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Cena Olgy Havlové
Tentokrát píšu úvodník Dobrých zpráv s určitou nejistotou a chvěním. Nepřála bych si
totiž, aby výročí narození paní Olgy bylo důvodem k vytváření legendy Olga Havlová – „Matka
Tereza České republiky“, „Světlem oděná“ či něco podobného. Je pravda, že paní Olga vyzařovala
mimořádnou energii, ale současně rázně zaháněla ty, kdo by se jí chtěli klanět nebo jí pochlebovali.
K slavnostnímu udělení Ceny Olgy Havlové v roce 2013 jsme jako dárek pro návštěvníky
připravili sborník, sestavený z příspěvků pamětníků. Jak se ukázalo, oslovili jsme většinou právě
ty, kterých se nikdy nikdo na paní Olgu nezeptal, ačkoliv s ní byli v častém kontaktu. Budete
moci sledovat, jak se z mnoha vláken a nitek splétá podoba, která nakonec paní Olgu asi nejlépe
vystihuje. Olga jako citlivá, ale nesentimentální, jako buřičská, ale pořádkumilovná, jako
přímočará, ale i diplomatická. Ať jakkoliv nechceme vytvářet legendu, je jasné, že to pro každého
bylo setkání se silnou a mimořádnou osobností. Našli jsme také různé zapomenuté fotografie.
Potěšte se spolu s námi.
Jednou se mne jeden novinář zeptal, proč vůbec chceme, aby památka na Olgu Havlovou
nezanikla. Bylo to na dosah, ale přesto bylo obtížné odpovědět. Ještě i po létech bych mu znovu
odpověděla, že paní Olga využila životní šanci, které se jí dostalo, ne k tomu, aby na sebe
upozornila, ale aby pomohla změnit systém, který byl po všech stránkách nespravedlivý.
Dokázala uchopit jednotlivé věci obyčejného života i život ve společnosti jako celek. Uměla se
přiblížit k člověku v nesnázích, a přitom přemýšlet, jak pomoci všem, kdo jsou v podobné situaci.
Výbor dobré vůle vedla paní Olga krátkou dobu. Co je v životě dospělého člověka pět šest let!
Považuji však za věc zásadního významu, že se Olga vždy dokázala báječně bavit a vymýšlet zábavu
i pro ostatní, ale jakmile se před ní objevil úkol, všechno předešlé již pro ni přestalo existovat.
Všechno, nač měla sílu, v té krátké době udělala.
Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
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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.
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Olbram Zoubek:

„Ženský svět mě stále láká“
Laureát letošní Ceny Olgy Havlové dostane – stejně jako osmnáct nositelů tohoto
ocenění před ním – sochu Povzbuzení. Jejím autorem je významný český sochař,
grafik a restaurátor pan Olbram Zoubek (1926). Vypravili jsme se za ním do jeho
pražského ateliéru a pokusili se nahlédnout jak do jeho tvůrčího zázemí, tak i trochu
do jeho života.

Povzbuzení
Odlitek sochy Povzbuzení dostávají
nositelé Ceny Olgy Havlové už od roku 1995.
Vzpomenete si ještě, jak socha vznikala
a proč se jmenuje právě Povzbuzení?
Její název – slovo povzbuzení – vyslovila
paní Olga, když jsme hovořili o tom, co
má socha vyjadřovat. „Má to být něco
odevzdaného, něco děkovného, či něco
jiného?“, ptal jsem se jí. Odpověděla, že pro
laureáty by socha měla být povzbuzením,
aby dál pokračovali ve své bohulibé činnosti,
za kterou byli oceněni.
Znal jste se s paní Olgou už před tím, než
jste od ní dostal toto zadání?
Jenom minimálně, snad jsme se potkali
někde ve společnosti. První pořádné setkání
s ní bylo až při tomto úkolu. A pak – po
smrti.
Máte na mysli úpravu rodinné hrobky
Havlových, o kterou vás požádal Václav
Havel po Olžině odchodu?
Ano. Tenkrát mě oslovil s tím, abych se
jejich rodinné hrobce věnoval. Původně
patřila rodině Vavrečkových, kteří byli bohatí a společensky dobře postavení. Celkový
dojem byl tak nějak – přeplněný. Do hrobky
byli postupně pohřbíváni další lidé, o čemž
svědčila řada tabulek na hrobě. Když jsem
tam později znovu zašel s Václavem Havlem
a jeho bratrem Ivanem, vyšlo najevo, že
mnoho z nich ani neznali. Zeptal jsem se ho,
zdali jednou bude chtít zde spočívat také on
sám. Řekl: „Ano.“ „Pak to ale musí být hrob
prezidenta,“ odvětil jsem.

Irena Šatavová
Foto: Karolina Granja

Rozhovor s...

Co následovalo?
Naštěstí hned vedle hrobu Havlových byla
volná stěna, tak jsme s mými kamarády-architekty Zdeňkem Hölzelem a Janem
Kerelem navrhli novou koncepci hrobky.
Barokní lucernu z původního hrobu včetně
všech tabulek se jmény jsme přemístili
na vedlejší stěnu, aby se hrobka mohla stát
pouze místem spočinutí prezidenta a jeho
nejbližších. Do masivní žulové desky bylo
vytesáno Olžino jméno, k němuž později
přibylo i jméno Václava Havla. Po stranách
náhrobku se nalézají dvě bronzové stély
s jemným figurálním reliéfem „Zvěstování“,
jenž jsem vytvořil.

