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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.

Musíme si pomáhat
 „Musíme si pomáhat“ – film Jana Hřebejka, který se vybaví každému při vyslovení této 
kouzelné formulky. Jakpak by také ne – drama získalo hned pět Českých lvů a bylo nominováno 
na Oskara v kategorii zahraniční produkce. Příběh se odehrává za německé okupace a navozuje 
situaci, kdy se do rodného města vrací židovský uprchlík z koncentračního tábora. Kdo z postav 
městečka mu nakonec pomůže? Kdo překoná svou opatrnost a strach a kdo naopak, navzdory 
„puse plné hrdinství“, v rozhodující chvíli selže? Obstál ten obyčejný „malý-velký“ člověk ztvárněný 
Bolkem Polívkou a jeho žena v podání Anny Šiškové. Určitě to nebyli prvoplánoví hrdinové, naopak 
jejich přirozenost jim velela v tichosti přežívat. Avšak když došlo na „lámání chleba“, poslechli 
své srdce a řídili se vědomím toho, co je správné a před čím uhnout by znamenalo žít do smrti 
s výčitkami.

 Možná je můj úvod s odvoláním se na film Musíme si pomáhat zbytečně dlouhý. Stačilo by 
říci, že také v dnešní době žije kolem nás mnoho „hrdinů“ – obyčejných lidí, nenápadných, nic 
nestavících na odiv, ale pomáhajících druhým tak samozřejmě, jako dýcháme. A ti, jimž chceme 
nyní vzdát hold, si to zaslouží dvojnásobně. Pomáhají druhým, a přitom by oni sami potřebovali 
podporu a sílu, neboť jsou – handicapovaní. A přesto to nevzdali! A přesto se vyrovnali se svým 
postižením a ještě k tomu pomáhají lidem, které osud postihl podobně krutě jako je. 

 Když paní Olga Havlová před dvaceti lety přemýšlela o tom, zda někde u nás či jinde ve světě 
jsou oceňováni lidé s handicapem, kteří našli sílu jít příkladem a pomáhat ostatním tělesně či 
mentálně postiženým, zjistila, že na ně v tomto smyslu nikdo nemyslel. Ona však ano – a vznikla 
Cena Olgy Havlové, která se každoročně v květnu uděluje člověku, jenž nehledě na své vlastní 
postižení myslí na ostatní handicapované a je pro ně světélkem i praktickým pomocníkem v běžném 
životě. 

 Letos v květnu přibude k devatenácti laureátům Ceny Olgy Havlové jméno dvacáté. Ale tato 
dvacítka je svým způsobem předvojem dalších jmen, která každé jaro přicházejí do VDV jako 
návrhy na držitele Ceny v daném roce. Ano, těch, kteří myslí na druhé, ač sami postižení, jsou 
desítky. A těch, kteří ostatním pomáhají i bez handicapu, jsou ne stovky, ale tisíce tisíců a snad 
ještě více… Děkujeme jim! Děkujeme jménem těch, kteří by se bez pomoci bližních cítili bezradní 
a opuštění. Jim všem uděluji Cenu lidskosti.

 Irena Šatavová
šéfredaktorka časopisu Dobré zprávy
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Nevidím, ale slyším  
a cítím…

 Před několika dny jsem dostala pohled, 
kde bylo napsáno: „Přeji hodně světla 
do života, neboť není dobré tápat ve tmě.“ 
Jaký je váš život bez zraku, pane Dohnale?
Určitě není tápáním. 

 O zrak jste přišel v prvním roce svého 
života. Jak se to stalo?
Narodil jsem se jako zdravé dítě. V roce 
jsem však onemocněl spalničkami, a jelikož 
léky tenkrát nebyly na takové úrovni jako 
dnes, dostal jsem vysoké horečky a oslepl 
jsem. 

 Nepamatujete si ani náznakem, jaké to 
bylo „vidět“? Dokážete si představit tváře lidí, 
nebe, louky a pole… To, co lidé vidoucí  
„osahávají“ zrakem?
Ne, nepamatuji si z toho vůbec nic. Ani 
barvy mi nic neříkají. Všechno dnes vnímám 
jenom sluchem, hmatem, čichem a chutí 
(jsem gurmán ). 

 Stačí to k poznání světa kolem vás?
Samozřejmě že to není zcela stoprocentní, 
ale nezbývá mi nic jiného, než se spoléhat 
hlavně na sluch. Děkuji Bohu, že mám abso-
lutní sluch. To mi pomáhalo při učení hudby, 
kde jsem se opíral vždy o Braillův notopis. 

 Když dítě odmalička nevidí, vnímá to jako 
jinakost, nebo mu to přijde normální?
Určitě když přijde o zrak někdo později, je 
to složitější, těžko se adaptuje. Pokud nevidí 

odmalička jako já, je už na to zvyklý. Jistěže 
jsem míval určité splíny, ale mezi kamarády 
se stejným postižením jsem to vnímal jako 
hotovou věc. A dělali jsme stejné hlouposti 
a skopičiny jako děti vidoucí!

 Vyrůstal jste v rodině?
Už jako malého mě vychovávali v internátní 
školce pro nevidomé. Speciální základní 
školu jsem vychodil v Praze na Hradčanech, 
kde tehdy byly řádové sestry boromejky. 
Kromě základního vzdělání jsem tam získal 
i solidní základy hudebního vzdělání, 
a protože mě hudba šla a bavila, kráčel jsem 
tímto směrem dál. Udělal jsem zkoušky 
na Střední pedagogickou školu pro nevi-
domé hudebníky.

 Bylo to hodně těžké žít tak dlouho 
odloučený bez rodiny?
Na jedné straně ano, na druhé mě to naučilo 
samostatnosti. 

Návrat do rodného kraje…

 Co vám připravil osud po dokončení 
konzervatoře?
Po jejím zdárném absolvování jsem se vrátil 
do rodného kraje. V Táboře jsem nastoupil 
do lidové školy umění (dnes základní 
umělecké školy) a hudbu jsem tam pak 
učil padesát let. Když jsem měl později už 
menší úvazek, doplnil jsem si ho korepeticí 
tanečního oddělení lidové školy umění tady 
v Sezimově Ústí. 

 Proč jste se vracel do jižních Čech? Lidé 
tíhnou k rodnému kraji, neboť z dětství znají 
všechna jeho zákoutí. Vy jste však zdejší 
krajinu nikdy nespatřil…
Nesu si odtud určité vzpomínky na dětství.

 „Cítíte“, že je to váš rodný kraj?
Ano, má pro mě takovou zvláštní atmosféru. 

Kde vládne hudba…

 Domů jste se vrátil už ženatý. Jak jste se 
s paní Marií poznali?
Už během mých studií v Praze. Když ředitel 
naší střední školy viděl, že někteří pražští 
studenti hudby (vidoucí) nemají internát, vzal 
jich několik na bydlení k nám do ústavu. No 
a tam jsme se na taneční zábavě seznámili – 
a hned po mém absolutoriu jsme se vzali. 

 Vaše paní má k hudbě také vztah?
Ano, i ona vystudovala konzervatoř a hudbu 
celý život učila. Hudba je u nás na denním 
pořádku. 

