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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.

Olinka Joklová
Odešla.  
A přesto tu zůstává...
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Cesta návratu sociálně vyloučených do běžného života

Vážení a milí čtenáři, toto číslo Dobrých zpráv se od všech předchozích svým tématem odlišuje. 

Rádi bychom vám představili náš program „Obyčejný život“ a ukázali, co v sobě obsahuje termín 

sociální vyloučení. Tento pojem označuje obtížnou životní situaci, která člověka izoluje od ostatních 

lidí a bez podpory jeho návrat do běžné společnosti znemožňuje. Takový člověk nejen žije chudě, 

ale nemá prostředky na kvalitní vzdělání dětí, na kulturu, sport… Extrémním vyloučením je pak 

bezdomovectví. 

Sociální začleňování je proces, který usiluje o návrat sociálně vyloučeného člověka do běžného 

života. Právě zde se nachází prostor pro činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 

Jeho zájmem je nejen zlepšit život lidí v azylových domech a postarat se, aby dobře fungovaly 

např. potravinové banky, ale zejména aby fungovala opatření proti vzniku obtížně řešitelných 

nepříznivých situací. V pojmu sociální podpory je obsažen veledůležitý prvek posunu člověka 

nacházejícího se v nepříznivé situaci v bodu A do bodu B, kde se mu již lépe daří. Nepodaří-li se 

situaci zvládnout v první etapě, nastává etapa další. Někdy je takových stupňů zapotřebí o to více, 

o co víc se v životě člověka kumulují různé komplikace jako nemoc, závislosti, dluhy, nedostatečné 

vzdělání, špatné návyky. Důležité je dát lidem šanci a probudit jejich motivaci.

Strategické plánování VDV v letech 2000–2001 odhalilo lidi žijící v chudobě jako cílovou skupinu, 

které se věnuje řada neziskových organizací, ale žádná nadace nebo nadační fond. Bezdomovci 

a matky samoživitelky, mladí dospělí opouštějící dětské domovy, týrané ženy, dlouhodobě 

nezaměstnaní… všichni tito lidé se dostali do zorného pole naší nadace. Přispěly k tomu 

i prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) převedené do našeho majetku. Z výnosu jejich 

správy dodnes vyhlašujeme grantové řízení „Obyčejný život“, v němž udělujeme nadační příspěvky 

organizacím, které poskytují kvalitní sociální služby lidem žijícím v chudobě. 

Situace v této přehlížené oblasti se mírně zlepšuje. Vidíme, že se sociální služby přece jen více 

zaměřují na prevenci. V poslední době se VDV angažuje i v koncepci sociálního bydlení, neboť 

chybějící domov je jeden z důvodů, proč lidí na ulici a jinak ohrožených stále přibývá.  

     
 Milena Černá

ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 7 (2015) : číslo 3 (září) : strana 2

Editorial

Anketa 
Pět otázek a odpovědí 
na to, jak vnímá 
veřejnost bezdomovce 
[  strana 10  ]



Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 7 (2015) : číslo 3 (září) : strana 3

Klikatá životní cesta…

 Kde začneme s vaším vzpomínáním – 
v dětství? 
Asi po základní škole: protože jsem nemohl 
studovat, šel jsem do učení. Z rodinné 
tradice jsem se dostal do tiskárny a vyučil 
se chemigrafem. Tato profese dnes už sice 
neexistuje, ale tiskařina mě bavila a věnoval 
jsem se jí až do roku 1989.

 Zastavte se u šedesátých let, která vás 
zavedla do Paříže. 
Ano, tam jsme se v roce 1968 potkali s mou 
první ženou Vlastimilou a tam jsme se také 
vzali. V roce 1969 jsme se rozhodli vrátit 
domů, neboť to vypadalo, že to tady nebude 
uzavřené, ale hlavně z rodinných důvodů. 
Avšak už po překročení hranic jsme věděli, že 
jsme se rozhodli špatně. A litovali jsme toho. 

 Co se po vašem návratu domů stalo?
Měli jsme problém najít zaměstnání s by-
dlením, tak jsme odjeli na Slovensko do Nitry, 
kam za námi nešly naše kádrové materiály – 
dodneška nevím, jak se to stalo. Tam jsme se 

z toho šoku trochu vzpamatovali. Já jsem pra-
coval v tiskárně, manželka učila francouzštinu 
na vysoké škole a pozdě ji češtinu na vojenské 
škole. Zůstali jsme v Nitře šest let a narodily 
se nám tu obě děti. Časem se o nás začala 
zajímat StB, tak jsme raději odešli.

 Kam?
Do moravského pohraničí, do Branné, kde to 
bylo klidnější, tam se o nás nikdo nezají-
mal. Oba jsme tu dva roky učili na základní 
škole, pak jsme se odstěhovali do Jeseníku. 
Tam jsem získal práci v reklamním oddělení 
velkého podniku a manželka učila na gym-
náziu. A oba jsme v roce 1980 konvertovali 
ke křesťanství. Dostali jsme se do kontaktu 
s křesťany z různých církví a křesťanskou 
víru jsme brali vážně. Na chalupě, kterou 
jsme koupili, jsme během prázdnin pořádali 
letní pobyty křesťanské mládeže.  

 To asi neproběhlo bez povšimnutí.
Dostali jsme se do složitých podmínek, 
zejména kvůli ředitelce tamního gymnázia 
a jejímu manželovi – krajskému tajemníku 
KSČ. Bylo zřejmé, že bude třeba zase 
změnit místo, a zamířili jsme do Prahy.

 Mluvíme o roce 1982?  
Ano. Já jsem se vrátil k tiskařině, manželka 
pracovala v kanceláři Jednoty bratrské, 
později – než dostala invalidní důchod – 
ve stejné tiskárně jako já. Po listopadu 1989 
jsme si položili otázku, co budeme dělat 
dál. Rozhodovali jsme se mezi samostatným 
podnikáním a charitativní prací. 

 Jak vás napadla charita? 
Impulsem pro charitu se stal překvapivě náš 
syn, který v listopadu 1989 jako čtrnáctiletý 
psal a vylepoval letáky o Armádě spásy, aby 
u nás mohla začít pracovat. Tím nás ovlivnil, 
takže jsme se rozhodli pro Armádu spásy 
pracovat. Několik měsíců jsme působili 
jako dobrovolníci, příliv uprchlíků z Ru-
munska v srpnu 1990 nás přivedl k založení 
Naděje. Na samostatnou charitativní nebo 
sociální práci jsem neměl dost odvahy 
– racionálně jsem uvažoval, že k tomu 
nemáme ani potřebné peníze, ani kontakty, 

ani lidi, nehledě na to, že šlo o něco naprosto 
nového, s čím do té doby u nás nebyly 
zkušenosti.

O N(n)aději

 Jak to začalo?
Všechno začalo podáváním jídla na nádražích 
rumunským uprchlíkům. Pak bylo potřeba 
zajistit pro ně ubytování v Praze, později 
v uprchlických táborech v Jablonečku 
u Mimoně a v Bělé pod Bezdězem. Tam 
teprve došlo k rozhodnutí pro samostatnou 
práci. Posléze jsme v Praze začali připravovat 
vlastní střediska. Od srpna 1990 do dubna 
1991 jsme pomáhali výhradně dobrovol-
nou prací bez peněz na provoz. Z našeho 
počátečního nadšení však postupně vyrostla 
organizace, která dnes působí na celém území 
ČR a má 23 poboček. Programy pomoci 
se postupně rozšířily z uprchlíků na další 
skupiny potřebných lidí, kterým jsme chtěli 
a chceme poskytovat kvalitní sociální služby 
na vysoké odborné úrovni.

 Co vás k této pomoci resp. potřebě posky
tovat pomoc druhým nutkalo?
Naší pohnutkou bylo vědomí, že lidská 
bída nespočívá jen v materiálním strádání, 
v nedostatku jídla nebo střechy nad hlavou. 
Vědomí, že nejhlubší příčinou je nedostatek 
lásky, ohleduplnosti a pochopení, narušené 
vztahy mezi lidmi, opuštěnost. Vědomí, že 
mnohé trápení má svůj původ v neodpuštění 
a zároveň v potlačování a popírání 
vlastních vin. A hlavně vědomí pomoci 
a odpouštění, které každému z nás nabízí 
Bůh prostřednictvím Ježíše Krista. 

