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ZÁSADNÍ DATA  
v životě Olgy Havlové

■1933 se Olga Šplíchalová narodila v Praze na Žižkově

■ válku prožila v Praze, navštěvovala žižkovský Milíčův dům Přemysla Pittra

■ po únoru 1948 odmítla vstoupit do Pionýra i ČSM

■ vyučila se v Baťově továrně, kde pracovala od patnácti let

■ roku 1953 se v kavárně Slavii seznámila s Václavem Havlem  

■ v letech 1961–1969 společně s Havlem působili v Divadle Na Zábradlí

■ roku 1964 se provdala za Václava Havla  

■ Pražské jaro 1968 bylo násilně potlačeno vpádem „bratrských“ vojsk, začátek normalizace

■ Olga je za své postoje a názory vystavována stejně jako Václav politické represi

■ v roce 1979 po Havlově uvěznění převzala některé jeho povinnosti 

■ podílela se na vydávání samizdatové edice Expedice, za tuto činnost byla obviněna z podvracení republiky

■ roku 1986 iniciovala vydávání časopisu O divadle a byla členkou redakční rady 

■ od roku 1987 stála u vydávání samizdatového Originálního videojournalu

■ v prosinci 1989 se stal Václav Havel prezidentem Československa a Olga první dámou

■ za dramaturgii a produkci Originálního videojournalu získala prémii Českého literárního fondu za rok 1989

■ v roce 1990 založila Výbor dobré vůle, jednu z prvních charitativních organizací ve svobodném  

Československu

■ norská nadace Stiftelsen Arets Budeie udělila Olze prestižní cenu „Žena roku 1991“

■ roku 1992 byla zaregistrována Nadace Olgy Havlové a od této chvíle je užíván kombinovaný název  

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

■ v roce 1995 byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ ČR

■ za práci pro děti převzala v létě 1995 v Nizozemí cenu „baronka ze Země všech časů“

■ od roku 1995 uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové 

■ 27. ledna 1996 Olga Havlová zemřela po dlouhé a těžké nemoci 

■ v roce 1997 byl Olze propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii  

a lidská práva in memoriam
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OLGA HAVLOVÁ (1933-1996)

ANO, TŘEBA VAŠEK PÍŠE V DÁLKOVÉM VÝSLECHU, JAK HO TRÁPILO, ŽE JE DÍTĚ Z BURŽOAZNÍ RO-
DINY. MNĚ MOJE MÁMA MIMO JINÉ DALA – JAKOBY VĚNEM – JAKOUSI DĚLNICKOU HRDOST, COŽ 
PRO MĚ ZNAMENÁ JEDNO: AŤ UŽ MLUVÍM S KÝMKOLI, S CHUDÝM NEBO S BOHATÝM, VŽDYCKY 
HO BERU STEJNĚ. BUĎ JE TO DOBRÝ, NEBO ŠPATNÝ ČLOVĚK, BUĎ JE CHYTRÝ, NEBO HLOUPÝ, ALE 
NA NĚJAKÉ SPOLEČENSKÉ ROZDÍLY SE NEOHLÍŽÍM. 

Olga Havlová v rozhovoru s Paulem Wilsonem v prosinci 1989 

Některé ženy jsou rodem královny. Mohou být bez království, bez peněz, bez vyhlídek, bez potomků a bez 
rodokmenu, ale stejně je to na nich vidět. Od držení těla přes sebejistou eleganci až k odstupu, který si 
udržují i od svých nejbližších. Čím horší věci královny zažijí, tím jsou krásnější. Někdy v roce osmdesát šest 
potkala Ester Krumbachová Olgu Havlovou: „Kam chodíš k holiči?“ ptala se jí. „Kdo ti udělal tu nádhernou 
barvu vlasů?“ Olga si hrábla do bílých kadeří a řekla: „Zbělely mi, co je Vašek ve vězení.“

Tereza Brdečková 

Olga věděla, proti čemu je a o co má cenu bojovat. Neměla strach, před nikým. Byla sama sebou, už ten-
krát na Hrádečku - zůstala sama sebou, i na Hradě.

