
VÝBOR DOBRÉVŮLE
nadace Olgy Havlové

Zpráva o činnosti za rok 1992



Mtlíp áte/é,

p edkládáme zprávu o čnnosti za rok í992. Dočtete se v ní
nelén o ínančním hospoda ení, ale za každym číslem a větou
naldete člověka, 1émuž není lhostel'ny osud druhych. Je to tedy
zároveň í vysuědčenío stavu ltdskych srdcí Bezléiich ěasti by
se nepodaň'lo nic.

Děkuii všem, kdo pomohli, P edevším iim isou určeny
následujícístránl<1l MalTprávo vědět, na čem se společně s námí
podilelt.

;Pn {fr/lťhry
únor í993 p edsedkyně Vyboru dobré vu/e



Korunové konto Kěs _ 428 293/0300 ěSoB praha

zůstatek z roku 1991
celkové prljmy za rok 1 992
celkové rn daje za rok 1992
z statek za rok 1 992

4 610 351 ,77
9 963 560,04

1 1 216 338,23
3 357 573,58

Peníze,kterébylyvyplacenyzkonta,jsounašepíméÍinančnídaryvevětšímťevšak
proplacené íaktury za texársre p íjtroje a pomťrcky pro postižené spoluobčany,

každou částku schvaluje v bor oooré vťrie na'svém zasedání a teprve po schválení se

provádějí v platy pouze baňkovními p íkazy, které podepisují zmocnění členové V; boru

dobré v le.

Dolarové konto UsD - 01 -9718090/030q ěsoe praha

zťrstatek z roku 1991

celkové prrjmy za rok 1992
celkové rn daje za rok 1 992
zůstatek za rok 1 992

356 288,96
210 012,04
51 1 290,86

55 01 o,14

čsoe praha
Markové konto DEM - 01 -9718020/0300

zťrstatek z roku 1991
celkové prúmy za rok 1992
celkové rn daje za rok 1 992
zťrstatek za rok 1 992

Vl roční finanční zprávu podává Naďa Slavíčková,

162 600,96
250 315,90
275 737 ,14
137 179,72



450
485
169
147

7
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KdYbYchom měli vŠechny dárce jenom vyjmenovat, byiy by to nekonečné
rady, dlouhli seznam jmen. Proto jsme je rozdělili do několika skupin:

V roce 1992 p ispěl: poěet dárcri: celkem Kčs:

částkou do 100,- Kčs
do 500,- Kčs

do 1 000,- Kčs
do 5 000,- Kčs
do 9 999,- Kčs

Rovn ch 10 000,- Kčs poslali:

38 856,_
165 107,-
161 o82,-
391 876,-
52 985,_

/G

Marie Jadrná
Hana Stoklasová, Praha
J. Klimešová, Praha
lng. Petr Karas, Praha
Taťána KóhIerová, Náchod
vlasta pacovská, praha '
OIga Sobotková, Nitra
lng. Michal Kopeclqi
TOP EKO, Praha
schulzová, praha
Věra Krejsová, Praha
Firma ZAREK
Masokom binát H roznětín
Sigmaarmatury, spol. s r.o,
obecní urad Tachov
Ing. Otakar Bureš, Praha
Městskl urad Jindrich v Hradec
Městskl urad Valašské Mezi íčí
Městsk , iŇad Mnichovo Hradiště
Agrobanka, Praha
CCA Praha, spol. s r.o.
Českl hydrometeorologickli ustav, Praha

ALTRON, spol. s r. o.
Domov m!ádeže, Brno
Ing. Václav Kábrt
BOHEMIA TR. SP. s r. o.
Ekoengineering
FERRoMET
VZO FN Motol, Praha
Pozemní stavby, s.p. ZV OS
KOVO, VZO Nová huť - válcovny
Kongregace sester OP
TIBA, spol. s r.o.
Vyírobní družstvo PROKL| MA
Mšú Hlohovec
PHlLlPS, Praha
OS KOVO obráběcí stroje
T B Plast V. O. S,
lng. Jan Bouma, Praha
SVUoM
Šupich ová, Hav|íčkťrv Brod
TEKRO, spol. s r. o.
M. Smolková, Štěpanov u Olomouce



Více než 10 000,- Kěs věnovali:

FRUTA Brno
V zkumn ustav energetick , Praha_Běchovice
Liberecké tiskárny
Musica Bratislava
čsn praha
panochovo kvarteto - hon orá z koncertu
Manželé Jana aZdeněk Ratajovi, Praha
Nakladatelství Toužimsk - Moravec
Manželé ze Šv carska, kterí si neprejí blit jmenováni

LBD Praha
Čs. konfederace sportovních svazů, Praha
Blanka Bošková, Praha
Jirí Kout
FERONA Hradec Králové
Okresní veterinární správa Plzeň
ČSOn - odborová organizace, Praha
čsog praha
Manželé A. a N. Plíhalovi, Ostrava
René Franěk, Úvaly
R.Š . z Prahy si nep eje zve ejnění
Anna Svídenská, Praha
Manželé lvan a Olga Sedlákovi, Praha
MOTOKOV Praha
česká televize praha

Bratri Erbenové, Praha-Vikárka
Jan Wágner
RAMICO, spol. s r,o.

Casino Brno
Autopal Novl Jičín
VlPress Praha, časopis Playboy
Městskl urad Špindlerťrv Mll n

TELEMUND|, spol. s r.o.

BOHEM|A videoART A
BOHEMlA video
Richard Maršák, Praha
vlasta pacovská, praha

Hans Joachim Weber , SRN
SONUS ART|ST|S MANAGEMENT, Praha
D|G|TAL Equipment, Praha
BELLEVUE lnterkontakt servis Praha
AKAP, spol. s r.o.