S Mgr. Iljou Hradeckým si bylo o čem 
povídat. Jednak je v poradním sboru 
programu Obyčejný život, který patří 
mezi sociální aktivity VDV, na něž je 
toto číslo časopisu zaměřeno.  
Jednak v branži sociálních 
služeb, resp. v organizaci Naděje 
poskytující tyto služby potřebným 
na křesťanských principech, strávil 
25 let, tedy dobře ví, o čem je řeč.  
Ba co víc – a to v neposlední řadě 
– svoje zkušenosti dokáže zobecnit 
a ukázat, co a kde by bylo třeba dělat 
jinak, abychom rychleji dosáhli cíle. 
Proto je dobré mu naslouchat!  

Irena Šatavová  
Foto: Monika Granja

„Kdyby se věnovala větší pozornost 
prevenci, nemuselo by se pak

těžce hledat řešení!“
Rozhovor s Mgr. Iljou Hradeckým  

Rozhovor



 Více než dvě desetiletí jste se věnoval 
sociální práci v Naději. Využíváte své 
zkušenosti k obecnému zlepšení sociálních 
služeb?
S Liborem Prudkým jsme se dostali asi 
před pěti lety k řešení otázky bezdomov
ství na pražském magistrátě. Pak jsme 
pokračovali v tomtéž na MPSV, kde se 
již několik let angažuji nejen v otázkách 
bezdomovství, ale také v Komisi pro sociální 
začleňování. 

Obyčejný život

 Současně pracujete ve VDV v poradním 
sboru programu Obyčejný život. Na co je 
zaměřený?
Tento program poskytuje granty na sociální 
projekty nestátních neziskových organizací, 
které poskytují sociální služby lidem žijícím 
mimo hlavní proud „obyčejného života“ 
a pomáhají je začlenit zpět do společnosti.
 

 O jaké lidi jde?
O lidi bez domova a zaměstnání, děti ulice, 
ženy a děti, které se staly oběťmi násilí. 
Obyčejný život také podporuje projekty or-
ganizací činných ve vyloučených nejen rom-
ských komunitách a sociální práci s mladými 
dospělými, kteří vyrůstali v dětských 
domovech a výchovných ústavech.

 Kolik prostředků šlo na pomoc pro tento 
účel například v loňském roce?
Jako poradní sbor procházíme žádosti 
o grant a doporučujeme správní radě 
ke schvá lení ty, které vyhovují pod-
mínkám programu. V roce 2014 poskytl 
VDV příspěvky 27 organizacím v celkové 
hodnotě téměř 2 mil. korun. Nadace přispěla 
například Armádě spásy na azylové domy, 
sdružení Petrov na práci s romskými dětmi 
či o. p. s. Vzájemné soužití na vybavení 
komunitního centra.

 Vracíte se někdy v myšlenkách k posu
zování žádostí s tím, že by vás trápilo, kdo 
grant získal a kdo ne?  
Určitě ne. Žádosti o přidělení grantů 
procházíme dvakrát za sebou, aby se správně 
posoudilo, zda potřeba skutečně je, či není. 
Jistotou je pro nás to, že konečné slovo má 
správní rada. 

Neexistují „cílové skupiny“ 

 Dokázal byste nějak definovat skupinu 
lidí, kteří v ČR potřebují sociální pomoc? 
Spadají sem lidé chudí, sociálně slabí, 
opuštěné děti…?
Ne, tak se to nedá říci. Každý osud je totiž 
jiný, individuální. Jsou lidé objektivně chudí, 
kteří jsou spokojení, schopní a zvládají svůj 
život. Jsou lidé, kteří by zdánlivě problémy 
mít nemuseli, ale mají je. Jde o kombinaci 
různých faktorů a různých životních osudů, 
která způsobuje, proč jedni pomoc potřebují, 
a jiní ne.

 Zkuste tedy na základě práce v Naději 
odvodit, o jakou sociální pomoc jste zazna
menávali největší zájem.

Nelze označit nějakou konkrétní „cílovou“ 
skupinu. V Naději, stejně jako v sociálních 
službách obecně, jde vždy o rozmanité 
případy zasahující od zdravotně postižených 
přes bezdomovce či seniory až po opuštěné 
děti, vyloučené lokality… Sociální pomoc 
potřebují lidé od narození, vlastně ještě před 
narozením, až po ten nejstarší věk. 

Státu chybí systém

 Existuje hranice, po kterou by měl 
sociální služby zajišťovat stát, a od níž dále 
mají nastoupit neziskové organizace?
Nejde o hranici, odpovědnost za sociální 
oblast nese jednoznačně stát. Stát si pak 
může služby objednat u jiného subjektu, 
anebo je poskytovat sám. Problém pak není 
v hranici, ale v tom, že stát nemá systém. 
Zákon o sociálních službách u nás sice exis-
tuje, systém ovšem nikoliv. Zmíněný zákon 
totiž neřeší financování, které se za posled-
ních 25 let změnilo alespoň třicetkrát. Ano, 
měnilo se dokonce i v průběhu jednoho 
roku! Pak se nedá strategicky plánovat, a to 
je ten hlavní nedostatek. Žádný poskytova-
tel sociálních služeb nemůže jednoznačně 
rozhodnout, že služby, které poskytuje letos, 
bude poskytovat i příští rok.
 

 Čím je způsobeno, že tento stav trvá už 
celé čtvrtstoletí? 
Ať je u moci jakákoliv politická strana, 
žádná nechce stanovit financování sociálních 
služeb jako mandatorní výdaje státu. Pokud 
by se sociální služby dostaly do systému 
mandatorních výdajů, měly by automaticky 
nárok na financování – to však u nás neplatí. 
V zákonu je přímo napsáno, že na dotace 
není nárok.

Rozhovor

„Kdyby se věnovala větší pozornost prevenci,...“  
pokračování rozhovoru s Mgr. Iljou Hradeckým
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Ilja Hradecký a Irena Šatavová v kanceláři VDV

„Chybí nám terénní sociální práce, 
komunitní sociální práce. Ta je 
rozvinutá v anglosaských zemích, 
kde mají terénní komunitní 
pracovníci přidělený svůj obvod, 
v němž znají všechny lidi a jejich 
problém,“ tvrdí Ilja Hradecký 



Rozhovor

 Realitou tedy je…
… že jakýkoliv subjekt, který splní 
předepsané podmínky, se může u regis
tračního úřadu zaregistrovat jako poskyto-
vatel sociálních služeb – na to má nárok. 
Vlastní registrace však vůbec neznamená, 
že na tyto služby bude dostávat finanční 
prostředky.
 

 To vypadá, že „neziskovky“ jsou v takové 
situaci jedinou nadějí pro potřebné, že se 
domohou konkrétní sociální služby, kterou 
nehradí stát. 
Stát a poskytovatelé sociálních služeb nestát
ních neziskových organizací nestojí proti 
sobě. Stát by si měl objednat sociální službu 
a poskytovatel by ji měl poskytovat bez 
ohledu na to, zda jde o nevládní organizaci 
či o zařízení zřízené veřejnou správou. Nor-
málním by ale mělo být, když si stát něco 
objedná, tak by za to měl zaplatit. 

Zastavit.  
Zastavit padání na ulici!

 A když nezaplatí? Jaké naděje se má 
držet člověk, který třeba po rozvodu ztratí 
bydlení, postupně i zaměstnání, stane se 
bezdomovcem a nikdo ho už do práce – neo
holeného a nemytého – nepřijme? 
Tak to je problém.
 

 Vy se bezdomovectvím zabýváte, tak 
poraďte!
Na MPSV existuje promyšlená koncepce, 
kterou jsme vytvářeli s cílem, aby od roku 
2020 nikdo nemusel žít na ulici. Nemusel – 
to neznamená, že tam nebude. Zahrnuje to 
vytvoření dostatku kapacit služeb, a to nejen 
sociálních, ale i zdravotních, bydlení a další. 

