\frBon DoBRÉvůLE
nadace Olgy Havlové

Uvodem
V únoru 1990 jsmese seš ti poprué. Bylo nás dev,ět a p emyšleti jsffie, jak
navážeme na tradice Charty 77, co budeme dělat, abychom prospěli vŠem,
na které se y minulosti zapomínalo, jaky si sťan ovíme program i jméno.
Hledali jsme syou vlastní ťvá . A volali jsme na pomoc yše chny lidi dobré

vůle.

Každy začátek má své trampoty a klopytání. Je to čas zkušeností
a poznatkťt, které se nikde ani nevyčtou, atni nezískají. Člověk jimi musí
projít a t ebase šrá my se znovu pokoušeť najít tu nejsprávnější cestu. J/'sťě
mámeiešíě mnoho nedostatkťl, ale snažili jsme se, jak jsme nejlíp uměli.
A snažilise i všichni, kdo se k našemu volání na pomoc p ihlásili. Poznali
jsme, že lidí s dobrou vťllíie mnohem víc, než jsme očekávali. Všem

up ímně děkuji.
A jak jsme si spo tečně vedli, o tom vám yšem chceme podat zprávu.
Máte právo vědět, iak nakládáme s vašípomocí ať už finančníanebo
projevenou jinym způsobem. Hovo í o ní dalšístránky, k jejichž p ečtení
vás srdečně zvu.
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Snad nejdrív naše
Vyročn í finančnízpr

Korunové konto

-
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428 2gglo30o

první vklad

čSOe Praha

10. května 1990
31. prosince 1991

Do

prošlo ťrčtemcelkem

Z toho vydáno na dary celkem
Náklady na provoz VDV (platy, daně, nemocenské, telefon, atd.)

Deponováno
Stav

na

rčtě k 31. prosinci 1991

500,00 Kčs
14 648 868,33 Kčs
5 821 933,38 Kčs

378713,16 Kčs

3 500 000,00 Kčs

4 729 744,41 Kčs

Celkem

14 430 390,95 Kěs

Celkem dary od podnikťr, organizací a občanrj
Úroky z deponovaného ťrčtu

14 430 390,95 Kčs
213 477,38 Kčs

Celkem

14 648 868,33 Kčs

Peníze, které by|y vyplaceny z konta jsou jednak p íméfinančnídary.9 ve
většímí e proplácéné faktury za pómťrcky pro postižené spoluobčany
a léka ské p ístroje. Každou částku schvaluje Vybor dobré vťrle na svém
zasedání a'teprvó po schválení se provádéii vyplaty pouzg bankovními
p íkazy, které podepisujízmocnění členovéVyboru dobré vůle.

Depozitní ěty:
Kčs 1 000 000,

-

je deponováno u ČSOg na v hodny ťrrok s jednoročnív povědní
lh tou. Úroky mají p ispět na pokrytí v dajťl VDV spojené s jeho
provozem.

Kčs 2 000 000,

Kčs 500 000,

-

-

je deponováno u ČSOg na t íměsíční
v povědní lhťrtu. Úrok

je

pravidelně p ipisován na běžnli ťrčetVDV a sloužíopět na pokrytí
vlidajťr VDV spojen ch s jeho provozem.

je deponováno u Kornerční banky jde o dar od této banky
depozitní. V povědní lhťrta je na 4 roky s velmi v hodn m ťlrok ffl,

kter je pravidetně p ipisován na konto "Poslední naděje" Min . zdravotnictvi Čn a po čty ech letech budou peníze na toto konto p evedeny jako dar od VDV.

l
Konto dolarové -

USD

01-9718090/0300

- CSOB Praha

První vklad 29. Yíjna 1990
Do 31. prosince 1991 prošlo ťrčtem celkem

200,00 USD
359 738,79 USD

Na depozitním čtu je
Úroky z tohoto ťrčtučinily dosud
Z tohoto depozitního čtu má k dispozici v naléhavémp ípadě
konto "Poslední naděje"
Z ťrčtubylo na nutné zdravotní pot eby vyplaceno

100 000,00 USD

Konečny stav ťrčtuje k 31. prosinci 1991

354 106,96 USD

Konto

3 783,28 USD
50 000,00 USD
6 858,80 USD

markové DEM - 01-9718020/0300 CSOB Praha
'n

l
l
l

l
l
l

l

l
l
l

11 210,00 DEM
270 543,00 DEM

První vklad mázápis ze dne 4, ěervna 1990
Do 31. prosince 1991 prošlo ťrčtem celkem
Na depozitním ťrčtuje
Úroky z tohoto ťrčtučinily dosud
ÚrokYjsou prťrběžně p ipisovány na

Z účtubylo vyplaceno na

50 000.00 DEM
2 768,54 DEM

běžn ťrčet.

ťrhrady íaktur

za zdravotnické pot eby a náklady spojené

79 523,36 DEM

s dopravou věcnych darťr ze zahraniěí

160 445,96 DEM

Konečny stav ťrčtuje k 31. prosinci 1991

V ročnífinančnízprávu

podává Anna Havlíčková, dobrovolná pracovnice VYboru dobré

vrjle"

il

DEKtI JElvl
v

E

Nelekejte se několika dalšíchtabulek s čísly,která jsme do našíbrožurky
za adili. Nemťržeme totiž jmenovat všechny, kdo nám finančně p ispěli.
Bylo jich mnoho. Pruní tabulka je věnována dárcťrm z našírepubliky, kte í
p ispívali většinou ze svych skromnych dťtchodťt, desetikorunou počínaje
a celoživotnímisporami konče:
Měsíc
Leden
únor
B ezen
Duben
Květen

červen
červenec
Srpen
záYí
Řiien
Listopad
Prosinec
celkem

poěet dárcťr

v Kčs

142
94
75
62
75
67
64
54
67
72
73

160 293,50

69 855,35
196 947,40

47 090,00
156 031 ,00

171

137 526,00
68 521,05
120 940,00
45 627,0a
158 723,7o
132 818,00
231 029,00

1016

1 525 4o2,ao

(Marek 12, 41 - 44)

"Sed/ si naproti chrámové pokladnici

adíval se, jak do ní lidévhazují peníze.
išla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince. Zavolal své
učedníkya ekl iim: Amen, pravím vám. Tato chudá vdova dala víc než
všichníostatní. Všichni totiž dali ze svého nadbytku, ona však ze svého

P

nedostatku..."