 Vaše děti též na něco hrají?
Obě jsou hudebně nadané. Dcera Jitka hraje 
na flétnu a učí hudbu v Praze. Syn Jiří vystu-
doval hru na tubu. V současné době pracuje 
v hudebním nakladatelství Českého rozhlasu.

V telefonu zněl jeho hlas velice mladě. Přitom letos 
na podzim oslaví krásných 80 let. Jeho věk byste mu ale 
nehádali ani náhodou! Živý, čiperný muž, nabitý energií 
a prýštící kolem sebe pozitivno ve velkých dávkách. Jenom 
na očích má tmavé brýle, neboť od dětství nevidí. 

Irena Šatavová 
Foto: Monika Granja

Život je krásný!
Ladislav Dohnal, 
nositel Ceny Olgy Havlové 2014

Rozhovor s...

Na veřejné audienci u papeže Jana Pavla II. ve Vatikánu v roce 
1995.                                           Foto: archiv Ladislava Dohnala



 Zahrajete si někdy spolu?
Teď už jen zřídka. Dřív jsme ale 
s manželkou hrávali na klavír, také 
čtyřručně.

 Hrajete i na jiné hudební nástroje?
Ano, na varhany. Jako varhaník působím 
od roku 1982 v kostele sv. Václava v Plané 
nad Lužnicí. Hrával jsem také na trumpetu, 
housle, dokonce i na dudy. Housle dají 
fušku, na nich musíte tón vytvořit, zatímco 
klavír už ho má v sobě zabudovaný. Snad 
i proto mě víc uchvátil.

Sbormistr nevidomých, 
dětí i kostelního fóru

 V Plané nad Lužnicí nejen hrajete na var-
hany, ale také vedete sbor. Jak jste se stal 
sbormistrem?
Když to vezmu od počátku, tak nejdříve 
jsme s manželkou jezdili do Prahy, kde jsem 
založil vůbec první pěvecký sbor nevi-
domých Ave. Po třech letech dojíždění to už 
bylo hodně náročné, tak jsme sbor předali 
a založili jsme s manželkou sbor Harmo-
nie v nedaleké Plané. Ten jsme vedli čtyři 
roky a pak jsme ho opět předali. Teď vedu 
v kostele sv. Václava, kde hraji na varhany, 
chrámový sbor. 

 Co je pro vás z hudebního světa tím 
nejkrásnějším? 
Řekl bych, že hudba na varhany. V Plané 
máme jenom jednomanuálové varhany, což 
je škoda. Dva manuály by byly určitě lepší, 
na nich by se dal odlišit doprovod a různé 
rejstříky melodií. Ale nedá se nic dělat, tak 
to prostě je! (Malé varhany má pan Dohnal 
stejně jako klavír doma v bytě v Sezimově 
Ústí.) 

 Dokázal byste vyjádřit, čím je pro vás 
hudba?
Je to pro mě zdroj kultury a byl to i můj 
zdroj obživy. A hlavně – velká radost! Hud-
bou se dá vyjádřit tolik krásných dojmů, až 
je to s podivem.

Hlavní sílu musí čerpat 
člověk sám v sobě

 Co dalšího hezkého kromě hudby vám život 
přinesl? 
Určitě rodinu, která je mým zázemím. Přede‑ 
vším manželka – celý život mě podporuje, 
stará se o mne, rozepisuje noty pro naše 
sbory, vozí mne autem… I děti jsou pro 
mě velkým povzbuzením, protože se dobře 
uplatnily. 

 A vaše koníčky?
Mým koníčkem je sbírání hracích strojků. 

Mám jich asi patnáct, možná víc. Jsou 
hlavně s vánoční tématikou. Tamhle 
na klavíru je nejstarší a nejkvalitnější, hraje 
dvě melodie! (Pan Dohnal nám ho jde pustit, 
mile se usmívá. Když ukazujeme na globus 
vedle, přitakává, že jde také o hrací strojek, 
ale hraje prý falešně.) Pak mám rád knihy, 
buď na MP3, nebo si je stahuji z digitál-
ních knihoven. S manželkou chodíme často 
na koncerty a to všechno mě naplňuje. 

 Jste věřící? Je víra tím, co člověka drží, 
když musí žít s handicapem? 
Určitě je. U mě to bylo dáno tím, že jsem byl 
vychován řádovými sestrami. Tam se na to 
dost dbalo a já toho nelituji. 

 V roce 2010 jste převzal z rukou ministra 
zdravotnictví Leoše Hegera a kardinála 
Dominika Duky Cenu za celoživotní práci 
v oblasti rozvoje zdravotně sociální péče 
a za pedagogickou a uměleckou činnost. Co 
to pro vás znamenalo?
Odehrávalo se to na Hradě ve Španělském 
sále, a už to prostředí bylo slavnostní. 
I vlastní předání a setkání s kardinálem bylo 
pro mne velkým zážitkem. 

 Na Cenu Olgy Havlové vás navrhlo nejen 
město Sezimovo Ústí, ale také Tábor a Planá 
nad Lužnicí. To nebývá obvyklé – proč mys-
líte, že tak učinili?
To je mi záhadou!

Rozhovor s...

Život je krásný!
pokračování rozhovoru 
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Rozhovor s... Cena Olgy Havlové 

Život je krásný!
pokračování rozhovoru 
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v kategorii Dárci:
Věra Kičmerová – dlouholetá dárkyně Výboru 
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové; 

ENAPO OBCHODNÍ, a. s. – štědří dárci 
podporující projekty integrace;

INVESTIČNÍ KLUB, a. s. – opakovaně 
přispívá prostřednictvím advokátní kanceláře 
Kocián Šolc Balaštík na benefiční koncerty 
ve prospěch programu Senior;

Českomoravská komoditní burza Kladno – 
opakovaně přispívá prostřednictvím advokátní 
kanceláře Kocián Šolc Balaštík na benefiční 
koncerty ve prospěch programu Senior.

v kategorii Spolupracovníci:
MUDr. Jiří Kuneš – dlouholetý spolupracovník 
v projektu Kouzelný vrch, zaměřeném 
na pomoc astmatickým dětem;

Gymnázium Olgy Havlové Ostrava-Poruba 
– léta dělá čest jménu paní Olgy v Ostravě, 
v roce 2013 uspořádali Nadační den;

Tomáš Jelínek, ČSOB PB Teplice – vzácný 
spolupracovník v projektu Sport pro charitu – 
organizuje sbírky na kompenzační pomůcky pro 
děti se zdravotním postižením;

Karolina Granja – několik let fotografuje 
důležité akce VDV, spolupracuje na projektech 
integrace vozíčkářů do společnosti.

v kategorii Vynikající projekty:
Olga Fečová – Čhavorikani luma – dvacet let 
vede kroužek her a nápadů pro romské děti 
v různých lokalitách ČR;

Mg. Jan Šesták, Domov sv. Anežky Čihovice 
– ředitel úspěšné sociální farmy v Týně nad 
Vltavou;

Mgr. David Lukeš, Česká asociace 
paraplegiků – všemi milovaný organizátor 
ragby pro vozíčkáře;

Mgr. Eva Liberdová – dlouholetá aktivní 
spolupracovnice Klubu ohluchlých v Praze;

Michal Roškaňuk, Adventor, o. s. – zakladatel 
občanského sdružení, které pomáhá lidem 
s autismem.

