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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.

Hudba je zbraň
proti předsudkům,
věří Tomáš Kačo
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Zaměřeno na lidská práva
 V roce 2009 vstoupil v platnost tzv. antidiskriminační zákon. Tento zákon zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie v návaznosti na Listinu základních práv a svobod, která 
je součástí našeho právního řádu. Zákon blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz 
diskriminace např. ve věcech přístupu k zaměstnání, podnikání, sociálního zabezpečení, přístupu 
ke zdravotní péči, ke vzdělání a službám včetně bydlení.

 Podle znění zákona je diskriminace takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně 
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, 
a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 
postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

 Oblast lidských práv patří od počátku k základním programům Výboru dobré vůle –  
Nadace Olgy Havlové. Podpora lidských práv se vztahuje k obraně lidí patřících mezi sociálně 
slabé, zdravotně postižené, vyššího věku, migranty, menšiny… Za posledních 25 let si např. 
sexuální menšiny postupně ve společnosti svá práva vydobyly. Lidé se zdravotním postižením 
dosáhli uznání rovných nároků na účast ve společenském životě i vyrovnání finančních ztrát, 
spojených s nutností využívat sociální služby, formou příspěvků na péči. U některých menšin se 
však přijetí většinou obyvatel nedaří a antidiskriminační zákon nefunguje, jak by měl.

 Ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové máme po léta možnost sledovat chování 
úřadů, soudů a společenských organizací vůči lidem sociálně slabým či vůči romské menšině.  
Je až neuvěřitelné, jakých diskriminačních postojů se tyto orgány mnohdy dopouštějí. 

 Nadace se snaží o získávání „bodů“ pro skupiny obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením. Podporuje např. talenty mezi romskou mládeží. Většinou se jedná o výjimečné nadání 
v hudbě nebo tanci. Za posledních 25 let vzniklo velké množství tanečních a hudebních souborů, 
vrcholy jejich umění se uplatňují na mnoha festivalech. 

 K našim hlavním aktivitám v tomto ohledu patří zejména projekty „Fond vzdělání“,  
z něhož se hradí stipendia pro studující ze sociálně slabých rodin, a „Obyčejný život“, kde 
v grantových řízeních probíhá podpora systémových řešení obtížných situací pro lidi ohrožené 
sociálním vyloučením.

 Čím to je, že Romové jsou stále objektem diskriminace a nevůle většiny obyvatel? Jsou 
snad Romové, kteří pracují, neviditelní? Cožpak v téhle zemi kradou jen Romové? Jsou snad jejich 
talenty méněcenné? Od člověka, který je nadaný v oblasti umění, nemůžeme přece očekávat,  
že postaví přehradu. Takové pravidlo platí pro každého, kdo se nachází v méně obvyklé situaci,  
i pro toho, kdo tomuto člověku může v této situaci pomoci. 

 Milena Černá
ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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Editorial

Děkujeme 
Poděkování panu 
Ondřeji Škorpilovi
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Romce Olze Fečové je 72 let (což by-
ste jí nehádali). Už téměř dvě desetiletí 
vede kroužek her a nápadů pro romské 
děti Čhavorikani luma (Dětský svět), a to 
postupně na různých místech Česka. Ten 
první vznikl v roce 1997 v Neratovicích, 
kam jezdila za bratrem. „Děti se tam pofla-
kovaly po ulicích, tak jsem s nimi začala 
pracovat. Bylo mi to naprosto přirozené 
– moje maminka také celý život praco-
vala s dětmi a já jí odmalička pomáhala,“ 
vzpomíná na úplné začátky souboru 
Čhavorikani luma. Zpočátku se neměli kde 
scházet, tak chodili do hospody a paní Olga 
tam dětem kupovala čaj. Pak získali pros-
tory v neratovickém Domě dětí a mládeže 
a mohli začít pořádně nacvičovat. Scházeli 
se ve středu, v sobotu a neděli a paní Olga 
od nich vyžadovala absolutní disciplínu 
a dochvilnost, takže z původně padesáti dětí 
jich „věrných“ zůstalo kolem třiceti. „S nimi 
jsme dělali všechno – nejen muziku, také 
jsme recitovali, trénovali dialogy, tancovali, 
pořádali módní přehlídky… A pak jsme se 
pustili do muzikálu,“ vypráví paní Olga. 

Zloděj a jeho svět

Když říká „my“, myslí tím celou svou 
širokou rodinu, která jí pomáhala: manžel, 
známý romský muzikant Josef Fečo, jejich 
dvě dcery Ludmila a Erika, bratr i sestra 
s rodinami, vnoučata… „Můj manžel nám 
napsal krásný text a hudbu k muzikálu 
Zloděj a jeho svět aneb 16 krutých pravd. 
Pojednával o těžkém životě Romů a děti 
ze souboru hrály dospělé postavy, což bylo 
zároveň vtipné i legrační. A hrály je skvěle! 

Jen si představte osmiletého kudrnatého 
klučinu, který coby policajt zatýká dospíva-
jící 14leté zlodějky. Našemu nejmladšímu 
herci byly tenkrát 4 roky, nejstaršímu 15 
let. Vedle 20 dětských zpívajících herců vy-
stupovalo dalších 20 tanečníků, kteří dělali 
křoví,“ vzpomíná paní Olga nabitá stále 
stejným nadšením, jako když měl muzikál 
premiéru. To bylo v roce 2000 v divadle 
Jiřího Wolkra, pak následovalo několik 
repríz. 

Další štace: Červený 
Kostelec, Beroun… 

Když bratr paní Olgy Fečové ovdověl, 
přestěhovala se za ním z Prahy do Nera-
tovic, ale do hlavního města jezdila dál za 

prací. Pracovala jako asistentka na pražské 
Základní škole Boleslavova (která je 
Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze 
– Pedagogické fakulty) a ještě uklízela 
v Přírodovědecké fakultě UK. Minulý čas 

Na Ceně Olgy Havlové 2014 jí VDV udělil Poděkování v kategorii Vynikající 
projekty. Když si pro ocenění na pódium šla, procházela odzadu dlouhou 
uličkou mezi sedadly a mně se srdce ustrnulo: krásná, hrdá žena, po romsku 
oblečená, černé vlasy sepnuté v drdolu zlatou síťkou, oči hledící zpříma, 
vzbuzující respekt – tak se nesla. Paní Olga Fečová.  

Text: Irena Šatavová 
Foto: z archivu Olgy Fečové a Irena Šatavová

„Jak se žije Romům?“
ptáme se Olgy Fečové

Naše téma

Olga Fečová zahrála na svých sedmdesátinách na housle 
skladbu, kterou pro ni složil její manžel Josef Fečo.