Daňa Horáková 
 

Jako všichni jsem k ní cítila obrovský respekt, a zároveň takovou svobodu s tím člověkem nesouhlasit. To je 
málokdy, že potkáte někoho, o kom víte, že mu můžete všechno říct úplně na rovinu. A to, že spolu nesou-
hlasíte v tom nebo v onom, vůbec nezkalí vaše vztahy.

Petruška Šustrová – publicistka a překladatelka

Na ploše tuctu výstavních panelů bohužel není možné zachytit lidský život v jeho bohatosti a ne-
opakovatelné pestrosti. O životní pouti Olgy Havlové to platí dvojnásob. Zaměřili jsme se proto 
záměrně na zásadní životní situace, místa, údobí a především na osobní, lidský rozměr jejího 
portrétu. Výstava je mozaikou fotografií Bohdana Holomíčka a vzpomínek přátel, spolupracovníků 
i lidí, kteří Olgu potkali a vzácné setkání jim utkvělo v paměti. Většina panelů je uvozena stručným 
shrnutím vybrané životní kapitoly a jejím zasazením do dobového kontextu. Od roku 1996 nese 
naše škola v Ostravě-Porubě se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky čestný název Gymnázi-
um Olgy Havlové. Svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv 
se snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové, výjimečné osobnosti naší moderní historie. Výstava 
vznikla u příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové.



olga havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích bohdana holomíčka

4

PROLETÁŘSKÉ DĚVČE  
značně samorostlé

DĚTSTVÍ A MLÁDÍ OLGY ŠPLÍCHALOVÉ BYLO NEROZLUČNĚ SPJATO S ŽIŽKOVEM, PRAŽSKOU ČTVRTÍ 
S CHARAKTERISTICKÝMI PAVLAČOVÝMI DOMY VE SVAZÍCH, ČINŽOVNÍMI BYTY A PŘEVÁŽNĚ DĚL-
NICKOU SPOLEČNOSTÍ S NEPATRNÝMI MAJETKOVÝMI ROZDÍLY. OLGA SE NARODILA 11. ČERVENCE 
1933, KDYŽ MĚLA ŠEST LET, RODIČE SE ROZVEDLI A ONA VYRŮSTALA V TÉMĚŘ ŽENSKÉ DOMÁC-
NOSTI S MATKOU, SOUROZENCI A BABIČKOU, KTERÁ K NIM DOMŮ PRAVIDELNĚ DOCHÁZELA.  

Vychodila obecnou školu, pak měšťanku za protektorátu, od deseti let navštěvovala Milíčův dům, ve kte-
rém se křesťanský aktivista Přemysl Pitter snažil moderními metodami vychovávat děti z chudých děl-
nických čtvrtí, za války zde chránil židovské děti, po válce se tu postaral o děti vracející se z koncentráků 
či děti německých vysídlenců. Vedl je k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času, zde Olga hltala 
knížky a divadelní představení. V Praze byla svědkem krutostí, které konec války přinesl, i radostných chvil 
osvobození. Obnovilo se skautské hnutí a Olga se stala nadšenou světluškou. 

Po únoru 1948 se Olga vymezovala kriticky vůči novému režimu, srovnávala sliby komunistické propagan-
dy se zcela odlišnou skutečností, nevstoupila do Pionýra ani do ČSM. Od patnácti let se učila v Baťových 
závodech v pražských obuvnických provozovnách, po úraze musela práci změnit a prošla postupně několi-
ka profesemi. Její láskou a vytržením z každodenní reality byla filmová i divadelní představení, která navště-
vovala s maminkou a sourozenci. Lásku k divadlu Olga podědila po matce, nadšené návštěvnici divadel-
ních představení. Ve dvaceti začala Olga navštěvovat soukromé hodiny herectví v bytě profesorky Ludmily 
Wegenerové. Její domácí herecká škola nabízela jiné pojetí výuky herectví, proto přitahovala mladé nadše-
né zájemce o divadlo. Studovali tady divadelní monology, později celé scény a dialogy, někteří hráli a jiní 
jim vytvářeli publikum. Čtvrtečními hodinami u paní profesorky prošli mnozí později slavní herci a zpěváci. 
Není divu, že Olga a její kamarádky Zdena Pospíchalová a Zdena Tichá divadelnímu umění zcela propadly.