Laureáta Ceny Olgy Havlové 2014 
Ladislava Dohnala vám představujeme 
v samostatném rozhovoru. Naši úctu 
a respekt si ale zaslouží i ti, kteří 
spolu s ním postoupili do 2. kola 
výběru nositele Ceny v letošním roce. 
Zde jsou jejich jména:

PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o. p. s., 
Praha

Mg.A. Václav Fanta, umělecký fotograf se 
zrakovým postižením, Praha

Jiří Holovčák, předseda Speciální 
pečovatelské služby Kladno, Kladno 

Dana Hybšová, zakladatelka Klubu ŽAP, Praha

Olga Joklová ml., spolupracovnice sdružení 
DebRA ČR, Praha

Helena Klasnová, předsedkyně Svazu tělesně 
postižených v ČR, Praha

Mgr. Eva Liberdová, sociální pracovnice Klubu 
ohluchlých, Praha

Mgr. David Lukeš, právník, člen správní rady 
Centra Paraple, jednatel CZEPA, prezident 
Českého ragbyového svazu vozíčkářů, Praha

Zdeňka Mocňáková, předsedkyně OV Svazu 
tělesně postižených v ČR, Louny

Luděk Nevoral, ředitel SPID handicap, o. p. s., 
Pardubice

Michal Roškaňuk, poradce a terapeut autistů, 
zakladatel sdružení Adventor, Plzeň

Bc. Barbora Stöckel, poradkyně 
a koordinátorka projektů v Rehabilitačním 
ústavu Kladruby, Kladruby 

Mgr. Petr Vysuček, speciální pedagog, 
prezident ASNEP, Hradec Králové

PhDr. Eva Zichová, středoškolská učitelka se 
zrakovým postižením, Praha

Poděkování 
při Ceně Olgy Havlové 
2014 získali

Nominovaní  
na Cenu Olgy Havlové
zařazení do druhého 
kola výběru

 Ne, s touto odpovědí se nespokojím.
Asi to bylo tím, že se blíží moje kulaté 
životní jubileum (80 let bude panu Dohnalo-
vi 29. října 2014), a tak chtěli ohodnotit moji 
dosavadní práci. 

 Zmínili jsme vaše osmdesátiny. Nenastal 
už pro vás čas nepracovat a více odpočívat?
Člověk musí mít ještě jinou činnost než 
poslouchat hudbu a odpočívat. Já například 
už více než dvacet let hraji každý měsíc 
seniorům ve zdejším Ge‑centru k jejich 
narozeninám.  

 No vidíte, to, že pomáháte seniorům 
nehledě na vaše postižení, jako záslužný 
čin vůbec nevnímáte! A přitom pro ně je 
důležité, že jim k narozeninám zahrajete 
právě tu „jejich“! Hrajete i jinde?
Ano, s naší kapelou hrajeme v Senior 
klubu. Dříve to bylo jednou za čtrnáct dnů, 
teď jednou měsíčně. Rádi tam chodí i lidé 
středního věku a je tam opravdu veselo 
a dobrá zábava. Také hraji na svatbách – buď 
při obřadu v kostele, nebo v obřadní síni 
v Plané n. L.

 Jaké moudro jste v sobě za prožitá léta 
shromáždil?
Hlavní je vážit si zdraví. Pokud má člověk 
nějaký smutek, stačí si vzpomenout 
na někoho, kdo je na tom hůře. Já to dělám 
stejně a jako optimista tvrdím, že život je 
krásný!

 Co byste vzkázal ostatním handicapo-
vaným, kteří si svůj osud nevybrali, a přesto 
ho musí žít? 
Myslím, že život se dá vždycky nějak 
upravit, že vždycky se s tím dá ještě něco 
dělat. Podívejte se např. na těžce postiženého 
Jana Potměšila, který je mým vzorem. Jak se 
s tím vypořádal! Dokonce hraje i na vozíku 
divadlo. Samozřejmě že také okolí handi-
capovaným pomáhá, ale to hlavní, myslím, 
musí čerpat člověk sám v sobě, aby se dal 
dohromady.

 Tak ať se to daří vám i ostatním!

Rubriku připravila Monika Granja



Jak to vidí laureáti
aneb Co se za dvacet let změnilo?

Anketa

Ing. Jana Hrdá 
držitelka Ceny OH z roku 1995

Nejvíc si cením pokroku 
ve smýšlení lidí

V roce 1978 utrpěla úraz 
páteře, po kterém úplně 
ochrnula, ale vydobyla 
si právo starat se o své 
dvě děti. Po roce 1990 
se podílela na budování 
a rozvoji Pražské organizace 

vozíčkářů a začala organizovat kurzy osobní 
asistence pro hnutí nezávislého způsobu 
života v ČR. Podílí se na uskutečnění re-
formy sociálních služeb v ČR, v roce 1999 
vydala životopisnou knihu „Hospodin je náš 
pastýř".

1  Byla jsem první, kdo tuto cenu obdržel. 
A navíc jsem měla tu obrovskou čest 
a nezasloužené štěstí, že jsem ji jako jediná 
dostala přímo z rukou paní Olgy Havlové. 
Již tenkrát jsem se cítila ve srovnání s těmi 
všemi lidmi, kteří pracují pro ostatní osoby 
se zdravotním postižením, nepatřičně. Jistě 
by si takovou cenu zasloužilo dalších deset 
úžasných aktivistů, a mnohem více než já! 
A tak jsem to vzala jako závazek a svůj další 
život jsem věnovala obhajobě práv svých 
kolegů v postižení. Je pro mne ctí, že se při 
tom setkávám s těmi, kdo jdou stejnou ces-
tou. Jsou to nádherní lidé, kteří se dovedou 
postavit trablům a bojují nejen s těmi svými, 
ale také s těmi, jež mají druzí. Pokud mi Bůh 

dá sílu, nechci z tohoto boje utéct a hodlám 
pro lepší život osob s postižením pracovat 
dál.

2  Ohlédnu‑li se zpět, vidím pokrok jak 
v oblasti sociálních služeb, tak ve zvyšování 
přístupnosti prostředí a v četnosti možností 
vzdělání, zaměstnání. Nejvíc si však cením 
pokroku ve smýšlení společnosti. Mohu‑li 
soudit podle sebe, jen málokomu z nás je 
příjemné, když ho okolí bere jako hrdinu, 
a stejně tak když ho má někdo za chudinku. 
Jsme navzdory jakémukoliv postižení 
na prvním místě lidé a nejvhodnější je, když 
nás společnost jako lidi přijímá mezi sebe. 
Prostě jenom přijímá.

Iveta Pešková 
držitelka Ceny OH z roku 1997 

Samotné peníze nestačí

Narodila se s těžkou vro-
zenou vadou pohybového 
ústrojí. V roce 1989 založila 
občanské sdružení Prosaz, 
jehož hlavní činností je 
poskytování osobní asis
tence, provozování non 

stop krizové telefonické a odborné sociální 
poradny, chráněných dílen, sportovního 
potápění vozíčkářů atd. V roce 2000 se 
podílela na pořádání světové abilympiády.