Olga Fečová přebírá od Mileny Černé Poděkování na Ceně Olgy Havlové 2014.                                                            Foto: archiv VDV 



není na místě – tyto práce dělá dodnes, už 
více než 30 let, i když už je v důchodu. 
Starobní a vdovský důchod by jí na náklady 
na život a splácení bytu nestačily.
Z Neratovic se manželé Fečovi přestěhovali 
do Červeného Kostelce, kde si koupili 
domeček. Soubor Čhavorikani luma se 
naplnil tamními dětmi a výsledkem jejich 
společné práce byly opět koncerty v kostele, 
módní přehlídky, cestování po festivalech… 
Dokonce se tam paní Olga s manželem 
podruhé vzali – v kostele, aby stvrdili svůj 
slib daný si před léty při civilním obřadu. 
„V Červeném Kostelci jsme měli pro práci 
s dětmi výborné podmínky: deset místností 
k dispozici, skvěle jsme zapadli mezi místní 
a všechno bylo bezvadně propojeno, že se 
mi odtamtud ale vůbec nechtělo. Manželovi 
však toto místo k srdci nepřirostlo, tak jsme 
po pěti letech putovali zase dál,“ říká s povz-
dechem paní Olga. 
Tentokrát zamířili do Berouna, kde bydlí 
jejich mladší dcera. „I zde jsme pracovali 
s dětmi a udělali jsme hodně práce. Tamní 
Romové byli ale uzavřenější, jejich komu-
nita je malá, rozprchli se do okolí a taky jich 
zůstalo jen pár. Žili v ubytovně bez vody, 
bez elektřiny, bez odvozu odpadků – prostě 
hrůza. Tam jsem hodně tlačila na to, aby 
se mohli přestěhovat do lepšího, což se 
u některých podařilo. A umožnila jsem jim, 
aby si udělali rekvalifikační kurzy, aby měli 
šanci na lepší život,“ vrací se v myšlenkách 
do tehdejší doby a tvář má zachmuřenou. 
Když se ale dostane k tomu, že se v roce 
2011 přestěhovali do Krupky u Teplic, opět 
jí v očích zazáří sluníčka. 

„Doma“ v Krupce
 
„Tady je to úplně jiné – do školy tu 
chodí 670 romských dětí a i když jde 
o vyloučenou lokalitu, kde není práce, děti 
chodí čisťounké. Když se podívám z okna, 
každé poznám, při potkání je pohladím 
po hlavičce,“ rozplývá se v úsměvu. Však 
jí také všechny děti říkají teto bez ohledu 
na příbuzenské vztahy a v jejím dvoupoko-
jovém bytě se jich občas nachází až třicet. 

„Začali jsme se s dětmi scházet v nízkopra-
hovém centru. Pak nás přemístili do školy, 
která je ale o víkendech zavřená, a já přes 
týden pracuju v Praze. No tak chodí děti 
k nám domů! Z jednoho pokoje jsme udělali 
takovou pracovnu, kde se učí, dělají si 
úkoly, hrají na nástroje, zpívají, nacvičili 
jsme operetu, připravujeme se na festivaly 
a jiná vystoupení,“ popisuje svoji současnou 
práci. Že se věnuje charitě, zmiňuje jen tak 
mimochodem. Pořádá benefiční akce, organ-
izuje sbírky pro potřebné. Loni o Vánocích 
chys tal soubor vánoční koncert, který měl 
být největší přehlídkou jejich zdejší práce, 
a byli na něj skvěle připravení. A pak, 

těsně před začátkem vystoupení, dostal 
manžel paní Fečové infarkt a za pět dnů 
zemřel. „Ještě pořád jsem z toho zpomalená 
a utlumená, ale život musí jít dál,“ poroučí 
si paní Olga. A dětské hlasy vedle v pokoji 
přerušované houslemi a hrou na klavír jí 
dávají za pravdu. 

Co potřebují Romové 
k životu?
Na otázku, jak se žije Romům v Čechách, 
odpovídá bez váhání. „Dokud byla práce, 
žilo se nám dobře. Vzpomínám na dobu, 
kdy jsme se jako slovenští Romové mohli 
přesídlit do Česka (hranice se otevřely v roce 
1947) a tady byl pro našince ráj, protože 
jsme dostali práci i bydlení. V tehdejší 
Spolaně pracovaly stovky Romů, měly kde 
bydlet a každý měsíc dostávaly výplatu. 
A dnes? Továrny byly zrušeny a chátrají, 
práce nikde není, takže Romové žijí pod 
hranicí bídy. Copak my staří, my už to nějak 
dokle peme. Ale jaká budoucnost čeká ty 
mladé? Nedivte se, že jsou znechucení, 
otrávení, nazlobení… Ještě že mají děti – ty 
je drží nad vodou!“ dodává. 
Nechápu – jako že žijí z přídavků na děti? 
„Ale kde,“ opáčí vehementně paní Olga, 
„to se zveličuje, v tom to není. Romové své 
děti milují, děti jim dodávají sílu! Souseda 
vidím každý den, jak jde s malým synkem 
tady na sídlišti ven. Nejsou tu žádná dětská 
hřiště, tak si nese malý bazének, v igelitové 
tašce písek, z toho udělá malému pískoviště 
a tam si spolu hrají. Když skončí, zase písek 
nasypou zpátky do tašky, vezmou bazének 
a vracejí se domů. Pro děti Romové žijí.“ 
Jenže když není práce, tak živoří…

Vzdělání = budoucnost

Druhou nezbytností, kterou Romové 
potřebují, je vzdělání. Občanské sdružení 
Slovo 21, pro které paní Fečová také pracu-
je, prosazuje, aby s dětmi do školy chodili 
i rodiče, pokud jsou nevzdělaní. Aspoň dva 
dny v týdnu. Před pár dny se Olga Fečová 

Naše téma

„Jak se žije Romům?“
pokračování povídání s Olgou Fečovou
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Naše téma

vrátila z romské konference v Bulharsku, 
kde se hovořilo právě o negramotnosti Romů 
ve světě. „A věřila byste tomu, že čeští Ro-
mové jsou co do vzdělanosti Romů ve světě 
na 1. místě?“ pokládá řečnickou otázku. 
„Slovenští Romové se řadí někam na 6.–7. 
místo, u Řeků je to katastrofa, o Indech 
ani nemluvím,“ spráskne ruce paní Olga. 
Pak vypráví, jak navštívila známé Romy 
v Anglii. Dostali práci, mají kde bydlet, měli 
by být tedy v pohodě. „Ale stýská se jim! 
U srdce je bolí, protože jim chybí široká 
rodina, která zůstala v Čechách,“ sděluje 
mi svou zkušenost. Přesto tvrdí, že práce 
a vzdělání jsou to nejdůležitější, co Romové 
potřebují. Jak to ale zařídit, to poradit neumí. 
„Já jsem jen stará ženská a nevím, na co 
myslí vláda. Co bych jí ale poradila – ať se 
podívá na problém zespoda nahoru, ne shora 
dolů,“ vzkazuje. 

