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„Je to skvělý pocit 
mít možnost 

někomu pomoci“
Dita Horochovská,  

laureátka Ceny Olgy Havlové 2022



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,

od posledního udílení Ceny Olgy Havlové uběhl pouhý rok, ale zdá se, jako by uplynulo 
celé desetiletí. Jedna událost následovala druhou a pokaždé to vypadalo, že hůř už nemůže 
být… Bohužel bylo. Zasáhla nás kovidová epidemie, vlna prohlubující se chudoby, válka 
na Ukrajině. Také nás opustili Milena Černá a Ivan M. Havel, věrní souputníci Výboru 
dobré vůle. 

Jediný lék, jak čelit těmto neblahým událostem, bylo napnout síly a konat. Vyhlásili 
jsme mimořádné fondy na podporu organizací pomáhajících během kovidové pandemie, 
následně jsme nabídli pomocnou ruku těm, kdo poskytují odbornou pomoc běžencům 
z Ukrajiny. Nezapomněli jsme ale ani na běžnou agendu, protože lidé se zdravotním 
či sociálním znevýhodněním potřebují stále pomoc. Jsem moc ráda, že jsme mohli 
pokračovat v projektech Fond podpory bydlení a Obyčejný život, které pomáhají 
nejohroženějším z nás. 

Veškerou práci na pomoc potřebným jsme mohli vykonávat jen díky našim dárcům, 
obětavým kolegyním z kanceláře Výboru dobré vůle, dobrovolníkům a dobrovolnicím, 
členům správní a dozorčí rady nebo odborných sborů. Vám všem patří velké díky.

A nyní je nejvyšší čas oslavit dobré skutky těch, kteří pomáhají navzdory velkým 
překážkám ve svém osobním životě – nominovaných a laureátů Ceny Olgy Havlové. 
Máme tu čest představit jejich životní příběhy, upozornit na dobré skutky, které vykonali, 
a povzbudit je v jejich práci. Jste naší inspirací a za to Vám děkujeme. 

Přeji Vám krásné čtení,
 

Monika Granja,  
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

2    EDITORIAL DOBRÉ ZPRÁVY 2/2022

MONIKA HODÁČOVÁ: DOBŘÍ LIDÉ DRŽÍ SVĚT 
Knižní bilanční rozhovor dokumentaristky Moniky Hodáčové Dobří lidé drží 
svět opisuje obdivuhodný životní oblouk Mileny Černé od dětství a studia přes 
pracovní kariéru až ke vzpomínkám na situace a osobnosti, které zásadně 
ovlivnily její život. V knize MUDr. Milena Černá svěřuje své zážitky ze studijního 
pobytu v Sovětském svazu, popisuje své zkušenosti se Státní bezpečností, vy-
stihuje disidentský život chartistů, vypráví o okolnostech vzniku Výboru dobré 
vůle a v neposlední řadě vzpomíná na Olgu Havlovou. 



Dita o tom ví své. Narodila se s nádorem 
v krční páteři, v průběhu dětství postup-
ně přicházela o schopnost pohybu a dnes 
může hýbat pouze hlavou. Svého spojení 
se světem prostřednictvím počítače se 
ale nechtěla vzdát. Kontaktovala vědce 
z liberecké univerzity, kteří vyvinuli 
program na ovládání počítače hlasem, 
a společně jej na základě Ditiných 
poznatků uzpůsobili potřebám lidí 
s omezenými možnostmi pohybu. Dita 
Horochovská se stala jeho první uživa-
telkou a zároveň školitelkou. Na pomoc 
lidem s podobným handicapem, jako má 
sama, pak s kamarádem založila spolek 
SILOU HLASU, z.s., kde své know-how 
předává dál. 

Když vám byl rok, začaly se 
u vás projevovat určité problé-
my a vaši rodiče se od lékářů 
dozvěděli zdrcující diagnózu. 
V období dospívání se váš zdra-
votní stav dále zhoršil, přišla jste 
i o schopnost pohybovat rukou. 
Jak jste prožila léta mezi těmito 

dvěma zlomovými momenty? 
Jaké jste měla dětství? 
Dětství jsem měla kvůli svému handicapu 
samozřejmě poněkud složitější, ale přesto 
krásné. Moje báječná rodina mě vždy ve 
všem podporovala a umožňovala mi žít 
tak nějak normální život. Pohybovala 
jsem se od narození vždy mezi zdravými 
lidmi, za což jsem dodnes velice ráda, 
protože tím jsem si připadala i já zdravá. 
Zní to možná neuvěřitelně, ale přesto 
to tak bylo, i když jsem samozřejmě 
vnímala to, že jsem v mnoha věcech jiná 
než ostatní. Dříve jsem nepotřebovala 
tolik pomoci jako teď. Moji rodiče zůstali 
dodnes spolu, což je poněkud výjimečné, 
protože mnoho mých kamarádů s han-
dicapem má rozvedené rodiče, takže 
jsem i v tomhle ohledu měla velké štěstí. 
Navíc mám staršího bratra, se kterým 
mám úžasný vztah a který mi opravdu 
velice pomáhá, i když k tomu nebyl nikdy 
veden. Všechno to je tak nějak přirozené. 
K tomu mám báječné kamarády, kteří 
mi nikdy nedávali najevo, že bych byla 
jiná. Možná to zní až moc dokonale, což 

rozhodně nebylo, ale já si přesto opravdu 
nemůžu na nic stěžovat.

