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ANETA LANGEROVÁ A JEJÍ PÍSEŇ

o víře v lidi,  
kteří mají dobrou vůli

FOTO HELENA KADLČÍKOVÁ



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.

ROK 2022 BYL PRVNÍ ROK,

kdy se Výbor dobré vůle musel obejít bez zakladatelské duše MUDr. Mileny Černé. 
Ředitelkou byla od roku 1993 a od roku 2016 pak předsedala správní radě. Pracovala pro 
VDV až do svého skonu v roce 2021, plných 27 let! Milenu jsem měl to štěstí poznat již 
zkraje sedmdesátých let. Poctivé a k pomoci vždy připravené ženy jsem si, podobně jako 
všichni, kdo ji znali, vážil a také jsem ji obdivoval pro její statečnost a odbornou erudici. 
Nahradit ji samozřejmě nelze, stopa, kterou zanechala je ale dost hluboká, abychom 
společný směr udrželi. Letos si budeme připomínat velké výročí – 11. července by 
Olga Havlová oslavila devadesáté narozeniny. Byla to právě Olga, která spolu s dalšími 
přáteli založila v roce 1990 Výbor dobré vůle. 

Nyní několik čísel. V uplynulém roce VDV rozdělil, podobně jako i v minulých létech, 
více než 50 mil. Kč. Podpořili jsme více než 200 neziskových organizací a téměř 2 000 
jednotlivců. Na pomoc seniorům, dlouhodobě nemocným či umírajícím jsme rozdělili 
7,6 mil. Kč. 

Konkrétnější rekapitulace vypadá takto:

−−   Na podporu lidí se sociálním znevýhodněním šlo téměř 6 mil. Kč: 
–  Projekt Nejdřív střecha poskytl ubytování 358 lidem bez domova;  
–  Fond podpory bydlení pomohl 34 rodinám;  
–  Fond pomoci Ukrajině přispěl 44 organizacím;  
–  program Obyčejný život podpořil 40 organizací. 

−−   Stipendia obdrželo 134 znevýhodněných studentů. 

−−   Program na podporu aktivního občanství (Active Citizens Fund) podpořil 
18 organizací částkou přesahující 20 mil. Kč. 

−−   Do výzvy Daruj srdce se zapojilo 150 studentů z celé ČR s 36 originálními projekty. 

−−   Projektu Sport pro charitu, včetně Běhu dobré vůle Nadace Olgy Havlové a Golfu 
dobré vůle, se zúčastnilo přes 700 sportovců, kteří podpořili potřebné částkou více 
než 800 tisíc Kč.

−−   Cenu Olgy Havlové získala Dita Horochovská, která dává hlasu dovednost ovládat 
věci v domácnosti, dosud to bez doteku nešlo. Cenu veřejnosti získal JUDr. Martin 
Škurek, vysokoškolský učitel, který se také soustavně věnuje odborné pomoci 
handicapovaným.

−−   Více než šesti desítkám lékařů z ČR jsme umožnili zúčastnit se lékařských seminářů 
v Salzburgu.

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu!

Vojtěch Sedláček
předseda správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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KDYŽ V ROCE 2004 COBY SEDMNÁCTILETÁ ZVÍTĚZILA 
V PRVNÍM ROČNÍKU SOUTĚŽE ČESKO HLEDÁ SUPERSTAR, 
STALO SE JMÉNO ANETY LANGEROVÉ BĚHEM PÁR TÝDNŮ 
ZNÁMÝM PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. PODOBNÝCH 
TALENTOVÝCH SOUTĚŽÍ S PRVKY REALITY SHOW SE 
V DALŠÍCH LETECH VYROJILA CELÁ ŘADA, VĚHLAS JEJICH 
VÍTĚZŮ NICMÉNĚ ČASTO POHASNE STEJNĚ RYCHLE, JAKO 
VZNIKL. ANETA LANGEROVÁ VŠAK VYZRÁLA V JEDNU 
Z NEJUZNÁVANĚJŠÍCH SOUČASNÝCH ČESKÝCH ZPĚVAČEK. 
OBKLOPILA SE ŠPIČKOVÝMI MUZIKANTY, ABSOLVOVALA 
MNOHO ÚSPĚŠNÝCH TURNÉ, DOSUD VYDALA PĚT ŘADOVÝCH 
DESEK A ZÍSKALA DLOUHOU ŘADU HUDEBNÍCH OCENĚNÍ. 
NAVÍC NENÍ POUZE SKVĚLOU INTERPRETKOU, ALE TAKÉ 
AUTORKOU HUDBY I TEXTU PÍSNÍ.     
MNOHOSTRANNOST SVÉHO TALENTU ANETA LANGEROVÁ 
DOKÁZALA I V TANEČNÍ SOUTĚŽI STARDANCE, KTEROU 
PROŠLA AŽ DO FINÁLE, ČI DÍKY OJEDINĚLÝM, AVŠAK 
DŮLEŽITÝM HERECKÝM PŘÍLEŽITOSTEM, V JEJICHŽ 
RÁMCI ZTVÁRNILA ROLE VÝRAZNÝCH ŽENSKÝCH 
POSTAV, AŤ UŽ SE JEDNALO O RUSKOU BÁSNÍŘKU 
ANNU BARKOVOVOU VE FILMU 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ NEBO 
MLADOU BARONKU SIDONII NÁDHERNOU NA LETNÍ 
SCÉNĚ DIVADLA UNGELT.  