„Pětiletky“ paní Olgy
„Když mi bylo šedesát, řekla jsem si, že 
děti i vnoučata mám už odchovaná a že 
nastal čas věnovat se sama sobě. Tak jsem si 
v šedesáti udělala řidičský průkaz a zároveň 
začala studovat,“ vypráví. Lehké to nebylo 
– chodila do dvou zaměstnání najednou, 
starala se o nemocného muže, o víkendech 
pracovala s romskými dětmi, starostí měla 
nad hlavu. Ale vydržela to! V 65 letech si 
udělala maturitu na sociálně-právní škole 
a stala se asi nejstarší maturantkou (nejen) 
v Čechách. 
„Pak jsem přemýšlela, co bych měla zvlád-
nout za dalších pět let. Víte, jsem z muzi-
kantské rodiny, přišla jsem ale o hlasivky 
a zpívat už nemohu, tak jsem si řekla, že 
se alespoň jednu písničku naučím zahrát 
na housle. Manžel nechápal, proč jsem se 

rozhodla zrovna pro housle, když ty jsou 
nejtěžší, ale písničku mi napsal a já se ji 
naučila hrát. Dokonce jsem s ní veřejně 
vystupovala na oslavě svých sedmdesátin, 
což byla velká akce plná významných osob-
ností z muzikantského prostředí. Manžel mě 
na pódiu doprovázel a prý se mu obavami 
podlamovala kolena, ale já jsem hrdě hrála – 
a zahrála!“ 
Je to velká bojovnice, říkám si v du-
chu. Copak si asi vymyslela na své 
pětasedmdesátiny, které oslaví za tři roky? 
„A můj závazek k další pětiletce zní: začít 
malovat. Já, která jsem nikdy neuměla ani 
kreslit!“ A jak vypadá mezistav? Na stěnách 
obývacího pokoje visí její dva zdařilé 
barevné obrazy a v červenci měla svou první 
výstavu v pražské galerii U zlatého kohouta, 
kde už deset let organizuje romské výstavy. 
Prostě ženská s vůlí ze železa! 

Štěstí je když…

Olga Fečová si přisune židli k oknu, vykloní 
se z něj a povídá: „Teď jsem šťastná. Venku 
na ulici vidím děti, které znám a které jsem 
učila či učím. Vidím některé dospělé, jimž 
se daří díky tomu, že se rekvalifikovali – 
a to mi dělá radost. Stejně jako moje děti, 
vnoučata a pravnoučata, nezapřou v sobě 
muzikantské kořeny rodu Fečových. Když 
jsme v kapele potřebovali nový nástroj, 
přišlo nám normální, že se některé dítě 
na něj hned naučilo hrát a jelo se dál – ať 
to byl kontrabas, violoncello, housle, viola 
či cimbál… Prostě co bylo potřeba. Když 
se ohlížím zpět, nepřipadá mi to už tak 
úplně samozřejmé. Máme prostě nadané 
děti, které se nebojí práce a jsou vychované 
tak, že neváhají vzít do ruky kbelík a hadr 
a vytřít podlahu, stejně jako uchopit hudební 
nástroj a zahrát na koncertě. Třeba náš vnuk 
Josef Fečo je dnes nejžádanějším kontra-
basistou v ČR, tíhne k jazzu, funku, popu, 
soulu a folklóru a vystupuje po celém světě 
s muzikanty známých jmen,“ říká pyšně. 
       Tak takovou podobu má štěstí paní 
Olgy Fečové. Ať si ho ještě dlouho a bohatě 
užívá!  

„Jak se žije Romům?“
pokračování povídání s Olgou Fečovou
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„Dívám se z okna ven na děti a jsem šťastná,“ říká Olga Fečová.



Zaměřeno na...

Lidé se mohou registrovat na sportovní 
události prostřednictvím našeho webu sport-
procharitu.cz, čímž přispějí na jednotlivé 
sbírky, nebo iniciovat své vlastní sportovní 
akce, a pomoci tak výraznějším způsobem. 
Sportovci si mohou zvolit konkrétní projekt 
pomoci, který chtějí podpořit.
 
„Když se nás spojí více a každý troškou 
přispěje, dáme dohromady znatelnou 
částku,“ říká Radka Tučková

Osmileté Zlatušce, která nezbytně potřebuje 
speciální zdravotní kočárek, se rozhodla po-
moci bankovní specialistka Radka Tučková 
tím, že uspořádala pochod v Krkonoších 
v rámci tradiční Krakonošovy stovky. Zdola-

la při něm 55 km v čase 15 hodin a 19 minut 
a pomohla tak vybrat 11 500 korun na po-
moc Zlatušce. „Díky svému povolání komu-
nikuji každý den s lidmi, možná i proto mám 
k pomoci druhým velmi blízký vztah,“ říká 
Radka. „Převážná většina mých klientů jsou 
starší lidé a u nich vidím, jak jsou šťastní, 
jenom když si s nimi člověk povídá. Je to 
neskutečné. Stačí jen naslouchat. Ne vždy 
musí být pomoc jen o té finanční podpoře. 
Když lidé nejsou lhostejní, tak stačí velmi 
málo a někomu to dá strašně moc.“ 
 Radka ale pomohla i finančně – za každý 
zdolaný kilometr v rámci Krakonošovy 
stovky přispěla 10 korunami na sbírku pro 
Zlatušku. Také napsala dopis, ve kterém 
svůj projekt pomoci představila, a poslala 
ho rodině, přátelům a spolupracovníkům, 
kteří Radčino snažení podpořili zasláním 
libovolné částky na vybranou sbírku. „Vím, 
že já jako jednotlivec nemám možnost 
výrazně pomoci, ale když se nás spojí více 
a každý troškou přispěje, dáme dohromady 
částku, která už může být znatelná. Myslím, 
že o tom právě pomoc potřebným je. Lidé se 
spojí a společným úsilím mohou dosáhnout 
pozitivní změny v životě člověka, který 
nezbytně potřebuje podpořit,“ vysvětluje 
Radka svůj pohled na pomoc potřebným.

„Sny se plní,“ tvrdí (a hned je i realizuje) 
ironman Pavel Draštík

Tříletého Olivera, který se narodil 
už v pětadvacátém týdnu těhotenství 
s největším stupněm krvácení do mozku 
a který nyní potřebuje uhradit nákladnou 
rehabilitaci, svým úžasným sportovním 
výkonem zase podpořil ironman Pavel 
Draštík. O propojení své účasti v závodu 
Ironman s pomocí Oliverovi informoval 
Pavel svou rodinu a přátele po celém světě, 
kteří ho v jeho úsilí podpořili, a společně tak 
pro Olivera vybrali 23 500 korun.

Sportovní nadšenec Pavel Draštík si přeje 
být inspirací a motivací pro ostatní: když 
něco opravdu chce, tak o tom pouze nemlu-
ví, ale udělá to. To, že za jeho slovy stojí 
činy, dokázal v polovině května, kdy se 
zúčastnil svého prvního Ironman Triathlonu 
na Lanzarote, který zdolal v úctyhodném 
čase 11:21:37. „Vytrvalostní závody jsou 
náročné jak fyzicky, tak psychicky, a čím 
více motivačních faktorů člověk má, tím 
spíše se mu podaří překonat krize v závodě, 
které dříve či později přijdou. Ani sebelepší 
fyzická příprava není zárukou úspěchu. 
Propojení sportovního výkonu se smyslu-
plnou pomocí pro někoho potřebného mi 
pomáhá takovéto okamžiky překonat,“ 
objasňuje Pavel.
 Svou účastí v závodě pomohl získat 
finanční hotovost pro malého Olivera, 
se kterým ho spojuje obrovská odhodla-
nost, vytrvalost a vůle jít si za svým snem. 
Úspěšným zdoláním extrémně náročného 

Text: Tereza Říčařová
Foto: archiv VDV 

Zaměřeno na individuální a firemní dárcovství:

Pro každého existuje cesta, jak pomoci
Sport pro charitu je projekt, prostřednictvím kterého může pomoci opravdu každý. Pomáhat 
druhým je přirozená vlastnost člověka, ale ne každý z nás má možnost darovat potřebné finanční 
prostředky. Sport pro charitu nabízí alternativu, jak pomoci propojením sportovních výkonů 
s podporou potřebných.
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Ironman Pavel Draštík „vysportoval“ pro nemocného Olivera 
23 500 korun.