 Bída lidí stojících na okraji společnosti 
nespočívá jen v materiálních nedostatcích. 
Strádají též nedostatkem ohleduplnosti, 
pokřivenými vztahy s lidmi, pocitem 
vyřazenosti, opuštěnosti… Jak jim pomoci?
Tak to je obrovský problém. Ztráta lidské 
důstojnosti a ztráta naděje… Po nějakém 

čase života na ulici postižený člověk ztrácí 
už motivaci k čemukoliv. 

 Existuje lék na tuto „nemoc“?
Hlavně zastavit! Zastavit to padání na ulici. 
Jsem osobně přesvědčený, že problém 
bezdomovství spočívá v zanedbání sociální 
práce obcí. Dodnes slyšíte slova: „Nevíme, 
kam s neplatiči.“ To je ale absurdní, že někdo 
má statisícové dluhy na nájemném a že už 
při druhém jeho nezaplacení nepřišel do této 
domácnosti sociální pracovník a situaci 
neřešil. Sociální pracovník zůstává sedět 
v kanceláři a navíc ještě dostává k vyřizování 
psí známky, odpady a já nevím co ještě. Pak 
opravdu nemá čas zabývat se neplatiči! 

Chybí terénní sociální 
práce 

 Čili tam je zakopaný pes?
Ano, tam je ta příčina. Chybí nám terénní so-
ciální práce, komunitní sociální práce. Ta je 
rozvinutá v anglosaských zemích, kde mají 
terénní komunitní pracovníci přidělený svůj 
obvod, v němž znají všechny lidi a jejich 
problémy.
 

 Co tomu brání u nás?
To nevím, co tomu brání. Asi naše pověstná 
snaha ušetřit, ať to stojí, co to stojí. Když 
obec někoho vystěhuje, ušetří v tom smyslu, 
že už dál nenarůstají dluhy z nezaplaceného 
nájemného, byť ty staré dluhy už z dlužníka 
nikdy obec nedostane. Další náklady se však 
přesunou na stát při řešení bezdomovství. 

 Tvrdíte tedy, že u nás řešíme následky 
daných potíží, ale ne jejich počátek, kdy by 
se ještě dalo rostoucím problémům zabránit. 
Kdyby se věnovala větší pozornost prevenci, 
nemuselo by se potom těžce hledat řešení – 
a to se netýká jen bezdomovství, ale všech 
problémů: násilí, narkomanie, alkoholismu, 
vandalství…

 Znáte cestu, jak z toho ven?
Kromě zmíněné komunitní sociální práce 

by měly obce přestat přemýšlet jako 
podnikatelé a měly by myslet jako „obce“. 
Obec není jen rada nebo zastupitelstvo, ale 
společenství občanů. Všichni se ohánějí 
„péčí řádného hospodáře“ – dobře, ať obce 
šetří na nákladech na investice, ale nelze 
šetřit na lidech.

Základem je rodina
 

 Známou a omílanou pravdou je, že 
základem by měla být rodina. Měla být… 
hodně dětí u nás stále vyrůstá mimo rodinu, 
v sociálních ústavech, které je přes všechnu 
snahu do života dostatečně nevybaví, 
a dětem chybí základní rodinné návyky.
I v Naději máme zkušenosti s dětmi 
z dětských domovů. V domově dostanou 
vyprané a vyžehlené prádlo na stůl, aniž by 
tušily, co se děje s tím špinavým oblečením. 

„Kdyby se věnovala větší pozornost prevenci,...“  
pokračování rozhovoru s Mgr. Iljou Hradeckým
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Počet podpořených organizací  
a rozdělených peněz v rámci  
projektu Obyčejný život

Rok
Počet 

podpořených 
organizací

Celkem 
rozděleno 

v Kč

2002 12 2 500 615

2003 5 767 000

2004 13 2 200 000

2005 5 916 085

2006 11 1 567 825

2007 8 1 742 244

2008 16 2 016 708

2009 21 2 328 129

2010 22 2 341 406

2011 23 2 032 058

2012 27 2 258 969

2013 20 1 731 000

2014 27 4 541 329

26 943 368



Jak Češi vnímají bezdomovectví? 
Společnost bezdomovce nepřijímá. Samotné 
slovo „bezdomovec“ se už i mezi dětmi 
užívá jako nadávka. Evidujeme mnoho 
případů fyzického ubližování, popálení a set-
kali jsme se i s vraždami. Snažíme se nega-
tivní veřejné mínění ovlivňovat. Například 
ukazovat, kolik uživatelů našich služeb 
pracuje a snaží se udržet alespoň na nějaké 
úrovni v této, často ne vždy přátelské, 
společnosti.

Co by se v našem myšlení mělo změnit, aby 
se situace zlepšila?
Jednou věcí, kterou můžeme všichni okamžitě 
změnit, je lidi bez domova nepřehlížet. 
Neklo pit oči, když je vidíme. Nepřecházet 
ulici. Jsou to stále lidé, pro které je ulice 
domovem, doufejme jen dočasným.

Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že lidé 
zůstanou bez střechy nad hlavou?
Člověkem bez domova se nestane jedinec 
náhle. Jde o komplex situací, které jsou 
vzájemně provázané. Stačí jen pomyslná 
poslední kapka a muž či žena a často i děti 
se ocitají ve víru života bezdomovce. 
Nejčastější příčinou bývá nedostatek 
finančních prostředků na bydlení. Lidé bez 
domova se nedokáží přizpůsobit tempu 
společnosti. Nemají zaměstnání. Mnohdy 
je limituje zdravotní handicap. To vše je 
dovršeno tím, že jim chybí zázemí. 

Jak důležitou roli hraje rodina v problema
tice bezdomovectví?
Rodina je základ všeho. Narodit se do plně 
funkčních vztahů, vyrůstat v prostředí lásky 
a podpory, kde se jeden na druhého může 
plně spolehnout, kde všichni sdílí své sny, 
radosti i starosti, to je nejvíce. Lidé bez 
domova mívají zcela přetrhané rodinné 
vazby a náprava je někdy nemožná, nebo 
přinejmenším velice náročná. 
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Nikdo se nenarodí a neříká si:

„Jednou se stanu 
bezdomovcem.“
Nezisková organizace Armáda spásy je už od počátku svého 
působení v ČR pravidelným žadatelem o dotace VDV na podporu 
aktivit pro sociálně vyloučené. „Doposud jsme mohli jen přijímat. 
Nejen finanční dary, ale i významnou podporu v nelehké službě 
potřebným,“ říká tajemnice Národního velitele a tisková mluvčí 
Armády spásy Pavla Vopeláková. „Úžasnou oporou a učitelkou 
v přístupu k těm opravdu nejpotřebnějším nám vždy byla 
ředitelka VDV paní Milena Černá,“ dodává na úvod našeho 
rozhovoru. 

Zaměřeno na ...

Tereza Říčařová, foto: archiv Armády spásy

Dostanou chleba namazaný pomazánkou 
a nevědí, jak ta pomazánka vzniká. Vzpo
mínám si na kluka, který si do hrnku čaje 
nasypal deset lžiček cukru, protože nevěděl, 
jak u nich v domově tety čaj připravují. 

 Pro tyto děti jsou nadějí domy na půli 
cesty, kterých je ale nedostatek. Umíme jim 
nabídnout ještě něco jiného?
Řešením je pěstounská péče a život v rodině. 
My máme z celé Evropy největší počet 
dětí (vztaženo k počtu obyvatel) žijících 
v dětských domovech. V posledních letech 
se to vyvíjí k lepšímu, změny nastaly 
v pěstounské péči, u dětských domovů 
hodně záleží na tom, jak osvícený je ředitel 
nebo ředitelka. 

 Nutno však přiznat, že někdy ani rodina 
nemusí být výhrou…
Ano, realita bývá všelijaká. Slyšel jsem 
na dětském hřišti mámu, která nadávala 
tříletému děcku takovými slovy, že se nedají 
vůbec zopakovat. Ani to nejmírnější z nich! 
Před několika lety jsem se zabýval zprávami 
o násilí na bezdomovcích. Na přednáškách 
jsem pak uváděl případ šestnáctiletého 
kluka, který ukopal v Praze na nádraží 
sedmdesátiletou bezdomovkyni k smrti. 
Na jednom školení pro policii se přihlásil 
policista, který toho kluka vyšetřoval. Říkal, 
že kluk byl takto vychovávaný v rodině: že 
bezdomovci jsou bezcenní lidi, kteří mezi 
námi nemají co dělat.