I

l

l
l
l

l
l

l
l

l

l
l

l

l

Buchtičky (tužka, 1985): na svém lťržkunakreslila a Vyboru dobré vťrle Pro
podporu ,dr"uotně poriiZenych dětí věnovala, sama od roku 1945 těŽce
tělesně postižená, Marie Poláčková.

Někte í dárci většíchobnosů.
čedok praha

kovo praha
ffi;toslovenská obchodní banka

-"

praha

Agrobanka Praha
Česká státní spo itelna Praha
Flora olomouc
Manželé z Prahy 4, kte í si nep ejí b t jmenováni
Ministerstvo školství, mláde že atělovychovy Českérepubliky
Motokov praha
pan Rafael kubelík

Musica Bratislava
Hotel lmperial Karlovy Vary
Q;*titnarmonie - pan Kubelík, pan Firkušny - honorá z koncertu
Cnfražekz koncertu Rolling Stones
V těžek z p ehlídky italské módy
Pan Josef Škvorecky?
Paní Lucia Popp - honorá za "Vánoění pastorely"
Vynos kulturní akce "Podej pomocnou ruku"
organizovanou agenturou Centrum Praha
Pražskéjaro
Triola praha

*

500 000 Kčs
zaa 000 Kěs
1 600 000 Kčs
500 000 Kěs
500 000 Kčs
500 000 Kčs
500 000 Kčs
500 000 Kčs
1 317 609 Kčs
70 000 Kčs
200 000 Kčs
200 000 Kčs
60 000 Kčs
40 880 Kčs
4 098 905 Kčs

100 000 Kčs

1

00 000 Kčs
30 000 Kčs

163 000 Kčs

341 000 Kčs
50 000 Kčs

Finančnídary zezahraničíjmenujemejen nejštědrejŠídárce.
rpan

Boris korbel kalifornie
dar Rolling stones zprost edkovany
Lówensteinem Anglie

panem
(rb-rí

\ara,mwanu

Strojimport Praha - Stimax Brussel
.Dar pana prezidenta Václava Havla - honoráí z Lehigh University
@g[elan Montreal, Kanada
/ VÝléžekz benefičníveče e po ádané
(!".n* Velanem Montreal, Kanada
pan paul simon usA
Pan Harbiger - Německo
Deutsche Bank - Německo
Pan Claudio Castiglioni, prezident Cagiva Motor - ltalie
Paní Huguette Maier - Švycarsko
Licht ins Dunkel Rakousko
Pan Drew Lewis - USA
Pan Gerd Albrecht, dirigent - Německo
Vlitěžek z koncertu hamburského orchestru

100 000

UsD

100 000 USD

20 000 USD

10 000 UsD
17 000 USD
100 000 CAD

179 498 cAD
25 000 USD
10 000 DEM

30 000 DEM
57 000 cHF
10 000 CHF
1 00 000 ATS
25 000 USD
10 000 DEM
10 000 DEM

Dostáváme také dary věcné, a to od zahraničníchp átel i od našich firem.
Pruní takovy dar došel od rakouského Unicefu a byl to xerox, ktery jsme
p edali Federaci rodič a p átel školy sluchově postiženych v Praze. Druhy
dar byl rovněž z rakouského Unicefu. Byl to videorekordér a putoval od nás
do Plzně. Do t etice jsme dostali čtecízaíízeníOptakon, které jsme p edali
Základní škole pro nevidomé v Brně. Ale věcné dary, které jsme dostali
a p edali tam, kde jich bylo nejvíc zapot ebí, p esahují částku 50 miliónťt
korun, a proto nem žeme vynechat některévyznamné dárce a seznámíme

vás s nimi:

p ibližná hodnota daru v kčs

Dar, dárce a obdarovany

Léčivaod Lions Cltlb, KoIín nad Rynem,
rozděleno do celé CSFR

I

3 600 000, _

Léčivana popáleniny z Belgie od paní Madeleine
Feher Klinikaplastickéchirurgie Praha-Vinohrady

340 000,

-

t

Léčivaod paní MUDr. Schnóblingove_z Verony,
ltálie, rozděleno do nemocnic v celé csFH

2 25o 000,

E

Firma B|ORAD - USA, darovala p ístroj
na vyšet ení glykosolového proteinu, p edali jsme
nemocnici v praze-Motole

1 000 000, _

očkovacílátky od tirmy Pasteur Merieux,
rozesláno po celé CSFR

2 40a 000,

l

-

Léky a zdravotnick$ p ístroje od Americares
rozesláno po celé CSFR

3 000 000,

-

l

5 kamión z Holandska (vozíky , zdr. pom cky,
zaYízení do nemocnic, polohovací postele,
naslouchátka, pom cky pro nemobilní občany,
šatstvo, obuv, hračky) dárci. paní Bavius,
manželéNieuwenhofovi a manželéRauszovi
rozděleno do Kyjova, na Moravu a Slovensko

2 500 000,

-

r

!

Pomťrcky pro nevidomé od manželťr Kronovych,
Pichtovy psací stroie, |upy, hry pro nevidomé
jsme p edali do Prahy, Brna a Bratislavy

n

Oděvy a

E

Tuzex

obuv

rozděIeno do

dárce Magistrát

Praha

v

ustav mentálně postiženych v CSFH

Praha broušené sklo a dárkové p edměty
věnujeme p íležitostně návštěvníkťrm VDV

ze zahraničí

10

70 000, _
9B0 000, *

50 000,

-

I Fixv

Centropen

Dačice rozdělili

isme

dbrQov a ristavťr sociální péče
po celém zemí CSFR

Oo betskych

l
I
!