Radka Tučková získala realizací svého projektu 11 500 korun na 
koupi speciálního kočárku pro osmiletou Zlatušku.



Zaměřeno na...
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závodu Pavel nejen sobě, ale i Oliverovi 
dokázal, že sny se plní. „Oliverovi přeju, aby 
se jeho sen, sen jeho rodičů a blízkých také 
naplnil! A až se Oliver postaví na vlastní 
nohy, čemuž pevně věřím, tak jeho snění 
nepozná hranic a já nebudu překvapený, 
když uvidím Olivera na startu třeba maratón-
ské soutěže!“

„Pomáhat lze individuálně, ale také 
prostřednictvím společnosti,“
dokazuje příkladem Jan Ďuk

Prostřednictvím projektu Sport pro charitu 
pomáhají nejen jednotlivci, ale i společnosti. 
Vytrvalostní běžec Jan Ďuk kombinuje 
obě formy pomoci. Jako běžec dobré vůle 
přispívá svou účastí na běžeckých závodech 
již řadu let registrací přes projekt Sport 

pro charitu. V letošním roce se rozhodl 
pomáhat výrazněji formou charitativního 
běhu na základě uběhnutých závodních 
kilometrů, kdy za každý zdolaný kilometr 
přispívá na sbírku VDV 10 korunami. „Sport 
mě naplňoval již od mého raného dětství. 
Ale až nyní si uvědomuji, že ne všichni mají 
takové možnosti, aby mohli dělat to, co je 
baví. Mně sport pomáhá v práci i v osobním 
životě. Když jsem se před lety přihlašoval 
na 1/2 Maraton Praha, tak jsem si řekl, proč 
tímto během také nepomoci. Je příjemné 
mít možnost svým sportovním výkonem 
podpořit někoho, kdo to potřebuje. Popravdě 
po zaběhnutí půlmaratónu mě netěšil jen 
pocit z běhu, ale i to, že člověk přispěl dobré 
myšlence,“ říká Jan.  
 A proč běhá a pomáhá ve prospěch 
projektů vyhlášených VDV? „Od dětství 
trpím atopickým ekzémem a v mých 13 le-
tech mě právě VDV pozvala na ozdravný 
pobyt do Jordánska,“ vysvětluje svou vazbu 
na tuto nadaci. „Tehdy to byl dvoutýdenní 
pobyt ve velké exotice u Mrtvého moře 
a dodnes mám na něj hezké vzpomínky.  
A tak moje volba, pro jakou nadaci mám 
běžet, byla předem jasná. Řekl bych, že 
„dávám něco nazpět" lidem, kteří zase pomo-
hou dále,“ končí své vzpomínání Jan Ďuk.
 Jeho pomoc tím ale nekončí! Jan Ďuk 
totiž založil svou vlastní společnost „Žijte 
– jezte – hýbejte se zdravě“, kde působí 
jako kondiční a výživový poradce. Jeho 
společnost nabízí také nutričně vyvážené 
Fitness food menu, jehož prodejem a nabíd-
kou kondičního a výživového poradenství 
přispívá VDV 2 % z každé částky zaplacené 
klientem. 
 
ČSOB a její zaměstnanci vyběhali pro 
VDV už 1,6 mil. korun!

Hlavním partnerem pomoci VDV 
prostřednictvím sportu je Československá 
obchodní banka (ČSOB), se kterou nadace 
spolupracuje již od roku 1995. Se vznikem 
projektu Sport pro charitu se zaměstnanci 
ČSOB začali zapojovat i do běžeckých 
seriálů. Od roku 2010 se ČSOB účastní běhů 
pořádaných v rámci Prague International 

Marathon a od roku 2011 také Jizerské 
padesátky. Zaměstnanci běží za VDV jako 
Běžci dobré vůle a banka věnuje nadaci 
příspěvek v takové výši, kolik činilo star-
tovné všech jejích zaměstnanců. Za necelých 
5 let existence projektu vyběhala ČSOB 
na pomoc potřebným 1,6 milionu korun!
 Jedním z hybatelů spolupráce s VDV je 
výkonný ředitel ČSOB Private Banking 
Martin Kosobud, který pomoc druhým bere 
jako samozřejmou součást života. „Intuitivně 
cítím, že by měl člověk druhým pomáhat. 
Je to svým způsobem poděkování za to, že 
se člověku daří, má zdravou rodinu a nic 
mu v podstatě nechybí. Hranice mezi tímto 
šťastným stavem a opačným pólem je ovšem 
velmi tenká a dostat se na její druhou stranu 
můžete velmi snadno. Chci jít naproti lidem, 
kteří stejné štěstí jako já nemají, a mohu 
jen doufat, že když bych se na jejich místě 
ocitl já, někdo zase pomůže mně,“ vyznává 
se Martin, který se snaží svým chováním 
inspirovat své kolegy k pomoci lidem, 
kteří ji nezbytně potřebují. „Z běhání jsem 
si vytvořil závislost a vlastně i způsob 
života. Sport mě zbavuje negativních 
emocí a starostí. Řekl jsem si, že když 
běhání pomáhá mně, mohlo by pomáhat 
i mým zaměstnancům. Společné sportovní 
zážitky nás navíc stmelují v dobrou partu. 
A když svým během můžeme ještě pomoci 
potřebným, tak to se náš dobrý pocit zdvoj-
násobuje.“  

Pro každého existuje cesta, jak pomoci
pokračování

ČSOB a její zaměstnanci přispěli svým „sportem pro charitu“ 
částkou 1,6 mil. korun. 

Jan Ďuk je individuálním dárcem jako běžec dobré vůle, 
zároveň veňuje na charitu část z výnosů své firmy.