Absolutní svoboda i velká odpovědnost
Jsem ze Žižkova, matka i otec byli dělníci. Když mi bylo šest, máti se s otcem rozvedla a starala se o nás sama. 
Mám ještě sestru a bratra. Vyrůstala jsem hlavně na ulici, byla jsem divoká a neposlušná. Neuznávala jsem 
žádnou autoritu. Četla jsem, co jsem chtěla, chodila na nepřístupné filmy. Přitom jsem se musela starat o děti 
své sestry, která je o jedenáct let starší. Těch dětí bylo pět, takže jsem už od svých deseti let uměla vykoupat, 
nakrmit, přebalit a zabavit své synovce a neteře. Na jedné straně absolutní svoboda a na druhé velká odpověd-
nost. Jsme velká rodina, je to dobré mít velkou rodinu. Když připočtu ještě Havlovy, stojíme všichni při sobě… 
Nestudovala jsem… Pouze zaučila. Jako opravovačka punčoch u Bati. Chtěla jsem si vydělat vlastní peníze. 
Měla jsem úraz. Ze zvědavosti vlastně, při náhradní práci. Dělník odešel od sekacího stroje, chtěla jsem to zku-
sit, krájely se zrovna svršky na bačkory. Useklo mi to kus prstů na levé ruce. Pracovala jsem pak v kanceláři. 
Dělala jsem účetní několik let, taky prodavačku, skladnici. Naposledy uvaděčku.

Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou 30. října 1979

VZPOMÍNKY
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Teta Olga
Olga Havlová byla o jedenáct let mladší sestrou mojí maminky. Byla to tedy moje teta a první vzpomínku na ni 
mám z doby, kdy jsem chodila do první třídy. Nechala mi šít šaty a při zkoušce mě stále dloubala do zad mezi 
lopatky, abych se postavila rovně. Doma nás bylo pět dětí, já jsem byla nejmladší. Olga Havlová byla mojí 
kmotrou a po ní jsem také dostala jméno: Olga. S mojí mámou si dobře rozuměly a Olga k nám často chodila 
na návštěvy. Vždycky se hrály karty – buďto kanasta, nebo bulka. Hrálo se o desetníky a většinou jsme hrály 
s nimi i my, děti. 

Olga Pešková – neteř olgy havlové 

Docela solidní úsudek
Po válce bylo ve vzduchu takové zvláštní nadšení. Lidi věřili, že nastává nová éra a že se všechno změní. Máma 
mi vlastně nikdy nevysvětlila, co ji vedlo ke vstupu do strany, a já to z ní nikdy nedokázala vytáhnout, ale řekla 
bych, že měla po válce pocit, že je třeba všechno změnit, začít nový život. Komunisti přišli s novou myšlen-
kou, a měli tak velkou výhodu, protože všichni ostatní se po válce vrátili k idejím a tradicím z první republiky; 
a když přijdete s něčím novým, s něčím módním, většinou je to mnohem úspěšnější než něco klasického… A taky 
jsme často chodívali do divadla nebo do kina. Byla jsem úplně blázen do filmu, občas jsem šla do kina třikrát 
za den… Vzpomínám si, jak jednou na Stalinovy narozeniny se mu z Československa posílal vlak plný darů, 
od malovaných kraslic po broušené sklo, s mámou jsme o tom slyšely v rádiu a já říkám: „Ten Stalin je vážně 
jako nějakej orientální vládce, nechává si od nás vzdávat hold,“ a máma vyskočila, dala mi facku a rok jsme 
spolu nemluvily. Takže mám pocit, že jsem v té době měla docela solidní úsudek... Asi v tom byl instinkt.