Elel$ricky vozík od firmy Meyra.- preO3T
do Ústavu pro tělesně 5ÍostiženévdZnťrchu u Plzně

350 000, _
B0 000,

-

vozíky koupila firma Motokov
ŠXoOa,Londyn, darovali jsme ie do Krnova,
na Slovensko a do Prahy

540 000,

-

Firma SEMEX z Německa darovala 25 tun
pomerančťt,11 tun p edáno do Brq}islavy,
i+ tun dětem zPraňy, Brna a také Cernobylu

660 000,

-

1

Q elektrické dětské

Harco volkswagen
službě
pražskézáchr:anné
p
edali
isme

tt Mikrobus s plošinou od firmy

Sanitku od firmy BMW jsme darovali Jednotce
intenzŇní péčebětské'nemocnicev Ostravě
12

750 000,

-

1 080 000,

-

l

Paní Mariapia Fanfani darovala 1 kamión s návěsem,
ktery obsahovat potraviny, džusy, vitamíny, léky,
konzelvy, oblečenía sportovní pot eby. Rozeslali
jsme dg dqtsklaclg domovťr a stav sociáIní péče
po celém tjzemí CSFR
Cokoládové tyčinky MARS od firmy Master Foods
z USA jspe rozdělili dětem v stavech
po ce!é CSFR

l
l
l
l

t
l
l

t
l
l

Firmaa LEGO
LE\f \J věnovala
Venovala stavebniqe
SIaveonlQe Lego, které
Ktere jsme
Js
20 tistav dětem v Ceské republic-e

lali do
_rcZeE!a|i

22a mechanickych vozíkťr z Taiwanu jsme rozeslali
našim žadatelťtm, 3dravotně postiženym dětem
i dospělym_y celáCSFH
26 000 kusťt karafiátťr věnovaly Sady,
-dolesy, zahradnictví
a Státní statek Praha, rozvezlilsme
dómovťt
dťrchodcťr a nemocnic v Praze a nejbližšímokolí
2 360 párťt dětské obuvi jsme dostali od Klenotťr
rozděleno do dětskych domovťr

Praha

Paní Sylva Lango_vá.poslalaz Anglie léky. Dostala je
Nemocnice pod Pet ínem

3 000 000, _
00 000,

-

1 150 000,

-

26 000,

-

2oo 000,

-

1

60 000, _

Paní Máša Havlová z Arezzav ltálii poslala 10 qtšpaget
' v

500 000, _

ŠvédskáNadace svatého Mikuláše (Anna Charlotta
Misgeld) věnovala pojízdny rentgen a dalšínemocniční
zai.ízení Nemocnice ve slaném

648 000, _

Pot eby pro stomiky darovala firmQAmurt el z Německa.
Rozděleno klubťrm stomik v celé CSFR.

500 000, _

a 24 q šatstva. Rozděleno do

ustav v

ČSrR

lniciativa "Večerníhvězda" zakoupila 2 mechanické
vozíky a věnovala je dvěma pražsk ,m dětem

Pan Rafaj

-

sám

vyrobce

P

raze

Obchodní dťrm Neue Warenhaus ze Švycarska
věnoval 500 kusťr džínovych
kalhot pro mládež
-stavťr
do dětskych domovťt

a

20 000, _

věnoval Myostimulátor,

ktgry jsme p edali Asociaci muskulárních dystrofikťr

v

t

9 000 000, _

27 50a,

-

150 000, -,

kopírovací
závody p esného str_oiírenství zakoupilyn9
Věnovali
Řicb.
irrypraze
a zvětsovac,í šiioJ

ffi

00 000,

-

24 o00,

-

130 000,

--

Hamiro p íbram věnoval. plyg9vé hračnu,3i,flu,3ťph
dětem - ,ozvózli jsme do dětskych dom

B0 000,

-

??i:if;l\ ;"3,'.áťi,l,rT,u e,, *

157 760,

-

60 000,

-

60 000,

-

óab"r.ému učilištipro slabozraké v

1

ivezl diaprojektor'
ffi lno. Antonín Chabina z Hamburku.p

jsme

óá'rt'.ik , ňrdební hračkv. Darovali
p
Stacioná i ň. ártrutick'é děti v raze

soubo r.zakor_rpil pro:astmatické
ffiArmádníumělecKySouoorZdl\UuPlrP|tJ:
'ile Armádní umělecky
ktelé isme věnovali _
xutrjx_ťt,
xuiú HňŇ , ai,icnonh
o,..tt:_.^.,x
h.l severních
seVerníCh CeCh
^^l^^l Řieánech, bo
olivovo naáá"iv
a na slovensko

děti

t

ffi
ffi

5

ffi

g{:'"\'

53

*T;ť,x' i

s vDv
knížeschwarzenbe rg zakoupl po dohodě
1 koně
pro psychiáti-"x;rlbt;b,.u v eohnicích
rra hippoteraptt

věnovala VDV
B Spoločnosťl,udí dobrei vóle Košice
Léčebny
1 koně, kteiéňó iš*e pbslali do
v Luži košumberk

B
l

l
l

l

l

iv ezla
Paní Toos ostrum Pastoo r z Holapds.ka_p
koČárk
a
vozíkťr
i ó,Joišxv.ň *ď.r,"niČŘÝÓh
td;ré išri. úěnovali nemocnym dětem
,

íYě.S
m. Pan Laan Van Eik z Holandska p ivezlje 1^P
Dětskému
odóvzdqllisme
spotto*i.h p*i..b. počernicích

clomovu v Horních

dětí
effi Cirkus HUMBERTO pozva|,500 handicapovanych
zdarma na své p edstaveni

ffi

_, pan pp!.gl_rkY . Prahy 2
Ateliér filmového tisku.
p edali jsme
darovai'vešere ňróštíraníilro děti.
do nemocnic a'domovťt

ffi

Firma ERGON darovala 4 skládací vozíby r9chanické
adníku
a 15 páit, bórlr -'rozqái ism ppťg^Bo
leKare
ňaširir zaoatelťrm na doporučeni
od
zdravotnické pomťrcky a.e san Franciska
Mia Valert,
Los-Ángeles
bt
Poslala
lnsiňut
Czechoslovax
DomaŽlic'
Řáoué]Turnbva,
p edali isme oo ňiáá".
ČesXO Lípy, Opavy aZnoima
14