Film
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Film nás zavádí do romské komunity 
v Čechách, v níž je Romka Žaneta (Klaudie 
Dudová) mladou matkou snažící se 
přetnout bludný kruh, jenž ji a její malou 
dceru stále vrhá zpět do prostředí, kde 
se na Romy hledí přezíravě a přes prsty, 
kde není možné najít práci právě kvůli 
nepřehlédnutelné příslušnosti k Romům, 
kde je nesnadné zbavit se nálepky 
méněcenného občana, na kterého už předem 
hledí spatra představitelé „bílé“ většiny. 
U některých scén se divákovi až zastaví 
srdce nad do nebe volající nespravedl-
ností, která matku potkává na úřadech, při 
hledání zaměstnání, při snaze začlenit se 
do „obyčejného“ života: mít slušnou práci, 
dítě posílat do školy, bydlet v přijatelném 
prostředí a vymanit se z předsudků, kterými 
je téměř každý Rom orazítkován ještě dříve, 
než se může jakkoliv projevit.
 Avšak ani při pohledu na Romy si 
režisér nebere přílišné servítky – ukazuje 
nám je v souvislosti s alkoholem, drogami, 
krádežemi, slabou vůli, nezodpovědností, 
nechutí ke vzdělání... Všechna vyjmeno-
vaná negativa však nejsou specifikem 
romské národnosti, i když se u ní vyskytují 
ve viditelnější míře než u příslušníků jiných 
menšin či většiny – to je soudnému divákovi 
zřejmé. Režisér mu dovoluje nahlédnout 
i do skrytějších pater problému, co k ta-
kovému jednání Romy vede. Co vyplývá 
z vnitřní povahy etnika (a sem patří i rysy 
pozitivní jako přirozená muzikálnost či 
schopnost radovat se naplno v dané chvíli) 
a naopak k čemu jsou přímo či nepřímo 
prostředím tlačeni, co je formuje zvnějšku 
a nedovoluje jim překlopení do jiného 
způsobu života. Diváci v hledišti kina cítí 
celkem přesně, jak by si mladá Romka 
přála žít a o jaké jistoty by se ráda v životě 
opírala, ale vyústění filmu napovídá, že jsou 

to sny nereálné. I když k jejich dosažení má 
Žaneta konečně nakročeno, život ji nakonec 
stáhne opět tam, odkud se snaží vyškrábat.
 Odcházela jsem z filmu se špatným 
pocitem. A s otázkou, do jaké míry jsme my 
„většina“ překážkou pro Romy při jejich 
integraci do společnosti. A vlastně nejde 

jen o Romy, ale o jakékoliv odlišující se 
menšiny a lidi na okraji společnosti, pro něž 
cesta mezi většinu končí ve slepé uličce. 
Skutečně nejsme schopni a ochotni odstra-
nit z této cesty značku „vstup zakázán“ 
a nahradit ho návěstím „obousměrná 
ulice“?  

Text: Irena Šatavová 

Film: 

Cesta ven
Pokud se v tomto čísle zamýšlíme nad spletitostí vztahů a problémy spojenými s „romskou otázkou“, 
nelze nezmínit film režiséra Petra Václava Cesta ven. Premiéru měl v našich kinech v květnu 2014 
a předtím už zaujal na mezinárodním festivalu v Cannes v sekci nezávislého filmu. 
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PRODUCENT KOPRODUCENTI S PODPOROU DISTRIBUTOR MEDIÁLNI PARTNEŘI



 Do ČSOB nastoupil Ondřej Škorpil 
na počátku roku 2006. Předtím pracoval 
v privátních společnostech Xerox, Contactel 
a Logica a v Senátu Parlamentu ČR sbíral 
zkušenosti z práce ve veřejném sektoru. 
Od podzimu 2007 až do června 2014 byl 
ředitelem Kanceláře ČSOB, kde řídil mimo 
jiné i útvary Public Affairs a Společenská 
odpovědnost (CSR, Corporate Social Re-
sponsibility). „Zejména v počátcích jsem jim 
věnoval maximum svého pracovního času, 
neboť bylo nutné vše dobře nastavit, vhodně 
zasadit do celkové strategie banky a smyslu-
plnými projekty zaměřenými na definované 
cílové skupiny naplnit charitativní činnost 
ČSOB,“ popisuje obsah své práce. Je pyšný 
na to, že se mu podařilo vybudovat tak skvělý 
tým specialistů společenské odpovědnosti, že 
se mohl překlopit do polohy kouče či rádce 
svých spolupracovníků a spíše než rozho-
dování o detailech se věnovat věcem s větší 
přidanou hodnotou, které celou agendu 
pomáhaly posouvat vpřed. 

 Projektů, které ČSOB podporuje, je 
mnoho. Pro Ondřeje Škorpila by bylo 
nesmírně těžké vypíchnout jeden jediný, 
aby neúmyslně nevyslal signál, že ty ostat-
ní považuje za méně důležité. „Přesto 
bych rád vyzdvihl jednu aktivitu, kterou 
považuji za evropsky, ne-li světově unikát-
ní,“ říká. „Je jí Poradna při finanční tísni, 
která pomáhá lidem čelícím předlužení 
vyřešit jejich finanční situaci. Vnímám ji 
jako mimořádnou díky tomu, že její provoz 
a rozvoj je společně financován jinak přísně 
si konkurujícími bankami a stavebními 
spořitelnami s důrazem na to, aby služby 
byly pro klienta zcela zdarma. Dosud se mi 
nepodařilo najít obdobný příklad v zahraničí 

a zdá se, že v tomto ohledu jsme v ČR nasa-
dili laťku hodně vysoko.“

 Jaký je jeho osobní vztah k filantropii? 
„Považuji se za typicky průměrného občana: 
párkrát do roka jsem přispěl několika tisíci 
korun – tu na pražskou ZOO, tu na postižené 
spoluobčany. Později jsem se zapojoval 
do sbírek organizovaných či podporovaných 
bankou,“ prozrazuje.  

 Když hovoříme na téma, zda velké 
společnosti mají „morální povinnost“ starat 
se o prostředí, v němž podnikají, odpovídá 
nekompromisně: „Termíny jako morální 
povinnost jsem ve spojení se společenskou 
odpovědností firem nikdy neměl moc rád. 
Mají tendenci navozovat dojem, že rozhod-
nutí korporace ohledně zapojení se do chari-
tativních aktivit není autentické, nýbrž vynu-
cené blíže neurčeným externím společenským 
tlakem. Pokud vedení firmy nedojde k au-

tonomnímu vědomému rozhodnutí, že je 
dobré se CSR věnovat, má dle mého názoru 
plné právo investovat své zisky jakkoliv uzná 
za vhodné. Je-li však management alespoň 
trochu osvícený a preferuje-li dlouhodobý 
horizont před rychlou hotovostí, jistě dospěje 
přirozenou cestou k závěru, že je výhodné 
reinvestovat část svých zisků do společnosti, 
která mu ony zisky umožnila vygenerovat.“ 

 Spolupráce s VDV byla dle Ondřeje 
Škorpila unikátní tím, že trvala dlouho, aniž 
by při tom utrpěla kvalita vztahu. „Vezměte 
si, kolik manželství se v Česku rozpadne pár 
let od svatby, a vedle toho tady máme více 
než desetiletý vztah mezi ČSOB a VDV, který 
nejenže neprošel zásadní krizí, ale vypadá, že 
by mohl přežít i další dekádu,“ tvrdí. „To je 
možné především díky tomu, že mezi oběma 
partnerskými institucemi existuje silná důvěra 
založená na tom, že na obou stranách pracují 
na sebe dobře naladění lidé, kteří dohlížejí 
na to, aby společné projekty přinášely co ne-
jvíce užitku všem zúčastněným, v první řadě 
příjemcům pomoci.“ 

 Od července 2014 přešel Ondřej Škorpil 
do telekomunikačního byznysu v rámci 
skupiny Českých drah, a to nejen proto, že 
„jako dítě si rád hrál s vláčky“ . Výboru do-
bré vůle – Nadaci Olgy Havlové přeje, aby 
nadále pokračoval ve své záslužné činnosti 
a pomáhal co největšímu počtu potřebných. 
„Pro jakoukoliv činnost je důležitý profe-
sionální a perfektně sehraný tým. Tímto ak-
tivem VDV disponuje, a i to ho činí silným,“ 
vzkazuje. 