Řemeslo, nebo umění?
Je práce na vytváření hrobky prací smutnou, nebo naopak radostně tvořivou?
Sochař je řemeslník. A my-řemeslníci
přistupujeme k práci profesionálně. Když
máš za úkol udělat hrob, udělej hrob.
Mimochodem, antické hřbitovy, pokud se
zachovaly, jsou doslova muzei sochařství,
kde se můžeme hodně poučit. Avšak
vraťme se k odpovědi na vaši otázku: Práce
na vytvoření náhrobku Havlových mě těšila!
Já si nemyslím, že by sochaři byli jen
řemeslníky. Vytvářejí díla, která povznášejí
lidského ducha a přinášejí lidem radost
a štěstí. Jsou to umělci.
A přesto je sochařství v mých očích
řemeslem. A nejen v mých – vzpomeňte
si na řecké múzy. Původně byla pouze
jedna, pak tři, pět… a nakonec se rozrostly
na devět. Společné pro ně ale bylo, že múzy
byly vyhrazené pro ty obory činnosti, které
nezanechávaly stopu v hmotě: dějepis,
astrologii, zpěv, tanec, divadlo… Múza

sochařství mezi nimi nebyla, a proto se i já
hlásím k tomu, že sochařství je řemeslo.
I když krásné řemeslo!
Znamená to, že vytesání náhrobku nesmí
zasáhnout sochařovy city?
K práci musí sochař přistupovat jako
profesionál, ne jako pozůstalý. Zní to možná
cynicky, ale není tomu tak. Tuhle se mě
někdo ptal, co jsem cítil, když jsem Janu
Palachovi snímal posmrtnou masku.
A vaše odpověď?
Soustředil jsem se na to, jakou sádru mám
vzít do ruky, jak ji namíchat, jak ji lít…
Nesměl jsem myslet na nic jiného, jinak
bych to mohl pokazit a posmrtná Palachova
maska by nevznikla. City nejsou v dané
chvíli pro profesionální výkon zapotřebí.
I hospodyně pečící smuteční koláč musí
těsto správně namíchat a nepřesolit ho
slzami. Potom, později, jsem si city mohl
dovolit, to už ano. Však mě to také poznamenalo na celý život.

Pochyby vědomě
pochybujícího
Před šesti lety, když jsme spolu naposledy
mluvili, jste měl odoperované jedno koleno
a čekal jste na operaci druhého. Dopadla
dobře?
Operace se podařila, i když to nebylo
příjemné a dlouho jsem si pobyl v nemocnici. Dneska už mě noha sice nebolí, ale také
nefunguje.
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Jak to?
Už jsem starý.
Chcete říci, že už vám to vůbec nechodí?
Chodí, jenže s hůlkou.
Hůlku budeme jednou potřebovat všichni,
kteří budeme mít to štěstí, že se vysokého
věku dožijeme.
I ne, někteří umřou vestoje, zatímco já s berlí
v ruce.
Na to je snad lepší nemyslet!
Proč ne? Na smrt se myslet může a dokonce
i má. Smrt patří k životu a já se k ní hlásím.
Samozřejmě že se také bojím, ale doufám, že
jenom přiměřeně. Možná, že to bude horší,
až přijde. Teď se ale připravuji na to, abych
byl připravený. Přesto, navzdory svému
věku a čelem ke smrti, jsem optimistický.
Všechny vaše sochy se vyznačují tím, že
jsou zakořeněné v zemi a vzpínají se až

Den před naším rozhovorem oslavil pan Olbram Zoubek své 87. narozeniny. Tak ještě jednou: Všechno nejlepší!

k nebesům. Takže ta místa „nahoře“ by vám
neměla být úplně neznámá…
To bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, ale
nevím… Můj vztah k Bohu je pochybující.
Myslím si, že po životě už nic není. Lidé si
to vymýšlejí, aby se jim to ulehčilo – což je
dobře, jen ať se jim ulehčuje! Avšak podle
mne všechno končí smrtí.

A na čem pracujete právě teď?
Na soše, která stojí za vámi. Bude asi jednou
z posledních, když už se mi blíží devadesátka. Měl jsem udělat pro žižkovskou radnici
něco do svatební síně. Vymyslel jsem dvojici
muže a ženy a dal jim jména Zaslíbená a Zaslíbený. Z toho úkolu nakonec sešlo, a tak je
dělám pro sebe. Ta za vámi je Zaslíbená.

Víra možná věřícím život usnadňuje.
Ale i s pochybami se dá žít dobře. My, co
pochybujeme – myslím vědomě pochybujeme, ne z lhostejnosti – máme o to bohatší
život. Musíme se při každém rozhodnutí
opřít sami o sebe, a ne o nějaké přikázání.

A Zaslíbený vznikne taky?
Doufám, že ano.

Zaslíbený a Zaslíbená
Jak pracuje sochař, kterému špatně slouží
nohy?
Vsedě. Vidíte ten paletový vozík za vámi?
Ten je na zvedání nákladů na auto. A já ho
využívám při práci – sednu si na něj a moji
pomocníci mě zvedají podle potřeby: když
chci dělat na soše výš, tak mě hoši zvednou,
když níž, tak zvednou sochu.

Své sochy dělá Olbram Zoubek rád v mírně nadživotní velikosti.

Rozhovor s...

Takže děláte stále ty své velké „paňáky“,
jak jim říkáte? Nepřesedlal jste na nějaké
menší?
Já mám raději sochy v mírně nadživotní
velikosti, aby působily jako lidi. Dělám sice
i malé skici, ale pokud je pak nemohu dělat
ve velkém, netěší mě to.