Náš rozhovor vzniká v roce, který 
je pro VDV a jeho přátele ve zna-
mení nedožitých devadesátých 
narozenin Olgy Havlové. Máme 
velkou radost, že jste se rozhodla 
do letošních oslav aktivně zapo-
jit a že si budeme moci paní Olgu 

připomenout i díky vaší nové 
písni. Můžete už o ní prozradit 
víc? Jak ke spolupráci došlo? 
Byla jsem velmi poctěna, že mě Nadace 
Olgy Havlové oslovila. Vyslechla jsem 
si jejich přání, o vzniku písně, a začala 
přemýšlet. Vzhledem k tomu, že jsem 

Olgu Havlovou bohužel nikdy osobně 
nepotkala, čerpala jsem z různých zdrojů, 
knih, rozhovorů, vyprávění o jejím životě, 
ale také z fotografií Bohdana Holomíčka, 
jehož pohled na Olgu mi přišel vždy blíz-
ký. Bohdan mi poslal pár dosud nezveřej-
něných fotografií, na které jsem se dívala 

ANETA LANGEROVÁ 
A JEJÍ PÍSEŇ O VÍŘE V LIDI,  
KTEŘÍ MAJÍ DOBROU VŮLI
Hana Cindrová

Aneta Langerová se dlouhodobě angažuje v charitě. Devět let byla velmi aktivní 
patron kou Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu na podporu nevido-
mých, vystupuje na jednorázových charitativních akcích, dlouhá léta se podílí i na pro-
jektu Čistá řeka Sázava. V letošním roce navázala spolupráci s Nadací Olgy Havlové.

FOTO HERBERT SLAVÍK
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stále dokola, a v hlavě mi začala znít 
píseň. Sedla jsem si ke klavíru a přiroze-
ně začala zpívat o tom, co vidím v jejích 
očích, a o víře v lidi, kteří mají dobrou 
vůli a dělí se o své štěstí s ostatními, kteří 
třeba takové štěstí nemají. 

Plánujete zpívat píseň i naživo? 
Při jakých příležitostech? 
Píseň zazní živě poprvé 14. března na 
slavnostním koncertě k uctění památky 
Olgy Havlové u příležitosti jejích nedo-
žitých 90. narozenin, na kterém vystou-
pím spolu s klavíristou a producentem 
Jakubem Zitkem. Krásným sborovým 
zpěvem mě doprovodí Maranatha Gospel 
Choir. V průběhu tohoto roku se pak zú-
častním i dalších akcí pro nadaci Výboru 
dobré vůle. 

Jste autorkou hudby i textu pís-
ně? Jak se vám na ní pracovalo?
Je to můj původní nápad, ale s finální 
podobou mi pomáhal i Jakub Zitko, se 
kterým tuto skladbu právě dokončujeme, 
a také Martina Procházková, která se 
mnou o písni často mluvila a pomáhala 
mi s úpravou textu. Paní ředitelka nadace 
Monika Granja mi předala několik témat, 
která by v písni mohla zaznít a kterých 
jsem se snažila držet, ale samozřejmě, 
když něco píšu, odráží to i můj vztah 
k dané osobě nebo jejímu příběhu. Snažila 
jsem se vytvořit skladbu, kterou si budou 
moct zazpívat všichni nejen při příležitosti 
sázení dalších stromů Olgy Havlové.

Když Olga Havlová v roce 1996 
zemřela, nebylo vám ještě ani 
deset let. Máte přesto z dětství 
nějakou vzpomínku, která je s ní 
spjatá?
Někteří lidé jsou tak silnými osobnostmi, 
že tu s námi stále někde jsou. Máte pocit, 
že jsou vám blízcí, že je znáte už mnoho 
let. Pro mě takovou osobností je i paní 
Olga.

S Václavem Havlem jste se ně-
kolikrát setkala osobně. Můžete 
zavzpomínat na tato setkání? 
Václav Havel byl ke mně vždy velmi 

laskavý. V roce 2004, krátce poté, co jsem 
začala veřejně zpívat, jsem se účastnila 
charitativního koncertu v Lucerně na 
pomoc přeživším vlny tsunami. V průbě-
hu přímého přenosu mi v zákulisí jeden 
z účinkujících řekl, že se přišel podívat 
Václav Havel a Lou Reed. Byla jsem 
strašně nervózní. O rok nebo dva později si 
mě pan Havel pozval jako hudebního hosta 
do Divadla U Hasičů, kde se s ním a jeho 
ženou natáčel pořad Tobogán. Nemohla 
jsem uvěřit, že si pozval právě mě. Byla to 
pro mě velká pocta. V hledišti seděl můj 
táta, a když pan Havel řekl větu, že má ke 
mně takové otcovské sklony, táta se smál, 
byl to kouzelný okamžik. V dalších letech 
jsme se setkali ještě několikrát, ať už to 
bylo v prostorách Anenského kláštera při 
zkouškách na každoroční koncerty pro 
Světlušku, na charitativních bazarech Vize 
97, na jeho narozeninách, kam jsme mu 
s mým bratrem přišli poblahopřát, nebo 
v kavárně Potmě. Vzpomínám si i na 

poslední setkání s ním v jeho kanceláři 
jen pár dní před Vánocemi. Rok poté nás 
bohužel opustil. Věnovala jsem mu koncert 
Pár míst v pražském Bio Oku, který je 
natočený a je mi stále takovou vzpomínkou 
na jeho osobnost.