 Na to je těžké něco říci. Přelaďme prosím 
raději ze smutné struny na tu příjemnější: 
Když se ohlížíte za svou prací za uplynulé 
čtvrtstoletí, co vás naplňuje spokojeností?
Mám radost z toho, že jsem svou práci 
v Naději dobře předal svému mladému 
kolegovi, takže mohu být klidný, že Naděje 
zůstává v dobrých rukách. 

 A co vás teď jako důchodce s malým 
úvazkem v Naději těší?
Moje tři vnoučata! 

Tak ať vás těší i za všechny ty, jimž jste 
pomohl!  

„Kdyby se věnovala...“  
dokončení rozhovoru

„Čtrnáct dnů pobytu na ulici stačí 
ke změně myšlení, ale zpětné 
zapojení trvá mnohonásobně 
déle,“ říká Pavla Vopeláková 

Rozhovor



Zaměřeno na ...
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„Jednou se stanu...“  
dokončení rozhovoru

Co lidé na ulici potřebují, aby se postavili 
zpátky na nohy? 
Rozhodnutí, odvahu a vědomí, že dostali 
novou šanci. Že je jim nabídnuta alternativa 
života. Mít zájem situaci řešit a také pod-
poru. Mnozí už zkrátka rezignovali... 

Jak velkému procentu se to podle vašich 
zkušeností podaří? 
Je potřeba se smířit s tím, že někteří lidé 
zůstanou na ulici navždy. Bezdomovectví 
je vlastně nemoc a investice na léčbu jsou 
obrovské. Neustále bojujeme a hledáme 
nové způsoby. Situace je náročná pro 
pacienta, lidi okolo i pro lékaře. Mnohdy 
bitvu vybojujeme, někdy ale také ne. 
Člověk bez domova nevidí své možnosti. 
Vnímá jen beznaděj a neví, jak ze situace 
ven. Potřebuje, aby mu byla nabídnuta 
správná léčba a nastaven individuální 
program. Ten ho povede k lepšímu životu. 
V tomto momentě už mluvíme o začlenění 
do společnosti. Klienti, kteří se dostali 
do fáze sociálního bydlení, se úspěšně vrací 
k novému životu více než z 80 %.  

Lze obecně charakterizovat lidi, kteří se 
do tíživé situace dostávají nejčastěji? 
Bezdomovectví jde napříč všemi skupinami. 
V počátcích se jednalo většinou o lidi, kteří 
velkou část života prožili ve vězení nebo se 
nedovedli vyrovnat se ztrátou zaměstnání. 
Dnes mezi bezdomovci najdeme muže, ženy, 
děti i celé rodiny. 

Řekněme, že se člověk dostane do problému 
a kontaktuje Armádu spásy. Co se děje dále? 
Řídíme se systémem sociálních služeb, který 
nazýváme „Krok za krokem.“ Základem 
je terénní služba, kdy sociální pracovníci 
vycházejí do lokalit, kde se lidé bez domova 
zdržují. Sociální pracovník s nimi naváže 
kontakt a nabídne pomoc. Dalším krokem 
je denní centrum. V něm se člověk bez 
domova spojí se sociálním pracovníkem, 
vysprchuje se, vymění ošacení a dostane 
základní stravu. Následuje noclehárna, tzv. 
noční přespání, a poté už azylový dům. Tam 
probíhá důsledná práce s klientem zaměřená 
na jeho potřeby. 

Všichni víme, že Armáda spásy je 
křesťanskou organizací. Součástí její práce 
je i duchovní pomoc. Je podle vás pro lidi 
bez domova víra v Boha důležitá?
Lidem bez domova nabízíme polévku, 
bydlení a individuální řešení jejich situ-
ace. Zároveň ale věříme, že úplná změna 
je možná až ve chvíli, kdy si člověk 
v beznadějné situaci uvědomí, že existuje 
úžasná Boží milost a že je dostupná opravdu 
každému. Zažili jsme chvíle, kdy ne my lidé, 
ne naše organizace, ale Boží láska zachránila 
lidské životy. Za 25 let prošly naší organi-
zací tisíce a tisíce lidí. Jen za loňský rok 
jsme jich podpořili více než 13 tisíc.

Co by vám práci usnadnilo?
Úprava legislativy. Přijetí zákona o sociál-
ním bydlení. Opravdová novela zákona 
o sociálních službách i vyřešení národní 
koncepce sociálních služeb včetně jasných 
pravidel financování. 

Snížila by změna legislativy podle vás počet 
lidí na ulici?
Všichni by měli především vědět, že 
prevence je 7 krát levnější nežli následné 
řešení situace, kdy už člověk na ulici skončí. 
Změna legislativy by nám umožnila lepší 
podmínky pro nabídky služeb. Služeb 
s důrazem na samostatné i podporované 
bydlení, které by zachytilo co nejvíce lidí 

na ulici. Koncepční práce s bezdomovci 
probíhá v mnoha zemích, ale nikde není 
stoprocentně úspěšná. Zkrátka představovat 
si, že bezdomovectví úplně vymizí, je 
bohužel naivní. Znova opakuji, co funguje, 
je prevence.  

Děkujeme Armádě spásy za nomi
naci VDV na Cenu Ď určenou 
pro mecenáše a dobrodince, 
kterou nadace získala v roce 2014 
za dlouhodobou podporu těžko 
podpořitelné skupiny, jako jsou 
lidé na úplném okraji společnosti, 
bez domova a ze sociálně 
vyloučených lokalit. 

Za posledních deset let přispěl VDV 
Armádě spásy částkou 310 584 Kč:

  v roce 2011 na postele, matrace pro 
azylový důl a noclehárnu v Havířově 
částkou 90 588 Kč;

  v roce 2012 na vybavení tréninko-
vého bytu v Centru sociálních služeb 
Samaritán částkou 49 996 Kč;

  v roce 2013 na technické zajištění 
pracovních aktivit pro lidi bez 
domova částkou 50 000 Kč;

  v roce 2014 na vozíky a chodítko 
částkou 30 000 Kč;

  v roce 2015 na vybudování 
důstojného hygienického zázemí 
v Domu pod svahem Havířov-
Šumbark částkou 90 000 Kč.

Každý by měl 
mít možnost nového začátku 

a právo na důstojný život.

„

Armáda spásy lidem bez domova nabízí stravu, ošacení a individuální řešení jejich situace.



„Slovo sociální má u nás trochu hanlivý 
přídech. Přijel sockou, říká se s despektem, 
když člověk použije veřejnou dopravu místo 
auta. Ani spojení sociální podnikatel nemá 
moc dobrou pověst, protože není úplně 
jasné, co přesně znamená. Přitom sociálně, 
ve smyslu ohleduplně, by se měl chovat 
každý podnikatel,“ říká Vojtěch Sedláček.
 
Před převratem pracoval jako dobrovolný 
učitel v Jedličkově ústavu a když se ukázalo, 
že jeho svěřenci s handicapem nejsou 

schopní rozjet vlastní podnikání, rozhodl se 
jim pomoci. „Začalo to Josefem Selicharem, 
mým žákem (později nositelem Ceny Olgy 
Havlové z roku 2004  pozn. red.), který 
nesehnal peníze na svůj projekt, tak jsem je 
do jeho podniku vložil já. Začali jsme spolu 
podnikat a on dokázal svou firmu zabývající 
se prodejem zdravotních pomůcek rozjet tak, 
že nakonec sám zaměstnával kolem třiceti 
handicapovaných,“ vzpomíná pan Sedláček.
 