PRoGRES sERVlS Praha _ Horní Počernice
SUPERMARKET SYP - FANDA, Praha 8
S. A. Y., spol. s r.o. pro zahr. obchodní činnost

20 000,_
13 592,_
20 000,-
25 000,_
19 688,_
15 000,_
23 747,-
25 000,_
25 000,-
15 000,-
20 000,_
20 000,_
15 000,-
30 000,-
33 168,_
35 000,_

100 000,-
50 000,-
50 000,-

150 000,-
50 000,-
50 000,-
70 000,-
50 000,-
50 000,-
60 000,-
15 000,-
17 612,-
20 000,-
15 000,-
50 000,-
20 000,-
14 600,_
35 600,-
20 000,_
20 000,-
18 000,_
15 000,_
28 000,-
65 000,-
15 000,-

100 000,-
100 000,-
125 000,-



CASToRIA
lvan chadima
S. A. Y., spol. s r.o. pro zahr. obchodní činnost
věra Ledvinková
RT PLUSsr.o.
Maraton reditele firmy Coopers + Lybrand Mr. Johna Huntera,
kter spohzorovaIy další firmy:
Rhone-Pou!enc, Probu-Gas, Digital Equipment, BeI! Attantic Eu rope,
Ryden lnternational,Rothmans of PaIl MalI,British Ainruays,
Balfour Beatty,Barclays Bank,Johnson+Johnson p inesl
vyinos celkem
Vít Horák
BTl,. spol. s r.o.
Dar k uctění zem elé dcery Květy Brumové
věnovala matka ceciIie Šindelárová
Gabriela pacoldová
Alena Šedivá
lnvestiční banka, praha
Staronová galerie
B|ONIC CS s.r.o.
Sbírka dětí ve školách nymburského okresu
vlitěžek z kulturního programu sira petra ustinova
J.K. si nep eje zverejnění
LloNS OLUB Kóln cALlGULA věnovat pro sociálně
slabé občany Prahy 4, starší 70 let
Hrabě Jind ich Kolowrat Krakovskyi
Manže!é Tatána a Rudolf Firkušní
Honoráre Mistra Firkušného, které věnoval VDV
Mistr Martin Turnovsky - v ,těžek z koncertu FoK

100 000,_
25 000,-

100 000,-
50 000,_
20 674,-

215 400,-
50 000,-
50 000,_

20 000,-
80 000,_
50 000,_
30 000,-
10 500,_
73 290,-
42 7o0,-
78 300,_

100 000,_

34 560,_
30 000,-
30 000,_
54 000,-
30 000,_

1 000,- DEM jsme dostali od:

Flelmuth O. Walter
Milada ldrová, Praha
Jlrí Kende, Berlín

Více než 1 000n- DEM darovali:

lrene sibeth, wedel
Maria Kohlstedt, Berlín
Hraběnka Monik Weidenkopf

česká filharmonie z koncertu v zahraničí
Dr. Paul Slaton, Ruth Sharris, Viktor Glaser
a Viktor Kende - společně

4 350,_ DEM

5 530,_ DEM



Rita Gervais _ Weibel, Geisberg , švl carsko

YAMAHA EUROPA G. m. bH

Elisabeth Lenzeder
Gerhard J.M. Naumann
Arnold stein
Brogle-Furrer PlA
opát Weinberger, Stitt Wilhering, Rakousko

Kólnische Rundschau Verlag
Dar diplomatického sboru v Praze, kterl p edala

paní Elisabeth Hansen-Poulsen
bsobní dar choti prezidenta JAR de Clerk

LIONS CLUB Berlín
pan Grůnwald
Dr. Erika Ahlbrecht, Německo
Digital Equipment GmbH

1 200,- DEM
10 000,-DEM
2 4oo,-DEM
5 000,-DEM
5 000,-DEM
1 500,-DEM

15 000,-DEM
11 500,-DEM

1 690,-DEM
5 000,-DEM

61 000,-DEM
5 000,-DEM
2 000,-DEM

14 000,-DEM

Na dolarové konto nám v roce l9!3p igpěli:

Pierre Prousek (Jean De Luz)

Autorské honorá e Václava Havla (Aura_Pont)

kulturní akce sira petra ustinova
European Cooperation Fund

Dar diplomatického sboru v Praze, ktery p edala

paní Elisabeth Hansen-Poulsen
Noel + Harriet Levine
Čáslavslq + Peka ová (Birsfelden)

H.N. Gorin
Sbírka v Pa íži organizována radnicí za pomoci

Madame J.chirac a našich kraianek pri akci Betlém

viktor Glaser
Sony Corporation
Boscaro Viegilio
Dar z Japonska
Dar naší odbočky z Kanady
Vlasta Brychtová
sokol Minnesota

609,56 USD
4143,75 USD
1 657,50 USD

27 422,- USD
416,- USD

306,-USD
200,-USD
355,24 USD

1 000,- USD

1o2 991 ,13 USD
500,- USD
800,- USD
878,- USD
766,99 USD

17 468,81USD
2 000,- USD
2 000,- USD



l Nemocnici v Plznl jsme prispěli na životně nezbytnli
d chací p ístroj pro umělou ventilaci plic

l Pro těžce nemocné dítě na operaci rozštěpu páte e
jsme věnovali

l Kontu ,,Banka kostní d en ě" a na dárcovství
kostní d eně jsme poslali

l Arcidiecézi Hradec Králové, která hostí děti a matky
z Jugoslávie, byla věnována částka

l Gymnázium sluchově postižené mládeže v Praze 2
si mohlo za prispění manželťl Chiracovyich koupit
prenosnou naslouchací soupravu pro osm student ť

l Vybavení pro hematologickou jednotku intenzivní péče
FN ll, Praha2bylo zakoupeno z daru manžel Chiracou, ch

r FN I, Praha2, l. interna od nás dostala
Cardiostat s príslušenstvím

r Ma| m pacientťrm st ediska diallizy v nemocnici
v Ostravě - Vítkovicích koupiLVDV jedno dialyzační k eslo

l Federaci rodičťr a prátel sluchově postižen ch
jsme zakoupili pokladnu

l KIub Diana, kterl sdružuje v Brně ženy po ablaci,
využil pro svou činnost částku

r Príspěvky na dětské vozíky jsme poslali do šesti rodin
v celkové hodnotě

l Malému pacientovi z Ružomberoku jsme pomohli
pri obstarání protéz z Německa

l Radiologickému odděIení nemocnice v Bratislavě ;

jsme zakoupili mamograf
r Náš príspěvek na Leksellťrv Gamma-n ž
l Na podporu zaměstnání zdravotně postiženl ch

jsme věnovali občanskému sdružení TITAN Pardubice
l Pro dětskou jednotku intenzivní péče nemocnice

v Česklich Budějovicích jsme spolu s kanadskou odbočkou VDV
zakoupili hemodynamickli monitor CARDIOCAP s p íslušenstvím