1

00 000, _

30 000,

-

15 000,

-

10 000,

-

30 000,

-

450 000,

-

TUZEX věnoval h;ačky p edáno dětskym domov m
po celém zemí CSFR

I

00 000,

-

300 000,

-

1

Firma Josef Jagdfe ld zNěmegka p iv ezla 14 781I!:l,,
teré jsmó rozdali dětsk rn domovům, nemocnlclm

l

uátri,-t

áilrb"ň,ii

v celé CSFR

d$crrodcťr i rjstavťrm sociální PéČe

l

Firma Minolta daroyala zvětšovací p ístroj,
kterÝ isme p edaii skole pro slabozrake
v Móávské T ebové

l

v
Butik Paradis p edal kosmetické vyr.o.b,ky, .
které rozdá'ňi5*J priiěŽitostně po celém uzemí CSFH

l

Firma lBM věnov ala 2 počítačea dva elektrické

b;óT,tr"|d

:

preoin

116000,_

ir*e školám ekonomického

směru zorŇotrio postiŽenych v KoŠicícha

P

raze

50 000,

25o 000,

-

l

pan Vítězslav Voborník, krajan z Německa daroval
filmovaói kameru a s ihací šoupravu, kterou
i;ffi p ód6ň áotóm Jedličkova stavu v Liberci

70 000, _

l

obchodní dťrm Mái daroval 1 tunu viskózy, t|Ý _.
.žocririlsme ji do ustavťr pr9 zdtavotně PostiŽene
po celé CSFR na rúzne rucnl prace t

100 000, _

l-

paní Věra Fichant-Slámová z tr{arsgille P ivezla hraČkY.
nóiocleňo d; tisiavtr v Praze, Brně a Biatislavě

l-

Firma LEVIKO věnovala 1 000 her Business,
r.tere i.Ň roieslali do dětskych domov

.!.

l

50 000,

-

,

dětskych psychiatrickych líčeben,nemocnlc
á Oiaeíňos[ic'XY,ctr staÝťr v Ceské republice;
Firma MlGRoS ze Švycarskq.poslala zásilku lékťt
p edáno Nemocnici pod pet ínem a Nemocnlcl
Na Františku

l

od firmy Boehringer jsme.dostali 2 000 kusťr

l

Firma Motokov darovala 135 mechanickych u94[9,^
rozdělovano poóĚ poráoníku po cel ém Území CSFR

l

Firmv Fresenius a Pal Magneton Kromě ížvěnovaly
;iliil'"u'tóáviňu, Řerou jsňre p edali do nemocnice
v Praze-Motole

gtuxomótrťr pro díabétickéděti

1

00 000, _

1

00 000,

-_

4 000 000, _

600 000, _

500 000,

-

I

il

il

il

t

Ze Svédska jsme dostali 5 kamión plnych
zdravotnickych pomťtcek, vozíkťr,jed norázovych plen,
berlí, polohovacích postelí, atd. Organizuje krajanka
Olga Wister. Rozeslali jsme_do Teplic, Kladna, Slatiňan,
Ostravice a dalších míst v CSFR pro zdravotně

postižené

2 500 000,

Z Norska p ijelo celkem 5 autobusťr p edevším
se zuboléka skymi pot ebami , zubní vrtačky,
zuboléka ská k esla, ale i mechanické vozíky a další
zdravotnické pot eby pro nemocné zorganizovala
krajanka Jana Strómgness. Flozděleno do ustavťt
sociální péčev celé CSFR

1 500 000, *

Firma Braun Melsungen věnovala 3 implantofixy
a 150 jehel pro t i těžce nemocné děti. Poslali jsme
dq nemocnic Karlovo nám. Praha, Jablonec nad Nisou
a Zitenice u Litomě ic
Z Franq,ie p ijely 3 kamióny. Jeden vypravila paní
Gonet Sulcová obsahoval zdrav. pornťrcky, polohovací
postele, léky, druhy zorganizovala paní Subiaková
a byl plny obvazového materiálu, ve t etím byly
p edevším!éky pro geronJologii. Zorganizovala žena
velvyslance v Paíížipaní Sedivá a většinu lékť,
a vitamín jsme p edali léka i Konfederace

politickych-vězňťr

Firma Hewlett-Packard darovala EKG pro novorozence,
které jsme dali do užívánídětskému oddělení Nemocnice

v Kutné Ho
El

e

P enosny inkubátor jsme dostali od firmy Air-Shield
Wickers a p edali jsme ho Nemocnici v Ostravě,
dalšíinkubátor od této firmy jsme určili do Nemocnice
v Pardubicích (z vystavy Pragomedica)
Mamograf věnova! General Elektric a byl p edán
Radiognostickému ustavu v Praze

il
ffi

t

Pan Ji í Čekal daroval psací pot eby pro dětské
clomovy

-

30 000,

-

400 000,

-

1B0 000,

-

600 000,

-

4 000 000, _
15 000,

-

Frankovací razítkovacíprístroj dostal lybor dobré vťrle
pro svou potrebu od firmy Postalia Ceská pošta Praha 70 000, *
Pan Clive James z Anglie zakoupil kyslíkovy koncentrátor
pro nemocnóho chlapce v Motole

75 000,

-

l 3
l

l

io.dick

,

materiáI nám poslala firma

Smith-Nephew

30 000, _

Mad'arské kulturní st edisko věnovalo 200 kusťl
hlavolam , rozdali jsme zdravotně postiženym
dětem-učastn íkťtm šachovéhoturnaje

20 000,

-

l

lnternational Medicine Products z Belgie p ispěla
našim nemocnicím kanylami, katetry a zdr. materiálem

50 000,

-

l

Paní Chris Schellenberg ze Švycarskavěnovala
2 keramické pece pro mentálně postižené děti

50 000, _

l

Náš krajan pan Zemánek, kte ry založil v Praze
americké kulturní st edisko, p eda! Vyboru dobré
vťrle od sokola Minnesota 50 velkoobchodních krabic
se sladkostmi

1

00 000, _

1

00 000,

-

300 000,

-

150 000,

-

70 000,

-

393 596,

-

I

Právě tak pan Wolfgang Lútjens z Německa dodává
čty em máte skymŠXoÍXam'hračky,vitamíny i oblečení
sociálně slabym

l

Firma Sherwood Medical nám poslala katetry a další
zdrav. materiál, ktery jsme rozdělili do našich nemocnic 35 000,