V roce 1995 založil Vojtěch Sedláček 
Obslužnou společnost a o rok později Agen-
turu ProVás. Obě tyto obchodní společnosti 
vytváří pracovní příležitosti pro lidi s handi-
capem, ať už zdravotním, nebo sociálním. 
Podstatné je, že jde o firmy pracující na ryze 
podnikatelském principu, tedy musí se samy 
uživit. Nejde tedy ani o chráněné dílny, ani 
o charitu. Lidé si jejich služby či výrobky 
kupují proto, že jsou konkurenceschopné 
a že je zákazníci chtějí. Prodej se nedovo-
lává žádného sentimentu. „Ani se nejedná 
o stavbu hladové zdi,“ doplňuje důrazně 
Vojtěch Sedláček s tím, že druhým znakem 
jeho firem (kromě výdělečnosti) je to, že jde 
o práce v otevřeném prostředí, aby se zde 
jeho zaměstnancihandicapovaní setkávali 
s dalšími lidmi na úrovni „já pán – ty pán“. 
V kontaktu s nimi získávají nejen správné 
pracovní návyky, ale i chybějící sebevědomí, 
které jim umožní, aby později samostatně 
vykročili do života.
   
V Česku je s chápáním pojmu sociální 
podnikání trochu problém. Zákon 435 
o zaměstnanosti z roku 2004 stanoví, že 
pokud firma zaměstná určité procento 
handicapovaných, má ze zákona nárok 
na příspěvek na mzdy pro ně a ještě na jistou 
daňovou úlevu pro firmu. „Je to podpora 
ze strany společnosti a mnozí, i my, této 

možnosti využívají,“ vysvětluje Vojtěch 
Sedláček. „Podstatným rysem sociálního 
podnikání by však měla být sociální, tedy 
základní lidská ohleduplnost. Nemohu 
sledovat pouze zisk, ale jde mi o to, aby 
se zaměstnanci v mých firmách uchytili 
a potom uplatnili i dále.“ Ostatně tak je to 
v civilizovaném světě, kde se sociální pod-
nikání čile rozvíjí a je považováno za nor-
mální byznys, jen kromě zisku řeší ještě 
nějaký sociální problém.

Jako názorný příklad uvádí Vojtěch Sedláček 
příběh bezdomovce, kterého před lety 
někdo v Barrandovském lese polil benzínem 
a zapálil. „Když se z toho po třech letech po-
bytu v nemocnicích a ústavech konečně dostal, 
ukázalo se, že ho nikdo není s to zaměstnat. 
Nemá změněnou pracovní schop nost, nemá 
žádná odpracovaná léta, nemá žádnou 
kvalifikaci. Tak jsem ho vzal jako nočního 
recepčního a on se dostal do takové kondice, 
že si během roku sám našel místo nočního 
hlídače a dokázal, že i přes svůj sociální handi-
cap a určitou pomalost v uvažování je schopen 
se uplatnit,“ říká pan Sedláček.

Podobných příkladů s dobrým koncem 
by mohl uvádět více. Za dvě desetiletí 
prošly jeho firmami stovky lidí s různým 
handicapem. „Ale co je to handicap? Je 
to schopnost k určité činnosti, stejně jako 
neschopnost k jiné, a tak je to koneckonců 
u každého z nás. Když mí zaměstnanci 
mou firmu opouštějí s tím, že si našli jiné 
zaměstnání – a často třeba díky tomu, že 
se u mne osvědčili při práci prováděné pro 
jinou firmu, a ta si je nakonec díky této 
zkušenosti přetáhne přímo k sobě – jsem 
tomu rád. Cíle mého snažení bylo v daném 
případě dosaženo,“ uzavírá náš rozhovor 
Vojtěch Sedláček. 

Sociální podnikání aneb 
Být mostem pro druhé
Vojtěch Sedláček se ve VDV podílí na realizaci projektu Cena Olgy Havlové. Cena se každoročně 
uděluje osobnosti se zdravotním postižením, která i přes svůj handicap pomáhá ostatním. Vojtěcha 
Sedláčka vám však nyní chceme představit nikoliv skrze projekt Cena Olgy Havlové, ale z jiné 
stránky – jako průkopníka sociálního podnikání u nás a jako člověka, který zafinancoval rozjezd 
projektu pro bezdomovce (viz str. 9).
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Zaměřeno na ...

Irena Šatavová 
Foto: archiv Vojtěcha Sedláčka

Vojtěch 
Sedláček, 
který patří 
do první vlny 
signatářů Charty 
77, byl v roce 2006 
vyhlášen vítězem 
celostátní soutěže 
o sociálního 
podnikatele roku.



 Jak vás tato myšlenka vůbec napadla?  
Přemýšlel jsem, zda by se dalo skloubit 
zaměstnávání bezdomovců s podnikáním 
v mých sociálních firmách. Ukázalo se, že to 
nejde, a to z několika důvodů. Prvním je ten, 
že pokud se člověk ocitne na ulici, nedostane 
od státu dávky v nouzi, neboť ze zákona není 
KDE udělat příslušné šetření o jeho nouzi – 
pod mostem to jaksi nejde. Prostě absence 
stálého bydlení je základní problém číslo 
jedna. Druhý prakticky nepřekonatelný prob-
lém tkví v zatížení exekucemi, které prak-
ticky každého připraví o větší část mzdy. To 
je k chození do práce demotivuje. I jinak je 
domluva s nimi pro každého zaměstnavatele 
obtížná. Bezdomovci nemívají účet v bance, 
to znamená, že byste je museli platit hotově 
a pokud možno každý den. Slušně řečeno, 
platné předpisy reálnému zaměstnávání 
bezdomovců vstříc nevycházejí.

 Tak jste to vzdal?
Nevzdal. Velmi mě zarazilo, jak prudce klesá 
sociální inteligence u lidí, kteří se poprvé 
ocitnou bez domova. Nevědí, jak to na ulici 
chodí, kde si mají uschovat své věci, místní 
party je násilím vyženou, výraznější je to 
u mužů než u žen. Ženbezdomovkyň je 
o dost méně a většinou se jich ujme nějaký 
ochranitel. Ten jim pomáhá se zorientovat, 
aby nedělaly „základní chyby“. Proto jsem 
navrhl projekt „Nejdřív střecha“, který běží 
ve spolupráci s Nadějí už skoro rok v testo-
vacím provozu.

 O co v něm jde?
Když se nový bezdomovec objeví na ulici, 
terénní pracovník ho zachytí a my mu 
z projektu poskytneme zdarma a bez pod-

mínek ubytování na jeden měsíc a k tomu 
nezbytnou pomoc sociálního a zdravotního 
zaměření. První dny života na ulici mají totiž 
devastující vliv na osobnost každého, proto 
je důležité, aby perioda dezorientace byla 
co nejkratší. Projekt mu poskytne čas, aby 
si mohl hledat zaměstnání, vyřídil chybějící 
doklady, sociální dávky atd. V případě 
potřeby a účelnosti mu zaměstnanci Naděje 
umožní přechodné bydlení i na delší dobu.

 Prostě jim zabráníte padnout až na dno.
Ano. Důležité je, že člověk je včas zachycen 
a vyhne se volnému pádu do světa na ulici, 
z něhož se dá jen těžko dostat. Bezdomovci, 
kteří jsou špinaví, páchnou, rychle ztrácejí 
sebedůvěru, „stydí“ se před svou rodinou 
a dostávají se často do vzdoru vůči svému 
okolí, jež se k nim chová s despektem. Jistou 
výjimkou jsou Romové, jejichž mentalita 
jim umožňuje to tak neprožívat a vzájemně 
si ve své komunitě více pomáhat.

Kdo projekt financuje?
Zpočátku jsem do něj vložil asi 130 000 
korun já, později na něj začali posílat 
peníze i jiní dárci, kteří se o této možnosti 
dozvěděli. Důležité je, že přispěvatelé
neplatí režii. Všechny peníze od dárců 
jdou 100% na účely ubytování, které 
zajišťují organizace pracující s bezdomovci. 
Využívají různé azylové domy a ubytovny, 
avšak nemají peníze na jejich provoz. Teď to 
do sebe dobře zapadá.

 Jaké máte výsledky z deseti měsíců 
fungování projektu?
Považujeme ho za docela úspěšný. Do konce 
července jím prošlo cca 140 lidí. Statistika 

není zcela průkazná, protože tak u čtvrtiny 
z nich nemáme zpětnou vazbu – nedoz-
víme se, jak se jim nadále vede. Ale téměř 
polovina z nich nepotřebovala ani celý 
měsíc, aby si našla práci a nějaké ubytování. 
V průměru jim stačilo zajistit střechu nad 
hlavou na 16 dnů. Ukázalo se, jak důležitá je 
sebedůvěra člověka, aby se mohl vrátit zpět 
do společnosti.