Plánujete nějakou výstavu?
V listopadu budu mít životní výstavu
v Jízdárně Pražského hradu. Měla by to být
taková prestižní věc, na kterou se těším, ale
ze které mám současně i strach.
Takový strach jistě cítí každý umělec.
Radost a pochybnosti jdou u něj ruku v ruce.
V Jízdárně na Hradě vystavovali v poslední
době samí velikáni českého klasického
umění: Jan Koblasa, Stanislav Kolíbal,
Karel Malich… Je těžké necítit obavy
z konkurence, i když moje výstava by měla
být úplně jiná.
Jiná v čem?
Nebudou tam žádné výstavní efekty, jen
prázdná místnost, která je krásná už sama
o sobě, a moje sochy. Instalaci chci udělat
proti směru času: starší sochy budou vzadu
a vpředu ty nejnovější v čele se Zaslíbenou
a Zaslíbeným.
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„Ženský svět mě stále láká“
pokračování rozhovoru s Olbramem Zoubkem
Doma se cítím v ateliéru
Vaše první žena Eva, se kterou máte dceru
Polanu a syna Jasana, umřela v roce 1980.
Vaše druhá žena Marie pochází z Litomyšle.
Žijete stále střídavě tam a v Praze? Máte
ještě v Litomyšli galerii?
Galerii vedla moje žena Marie, ale už práci
přerušila, aby se mohla starat o mě. Potřebuji
péči s tím svým chozením. Galerii pronajala
vhodným nástupcům a teď žijeme spolu
v Praze. Moje sochy v ní ale prodávají
pořád.
Váš syn Jasan je také sochařem.
Pracujete spolu?
Kdepak! Každý z nás musí mít svůj ateliér.
On má svůj svět a já svůj. Je to ale dobrý
sochař! Smůlu měl v tom, že měl za tatínka
pilného sochaře a za maminku talentovanou

sochařku. Musel si hledat vlastní cestu, a to
je obtížné.

Václava Havla s jeho druhou ženou Dagmar.

Našel ji?
Už ji našel. A dobrou. Dělá se žulou nefigurativní věci. Přestože já mám raději figurativnost, jeho práci oceňuji velmi. Má ateliér
na Smíchově po své mamince Evě Kmentové.

Máte se Žižkovem stále živé vazby?
Byl jsem sice jmenován čestným občanem
Žižkova, ale doma se tam cítím jen
částečně. Je tam můj rodný dům, kde se
nám narodily děti, zemřeli rodiče a který je
pro mě spjatý s památkou mé první ženy.
Dneska už ale ani neznám všechny lidi,
které v domě potkávám a zdravím – vše se
mění. Doma se cítím hlavně tady, v ateliéru.

Váš život je hodně spjatý s jinou pražskou
čtvrtí – se Žižkovem. Tam jste se narodil
i vystudoval…
… a nikdy jsem nezměnil své tamní trvalé
bydliště, které mám na Žižkově dosud.
Žižkov by mohl být i určitým pojítkem
mezi vámi a Olgou Havlovou, která tam také
vyrůstala.
Je pravda, že se dobře znám s bývalým
žižkovským starostou, který oddával

Ženy – věčná inspirace
Co vám způsobuje radost, co vás těší?
Ženy! Jak jsem starý, tak mě ten ženský svět
stále láká.
Tak to je výborná motivace, která vás jistě
udrží dlouho čilého a při životě.
A také při směšnosti…
Ale kdež! A co vnoučata?
Těch mám už pět a jedno pravnouče. A teď
v květnu čekáme s Maruškou první vnouče
od naší dcery Evy a na to se moc těším.
Jinak jsem ale špatný dědeček a pradědeček.
Podle čeho tak soudíte?
Málo se dětem věnuji. Spíš modeluji ty své
ženy, než abych si s dětmi hrál. Jsou už
na mě moc živé.
Jednou jste řekl, že vaše sochy by
měly lidem připomínat, že moře stále
šumí, že obloha nad mraky je vždy modrá,
že v každém z nás je kousek Prométhea
a v každé ženě kus bohyně. Vnímáte
to s postupujícími léty stále stejně i vy
osobně?
Ano.
A dokážete se z toho i radovat?
Hlavně z toho posledního!

Dvorek před ateliérem pana Zoubka je plný jeho „paňáků“.

Rozhovor s...

Tak ať vám ta radost dlouho vydrží
a na shledanou na podzim v Jízdárně
Pražského hradu!
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Představujeme sesterské organizace VDV:

Deutsche Freunde und
Förderer der Olga Havel
Stiftung e. V. (DFF)
Pokračujeme druhým dílem našeho seriálu, v němž vám představujeme sesterské
organizace VDV působící v zahraničí. Ta německá – Spolek německých přátel a
podporovatelů Nadace Olgy Havlové – slavila v roce 2012 dvacáté výročí založení.
Spolek vznikl v květnu 1992. Německý
velvyslanec Detlef Lingemann uspořádal
v Praze na počest tohoto výročí slavnost,
při níž se sešli lidé ze strany spolku v čele
s jeho zakladatelkou, paní Sabine Gruša, lidé
z Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
a lidé z institucí, které získaly důvěru, a tím
i nějaké blaho ze strany německých přátel
a podporovatelů.
Bilance uplynulých dvaceti let je natolik
obsáhlá, že se ukázalo jako obtížné vybrat
ukázky té nejlepší spolupráce. U příležitosti
kulatého výročí se děkovalo vzácným ženám
a mužům, kteří stáli při formulaci myšlenky
podpory VDV ze Spolkové republiky
Německo: velvyslanectví České republiky
v Bonnu a v Berlíně – všem velvyslancům,
ale i zaměstnancům, kteří ve svém funkčním
období Spolek přátel podporovali; lidem,
kteří využívali svých organizačních schop
ností k pořádání benefičních koncertů,
literárních večerů, plesů, prodejních výstav
a dalších atrakcí, jejichž cílem bylo získat
finanční prostředky na projekty VDV
Milena Černá

v České republice; umělcům, kteří bez
nároku na odměnu na těchto akcích vystupovali, i všem členům DFF, kteří štědře
přispívali na společné dílo, stejně jako i těm,
kteří touto formou pěstovali ideu vzájemných vztahů mezi SRN a ČR s vizí pokojné

„

Za dvacet let
jsme formou finančních
a věcných darů obdrželi
z Německa dary ve výši
17 miliónů korun.

společné budoucnosti. Vedle významných
finančních darů tato organizace věnovala
VDV v České republice nemalé prostředky,
významný byl také zájem jednotlivých osobností o pobyty dětí se zdravotním postižením
či dětí z dětských domovů na různých zajímavých místech v Německu.
Benefiční akce pořádané DFF přinesly užitek
více než třiceti neziskovým organizacím

V roce 1993 navštívila Olga Havlová (uprostřed ve světlém kostýmu) sesterskou organizaci
v Bonnu. Foto: archiv VDV