Olga Havlová v rozhovoru s Paulem Wilsonem v prosinci 1989

Houževnatá, neokázalá zápasnice s těžkostmi života  
Plachá žena s očima dokořán, v jejichž tůních se zračil těžký život a houževnatost neokázalé zápasnice s jeho 
těžkostmi. Nový svět bohatství a snahy okolí získat její přízeň vnímala optikou nezletilého děvčátka, které musí 
zaopatřit domácnost a mladší sourozence. Nikdy mu nepodlehla a nikdo, kdo jí poskytoval různé služby, se ne-
cítil jako sluha, ale spíše jako člen rodiny, který své „příbuzné“ pomáhá. Všichni to dělali opravdu rádi. Dobře 
věděla, jak chutná chudoba, a dbala na to, aby se obdarovávaní necítili jako prosebníci a nebyli ponižováni. 

Miloslav Stehlík – klinický psycholog 
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VÁCLAV HAVEL    
- osudový muž

OLGA POZNALA VÁCLAVA HAVLA ROKU 1953, SEZNÁMILA JI S NÍM JEJÍ PŘÍTELKYNĚ ZDENA TICHÁ, 
KTERÁ JEJ PŘIVEDLA DO KAVÁRNY SLAVIE. V NÍ SE TEHDY SCHÁZELI HERCI, VÝTVARNÍCI, SPISOVA-
TELÉ, MNOZÍ TEHDY ZAPOVĚZENÍ, KTEŘÍ ZDE NAŠLI V DOBĚ KOMUNISTICKÉHO BĚSNĚNÍ ÚTOČIŠ-
TĚ A KAVÁRENSKY DEMOKRATICKÉ PROSTŘEDÍ. HAVEL BYL MLADŠÍ O TŘI ROKY, BYLO MU TEHDY 
SEDMNÁCT.

Olze nabídl chození až po třech letech dopisem, na který odpověděla, že nabídku přijímá. Vztah s Václa-
vem ji přivedl do společnosti mladých lidí, zapálených pro literaturu a zcela soustředěných na svou tvorbu, 
jakými byli Josef Topol, Věra Linhartová, Viola Fischerová, Jiří Kuběna či Pavel Švanda. Zpočátku se mezi 
nimi necítila moc jistá, ale vcelku brzy se v tomto literátském prostředí zorientovala. Díky svému otevřené-
mu jednání, odmítání konvencí „společenské konverzace“ či „hraní rolí“ brzy získávala respekt a přátelství.  

Tahounem mladých byl od počátku Havel, který je seznamoval se staršími spisovateli, kteří byli v nemilosti, 
a také se samizdatem, neboť jejich díla nemohla vycházet oficiálně. Ve Slavii sedával Jiří Kolář, Jan Vladislav, 
Emanuel Frynta, občas také Hrabal a mnoho dalších zajímavých a inspirativních osobností. Havel upro-
střed 50. let Olze nejen pootevřel svět skutečné literatury, ale nabídl jí nevšední vztah s jistotou, že ona 
sama má do něj co vložit. Především poněkud nejistého a zranitelného Václava ukotvit více v realitě a prak-
tičnosti. 

Společná vášeň pro divadlo je nakonec svedla na dlouhá léta do Divadla Na Zábradlí (1961–1969), kde byl 
Havel zprvu kulisákem, později dramaturgem a Olga uvaděčkou. Provázela svého muže nejtěžšími osudo-
vými zkouškami a byla mu nepostradatelnou životní oporou. 

VZPOMÍNKY
Vzdělání záležitostí charakteru
Olga četla jako o závod, motivována cílevědomou zvědavostí a snahou dohnat vše, co nám promovaným bylo 
shora dáno vysokoškolskými profesory…,  a vypěstovala si emancipovanou myšlenkovou nezávislost, která dří-
ve nebo později imponovala i těm „nejchytřejším“ mezi námi - protože se neomezila na hromadění informací, 
ale nashromážděné vědomosti třídila na morálně nezbytné, neutrální a přebytečné. Vzdělání se pro Olgu nikdy 
neomezovalo na logiku a intelekt, ale bylo záležitostí charakteru. Proto nesnášela povrchnosti a opovrhovala 
snobstvím. 