1  Pokud se dnes zamyslím nad důvody 
mého ocenění – kromě práce pro zdravotně 
postižené to byl především můj životní op-
timismus – musím říci, že trochu zaváhám, 
mám‑li hodnotit, co se od té doby změnilo. 
Přemýšlím především o tom zmíněném op-

timismu. Někdy si říkám, jestli vůbec ještě 
nějaký mám. Na druhou stranu si musím 
sama před sebou přiznat, že kdybych tu 
potřebnou míru optimismu neměla, asi bych 
to již vzdala. 

2  Je těžké se vyjadřovat k situaci v so-
ciálních službách nebo obecně v nezisko-
vém sektoru, protože člověk nechce pořád 
dokola mluvit o penězích. Nicméně, ať 
chceme nebo ne, na ekonomickou stránku 
věcí narážíme dnes na každém kroku. 
A v „neziskovkách“ se nevyhnete tomu, 
abyste stále nehledali různé zdroje finan-
cování a nepřemýšleli o tom, které možné 
dárce a sponzory jste ještě neoslovili. Ale 
samozřejmě samotné peníze nestačí. Za ta 
léta jsem poznala mnoho lidí, kteří pracují 
v této oblasti. Téměř vždy měli ještě nějakou 
tu „jinou“ motivaci než peníze. Domnívám 
se, že v tom je možné stále ještě spatřovat 
význam Ceny Olgy Havlové. Je to symbol 
„jiné“ motivace, než jsou peníze.

Anica Dvořáková 
držitelka Ceny OH z roku 2001

Jde o zázrak, že můžeme 
rozumět a slyšet

Jako dítě ohluchla částečně, 
v roce 1990 úplně. Založila 
Český klub ohluchlých, jehož 
je dobrovolnou předsedkyní, 
a začala organizovat kurzy 
odezírání. Díky jejímu úsilí 
jsou od roku 1995 zpra-

vodajství a kvalitní filmy v České televizi 
opatřovány skrytými titulky pro neslyšící. 

Oslovili jsme několik držitelů Ceny Olgy Havlové, kterým jsme položili tyto dvě otázky:

1   Změnilo toto ocenění nějak váš život? Pokračujete dál ve své činnosti zaměřené na handicapované?

2   Jak vidíte vývoj v oblasti, ve které jste se angažoval/la a angažujete? Co se posunulo k lepšímu?

Teď vám nabízíme jejich odpovědi, které nejen nutí k zamyšlení, ale také k uvědomění si, že pokrok jde nezadržitelně 
dopředu, i když se nám zdá, že jen pomalu a malými krůčky.

Irena Šatavová a Hana Füleová
Foto: archiv VDV

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 6 (2014) : číslo 2 (květen) : strana 6



Anketa

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 6 (2014) : číslo 2 (květen) : strana 7

Podílela se na vydání Videokurzu odezírání 
pro ohluchlé na DVD a zpřístupnění inter-
netu ohluchlým.

1  Ocenění pro mne znamenalo strašně 
moc. Přineslo mi radost, zadostiučinění 
a velmi kvalitní změnu  v osobním životě. 
Ano, pokračuji dále ve své činnosti pro 
sluchově postižené. Mou „parketou" jsou 
především lidé, kteří ztrácejí nebo již ztratili 
sluch v dospělém věku. Je třeba udržovat 
jejich aktivitu a především odstranit jejich 
izolovanost v komunikaci s okolím.

2  Vývoj zde jde opravdu kupředu, zvláště 
v oblasti komunikace. Mám na mysli 
zejména elektroniku, zvyšování počtu 
skrytých titulků v televizi, existenci přepisu 
mluveného slova do textu na PC, tabletu 
i do mobilu. Je to obrovská pomoc pro 
ohluchlé a těžce nedoslýchavé. A co teprve 
kochleární implantáty! V této oblasti vývoj 
opravdu spěje dopředu a počet implanto-
vaných dětí i dospělých se stále zvyšuje. Pro 
nás, kteří víme, co je to neslyšet, jde o „záz-
rak“, že můžeme rozumět a komunikovat.

Jiří Šedý 
držitel Ceny OH z roku 2002

Společnost mění svoje 
myšlení, které vede 
k bourání mýtů

S maminkou založil Sdružení 
pro pomoc zdravotně 
postiženým dětem v Hlin-
sku, které pomáhá rodinám 
s dětmi postiženými stej
ným handicapem jako má 
on (Downův syndrom). Je 

spoluzakladatel agentury podporovaného 
zaměstnávání Radost, pomoc potřebným, 
vydal čtyři knížky povídek, maluje. 

1  Rozšířil se okruh zajímavých lidí kolem 
mne, osobnost Václava Havla, s nímž 
jsem měl čest se několikrát setkat, hluboce 

ovlivnila moji literární tvorbu a posílila 
vědomí, že lidé s nějakým druhem postižení 
v žádném případě nestojí na okraji lidské 
společnosti. Uvědomil jsem si, že člověk, byť 
odlišný, může být za svoji nezištnou pomoc 
lidem, kteří pomoc potřebují, společností 
oceněn. Ve své práci stále pokračuji a jako 
dobrovolník pomáhám všude, kde je potřeba. 
Vím, jak je důležité, aby celá naše společnost 
o nás, lidech s nějakou odlišností, věděla, 

aby nás přijala, respektovala, znala naše 
přání, potřeby… Proto lektoruji na školách 
a vyprávím o lidské důstojnosti a plnohod-
notném přijetí každého človíčka zde na této 
Zemi. Píšu knihy a maluji obrazy, ve kterých 
zobrazuji svůj pozitivní pohled na svět. 