Seriál: sesterské organizace

„Vždycky jsme se otázali v Praze, které potřeby v sociální
oblasti jsou aktuální, a na ty jsme přispěli. V tom bylo naše
partnerství.“ Tak prostě vidí spolupráci spolku Deutsche
Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung a VDV Sabine
Gruša (první zprava), jeho zakladatelka a čestná předsedkyně.

v ČR. Díky nim jsme se seznámili i s činností
Johanniter Unfall Hilfe a získali jsme jejich
podporu. Mimořádný zájem o nápravu škod
způsobených povodněmi v roce 1997 a 2002
přinesl jak materiální podporu, tak také knowhow, s nímž nás seznámili Johanité, jejichž
úkolem v Německu je pomáhat civilním
obyvatelům při přírodních a průmyslových
kalamitách. Způsob, jakým Johanité v krizo
vých situacích státu zasahují, nás inspiro
val k návrhu podobného postavení Charity
v rámci tzv. krizového zákona. Tady jsme
bohužel narazili. V České republice nebyla
důvěra vlády k nestátním neziskovým organizacím, a to i přesto, že se Charita při likvidaci
následků škod při povodních v roce 1997
na Moravě mimořádně osvědčila.
Němečtí přátelé a podporovatelé Nadace
Olgy Havlové při nás stáli v dobrých i zlých
časech. Neodvrátili se od nás ani po smrti
paní Olgy, ani po vstupu ČR do Evropské
unie, kdy většina sesterských organizací
v zahraničí ukončila svoji činnost. Za dvacet
let jsme formou finančních a věcných darů
obdrželi z Německa dary ve výši 17 miliónů
korun. 		

Oslavy 20. výročí založení německé sesterské organizace proběhly v září 2012 na velvyslanectví
SRN v Praze. Foto: Zdeněk Chrapek
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„Hlavně se nelitovat,“
radí Alena Jančíková, nositelka
Ceny Olgy Havlové 2013

Je vám osmnáct, život máte před sebou, a pak najednou přijde
úraz a konečný verdikt zní: „Už nikdy nebudete chodit!“. To je
situace, kterou by těžko zvládal dospělý člověk, natož mladá
dívka. Alena Jančíková to dokázala. Od oné osudné chvíle
uplynulo už osmnáct let a paní Alena žije bohatým životem,
sportuje, tančí a pomáhá lidem s poraněním míchy. Je totiž
ředitelkou České asociace paraplegiků CZEPA. A navíc
nositelkou ceny Olgy Havlové 2013
Jak se vám úraz přihodil?
Byla jsem hodně aktivní dítě, všude jsem
jezdila, všechno jsem zkoušela, lezla jsem
po stromech. Tenkrát jsem chtěla vyfotografovat plchy…
Plchy?
To je taková myš, která žije v korunách
stromů. Nedávala jsem pozor a spadla jsem
ze stromu.
Vrací se vám ta chvíle znovu na mysl?
Třeba ve snech?
Ne, teď už ne. Ale stačila chvilka nepozor
nosti a stane se takový banální úraz, který
má celoživotní fatální následky.
Jak zněla vaše diagnóza?
Fraktura obratle Th4, v důsledku které došlo
k poškození míchy. Znamenalo to, že se už
nikdy nebudu od prsou dolů hýbat.
Kdy vám to lékaři řekli?
Hned v nemocnici. Člověk si to ale uvědomí
sám strašně rychle – ležíte na posteli
a vnímáte, že jste vyfasovali úplně cizí tělo.
Tělo, které se nehýbe – i přes tu vůli, kterou
do toho vkládáte, i přes rehabilitaci, kterou
podstupujete, a přes silnou víru, že zase
začnete chodit. Člověk se s tím pak musí co
nejrychleji smířit, jinak by se zbláznil.
Odnikud nepřijde pomocná ruka?
Ale ano, rehabilitujete a přátelé i rodina stojí
Irena Šatavová,
Foto: Monika Granja

Zaměřeno na Cenu Olgy Havlové

při vás. Uvědomujete si však, že i přes to
všechno jste na to stejně jenom sama. Byť se
vám všichni snaží pomoci, k vnitřnímu stavu
smíření se musíte dopracovat sama.

asi po čtyřech letech oddělilo od Svazu
paraplegiků (který se od 1. 1. 2012 jmenuje
Česká asociace paraplegiků CZEPA – pozn.
red.) a zde mi nabídli místo ředitelky.

Jak dlouho jste ležela v nemocnici?
Asi měsíc a půl. Pak jsem strávila pět měsíců
v rehabilitačním ústavu v Hrabyni.

Čím se CZEPA zabývá?
CZEPA je neziskovou organizací, která
připomínkuje legislativu z pohledu spinálních pacientů a usiluje o lepší zdravotní
péči a sociální systém pro tyto lidi. Spolupracujeme i se zdravotními pojišťovnami
a podařilo se nám například prosadit 100%
hrazení doplatků na cévky. Pojišťovny dříve
hradily pouze 75 %, takže lidé s poškozenou
míchou na ně měsíčně dopláceli až několik
tisíc korun.
Dále spolupracujeme s organizacemi,
které pomáhají lidem po poranění míchy.
Vytváříme informační materiály pro
vozíčkáře i jejich rodiny, poskytujeme
jim odborné sociální poradenství, jezdíme
na spinální jednotky a do rehabilitačních
ústavů po celé ČR. Pořádáme konference pro
laickou i odbornou veřejnost. Vozíčkářům
nabízíme poradnu též prostřednictvím
komunitního portálu www.vozejkov.cz,
který slouží jako komunikační kanál k odbourávání osamělosti lidí s poškozením
míchy. Vytvořili jsme pro ně aplikaci Vozejk
map, kterou si mohou stahovat do svých
smartových mobilů z rozhraní www.vozejk
map.cz a zjišťovat, kde mají bezbariérový
přístup. Provozujeme bydlení pro tetraplegiky jakoby formou chráněného bydlení.
Od června otevíráme charitativní obchod
Hvězdný bazar v centru Prahy, kde budou
tréninkově pracovat vozíčkáři, kteří horko-