Velkou přítelkyní Václava a Olgy 
Havlových byla Věra Čáslav-
ská, která stála rovněž u zrodu 
naší nadace. V loňském roce 
jste zpívala na mši, kterou při 
příležitosti jejích nedožitých 
osmdesátin celebroval biskup 
Václav Malý. Jaký to pro vás byl 
zážitek? 
Zpívat na mši pro Věru Čáslavskou sklad-
bu Modlitba pro Martu s požehnáním 
Marty Kubišové a za přítomnosti dcery, 
rodiny a přátel Věry Čáslavské v Týn-
ském chrámu, to byla událost, na kterou 
nikdy nezapomenu. Stála jsem na kúru, 
zpívala za doprovodu varhan a byla jsem 

S VÁCLAVEM HAVLEM PŘI SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ KAVÁRNY 
POTMĚ (2008) FOTO JIŘÍ KOŤÁTKO
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tam celým svým srdcem. Hlavou mi stále 
běželo heslo Pravda a láska vítězí nad lží 
a nenávistí. K osobnostem, které se byly 
schopné vzdát svého života, vystoupit ze 
své komfortní zóny a bojovat svým posto-
jem za pravdu, svobodu a lásku, chovám 
hluboký obdiv a úctu.

Mnohým zůstalo v paměti vaše 
provedení Modlitby pro Martu 
při jiné příležitosti – z balkónu 
Národního divadla 17. listopadu 
2020. Modlitbu jste si před pár 
měsíci zazpívala i společně 
s Martou Kubišovou. I ji pojilo 
přátelství s manželi Havlovými 
a rovněž se v devadesátých 
letech podílela na činnosti VDV. 
Kým je Marta Kubišová pro 
vás? 
Marta je pro mě v první řadě dobrým 
člověkem a naprosto výjimečnou zpěvač-
kou, jejíž hlas mě provází od mého raného 
dětství. Často si říkám, jaké mám obrov-
ské štěstí, že jsem se v životě s takovými 
osobnostmi mohla setkat a setkávám se 
dodnes. V přítomnosti lidí, jako je Marta, 
vám totiž dojde, že všechno, co vás čeká 
nebo s čím bojujete, zvládnete. Dodávají 
druhým tak velkou odvahu a víru jen tím, 
že jsou. 

Před pár lety jste se s Martou 
Kubišovou sešly také na diva-
dle – společně jste ztvárnily 
postavu Sidonie Nádherné. Jaké 
to bylo? Nestýská se vám po 
herectví? 
Do projektů, jako byl komorní muzikál 
Touha jménem Einodis, vstupuji výjimeč-
ně, být v roli někoho jiného není má úplně 
silná stránka, nejsem herečka, ale nemoh-
la jsem odmítnout zpívat po boku Marty. 
Byla jsem tam pro ni a těch několik let mě 
neskutečně obohatilo. Je to nepopsatelné 
a dodnes jsem velmi ráda, že jsem její na-
bídku přijala. Pamatuju si, že ať bylo ven-
ku velmi chladno, spustila se letní bouře 
nebo se letní teploty vyšplhaly na vrchol 
teploměrů, kdy se člověku točila hlava 
už jen, když se postavil na jeviště, Marta 
vždy zpívala, jako by se nechumelilo, 

a dál předávala lidem tu svou nádhernou 
energii. Bylo to obdivuhodné. 

Dlouhá léta byla vaše tvář 
spjata s projektem Českého 
rozhlasu Světluška na podporu 
nevidomých. Jaké místo má ve 
vašem životě charita? Věnujete 
se v současné době jiným dob-
ročinným projektům?
Rodiče nás tři sourozence vychovali tak, 
že když můžeme, tak se s druhými máme 
dělit o to, co máme. Je tedy hlavně jejich 
zásluhou, že charita má v našich živo-
tech místo zcela přirozeně. Snažíme se 

pravidelně spolu s mou rodinou, týmem 
i kapelou podporovat důvěryhodné orga-
nizace, různé charitativní akce, které jsou 
nám sympatické, nebo konkrétní lidi, jak 
ve veřejném prostoru, tak i mimo něj. 

Jaké jsou vaše hudební plány do 
budoucna? Na co se těšíte? 
V roce 2024, tedy příští rok, to bude 
dvacet let, co jsem na veřejné hudební 
scéně, a tak se těším, že to spolu s mými 
nejbližšími, ale i s fanoušky oslavíme 
hudbou v podobě nových písní, které 
právě vznikají, a na několika speciálních 
koncertech, které nyní připravujeme.  

JAKO HOST NA SLOVENSKÉM TURNÉ MARTY KUBIŠOVÉ (2017)  
FOTO HELENA KADLČÍKOVÁ
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Olga Havlová obnovila tradici charitativ-
ních činností prvních dam českých pre-
zidentů, přerušenou totalitním režimem. 
Paní Olga netoužila stát se první dámou, 
navzdory tomu ale do této role vplula 
s naprostou přirozeností a vyplnila ji smy-
sluplným obsahem. Dá se říci, že se stala 
první ombudsmankou lidí s jakýmkoliv 
znevýhodněním. Založila Výbor dobré 
vůle, jednu z prvních neziskových orga-
nizací v porevolučním Československu, 

otevřeně hovořila o křivdách způsobených 
totalitním režimem a usilovala o spole-
čenskou změnu. 