I Dvanáct těžce nemocnlich pacientů z celé republiky jsme
vybavili kyslíkoq mi koncentrátory, f,á néž byl věnwán
i rnitěžek 250 000,- korun z módní prehlídKy v hotelu Atrium

l Charltnímu domovu ve Fr dlantě jsme na základní z,a ízení
prispěli částkou

l Sdru žení Naděje na vánoční pohoštění pro bezdomovce
l Léčebna Bohnice mohla koupit z našeho príspěvku

vánoční dárky pro své pacienty z gerontoIogického odděIení
l Městské jesle v Pardubicích dostaly rehabilitační stťtl

pro cvičení dětí Vojtovou metodou

100 000,-Kčs

10 000,_DEM

200 000,-Kčs

100 000,-Kčs

335 888,-Kčs

392 225,- Kčs

1U 007,-Kčs

65 450,-Kčs

4 900,-Kčs

5 OOO,-Kčs

31 367,- Kčs

7 500,-Kčs

64 000,-USD
1O7 000,-Kčs

100 000,-Kčs

773 180,-Kčs

717 600,-Kčs

25 000,-Kčs
20 000,-Kčs

10 000,- Kčs

15 000,-Kčs
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I Společnosti psoriatiků v Bratislavě byla koupena
oza avací |ampa

sŽivot obyvatel domovťr dťrchodcťt ve Vyškově ,Unhošti,
SedIčanech a Plzni jsme zp íjemnili nákupem vodních sedaček

l Na vybavení rehabilitačního koutku pro Zvláštní školu
Mohelnice jsme dali

l Dva rehabilitační prístroje RECK MOTO-med ,,pico"
pro mechanoterapil ochrnutyich končetin pacientů
ustavů v Kladrubech a Hrabyni

r Príspěvek na nákup speciálního vozíku pro zdravotně
postiženou paní ze Zák an

l Keramickou pec pro ÚSP Písečná u Žamberka
l Hydraulickli zvedák jsme věnovali starlím manželťrm

v Teplicích
l Deset šicích stroj značky Lucznik jsme zakoupili a rozdělili

chráněnym díInám různych ustavrj sociální péče
I Teplé nánožníky a pláštěnky do deště pro zdravotně

postižené děti z ALVALIDY Liberec
l Zvláštní školy ve Vysokém Ml tě , Písku a Medzilaborcích

dostaly príspěvek na vybavení díIny a nákup hraček celkem
l Pomocná škola MIadá Boleslav pot ebovala na r zné pom cky
l Farní charita Popice u B eclavi nás požádala o materiá!

pro chráněnou dílnu zdravotně postižen ch
r Na zájmovou činnost dětí z ustavu Marianum v Opavě
r Pět polohovacích lavic jsme koupili pro odborné učiliště

zdravotně postižené mládeže v Nové Bani
a z dražby obrazů zvláštní školy v Čech ách pod kosí em

,,Poraněné duše" jsme zakoupili jeden obraz
I Príspěvek na porádání v stavy vyítvarnych děl duševně

nemocn ch v Emauzském kláštere, kterou organizoval FOKUS
I Do Rehabilitačního ustavu v kladrubech u Benešova

jsme pro učely hipoterapie s prispěním podniku Motokov
koupili dva koně

l Huculskli hnědák Omar byl zakoupen Oo ÚSP v Bratislavě
I Ortopedické hole a írancouzské berle se čtyrnožkou

pro nechodící malé chlapce
l Dva komunikátory HAS| dostali těžce zdravotně postižení

v Ústavu Hrabyně
I Dvě sady náhradních filtrů k antialergick m kufrík m Hólter

pro astmatické děti
l Vzduchov univerzáIní filtr pro dětskou alergologii

v Ústí nad Labem
l Šest ortopedickl ch vozíkrj Meyra pro těžce postižené děti

z Prahy, Krmusína, Popradu, Hradce Králové a Liberce
jsme zakoupili z daru opata Weinbergera z Rakouska