Daňa Horáková – filozofka, spisovatelka, publicistka a redaktorka samizdatových edic

Až později, v čase, kdy se začínala bortit krusta ideologického nemyšlení a kultura si troufala nakukovat přes 
plot, přimkla se, už jako mladá žena, k intelektuálnímu a uměleckému okruhu tehdy se prosazujících malých 
divadel. Nepřivedly ji tam ani školy, ani specifický talent, ale šťastná shoda okolností, anebo, pravděpodobněji, 
životní volba; vstoupila do nového prostředí nenápadně, bez afektu, účelně a služebně. Pokaždé totiž přiložila 
ruku tam, kde o něco šlo.  

Karel Kraus – dramaturg a překladatel
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Nebuďme jak siamská dvojčata
Máme rádi stejné věci, obrazy například. Smějeme se stejným věcem, štvou nás stejné věci. Oba rádi dobře 
jíme. Máme společné kamarády. Když jsme se vzali, mí kamarádi se stali Vaškovými a Vaškovi mými. Byli jsme 
pořád spolu, až jsem mu říkala - choď taky někam sám, nebuďme jak siamská dvojčata. Vašek začal psát nejdřív 
verše, to já ráda chodila do divadla, začal se o divadlo zajímat i díky mně. Vašek píše hru dlouho, několik verzí. 
A někdy přijde v noci, vzbudí mě a čte mi scénu, kterou právě napsal. Všechno jsme vždycky dělali spolu. 

Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou 30. října 1979

Říkala jsem si, jak je pro ně pro oba vlastně těžké žít vedle tak silné a nezávislé bytosti, ale pak jsem si uvědo-
mila, že to pro ně pro oba bylo naprosto odpovídající. Člověk, který by se tomu druhému podřídil, nebo ho nutil, 
aby se podřídil jemu, by pro něj prostě nebyl ten pravý partner. Právě z tohoto partnerství mohla vlastně vyrůst 
ta velikost těch lidí. 

Petruška Šustrová – publicistka a překladatelka

Podpora Vaškova psaní – jeden ze smyslů Olžina života
Mnozí z nás nemají dar tvořit a nezůstane po nich žádné umělecké dílo. Přesto mohou mít zásluhu na tom, že 
výjimečné dílo vznikne. Jsem přesvědčena, že Olga Havlová tuto zásluhu má. Svého muže měla prokouknutého, vě-
děla o něm téměř vše a dokázala ocenit jeho inteligenci, odvahu a talent. To neznamená, že k němu nebyla kri-
tická a že mu nedokázala říci, co si myslí. Právě naopak a on s její upřímností počítal. Pro Olgu byla podpora 
Vaškova psaní jedním ze smyslů života… Když se Václav po poledni objevuje na zahradě, už ví, že my víme, 
že DOPSAL, a sděluje nám, jaká je Olžina reakce. Když kritická – povzdechne si, že práce není u konce, když 
u Olgy uspěje, je velice spokojený. To je svátek i pro nás. Uvolněný autor připraví pro všechny nezapomenutel-
nou chvilku: v podvečer nám na zahradě sám své nové dílo čte a my ho všichni rádi posloucháme. Většinou se 
na žádnou kritiku nezmůžeme… K Václavovu psaní měla jinak vždycky svá a nezávislá Olga absolutní respekt. 
Podle toho plánovala rodinné pobyty na chalupě, život v Praze i prezidentské víkendy v Lánech. 