Paní Olga byla odvážná, věcná a vnitř-
ně velmi silná. Pomáhala neokázale 
a k tomu vedla i své spolupracovníky. 
V nadaci byla velmi aktivní – neče-
kala, až ji někdo osloví, sama hledala 
způsob, jak pomoci lidem, kteří byli 
neprávem odsunutí na okraj společnosti. 

Navštěvovala ústavy, domovy pro senio-
ry či dětské domovy a taktéž oslovovala 
dárce či organizovala sbírky. Inspiro-
vala mnoho lidí nejen v naší zemi, ale 
i v zahraničí a podnítila obrovskou vlnu 
solidarity. Paní Olga vždy zůstala sama 
sebou, dokonce i v úplně nové roli první 
dámy. Svým počínáním dokázala, že 
i jeden člověk, který pevně věří v to, co 
dělá, a je autentický, může být iniciáto-
rem obrovské změny.

Stromy Olgy Havlové
Výbor dobré vůle již více než 30 let 
pokračuje ve šlépějích Olgy Havlové 
a zároveň připomíná veřejnosti její od-
kaz. Letos oslavíme 90. výročí narození 
Olgy Havlové a do přípravy připomín-
kového roku se zapojilo velké množství 
našich příznivců. Rozhodli jsme se 
navázat na aktivity, které se udály před 
pěti lety k nedožitým 85. narozeninám 
paní Olgy. Po celé České republice 
jsme tehdy zasadili 85 stromů Olgy 
Havlové a letos bychom jejich počet 
chtěli vysazením dalších pěti stromů 
doplnit na 90. Na místech již vysaze-
ných stromů i těch nových se během 
roku budeme setkávat se zástupci obcí 

OLGA 
JE TU S NÁMI
PŘIPOMÍNKA NEDOŽITÝCH  
90. NAROZENIN OLGY HAVLOVÉ 
Monika Granja, Ilustrace: Adéla Marie Jirků, Foto: archiv VDV

DÁREK PRO OLGU
U příležitosti nedožitých 90. narozenin jsme se rozhodli uspořádat 
sbírku a vybrat symbolických 900 000 korun na pomoc znevýhodně-
ným lidem. Úspěšné dosažení cílové částky a následné rozdělení mezi 
potřebné by bylo pro Olgu tím nejlepším narozeninovým dárkem. 

PODEJTE POMOCNOU RUKU TĚM, 
KDO TO NEJVÍC POTŘEBUJÍ. 

PŘISPĚJTE A SPOLEČNĚ TAK 
POMŮŽEME SENIORŮM, DLOUHODOBĚ 
NEMOCNÝM A LIDEM SE ZDRAVOTNÍM 
ČI SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM.

Přispět na Dárek pro Olgu můžete na  
účet číslo: 625625625/0300, var. symbol: 90
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a občany a budeme společně s místními 
sbory zpívat píseň, kterou složila Aneta 
Langerová k poctě Olgy Havlové. Vě-
říme, že tak vznikne bezpočet krásných 
variací této písně, zazpívaných dětmi, 
seniory či profesionálními nebo amatér-
skými umělci.

Charitativní spot nejen  
v České televizi
K naší velké radosti se i tentokrát do 
příprav událostí roku zapojil režisér 
Martin Dušek, který byl v roce 2018 
spoluautorem charitativního spotu 
o Olze Havlové s kresbami Kateřiny 
Kynclové. Jeho hlavním akcentem 
tenkrát byly nezapomenutelné vlasy 
Olgy Havlové. Nyní se režisér rozhodl 
ve spotu využít motiv stromu. Na spotu 
spolupracuje s malířkou Adélou Marií 
Jirků a také s animátorem Martinem 
Májem. Autoři při sestavení příběhu 
Olgy Havlové vycházejí z krásných 
kompozic fotografií paní Olgy poříze-
ných Bohdanem Holomíčkem a Ond-
řejem Němcem. Charitativní spot bude 
poprvé představen v květnu v České 
televizi a následně bude postoupen do 
kin.

Benefiční koncert  
a mše v Týnském chrámu
Za vrchol letošních oslav považujeme be-
nefiční koncert v České národní bance, kte-
rý jsme zorganizovali společně se spolkem 
SILOU HLASU. Je více než symbolické, 
že se na přípravách koncertu podílela před-
sedkyně spolku Dita Horochovská, loňská 
nositelka Ceny Olgy Havlové. Na koncertě 
zazní v premiéře píseň pro Olgu Havlovou 
složená a zazpívaná Anetou Langerovou, 
kterou budou doprovázet Jakub Zitko 
a soubor Maranatha Gospel Choir. Václav 
Hudeček a orchestr Barocco sempre gio-
vane vystoupí se skladbou Čtvero ročních 

dob od Antonia Vivaldiho, mezi jednotlivý-
mi větami Alfred Strejček přednese sonety, 
které k tomuto dílu pravděpodobně napsal 
sám Vivaldi a které byly objeveny teprve 
nedávno na zámku v Zámrsku. Ondřej 
Vetchý na slavnosti přečte úryvky z Do-
pisů Olze a celým večerem bude provázet 
Tereza Kostková. 

Koncertem ovšem akce na památku Olgy 
Havlové nekončí – v den výročí narozenin 
paní Olgy 11. července bude biskup Václav 
Malý sloužit v Týnském chrámu na Staro-
městském náměstí mši za Olgu Havlovou, 
na kterou jste všichni srdečně zváni!  

Hlavní mediální partneři:  
Česká televize, Český rozhlas.