11 500,_DEM

29 52O,-Kčs

9 950,-Kčs

241 268,-Kčs

64 500,-Kčs
13 900,-Kčs

9 450,-Kčs

25 000,-Kčs

12 000,-Kčs

30 000,-Kčs
10 000,-Kčs

9 749,-Kčs
10 000,-Kčs

14 850,-Kčs

10 900,-Kčs

25 000,-Kčs

75 000,-Kčs
40 000,-Kčs

4 836,-Kčs

96 790,-Kčs

9 016,-Kčs

3 200,-Kčs

272 225,-Kčs



J ozarovací laser dostala Dětská léčebna pohyboqich poruch

v Boskovicích
l Molitanovou rehabilitační soupravu jsme věnovali

ústavu sociální péče Jindrichov ve Slezsku

l Rehabilitační stťrl Rvs 3 pro Denní dětské sanatorium

v kežmaroku
r Vlilet mentálně postiženlich dětí ze StráŽe nad NeŽárkou

do Prahy jsme podporili částkou

l Dva rehabilitační stoly pro vojtovu metodu jsme věnovali

Dětskému stacioná i v praze 8 a v kladně

l Domovu dťrchodcťr v praze 8-Bohnicích na rehabilitační

vybavení za pomoci paní de Clerk

l Domovu d chodc ve žiaru nad Hronom jsme poslali ARJO-|ťtŽko

l Kojeneck ustav Sulická ulice Praha 4 dostal na za ízení

a dále na zakoupení dvou rehabilitačních stolŮr s elektroPohonem

lzaopravu vozíků pro naš e zdravotně postižené jsme zaplatili

l Na rekreaci dětí z uprchlického tábora, kterou Porádala YMCA

isme prispěli

JZadopravu kamionťr ze zahraničí s nejrťrznějŠÍmi Pom ckami

a prístroji, kterlimi jsme podělili zdravotně postižené

ve 195 místech v republice, jsme vydali celkem

l Príspěvek na protézu těžce postiženému

I \a záimovou činnost Modrému klíči praha

aZvláštní škole Spišská Nová Ves
l Na za ízení sklenít<u ÚSPM Kyjov

l Príspěvek na transplantaci jater

l Pro vybavení dětského oddělení psychiatrické léčebny

Dob any věnován v těžek módní prehlídky

l l'rla opravu očního laseru nemocnici v sumperku

l Sluchadla pro neslyšícího chorvatského chlapce

l polohovací lťržko a další pomůcky pro neurologické oddělení

nemocnice P raha-Vinoh rady

l Dětskému pantomimickému souboru neslyšících

zakoupen audiotechnickyi prístroj pro práci s hudbou

l prístroj na stanovení dia gnózy dostala OČní léČebna Nové ZámkY

l príspěvek na zakoupení elektrické tríkolky osmnáctileté dívce

l Osaměll m matkám, které žijí v za ízení pri Ústavu

pro mlá dežv černovicích u pelhrimova, jsme věnovali

na kojenecké v bavičky pro deset dětí

l Na zakoupení oxymetru, ktery monitoruje zák|adní vitální

funkce novorozenc , jsme věnovali dětské klinice v Olomouci

l ceny pro vítěze ,,Her bez hranic" tělesně postižernych

ve zbůchu u plzné za

53 900,-Kčs

35 000,-Kčs

34 000,-Kčs

2 990,-Kčs

30 000,-Kčs

47 B}O,-Kčs
114 956,-Kčs
1 10 000,-Kčs
30 000,-Kčs
17 950,-Kčs

16 500,-Kčs

379 653,-Kčs
36 913,-Kčs

20 000,-Kčs
28 000,-Kčs
20 000,-DEM

100 000,-Kčs
50 000,-Kčs

8 979,- Kčs

90 000,-Kčs

9 900,-Kčs
260 000,-Kčs

5 000,-Kčs

50 000,-Kčs

100 000,-Kčs

9 000,-Kčs



l České kato|ické charitě pro uprchlíky z Jugoslávie
l Na zakoupení strihacího stroje pro lNHAND,

kteryi umožňuje práci zdravotně postiženym ženám
I strední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež

,l Praze jsme vybavlli hudebními prístroji za
r ' i d chací prístroje Hólter dostala nemocnice Bulovka,

Prievidza a Ollvova nadace Říčany
l lvotrak-prídavné za ízení k mechanickému vozíku,

které slouží podobně jako e|ektrick, vozík - bylo věnováno
jednom u ze zdravotně postiženlich

l Príspěvek na prístroj pro porodnici a gynekologii v Trutnově
I obchodní akademii ve slaném na zájmovou činnost

zdravotně postižen ch
l Nestátnímu dětskému domovu korkyně jsme prispěli

do začátku

100 000,- Kčs

20 000,-Kčs

3 000,_DEM

3 000,_DEM

26 949,-Kčs
100 000,-Kčs

10 000,-Kčs

20 000,-Kčs
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l Nakladatelství Šulc a spol. Praha věnovalo pro děti

500 ks knihy ,,Brundibár" v hodnotě

l ART|A Praha predala tituly ,,Encyklopedie hmyzu"
a ,,Tradice lidové tvorby" v ceně

l Agentura VPK darovaIa mal m čtenárťrm 10 000 pub|ikací

,,Pohádky vych ázejícího slunce" celkem za
l Nakladatelství Bíly slon nám predalo Wenigovy velikonoČní

a vánoční pohlednice a dárkové publikace ,,Ave Praga"
a ,,Vivat Mozar1"

l Nakladatelství Paseka potěšilo nejmenší děti

vystrihovánkami a skládankami za
f Pražské silniční a vodohospodárské stavby Praha

nám predaly prikrl vky, vatované prošívané bundy,

oděvy a spací pytle za
r Firma NOKO darovala jeden čistič vzduchu

a zvlhčovač vzduchu značky B|ONARE za
r TELECOM instaloval VDV telefonní st ednu v ceně
f Z hotelu Axa jsme dostali nábytek, ložní prádlo, ručníky

a nádobí za
r Firma IKEA zarídila vybavení celé kuchyně

! Americká firma Master FOODS p ivezla stadkosti,
kterlimi jsme podělili zdravotně postižené děti v celé republice

I Clive James věnoval našemu Videojournalu
plrofesionální kameru SONY a strihací pult v ceně

l Darem starostů šv carsklich kantonťr, kterli zprost edkoval
náš krajan, dostal VDV kameru s príslušenstvím

r Firma Mach darovala stavebnice Merkur, anglická autíČka,

dětské osobní počítače, hrací strojky a mnoho dalších hraČekza
a dáIe 268 kazet k počítačťtm za

I Teplákové soupravy rozvezlo do sedmi dětsk ch domovťt

Obecní zastupitelstvo z Lysé nad Labem za
r Firma CONNECO posílila zdraví zásilkou 70 krabic

s vitaminy - celkem 21O0 kusťt

l Společnost Rakousko-československého prátelství dovezla
mechanické i elektrické vozíky, dětské kočárky Buggy
a různé další pomůrcky pro handicapovan é za

r Šroda Volkswagen, d.s. Mladá Boleslav
darovala Škodu Pick-up

28 500,-Kčs

90 000,-Kčs

198 000,-Kčs

10 000,-Kčs

25 000,-Kčs

60 000,-Kčs

3 000,-Kčs
10 000,-Kčs

150 000,-Kčs
150 000,-Kčs

5 290 000,-Kčs

250 000,-Kčs

100 000,-Kčs

1 391 331 ,-Kčs
32 160,-Kčs

51 340,-Kčs

105 000,-Kčs

2 000 000,-ATS

162 000,-Kčs
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a dále auto značky Forman , v kterém se vozí
mentálně postižené děti z Domova svaté rodiny

r Firma Quelle věnovala pro mládež 26 párů lyží
al počítač s monitorem

l Firma Symed dala pro Hamzovu dětskou léčebnu Luže Košumberk
nov prístroj FOTOST|M pro světelnou akupunkturu

r Firma NEXT věnovala bezpečnostní dve e
včetně montáže v ceně

r Technosport Praha prispěI učastníkťrm ,,Her bez hranic"
v Plzni sv mi spottovními baťtlžky, peněženkami
a dalšími drobnlimi dárky za

l Mandarinky na vánoční stťrl pro děti jsme dostali od firmy
PASCAL - Doležal

I JOVA Praha rozdala pro důchodce v Praze 4
mléčné pochoutky za

r Firma HASBRO lnternational se zastoupením v Praze
se rozhodla potěšit dětské domovy zásilkou hraček : panenky Sindy,
skládanky, společenské hry a poníky jsme tak mohli predatza