2  Cítím, že společnost mění svoje myšlení, 
které vede k bourání mýtů. Lidi je nutné 

Vzpomínka na udělení 1. Ceny Olgy Havlové 5. května 1995 

Přáli jsme si ze všech sil seznámit veřejnost s lidmi se zdravotním postižením, s tím, jak se 
s postižením vyrovnávají, dát možnost nahlédnout do jejich života. VDV tehdy slavil 5. výročí 
založení, což byla dobrá příležitost vystoupit s novým projektem. 
 Moc nám pomohl bývalý primátor hlavního města Prahy Jaroslav Kořán, kamarád z časů 
disentu, člověk s originálními nápady a organizačním talentem. Co jsme se napřemýšleli, 
jak představit životní poslání lidí, kteří přes svůj handicap pomáhají druhým! Zjistili jsme, že 
neexistuje žádná cena pro handicapované – nejen u nás, ale ani ve světě – a už byla myšlenka 
na světě. Zbývalo jen sestavit program a požádat mistra Olbrama Zoubka o plastiku, která se 
stane zhmotněním této prestižní ceny. 
 Sezvali jsme všechny sesterské organizace z Evropy i ze zámoří, náš projekt jsme jim 
představili, dále jsme uspořádali tiskovou konferenci, další den jsme udělili poděkování 
dárcům a spolupracovníkům VDV a nakonec jsme vyhlásili laureáta Ceny Olgy Havlové. Bylo 
to překvapení do poslední chvíle, pozvali jsme několik nominovaných osobností a … první 
nositelkou Ceny Olgy Havlové se stala paní Jana Hrdá. 
 Jana Hrdá se vymkla z obvyklého pořádku již za socialismu, kdy všichni lidé se zdravotním 
postižením žili za zdmi ústavů sociální péče. Stala se nadšenou propagátorkou ideje nezávislého 
života, měla své první osobní asistenty, dobrovolníky, kteří jí pomáhali, a tak mohla při úplném 
ochrnutí po úrazu žít v domácím prostředí a vychovat dvě děti. Na počátku devadesátých let se 
podílela na budování a rozvoji Pražské organizace vozíčkářů a spolupracovala i s VDV.
 Bylo 5. května 1995, slunečný den, na Kampě rozkvétaly kaštany a do Lichtenštejnského 
paláce proudili hosté pozvaní na slavnost. Na ten den není možné zapomenout. Někdo nám řekl, 
že 5. května se slaví Světový den za práva vozíčkářů. Později jsme přišli na to, že 5. května se 
slaví Světový den Parkinsonovy nemoci, ale tradice se udržela a udělení Ceny Olgy Havlové se 
od té doby koná vždy v měsíci máji. Vždyť i Parkinsonova nemoc patří k handicapům, které musí 
lidé překonávat, aby co nejdéle udrželi svoji schopnost být užitečnými pro druhé. 
 Paní Olga pozvala děti i dospělé z ústavů sociální péče, aby sdíleli s ostatními tuto radostnou 
událost, konverzovala s nimi a povzbuzovala je. V té době již bylo v České republice založeno 
několik zařízení pro denní pobyt dětí s kombinovanými vadami, která byla prvními vlaštovkami 
nastávající změny v sociální politice země. Změna systému byla cílem Olžiných aktivit a Cena 
Olgy Havlové k nim rozhodně přispěla. 

MUDr. Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Jak to vidí laureáti
pokračování ankety 



nenásilně vtáhnout do problematiky handi-
capovaných. Naučit je, aby si uvědomili, že 
falešná lítost nám vůbec nepomáhá. Vidím 
okolo sebe spoustu lidí, a co mne velice těší, 
mladých lidí, kteří nás přátelsky přijímají, 
chovají se k nám s úctou, plně respektují 
naši lidskou důstojnost. Nabízejí nám žít ne 
vedle nich, ale spolu s nimi. V tom, že se již 
děti seznamují s naší odlišností, vidím vel‑
kou budoucnost. A vidím posun též v tom, 
že i my, odlišní lidé, máme sílu a odvahu 
mnohé změnit a nečekáme na zázraky. 

Jiří Herynek 
nositel Ceny OH z roku 2007

Nastává čas k rozvoji 
sociálního podnikání
 

Zakladatel sociální firmy 
Ergotep v Proseči u Skutče – 
družstva pro lidi se ztíženým 
přístupem na trh práce. 
Firma úspěšně naplňuje 
své cíle v oblasti pracovní 
a ucelené rehabilitace, čímž 

realizuje integraci zdravotně postižených 
do společnosti.

1  Pro mne to byl významný moment 
života, hluboký duchovní zážitek a velká 
výzva. Uvědomil jsem si, že je třeba spojit 
síly a optimalizovat a zdokonalit integrační 
proces zdravotně postižených spoluobčanů, 
aby vskutku přinesl změnu do jejich života. 
Naše společnost Ergotep, zabývající se 
sociálním podnikáním, zaměstnává 164 
pracovníků (z toho 93 % OZP) a na-
bízí kvalitní pracovní pozice v kombi-
naci s naším vzdělávacím centrem, takže 
vzdělávání je napojeno na přímou praxi. 
Chceme provázat studium, podporu a praxi 
tak, aby nastala podstatná změna v životě 
zdravotně postižených a potřebných. 
Aby začali po studiu a praxi plně eko-
nomicky žít, aby mohli založit rodinu 
a našli důstojné a plnohodnotné postavení 
ve společnosti. 

2  Domnívám se, že po všech „marastech“ 
nedávné doby nastává čas k rozvoji sociál-
ního podnikání. Je jen třeba správně defino-
vat správné projekty a záměry. A hlavně pod-
porovat realizace právě těch projektů, které 
přinesou ZMĚNU, nikoliv jen proběhnou… 
Pokud bude výstupem projektu beseda 
s občerstvením a DVD s radami, pak je to 
hodně málo. Ale bude‑li výsledkem projektu 
změna v životě člověka daná absolvováním 
komplexního a kvalitního systémového 
procesu, pak se naplní naše vize.

JUDr. Jan Hutař 
nositel Ceny OH z roku 2008

Z žadatelů prosebníky…

Je právníkem a pracuje 
jako ředitel legislativního 
odboru Národní rady osob 
se zdravotním postižením 
ČR. Bez ohledu na svůj 
zdravotní handicap se 
dlouhodobě věnuje pomoci 

druhým, působí na úseku legislativy pro 
osoby se zdravotním postižením a angažuje 
se v zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením.

1  Osobně jsem udělení ceny vnímal jako 
něco absolutně výjimečného. Jako absolutní 
vrchol. S mnoha lidmi, kteří toto ocenění 
získali, jsem se osobně znal již dříve, takže 
vím, jaké jsou to úžasné osobnosti jak po lid-
ské, tak v řadě případů i po odborné stránce. 
V práci pro handicapované jsem dále 
aktivní, byť v menším rozsahu. Nadále 
pracuji v Národní radě osob se zdravotním 
postižením jako ředitel legislativního odboru 
a přednáším zejména pro rodiče dětí se 
zdravotním postižením. Je mi velmi líto, že 
jen velmi málo mladých lidí se zdravotním 
postižením se zajímá o právní úpravu otázek 
spojených s podmínkami jejich života. Vím, 
že zákony a jiné právní normy nemohou 
samy o sobě výrazně zlepšit postavení lidí se 
zdravotním postižením, mohou však kvalitu 
jejich života zcela zásadně zhoršit.

2  Vývoj vidím černě. Za zásadní zlom 
považuji zákon č. 261/2007 Sb., který 
přesunul ze státního rozpočtu lidem 
s příjmem nad milion korun celkem 
510 000 Kč z druhého a každého dalšího mi‑
lionu. Došlo k tomu zavedením hranice, nad 
níž se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, 
a snížením daňové sazby z 32 % na 15 % při 
příjmu nad milion korun. To pochopitelně 
způsobilo deficit účtů, který byl mj. kompen-
zován zrušením sociálního příplatku, což 
způsobilo bídu nejméně 150 tisícům rodin 
s nejméně 300 tisíci dětí. Výpadek příjmů se 
pohybuje od 1174 do 3672 Kč měsíčně u ro-
din s jedním postiženým dítětem, v případě 
osamělého rodiče se dvěma dětmi od 2349 
do 7002 Kč měsíčně v závislosti na věku 
a závažnosti zdravotního postižení dítěte 
(při příjmu ve výši životního minima). Nová 
úprava rodičovského příspěvku připraví tyto 
rodiny v průběhu sedmi let o 418 tisíc Kč. 
V důsledku toho chybí lidem prostředky 
na doplatek na léky a kompenzační 
pomůcky. Vyhláška o posuzování invalidity 
uzdravila za dobu platnosti daleko více lidí 
než Lurdy! A takto bych mohl pokračovat 
ještě dlouho: lidé se zdravotním postižením 
se mění z žadatelů v prosebníky. K lepšímu 
se posunula snad jen vláda. Nový občanský 
zákoník – i při vší bídné úrovni zpracování 
– dává lidem s omezenou svéprávností i bez 
ní větší možnosti. Obávám se však, že jeho 
aplikace způsobí do tří let kolaps justice. 