Hlavní partneři: ČSOB Private Banking, 
Česká národní banka.

Partneři: Agentura ProVás, s.r.o., 
Nadační fond Slunce všem, COPY 
GENERAL s.r.o., Volvo Car Czech 
Republic s.r.o. OSA – Ochranný 
svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním, z.s., Nadace ČEZ,  
Nadační fond Simony Kijonkové.
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Spolek SILOU HLASU pomáhá lidem 
s omezenou schopností pohybu osamo-
statnit se díky technologiím ovládaným 
hlasem. Dita Horochovská, která společně 
s Lukášem Srbou spolek založila, jako 
první začala hlasové technologie využí-
vat, podílela se na jejich vývoji a stala 
se jejich každodenní uživatelkou. Lidem 
s handicapem tak předává své vlastní zku-
šenosti, za což byla v roce 2022 oceněna 
Cenou Olgy Havlové. 

Svým klientům nabízí spolek počítačové 
programy ovládané hlasem, ale hlavně 
výuku ovládání programů. Kurz ovládání 
počítače hlasem je pro klienty s handi-
capem zcela zdarma. „Víme, že většina 

z těch, kterým kurz pomůže, si to z finan
čních důvodů nemůže dovolit. I když to má 
pro ně často existenční význam. Kurz je 
zdarma díky sponzorským darům a dalším 
příspěvkům, které sháníme. Bez nich by to 
nešlo,“ uvádí Dita Horochovská. 

Za šest let fungování neziskové organiza-
ce absolvovalo výuku více než 50 klientů. 
Díky tomu podle Dity a Lukáše získávají 
lidé s omezenou schopností pohybu no-
vou sílu do života a svobodu. „Navíc když 
klient ovládá počítač hlasem, tak může 
být i několik hodin samostatný, takže tím 
pomáháme i lidem, kteří o naše klienty pe
čují,“ dodali Dita a Lukáš, kteří společně 
vyučují klienty v jejich domovech napříč 

různými kraji České republiky. Dita klien-
tům pomáhá na základě vlastních zkuše-
ností. Využívání technologií jí změnilo 
život, může komukoliv napsat, nakoupit 
dárky, objednat si vstupenky do divadla, 
ale i pracovat. 

Spolek SILOU HLASU nabízí také mož-
nost využití ukázkového bytu, ve kterém 
si klienti mohou vyzkoušet ovládání 
domácnosti hlasem. Je možné tak otevřít 
okno, zapnout televizi, rozsvítit a zhas-
nout nebo ovládat rolety. „Když jsem si 
poprvé ve svých třiceti dvou letech do
kázala sama rozsvítit, tak to je věc, která 
slovy ani nejde popsat. Těch úkonů, které 
v průběhu dne potřebuji, aspoň trochu 
zmizí. Je to obrovská úleva nejen pro 
mě, ale i pro osobu, která se o mě zrovna 
stará,“ uvedla Dita, jež sama potřebuje 
podporu 24 hodin denně, v domácnosti 
ovládané hlasem je však mnohem samo-
statnější. 

Jedním z klientů, kterým spolek SILOU 
HLASU pomohl, je herec, moderátor, hu-
debník, scénárista a pedagog Alfred Strej-
ček. S Ditou a Lukášem se blíže seznámil 
poté, co bez varování a z ničeho nic 
ochrnul. Diagnostikováno mu bylo vzácné 
onemocnění známé jako Guillainův-Bar-
rého syndrom. „Syndrom během několika 
hodin ochromí všechny svaly v těle. Věk 
v tom nehraje žádnou roli. Překvapilo mě 

Barbora Sehnalová 
Foto: archiv spolku SILOU HLASU

Benefiční koncert k uctění památky Olgy Havlové 
u příležitosti jejích nedožitých 90. narozenin zorganizoval 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové společně 
se spolkem SILOU HLASU a Alfredem Strejčkem. Obě 
organizace spojuje zásadní věc, obě nabízejí pomocnou 
ruku lidem se zdravotním znevýhodněním. 

ABY SE SVĚT NEZBLÁZNIL
O VELKÉM KRUHU LIDÍ,  
KTEŘÍ SPOLEČNĚ POMÁHAJÍ

ZAKLADATELÉ 
SPOLKU SILOU 
HLASU –  
DITA HORO-
CHOVSKÁ, 
A LUKÁŠ SRBA
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to stejně jako mé blízké, neboť má fyzická 
kondice byla v roce ochrnutí skvělá,“ 
uvedl Alfred Strejček. 

Komunikace s rodinou a přáteli byla pro 
Alfreda Strejčka náhle velice obtížná. 
Dita s Lukášem však nabídli pomoc-
nou ruku. „Krůček po krůčku mě učili 
jednotlivé povely k pohybu počítačové 

myši, k vyhledávání zpráv, čtení i psaní 
mailů, či dokonce přijímání a upravová
ní fotografií či video záznamů,“ popsal 
Alfred Strejček. V roce 2020 byla vydána 
kniha Hrejme dále… aneb jak jsme přežili 
osobní katastrofu, ve které Alfred Strejček 
a David Vávra popisují své životní příbě-
hy spojené se závažným onemocněním. 
Část o svém boji s nemocí mohl Alfred 
Strejček sepsat právě díky psaní hlasem. 

