemie spole-
čenské konvence do původního 
stavu, nebo předpokládáte, že 
některé změny budou trvalé?   
Kdepak! Tahle doba je vykolejení z normá-
lu, asi jako když si zlomíte nohu, nebudete 
chodit běhat, máte pauzu. Ale jakmile 
se uzdravíte, pokračujete v běhání, ne? 
Musíme se bránit tomu, aby tyhle bláznivé 
excesy vstoupily do našich životů jako 
něco normálního. Všimněte si, že když 
se lidi zdraví dotekem pěstí, lokte nebo 
dokonce nohama, smějí se přitom, protože 
vědí, že je to nebetyčná absurdita. A věřím, 
že všichni se těšíme, až si zase budeme po-
dávat ruce, líbat se na přivítanou a objímat 
se, tak jako to děláme už stovky let.  

lADISlAv ŠpAČEk: 
prAktICké NAplNĚNÍ 
láSky k blIŽNÍMu

Hana Cindrová, Foto: Pavel Hůla

v devadesátých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům 
prezidenta václava Havla. v současné době je znám přede-
vším jako autorita v oblasti etikety, o níž napsal řadu úspěš-
ných knih. Dnes bychom ladislava Špačka rádi představili 
také jako dárce vDv. Děkujeme za mnohaletou podporu! 



zE ŽIvotA vDv
připravila Jana Taušová
Foto: Oblastní charita Pelřimov, K. Kubínová, H. Laksarová, K. Granja a archivy VDV a Naděje Praha

7,5 milionu korun na péči o seniory a nevyléčitelně nemocné
Správní rada VDV schválila 24. března přidělení nadačních příspěvků pro 141 organizací. Peníze šly 
na vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb, na vybavení pro odborný personál, léky a zdravotní materiál, 
polohovací lůžka, matrace pro klienty domovů pro seniory či hospiců. Podpora směřovala i na úhradu 
mobilních koncentrátorů kyslíku a generátorů kyslíku pro pacienty, protože po těchto přístrojích je 
v současné době kvůli pandemii zvýšená poptávka.  

pomáháme lidem v sociální nouzi
Z programu Obyčejný život jsme v dubnu rozdělili 1,2 milionu korun celkem 35 organizacím, které 
poskytují sociální služby lidem na okraji společnosti. Pomoc jsme poskytovali i z pilotního programu 
Fond podpory bydlení, který vloni založil VDV ve spolupráci s pražským magistrátem. Účelem fondu 
je poskytovat příspěvky lidem ohroženým ztrátou bydlení a za rok fungování fondu jsme pomohli 49 
rodinám celkovou částkou 976 tisíc korun. Lidem v sociální nouzi pomáhá také náš další projekt Nejdřív 
střecha, který založil filantrop Vojtěch Sedláček společně s Nadějí. V roce 2020 projekt pomohl s úhradou 
přechodného bydlení 170 mužům, 48 ženám a 41 rodinám s dětmi.  

beseda v knihovně václava Havla o dostupném sociálním bydlení 
VDV ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla 21. dubna uspořádal online besedu Bydlím, tedy jsem – jak 
zajistit v Praze důstojné bydlení pro lidi v nouzi. Debaty se účastnily: radní pražského magistrátu Milena 
Johnová, ředitelka VDV Monika Granja a terénní pracovnice organizace Člověk v tísni Jana Němcová. 
Mezi hlavní témata patřilo to, s jakými potížemi se potýkají chudé rodiny v Praze, v jakých podmínkách 
žijí, jak jsou pro ně dostupné sociální služby nebo co by v Praze mohlo fungovat lépe. Videozáznam 
besedy je dostupný na kanálu Havel Channel. 

fond pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou podpořil 52 rodin
VDV finančně podpořil 52 dětí a mladých lidí, kteří díky příspěvku budou moci absolvovat pohybovou 
terapii na specializovaných klinikách, v ambulancích či lázních. Z Fondu na tento účel šlo celkem 520 tisíc 
korun. Neurorehabilitace významně pomáhá zlepšovat zdravotní stav dítěte s neurologickým onemocněním, 
přičemž terapie není plně hrazená ze zdrojů zdravotních pojišťoven. Fond VDV založil v roce 2015. 

podporujeme studenty se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Již 26 let naše nadace ve spolupráci s ČSOB podporuje stipendiem studenty se sociálním či zdravotním 
znevýhodněním. Tento rok stipendijní podporu z programu Fond vzdělání čerpá téměř 100 studentů. Z toho 
nyní na jaře získalo příspěvek nově sedm studentů středních a vysokých škol. ČSOB zároveň jako věcný 
dar věnovala 40 notebooků a 10 monitorů, které jsou určeny právě pro studenty se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním. Dalších 12 studentů podporujeme z programu Stipendia Nikoly Tesly. Na studium sedmi 
z nich přispívá Nadace ČEZ a ostatní získávají stipendium díky výtěžku z adventních koncertů, které pro 
naši nadaci pořádá advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík.