Kolik vám bylo, když jste začala 
spolupracovat s odborníky 
z Technické univerzity v Liberci 
na vývoji hlasových technologií, 
programů na ovládání počítače 
hlasem? 
Bylo mi asi 15 let, což je i doba, kdy se 
mi zhoršila hybnost levé ruky, kterou jsem 
do té doby zvládala mnoho věcí. Včetně 
práce na počítači.

Jak spolupráce probíhala? 
Spolupráce probíhala tak, že jsme je přes 
našeho rodinného přítele Milana Boehma 
oslovili s prosbou, jestli bych mohla 
program na tehdejší ovládání strojů použít 
pro osobní potřebu. Program se jmenoval 
MyVoice. Vyvinul ho profesor Jan Nouza 
se svým týmem a sám pan profesor tehdy 
úplně nevěděl, jako by program mohl 
pomoci člověku. Nainstalovali mi ho do 
počítače a já se s ním naučila sama praco-
vat stylem pokus omyl. 

JE TO SKVĚLÝ 
POCIT MÍT MOŽNOST 
NĚKOMU POMOCI
PŘEDSTAVUJEME  
DITU HOROCHOVSKOU, LAUREÁTKU 
CENY OLGY HAVLOVÉ 2022 

Dita Horochovská je mladá žena, která dokázala změnit život už několika desítkám lidí. 
Naučila je ovládat počítač, nikoli standardním způsobem, protože ten pro ně nepřichází 
v úvahu, nýbrž hlasem. Vrátila jim tak mnohdy svobodu, samostatnost, soukromí či 
smysluplnou náplň života – pro zdravé možná samozřejmost, pro lidi, kteří se nemohou 
pohybovat, ale často nedosažitelný sen. 

→

Hana Cindrová 
Foto: z archivu Dity Horochovské
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Jak dlouho trvalo, než jste 
mohla začít počítač skutečně 
samostatně využívat?
Jelikož jsem znamením beran, seděla 
jsem u toho mnoho hodin každý den a asi 
během měsíce jsem se s tím naučila pra-
covat. Díky tomu se mi najednou otevřel 
svět, který mi umožňoval být opět na 
počítači samostatná a nepotřebovat po-
moc druhé osoby alespoň v této oblasti. 
Měla jsem mnoho nápadů, co dalšího 
by program mohl lidem umožňovat, tak 
i díky tomu se začalo pracovat na dalším 
vývoji programu do aktuální podoby. 
Za dobu vývoje vznikl další program 
MyDictate na diktování textu po celých 
slovech, který je také mým nezbytným 
pomocníkem.

Zkusila jste i jiné metody 
ovládání počítače, např. ústy 
nebo pohybem očí? 
Měla jsem možnost vyzkoušet ještě 
ovládání počítače pomocí pohybu očí. Je 
to bezesporu úžasná pomůcka pro ty, kteří 
nemohou mluvit nebo mají jiné problé-
my, ale přesto u mě pořád vede ovládání 
počítače hlasem, protože při ovládání po-
čítače očima jsem měla po delším užívání 
bolesti očí. Je to pro oči velice namáhavé 
a také musíte psát texty po písmenkách, 
což je určitě časově náročnější. Existují 
i další způsoby ovládání počítače, třeba 
pomocí dechu nebo pohybu hlavy, ty jsem 
ale osobně nevyzkoušela. 

Máte představu, nakolik jsou 
takové technologie, které 
většina z nás zná jen z článků 
o Stephenu Hawkingovi, ve 
světě dostupné a používané? 
Bohužel nemám úplně představu o tom, 
jak jsou tyto pomůcky ve světě dostupné, 
ale co se týče hlasového ovládání, domní-
vám se, že nás limituje český jazyk, který 
je velice komplikovaný a jeden z nejná-
ročnějších jazyků na světě. Tím pádem je 
i hlasové ovládání limitované. 

V oblasti hlasových technologií 
jste u nás průkopnice. Před vámi 
nikdo v České republice ob-

dobným způsobem nepoužíval, 
neexistovala ani možnost využít 
např. nějaký anglicky hovořící 
program? 
Před mnoha lety jsem vyzkoušela ovládá-
ní počítače hlasem v angličtině. Myslím 
si, že nemám úplně špatnou výslovnost, 
a přesto mi to úplně nerozumělo. I krát-
ká slova byla problematická, takže jsem 
zjistila, že to může ovládat především 
rodilý mluvčí. Od té doby program udělal 
určitě velký pokrok, takže to dnes možná 
funguje lépe i pro někoho jiného, tehdy 
existoval asi ve 4 světových jazycích, 
mezi které bohužel čeština nepatřila a jen 
tak patřit nebude. 

Kolik lidí už prošlo vaším 
školením a může tak dnes díky 
vám na počítači fungovat? 
Za dobu existence našeho spolku jsme 
proškolili více jak 40 klientů z různých 
krajů České republiky a až na dvě tři 
výjimky to všichni používají, což je 
pro nás něco úžasného. Možná to bude 
někoho malý počet, ale jelikož to děláme 
ve dvou, tak si myslím, že ten počet není 
úplně špatný. Pro mne a mého kolegu 
je podstatná kvalita a ne kvantita. Když 
si navíc můžeme říct, že jsme téměř 40 
lidem dokázali změnit život k lepšímu, 
tak je to skvělý pocit. Navíc když klient 
ovládá počítač hlasem, tak může být třeba 
i na několik hodin samostatný, takže tím 
pomáháme i lidem, kteří o naše klienty 
pečují.  