I I.B.A.C.velkoobchod Brno daroval ozdoby na vánoční
stromky do nemocnic

r Digital Equipment Praha vybavilo alergologické st edisko
v Praze 8 - Bohnicích prístroji v hodnotě

r Firma Mattel věnovaIa své oblíbené Barbíny a další hračky za
l Edrt rozdal gramodesky za
l Epiag'Dalovice nám pomohl vybavit nejrťrznějšími

porcelánovlimi vlirobky radu stavťl sociální péče
aTUZEX Kou im shromáždil kojenecké zboží

prcl nejmenší v hodnotě
l Tesla Jablonné nad orlicí věnovala astmatik m 5 kus

ultrazvukov ch inhalátorťt
l cirkus kludsky pozval na svá p edstavení diváky z dětsh. ch

donrovťr - vstupenky v hodnotě
l Lucernafilm kinos daroval dětem známé želvy Ninja

a další hračky v ceně
l Deník Mladá fronta Dnes zve ejnil zdarma

Programové prohlášení VDV v inzertn í p íloze v hodnotě
l Lucernafilm usporádal pro děti ve 40 kinech v republice zdarma

predvánoční p edstavení filmu ,,Sám doma" v hodnotě
l Restaurace a jídelny Trutnov daly dárkové predm ěty za 1

r Firma BaGal Kralupy nad Vltavou poskytla 5 kusů
čističťt vzduchu za

198 000,-Kčs

70 000,-Kčs

20 000,-Kčs

25a 000,-Kčs

14 693,-Kčs

4 000,-Kčs

11 555,-Kčs

300 000,-Kcs

23 231,-Kčs

14 000,-DEM
126 450,-Kčs

5 275,-Kčs

200 000,-Kčs

354 932,-Kčs

5 000,-Kčs

7 000,-Kčs

100 000,-Kčs

34 000.-Kčs

20 000,-Kčs
269 697,-Kčs

11 688,-Kčs

h
l
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l TeleAlarm - dvě účastnické stanice pro staré a nemocné
opuštěné lidivěnovala íirma Kreutler Praha - předalijsme,,Životu 90" 12 000,-DEM

l Paní Eva Krausová dovezla pomůcky pro nevidomé
ze Švlicarska v hodnotě

t Pečovatelská služba Zásmuky dostala moped Babetu, kterou
věnoval prostrednlctvím VDV prezident Václav Have!

l Dar Velvyslanectví Dánského království - prístroj Flame
Photometer dostala poliklinika v Praze g

z Kociánky a dětem se zbytky zraku v Brně-Pisárkách
l Miss Fox z Kanady věnovala vůz značky Favorit,

kterli jsme predali Gerocentru v Praze 8

l 15 000 barevn ch míč nejr znějších velikostí od íirmy Egmont
a Velvyslanectví Dánského království jsme mohli rozdělit
mentálně postiženl m dětem po celé republice 5 000 000,- Kčs

l 10 počítačti a 2 tiskárny se základním vybavením věnovala
tajvanská íirma Sunnytech do Brna pro zdravotně postižené děti

30 000,-Kčs

7 000,-Kčs

35 043,_DK

260 000,-Kčs

150 000,-Kčs
l British Airways zorganizovaly pro dvě těžce nemocné dívenky Dagmarku a Marušku

letech1i zé4ezd do Disneylandu na Floridu, aby jim udělali radost.

l

l
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l Adventní ka|endáre věnovala flrma schiestl z Rakouska
dětem v ekologicky zasažen ch oblastech

l Konzervato i pro nevidomé z Prahy se nám podarilo zajistit
moderní ekologické kotle pro kotelnu školy, které věnovala
firma Burghaus Essen a Stiebel Elektron Hydrotherm
z Německa v hodnotě

r Firma Siemens vybavila centrálu Pražského hradu
počítačov m terminálem pro nevidomé zaměstnance

r US Army Hospita! Augsburg p edala lékarské knihy a časopisy
pro potrebu lékar

l Variety Club lnt. zakoupil mikrobus Sunshine Coach,
kter jsme věnovali nemocnici v Motole

r Firma Braun Melsungen Německo a V zkumn ustav antibiotik
a biotransformací Roztoky u Prahy věnovali 5 enterálních pump
a parentarálnív živu dětskému oddělení
Fakultní nemocnice praha 2

l Čechťrm a Slovákům z okolí Černobylu jsme darovali atlasy
a reprezentační publikace ART|E v ruštině

r Firma Aquatek vybavila dětské stacionáre a Dětskyi domov
v Teplicích čističkami vody

I Dr. Jerome BIum z Kaliíornie v USA věnoval 90 uměIlich
oČních čoček pro ll. Fakultní nemocnici, Praha Karlovo náměstí

t Paní Elisabeth Hetter - Heiser, Kóln Německo, poslala
na nezbytné vybavení V!NCENTINA ve Šternberku na Moravě,
kde žije 300 zdravotně postlžen ch

l Akademickyí socha Michael BíIek dal Vl boru dobré vůle
sochu v hodnotě

l Akademická malí ka Jana Kubíčková z Bratislavy
věnovala sv j obraz,,Poezie"

l Vystavovatelé hraček v pardubickém muzeu: Gumotex B eclav,
chodovia Domažlice, v robní družstva lrisa vsetín, Domino,
Kovap, Dubena, Směr, Tvar, Slezanka,
dáIe Jas Stráž nad Nežárkou, Formy a Plasty Chuchelná,
Kovozávody Prostějov, íirma Vohnickli Tu rnov,
Druplast Kuklov, Gama Trhové Sviny a Továrny dětsk ch
vozide| Mělník, se rozhodIi věnovat své exponáty dětem
z nejrůznějších dětskl ch domovrj