-

$
t

I

l

Firma Squibb-Conatec z Německa věnovala
našim stomikťrm pomťrcky

l

Nadace Charty 77 poslala ze Švédska40 invalidních
voz|kťr a 8 dětŠk ,ch postelí polohovacích rozděleno
po CSFR

l

l

Paní Schrankel ze Švycarska darovala kopírovací

stroj

Restaurace a jídelny Praha 1 věnovaly nádopí, p. íb9ry,
ubrus;l, atd. Rozděl-eno do dětskych domov a rjtulkťt
pro

l
t

ll

J

Canon

bézdomovce

Nadace Robert F" Kennedy Memorial Center for
Human Fligts věnovala odbornou medicínskou literaturu
p edáváme specialistťrm Iéka ťlm
Paní Suzana Maus ze Švycarska se ujala Dětského
domova v Klánovicích a stará se o jeho obyvatele
po všech stránkách její čin nelze penězi vyčíslit

I-

Od firmy CODEX z Německa jsme dostali

ied norá2ové injekčníst íkačky,endeotrachiální trubice,
katetry a

další

19

50 000,

-

l

Dr. Fauad Chano, sám nevidomy ekongm, poslal
prost ednictvím Dr. Leimgruberové ze Svycarska
2O0 kusťr slepeckych hodinek. Z toho 60 kusťr
jsme p edali na Slovgnsko a zbytek rozděIila
Unie nevidomych v Ceské republice

t
l
l

l

00 000, _

Hakouská firma Geprg Angerer věnovala diabetické
potraviny pro děti CSFH

30 000,

Firma B|OS z Rakouska p ivezta kosmetiku,
kterou jsme p edali pacientkám Onkologické léčebny
na Pleši

B0 000, _

Paní Huguette Maier ze ŠvYcarska věnovala
1 keramickou pec, automatické pračky, 80 000 kusťr
ied norázovych plen, zdravotnické pomťrcky, hračky,
šatstvo a elektricky vozík pro nemocné a mnoho
pot eb i pro kancelá Vyboru dobré v le

-

2o0 000, _

a její p átelé rodiny Huss a Sonnen ze Švycarska

si darovali k vánocťrm místo dárkťr pro sebe

1 elektromobil, ktery poslali Vyboru dobré vťrle
pro tělesně postižené v Kročehlavech

l

1

Soukromá firma Cyklocentrum Hepos Plzeň darovala
invalidní vozík

250 000, _
7 762, _

Darťr a dárc ie mnohem víc, ale opravdu není možnéje všechny vyimenovat. Rozhodně všem ale pat í náš veliky dík.

h@

-§

ffi

l
výbor dobré vůle se schází jedno u za 14dní a rozhoduje
o tom, jak naložit
s finaněními prostředky, které dostáváme. eožaoavrůj;
;id;ky
než
můžeme splnit. Jeto obtížnéposuzovat, která potřeb;F;Ěí,;ijší.
"íc,

Rádi
se
nashromáždilo ve všech oblastech to]ik nedostatků,
že nikdo ani-nemůže

bychom pomohli všude, Ale není to

v

našich silách.

za 40 let

č-".t.nápravu za pouhé dva roky. Při každémrozhodování,
kam
přispějeme a co zakoupíme, žádám'e o radu
odborníky. pi"Jkraoar"

aspoň malý přehled toho, co jsme
zakoupili a nač jsme je věnovali:-

l

z

prostředků, kt"rd nari-posíláte,

pro naše ppoluo9č,any. kte
í žijív domovech d chodcťl
stavech sociálni péĚp j9me'ia5óupili +o
.voraulickych
zvedáktj, 100 antidekubitňícň matraóiňa čeilj
ňiel.,
100 antidekubitních podložek do vóžíčkl:t
a 25 skládacích sedáček do van y
866 650 Kčs
Flozeslali jsme ie po cetém tizómi čŠĚR.
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zakoupili jsme 11.kusrj iryrplantofixťl s p íslušenstvím
pro nemocne na územíCSFR

Denní stacioná pro psoriatikv, kterÝ má
99lor.publ ikovou pťrŠobnost,j'sme rybávil
dvema
oza ovacími lampami

i:,,,,,
Iú:ri

'*:Eí
:sffi

ffi,i.Y!?e{i"i",i,Sl

l

ďl.]

,ffi

ol|

l

lás!

rffi

Pomol
o ia g n

pro nevidomé z druž,9tv9
jsme zakoupili
spektra
|mluvícíkartu do počítače

Ei,..H

iffi
.:#1

Za,kotspiji jsme Arjo ltjžka a p iděIili
P
ie do ustavťr
v Janove u Litvínova, slatiňany aziaí nad Hronom

342 000 Kčs

360 000 Kčs
3 600 DEM

-

1

5 000 Kčs

i

Koupilijgmepočítačové.hry
pro malé pacienty
na dialyze v Praze-Motole ' '
Entlovací stroj na šitíprotetickych pomťrcek

10 500 DEM

24a DEM
43 400 Kčs

I

3 plastické glóbusy pro nevidomé děti z PrahY, Brna
a Levoči

80 000 Kčs

E

PŤlrpĚvek na nákup za ízenípro nemocnici
v královském chlmci u Trebišova

l

100 000 Kčs

lntegračnímucentru salvator v krnově jsme poslali
pro zdravotně postižené

20 000 DEM

t

zdravotně postiženych na Abiolympiádu
vťp,9.9pruvu
Honkongu jsme p ispěli

16 000

Kčs

l

Na vánoční nadílku pr_o gpuštěné starší občany
jsme věnovali iniciativě ''Život 90''
a p íspěvek

25 000 Kčs

8 000

Kčs

zakaupili jsme zvedací plošinu k autobusu
p|g zdravotně postižené v Ústavu sociální péče
v Hrabyni

9 000 DEM

t
t
l
ll
ll
ll

||

':l:l4.