Anketa
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Děkujeme 
našim dárcům za přízeň a podporu

Poděkování

Připravila Gabriela Bauer

Finanční dary
Karel Velan, Montreal, Kanada ......654 162 Kč  
L‘Association Olga Havel,  
Branche Helvétique ........................132 516 Kč                          
JUDr. Alena Zvolská k uctění  
památky svého manžela ...................49 125 Kč 
Gemalto, s. r. o. ................................30 000 Kč  
mBANK S. A. ..................................36 000 Kč  
CGI IT Czech Republic, s. r. o. ........27 000 Kč     
CONCUR (Czech), s. r. o.  ...............26 870 Kč    
Lenka Vedralová ..............................18 000 Kč
Mannenkoor St. Ceacilia Linne .......17 676 Kč 
ADV Communitation, s. r. o.  ..........16 000 Kč 
Invesco Real Estate, s. r. o. ................9 800 Kč  
ESO TRAVEL, a. s. ...........................9 000 Kč                                                                         
Ernst & Young, s. r. o. ........................9 000 Kč
Actis, s. r. o.  ......................................9 000 Kč 
Hospodářští junioři  ............................9 000 Kč 
OLYMPUS Czech Group, s. r. o.  ......9 000 Kč
Accenture Services, s. r. o. .................9 000 Kč
Allen & Overy ....................................9 000 Kč 
Věra Kičmerová .................................8 000 Kč 
Jan Vraný............................................5 000 Kč
Marek Loula  ......................................5 000 Kč  
Ivo Záborec ........................................3 000 Kč
Alexandr Kadavý  ..............................2 000 Kč  
Tomáš Novosad ..................................2 000 Kč

Věcné dary
Newton Media, a. s.
Microsoft v partnerství s TechSoup Global  
a Tech Soup, Česká republika     

Aktuálně
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Mgr. Věra Strnadová 
nositelka Ceny OH z roku 2011

„Nobelova cena“  
pro handicapované

O sluch přišla po těžké 
nemoci v dětství. Je vi-
ceprezidentkou Asociace 
organizací neslyšících, 
nedoslýchavých a jejich 
přátel v ČR, vede komisi pro 
skryté titulky a legislativní 

komisi, podílela se na prosazení zákona 
o komunikačních systémech neslyšících 
a hluchoslepých osob a uzákonění nové so-
ciální služby, simultánního přepisu mluvené 
řeči.

1  Když někdo vaši práci ocení, pak víte, 
že má smysl, že ji děláte dobře – a motivuje 
vás to k pokračování. Cena Olgy Havlové 
je navíc velmi prestižní; jeden z kolegů ji 
právem nazval Nobelovou cenou pro osoby 
se zdravotním postižením.

2  Ve své dobrovolnické činnosti 
ve prospěch osob se sluchovým postižením 
se zaměřuji hlavně na odstraňování bariér, 
kterých je hodně. Slyšící lidí někdy ani 
netuší, že neslyšící mají nějaké architek-
tonické bariéry, bariéry v dopravě… Dále 
jde o komunikaci, dostupnost infor-
mací a přístup k televiznímu vysílání. 
Jedná se nejen o osvětu – řadu věcí je 
potřeba zanést i do právního systému. 
Podařilo se zanést do legislativy právo 
na výběr z 10 komunikačních systémů 
neslyšících a hluchoslepých osob. Mezi 
těmi komunikačními systémy je i přepis, 
což umožnilo legálně vybudovat systém 
nových služeb, které pomáhají lidem při 
vzdělávání, na konferencích, při soud-
ních řízeních a na různých jednáních. 
V současné době se snažím prosadit změny 
do vysílacího zákona. Ten je v části týka-
jící se zpřístupňování vysílání osobám se 
sluchovým postižením tak vágní, že nám 
neumožňuje domáhat se svých práv. 

Jak to vidí laureáti
pokračování ankety 

Anketa

Čaj o páté
Již tradičně se každé první úterý v měsíci 
ve VDV koná setkání u čaje se zajímavými 
hosty. V únoru jsme měli besedu s Danou 
Němcovou, předsedkyní správní rady VDV, 
v březnu se setkání zúčastnil nevidomý spor-
tovec Jan Říha a jeho vodič Jan Škrabálek, 
extrémní sportovec a patron běžců dobré 
vůle. Dubnový Čaj o páté jsme věnovali 
vzpomínce na režisérku Věru Chytilovou. 
Besedy se zúčastnil Jiří Brožek, filmový 
střihač a spolupracovník Věry Chytilové, 
a ředitelka nadace Milena Černá, která 
přidala své vzpomínky na natáčení doku-
mentu Věry Chytilové o VDV. Promítnutí 
tohoto dokumentu z roku 1993 bylo součástí 
podvečerního setkání. V květnu jsme 
na besedě s prof. RNDr. Helenou Illnerovou, 
DrSc., debatovali o biologických hodinách. 
Děkujeme PhDr. Janu Stolárovi za mo-
derování všech setkání při Čaji o páté.

Sport pro charitu
Jaro přineslo s sebou i celou řadu sportovních 
aktivit, jejichž výtěžek byl věnován na pomoc 
handicapovaným. 5. dubna 2014 se téměř 400 

Ze života VDV

běžců dobré vůle zúčastnilo běhu Sportisimo 
½ Maraton Praha 2014. Jen díky běžcům 
ČSOB (na trati jich bylo 202) putovalo na po-
moc potřebným 141 tisíc korun. 27. dubna 
studenti Evropské studentské organizace 
Liberec uspořádali charitativní běh „Běžím 
co můžu, pomůžu", jehož výtěžek ve výši 23 
tisíc korun byl určen na nákup invalidního 
vozíku. V neděli 11. května 2014 se dalších 
216 běžců zúčastnilo Volkswagen Maratonu 
Praha.  