l Mikrotechna Modrany věnovala 1

pro těžce nemocného pacienta
a 1 odstredivku pro biochemickou
predali Nemocnici Pod Petrínem

kysl íkovyi koncentráto r

laboratot, kterou jsme

15 000,-Kčs

000 000,-Kčs

25 000,-DEM

100 000,_UsD

35 000,-UsD

25 000,-Kčs

90 000,-Kčs

12 000,-Kčs

22 50o,- USD

22 000,_ DEM

50 000,-Kčs

70 000,-Kčs

59 800,- Kčs

66 000,-Kčs
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l kompletní vybavení chráněné dílny poslal Ústavu
pro mentálně postižené muže v Hranicích u Aše
prost ednictvím v boru dobré vťrle Lions club kóIn
CAL|GULA z Německa

I Nemocnici kladno jsme zprost edkovali dar 70 postelí
od Lions Clubu Kóln CALIGULA z Německaza

l Lions Club Kóln CAL|GULA vybavil chirurgické oddělení
nemocnice slan v hodnotě

l Lions Club Bamberg věnoval Katolické charitě invalidn í vozíky
a další dary spoIu s Lebenshilfe za

I korejská firma samsung věnovala 8 počítačrj se dvěma
tiskárnami Ekonomické škole - obchodní akademii
Pro zdravotně postižené v Janskyich Lázních a Speciálnímu
soukromému gymnáziu \NTEGRA v Brně

I Dětská alergologická ordinace v Praze 8 byla vybavena
speciálními prístroji od prátel z Hamburku

I Firma RAMA věnovala jeden kopírovací stroj v hodnotě
l polaroid daroval 25 fotografick ch aparátri a filmy

pro dětské domovy

a zahradnictví praha 9 potěšilo nemocné na Bulovce
a v Domově dtjchodcťt v praze 8 růžemi za

I Nakladatelství Čtyrlrstek věnovalo mal m čtenárťrm
svůj časopis v ceně

l Nakladatelství zERAs zásobilo mládež dobrodružnou četbou
a k ížovkami

l Obchodní drjm Máj poskytI ptetac í p ízi pro ruční práci
zdravotně postižen ch

l Sponovní škola v Praze 10 věnovata svetry, oteplovačky,
tenisky za

t Paní Mariapia Fanf ani z ltálie poslala kamion nejrťrznějších
potreb pro kojence za

l paní Huguette Maier ze Šv carska nás zásobila
kancelársk m nábytkoffi, počítačem a faxem

I Právě tak paní Anna Bonhardová nám zprost edkovala
dar firmy software z Rakouska: kancelárské stoly,
židle, počítače, záznamníky a další potreby

t Naše lond nská odbočka věnovala na nejrťrznější
zdravotní pomricky a potreby

l z Holandska jsme dovezli od naší pobočky 4 kamiony
zdravotních pomťrcek, postelí i šatstva , které shromáždili
manŽelé Nieuwenhofovi a manželé Rauszovi a paní Bavius

150 000,-Kčs

350 000,- Kčs

350 000,-DEM

15 000,_ DEM

22 0}},_USD

15 000,- DEM
400 000,-Kčs

75 600,-Kčs

10 000,-Kčs

30 700,-Kčs

100 000,-Kčs

90 000,-Kčs

40 041 ,-Kčs

900 000,-Kčs

20a 000,-Kčs

250 000,- Kčs

4 000,_ GBP

3 000 000,- Kčs
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a z norské odbočky vypravila paní Jana strgmsness
jeden kamion zdravotnicklich pot eb, 38 invalidních vozíkťl,
133 kusŮ rehabilitačních a kompenzačních pom cek, chodítka,
pojízdné sedačky dětské i pro dospěIé v hodnotě

r Švl7carská odbočka v Lausanne, kterou ídí
Dr. Helena Leimgruber-Hájková, v roce 1992 po ádala
p edevším různé benefiční akce a proto mohla zakoupit
Pro peČovatelskou službu v Praze 6 počítač se vším vybavením
pro pohotovější a prehlednější činnost za

l Paní Olga Wister poslala celkem 14 kamionů s nejr znějšími
zdravotnickyími pomůckami ze Švédska. z toho 6 kamionů
za pomoci lngema Olsson a z LlC - Hygien Aneby a 8 kamion
od sten Holmena ze solna. kamiony obsahovaly
jednorázové pleny, invalidn í vozíky mechanické i elektrické
pro děti i dospělé, chirurgické rukavice, zved áky ARJO,
chodítka, francouzské hole, zvlhčovače vzduchu,
speciální vany a další pomťrcky a nemocniční postele
a za ízení v hodnotě nejméně

l Naše německá odbočku v Bonnu, vedená manželkou
velvyslance sabinou Grušovou, byla založena teprve
v květnu 1992. Poda ilo se ií už vybavit dětské oddělení
nemocnice ostrava - vítkovice dialyízou v hodnotě

1 500 000,- Kčs

60 000,-Kčs

11 000 000,-Kčs

600 000,-Kčs

v naší v roění zprávé nemohou chybět ani léky, které jsme v roce í992
dostali ze zahraniěí a mohli je rozdětit nemocnicím - samoz ejmě po
odborné konzultaci. Jaké léky to byly, kdo je daroval, v jaké hodnotě
a na kolik míst se rozdělity, se dočtete v našítabulce:

Léky: Dárce:
Finanční
hodnota

kolik míst
jsme podělili

Kardiaka, ATB, protirevffi ,,

chemotherapie
MUDr. Schnóblingová
krajanka z ltálie 450 000,-

Zdrav. materiál, pleny,
potreby pro dia|yzační
strediska a záchrannou
službu Americares 29 066 700,- 10
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lmunoglobulin
pro porodnice Americares 1 361 400,- 46
lmunoglobulin Americares 2 518 000,_ 14

Humánní insuliny Americares 2 492 000,_ 76
R zné léky pro interny,
lůžkové i ambutant.