20 s.pgciálních lehkych vozí$ťrpro zdravotně

l
l

Elektricky čističvzduchu vuF pro Litomě ice

ffi*
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AntlQekubitní sedačky gelové do vozík +
antidekubitní matracé švédskécelkem

l

t
l

:##

pro nemluvícípacíentku

Krejčovská íezačkapro handicapované
nezaměstnané švadieny

l

liié

diá

t

l
::::'id

Digitální

postiženédo

r znyóh

p,r9

1 l,pně
D
brovská
t.

rehabilitaci

v Bratislavě

37 500 Kčs
9 620 Kčs

míst ČSÉn

He|g.Qilitační stoly pro nemocné DMo do nově
vzniklého Hehabiiitačního centra paní Klemové v

-

UsD

2a0 000 Kčs
4 000 Kčs
p

raze

1

hippoterapie oo ÚsP

42 aoa Kčs

}ttcvj kťlň byl zako_!{pe! -pro- zdravotně postižené
úsp Zb"ťrch u pižň8

děti v

Na rekreačnípobyty dětí jsme věnovali celkem

00 000 Kčs

20 000 Kčs
1

00 000 Kčs

Na tg{reaci dvaceti Fryocnych odkázanych pouze
Jta dial zu,_?by mohli b t spólečně se sv mi rboiňami,
jsme prispěli

1

Do Nemocnice v Ústí nad Labem isme věnovati
antialergicky kuf ík pro astmatiky '

1 200 DEM

0 000 Kčs

t
I
E

Dětskému centru Uničov na nákup nutnych

rehabilitačníchpom cek

Dětskému centru Olomouc pro nevidomé, tělesně
{uševně postiženéna nákup 2 Optakonťt,
2 Pichtgyy ps.ací stroje, Eureku - p ístroje
pro nevidomé a dalšínutné vybavení

622 748 Kčs

Domov svaté Rodiny stav pro těžce mentálně
postiženéna rehabilitační pomťlcky

164 615 Kčs

Domov Ma í Magdalény pro nákup kočárk , postylek
a ošacenímiminek Ji etín

154 156 Kčs

i

B EKG
E

74 OaO Kčs

pro nemocnici v Komárně

150 000 Kčs

na Moravu a slovensko

400 000 Kčs
25

ffi

Na Školnípomťrcky pro Zvláštní školu Spišská Nová Ves

ffi

Na spoíoyníakce dětí z,qs_tqv sociální péče,tělesně
a mentálně postižené v CSFR

ffi

ffi

ffi

stacioná "Martall
pomťrcky k

-

Čáslav pro
zdravotně postižené
l

rehabilitaci

Stacioná "Arkadie" pro zdravotně postižené
|
- |-pomťrcky
--

k

rehabilitaci

Tepíice

pomťrcky pro rehabilitační stacioná
e Diakonie
Praha-Strašnice a Praha-Michle

ffi stacioná centrum postiženych dětí praha 3
ffi Na za ízeníslepecké tiskárny
ffi 12 antialergic.k qh kuf íkťrHólter pro astmatiky

(vÝrobce pQsk 1|.9le.vu) rozdali jsmďdó KoŠic, Prahy,
Brna, Blanska á Ustí nad Labem

1

0 000 Kčs

221 481 Kčs
29 800 Kčs
160 000 Kčs
111 290 Kčs
10 000

UsD

70 000 Kčs

8 000 DEM

TakovY je tedY ČásteČnyp ehled toho, co jsme po dobu své činnosti pro
naše zdravotně postiženéspoluobčany sami zakoupili"

t
Poda ilo se nám i zorganizovat ve spolupráci s našimi krajany zdarma čty i
ozdravné pobyty pro naše nemocné děti,

l
l

Do Pestat ozziho vesničky ve Švycarskuzalídila léčebnypobyt naše
krajanka paní Eva Krausová.
ZuČastnilo se ho 22 détíz ohroženych oblastí Ostravska a Teplicka.
Do Davosu ve

Švgarsku pozvala 40 malych

paní Katja Sprůngli.

astmatikťr naše krajanka

l
l
l

Norsko hostilo41 Československychdětí, p edevšímzásluhou
naš íkra_
iqnkypaníAnny Kvapilové. Léěib' Šeta;'íšňěšňé,óbii ňó;iÉnékožní
aIergií.
PgbYt u
pomohl utuŽit zdraví7lga|erglckym dětem .zájezdypro
Ťe,9X!
nĚ
PryPravila Orea spolu s Y.Yboróm 0_o-nió v iÓ: ňlinisterstvem zdravot_

nictví a ministerstvdm sociání péčečešxoĚrjrbiiŘv

Domácí rekrea ci zajistila ve spolupráci s Vyborem dobré vťrle
UmoŽnila ozdravné pobyty" v'zotávountcň'ň; Č.lo-r.pňoiió. orea.
3 031

z dětskÝch dombvrj, 15 134 oEierň-i áóšpoi ilóravotně
PostiŽ"ťT, I?Pobr .lipem sociáIně-slabym a navíc zorganizovala
v odborovYch zotavovnách pobyt 21 752ooťem
šk;lá;ň";prirooo.
";
dětem

t

Československéstátní dráhy qspojád3|y s.. Vyborem dobré vťr;e pro
zdravotně PostiŽené děti z Prahv,
_Ť;Ě"'iď a Litíeróe nez?pomenute;ny
vYlet Parním vlakem z Prahy ná xaristójňiq
Q.yl to jedinečny
záŽitek; většina dětí,jeta vlakbm v b;; poprvé v životE'á
i;š'Ě k tomu
vtakem Pa.rním!
A Pyt'a 1.onye:,pilV ,Šlier i pro organi zátory. Našlo se
totiŽ mnoho dalšíchbáječnych'tiái ňóri se sňažili dětem
cestu co
nejYÍg,e zPi|j?mnit..
pbloŠGlí,19, pooilery
o*o fíi*y i státní
}.
PodnikY, a tak se uk3,zaio, že stgQí prijii _r dou.l* ňápaoóm á ótamžitě
1e naj9ou dalŠÍ,kte ínápad ještě iolS lrl a neátedí ňa vlastní námahu.
Dovedou oPravdu mysteit srcjcem. A to je radostná zkušenost