Připravila Monika Granja
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Nechodí sem reptalové
„Víte, každý den do nadace přijde někdo 
pozitivně naladěný a vnese sem novou ener-
gii,“ vysvětluje zázrak zdejšího „projasněna“ 
ředitelka nadace MUDr. Milena Černá. 
„V naší jednací místnosti se za 21 let mého 
působení setkalo mnoho lidí z různých 
prostředí, ale nad zdejším stolem se nikdy 
nikdo nehádal,“ tvrdí a doplňuje: „Je to až 
neuvěřitelné, že tu po celou dobu vládne har-
monický duch. Karma tohoto místa stále sílí.“ 
Čím to jen může být? „Sem nechodí repta‑
lové,“ odpovídá jednoznačně paní ředitelka.
 Dvacet jedna let práce pro jednu nadaci! 
To vydá skoro za manželství, kde po více než 
dvou desetiletí společného soužití dochází 
k jistému otupění, možná ochlazení… „Mys-
líte, zda jsem nevyhořela?“ reaguje pohotově 
paní Milena, jejímž hlavním úkolem je sledo-
vat veškeré programy a projekty VDV a dbát 
na to, aby byly finančně zajištěny. „To ani 
nejde, protože každý můj den je úplně jiný – 
bez svého diáře bych byla ztracená,“ směje 
se. Přestože se některé povinnosti prolínající 
se její prací opakují, její dny nejsou stejné. 
Třeba posuzování žádostí o pomoc, které 
přicházejí k jejím rukám. Každý příběh je 
jedinečný a ona musí posoudit, zda vyhovuje 
pravidlům pro udělování příspěvků (a tedy 
postoupí k jednání na správní radě), anebo 
zda vybočuje z nastavených mantinelů, a pak 
nezbývá než žadatele odmítnout „Je obtížné 
psát odmítavé dopisy,“ říká zamyšleně. 
„Nevím, zda bych na to sama stačila, kdy-
bych se vnitřně nemohla opřít o pravidla 
a rozhodnutí naší správní rady.“ 
 

Očekávala bych, že právě tyto situace činí 
člověka‑pracovníka nadace nešťastným, že 
ho přemůže pocit bezradnosti, když nelze 
pomoci všem potřebným, že se cítí bezmoc-
ným, propadá depresi. Skutečnost je jiná. 
„Přesvědčila jsem se, že věci se vyvíjejí 
stále kupředu, i když pomalu a za dvěma 
kroky vpřed následuje obvykle jeden vzad,“ 
říká paní Milena. „Když se nám podaří, 
aby dítě narozené se sluchovou vadou, 
která ho uzavírá do omezeného světa bez 
lidí a bez schopnosti abstraktních představ, 
dostalo včas naslouchadla a díky nim může 
v šesti letech nastoupit do školy, nebo 
když se lidé po těžkém úrazu dokáží znovu 
vrátit do zaměstnání a stát se užitečnými 
pro druhé – to jsou chvíle naší největší 
satisfakce. Tehdy si uvědomuji, že vše, co 
jsme si na začátku předsevzali, se postupně 
naplňuje. Je to zdroj mé energie a jistoty, že 
věci jdou správným směrem.“
 
Posiluje mne, když vidím,  
co ostatní musí zvládnout
Téměř totéž, i když jinými slovy, mi vypráví 
Gabriela Bauer. V nadaci pracuje jedenáct 
let a odpovídá zejména za agendu spojenou 
s činností správní rady. I jejíma rukama 
procházejí ty smutné dopisy, kdy se třeba 
do rodiny narodí postižené dítě a život 
nejbližších se rázem radikálně změní. „Mně 
to nepodlamuje nohy, ale naopak posiluje, 
když vidím, jak se spousta rodičů dokáže 
s touto situací vyrovnat a že podnikají 
s postiženým dítětem neuvěřitelné věci, 
jako by žádný handicap nemělo. Často se 
dokážou přizpůsobit situaci a věřím, že se 
jim daří prožívat štěstí a spokojenost i v tak 
náročných životních podmínkách,“ říká paní 

Gabriela a jedním dechem dodává: „Je to 
obdivuhodné!“ 
 Správní rada zasedá 10 x do roka 
a na každém jednání projednává kolem 
50–60 individuálních žádostí, k nimž se 
4 x krát ročně přidá v průměru kolem 60 
žádostí z grantových řízení. Práce má tedy 
paní Gabriela dost, ale už si ji umí zorgani‑
zovat tak, aby jí zbyl čas i na vyřizování 
agendy dědictví a darů. V posledních letech 
stihla při zaměstnání vystudovat dálkově 
psychologii, kterou nepřímo může využít 
i ve své současné práci. 

Nikdy nevyhořela, pořád plane! 
V sousední kanceláři vedle paní Gabriely 
sedí Eva Kvasničková, kterou paní ředitelka 
nazývá „dobrým duchem nadace“. Ve VDV 
je služebně nejstarší, neboť sem nastoupila 
dva měsíce před Milenou Černou. Ta 
na společné začátky vzpomíná takto: „Říkala 
jsem jí šafářka – měla vystudovanou režii 
a byla kvalifikovaná na to, aby všechno 
dobře řídila. To přetrvává i nyní. Nikdy 
nevyhořela, pořád plane!“ 
 Paní Eva je ekonomickou manažerkou 
nadace. Brání se tomu, že by to byla „jen“ 
suchá úředničina. Při likvidaci faktur kladně 
vyřízených žádostí se dostává ke všem 
dopisům, z nichž každý představuje jeden 
lidský osud. A paní Eva je vnímavá a citlivá, 
jakkoliv to skrývá za tváří stále připravenou 
ke smíchu. Bolí ji bolest jiných, a nejen lidí 
– stejné to má i u zvířat. Nesnáší, když jim 
někdo ubližuje. 
 Vedle ekonomické agendy vede program 
Fond vzdělání, udělující stipendia studentům 
zdravotně postiženým či ze sociálně slabších 
rodin. „Nevěřila byste, jak moc se ty děti Irena Šatavová, foto: archiv VDV

Jeden den ve Výboru dobré vůle
Někdo by možná čekal, že v sídle Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na Senovážném 
náměstí v Praze 1 vládne smutný a vážný duch. Směřují sem přeci dopisy lidí popisujících svá 
neštěstí a žádajících pomoc v těžké životní situaci. K tomu smích jaksi nepřísluší… Ale není tomu 
úplně tak. Seriózní prostředí, to ano, to tu je. Ve vzduchu však cítíte také hodně energie a pozitivní 
nálady a nezřídka tu zní i smích žen, které v nadaci pracují. Dovolte, abychom vám je (respektive 
jejich práci) představili. Sami si pak uděláte obrázek o tom, jak plyne život v jedné z našich vůbec 
nejstarších nestátních neziskových organizací.
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za dvacet let změnily!“ říká. „Na začátku 
bylo až dojemné, když k nám přicházely 
z dětských domovů, byly nesmělé, málo 
sebevědomé, žádaly jen to nejnutnější. 
Dnešní žadatelé o stipendium jsou suverénní, 
ohánějí se mobilem, studium na středních 
a vysokých školách berou jako samozřejmou 
věc. Udělaly obrovský skok, už to nejsou děti 
k politování.“ Asi právě proto se jí nejhlouběji 
do srdce zapsali ti první stipen disté. Najdete 
u ní i jejich fotografie, pro některé z nich byla 
jejich adoptivní „mámou“. 
 Sentiment jí však neubírá na humoru, 
kterého má na roz dávání. „My se při naší 
práci také nasmějeme. Například při povod‑
ních telefonovala jedna paní, že Máňa 
odvedle dostala od nás mikrovlnku, tak že ji 
chce taky. A byla jste vytopená? ptám se jí. 
To nebyla, říká, ale tu mikrovlnku chci!“
 