 Proč projekt nemá větší publicitu?
Nejdřív jsme ho chtěli odladit, zda vůbec 
a nakolik je funkční. Teď, když se to 
potvrdilo, se k nám může kdokoliv v Praze 
přidat, případně mohou tento model převzít 
také v jiných městech a místech.

 Viděl jste něco podobného ve světě?
Byl jsem překvapen, když jsem v Americe 
viděl bezdomovce, kteří – když měli hlad – 
šli si stoupnout před McDonald's, kde jim 
někteří zákazníci platící za své jídlo běžně 
zaplatili i za to jejich. Takto to u nás, alespoň 
zatím, nefunguje, i když zde účinně působí 
Armáda spásy a existují jiné možnosti, jak 
se dostat k jídlu. Projekt Nejdřív střecha 
ale není založen jen na tom, aby se člověk, 
který se právě ocitl bez přístřeší, nasytil 
a měl kde přespat. Nejdřív střecha podává 
pomocnou ruku každému, kdo má ještě vůli 
se z náhlého ohrožení bezdomovectvím 
dostat. 

Projekt pro bezdomovce
Nejdřív střecha
Vojtěch Sedláček má na svém kontě kromě sociálního podnikání 
i jeden ryze charitativní projekt, do kterého se pustil s organizací 
Naděje. Jde o aktivitu zbrusu novou a týká se poskytování 
bezplatného ubytování bezdomovcům.
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Zaměřeno na ...

Irena Šatavová 
Foto: archiv Vojtěcha Sedláčka

Číslo účtu projektu Nejdřív střecha: 8002–0316012163/300, var. symbol 201405

Vojtěch Sedláček je mužem mnoha aktivit a zájmů – jako obdi-
vovatel matematika Johanna Keplera se spoluautorsky podílel 
na otevření Keplerova muzea v Praze v Karlově ulici 4. 



Marie Vlachová, důchodkyně
1   Jako lidi, kteří z různých 

důvodů nezvládají překážky, 
které s sebou život nese. Mys-
lím, že při větším a hlubším 
zájmu společnosti by bylo 
možné mnohým pomoci  
k návratu do života. Alespoň 
těm, kteří o to stojí.
2   V převážné míře ano. 

Přinejmenším tím, že se svou  
situací nebojují a pouze ji 
pasivně přijímají.   
3   Neházet předem flintu 

do žita. Jít vstříc snaze okolí. 
Pomocná ruka musí přijít 
zvenčí. Od lidí, kteří jsou 
školeni. O člověka se opravdu 
zajímají. Zjistí příčinu, která 
vedla k životu na ulici, a tím 
zajistí kratší cestu k nalezení 
vhodné pomoci. Nezasvěcení by 
nad nimi mávli rukou. Pohrdání 
a přehlížení rozhodně nepo-
máhá.
4   Určitě ano. Mít kde spát, 

mít střechu nad hlavou, to je 
nejzákladnější potřeba člověka. 
Uvítala bych i pomoc vesnic 
a obcí, kde žije méně lidí a mají 
k sobě blíž. Poskytnutí sociál-
ního bydlení je zde ekonomicky 
méně náročné a člověk má 
větší šanci do společnosti dříve 
zapadnout. 

Marek Pacovský, student
1   Jako lidi různých tváří, 

kteří mají svůj životní příběh. 
Přiznávám se, že bych ten 
jejich žít nechtěl, ale to 
neznamená, že jim nevyhovuje. 
Když odložíme předsudky, 
uvidíme člověka, který dýchá 
stejný vzduch jako my, jen 
u toho není oblečen v drahém 
obleku a nepoužívá parfém. 
A to z něj nedělá méně 
šťastného člověka. Naopak 
ze své pozice může vnímat 
věci, které lidem žijícím 
v každodenním shonu unikají. 
2   Každý se na ulici dostal 

jiným způsobem. Někdo jen 
hledal cestu k jinému životu, 
proto ten svůj dosavadní musel 
opustit. Jiného na ulici dotlačily 
okolnosti. Ti, kterým nezbyla 
jiná možnost, si za svou situaci 
nemohou.
3   Rozhodnutí a nalezení 

inspirace. Myslím tím životní 
inspiraci, která člověku pomůže 
se na ty nohy zase postavit. 
4   Rozhodně ano. Lidé na ulici 

se snaží přežívat ze dne na den. 
Sociálním bydlením nezískají 
jen střechu nad hlavou, ale 
i místo, kde mohou znovu začít 
utvářet a budovat svůj život 
a nalézat jeho hodnotu. 

Zdeněk Zeman, manažer
1   Bezdomovce vnímám ze 

dvou úhlů. Když vidím špinavé 
lidi, kteří se válí v odpadcích 
a hledají v popelnicích jídlo, je 
mi jich líto. Na druhou stranu 
jsou mezi nimi i fyzicky zdraví 
lidé, někdy i třicátníci, kteří už 
od rána popíjejí krabicové víno. 
Je jasné, že v obou případech je 
potřeba pomoci. 
2   Těžko soudit. Vyrůstal 

jsem v celistvé rodině. I dnes 
vím, že se o ni mohu opřít. To 
mnozí lidé bez domova neznají. 
Pamatuji si člověka, který se 
po rozchodu s partnerkou ocitl 
v šedesáti na ulici. Ve vysokém 
věku už asi dochází energie 
i vůle se s nástrahami života 
poprat. 
3   Jakoukoliv práci spojenou se 

zajištěním střechy nad hlavou. 
Podmínkou k úspěchu, udržení 
si pozice i podpory společnosti 
je bezesporu abstinence.  
4   Zkrátilo by dobu pobytu 

člověka na ulici a usnadnilo 
jeho opětovné zapojení se 
do společnosti. S počtem 
měsíců i let strávených bez 
domova klesá schopnost se z té 
agónie dostat a lidé čím dál 
častěji hledají krátkodobé štěstí 
v podobě alkoholu. 

Marek Sedlák, invalidní 
důchodce
1   Jako lidi na okraji společnosti, 

kteří se kvůli problémům v práci, 
špatným rodinným vztahům 
nebo chybějící podpoře ocitli 
na ulici. Prý to jde hodně rychle, 
a to i u vzdělaných lidí. Chybí 
jim síla vyhrabat se z toho. Složí 
se i psychicky a pak už to prostě 
nejde. 
2   Někteří ano. Často gambleři, 

kteří všechno prohrají a pak se 
ocitnou na ulici, nebo alkoholici. 
Nikdo je k jejich závislosti 
nenutil.
3   Nejprve musí sami chtít. 

Pak může přijít pomoc. Nejde 
jen o poskytnutí noclehu a jídla, 
ale o zajištění komplexní péče. 
S tou se člověk bez domova 
začne krok po kroku z mizérie 
vyhrabávat. 
4   To nevím. Dostat se do fáze 

sociálního bydlení chce vůli, 
a ne každý ji má natolik silnou. 
Pokud to člověk zvládne, věřím, 
že se pro něj sociální bydlení 
stane velmi dobrým odrazovým 
můstkem. 

Anketa: 
Jak vidíme bezdomovce?
Jak vnímá bezdomovce veřejnost? Na to jsme se zeptali několika 
respondentů a jejich odpovědi na položené otázky vám nyní přinášíme.

1    Jak vnímáte 
bezdomovce?

2    Mohou si za svou 
situaci sami?

3    Co potřebují k tomu, 
aby se postavili zpět 
na nohy?

4    Pomohlo by více 
sociálních bytů snížit 
počet lidí žijících 
na ulici?
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Anketa

Tereza Říčařová 
Foto: osobní archivy účastníků 
ankety



V minulém čísle časopisu jsme vám 
představili letošní nositelku Ceny Olgy 
Havlové. Byla jí Olga Joklová (30), která se 
narodila s nemocí motýlích křídel. Osvětu 
kolem této nevyléčitelné nemoci šířila 
odhodlaně řadu let, a za to získala tuto cenu.

Byla, šířila… minulý čas, neboť Olinka už 
není mezi námi. Zemřela 16. srpna 2015, tři 
měsíce poté, co cenu převzala. Přesto si 
myslíme, že v jistém slova smyslu s námi 
zůstává. 