Co všechno vám osobně 
hlasové technologie přinesly? 
Jak vám změnily život? 
Hlasové technologie mi přinesly něco 
nepopsatelného, opravdu to jde těžko 
vyjádřit nebo to spíš vyjádřit lze, ale 
pochopí mě opravdu jen ten, kdo je ve 
stejné situaci. Obecně můžu říci, že 
mi to přineslo soukromí, samostatnost, 
svobodu, náplň a také práci. To vše je 
pravda, ale nejlepší bude, když to uvedu 
na příkladu. Když jsem na počítači, tak 
může jít třeba moje maminka v klidu 
nakoupit, protože moc dobře ví, že mám 
co dělat a jsem naprosto spokojená. Je to 
pro mě vlastně jediná chvíle, kdy mám 
naprosté soukromí. Jinak totiž pořád ně-
koho potřebuji k pomoci. Teď tedy můžu 
napsat komukoli, aniž by o tom věděla 
třetí osoba, můžu si vyhledat vše, co mě 
zajímá, nakoupit třeba i dárky, zajistit 
vstupenky na představení a mnoho dal-
ších věcí. Stačí vlastně, když mi někdo 
fyzicky zapne počítač a od té doby už 
jsem sama svým pánem. Tohle umožňu-
jeme také právě našim klientům. 

Kdy vás napadlo, že budete své 
zkušenosti předávat dál a že 
se z toho stane vaše pracovní 
náplň? 
Hlasové technologie mi umožnily vy-
studovat střední školu. Byla to střední 
škola podnikatelská, obor ekonomické 
lyceum. V tom samém týdnu, kdy jsem 
odmaturovala, jsem byla oslovena jednou 

→
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SAMA SE NEPOŠKRÁBU ANI NA HLAVĚ A NAJEDNOU JSEM 

MOHLA JÁ NĚKOMU POMOCI. 



pražskou organizací, jestli bych nechtěla 
dělat lektorku a učit osoby s poškozením 
jemné motoriky horních končetin ovládat 
počítač hlasem. Kontaktovali mě právě 
díky mým zkušenostem, které znali od 
Technické univerzity v Liberci. Nabíd-
ku jsem přijala, i když to pro mě tehdy 
znamenalo jezdit dvakrát týdně z mého 
rodného Náchoda do Prahy. Práce mě 
velice naplňovala a neskutečně mě bavila. 
To byly tedy moje začátky. Nikdy jsem 
to nebrala a dosud neberu jako práci, 
spíš jako poslání nebo radost. Sama se 
nepoškrábu ani na hlavě a najednou jsem 
mohla já někomu pomoci. Samozřejmě to 
nedělám kvůli vděčnosti, ale je to skvělý 
pocit mít možnost někomu pomoci.

Jakou roli hrála ve vaší cestě 
rodina? 
Při rozhodování, jestli přijmu nabídku 
dělat lektorku, hrála moje rodina obrov-
skou roli. Bez jejich psychické i finanční 
podpory by to nešlo. Pobírala jsem sice 
plat, ten ale bohužel nestačil pokrýt nákla-
dy spojené s cestováním do Prahy (včetně 
odměny pro asistentku, která se mnou 
jezdila). Pro moje rodiče bylo ovšem nej-
důležitější, že jsem šťastná. Vlastně to byl 
můj první krok k osamostatnění se.

Další důležitý krok jste pak 
učinila spolu s kamarádem 
a nejbližším spolupracovníkem 
Lukášem Srbou. 
Lukáše jsem poznala právě v organiza-
ci, kde jsem začínala. Asi rok jsme se 
spolu podíleli na výuce a potom jsme se 
rozhodli z této organizace odejít a pra-
covat spolu i po svém. Jako lidé jsme si 
po krátké době nesmírně sedli, měli jsme 
stejné názory a rozuměli si po mnoha 
stránkách. Nebylo jednoduché vymys-
let, jak spolupracovat, ale nakonec nám 
ředitelka Konta Bariéry paní Božena 
Jirků poradila, abychom si založili vlastní 
organizaci. Tak vznikl náš spolek, který 
se jmenuje SILOU HLASU, v rámci 
něhož opět učíme ovládat počítač hlasem 
osoby s podobným postižením, jako mám 
já. Jen to teď prostě děláme trochu jinak 
a lépe. Naše organizace je podporována 

sponzory, kterými jsou jednotlivci i firmy, 
a tím nejsme tlačeni k tomu, abychom 
za rok vyškolili určitý počet klientů, což 
nám dává možnost věnovat se individu-
álně každému klientovi. Lukáš pro mě 
opravdu není jen kolega, je to člověk, 
který patří k mým nejbližším a který 
mi v životě neskutečně pomohl a po-
máhá dál. Až si tyto řádky přečte, tak 
s ním bude k nevydržení, ale myslím si, 
že moc dobře ví, co pro mě znamená. 
I když mě moje práce strašně baví, bez 
Lukáše bych se jí asi (nebo spíš určitě) 
nevěnovala. Neumím si představit, že by 
mým kolegou v našem spolku byl někdo 
jiný. Krásně se doplňujeme, a i když se 
často tak trochu špičkujeme, je to jenom 
v legraci. Na podstatných věcech se vždy 

shodneme nebo dojdeme ke kompromisu. 
Mám v něm velkou oporu, velice si ho 
vážím já i celá moje rodina.