„Pro Ditu Horochovskou a Lukáše Srbu 
udělám, a říkám to teď naprosto čestně 
a vážně, cokoliv, protože tihle dva lidé mi 
pomohli opět do světa kontaktu s blízkými 
tím, že mě naučili hlasem ovládat počí
tač. A cítím se stále jako jejich dlužník, 
protože mi poskytli něco, co se běžně 
nedostává. Navíc mi to poskytli zcela 
přátelsky a nabídli mi ještě něco daleko 
důležitějšího, a to je přátelství a kamarád
ství,“ popsal přístup zakladatelů spolku 
SILOU HLASU. 

Alfred Strejček inicioval uspořádání kon-
certu a nabídl kromě pomoci při organizaci 
akce také svou účast mezi vystupujícími, 
a to bez nároku na honorář. „Protože moje 
profese je ve spojení s řadou uměleckých 
oborů, není to jenom divadlo, ale jsou to 

muzikanti, literáti, malíři, sochaři, tak mě 
napadlo vyzvat tyto své umělecké přáte
le k tomu, abychom společně podpořili 
spolek SILOU HLASU a Výbor dobré 
vůle – Nadaci Olgy Havlové v jejich jedi
nečném usilování. A je to usilování pomoci 
druhým, těm potřebným,“ uvedl Alfred 
Strejček, jak celý nápad s uspořádáním 
benefičního koncertu vznikl.  

Veškerý výtěžek z koncertu věnují obě 
pořadatelské neziskové organizace na 
pomoc zdravotně znevýhodněným. Výbor 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
přispěje lidem s handicapem na nákup 
kompenzačních pomůcek. Spolek SILOU 
HLASU využije výtěžek pro osoby 
s omezenou schopností pohybu na školení 
a výuku ovládání počítače hlasem. 

„A jak už to bývá, a já v to věřím, jeli 
nějaké myšlence a věci požehnáno, tak se 
pak ten řetězec pomoci rozšiřuje a spoju
je lidi do velkého kruhu, o kterém Karel 
Čapek říká, že by měl vždycky označit 
lidi, kteří přesahují svým jednáním sebe 
sama a pomáhají světu v rozdávání dobra, 
aby se svět nezbláznil,“ uzavřel Alfred 
Strejček.  

ALFRED STREJČEK  
S DITOU HOROCHOVSKOU

ČSOB  . . . . . . . . . . . . . . . 1 728 500
Rucorva Trust (Švýcarsko) . . . 599 175
Generali Investments CEE,  
investiční společnost, a.s.   .  .  . 300 000
Martin Zoubek . . . . . . . . . . . 100 000
MINET ELEKTRO spol. s r.o.  .  . 100 000
ČSOB Asset Management, a.s., 
investiční společnost  . . . . . . . 85 000
Hans Wendel spol. s r. o. & Co., k. s. . 80 000
Tomáš Havlík  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60 000
Václav Malý  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55 000
E.M.T. spol. s r.o.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50 000
INVESTIČNÍ KLUB, a.s.  .  .  .  .  .  . 50 000
Jindra Čekanová . . . . . . . . . . 50 000
VINCI Construction CS a.s.  . . . 50 000
MEDIAN, s.r.o.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 205
NOIBIT s.r.o., Jiří Suchora . . . . . 31 399
Eliška Schwarzerová . . . . . . . . 30 000
Karel Schwarzenberg  .  .  .  .  .  .  . 30 000
UniCredit pojišťovací  
makléřská spol. s r.o. . . . . . . . . 30 000

LWQ Czech, s.r.o.  . . . . . . . . . . 30 000
Milada Vraná . . . . . . . . . . . . . 26 000
Fabio Melloni . . . . . . . . . . . . . 25 000
LAWAI s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . 25 000
Michaela Baráčková . . . . . . . . 25 000
Tomáš Roubíček  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25 000
Hana Hovorka . . . . . . . . . . . . 24 443
ASPIRE SPORTS, spol. s r.o.  .  .  . 20 000
Emanuel Šíp . . . . . . . . . . . . . 20 000
Jitka Řezáčová  . . . . . . . . . . . 20 000
MAXPROGRES, s.r.o. . . . . . . . . 20 000
PNEUMO-HOST s.r.o.  . . . . . . . 20 000
Václav Rippl  . . . . . . . . . . . . . 20 000
VAKUUM PRAHA, spol. s r.o. . . . 20 000
Bedřich Čížek  . . . . . . . . . . . . 18 000
Jana Dlouhá . . . . . . . . . . . . . 17 000
Milena Nečásková  . . . . . . . . . 15 000
Petr Hutla . . . . . . . . . . . . . . . 15 000
Zbyněk Noha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 000
Martin Vojta  . . . . . . . . . . . . . 14 600
FLOCO s.r.o.  . . . . . . . . . . . . . 12 000

Ladislav Fišer  . . . . . . . . . . . . 10 001
AMJ Trade, spol. s r. o. . . . . . . . 10 000
Antidotum s.r.o.  . . . . . . . . . . . 10 000
Eva Filipová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000
Hrabě EA Consulting s.r.o.  . . . . 10 000
IZOL CENTRUM-CB s.r.o. . . . . . 10 000
Josef Barhoň  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000
Josef Málek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000
Marie Lichtágová . . . . . . . . . . 10 000
Martin Palus . . . . . . . . . . . . . 10 000
Martin Zahálka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 000
Milada Voborníková  . . . . . . . . 10 000
p. Svoboda . . . . . . . . . . . . . . 10 000
Periscope Skandinávie s.r.o. . . . 10 000
Václav Radotínský, ml.   .  .  .  .  .  . 10 000
Vladimír Blažek . . . . . . . . . . . 10 000

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM ZA PŘÍZEŇ A PODPORU

Uvedení dárci přispěli Výboru dobré vůle 
v období 16. 11. 2022 – 8. 2. 2023 částkou 
10 000 Kč a vyšší. 