Abychom nezapomněli na její poselství, 
připomínáme její poslední slova z rozhovoru 
pro Dobré zprávy: „Usmívejte se na sebe. 
Kdokoli, kdekoli. Pošlete to dál.  “

Abychom nezapomněli na její duši, 
zaposlouchejme se do její básně:

Chtěla bych letět jako pták,
mávnout křídly, perutě roztáhnout.
Chtěla bych letět jako pták,
vznést se a svět pominout.
Chtěla bych letět jako pták,
pavučinu roztrhat.
Chtěla bych letět jako pták,
pouta přeřezat.
Uhánět se stádem koní,
nevidět krásu, jak slzy roní.
Objevit tisíc a jednu noc v okamžiku,
najít smysl ve snění romantiků.
Skočit do světa za zrcadlem,
zvítězit nad svým vlastním zlem.

Nositelka Ceny Olgy Havlové 2015 

Olinka Joklová: Odešla.  
A přesto tu zůstává...
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Kolektiv Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Foto: Alex Macciani



Na kole do práce
ČSOB věnovalo VDV výtěžek 
z kampaně Do práce na kole ve výši 
99 316 korun, a to konkrétně na pomoc 
dětem a dospělým na vozíku či 
s omezenou pohyblivostí. Do pátého 
ročníku kampaně Do práce na kole se 
zapojilo 224 zaměstnanců ČSOB v 64 

týmech a společně ujeli 49 658 km. ČSOB tradičně uhradila za své 
zaměstnance startovné a nově ocenila i jejich ujeté kilometry – 
za každý věnovala VDV 2 koruny. 

Děti z dětských domovů tráví 
prázdniny v Chorvatsku
Umožnili jsme 490 dětem z dětských 
domovů ze Znojma, Ústí nad Labem, 
Tisé, Karviné, Příboru, Litoměřic, 
Dlažkovic, Melče, Vrbna pod 
Pradědem, DubéDeštné, České 
Lípy, Sázavy, Tuchlova, Budkova, 

Klánovic, Vizovic, Liptálu, Nechanic, České Kamenice, Vrchlabí 
a Čeladné trávit letošní prázdniny v Chorvatsku (Podgora a Baško 
Polje). Za podporu děkujeme Majetkové, správní a delimitační unii 
odborových svazů Praha.

Děti z dětských domovů si zlepšují 
jazykové znalosti ve Velké Británii
Letos v srpnu se 20 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 Strømsnes, 
PhDr. Jindra Čekanová, ČSOB Asset Management a Agentura 
Intact.

Zprávy z kanceláře VDV
S létem přišlo i několik změn v obsazení kanceláře VDV – loučíme 
se s naší spolupracovnicí Evou Kocnárovou (foto vlevo), které vřele 
děkujeme za kreativní a subtilní grafickou práci pro VDV a vedení 
projektů Communitas pro praxis a Salzburské semináře. Zároveň 
vítáme v našem týmu VDV Hanu Füleovou (foto uprostřed) a Terezu 
Říčařovou (foto napravo), které posílí kancelář nadace a budou se 
věnovat projektům Stipendia Nikoly Tesly (paní Hana) a Salzburské 
semináře (slečna Tereza). 

Charitativní golfový turnaj VDV
První ročník charitativního golfového turnaje 
VDV se uskutečnil 14. května 2015 v Golf 
Resortu Karlštejn a vynesl 150 000 korun. 
Partnery turnaje, který se konal pod heslem 
„Každá dobrá rána pomáhá!“, se staly 
společnosti Generali a Penzijní společnost 
České pojišťovny. Výtěžek z akce byl 
určený na financování neurorehabilitace dětí 

s dětskou mozkovou obrnou. 

Charitativní běh Olgy Havlové 
v Liberci 
Druhý ročník libereckého běhu Olgy 
Havlové se konal 31. května 2015 
pod sloganem „Běžím, co můžu – 
pomůžu“. Pořádala ho nezisková 

organizace ESN Liberec při Technické univerzitě v Liberci a vynesl 
téměř 30 tisíc korun. I tento rok se akce nesla v charitativním 
duchu a finanční prostředky byly prostřednictvím VDV věnovány 
Ondřejovi z Liberce na nákup invalidního vozíku (loňský ročník 
akce vynesl 20 tisíc korun, které šly na nákup invalidního vozíku 
Aloisovi z Libereckého kraje).

Čaj o páté
Klub přátel Dobré vůle uspořádal 2. června 
2015 besedu „Jak se dá žít a přežít 
v Zimbabwe“. Historický exkurs do dějin 
Zimbabwe přednesla afrikanistka Marie 
Imbrová, bývalá diplomatka v Harare, 
předsedkyně Klubu přátel Tengenenge v ČR. 
Besedu moderoval Jan Stolár.

Cyklus přednášek Zdraví a životní styl 
Další přednáška z cyklu Zdraví a životní styl 
se konala 9. června 2015 v Ústřední městské 
knihovně v Praze. Přenášku na téma Jak 
zvládat alergie přednesl doc. MUDr. Vojtěch 
Thon, Ph.D. z Ústavu klinické imunologie 
a alergologie LF MU a FN u sv. Anny, 
absolvent mezinárodních lékařských seminářů 
v Salzburgu.

Putování výstavy fotografií o paní Olze
Od 9. června do 31. července 2015 bylo možné výstavu shlédnout 
v Kulturním centru Rapotín. Třiatřicet fotografií umístěných na 26 

plakátech zobrazuje činnost Olgy Havlové 
ve prospěch VDV. Následně se výstava 
přesunula do Šumperka, kde bude vystavena 
do konce roku. Anglická verze výstavy 
se chystá do Polska – v říjnu poputuje 
do Poznaně a následně do Varšavy. 

Aktuálně

Ze života VDV

Monika Granja
Foto: Monika Granja, Jiří Kuneš, Karolina Granja a archiv VDV
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Tvář, se kterou se setkáváte   /   Poděkování

Žena, která málo mluví 
a hodně dělá: 
Diana Sternbergová

 S paní Olgou Havlovou jste se poprvé 
viděla v roce 1988, tedy před 27 lety. Vzpome
nete si ještě na vaše první setkání? Jaký 
dojem na vás udělala?
Často opakuji tuto historku, ale je to 
nejživější a pro mne nejpřesnější vzpomínka 
na seznámení s Olgou Havlovou. Byla 
jsem v Praze v roce 1988 se skupinou 
z Helsinského výboru a šli jsme na návštěvu 
k Havlům. Kráčeli jsme po schodech tiše 
a ve tmě, aby naše přítomnost nikoho neohro-
zila. Když jsme byli na půl cestě krkolom-
ného stoupání, rozzářilo se celé schodiště. 
Na podestě stála krásná žena a ptala se: Proč 
chodíte ve tmě, neumíte si rozsvítit? A to 
byla pro mne Olga Havlová. Věcná a logická, 
chytrá, nesentimentální a vtipná. 

 Po boku VDV jste prožila celé čtvrtstoletí 
jako členka správní rady nadace. Jak na ta 
léta vzpomínáte? Přináší vám ohlédnutí 
uspo kojení, vzpomínku na hezké chvíle 
prožité v komunitě lidí s podobnými názory, 
nebo se vám mysl upne spíš k trápení lidí, 
jimž se VDV snaží pomoci? 
Ve VDV jsem potkala zajímavé a hodné lidi. 
Jak se měnily časy, tak se měnili i členové 
VDV a stali jsme se respektovanou organi-
zací. Mám velký obdiv pro ty, kdo nadaci 
řídí. Osobně se cítím vinna, že jsem neuměla 
více dodržet Olžin vzor, že jsem se dozvída-
la o těch, kteří potřebují pomoc, jenom přes 
papíry a nechodila jsem se s nimi setkávat 
a povídat si. To je chyba mého charakteru 
– stydím se, že neumím být veřejná. Olga 

Havlová tím také trpěla, ale kvůli své pozici 
musela být více disciplinovaná. 