Poděkování

 Je-li management 
korporací alespoň trochu 

osvícený a preferuje-li 
dlouhodobý horizont před 

rychlou hotovostí, jistě 
dospěje přirozenou cestou 

k závěru, že je výhodné 
reinvestovat část svých 

zisků do společnosti, která 
mu ony zisky umožnila 

vygenerovat.“

„

Děkujeme, Ondřeji! 
Následujícími řádky chceme poděkovat Ondřeji Škorpilovi, který sedm let 
spolupracoval s VDV v pozici ředitele kanceláře generálního ředitele ČSOB, 
banky, která spolu s VDV zřídila Fond vzdělání a aktivně se podílí i na dalších 
projektech nadace. „Díky za vaši vstřícnost,“ vzkazujeme panu Škorpilovi. 
A vám, našim čtenářům, si ho dovolujeme krátce představit. 
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O celkové úrovni neziskových organizací v ČR si Ondřej Škorpil 
myslí, že tu existuje poměrně velký prostor pro jejich profe-
sionalizaci. „Přestože se situace průběžně zlepšuje, stále se 
tu vyskytují subjekty, které svým amatérským fungováním kazí 
obraz celého segmentu. Svoji roli by měli hrát samotní firemní 
dárci, kteří by neměli slevovat ze svých nároků, a tím pomoci 
kultivovat obdarované,“ tvrdí.

Text: redakce
Foto: z archivu Ondřeje Škorpila



 Odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Novém Jičíně jako čtvrté 
dítě manželů Kačových. Po mně do rodiny 
přibylo ještě osm dalších sourozenců.

 Vnímal jste v dětství, že je něco jinak, než 
by mělo být?
Jako dítě jsem nic zvláštního nevnímal. 
Vše, co se dělo okolo mne a mé rodiny, mi 
připadalo normální. Žili jsme ve dvoupoko-
jovém bytě, přičemž jedna místnost byla tak 
malá, že byla neobyvatelná. Tak nás v jed-
nom pokoji bydlelo deset. Dobře si pamatuji, 
že moji rodiče vždy bojovali o to, aby měli 
větší byt. A to trvá dodnes.

 Za jak velký problém považujete bydlení 
Romů?
Největším zlem je vytváření romských 
ghett. U nás v Novém Jičíně existuje jedna 
obávaná ulice – Dolní brána, kterou obývají 
pouze Romové: posedávají na ulici, dělají 
nepořádek, chovají se neslušně… Každý 
nerom se bojí tou ulicí jenom projít. My 
jsme bydleli ve zmíněném dvoupokojovém 
bytě, kde jsme měli za sousedy jednu velmi 
slušnou romskou rodinu a jednoho neroma. 
Po několika letech nás přestěhovali právě 
na onu nechvalně proslulou ulici, a to pro 
nás znamenalo velkou přítěž. Když se nás 
někdo zeptal, kde bydlíme, a odpověď 
zněla: „Na Dolní Bráně!“ (dnes je ulice 
prázdná – pozn. red.), v tu ránu si nás 
zaškatulkoval. 

 Bez ohledu na to, jací opravdu jste?
Ano. A to bych rád poukázal na to, že naše 

rodina nikdy neměla žádné dluhy, žádné 
problémy se zákonem a rodiče nás vždy 
vedli k tomu, abychom studovali co nejdéle, 
abychom byli vzdělaní.

 I během vysokoškolských studií vnímali 
spolužáci vaši jinakost vyplývající z toho, že 
jste Rom?
Ne, tam jsem žádnou diskriminaci necítil. 
Jednak ve větším městě je majorita 
na soužití s více národnostmi zvyklá, jednak 
proto, že v hudbě rasismus neexistuje. Lidé 
vám mohou pouze závidět... 

 … závidět romskou muzikálnost!
Ano, ta je všeobecně známá. Je to snad 
jediná pozitivní vlastnost, která se traduje 
už celá staletí. Většina Romů prostě vnímá 
hudbu jinak. Na AMU moji kolegové koli-
krát ani nepoznali, že jsem Rom. V hudbě 
jsme si všichni rovni! Když je člověk umělec 
srdcem i duší, věřím, že ostatní to dokáží 
vycítit a ocenit.

 Proč to neplatí i mimo umělecký svět? 
Proč je začleňování Romů mezi ostatní oby-
vatele Česka tak bolestné? 
Nedokážu posoudit, zdali by lepšímu 
začleňování Romů pomohla větší snaha 
majority o hlubší poznání romského národa, 
romských tradic a romské mentality. Chyby 
respektive předsudky existují, myslím, 
na obou stranách, nechci se zastávat ani 
Romů, ani neromů. Vlastně se nedivím ani 
jedné straně a více či méně chápu každou 
z nich. 

 Co by měla udělat společnost pro to, aby 
se ostří mezi různými národnostmi v Česku 
otupilo, či nejlépe zcela obrousilo?
Bohužel lék na tuto nemoc neznám. Ani 
nevím, jestli existuje. Romové nemají svou 
zemi, jsou tvrdohlaví, zapšklí. Neuvědomují 
si, že majoritu ke svému životu potřebují. 
Tohle se nezmění ze dne na den. Stejně jako 
se nezmění to, že když se dnes řekne Rom 
nebo cikán, každý v ČR si vybaví černého, 
špinavého, problémového člověka, který lže 
a krade.

 Vidíte z toho cestu ven? 
Jednou z cest je, dle mého názoru, podpora 
vzdělání mladých Romů. Starší generaci 
Romů se nikomu jen tak změnit nepodaří, 
ale v mladých lidech je budoucnost. 
Kdyby se našel způsob, jak vzbudit touhu 
mladých Romů po vzdělání, jak je dostat 

Rozhovor s...

„Hudba je zbraň 
proti předsudkům,“
věří Tomáš Kačo

Tomáš Kačo (27 let), student pátého ročníku Akademie múzických 
umění v Praze, obor klasický klavír. Na letošní prosinec plánuje 
absolventský koncert a pak nejspíš zamíří na americkou 
univerzitu Berklee College of Music, jednu z nejprestižnějších 
škol v oblasti jazz a pop. Nadání mu bylo naděleno shůry – 
v žilách mu pulzuje romská krev, v srdci touha něco dokázat. 

Text: Irena Šatavová
Foto: z archivu Tomáše Kača
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 Každý máme 
svůj příběh, bolesti, tajné 
touhy, radosti i strasti. 

Umělci mají dar tuto energii 
zhmotnit v hudební dílo. 

Vnímám hudbu jako velký 
dar, jako zbraň, kterou lze 

bojovat proti předsudkům.“

„

„Na klavír jsem začal hrát v pěti letech a nikdy jsem si neuměl 
představit, že bych se měl zabývat něčím jiným,“ říká Tomáš 
Kačo.