odešel Ivan M. Havel, dlouholetý člen správní rady vDv
„Čím je člověk starší, tím je pro něj obtížnější tvořit něco přerušovaně. Potřebuji souvislý čas. A pokud si 
ho ukradnu, tak za to zaplatím tím, že stejně dlouhý čas pak musím řešit všechno, co se mezitím nakupilo.“ 
Těmito slovy se s námi loučil v roce 2017 Ivan M. Havel, když po 15 letech opouštěl naši správní radu 
a stal se „pouze“ jejím čestným členem. Dnes se s Ivanem M. Havlem loučíme my. Vzpomínáme na něj 
s láskou a vděčností za veškerý jeho čas a všechnu pomoc, které věnoval naší nadaci. Odešel skromný, 
laskavý člověk, bez něhož by krom jiného nikdy nevznikly filozofické odpovědi vězněnému bratru 
disidentovi na jeho Dopisy Olze. 
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přES MIlIóN lIDÍ  
SE zDrAvotNÍM  
poStIŽENÍM ŽIJE MEzI NáMI
Už několik let se zájmem sledujeme, co se stane s pražskou Invalidovnou. Její název 
nás vrací do 17. století, kdy válečné útrapy nechaly vzniknout monstrózní pařížské 
Invalidovně jako ubytovně pro muže s následky válečných zranění. Naše, pražská, 
jejíž stavba byla svěřena K. I. Dientzenhoferovi, neměla být o mnoho menší. Byla 
postavena jen její devítina. Do třetice pak stojí invalidovna – dnes Domov bez 
bariér – v Hořicích v Podkrkonoší, spojená od roku 1664 se Strozziho nadací. Petr 
Strozzi byl účastníkem třicetileté války a věděl, o koho je zapotřebí se plně postarat. 
V 18. století se rozhodlo, že Invalidovna bude stát v Praze. Přesto v Hořicích inva-
lidovnu nakonec postavili, a to v 30. letech minulého století pro účastníky Velké 
války. Když jsem ji v 90. letech poprvé navštívila, byla ještě hodně bariérová 
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ji zgruntu přestavovalo. Ne už samozřejmě 
pro válečné veterány, ale pro dospělé s těžšími formami zdravotního postižení.

Nedovedeme odhadnout, jaké procento mužů v uplynulých staletích využívalo 
uvedená sociální zařízení. S jistotou však víme, že v České republice v současnosti 
trpí zdravotním postižením každý desátý člověk. Žije mezi námi přes 1 milión lidí 
se zdravotním postižením. Nejčastějšími příčinami jsou nemoci (více než 60 %), 
k ostatním se počítají vrozené vady, nemoci stáří a úrazy. Vzhledem k vyhovující 
péči o zdraví našich obyvatel neudivuje, že přes 50 % lidí se zdravotním postižením 
tvoří senioři. Dětský věk se podílí zhruba 5 %. Ale to jsou jen statistická čísla! 

Když jsme spolu s paní Olgou Havlovou začínali ve Výboru dobré vůle s ideou 
začleňování lidí s postižením do společnosti, byli jsme vedeni jednak soucitem 
s dětmi i dospělými, kteří žili v ústavech sociální péče bez kontaktu se světem, 
jednak myšlenkou na rovné příležitosti pro ty, kdo se potýkají se svými handicapy. 
Nelze ani spočítat všechny zásadní změny a obraty, k nimž došlo od té doby, a to 
jak působením aktivních lidí se zdravotním postižením v politice, tak také změnou 
myšlení společnosti, která pomalu přestává rozlišovat ty zdravé a schopné, patřící 
do života, a ty nemohoucí a neužitečné, jejichž místo bylo v ústavech. Ale postupně 
jsme také zjistili, že ve skupině lidí se zdravotním postižením nejsou jen ti se zná-
mými handicapy, ale mnoho z nich je limitovaných na podkladě interních chorob. 
Došlo k rozšíření pojmu o osoby, které potřebují nejen sociální, ale i specializova-
nou zdravotní péči a nestačí pro ně jen pomůcky a bezbariérové prostředí.

Ano, Výbor dobré vůle se stále orientuje na pomoc a podporu pro ty, kdo 
potřebují technické pomůcky, ale vedle toho se rozrostla agenda ošetřovatelských 
pomůcek, polohovacích postelí, dávkovačů léků, generátorů kyslíku a dalšího zdra-
votnického zboží, s nímž slouží půjčovny domácí péče, hospiců a zařízení pro senio-
ry. Současně se též enormně rozšířilo dárcovství. Občané se vědomě chtějí podílet 
na zlepšování života a reagují na výzvy týkající se životního prostředí i podmínek 
pro život těch, kdo náležejí do skupiny „každý desátý“. 