Anna Freimannová – knihovnice, editorka, sousedka z hrádečku a dlouholetá spolupracovnice v. h.
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ZA OKNY STB

PO POTLAČENÍ PRAŽSKÉHO JARA VOJSKY VARŠAVSKÉ SMLOUVY V ROCE 1968 BĚHEM CELÉHO 
OBDOBÍ NORMALIZACE STÁLA OLGA VĚRNĚ PO MANŽELOVĚ BOKU, SPOLU BYLI VYSTAVENI NA-
RŮSTAJÍCÍMU TLAKU MOCI A POLITICKÉ REPRESI.  
    
V době, kterou Havel nazval érou rezignované apatie, obsáhlé demoralizace a šedivě konzumní společ-
nosti, měl pocit, že musí něco udělat a nečekat, co udělají „oni“. Rok stylizoval dopis prezidentu Gustávu 
Husákovi, v němž popsal otevřeně morální krizi ve společnosti, analyzoval strach, lhostejnost, sobectví, 
pokrytectví a ponížení lidí v komunistické ČSSR. Dopisem s vlastním podpisem vystoupil v roce 1975 ze 
stínu a vystavil se otevřené represi, která zesílila po zveřejnění Prohlášení Charty 77. Václav Havel byl jako 
autor textu a inspirátor tohoto opozičního hnutí vystaven neúprosné pomlouvačné kampani komunistic-
kých médií, zvýšenému zájmu Státní bezpečnosti a nakonec soudu.

Po manželově uvěznění v roce 1979 přirozeně právě Olga převzala některé jeho povinnosti a velmi čino-
rodým způsobem se podílela na aktivitách českého disentu. Byla do všeho zasvěcená a nebyl pro ni pro-
blém do nejrůznějších činností a akcí vstoupit. Od roku 1979 se podílela na vydávání samizdatové edice 
Expedice, která se zabývala vydáváním zakázaných autorů, sama na psacím stroji přepisovala samizdaty. 
Za tuto odvážnou činnost byla obviněna z podvracení republiky. Bohaté zkušenosti ze samizdatu využila 
Olga Havlová také v osmdesátých letech, kdy se jako členka redakční rady podílela na vydávání časopisu 
O divadle (od roku 1986) a samizdatového Originálního videojournalu (od roku 1987). Činnost manželů 
Havlových v disentu oběma zásadně utvářela jejich život v „normalizovaném“ socialistickém státě. 
 
Byli vystaveni pravidelnému sledování, domovním prohlídkám, odposlouchávání a kontrole koresponden-
ce, úřednímu šikanování, mediální démonizaci, pravidelným výslechům, vazbám, trestním stíháním a Vác-
lav také věznění.

VZPOMÍNKY

Český úděl?
Skutečně, dnešní chvíle je nejméně vhodná k tomu, abychom si lhali do kapsy: naší jedinou možností je vyvodit 
z toho, co se stalo, všechny patřičné konsekvence, zbavit se všech iluzí a jednoznačně se rozhodnout, co vlastně 
chceme a co pro to musíme dělat; nenamlouvat si přitom, že to, co děláme, je něčím víc, než čím to je, ale tím 
víc se o to prakticky, denně, houževnatě a s jasným vědomím všech rizik bít; a hlavně neukolébávat se sebeli-
chotivými a sebeobelhávajícími řečmi o své národní inteligenci, moudrosti, kultuře, o kráse svých minulých činů 
a fatálně nám souzené tíze našeho národního údělu. 

Václav Havel, Český úděl?, Tvář 1969
Charta 77  
je volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, různé víry a různých profesí, které spoju-
je vůle jednotlivě i společně se zasazovat o respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě.