Na plný plyn a pěkně v tempu
Monika Granja zodpovídá již sedmým 
rokem za PR aktivity a marketing. Dělá 
to s lehkostí a úsměvem, jako by šlo 
o snadnou práci, což neplatí. Je štíhlá jako 
proutek a rych lá jako vítr. Podíváte‑li se 
na www stránky nadace (mimochodem 
i za ně zodpovídá), udiví vás rozsah aktivit, 
které bez přestání vymýšlí a organizuje. 
„O tomto víkendu se poběží půlmaratón, tak 
připravujeme bulletin novinek pro běžce, 
potiskujeme pro ně trička a připravujeme 
se na novinku: na tvář běžců dobré vůle 
budeme malovat srdíčko jako symbol naší 
nadace,“ popisuje nejbližší akci. „Z ČSOB 
za nás poběží půlmaratón více než 200 
běžců, tak i jim pomáhám s přípravou.“ 
 „Dále připravuji komunikační kampaň 
pro akci Iron Man, jež bude letos poprvé 
organizována tak, aby její účastníci spo-
jení s naší nadací přinesli do VDV určitý 
finanční výnos. A za dva týdny proběhne 
udílení Ceny Olgy Havlové – jedna z našich 
rozhodujících akcí, kterou musím pro 
média dobře komunikovat. Jde o jubilejní, 
dvacátý ročník této Ceny, k němuž tiskneme 
kromě časopisu Dobré zprávy i brožuru 
představující držitele Ceny za uplynulá dvě 
desetiletí,“ objasňuje věci, do nichž je právě 
nejvíce ponořená.  

 Je vidět, že jede na plný plyn. „Baví mě, 
když se stále něco děje, i sebemenší úkol 
přináší s sebou komunikaci s lidmi, a ta mě 
těší. Je příjemné vidět výsledky své práce, 
tím spíše když vím, že někomu konkrétnímu 
jsme tím pomohli. Když např. propojujeme 
žadatele o příspěvek s našimi dárci, tak nad 
tíhou smutných životních osudů převáží 
nakonec to, že můžeme potřebným aspoň 
nějakým způsobem pomoci k překonání 
jejich nesnází.“

Tašky plné žádostí
Soňa Brišová je ve VDV zaměstnaná dva 
a půl roku jako asistentka paní ředitelky. 
S Milenou Černou se znaly již před tím, 
neboť se potkávaly na setkáních různých 
neziskových organizací. Paní Soňa dnes vede 
sekretariát se vším všudy, co k tomu patří: 
pošta, evidence žádostí, aktualizace adresářů, 
rozesílání pozvánek, zápisy z porad... „Teď 
mi trochu vzdoruje technika při tisku adres 
na štítky,“ povzdychává si, „brzy by se to 
ale mělo poddat, dostaneme lepší program.“ 
Její vztah k technice je prý uživatelský, takže 
„když nastane nějaký problém, nastupuje 
Gabriela,“ říká s uznáním pro kolegyni.
 Hodně Sonina pracovního času zabírají 
telefonáty – vzpruha od čistě administra-
tivní práce. „Někdy se při nich nasmějeme,“ 
vypráví. „Paní Černá třeba drží ochrannou 
ruku nad jedním Romem, který od narození 
vyrostl v ústavu. Má pravý romský tempera-
ment, na který spíše doplácí, byť věci myslí 
většinou dobře a snaží se starat o druhé. 
V posledních letech konečně zakotvil, 
organizuje různé festivaly a jiné akce v místě 
svého bydliště a touží po tom, aby ho tam 
brali jako každého jiného člověka usilujícího 

o veřejný prospěch, a ne přezíravě jako 
Roma. Teď bude mít narozeniny, na které 
pozval i zástupce města, a do nadace pak 
volal paní Černé, aby mu poslala nějaký 
malý dáreček a přáníčko. Chtěl by se pochlu-
bit, že ve VDV je vážený a ceněný…“

U nás není smutno!
Eva Kocnárová pracuje v nadaci na zkrá-
cený úvazek od září 2011. Na starosti má 
projekty Salzburské lékařské semináře 
a Comunitas pro praxis. „Můj pracovní 
den začíná sepsáním úkolů a pokračuje 
jeho seškrtáváním. Na seznamu bývá 
řešení e‑mailových dotazů, adminis-
trace obou projektů, aktualizace webu, 
průzkum projektů s podobným zaměřením 
v zahraničí, komunikace se spřízněnými 
subjekty ohledně spolupráce a další. Nápady, 
inspirace a řešení někdy přichází i nečekaně 
mimo pracovní dobu, a těm pak dávám 
na seznamu přednost,“ říká. 
 „Zda si vzpomínám, kdy u nás bylo 
naposledy veselo?“ reaguje na položenou 
otázku. „Nevzpomínám si na situaci, kdy by 
v práci bylo smutno! Je příjemné pracovat 
v pohodovém prostředí, kde se nekumuluje 
napětí a stres.“ A tato slova se v odpoledních 
rozhovorech opakují často, stejně jako věta: 
„Máme to tu rádi!“.
 Stejně to cítí i Hana Fűleová, která 
od ledna 2014 chodí do nadace vypomáhat 
jako dobrovolnice „Přijali mě tu s otevřenou 
náručí,“ říká. „Oceňuji přátelskou, vstřícnou 
a příjemnou atmosféru, která tu vládne. Je to 
sice ’babinec’, ale s tím já nemám nejmenší 
problém!“

Co dodat? 

Pracovnice Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (zleva): Milena Černá, Monika Granja, Eva Kvasničková, Soňa Brišová, 
Gabriela Bauer, Hana Füleová, Eva Kocnárová



  21. května se uskuteční beseda s MUDr. Milenou Černou v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

  do 31. května se lze hlásit na další salzburské lékařské semináře 
(více na http://openmedicalclubcr.com). 

  5. června v 17 hodin se v Městské knihovně v Praze uskuteční seminář Infekční rizika při 
cestování.

  červen – září: 450 dětí z dětských domovů z celé ČR bude trávit prázdniny v Chorvatsku. 
Projekt je realizován díky podpoře Majetkové, správní a delimitační unie odborových 
svazů Praha.

  květen – září: Běžci dobré vůle se zúčastní závodu Run Czech v Českých Budějovicích, 
Olomouci a Praze. Registrace na závody probíhá na www.sportprocharitu.cz.  

  srpen: Dvacet dětí z dětských domovů se zúčastní letní jazykové školy ve Velké Británii 
ve spolupráci s JŠ Intact.

  do 25. srpna lze podávat žádosti o stipendium z Fondu vzdělání, který je společným 
projektem ČSOB a VDV.

  do 20. září lze podávat žádosti o podporu z programu Senior.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře... Chcete pomoci?

Zařízení pro starší lidi
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Čísla účtů na ostatní projekty VDV
–  č. účtu CZK: 478 437 033 / 0300
– č. účtu USD: 478 573 203 / 0300

Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule

Pozvánka do kin 
na nový dokument OLGA

Výstava fotografií o paní Olze Havlové 
se bude v roce 2014 konat:

květen – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm,
červen – Městská knihovna Rájec‑Jestřebí, Městská knihovna Rožnov p. Radhoštěm,
červenec – Městská knihovna Poběžovice, Šmidingerova knihovna ve Strakonicích,
srpen – Radnice Spálené Poříčí, Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, 
září – Městská knihovna v Bílině,
říjen – Městská knihovna ve Šluknově,
listopad – Městská knihovna v Hulíně, Městská knihovna v Ústí nad Orlicí.
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