Děkujeme 
našim dárcům za přízeň 
a podporu

Poděkování

Připravila Gabriela Bauer

Likvidační zůstatek
nadace Zdraví pro studenty ..... 654 162 Kč

ČSOB .............................................320 300 Kč
Nadace Martina Romana ................189 000 Kč
Grant Salzburg Stiftung  
der American Austrian Foundation ..99 476 Kč
Majetková, správní a delimitační 
unie odborových svazů ....................60 000 Kč
Blanka Motejlová .............................50 000 Kč
Milada Voborníková .........................10 000 Kč
Dušan Šenkypl .................................10 000 Kč
Zdeňka Pospíchalová .......................10 000 Kč
Petr Knapp .......................................10 000 Kč
Věra Kičmerová .................................8 000 Kč
David Navara .....................................8 000 Kč
RNDr. Jana Kadlecová .......................6 000 Kč
Mgr. Libor Prokeš ..............................6 000 Kč
Jitka Hajičová .....................................6 000 Kč
Václav Kokožka .................................5 200 Kč
Jan Vraný............................................5 000 Kč
Luboš Chládek ...................................4 200 Kč
Oda Wommer .....................................4 120 Kč
Hana a Štefan Füleovi ........................4 000 Kč
Eva Hvížďalová .................................4 000 Kč
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. .4 000 Kč
Vít Melichar .......................................4 000 Kč
JUDr. Tomáš Novosad .......................4 000 Kč
Zdenka Šplíchalová ............................4 000 Kč
Věra Meisnerová ................................4 000 Kč
Ivana Šebestová .................................3 000 Kč

Věcné dary:
Ignum, s. r. o.
noBrother, s. r. o.
     

Pokud chcete a můžete 
podpořit studium Tomáše Kača 
na Berklee College of Music v Bostonu,

zašlete prosím do konce září 2014 
peněžní dar na účet  

Nadace Hudební fakulty AMU 
na číslo účtu: 19-543 521 02 37 / 0100, 

variabilní symbol: 0301.
Při částce vyšší než 1000 Kč vám nadace vystaví potvrzení 

o poskytnutí daru (více: anna.jenickova@hamu.cz).

Rozhovor s...

ze začarovaného kruhu, ve kterém všichni 
vyrůstají, tak by to mohlo pomoci. Jenže to 
je běh na dlouho trať. 

 Vám se to povedlo!
Z osobní zkušenosti vím, že není snadné 
odpoutat se od rodiny, adaptovat se do ma-
joritní společnosti a přitom neztratit své 
romství. Myslím si, že současná mladá gene-
race Romů má šanci začít něco takového 
budovat. Ideální to bude třeba za dvě stě 
let…, anebo taky nikdy! To nikdo nemůže 
předpovědět. Odhodlání a motivace mladého 
Roma studovat střední či vysokou školu by 
se však měla každopádně podporovat, pokud 
Rom prokáže, že to myslí vážně.

 Ještě nějaký nápad?
Ano – média! Myslím si, že Romové jsou 
velmi málo „propagovaní“ v pozitivních 
případech. Pokaždé, když se o nich něco 
dočtu či doslechnu, jde bohužel o negativní 
příběh, který podporuje všeobecně špatný 
názor na Romy. Chybí tu zprávy o romských 
jedincích, kteří už mají ve společnosti vybu-
dované pevné místo a dobré jméno. Může jít 
o drobné věci, ale mělo by jich být daleko 
více. Masmédia hýbou světem.

 Tak to je na místě hlasitě vyslovit vaše 
jméno. Dostal jste se přece na jednu 
z nejprestižnějších múzických škol v USA!
Již jsem přijatý, a to pokládám za svůj 
dosud největší úspěch. Studium tam je 
však finančně velmi náročné. I když jsem 
získal stipendium z Berklee College, nepo-
kryje to celou část nákladů, které po mně 
škola vyžaduje. Proto žádám o stipen-
dium několik dalších nadací. Kdyby vše 

dobře dopadlo, nastoupím v lednu 2015 
do prvního semestru na Berklee College of 
Music v Bostonu. 

 Kde čerpáte sílu a energii pro svou práci? 
Co vám dělá radost?
Pro mě osobně je největší radostí, když jsem 
na pódiu, hraji svoji hudbu a cítím, že lidé 
v obecenstvu jsou na mě napojeni a moje 
hudba je naplňuje. Každý máme svůj příběh, 
bolesti, tajné touhy, radosti i strasti. Umělci 
mají dar tuto energii zhmotnit v hudební 
dílo. Vnímám hudbu jako velký dar, jako 
zbraň, kterou lze bojovat proti předsudkům.  

 Můžete o sobě prohlásit, že jste 
„šťastný“?
To je těžká otázka. Kdybych měl k odpovědi 
na výběr pouze ANO či NE, odpověděl 
bych ne. Já ale jako umělec nepotřebuji být 
šťastný, mne vždy inspirovaly pochmurnější 
nálady. Při spolupráci s paní Idou Kelaro-
vou jsem se ztotožnil s její filozofií, že 
každý umělec má v sobě ránu, která je 
stále otevřená, i když se zhojila. Vnímám 
to tak, že ta neuzavřená rána symbolizuje 
neuzavřené umělcovo srdce, které je pro něj 
– tedy i pro mě – inspirací.

 Jaká je vaše hudební meta?
Vytvořit vlastní hudební styl, který bude 
ovlivněný romskou, klasickou a jazzovou 
tradicí. A dělat lidi šťastnými!

 Máte nějaké životní krédo, kterého se 
držíte a kterému věříte?
Věřím, že když lidé něco dělají pravdivě 
a s čistým svědomím, náležitě se jim to 
vrátí.  

„Hudba je zbraň proti předsudkům“
pokračování rozhovoru s Tomášem Kačem

Fond Vzdělání

Tomáš Kačo byl šest let stipendistou programu Fond vzdělání, který běží ve spolupráci VDV 
a ČSOB. „Když jsem po dokončení ostravské konzervatoře přešel na pražskou AMU, byl jsem 
si vědom, že náklady na živobytí v Praze budou v porovnání s Ostravou daleko vyšší,“ vzpomíná 
na rok 2009. „Tak jsem začal hledat, zda bych někde mohl získat stipendium, a uspěl jsem 
u VDV. Šest let jsem pobíral stipendium 2000 Kč měsíčně a vždy jsem si vážil podpory z VDV.“ 
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Za 24 let realizace projektu Prázdniny, jehož partnerem je Majetková, 
správní a delimitační unie odborových svazů Praha, prožilo léto 
u moře více než 8 000 dětí z dětských domovů.

Cena Honorary Superbrands 
2014 pro VDV
Letos v červenci ocenila odborná 
porota Superbrands Česká republika 
značku VDV v kategorii nezisko-
vých organizací. Ředitelka VDV 
Milena Černá převzala diplom z ru-
kou Romana Sovjáka, regionálního 
ředitele programu. Superbrands je 
celosvětově fun gu jícím programem 
hodnocení značek, který funguje 
v 90 zemích světa.

Knihy do dětských domovů
Pořadatelé prvního ročníku 
festivalu literatury Belles 
Lettres v průběhu festivalu 
(13.–15. 6. 2014) uspořádali 
dobročinný knižní trh knih  
a audioknih, které věnovaly nakla-
datelství Baronet, Euromedia, 

Host, Jan Melvil, Jota, Labyrint, Martinus, Metafora, Paseka, Slovart, 
Smart press a Walker&Volf. Výtěžek z prodeje ve výši 8 300 korun 
a knihy v hodnotě 63 333 korun byly věnovány na pomoc studentům 
z dětských domovů v rámci projektu Fond vzdělání. Děkujeme 
Kateřině Borovanské z agentury FREYA za nápad a uspořádání sbírky.