Zpracovala Kateřina Ptáčková
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O POKROKU A DOBROČINNOSTI
připravil Vojtěch Sedláček

Význam filozofa Bernarda Bolzana (1781–1848) je dnes spatřován především pro jeho 
originální přínos v matematice a logice. Sám však kladl důraz na sociální filozofii a etiku. 
O tom také svědčí jeho rozhodnutí pro přijetí katedry náboženské vědy na pražské 
univerzitě, ačkoli ve stejné době vyhrál také konkurz na vedoucího katedry matematiky. 
Pro své sociálně reformní názory byl ceněn i zatracován současně. Nakonec byl z katedry 
odvolán. Zastal se ho Josef Dobrovský, díky tomu tlak ustal natolik, že mohl v ústraní 
sepsat řadu děl. Vyšla až po jeho smrti. Jednou z výjimek bylo pojednání O charitě (Über 
die Wohltätigkeit), které vydal rok před smrtí. Česky vyšlo v roce 1951 v nakladatelství 
Vyšehrad. Jeho myšlenky jsou překvapivě inspirativní i v naší době.
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...stálé rozptýlení, v němž ho 
udržuje ukojení všech jeho rozmarů 
a choutek, bude stále více odvádět 
jeho pozornost od útrap lidstva; 
jeho mravní cit se bude každým 
dnem více otupovat, hlas jeho 

svědomí znenáhla úplně oněmí. 

Avšak i nejživější soucit se bohužel 
tlumí u těch, kteří mají příliš mnoho 

vlastních potřeb. 

...všechna čest a všechno dobré 
mínění jiných o nás nejsou samy 
o sobě ještě dobrem, nýbrž mají 
cenu jen tehdy, jestliže lze jimi 

dosáhnout jiného prospěchu pro 
nás nebo pro jiné.

Ani přítel ctnosti nesmí 
nikterak konat všechny své 

dobré skutky jen skrytě; někdy 
smí dokonce úmyslně dopřát 
svému konání jistého stupně 
veřejnosti za tím účelem, aby 

svým příkladem podnítil i jiné 
k podobnému konání,... 

V našem vzezření, v tónu našeho 
hlasu i v celém našem chování musí 
trpící vidět účast, kterou vzbudil; 

musí vědět, že v něm uznáváme 
a ctíme lidskou důstojnost v jejím 

celém rozsahu,... 

Pomáhej každému tak rychle, jak 
můžeš, pokud snad ve zvláštním 

případě vyšší ohledy nevyžadují opak. 

A což není třeba také teprve vystavět 
domy a byty pro tyto nemajetné lidi? 
Není třeba zřídit byty, které by byly 

sice jednoduché a bez nádhery, ale čisté, 
světlé a zdravé pro jejich obyvatele? 

Pomáhej tam, kde vidíš větší 
potřebu, a je-li potřeba stejná, 
pomáhej tomu, kdo je s tebou 

jakkoli úže spojen. 

Některá utrpení – a je tomu tak 
u mnoha z nich – mají nejvýš 

nepříznivý vliv i na mravní stav 
člověka, jestliže v mylné naději, že se 
osvobodí od zdánlivě nesnesitelného 

stavu, upadne do zločinu,… 

S ctností dobročinnosti se setkáváme 
jen tam, kde se činy projevuje 

náklonnost vůle pomoci každému 
trpícímu, ať je jím kdokoli, 

pokud to nezakazují vyšší zřetele, 
a i s obětováním vlastního prospěchu. 

...každý člověk, ať je to kdokoli, je náš 
bližní, pokud nám je tak nablízku, že 

mu můžeme pomoci. 

...pouhý nečinný soucit s nešťastníkem 
nestačí k pojmu dobročinnosti, 

nýbrž musí to být účinná, jednáními 
potvrzená náklonnost naší vůle 

odpomoci bídě druhých. 



ZE ŽIVOTA VDV
připravila Barbora Sehnalová, Foto: Zdeněk Chrapek, Tomáš Řechtáček, Jiří Stokláska, Petr Zbranek a archiv VDV

Svíčka za Olgu Havlovou 
V pátek 27. ledna uplynulo 27 let od úmrtí Olgy Havlové. U této příležitosti pozvali zástupci 
nadace širokou veřejnost, aby společně zavzpomínali na výjimečnou ženu, kterou nepochybně 
Olga Havlová byla. Na pietním setkání u hrobky manželů Havlových promluvili Anna Šabatová, 
signatářka Charty 77 a členka správní rady nadace, Monika Granja, ředitelka nadace, a farář 
Miroslav Erdinger. K uctění památky přispěl svým pěveckým vystoupením sbor Besharmonie. 

Vánoční večírek s výjimečným vystoupením 
Po dvouleté odmlce bylo načase obnovit vánoční setkání pro příznivce VDV. 
Na jednom místě se tak v prosinci loňského roku sešli členové správní a dozorčí rady, pracovnice 
nadace, dárci, dlouholetí podporovatelé a nadační dobrovolníci. Někteří účastníci vzpomněli 
na Olgu Havlovou, jiní zhodnotili rok v nadaci a zapsali si do diářů plánované nadační aktivity. 
Tanečním a pěveckým vystoupením akci obohatil romský taneční soubor a ukrajinský pěvecký 
sbor z ostravské organizace Vzájemné soužití, jež s nadací dlouhodobě spolupracuje. 