Klienty, kteří nemohou přijet za 
vámi, spolu jezdíte školit po celé 
republice. Není to pro vás příliš 
náročné?
Upřesnila bych to spíš tak, že jezdíme 
do různých krajů, protože není v našich 
silách, abychom obsáhli celou republiku. 
Snažíme se dělat maximum, nicméně na-
příklad do Ostravy nebo do Zlína bohužel 
opravdu nemůžeme pravidelně dojíždět. 
Po fyzické stránce cestování určitě nároč-
né je, ale je zase úžasné vidět, že někomu 
pomáháte, a tím je ta únava snesitelnější. 
Snažíme se nicméně cestovat za klienty 
mimo Prahu maximálně dvakrát týdně. 
Největším problémem jsou vždy finance, 
které musíme sehnat, abychom klientům 
mohli výuku stále nabízet zdarma.

Nově budou moci zájemci jezdit 
i za vámi do Prahy a využít 

ukázkový byt, ve kterém se dá 
hlasem ovládat mnohem víc než 
jen počítač.... 
Chtěli jsme našim klientům umožnit, 
aby byli ještě více samostatní, a proto 
nás asi před třemi lety napadlo ovládá-
ní domácnosti hlasem prostřednictvím 
programu MyVoice. Díky dvěma odbor-
níkům z firmy inovura, s.r.o., kteří se nám 
ozvali na základě reportáže o nás, nyní 
můžeme hlasem ovládat světla, rolety, 
ventilačku, televizi, otevírání dveří nebo 
také robotický vysavač atd. Do budoucna 
máme v plánu ovládat polohovací postele 
a na základě setkávání s klienty v našem 
ukázkovém bytě bychom se chtěli dále 
inspirovat jejich potřebami. Ukázkový 
byt je vybaven komponenty ovládanými 
prostřednictvím programu MyVoice. Ten 
je kompletně v češtině a dokonce umož-
ňuje povely upravit na míru potřebám 
klientů, kteří mají problémy s artikulací. 
Po domluvě bude možné přijít do bytu, 
vyzkoušet si komponenty a hlavně se je 
naučit ovládat. Pokud dorazí zájemce 
zdaleka, bude se moci v bytě na krátkou 
dobu ubytovat a my ho v intenzivním kur-
zu naučíme počítač i komponenty ovládat 
hlasem.   

Kromě toho všeho stíháte 
ještě částečný úvazek v jiné 
organizaci. 
Mám ještě práci v organizaci Senior fit-
nes, která se zabývá pohybovými aktivi-
tami pro seniory po celé České republice. 
Spravuji jejich sociální sítě a podílím se 
na jiné administrativní práci. Jsem velice 
ráda, že tam můžu pracovat. Je to zase 
úplně jiná oblast a přesto velice podobná. 

Kdy a jak relaxujete? 
Na relaxování je čím dál tím méně času, 
ale přesto se o to snažím. Nabíjí mě 
kontakt s lidmi, takže jezdím na výlety, 
do přírody, na houby. S kamarádkami 
chodíme na kafe, do kina, na koncerty 
nebo třeba do divadla. Dále s bratrem 
chodím na fotbal, ráda se dívám na filmy 
a tak různě. 
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STAČÍ VLASTNĚ, KDYŽ MI 

NĚKDO FYZICKY ZAPNE 

POČÍTAČ A OD TÉ DOBY UŽ 

JSEM SAMA SVÝM PÁNEM.



PODĚKOVÁNÍ  
V RÁMCI UDĚLENÍ CENY  
OLGY HAVLOVÉ 2022

 
ZA FINANČNÍ PODPORU
→  Realfina, a.s. – za víceletou finanční podporu projektů VDV cestou Adventních 

koncertů dobré vůle pořádaných společností Kocián Šolc Balaštík, advokátní  
kancelář, s. r. o.

→  Kateřina Vítová – za pravidelné finanční dary v rámci Klubu přátel dobré vůle

→  MINET ELEKTRO spol. s r.o. – od roku 2015 přispívá na osvětové a sportovní 
projekty VDV

→  aeqoom technologies, s. r. o. – za víceletou podporu sbírek VDV na pomoc 
lidem se zdravotním znevýhodněním a pořádání Golfu dobré vůle

 

ZA ÚČINNOU SPOLUPRÁCI
→  Velvyslanectví Norského království – za víceletou účinnou spolupráci v rámci 

programu Active Citizens Fund a pravidelnou účast na Běhu dobré vůle Nadace  
Olgy Havlové 

→  Aleš Kutner – za pořádání charitativních nohejbalových turnajů 
v Radimovicích u Želče ve prospěch dětí se zdravotním znevýhodněním 

→  Miloš Škorpil – za dlouholetou podporu sportovních projektů VDV

→  Ondřej Suchan, šéfredaktor Českého rozhlasu Radiožurnál –  
za dlouhodobou osvětu veřejnosti o projektech VDV

 

ZA VYNIKAJÍCÍ REALIZACI PROJEKTU
→  Organizace na pomoc uprchlíkům – za téměř třicetiletou odbornou pomoc 

uprchlíkům a cizincům v České republice a za mimořádné nasazení při pomoci 
běžencům z Ukrajiny

→  Slovo 21 – za kvalitní dlouholeté projekty směřující k inkluzi Romů do majoritní 
společnosti a integraci migrantů ze třetích zemí

→  K srdci klíč – za téměř dvacetiletou pomoc osobám v krizových životních situacích, 
spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou

→  Elena Gorolová – za osvětu o protiprávních sterilizacích romských žen  
a za dlouholetý boj o jejich odškodnění 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ  
ZA PŘÍNOS OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
→  Robert Basch, ředitel Nadace OSF
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DO UŽŠÍHO VÝBĚRU PRO CENU VEŘEJNOSTI 
POSTOUPILI 

PETR JELÍNEK
Petr se po úraze pohybuje na elektrickém vozíku a je plně 
odkázaný na pečovatele. To mu ale nebrání zapojovat se do 
veřejně prospěšných aktivit. Je ředitelem obecně prospěš-
né společnosti Kamarád Rožnov, která provozuje sociálně 
terapeutické dílny pro osoby s mentálním handicapem. Od 
roku 2006 zasedá v městském zastupitelstvu, je členem něko-
lika komisí. Ve Zlínském kraji pomáhá nejenom osobám se 
zdravotním znevýhodněním, ale svou veřejnou aktivitou všem 

občanům v regionu. Petr se aktivně zajímá o bezbariérovost veřejných prostor, mimo 
jiné spolupracoval s Valašským muzeem v přírodě na bezbariérovém řešení objektů 
Maměnka a Libušín.

TEREZA PELÁNOVÁ ČERVENÁ
Tereza se narodila se srdeční vadou. Po operaci žije s náhradou 
aortální chlopně. Denně je limitována svým znevýhodněním, 
přesto pomáhá lidem, a to vždy s pochopením a bez předsud-
ků. Již v dětství se Tereza seznámila s činností litoměřické 
Diakonie, kam chodila za maminkou do chráněné keramické 
dílny pro znevýhodněné osoby. Poté, co vystudovala, se stala 
zaměstnankyní Diakonie. Kromě toho, že Tereza sama nezišt-
ně pomáhá druhým jak v práci, tak mimo ni, dokáže k pomoci 

motivovat i své okolí. Ve volném čase se věnuje fotografování sociálního prostředí a je 
mimo jiné autorkou fotografií žen se zdravotním znevýhodněním ve svatebních šatech 
s názvem Zářivá krása.

LAUREÁT  
CENY VEŘEJNOSTI 
MARTIN ŠKUREK 

Martin je upoután na invalidní vozík, přesto žije naplno. Od roku 2010 pracuje jako po-
radce v Národní radě osob se zdravotním postižením, kde pomáhá klientům vypracová-
vat odvolání nebo žaloby, a jako odborný asistent vyučuje osmým rokem na Právnické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dále působí jako externí vyučující na Peda-
gogické a Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pátky dopoledne 
tráví již 12 let v denním stacionáři Okýnko v Mohelnici, jehož zřizovatelem je Charita 
Zábřeh, kde s tamními klienty jako dobrovolník beseduje nad nejrůznějšími tématy, od 
právních otázek přes problematiku opatrovnictví po historii nebo cestování. Snaží se jim 
ukázat, že i se znevýhodněním je možné plnit si své sny a cíle. Martin se aktivně zajímá 
o komunální život a politiku a je zapojen do procesu plánování sociálních služeb ve 
městě Mohelnici.
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ZÁŠTITU CENĚ OLGY HAVLOVÉ 
UDĚLILY

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 
předsedkyně Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR

MILUŠE HORSKÁ,  
předsedkyně Výboru pro sociální politiku 

Senátu Parlamentu ČR

MILENA JOHNOVÁ, 
radní hl. města Prahy

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI  
CENY OLGY HAVLOVÉ

PARTNEŘI 
CENY OLGY HAVLOVÉ



V roce 1990 bylo Eleně Gorolové 21 let 
a čekala své druhé dítě. Narodil se zdra-
vý chlapeček, ale při porodu císařským 
řezem byla paní Gorolové zároveň 
provedena sterilizace. Bez jejího vědomí, 
bez řádného vysvětlení, bez možnosti vše 
si rozmyslet a svobodně se rozhodnout – 
tak se v komunistickém Československu 
regulovala plodnost romských žen a tato 
otřesná praxe přetrvala i do raných deva-
desátých let. Mladí manželé Gorolovi si 
z vítkovické porodnice odnesli hluboké 
trauma, oba se složitě vyrovnávali s fak-
tem, že už nikdy nebudou mít vysněnou 
dceru. O několik let později se Elena Go-
rolová dozvěděla o spolku žen, na nichž 
byla spáchána obdobná křivda, přidala se 
k nim a brzy se díky své odvaze veřejně 
vystupovat stala jejich mluvčí. Pro paní 
Gorolovou tak začala dlouhá řada let 
zasvěcených boji za osvětu a nápravu.

Stojíte v čele Spolku žen obětí 
protiprávní sterilizace. S jakými 
cíli váš spolek vznikl? 
Společně jsme si daly závazek, že musíme 
dosáhnout toho, aby se dalším ženám ne-
stávalo to, co se stalo nám, aby se změnila 
legislativa a přístup k romským ženám 
v porodnicích.  

Podařilo se vám těchto cílů za 
více než 15 let činnosti dosáh-
nout? 

Za svůj úspěch považujeme, že už nejsou 
prováděny sterilizace tím způsobem, 
jakým byly provedeny nám. Dnes mají 
ženy čas na rozmyšlenou a mohou se 
rozhodnout svobodně. Roku 2009 jsme 
se dočkaly omluvy od vlády a loni jsme 
konečně dosáhly odškodnění.  