Letní jazyková škola
Letos v srpnu se 18 mladých lidí 
z dětských domovů účastnilo 
dvoutýdenní letní jazykové školy 
ve Velké Británii. Jazykové pobyty 
probíhají v rámci projektu Fond 
vzdělání a jejich cílem je umožnit 
znevýhodněným mladým lidem 

lépe rozvinout jazykové znalosti a komunikační schopnosti. Projekt 
podpořila paní Jana Strömsnes, PhDr. Jindra Čekanová, ČSOB Asset 
Management a Agentura Intact.  

Pietní akt k uctění památky 
obětí romského holocaustu
Dne 10. května 2014 se ředitelka 
VDV Milena Černá zúčastnila 
pietního aktu „Uctění obětí rom-
ského holocaustu a vzpomínka 
na zahájení a ukončení provozu 
cikánského tábora Lety“ v Letech 
u Písku. Významné osobnosti 
z ČR položily kytice u pomníku 
obětí tábora a návštěvníci byli 
seznámeni s tragickým osudem 
Romů za druhé světové války. 

Přednáška 
Infekční rizika při cestování
Dne 5. června 2014 se v Městské 
knihovně v Praze konala první 
přednáška z plánovaného cyklu 
lékařských seminářů pro širokou 
veřejnost. MUDr. Jan Dvořák, ve-
doucí lékař Infekčního centra pro 
drogově závislé FN Motol, na ní 

představil novinky z oblasti cestovní medicíny, možná zdravotní 
rizika spojená s cestováním a opatření, jak jim předcházet. Přednáška 
se konala v rámci projektu Open Medical Club ČR.

Cena Ď pro VDV
Zástupkyně VDV Monika Granja 
převzala 24. června 2014 v Národ-
ním divadle Cenu Ď za dlouhole-
tou podporu Armády spásy.  
„Nominovali jsme VDV za dlouho-
letou podporu těžko podpořitelné 
cílové skupiny, jako jsou lidé 
na úplném okraji společnosti, bez 
domova a ze sociálně vyloučených 
lokalit,“ uvedla Alena Válková 
z Armády spásy.

Prázdniny u moře 
Více než 450 dětí z dětských 
domovů z celé ČR tráví letos 
prázdniny v Chorvatsku díky 
projektu VDV, jehož cílem je 
umožnit dětem z dětských domovů 
strávit chvíle volna mimo ústavy. 

Aktuálně

Ze života VDV

Text: Monika Granja
Foto: Monika Granja a archiv VDV

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 6 (2014) : číslo 3 (září) : strana 12



  8. září v 17 hodin – zahájení podzimní série besed Čaj o páté v Sicily 
Café (Senovážné nám. 2, Praha 1) uvedením hry V. Havla „Audi-
ence“ v podání Libochovického amatérského divadelního souboru.

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

  22. září se uskuteční přijímací pohovory s uchazeči o stipendia 
z Fondu vzdělání. 

  do 30. září se lze hlásit do prestižní fotografické soutěže Czech 
Press Photo kategorie Cena Výboru dobré – Nadace Olgy 
Havlové „Můj život s handicapem“.

  7. října v 17 hodin se uskuteční v Městské knihovně v Praze 
přednáška pro širokou veřejnost „Škodlivé a prospěšné látky 
v potravinách“ (přednáší MUDr. Jitka Hořejšová). 

  do 15. října se lze hlásit na další salzburské lékařské semináře 
v roce 2015 (více na http://openmedicalclubcr.com). 

  23. listopadu v 19 hodin se v Kostele sv. Šimona a Judy uskuteční 
Adventní koncert dobré vůle pořádaný Advokátní kanceláří KŠB.

 Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...
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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

Putovní výstava fotografií  
o paní Olze Havlové 

2014   září: Bílina, Moravský Beroun 
říjen: Šluknov, Sušice 
listopad: Hulín, Ústí nad Orlicí.

2015   leden: Chýnov, Dolní Chabry, Plzeň 
únor: Bakov nad Jizerou, Plzeň 
březen: Jičín, Plzeň

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 6 (2014) : číslo 3 (září) : strana 13

Hana se narodila v Podbořanech a dětství 
i mládí prožila v Karlových Varech, kam 
se dodnes vrací za svými rodiči. Studovala 
na Vysoké škole ekonomické v Praze výpočetní 
techniku, po ukončení studia pracovala jako 
programátorka a později jako překladatelka 
počítačové literatury. 

 Své pozdější kroky paní Hana popisuje takto: „Když jsem se před lety 
podruhé vdala, kvůli profesi svého manžela, který je diplomatem, jsem 
ukončila zaměstnání a začala jsem s ním putovat po Evropě. Strávili 
jsme postupně asi deset let v litevském Vilniusu, v Londýně a nakonec 
v Bruselu. Byla to moc hezká léta, neboť jsme neustále poznávali nová 
místa a nové lidi a každý den byl jiný. Zkrátka žádná rutina.“
 Před několika lety se paní Hana vrátila do Prahy. „O tom, co bych 
mohla dělat, jsem začala intenzivněji přemýšlet, když se moje dcera 
Eliška přestěhovala z domova ke svému příteli a já jsem začala 
pociťovat syndrom prázdného hnízda. Předtím byl život pořád dost 
hektický a práce mi nechyběla. Věřím tomu, že věci přicházejí, když 
je na ně člověk připravený, a tak i já jsem ve chvíli, když jsem se 
rozhlížela, kam dál, dostala tip na Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Hav-
lové. S činností neziskových organizací jsem se setkávala samozřejmě 
i dříve, především při pobytech v zahraničí, ale přímou zkušenost s tím, 
co se děje „uvnitř“, jsem nikdy neměla, a tak je pro mě práce ve VDV 
něčím úplně novým. I když i tady by se daly najít společné charakteris-
tiky s mým dřívějším životem – setkávání se s lidmi a rozmanitost.“
 Ve VDV paní Hana pomáhá několik měsíců a, jak sama říká, zatím se 
pořád spíše rozkoukává. „Na první pohled to vypadá, že dobrovolníci 
jsou lidé, kteří někomu nebo něčemu pomáhají, ale já to vidím tak, že 
VDV pomáhá mně. Jsem s fajn lidmi, mám pocit uspokojení, že mohu 
být aspoň trochu užitečná, a to je pocit k nezaplacení.“
 A jak paní Hana vnímá činnost neziskových organizací? „Podle mne 
jsou neziskovky pro společnost něco jako sůl nebo koření pro pokrm. 
Společnost sice bez nich zdánlivě funguje, ale něco tomu chybí. A jsem 
moc ráda, že si to čím dál víc lidí uvědomuje,“ uzavírá Hana. 

Hana 
Füleová

Text: Monika Granja, foto: z archivu Hany Füleové

dobrovolnice

Tvář, se kterou 
se setkáváte

Veřejná sbírka na pomoc lidem se zdravotním 
postižením –  č. účtu: 625 625 625 / 0300