;ň,

il

I

Podobné záŽitkYjsme měli i na vyletě, keú usporadali manželé Boučkovi

Pro choruatské děti na své lodi Kamyk a na malém leteckém vyletě, ktery se

vYda il zásluhou Aeroklubu z Roudnice nad Labem. Umožnil
30 tělesně
PostiŽenYm dětem leteckou cestu z Prahy-Ruzyně do Roudnice azpátky.
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Za uPlYltllý rok dostal Výbor dobré vůle celkem 8 576 dopisů. Svěřujete
se nám v nich se svými starostmi, někdy ovšem tak složitými, ze
neni

řňašich silách..najít_správnou odpověd' a musíme se radit s odborníky,
právníky,
Jékaři, či vaše dopisy postupovat kompetentním úřadůma in-

stitucím. TakŽe jsme vlastně za minulý rok vypravilí nejméně 14 000
dopisů,
abYchom vám m_ohli podat zodpovědnou radu. Těšínás vaše oůvěra,
víme,
Že PÍŠetePředevŠÍm paní Olze Havlové. Musíme vás často
zklamat, když na
váŠ doPis odPovídá některý jiný člen Výboru dobré vůle,
Jístě ale chápete,
Že Paní Olga Havlová nemůŽe tak veliliou korespondenci
sama denně arri
přečíst,natožještě psát odpovědi t
l
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právě tak se nehněvejte, když
vaše pozvanky k nejruznějšim akcím,
koncertťtm, v stavám, či k prorrlíokám ristavu, nómuže'p ijmóut
ani pani
Havlová ani nikdo dalšíz v boru dobré v le. prosíme, uvěiomte
si, ie je
nás poze 12, Většina členr} Vyboru dobré vule je nuui" ,"*ě.tnánu
u u"
V,b9ru nracuje dobrovolněazdarma jen vesvémvolném čase. P itom jsme
až do 1 . záYí 1991zaměstnávalijen jedinou placenou sílu. Naše
činnost se
ale v poslední době tak rozrostla, ž" .e už bez dalších zaměstnanc
neobejdeme. stejně bychom tak rozsáhlou práci, jakou
dnes vybor dobré
vrjle má, nezvládli, neb t toho, že nám priciází n" porá" mnoho
dobrovoln_íkr]. Nejvěrnější z nich jsou: Anna Havlíčková,
Jána Hrdá, Alena
Koudelová, Nina Kretschmerová, Jana Lahovská, Hana Meissnerová,
Jaroslava Mertlová, Marie Myšičková, Marie Prausová, Libuše Veselá,
Renata
wohlgemuthová, květa zitová a ve skladu Libuše Bauerová.
své volné
večery a_ čas věnují právě čtenívašich dopisr3 a zjišťováni potr"nnir"t",
informací. Bez jejich
práce by se nám neioda ilo us""nno to,
o čem jste se dověděli.obětavé
na p edchozícň stránkách. Totiž rozdělit ty hory
p edmětťl, pom cek, zdravotních p ístroj mechanickych
,
vozíčkr],zaíizovat jejich,ťtópravu a vybavovat jejich rozvoz. vě te, t oy, t"o'
bilancujeme
samise divíme, kolik se toho poda ilo...
:]c

Snad vás bude i zajímat, kolik lidí za námi p ichází osobně. paní olga
Havlová P ijalaza rok více než 600 delega cí z nejrriznějších míst republiky
i ze zahraniČÍ.Kromě toho sama navštívilanemocnice, léčebny,ristavy
sociáIní PéČe,domovy dťrchodcťt, dětské domovy v Čechách, há Moravě
i na Slovensku. Byla také 16 krát v zahraničíjednak jalio manželka

Prezidenta, jednak navazovala kontakty s nadacemi a institucemi. Její
zásluhou se poda ilo ustavit v osmi zemích naše odbočky, které vydatně
Pomáhají jak finanČními sbírkami, tak zásilkami r znych dťrležitych lékťJ
azdravotních P Ístroj . V našíkancelá ijsme kromětoho p ijalizaminuly
rok jeŠtě dalŠÍch1 677 návŠtěv, cetych delegací i jednotlivycl. hostí. S nimi
jsme konzultova|i nejrťrznějšíotázky, projednávali možnost spolupráce

Možná, Že se o našíčinnosti občas dovíd áte z rozhlasu a televize.
Videojournal uvádí každ měsíc o zdravotně postižen ch a jejich problémech
Čty i_cetiminutovy film na stanici F1. Čeqkyi rozhlás prahá vysriá'kažbou druhou
neděli V 10.00 hod. dopoledne po ad ČIověk volá člověká, v9 kterém se také
prevážně hovo í o práci V boru dobré vťrle.
ryá9
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Jaké máme plány...
Tím hlavním zůstává stále stanovisko které vyjadřuje úvodní
Programové prohlášení

vÝsonu DoBnÉvůlr
fl-he Olga Havel Foundation)

k

my§ence humanitární pomoci lidem, kteří p)o svůj
sociální stav nejsou schopni se o sebe sami postarat. Žiie Pn mezi námi v Čechách, na Moravě
a Slovensku kolem jednoho miliónu.
Dosavadní dlouhodobá sociální politika je odsunula do izolace, odklidila nám všem z očído ústavůa zařízení, kde chybí často základní
podmínky k důstojnémuživotu, ošetřujícípersonál a náležité vybavení.
Všichnijsme siarykli oddělovatbezmocné, postiženéa staré od zdralrych
a mtadých. Tak jako ye yšech oblastech života měl stát monopol iv sociální
stéře. Proto dosud ve veřejnosti převládá názor, že je o všechny nemocné
a nemohoucí u nás dobře postaráno. Zvykli jsme si o tom nepochybovat.
Sta/i lsme se ťak všichni spoluzodpov&niza současný stav. Nejenže jsme
nebránilinaše bezbranné, ate připravilijsmei sami sebe o nejušlechtilejší
pocit - pomáhat sdílet s druhým jeho síarosťt'.
V žádné civilizované spo/ečnosti se síáťnedokaže o své postižené
občany postarat sám. Všude na světěse lidé sdružují na pomoc. Pořádají
sbírky, organizují koncerty, ltýstavy, sportovní a jiné akce, jejichž výtěžek
věnují na humanitární úěely. l v našich zemích chceme probudit schopnost
humánního jednání spo/ečnosťi. Musíme se naučit opravdovému lidství,
které je smyslem života.
Přihlašujeme se

truate nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní a

Chceme:

1.