Jak často k nelegálním sterilizacím 
romských žen docházelo? Kolik 
žen se na váš spolek obrátilo? 
Osobně jsem za svůj dlouhodobý boj po-
znala asi dvě stě žen. Sterilizace zasáhla 
každou z nich, podepsala se na jejich 
fyzickém i psychickém zdraví. 

Za jakých okolností k nuceným 
sterilizacím docházelo?
Za komunismu vláda nechtěla, aby se 
rodily romské děti. Bylo nařízeno, aby 
sociální pracovnice ženám nabízely ste-
rilizaci jako antikoncepci. Někdy jim za 
podstoupení sterilizace nabízely finance 
na různé zboží nebo hrozily odebráním 
dětí, pokud na to nepřistoupí.

S jakými pocity chodíte dnes 
k lékaři? 
Myslím, že já osobně jsem dobře 
ponaučená a podobnou chybu bych už 
neudělala. Některé ženy mají ale obavy, 
lékařům už nevěří a raději si s sebou 
vezmou někoho, kdo jim vše vysvětlí, aby 
nepodepsaly něco, čemu nerozumí. 

Setkávají se i dnes Romové 
v rámci zdravotnické péče 
s projevy diskriminace? 
Vím o tom, že i v dnešní době jsou v po-
rodnicích oddělené pokoje pro romské 
ženy. Personál sděluje, že důvodem 
jsou velké a hlučné návštěvy, na které si 
neromské maminky stěžují, nebo to, že 
romské ženy jsou nečistotné a kouří. 

Bude spolek i nadále nějak  
aktivní? 
Spolek žen nadále trvá, ženy se schází 
a řeší odškodnění. Já sama bych ráda pra-
covala a vedla boj právě za ženy v porod-
nicích, které jsou segregované.   
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Hana Cindrová, Foto: Wikimedia Commons (Show Jana Krause, 2019)

ELENA GOROLOVÁ

V rámci Ceny Olgy Havlové jsou každoročně udělována 
zvláštní poděkování. Za vynikající realizaci jej letos 
získává i Elena Gorolová, představitelka Spolku žen obětí 
protiprávní sterilizace.
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Projekt realizovaly lídryně z ženské rom-
ské skupiny Manushe, která již 20 let pod-
poruje mimo jiné vzdělávání romských 
žen a dívek, jejich postavení na trhu práce 
a zapojení ve společnosti. Jak projekt pro-
bíhal, odpověděla koordinátorka Claudie 
Laburdová z organizace Slovo 21.  

S jakými návrhy na změny ženy 
přicházely?
Upřesním, že ženy s novými podněty 
nepřicházely úplně samy, ale řešily je 
v rámci komunitních setkání společně 
s ostatními Romy. Jejich návrhy se hodně 
lišily podle měst, ve kterých komunitní 
organizátorky působí. Například Chodov 
a Náchod jsou města, kde reagují na sku-
tečné potřeby místních. Chodov (lokalita 
Železný dvůr) se pouští do návrhu na 
vystavění nové autobusové zastávky, 
protože děti z lokality chodí do školy 

pěšky po silnici až dva kilometry. Žádný 
chodník, ale opravdu nezpevněná silnice, 
když prší nebo sněží, dojdou děti do školy 
promáčené a celé od bahna. Učitelé si pak 
stěžují a někteří rodiče v tomto počasí děti 
do školy raději nepouští vůbec. V Ná-
chodě by místní rádi spolupracovali na 
konkrétním návrhu sociálního bydlení. Po 
několika schůzkách s panem starostou se 
dvě dámy dostaly do poradní skupiny, kde 
se kromě bydlení bude také řešit vzdělá-
vání, zaměstnanost apod.

Kolik nápadů se v rámci 
projektu podařilo realizovat? 
Stále jsme v procesu u většiny z nich 
a rozhodně je chceme dotáhnout do 
konce. V jediném případě se nám ale 
moc nedaří. Místní samospráva nám není 
nakloněna, ale zatím se nevzdáváme. 

Na jaká úskalí jste narazili? 
Během uplynulých dvou let se bude asi 
Covid-19 skloňovat ve všech pádech. 
My na tom nejsme jinak, protože projekt 
byl hlavně o osobní komunikaci. Setkání 
komunity přes zoom nebo jinou on-line 
platformu prostě nezrealizujete. Na další 
velké překážky jsme snad ani nenaráže-
ly. Spíš bylo zajímavé sledovat celkový 
posun u samotných členů komunity. Na 
prvních setkáních při řízené diskuzi bylo 

časté, že se lidé obraceli na komunitní 
organizátorky s větou „tak řekněte vy, my 
to uděláme,“ což dobře ukazuje, na co 
jsou lidé v lokalitách zvyklí. Nikdo se jich 
většinou neptá, dokonce mnoho organiza-
cí přichází už s hotovou myšlenkou, co je 
pro „ně“ potřebné.   

Co vy osobně považujete za 
největší úspěch projektu? 
Snad to nevyzní špatně, ale pro mě osob-
ně není tolik důležité, že návrhy z komu-
nit jsou v nějakém procesu. Je to skvělé, 
ale mnohem více mě těší, že vzniklo šest 
aktivních romských skupin lidí, kteří 
jsou ochotni se spolupodílet na různých 
aktivitách a převzít část zodpovědnosti, 
aby daná věc byla zdárně dotažena do 
konce. Lidé v komunitách se naučili říkat 
své nápady nahlas a to mi přijde jako 
nejdůležitější. 