Přiblížilo se slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové roku 2021. Je s námi nespo-
čet lidí, kteří se přes své zdravotní handicapy angažují pro své okolí. Nejen ti, kdo 
dosáhli na prestižní Cenu. Jsou to neokázalí hrdinové, naše světla. Myslím si, že to 
je trend a nikoliv jen optický klam, že si lidé stále více uvědomují, co to znamená 
být užitečný, nalézt v péči o druhé smysl života.  

okéNko MIlENy ČErNé

Zpracovala Monika Šabatková  
a Anna Liběnská, foto Debby Hudson

uvedení dárci přispěli částkou  
5 000 korun nebo vyšší  
v období od 1. 1. do 10. 5. 2021.

ČsoB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 329 365 kč
the rucorva trust . . . . . 572 425 kč
ski kluB  
jizerská padesátka . . . . 150 165 kč
nadace ČEz  . . . . . . . . 150 000 kč
kocián Šolc Balaštík,  
advokátní kancelář, s. r. o.   . 132 000 kč
ČsoB Private Banking.  .  . 120 584 kč
lucie Hlaváčová . . . . . . . 50 000 kč
zdeněk glozl . . . . . . . . 100 000 kč
karmelitánské 
nakladatelství  . . . . . . . . 31 239 kč
Petr sadílek . . . . . . . . . . 29 660 kč
tomáš Havlík . . . . . . . . . 25 000 kč
aura-Pont s. r. o.  . . . . . . . 21 141  kč
libuše körnerová  . . . . . . 20 000 kč
vladimír Blažek  . . . . . . . 20 000 kč
jan kastner   .  .  .  .  .  .  .  .  .  18 000 kč
zákazníci internetového 
obchodu alza.cz . . . . . . . 15 400 kč
ing. miroslav Weber . . . . . 15 000 kč
volvo Car 
Czech republic s. r. o. . . . . 13 000 kč
jiří rajnoch . . . . . . . . . . 12 000 kč
jana rybenská  .  .  .  .  .  .  .  12 000 kč
ing. romana Přidalová . . . 10 000 kč
tomáš zerzaň  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 kč
rené Ševčík   .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 kč
věra kičmerová . . . . . . . 10 000 kč
Floco s.r.o. . . . . . . . . . . . . 9 800 kč
locomotif . . . . . . . . . . . . 8 420 kč
silvie křížová . . . . . . . . . . 8 000 kč
michal Cáb . . . . . . . . . . . 6 000 kč
Petr khol   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 873 kč
František Brynda  . . . . . . . 5 000 kč
mudr. jana kozielová  . . . . 5 000 kč
jan linhart . . . . . . . . . . . 5 000 kč
jaroslav mazák  . . . . . . . . 5 000 kč
michaela melicharová  . . . . 5 000 kč
milan Pol . . . . . . . . . . . . . 5 000 kč
Barbora Široká . . . . . . . . . 5 000 kč
Hugo Pelikán . . . . . . . . . . 5 000 kč
Petr votava . . . . . . . . . . . 5 000 kč

DĚkuJEME 
NAŠIM DárCůM  
zA přÍzEň A poDporu
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pozNAMENEJtE SI Do DIářE 
připravila Jana Taušová 

červen: výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle navštíví Benešov a Šternberk.

14. –19. června – účast zástupců VDV na štafetovém běhu Kopni do vrtule z Ostravy 
do Plzně 

30. června – průběžná uzávěrka akčních grantů v rámci programu Active Citizens Fund

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

13. září se uskuteční charitativní triatlonový závod CTP Doksy Race 2021 na pomoc lidem  
se zdravotním postižením prostřednictvím VDV.

15. září VDV v oboře Hvězda v Praze 6 pořádá 3. ročník Běhu dobré vůle Nadace Olgy 
Havlové. 

30. září průběžná uzávěrka akčních grantů v rámci programu Active Citizens Fund.

podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz,  
www.activecitizensfund.cz a www.sportprocharitu.cz. 

NA POMOC RODINÁM V TÍSNI

12. září 2019 | 18 hod
obora Hvězda | Praha 6

NA poMoC 
roDINáM v tÍSNI

15. září 2021
bĚH NA 5 km, 10 km a ŠtAfEty 

progrAM pro roDINy S DĚtMI
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registrace a další info na 
www.sportprocharitu.cz 

www.vdv.cz
www.sportprocharitu.cz
http://www.sportprocharitu.cz/aktualne/161/druhy-rocnik-behu-dobre-vule-nadace-olgy-havlove/
www.sportprocharitu.cz