 Troufla byste si říci, co se v práci nadace 
za uplynulé čtvrtstoletí změnilo? Změnili 
se lidé pracující pro charitu? Změnily se 
důvody, proč lidé žádají o pomoc? Určitě 
se změnila i celá česká společnost… Jak? 
K lepšímu? 
Charita a lidé, kteří v ní účinkují, se liší 
v různých zemích. V Americe je to ve-
lice solidní a má to dlouhou tradici. Je 
to srdečné, všeobecně mají Američané 
velmi dobré srdce, ale je to také snaha být 
společensky viditelný a roli hraje i daňové 
zvýhodnění daru. Když jsem se nastěhovala 
do Londýna, jedna moje známá z Ameriky, 
jejíž muž tam řídil banku, se ptala, které 
jsou ty správné charity, ve kterých by mohla 
působit. Pro ni to znamenalo spíš organizo-
vat plesy, koncerty, aukce a vybírat peníze, 
než se setkávat s těmi, pro které ty peníze 
jsou. 
 Jiné je to v Anglii. Více se dělá, méně se 
o tom mluví. Měla jsem kamarádku, která 
chodila celý život jednou týdně navštěvovat 
vězně a povídat si s nimi. Jiné ženy chodí 
do nemocnic – říká se jim „book ladies“ – 
a vezou s sebou kočárek s malou knihovnou. 
Nemocní si buď vyberou knížku, nebo jim 
„book lady“ vybranou knihu čte. Nedá 
se říci, která činnost je důležitější. Každá 
pomoc je dobrá. Určitě se přístup k charitě 
v Čechách zlepšuje, i když zrovna teď, 
myslím si, nemáme dost pochopení pro lidi 
utíkající z nebezpečí svého domova. Tolik 
Čechoslováků našlo pomoc v jiných zemích, 
když emigrovali, na to bychom neměli 
zapomínat.

 Kromě toho, že jste členka správní rady 
VDV a nadaci posíláte nemalé finanční 
příspěvky, podáváte pomocnou ruku 
konkrétně dětem se zdravotním postižením, 
jež pravidelně přijímáte na svém zámku 
v Častolovicích a staráte se o ně. Jsou to 
právě děti, které považujete za nejvíce 
ohroženou skupinu lidí? Nebo je to stejné, 
pokud jde o lidi ocitnuvší se na okraji 
společnosti či ze společnosti vyloučené, lidi 
opuštěné, staré?
Děti z Nadace Slunce jezdí pravidelně 
k nám do Častolovic (zámek, kde paní 
Diana prožila dětství a kam se v roce 1992 
opět vrátila – pozn. red.), neboť je mám 
ráda a oni, doufám, mají rádi mě. Nejenom 
já, ale všichni, kteří tady pracují, se těšíme 
na jejich návštěvu. Tancuje se, zpívá, 
máme klauny a hodně jídla. Je veselo. 
Olga Havlová mě vzala na otevření Nadace 
Slunce v roce 1991. Tam jsem se seznámila 
s doktorkou Blankou Dvořákovou, která řídí 
a stále rozšiřuje svou nadaci. Jejími klienty 
s kombinovanými vadami nejsou jenom děti, 
ale také senioři nebo ti, kdo byli dětmi v roce 
1991 a teď jsou středního věku. Myslím 
si, že je to zásluha Blanky Dvořákové, že 
její „děti‘‘ kráčí životem bez vědomí svého 
handicapu. A to je obdivuhodné!  

Obsáhlejší rozhovor s paní Dianou můžete najít 
v Dobrých zprávách č. 4 z roku 2009. str. 2–3.

Jméno paní Diany Sternbergové (plným jménem Franzisky Diany 
Phipps Sternbergové) k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové 
nerozlučně patří už od počátků nadace. A bude tomu tak i nadále, 
přestože se paní Diana rozhodla ukončit svou práci ve správní 
radě. Ti, jimž svými rozhodnutími a osobními dary pomohla, 
stejně jako lidé, kteří se s ní v okruhu nadace byť jen letmo potkali, 
nezapomínají a nezapomenou. Děkujeme, paní Diano!

Irena Šatavová, Monika Granja
Foto: Alex Macciani

http://www.vdv.cz/clanky/dobre-zpravy/c-4-2009-prosinec/
http://www.vdv.cz/clanky/dobre-zpravy/c-4-2009-prosinec/


  do 11. září mohou studenti vysokých škol s technickým 
zaměřením podávat žádosti o stipendium Nikoly Tesly. Realizaci 
projektu podporuje Nadace ČEZ.

  12. září se běžci dobré vůle zúčastní běhu Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem, posledního letošního závodu v rámci seriálu 
RunCzech.

  15. září v 17 hodin se v rámci cyklu Zdraví a životní styl 
v Ústřední městské knihovně v Praze 1 (malý sál) uskuteční 
přednáška na téma Relaxační metody. Přednáší Mgr. Gabriela 
Bauer, psycholožka, instruktorka relaxačních technik.

  19. září se uskuteční 17. ročník tradičního závodu na horských 
kolech Author Pražská padesátka 2015. Výtěžek ze závodu půjde 
na pomoc lidem se zdravotním postižením.   

  do 20. září mohou neziskové organizace podávat žádosti do gran-
tového programu Senior.

  24. září v 17 hodin se v Ústřední městské knihovně v Praze 1 
(malý sál) uskuteční beseda k 25. výročí VDV. O počátcích VDV 
bude hovořit Dana Němcová a Vladimír Hanzel.

  29. září v 19 hodin bude v Divadle Na zábradlí u příležitosti 25. 
výročí založení VDV uspořádáno benefiční divadelní představení 
Velvet Havel. Vstupenky v hodnotě 350 Kč lze rezervovat 
na granja@vdv.cz. 

  do 1. října lze zasílat žádosti o příspěvek na neurorehabilitaci pro 
děti s DMO z Fondu pomoci dětem s DMO.

  6. října v 17 hodin bude na besedě Čaj o páté hovořit Kumar 
Vishwanathan, aktivista, pedagog a sociální pracovník indického 
původu, o soužití romské menšiny s minoritní společnosti. 

  13. října v 17 hodin se v rámci cyklu Zdraví a životní styl 
v Ústřední městské knihovně v Praze 1 (malý sál) uskuteční 
přednáška na téma Jak zvládat atopický ekzém, přednáší 
MUDr. Jan Hugo.

  10. listopadu v 17 hodin se v rámci cyklu Zdraví a životní styl 
v Ústřední městské knihovně v Praze 1 (malý sál) uskuteční 
přednáška na téma Duševní zdraví.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz

Poznamenejte si do diáře...
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Chcete 
pomoci?

Pomoc a podpora seniorům
– č. účtu: 397 655 004 / 2700

Ostatní projekty VDV
–  č. účtu: 478 437 033 / 0300

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

Přihlaste se jako fanoušek VDV  
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule
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ČSOB ......................................................................................... 263 866 Kč
Association Olga Havel Branche Helvétique ............................ 153 858 Kč
Salzburg Stiftung der AAF ..........................................................119 435 Kč
Generali Investments CEE, a. s. ................................................... 53 700 Kč
ESN Liberec ................................................................................. 27 149 Kč
Pavel Fráňa ................................................................................... 15 000 Kč
Mgr. Libor Prokeš ........................................................................ 12 000 Kč
Václav Kokožka ........................................................................... 10 400 Kč
Eva Seilerová ............................................................................... 10 000 Kč
Milada Voborníková ..................................................................... 10 000 Kč
Agnė Johannessen .......................................................................... 8 563 Kč
Hana a Štefan Füleovi .................................................................... 8 000 Kč
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. ............................................. 8 000 Kč
Eva Hvížďalová ............................................................................. 8 000 Kč
Věra Kičmerová ............................................................................. 8 000 Kč
Jan Vraný........................................................................................ 7 000 Kč
Ernst & Young, s. r. o. .................................................................... 6 400 Kč
RNDr. Jana Kadlecová ................................................................... 6 000 Kč
JUDr. Tomáš Novosad ................................................................... 6 000 Kč
MUDr. Martin Malý ....................................................................... 5 600 Kč
Jan Pavlík ....................................................................................... 5 600 Kč
Igor Mazoch ................................................................................... 5 000 Kč
David Navara ................................................................................. 5 000 Kč

Děkujeme našim dárcům 
za přízeň a podporu
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