Projekt byl k 31. březnu 2022 
ukončen. Jak bude pokračovat 
dál?
Proces občanské aktivizace požaduje 
mnoho víc času, než trvá jeden projekt. Je 
nezbytné a důležité pokračovat v motivaci 
Romů a přesvědčení, že mají nejen právo, 
ale i povinnost aktivně se podílet na dění 
ve městech, kde žijí. 

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKT 
BIDARIPEN / S ODVAHOU

Barbora Sehnalová, Foto: z archivu C. Laburové a projektu BIDARIPEN / S Odvahou

V rámci programu Active Citizens Fund byl podpořen projekt 
BIDARIPEN / S Odvahou, jehož cílem je podpořit Romy 
na lokální úrovni, aby se z nich stali místní samosprávou 
respektovaní partneři a mohli spolurozhodovat o potřebných 
změnách v místech, kde žijí.

Měníme společnost. 
S odvahou.



ZE ŽIVOTA VDV
připravily Monika Granja a Barbora Sehnalová
Foto: J. Stokláska a archiv VDV

Vzpomínka na MUDr. Milenu Černou 
U příležitosti nedožitých 80. narozenin dlouholeté ředitelky a předsedkyně správní rady Výboru dobré vůle 
MUDr. Mileny Černé se uskutečnilo několik vzpomínkových akcí. Na Senovážném náměstí v Praze, kde 
se nachází sídlo nadace, ve které paní Černá téměř 30 let působila, byla za přítomnosti vážených hostů 
odhalena pamětní deska u stromu nesoucí její jméno. Následovalo představení knihy Moniky Hodáčové 
o životě a díle MUDr. Mileny Černé „Dobří lidé drží svět“. Vzpomínkové setkání se uskutečnilo také 
v Lázních Bělohradě, kde je MUDr. Milena Černá pochována. 

Přes 7,5 milionů korun rozděleno v programech Paliativní péče a Senior
Správní rada nadace schválila finanční podporu 149 neziskovým organizacím v rámci programů Paliativní 
péče a Senior. Program Senior dlouhodobě podporuje projekty, které zajišťují nejstarší generaci aktivní 
způsob života a důstojné prožívání stáří. Cílem programu Paliativní péče je podpora neziskových 
organizací, které se soustředí na péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a zvyšování kvality jejich života. 
Obzvláště se pak program věnuje rozvoji dětské paliativní péče. V programu Paliativní péče nadace letos 
podpořila 61 žádostí ve výši 3,3 miliony korun, v programu Senior rozdělila 4,3 milionu korun mezi 88 
organizací.

Za Spejblem a Hurvínkem do divadla
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uspořádal pro děti se zrakovým a sluchovým znevýhodněným 
loutkové představení. Divadlo Spejbla a Hurvínka, kde mají zkušenosti s uzpůsobením her pro 
handicapované, pro ně připravilo poučné představení plné dětských písniček. Děti se mohly podívat 
do zákulisí a osahat si všechny loutky, kromě toho měly možnost v předsálí využít interaktivních her 
a zhlédnout výstavu loutkového světa. Návštěva divadla byla realizována díky finančnímu daru společnosti 
SCS Software.       

Podpora studentů v rámci Stipendií Nikoly Tesly a Fondu vzdělání 
Od letošního března Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové podporuje dalších 24 studentů se 
zdravotním znevýhodněním, ze sociálně slabších rodin či z dětských domovů na jejich cestě za vzděláním. 
Pravidelné měsíční stipendium tak tento rok obdrží celkem 95 studentů. Program Stipendií Nikoly Tesly je 
určen pro vysokoškolské studenty technických oborů a k jeho realizaci přispívá Advokátní kancelář Kocián 
Šolc Balaštík a Nadace ČEZ. Hlavním partnerem druhého programu, Fondu vzdělání, který znevýhodněné 
středoškolské a vysokoškolské studenty podporuje již 27 let, je ČSOB. 

Příspěvky na rehabilitace pro děti s neurologickým onemocněním
Od roku 2015 v rámci Fondu pomoci dětem s mozkovou obrnou nadace podporuje děti s neurologickým 
onemocněním. Letos nadační příspěvky, které se v celkové hodnotě blíží milionu korun, obdrží 60 dětí 
a mladistvých. Z velké části finance poputují na úhradu neurorehabilitací, které významně zlepšují stav dětí 
s neurologickým onemocněním, bohužel však nejsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami. Od vzniku 
fondu nadace podpořila 508 dětí částkou 5,4 milionu korun.  

Grantová výzva programu Active Citizens Fund
Program Active Citizens Fund, který Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové spravuje společně 
s Nadací OSF a Skautským institutem, si klade za cíl posilovat aktivní občanství a občanskou společnost, 
podporovat znevýhodněné skupiny při hájení jejich práv a prosazovat otevřenost a toleranci ve společnosti. 
Do poslední grantové výzvy programu Active Citizens Fund v rámci základních grantů poslalo žádost 
celkem 198 projektů, ze kterých bylo po usnesení hodnotící komise vybráno k podpoře 74. Mezi 
organizace z 10 krajů Česka bude rozděleno přes 5 milionů eur.
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Zpracovaly Monika Šabatková a Anna Liběnská
Uvedení dárci přispěli v období od 12. 2.  

do 19. 4. 2022 částkou 10 000 Kč a vyšší.