Jak na ně vzpomínáte?
Tam to nebylo tak strašné, protože jsem byla
mezi lidmi, kteří na tom byli podobně jako
já. Největší šok a zlom nastal, když jsem se
vrátila domů – a tam bylo všechno bariérové.
Najednou začnete vidět svět ze zcela jiného
úhlu. I když jste znovu se svými starými
přáteli, se svým problémem zůstáváte sama.
Začala jsem vyhledávat vozíčkáře, abych se
se svým postižením necítila tak osaměle.
Jak pokračoval váš život po úraze?
Odmaturovala jsem ještě se svými
spolužáky. Moje máma mi našla práci
na okresním úřadě v Bruntále, kde jsem
pracovala v kanceláři přednosty, později
starosty. Osm let jsem dělala webové stránky
města. Žít v malém Bruntále však pro mě
bylo těžké už jenom proto, že je tam půl
roku sníh.
Nastal tedy čas na změnu?
Ano, Centrum Paraple v Praze mi nabídlo
práci koordinátorky sportovních kurzů.
Jak řešíte v Praze dopravu?
Jedině autem. A jezdím dneska i po celé
České republice. Centrum Paraple se
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těžko shánějí práci. Za rok již snad budou
k dispozici startovací byty na Praze 10.
Z devíti zaměstnanců je 5 vozíčkářů.
Jaké zdravotní problémy pociťují
vozíčkáři po úraze míchy nejvíce?
Trpí na spasticitu (silné křeče), osifikaci
(ztuhnutí nehybných kloubů), dekubity
(proleženiny a prosezeniny), mají problémy
s vyprazdňováním… Radíme jim, na jaké
odborníky v místě bydliště se mohou obrátit.
Obvykle se totiž vracejí na spinální jednotku, kde leželi po operaci a kde je velmi
málo lůžek i pro pacienty v akutním stavu.
V Česku chybí speciální jednotky, kam by
se mohli lidé obracet s výše popsanými
problémy, byť jsou v neakutním stavu.
I na dekubity mohou totiž umřít, pokud se
jim nedostane pomoci včas.
Jedním z cílů CZEPA je vzdělávat lékaře
v periferních částech ČR o zdravotních
komplikacích spinálních pacientů, že?
Ano, o to usilujeme. Stejně jako o rozšíření
prevence. Vysvětlujeme lidem, že jejich
ochrnuté tělo funguje jinak než tělo zdravé,
a proto se o něj musí dobře starat, i když ho
vnímají jako „cizí“ tělo. Prostě je učíme,
jak si mají život bez zdravotních komplikací
prodloužit.
Dokážete odhadnout, kolik lidí se zvládne
vypořádat s poškozením míchy?
Asi polovina. Úraz je prostě někam nasměruje
– a buď to zvládnou, nebo umřou; myslím tím
umřou psychicky, že se z nich stanou zoufalí
lidé a jejich postižení je převálcuje.

Zaměřeno na Cenu Olgy Havlové

Jméno nominovaného

město

Povolání

Monika Bartošová

Olomouc

ředitelka Českého sdružení Marfanova syndromu

PhDr. Josef Cerha

Praha

ředitel Tyfloservisu, o. p. s.

Zdeňka Datlová

Unhošť

kuchařka-cukrářka, nyní v invalidním důchodu

Ladislav Dohnal

Sezimovo Ústí

varhaník v kostele sv. Václava v Plané nad
Lužnicí

Mgr. Jana Fialová

Praha

právní poradkyně v poradně Občanského
sdružení spotřebitelů TEST

Mgr. Marek Hankus

Opava

teolog

Miroslav Hlavatý

Praha

tajemník České společnosti AIDS pomoc, o. s.,
ředitel Domu světla

Alena Jančíková

Praha

ředitelka České asociace paraplegiků (CZEPA)

Věra Kočová

Sezimovo Ústí

majitelka obchodu Čajovna vycházejícího
slunce, masérka, léčitelka

Bc. Václav Krása

Praha

předseda Národní rady osob se zdravotním
postižením ČR

Ing. Monika Křístková

Frýdek-Místek

zakládající členka Podané ruce, o .s. - Projekt
OsA

Kateřina Maxová

Mladá Boleslav

předsedkyně sdružení DMO POBYTY

PhDr. Vendula Neumannová Praha

bývalá učitelka v Jedličkově ústavu, nyní
v důchodu

Iveta Pešková

Jablonec n. N.

předsedkyně zdravotně postižených PROSAZ

Jan Příborský

Olomouc

bývalý ředitel Tyfloservisu, o. s., založil sociální
firmu Ergones

Ing. Marie Ředinová

Praha

předsedkyně sdružení České ILCO

Bc. Barbora Stöckel

Kladruby

poradkyně a koordinátorka projektů
v Rehabilitačním ústavu Kladruby v rámci
Šance na vzdělání

Mgr. Věra Suchá

Kolín

pracuje na neurologickém oddělení v nemocnici v Kolíně, založila regionální organizaci
ROSKA – Kutná Hora

Šance na vzdělání, o. p. s.