Podeváté udělena fotografická cena „Můj život s handicapem“ 
Na slavnostním ceremoniálu 28. ročníku Ceny Czech Press Photo předala Monika 
Granja cenu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové „Můj život s handicapem“ 
fotografovi Tomáši Řechtáčkovi. Jeho soubor fotografií z psychiatrické nemocnice 
v Horních Beřkovicích vznikal v letech 2019–2022 a je věnovaný lidem bojujícím 
se závislostí. „Během focení jsem se vždy na několik dní stával součástí komunity na 
jednotlivých odděleních, poslouchal desítky těžkých životních osudů, cítil ze spousty 
těchto lidí velké vlny entuziasmu, ale i rezignaci nebo neochotu překročit svůj stín 
a posunout se dál,“ uvedl autor. 

Setkání s dobrou vůlí 
Počátkem ledna se v prostorách VDV uskutečnilo setkání zástupců, dárců, podporovatelů 
a dobrovolníků nadace. Účastníci měli možnost seznámit se navzájem a sdílet své příběhy, 
proč se rozhodli podporovat právě Nadaci Olgy Havlové. Obohacující setkání se neslo 
v přátelském duchu. Nechybělo hodnocení loňského roku a představení plánovaných 
akcí na letošní rok, kdy si připomínáme nedožité 
90. narozeniny Olgy Havlové.  

Beseda s Katarínou Vlčkovou a Ivanou Plechatou 
Pozvání na pravidelnou přednášku VDV přijala zakladatelka Nadace rodiny Vlčkových, 
lékařka Katarína Vlčková, a ředitelka nadace Ivana Plechatá. Účastníci tak měli možnost 
nahlédnout do zákulisí fungování nadace, která usiluje o lepší život tisíců rodin s těžce 
nemocnými dětmi. Část besedy byla věnována tématu rekonstrukce zchátralé usedlosti 
Cibulka na Praze 5, kde do roku 2026 vznikne Středisko dětské paliativní péče 
s lůžkovým hospicem. 

Závodníci Jizerské 50 přispěli 80 000 Kč na monoski pro Lucii
Již pošesté podpořili závodníci Jizerské 50 prostřednictvím VDV sportovce s handicapem. 
Běžci a běžkyně, kteří se rozhodli přispět finančním darem při úhradě startovného na 
legendární závod, pomohli Lucii pořídit si vlastní monoski. „Všem, kdo jste mi přispěli 
na koupi mé monoski, chci moc poděkovat. Umožnili jste mi, že mohu opět lyžovat. 
Pro mne je to báječný pocit. Všem držím palce na letošní závod. A nezapomeňte: Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se,“ vzkázala Lucie. 
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DOBRÉ ZPRÁVY 1/2023

Cena Olgy Havlové je prestižní ocenění lidí se zdravotním 
znevýhodněním, kteří se vyrovnali se svým handicapem  
a sami nadále pomáhají druhým.

ZNÁTE NĚKOHO TAKOVÉHO?  

Pokud ano, nominujte ho na tuto cenu! 
Nominovat kandidáty lze do 11. dubna 2023  
prostřednictvím webových stránek  
www.cenaolgyhavlove.cz.

POZNAMENEJTE SI DO DIÁŘE 
připravily Monika Granja a Barbora Sehnalová 

22. března – slavnostní pojmenování Stromu Olgy Havlové na Senovážném náměstí 

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

11. dubna – ukončení nominací na Cenu Olgy Havlové 2023

19. dubna – sázení Stromu Olgy Havlové v Ostravě

20. dubna – setkání u Stromu Olgy Havlové v Olomouci-Topolanech

27. dubna –  zahájení veřejného online hlasování o držiteli Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy 
Havlové 2023

30. dubna – uzávěrka pro přijímání žádostí do grantového programu Sasakawa Asthma Fund 

3. května – setkání u Stromu Olgy Havlové v Poděbradech

15. května – ukončení hlasování o držiteli Ceny veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové 2023 

20. května – setkání u Stromu Olgy Havlové v Kořenově

26. května – setkání u Stromů Olgy Havlové v Unhošti a Lázních Bělohrad

29. května – slavnostní předání Ceny Olgy Havlové a Ceny veřejnosti v Národním muzeu

31. května –  uzávěrka pro přijímání žádostí o akční granty zaměřené na posílení neziskových 
organizací ve výzvě programu Active Citizens Fund 

31. května – uzávěrka přihlášek do dalšího kola lékařských seminářů v Salzburgu 

1. června – setkání u Stromu Olgy Havlové v Týništi nad Orlicí

6. června – setkání u Stromu Olgy Havlové v Příbrami

10. června – setkání u Stromu Olgy Havlové v Hrochově Týnci

13. června – čtvrtý ročník charitativního turnaje Golf dobré vůle v Panorama Golf Resortu Kácov 

26. června – setkání u Stromu Olgy Havlové v Praze-Kunraticích

27. června – setkání u Stromu Olgy Havlové v Rychnově nad Kněžnou

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz  
a také na www.activecitizensfund.cz.

CENA OLGY HAVLOVÉ 2023  
NOMINACE