Působit na morálnívědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky
sociální politice státu a na nedostatkyv práci sociálních, zdravot-

v

nických, školských ěi jiných institucí a organizací.
Napomáhat organizačně ifinančně podle našich možností
v konkrétních případech, kterých se nemůžeuimoutžádná jiná organizace nebo zařízení.
3. Podporovat a brátv ochranu nověvznikající humanitární projekty.

2.

Voláme všechny lidi na pomoc.

clenové v boru dobré v
OIga Havlová

otka Bedná ová
Věra Č4slavská
Milena cerná
lvan Douda
Eliška Hranáčová
Hana Jůptnerová

le.

-

predsedkyně

Diana Phipps
Londyn

Jan Kašpar
Marcela klenerová
Gaba Langošová
klement Lukeš
p.Václav Maly
Martina vondrová

Vykonná složka:
OIga Stankovičová vedoucí sekretariátu
Deidre O'Bvrne -.styk .9 zahraničím
JUDr An na'Žáková právn í zástupce

Jana Proph ázková korespondence
Antonín Šalansky sklaOníX
Alena koudelová telefonistka
Alexandra Kosa ová operátorka osobního počítače
Osobní sekretá ka paní Olgy Havlové: lva Taťounová

x

v

souladu

s

naším.programovým prohlášením

chceme především
pomáhat Vtom, aov]loé, přrolin"Áái"Jpou"ní,
se stále víc dostávali mezi
nás zdravé, abychóm spólečně
stuteÉnE'zli. Budeme napomáhat V tom,
aby mezi námi mohli i
§racovat, áov

-

ůsiáu"cn, nť
sebelepších. chceme vywářei
".i,r.tavaliodděleni-u
.'pffirou.t
chráněné
dílny, hledat
možnosti uplatně n í zd ravótně po.iiZ!ňřJrl
spol uobčan ů.

Doufáme, že budeme mít možnost
ovlivňovat legislatívu při nových
zákonech daňových,_prorože tyto
zákony mohou velmi příznivě ovlivnit
dalš í osud všech, kteři zatím
n"'ráiiroiriost uplatněn í ve společnosti.
chceme se také intenzjvnějizablývat
ekologií.
vat na vládní místa a žádat cílevěaomj Nejen tím, že budeme apelo/epšování našeho životního
prostředí, ale také chceme se
svou apelací zamířit na nás občany.
zdá se
nám totiž, ževšichni sice na špatné
zi"!i"rř,".tředí naříkáme, ale chováme
se pasívně. když už nemůžeme
ot<amiitá znavit vzduch a vodu nečistot
a pop íl ku z čoud ícíchtov3rn
tom
inri, můz"*. ."-J"=un;o'Ň;" našich
ich
ulicích, chodnících, na chodbách;ilŮ;

;l"sích a přírodě.

Budeme také podpotouat

banky kostní

dřeně.
perspektiva, kterou se ubírá,založení
všechno civilúovanémoderní

Je to nadějná
zdravotnictví.

Budeme podporo-vat nově vznikající
stacionáře rodinného typu, skutečné
domovy pro staré, nemocné, opuStenO
n iiravotnO postižené.

l
věříme, že vám, kdo iste dŤetli
naši brožurku,
spoluobčanů, keřínem8ti to šŇi oytžá;Věříri",není lhostejný osud našich
u uydáte se spolu s námi od.straňouut
Ús".nit/'b#Ú;

chodnících a v dopravnícn p,o*iáá"b-n,'ár,J

t
Naše adresa:
Vybor dobré vťrle

Box 24a
111 21 Praha

ň;J;;é,'j'#;"""n"len

na

v sobě, ve srných srdcích.
#Já"usr,o'i,'t'ňi".iřáá","áě,u

čislo účtuie v kčs u Čs. obchodní

banky:

428293/0300
1

FAX 42121235 28 67
TELEFON 42121235 24 94

čislodevizového ričtuie u Čs. obchodní

banky:

U

D: 01-9718090/0300

DEM: 01 -9718020/0300
34

Naše odbočky v

zahraniěí jeiich

adresy:

Kanada:

canadian-czechoslovak Fund for Medicine and RehabiIitation
2125 Ward Ave.
Montreal, Quebec H4M1 T6

tel.
fax

Německo:
komitee des quten willens
Dr. Hans Sta bstr. 10

tel. 0049-89-641 -7011
fax 0049-89-697-3409

8022 Grunwald

Holandsko:
The Olga Havel Foundation
Spechtlaan 2

Lieshout

001 -514-748-7743
001 -514-748-8635

tel. 0031-49-92-23-90

5737 Pl

Norsko:
The Olga Havel Foundation
Edv. Griegsv. 25A
5037 Solheimsvik
Bergen

tel.

0047-5-29-66-10

Švédsko:
The Olga Havel Foundation
clo Mrs. Olga Wister

Gammelekevagen g8
190 63 Orsundsbro
Švycarsko:

tel. 0046-1 71 -651-1 6

fax 0046-1 71-611-67

Association Olga Havel
Branche Helveťique

Valmont 20

1010 Lausanne

tel.

0041-21-653-14-39

Stiftung "Guter-Witle''

clo Mrs. Katia Sprúngli
Bahnhoístrasse 21 BB03 Huschlikon

tel. 0041-1-211-57 -77

fax 0041-1-21 1 -3435

Anglie:
The Olga Havel Foundation
104 Elgin Cres.

London W 11

tel.

zJL

a044-71-727-6651

fax a044-71-727-651 3

USA:
The Olga Havel Foundation
coblence, warner, Hamilton and smith
1370 Ave. of the Americas

NY,NY 10013

35

tel. 001 -212-957-9700

fax 001 -212-307-5199
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Zpracovala Otka Bedná ová, g

afická prava ing. Hana Davidová, sazba TypoText
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