ČSOB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 500 000 Kč
Magistrát hlavního města Prahy  .  .  .  .  .  .  .  700 000 Kč
Clearstream Operations Prague, s.r.o.  . . . . 421 000 Kč
Výtěžek z Jizerské padesátky . . . . . . . . . .133 620 Kč
Nadační fond pomoci  . . . . . . . . . . . . . . . 121 000 Kč
ČSOB Private Banking.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102 336 Kč
Deutsche Börse Services s.r.o. . . . . . . . . . . 90 000 Kč
Irpa s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000 Kč
MEDIAN, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 883 Kč
Bohumír Buchta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 000 Kč
Petr Sadílek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 932 Kč
John Weil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 705 Kč
Miloslav Stehlík  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč

Helena Navrátilová . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 Kč
zákazníci internetového obchodu Alza.cz . . . 13 247 Kč
MUDr. Martin Malý, Ph.D. . . . . . . . . . . . . . . .12 100 Kč
JUDr. Tomáš Novosad . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 Kč
Johana Bukovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
Michaela Vondroušová . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
Radek Vondrouš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
Jiří Balaštík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
JUDr. Magda Pištorová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 000 Kč
MgA. Pavlína Štorková . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
Vladimír Blažek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč
Otakar Veselý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 Kč

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM ZA PŘÍZEŇ A PODPORU
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Kromě materiálních darů, které byly 
shromažďovány v prvních dnech konfliktu 
především díky štědrým dárcům, vyčleni-
la správní rada prostředky na financování 
aktivit souvisejících s následnou péčí 
o uprchlíky. Nadace vyhlásila mimořádné 
grantové řízení určené organizacím, které 
pomáhají příchozím lidem z Ukrajiny. 
Celkem, ve třech vlnách, bylo z Fondu 
podpory organizací pečujících o uprchlíky 
z Ukrajiny rozděleno přes 1,8 milionu ko-
run mezi 43 neziskových organizací. Fi-
nanční prostředky jsou určeny na úhradu 
aktivit spojených s integrací ukrajinských 
dětí do škol, psychologickou a právní 
pomocí nebo se zajištěním práce či po-
třebných dokladů. Navíc mohou finance 

sloužit na úhradu tlumočníků, organizaci 
speciálních školení dobrovolníků nebo na 
zajištění kurzů českého jazyka.

Zástupci Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové a Knihovny Václava Havla 
společně vyzvali přední západní předsta-
vitele k rozhodným krokům pro ukončení 
války na Ukrajině. Dopisy s odkazem Olgy 
a Václava Havlových, jejichž neochvějný 
boj za svobodu a základní lidská práva 
je znám i za hranicemi České republiky, 
obdrželi prezidenti Joe Biden a Emmanuel 
Macron, předseda Evropské rady Charles 
Michel, britský premiér Boris Johnson 
a německý kancléř Olaf Scholz.

Pro ukrajinské studenty, kteří bu-
dou navštěvovat střední a vysoké školy 

v České republice, nadace nabízí možnost 
získání jednorázových či dlouhodobých 
stipendií v rámci Fondu vzdělání. Díky 
dlouhodobé spolupráci s ČSOB bude 
navíc mezi studenty z Ukrajiny rozdistri-
buováno 200 počítačů.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hav-
lové také díky spolupráci se společností 
Henkel ČR poskytl do bezplatného bazaru 
pro uprchlíky z Ukrajiny třítunovou zá-
sobu čisticích prostředků, pracích prášků 
a dezinfekčních gelů. Pro maminky s dět-
mi z Ukrajiny byla zajištěna drogerie od 
společnosti L´Oréal Paris, zejména krémy 
a mýdla pro miminka a batolata, v hodno-
tě 80 000 Kč. 

POMOC 
UPRCHLÍKŮM  
Z UKRAJINY

Barbora Sehnalová, Foto: archiv VDV

Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové po vpádu rus-
kých vojsk na území Ukrajiny 
začal neprodleně pomáhat 
příchozím uprchlíkům do 
České republiky. 
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POZNAMENEJTE SI DO DIÁŘE 
připravila Barbora Sehnalová 

květen: výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka 
v kulturním centru Vzlet

31. května je uzávěrka dalšího kola lékařských seminářů v Salzburgu  

31. května je uzávěrka žádostí o akční granty zaměřené na posílení neziskových organizací 
v rámci programu Active Citizens Fund 

červen: výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle v Zábřehu na Moravě a ve Vědecké 
knihovně UJEP Ústí nad Labem

1. června se uskuteční Dražba dobrých skutků MUDr. Mileny Černé ve Valdštejnské zahradě 

22. června se koná třetí ročník charitativního turnaje Golf dobré vůle v Panorama Golf 
Resortu Kácov

30. června je uzávěrka žádostí o akční granty v průběžné výzvě programu Active Citizens Fund

červenec: výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle v Knihovně města Hradec Králové 
a v Městské knihovně Bílina 

25. srpna je uzávěrka pro podávání žádostí do programu Fond vzdělání 

září – výstava Olga Havlová a Výbor dobré vůle v Hospicu na Svatém Kopečku 

září – přihlašování projektů v rámci výzvy Daruj srdce

11. září se koná charitativní triatlonový závod Pálava Race 2022 ve prospěch Výboru dobré 
vůle – Nadace Olgy Havlové 

13. září startuje 4. ročník Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové v Oboře Hvězda 

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

13. září 2022
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