Z Prohlášení Charty 77, 1. leden 1977 
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Knihy-neknihy na šestnácti židlích
Když Václav „chyběl“, dělala mnohé práce spojené se samizdatem a s přípravou edice Expedice právě Olga… 
Jednou, ještě před pádem minulého režimu, kdy již zase bydleli v bytě na Engelsově nábřeží, sháněla šestnáct 
židlí. Divila jsem se tomu. Proč tolik? „No přece samizdat ve více kopiích již neproklepeš, tak abych na každou 
židli mohla rozdělovat jednotlivé listy a dobře se to pak dávalo dohromady.“ Moji vnuci by se udiveně zepta-
li, proč tolik kopií, když se to přece dá oxeroxovat. Určitě, dnes by nikdo neprokládal šestnáct průklepových 
papírů černým uhlovým papírem. A proč šestnáct židlí? Tehdejší mechanické psací stroje neproklepaly více než 
šestnáct kopií, a tak Olga Havlová jich více ani nepotřebovala. Pak ty opsané knihy-neknihy, jak to nazval kdysi 
Milan Šimečka, dala dohromady a daly se svázat. První exempláře byly nejlépe čitelné.  

Jiřina Šiklová – socioložka 
Pod stálou „ochranou“ 
Úsměvnou vzpomínku mám na to, když jsme ještě za totality chodili za Olgou na návštěvu a vždycky nás legitimova-
la policie, která u Havlů hlídala. Jednou tam šel můj syn (dneska už mu je čtyřicet), a když ho čapli s otázkou „Máte 
občanský průkaz?“, odpověděl „Nemám“. Tak ho bez pardonu sebrali a teprve v autě vyšlo najevo, že přestože je 
vysoký a udělaný, ještě mu nebylo patnáct let! Mého muže několikrát volali k výslechu kvůli tomu, že jsme jez-
dili za Havlovými na Hrádeček… Bylo to dost nepříjemné, protože jste tam v podstatě přijel, baráček na muších 
nožkách, a než jste do toho baráku vlezl, nebo k vrátkám, tak už za váma byli a chtěli občanský průkaz. To vás 
kontrolovali, pustili vás dovnitř, šel jste ven na procházku, v tu ránu vyběhli fízláci a chtěli občanský průkaz. 
Nám se stalo, že nás třeba pětkrát za den kontrolovali, i když vlastně museli vědět, kdo jsme. 

Olga Pešková – neteř olgy havlové

Ta policie, no to bylo tak absurdní, dneska si to prostě nelze už ani představit. Když se třeba odjíždělo na Hrá-
deček, já jsem nosil věci do auta, tak jak se nosí běžné nákupy, jídlo, a oni stáli proti vchodovým dveřím a fotili. 
Provokativně, zjevně fotili, neskrývali se nijak. 

Jan Kašpar – herec

Přestože před domem stojí auto s dvěma hlídači, my máme pohodu a často se řehtáme na celé kolo… Začíná 
ladění velkého ruského transistorového rádia, chytá se Hlas Ameriky. Vašek chytá, Olga bručí. Když nás koneč-
ně osloví sametový hlas pana Medka, napjatě se spojujeme se světem venku i uvnitř, s cizinou i s těmi, kteří jsou 
ve vězení…  

Anna Freimannová – knihovnice, editorka, sousedka z hrádečku a dlouholetá spolupracovnice v. h.
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HRÁDEČEK

POČÁTEK 70. LET A NÁSTUP NORMALIZACE PROŽILI MANŽELÉ HAVLOVI NA SVÉ CHALUPĚ NA HRÁ-
DEČKU NEDALEKO TRUTNOVA V „DOBROVOLNĚ NUCENÉ“ IZOLACI. BYLA TO DOBA, KDY BYL VÁC-
LAV ZE VŠEHO VYŘAZEN, VŠUDE ZAKÁZÁN A VENKOV NABÍZEL VOLNĚJŠÍ A SVOBODNĚJŠÍ ŽIVOT 
NEŽ PRAHA.  
 