Gonet Šulcová,
krajanka z Francie 120 543,- 10

Léky pro nemocné
srdečními chorobami

paní H. Mócker,
sRN 13 500,-

Očkovací látky Pasteur-Merieur 1 223 000,_ 12

Rrjzné'léky zejména
pro interny a dětské
oddělení+ATB

Gonet Šulcová,
krajanka z Francie 250 000,_

Léky na snížení
krevního tlaku
a k léčení asthmatu sERVlER 1 684 571, 15

Vitam i ny, cytostatika,
antibiotika UPJoHN 700 000,- 20
ATB, protiasth.léky
a léky pro onkologii GLAXo 2 000 000,_ 31

Léky pro nemocné
srdečními chorobami

Gonet Šulcová,
krajanka z Francie 50 000,-

Katetry, jedn. stríkačky,
nejrůz.léky pro interny

Sylva Langová,
krajanka z Lond na 100 000,-

Katetry Andrea Capachietti 34 000,_ 1

celková hodnota léčiv a zdravotních potreb: 42 063 714,- Kčs
K,9Tě toho zorganizovalo naše zahraniční oddělení.
stáže pro 13 léka ů v hodnotě 30 OOO,- USD
Léka ské knihovny jsme pomohli vybavit
odbornymi publikacemi z usA v hodnotě: 400 000,- Kčs

18
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V bor dobré v le p evzal nábytek a vybavení po SSM v hodnotě 1 595 761,- Kčs.
Rozdělil ho podle pot eby celkem na 15 míst, to znamená do tistavt] sociální péče, aby
sloužil skutečně humanitárním rjčel m. Z majetku KSČ jsme zprost edkovali p edání
charitativním organizacím: dva midibusy lkarus, + ŠXoda 1203 a 15 osobních
automobilr] VAZ a Škoda.

V naléhav ch p ípadech po ádal V bor dobré vt]le několik finančních sbírek.
Děkujeme všem, kdo nez stali lhostejní. Jednu takovou sbírku jsme vyhlásili
rozhlasem na Bílou sobotu.Žádalijsme o pomoc pro astmatické děti.
Na kontě Á + A" se nakonec vaší zásluhou sešlo 124 217,90 Kčs

Pro nemocné, kte í pot ebují koncentrátory kyslíku
jsme vyhlásili sbírku s heslem ,,Kyslík pro..."
sešIo se celkem na tomto kontě

Na protézu rukou mladému chlapci jste prispěli
pod heslem ,,RUCE"

163 076,- Kčs

7 525,- Kčs.

Na Štědn den jsme s vámi byli ve spojení na vlnách rozhlasu a upozorňovalijsme
na naši vánoční sbírku ,D m dobré vtlle" pro nemohoucí, opuštěné a staré
spoluobčany, Cel měsíc vybírali pražští skauti a skautky pod vánočním stromem na
Václavském náměstí za každého počasí.
podarilo se shromáždit 65 853,35 Kčs.

lIl

Ani na nemocné, opuštěné, či zdravotně postižené dětijsme nezapomněli. Poda ilo
se nám pro ně zorganizovat několik pěkn ch akcí a ozdravn ch pobytt}. Díky všem,
kdo mají dobrou vťtli pomáhat. Na další stránce se aspoň ve stručnosti doětete, co
jsme pro děti letos zorganizovali.

Ale než obrálíte list, musíme p ipomenout, že mnoho dalších laskavt ch lidí, kte í
dovedou udělat víc než musí, se do naší bilance nedostalo. T eba pan proí. lvan
Leíkovits ze Šv carska, kter posílá malé Baóorce do Galanty nezbytně nutné léky,
nebo paní Procházková, která vyšila nádhemé ubrusy, jejichž v těžek má p ipadnout
zdravotně postižen m nejméně za 20 000,- Kčs, či pani Slavomíra Holická, která
napletla dětem ponožky.

Za všechnu jejich lásku a pomoc ,,Zaplat'Pán B h!"
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O Letní prázdninové pob[y zajistila ve spolupráci s V borem dobré vr]le OREA.
! ipj9yi|1_1+ turnus pro_555 opustcnlicn obtr, oct"tly"n oomov oó n""rá k Ňj:DalŠÍch 600 dětí ProŽilo část prázdnin v rekreačních oblastech u nás.Celkem 9REAvydala za tyto pobyty , 10 000 000,- Kčs

@ vlat< dobré vrjle z Brna do Mikulova a zpět organizoval vlibor dobré vr]le vespolupráci s Ředitelstvím čSD, Ministerstvem š-rotstvr ón á-áoou sponzorů.Z Častnilo se ho 450 dětí, neslyšícr, nevidomr, zdravotně postiženívoir,lxari. rua tomto
\4 letě budila největší zájem staiá parní tokomótiva. 250 000,- Kčs

@ oatsr vlak dobré vŮle Praha - Saíari Dvrjr Králové byl vypraven pro 400 dětí s kom-binovan mivadami 250 O00,- Kčs

@ rer vlak dobré vr]le.měl trasu košice - vysoké Tatry. organizálory bylitentokrátVl-bor dobre v le, SpoloČnosť fudí dobrej uól" xoši.", Ministerstvo školství SRa Reditelství čSD Praha, Ani tady nechyběla parní lokomotiva 250 000,- Kčs
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@ Cestovní kancelá Bellevue lnterkontakt Servis, Praha umožnila spolu se společností
BIB|ONE pobyt 40 astmatich m dětem z Prahy 4 u mo e v ltálii 65 000,- Kčs

@ 45 mal ch dyslekik s desetičlenn m doprovodem školy lntegral prožilo zdarma
jeden měsíc na švédském ostr vku B|SKOPS ARNÓ, Takou pobyt bychom nikdy
nemohli zajistit, kdyby se ho neujala naše švédská pobočka a p edevším naše
krajanka paní Olga Wister. Dokázala spolu s devíti íirmami z Uppsaly vytvo it
prázdninové zážitky, fld které se nezapomíná.
Hodnota tohoto daru je nejméně 1 350 000,- Kčs

@ 20 astmaiick ch dětí z Neratovic a Prahy 5 se zotavovalo 3 t dny v Davosu.
Hostitelkou byla naše šu carská odbočka, vedená krajankou paní Katjou Sprůngli.