Kladruby

organizace poskytuje pomoc sociálně
a zdravotně znevýhodněným osobám při
sociálním a pracovním začlenění

Pavla Tichá

Praha

ředitelka občanského sdružení Amelie

PhDr. Libuše Vaňková

Praha

pracovala na Ministerstvu kultury, kde měla
na starosti agendu hluchoněmých, nyní
v důchodu

Vojtěch Vašíček

Brno

předseda občanského sdružení
ParaCENTRUM Fenix

Heřman Volf

Praha

předseda občanského sdružení Cesta za snem

Ing. Jaroslav Zika

Praha

předseda Rosky – Praha

Na co se mají zaměřit, aby nebyli
„převálcováni“?
Je důležité, aby se vrátili k tomu, co dělali
před úrazem – aby se seberealizovali. Pokud
dotyčný sportoval, ať se vrátí ke sportu,
když pracoval, ať si najde práci… Neučiníli tak, stane se pro ně jejich postižení
prvořadým, a to je špatně. Musí se vrátit
do běžného života k běžným starostem, jako
by byli zdraví: ráno se probudit, obléci se, jít

do práce, a ne zůstat celý den zavřený doma
jenom v teplácích.
Co vzkážete lidem, které potkalo podobné
postižení jako vás?
Hlavní asi je – nelitovat se! Situace paraplegika zvládnout jde, to quadruplegici to
mají stokrát horší. Důležitá je seberealizace,
najít si kolem sebe lidi, kteří vám pomohou
a podrží vás.
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„Hlavně se nelitovat“
pokračování rozhovoru s Alenou Jančíkovou
Vy jste příkladem toho, že návrat
ke starým aktivitám možný je.
Já jsem dřív hodně sportovala, jezdila
na běžkách, na kole, provozovala turistiku.
Dnes lyžuji v monoski (monolyže pro handicapované). I když po mně všichni na svahu
pokukují, přece nebudu sedět doma, když
napadne sníh. Kolo a vandrování nahradila
motorová čtyřkolka. S motorkáři jsme byli
v Rumunsku a na Ukrajině – kluci jeli
na motorce a já na motorové čtyřkolce.
Prostě snažím se žít život jako před úrazem,
i když ten sport musím zvládat trochu jiným
způsobem.

Také tančíte. I to je návrat k tomu, co jste
dělala před úrazem?
To ne, ale před deseti lety jsem absolvovala
workshop jedné taneční integrované skupiny
z Anglie, který mě zaujal. Šlo o divadelnětaneční představení, v němž emoce a pohyb
byly ztvárněné do tance. Když pak česká
skupina VerTeDance hledala tanečníka pro
tento typ představení, oslovili mě, neboť
věděli, že jsem houževnatá a už dlouho
po tom toužím. A tak vznikla inscenace
Simulante bande pro dva profesionální
tanečníky a dvě handicapované amatérky,
se kterou vystupujeme v pražském divadle
Archa.
Vystupujete tedy na vozíku?
Ano. Řada lidí si myslí, že být na vozíku
je to nejhorší, co se jim mohlo stát. Ale tak
tomu není – dneska se vyrábějí vozíky, které
dovolují handicapovaným být nesmírně
aktivní – mohou na nich jezdit jako na kole,
existují vozíky přizpůsobené na basketbal,
floorball, taneční vozíky… Lidé nemají cítit
ostych kvůli tomu, že sedí na vozíku, to není
jejich prohra.
A jsou ty technologicky vylepšené vozíky
cenově dostupné?
Rozhodně ne.
Tak co dělat?
Jsou velmi drahé, proto se různé sportovní
kluby obracejí s žádostmi o příspěvek
na nadace, nebo pořádají sbírky. Takové
kolo pro vozíčkáře stojí 150 tisíc korun,
nejlevnější monoski 50 tisíc korun, sportovní vozík 90 tisíc korun. Pokud ale člověk
vytrvá a podaří se mu sehnat peníze, tak se
může vrátit k nějaké své předchozí aktivitě,
což je pro něho v daném stavu nesmírně
důležité.

Alena Jančíková (36), odhodlaná, optimisticky-realistická,
šířící pozitivní vlny...

Zaměřeno na Cenu Olgy Havlové

Co říci závěrem?
Že u nás chybí hlavně prevence úrazo
vosti. Současná generace je nedostatečně
edukovaná, a tak se stávají zbytečné úrazy
na lyžích, v autech… Lidé si myslí, že
jsou nesmrtelní. I já jsem si to před úrazem
myslela!

Poděkování
na Ceně Olgy Havlové
2013 obdrželi:
za významnou finanční podporu
	
Tomáš a Věra Chrzovi
– přispívají po léta na program Senior
cestou Benefičních koncertů dobré vůle,
které pořádá Advokátní kancelář Kocián
Šolc Balaštík
	
RNDr. Milena Nečásková
– dlouholetá dárkyně VDV
	
Vakuum, spol. s r. o.
– pravidelný dárce od roku 2003

za účinnou spolupráci
	
Lenka Benešová, dobrovolnice
– za koordinaci projektu Sport pro charitu
	
Petr Dvořák, ředitel České televize
– za celosvětový mediální projekt „Proč
chudoba?“ spojený se sbírkou „Dobra není
nikdy dost“
	
Lukáš Fritz, grafik a dobrovolník
– za dlouholetou tvorbu grafických návrhů
pro VDV
	
Karel Klusák, ředitel jazykové školy INTACT
Velké Meziříčí – za spolupráci a podporu
projektu Letní jazykové školy pro děti
z dětských domovů
	
Alex Macciani, fotograf a dobrovolník
– za obětavou práci při dokumentaci akcí
VDV

za vynikající realizaci projektu
	
Martin Roman, iniciátor a donátor kampaně
„Čtení pomáhá“, v níž děti rozhodují, kdo
z potřebných bude podpořen (jde o účinný
nástroj výchovy dětí k sociálnímu cítění
a charitě)
	
Marie Ředinová, předsedkyně České ILCO –
za práci pro kvalitní život stomiků v ČR
	
Pavla Tichá, ředitelka Amelie, o. s.
– za dobrovolnický projekt psychické
podpory osob s onkologickým
onemocněním
	
Heřman Volf, amatérský sportovec,
cestovatel, vozíčkář – za projekt „Cesta
za snem“, z jehož výtěžku splnil sny
desítkám dětí se zdravotním postižením
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Ulice Olgy Havlové

Rok poté...
Před více než rokem (25. dubna 2012) byla slavnostně odhalena ulice Olgy
Havlové v Praze na Žižkově. Vznikla v nové zástavbě Alfa Rezidence, která je
zasazena do lokality na Vackově, sousedící s vilovou zástavbou a městským
parkem Židovské pece. Vydali jsme se do ulice Olgy Havlové, abychom zjistili,
jak ulice vypadá dnes, jak se líbí jejím obyvatelům a kolemjdoucím.
Od konce roku 2012
je další výstavba
bytů zastavena kvůli
sporu o pozemky,
na které byly před
necelým rokem
vzneseny restituční
nároky. V prosinci
2012 pozemkový úřad
rozhodl, že parcela
o výměře 5,8 hektaru nacházející se
v bytovém areálu se
vydává restituentům.

Obyvatelé rezidence
se o údržbu komunikace musí starat
vlastními silami,
protože z důvodu
sporu o pozemky
komunikace nebyly
předány městské
části Prahy 3.

Devadesátiletá paní Auna si živě pamatuje
paní Olgu a vzpomíná na ni jako na „roztomilou první dámu“.

Monika Granja, foto: Otakar Macák

Fotoreportáž

Ulice Olgy Havlové se nachází v místech, kde stálo
před lety nádraží ČSAD Žižkov. Dnes je zde vybudována první část rezidenčního parku spojujícího
soukromý, poloveřejný a veřejný prostor obklopený
zelení.

Projekt obytné rezidence z dílny architektu
Zdeňka Jirana, Michala Kohouta, Davida
Tichého (UNIT architekti) byl v minulém
roce nominován na prestižní cenu Evropské unie za současnou architekturu Miese
van der Roheho 2013.
Ulice Olgy Havlové
vede v blízkosti
Židovských pecí, kde
si Olga Havlová hrála
jako dítě.

V rezidenci se
nachází 124 bytů,
polovina z nich je
prodána novým
majitelům.
Společnost
Metrostav
Development
počítá s výstavbou téměř tisíce
bytů.

Obyvatelé
a kolemjdoucí
vyslovovali
radost, že se
ulice jmenuje
po paní Olze,
první dámě ČR.

Dobré zprávy: Časopis Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové : ročník 5 (2013) : číslo 2 (květen) : strana 10

Ze života VDV
Běžci dobré vůle

Vzpomínková publikace
o paní Olze

VDV vydal 13. května 2013
vzpomínkovou publikaci
k nedožitým 80. narozeninám Olgy Havlové. Na paní Olgu v ní
vzpomínají bývalí spolupracovníci, přátelé či příbuzní Havlových.
V publikaci jsou zveřejněné fotografie paní Olgy zapůjčené z osobních archivů přispěvatelů.

Na dubnovém startu letošního
Hervis ½ Maratonu Praha se sešlo
rekordních 337 běžců dobré vůle.
Nejpočetnější skupinu tvořili
i letos zaměstnanci ČSOB, kterých
běželo 242 (102 jednotlivců,
29 štafet a 6 týmů). Společnost ČSOB se rozhodla věnovat
handicapovaným 100 korun za každý uběhnutý kilometr. Jejich
zaměstnanci se zúčastní i dalších závodů letošního ročníku PIM,
včetně mimopražských. Celkový příspěvek bude kalkulován dle
uběhnutých kilometrů a vedení ČSOB jej odhaduje až na 600 tisíc
korun.

VDV podpořil 62 organizací z programů Senior a Obyčejný život

Přednáška pro studenty
střední školy

Zástupkyně VDV Monika Granja
a dobrovolnice Lenka Benešová
představily 19. dubna 2013 činnost Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové studentům Střední školy mediální grafiky a tisku.
Spolupráce VDV se střední školou začala v minulém roce, kdy
studenti školy a profesor Vlček běželi jako běžci dobré vůle za VDV
na Hervis ½ Maratonu Praha.

Seminář profesora Dr. Michaela
W. O´Della na téma rehabilitace

8. dubna 2013 se v posluchárně
Kliniky rehabilitačního lékařství
1. LF UK a VFN v Praze konal seminář profesora Dr. Michaela
W. O´Della z Kliniky rehabilitačního lékařství Weill Cornell Medical
College v New Yorku. Akce proběhla v rámci projektu VDV „Salzburg Medical Seminars“.

Rubriku připravila Monika Granja

Aktuálně

VDV rozdělil 19. března 2013 v grantovém řízení Senior nadační
příspěvky v celkové výši 2 135 000 korun. Přednost dostala domácí
péče o seniory, vzdělávání v moderních metodách práce v pobytových zařízeních pro seniory a hospicová péče. O měsíc později,
16. dubna 2013, rozhodla správní rada VDV o přidělení prostředků
z Nadačního investičního fondu za rok 2012 devatenácti organizacím
v celkové výši 960 000 korun.

Dana Němcová převzala
ocenění za třetí odboj

Předseda vlády ČR Petr Nečas
předal 18. února 2013 osvědčení
o účasti ve třetím – protikomunistickém – odboji 18 lidem. Byla mezi nimi také signatářka Charty
77 a lidskoprávní aktivistka Dana Němcová, která je předsedkyní
správní rady VDV.

Fond vzdělání uděloval
další stipendia

Poradní sbor Fondu vzdělání udělil
na konci února 2012 pravidelné
stipendium dalším šesti studentům
se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez
finanční pomoci nemohli dovolit. Fond vzdělání, který je společným
projektem ČSOB a VDV, podpořil od svého vzniku v roce 1995 již
více než 850 mladých lidí.
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Děkujeme
za přízeň a podporu dárcům