@ v pestalozziho vesničce ve Šv,carsku zajistila pobyt pro astmatické děti v jedné
z ekologicky nejohroženějších oblastí - z Teplicka - další naše krajanka, paní Eva
Krausová. Šlo o dva měsíční zé$ezdy vždy pro 14 dětí a doprovod, Hodnota se penězi
vyčíslit nedá. Všechny děti se zotavily tak, že po návratu nemusely užívat léky,

@ Penzion HERTA hostil v Krkonoších děti z ekologicky ohrožené oblastijeden ! den
zdarma, V bor dobré v le p ispěl pouze částkou 12 000,- Kčs

///
í/ /lr // f1|

{
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P rihlaŠujeme se k myšlence humanitární pomoci lidem,l nebo dlouhodobě nep íznivli zdravotní stav nejsou
sami postarat.

Dosavadní dlouhodobá sociální politika je odsunula do izolace, odklidila
nám všem z očí do ristavů a za ízení, xoe ónyuclr často základní podmínky
k dt}stojnému životu, ošet ující personál a naězité vybavení. vsi.nni jsme šizvykli oddělovat bezmocné, postižené a staré od zárav,. ch a mlaalión. takjako ve všech oblastech života měl stát monopol i v sociální sfé e. proto
dosud ve ve ejnosti p evládá názor, že je o všechny nemocné a nemohoucí
u nás dob e postaráno. zvykli jsme si o tom nepochybovat. stalijsme se takvšichni spoluzodpovědni za současn stav. Ňeieňze jsme nebránili naše
bezbranné, ale p ipravili jsme i sami s-ebe o nejušlechtiíejší pocit - pomáhat
sdílet s druh m jeho starosti.

y žádné civilizované společnosti se stát nedokáže o své postižené
občany postarat sám. všude na světě se lidé sdružují na poŤloc. po ádají
sbírky, organizují koncerty, vl stavy, sportovní a jiné'"k", jejichž v těže'kvěnují na humanitární ričely. l v naší zemi chc'eme pronudit schópnost
humánního jednání společnosti. Musíme se naučit oprauáo vému lidství, kteréje smyslem života.

Chceme:

1. působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky
v sociální politice síátu a na neáostatky v práci sociálních, zdravotnicklicl1
školsh. ch čijinyich institucí aorganizac,

2. N_apomáhat organizačně i íinaněně podle našich možností v konkrétních
p ípadech, kten ch se nemr]že ujmout žádná jiná organizace nebo za ízení,

3. podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty.

Voláme všechny Iidi na pomoc
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kterí pro svůj trvale
schopni se o sebe
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Členové Výboru dobré vů!e:

Olga Havlová - předsedkyně

otka Bednářová Marcela klenerová
věra Čáslavská Marta kubišová
Milena Černá Gaba Langošová
lvan Douda klement Lukeš
Eliška Hranáčová Václav Malý
Jan Kašpar Diana Phipps

Výkonná složka: Styk se zahraničím:

lng, Helena Pleskotová - ředitel Deidre O Byrne
olga Stankovičová - zástupce Harriet Fennell
JUDr. Anna Žáková- právnízástupce Shannon Lawder
Alexandra kosařová - referentka
Naďa slavíčková - účetní
Jana Procházková - korespondence
Antonín Šalanslcý - skladník
Alena koudelová - teleíonistka

Osobní sekretářka paní Olgy Havlové : lva Taťounová

Dobrovolní pracovníci:

Kateřina Kořánová, Jaroslava Šimůnková, Jaroslava Mertlová, Hana Meissnerová,
Věra Hamrská, Zdena Urbanová, Eva Žejdlicová, Nina Kretschmerová, Jana
Lahovská, Jana Hrdá, Marie Myšičková, Marie Prausová, Renáta Wohlgemuthová,
KvětaZílová, Libuše Veselá, ve skladu Libuše Bauerová a Marie Látová.

Naše adresa: Číslo účtu v kč u české obchodní banky:
Výbor dobré vůle 428293l03OO

?ii;í'r.* 1 číslo devizového účtu u české obchodní banky:
FAX 42lU235 28 67 USD: 01 .9718O9O/O3O0
TELEFON 4aa2352494 DEM:01-9718O2O/O3OO

4aa2352835

Naše odbočky v zahraničí - jejich adresy:

Kanada:
canadian-czechoslovak Fund íor Medicine and Rehabilitation
2125 Ward Ave tel, 001-514-748-7749
Montreal, Quebec H4MIT6 tax0O1-514-748-8635
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Německo:
Deutsche Freunde und Fórderer der olga Havel Stiftung e.V.
Am Buchenhang 5
5300 Bonn 1

Holandsko:
The Olga Havel Foundation
Spechtlaan 2
Lieshout - 5737 Pl
Olga Havel Stichting
Pijlkruid 28
1112 PG Diemen

Norsko:

Edv. Griegsv. 25A
5037 Solheimsvik
Bergen

Švédsko:
The Olga Havel Foundation
clo Mrs. Olga Wister
Gammelekevagen 98
190 63 Orsundsbro

Šra carsko:
Assotiation Olga Havel
Branche Helvetique
Valmont 20
1 01 0 Lausanne
Stiftung ,,Guter Wille"
c/o Mrs. Katja Sprungli
Bahnhofstrass e 21
8803 Ruschlikon

Anglie:
The Olga Havel Foundation
104 Elgin Crescent
LondonW1lzJL

USA:
The Olga Havel Foundation
coblence, warner, Hamilton and smith
1370 Ave. of the Americas
NY NY 10013

tel. 004922819197-107
íax 004922819197-302

te!. 0031-49-92-23-90

tel. 00-31-20-6997996

tel. 0047-5-29-66-10

tel. 0046-171-651-16
fax 0046-171-61 1-67

tel. 004 1 -21-653-1 4-39

tel. 0041-1-211-57-77
fax 0041-1-21 1-3435

te!. 0044-71-727-6651
fax 0044-71-727-6513

tel 001 -212-957-9700
fax 001 -212-307-5199
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