Lenka Benešová
dobrovolnice

Karel Velan, Rotary Club........................................................522 760 Kč
Olga Havel Foundation New York (Sasakawa Asthma fund) .9 571 USD
ČSOB......................................................................................147 560 Kč
Deloitte Advisory....................................................................130 000 Kč
L’Association Olga Havel – Branche Helvétique...................125 214 Kč
ENAPO Obchodní, a. s. .........................................................105 500 Kč
Salzburg Stiftung der American Austrian Foundation..............97 577 Kč
Skanska, a. s..............................................................................75 000 Kč
Zaměstnanci firmy Concur ......................................................66 748 Kč
Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů........60 000 Kč
Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung...........2 000 €
Blanka Motejlová......................................................................50 000 Kč
SMP CZ, a. s.............................................................................40 000 Kč
Zdeněk Reinhardt na paměť Dagmar Hochové Reinhardtové . 30 000 Kč
Ing. Helena Navrátilová............................................................14 600 Kč
Věra Kičmerová..........................................................................8 000 Kč
Ing. Helena Kryštůfková . ..........................................................5 000 Kč
Jan Vraný....................................................................................3 000 Kč
Petr Bělský a Stanislava Zamrzlová ..........................................2 000 Kč
Dobroslava Sehnalová................................................................2 000 Kč
Zuzana Ježíková..........................................................................2 000 Kč
Lenka Kurtinová.........................................................................1 000 Kč
Ilja Iljuchin..................................................................................1 000 Kč

Lenka se narodila v Chomutově, vystudovala hotelovou školu v Mariánských Lázních a VŠE v Praze. Studijní a pracovní povinnosti manžela
Lenky zavedly nejprve oba (a pak
celou jejich rodinu) na dva roky
do Spojených států a na další dva
roky do Velké Británie. Po návratu
domů zakotvili s dnes čtrnáctiletou
dcerou a sedmnáctiletým synem
v Praze.
Celá rodina Lenky intenzivně
sportuje, proto není náhoda, že
ve VDV pomáhá v projektu Sport
pro charitu. V létě se Lenka věnuje
volejbalu a beachvolejbalu, horské
mu kolu a in-line bruslím, v zimě
běžkám, lyžím a skialpům. Jak sama říká: „Tuhle dřinu jsem si musela
zamilovat povinně, abych se o víkendu vůbec potkala s manželem.“
Volejbal hrála už na základní a střední škole a vrátila se k němu zejména po přivdání do volejbalové rodiny Benešů (bratři Josef a Petr
Benešovi si postupně zaměnili šestkový volejbal za beachvolejbal
a v roce 2012 se Petr zúčastnil olympiády v Londýně).
Lenka vypomáhá ve VDV od roku 2011, kdy se hledal dobrovolník
pro projekt Sport pro charitu, zejména pro registraci běžců dobré
vůle a zapojení sportovních akcí do charitativního projektu. Sama
však o sobě tvrdí: „Nejsem žádný dobrovolník-profesionál, spíš ama
tér. K dobrovolnické činnosti jsem se dostala díky manželově aktivitě
ve VDV (Josef Beneš je od roku 2008 členem správní rady). Takže
zkušeností moc nemám, ale jak můj manžel s oblibou říkává, pod
moudrým vedením se učím, snad ku prospěchu věci“.
Jak se Lence ve VDV pracuje? „V nadaci je radost pracovat, protože
nejde o práci, ale o spolupráci, což znamená, že nic není nemožné. Pro
mě samotnou je skvělý pocit, když se objeví jednotlivec nebo skupina lidí, kteří sami od sebe pochopí, že dávat těm, kteří mají z různých
důvodů nedostatek, je obohacující. A protože tak činí dobrovolně,
všichni dárci jsou vlastně také dobrovolníky. Já svou činností v nadaci
jen trochu přispívám k tomu, že se potkají ti, kteří v daném okamžiku
potřebují pomoc, s těmi, kteří ji ve stejném okamžiku mohou a chtějí
nabídnout. Když se to podaří, to je moje odměna.“

Připravily Gabriela Bauer a Monika Granja

Monika Granja, foto: Macciani

Poděkování

T vář, se kterou se setkáváte
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Poznamenejte si do diáře...

Chcete pomoci?

16. května 2013 proběhne v privátním klubu MAT v Praze 2 lékařský seminář „Trendy
v péči o duševně nemocné / Komunitní péče“.
21. května a 25. června 2013 se uskuteční zasedání správní rady VDV.
do 31. května 2013 se lze hlásit na další salzburské lékařské semináře (více na http://
openmedicalclubcr.com).
červen – září 2013 bude 485 dětí z dětských domovů z celé ČR trávit prázdniny
v Chorvatsku. Projekt je realizován díky podpoře Majetkové, správní a delimitační unie
odborových svazů Praha.
červen – září 2013 se běžci dobré vůle zúčastní závodu Run Czech v Českých
Budějovicích, Olomouci a Praze. Registrace na závody probíhá na www.sportprocharitu.cz.
20. června 2013 na festivalu United Islands bude zahájena putovní výstava fotografií
o paní Olze, kterou pro střední školy připravilo Gymnázium Olgy Havlové.
21. června 2013 proběhne pod Petřínem multižánrový koncert „Pocta Olze Havlové“
v rámci festivalu United Islands.

www.sportprocharitu.cz/pomahejtes-nami

Zařízení pro starší lidi
– č. účtu: 397 655 004 / 2700
Čísla účtů na ostatní projekty VDV
– č. účtu CZK: 478 437 033 / 0300
– č. účtu USD: 478 573 203 / 0300

8. července 2013 bude v Městské knihovně Prachatice otevřena výstava fotografií
mapující činnost Olgy Havlové ve VDV.
11. července 2013
si připomeneme 80. nedožité narozeniny Olgy Havlové. Při této příležitosti proběhne křest
dopisnice připomínající výročí narození Olgy Havlové, kterou připravuje Česká pošta.
12. července 2013 se uskuteční setkání přátel Olgy Havlové v Divadle Na Zábradlí.
od 11. do 25. srpna 2013 se patnáct dětí z dětských domovů zúčastní letní jazykové školy
ve Velké Británii ve spolupráci s JŠ Intact.
do 25. srpna 2013 lze podávat žádosti o stipendium z Fondu vzdělání, který je společným
projektem ČSOB a VDV.
do 20. září 2013 lze podávat žádosti o podporu z programu Senior.

Podrobnosti ke všem akcím získáte na www.vdv.cz
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Přihlaste se jako fanoušek VDV
na Facebooku
www.facebook.com/vybor.dobre.vule