V letech 1974 až 1975 Havel pracoval jako pomocný dělník v nedalekém trutnovském pivovaru. Časem 
se na Hrádečku utvořilo sousedské společenství, které utvářeli přátelé z okolí, scenárista, režisér a první 
inscenátor Havlových her Andrej Krob, knihovnice Anna Freimanová, fotograf Bohdan Holomíček a mnozí 
další. V 70. a 80. letech se pozvolna z Havlovy chalupy, aniž by to někdo plánoval, stávala podle jeho slov 
společenská a kulturní křižovatka, vznikala tam Charta 77, na sklonku režimu petice Několik vět, scházeli 
se tam pravidelně spisovatelé i umělci, ve stodole se konaly koncerty undergroundových kapel i zaká-
zaných písničkářů. Unikátním důkazem společenského života jsou fotografie z pravidelných zahradních 
slavností s inscenacemi Havlových her, které pořádal Andrej Krob, a také návštěvní kniha, kterou zavedl již 
Havlův otec. 

Havel považoval Hrádeček za svůj „existenciální domov“. Olga byla přáteli brána jako respekt budící paní 
domu, „statkářka“, tolerantní a nevtíravá hostitelka, která vše hlídala a přitom se dobře bavila. Byla zná-
má jako vášnivá houbařka, od dětství hrála nadšeně ping-pong, obstarávala podstatnou část ruční práce 
na zahradě a kolem domu. Na dlouhých procházkách s milovanými psy, kteří podle jejích slov neměli rádi 
uniformy, čas od času „unikala“ tomuto zvláštnímu „domácímu vězení“. 

Komunistický režim se snažil život na Hrádečku kontrolovat a obyvatelům i návštěvníkům jej co nejvíce 
znepříjemňovat. Příslušníci bezpečnosti například nutili sousedy podpisovat, že se s disidentem od vedle 
nebudou stýkat, policajty provokovaly také hudební akce vlasatých mániček z undergroundu, kterým se 
snažili všemožně bránit. Havel Hrádeček zachytil v humorném textu, záznamu pro přátele, „Prase“, v němž 
v roce 1987 popisuje historku, jak se jako disident pokoušel na vesnici obstarat prase na zabijačku pro přá-
tele z disentu. V roce 1987 vznikl na undergroundových základech, v zádech s Václavem Havlem a Ivanem 
Martinem Jirousem, dnešní hudební festival Trutnov, přezdívaný východočeský či český Woodstock.

VZPOMÍNKY
Paní domu
Ona každého varovala, že si ráno musí udělat to kafe a že dokud si nevypije v klidu kafe, takže s ní není řeč a že 
ji všichni rozčilujou. Takže to na Hrádečku bylo tak, že když Olga sestoupila do kuchyně, různě, v devět, deset 
i v osm, tak všichni, i ti, co tam zůstali ještě od noci, i ti, kteří vstávali, prchali do všech koutů, což nebylo potře-
ba, protože ona samozřejmě nikoho nebila, nikomu nenadávala, ale šli jí z cesty, protože věděli, že jí to tak bude 
milejší.

Petruška Šustrová – publicistka a překladatelka
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Prostor svobody 
Ten tlak toho režimu, který ty lidi jakoby zmáčknul do tady toho malého prostoru toho dvorka, zároveň 
utvořil takovou bublinu, takový prostor svobody, který byl hrozně cítit. Protože ti lidi byli vlastně spiklen-
ci, kdokoliv sem přijel, tak věděl, že ho můžou kdykoliv odsuď odvézt, napsat si číslo občanky, že ho vyhodí ze 
školy, vyhodí z práce. Takže i ten, kdo sem přijel, tak vlastně vědomě riskoval pro nějaký zážitek, který věděl, 
že tady získá. 

Tobiáš Jirous – spisovatel, herec a hudebník

Večery na Hrádečku
Vzpomínám-li na naše malé sousedské společenství na Hrádečku, vybaví se mi, že k němu patřilo bezpodmí-
nečné dodržování ticha a klidu v období, kdy Vašek PÍŠE. A o tom, že PÍŠE (esej, hru, důležitý dopis), nás Olga 
včas informovala a několikrát denně nám to připomínala. Probíhalo to tak: Skoro každý večer je nějaký spo-
lečný program. Nejraději mám intimní chvilky v pěti nebo šesti v chalupě Havlových. Sedíme ve velkém domě 
namačkaní v nejmenší možné kuchyni na světě a povídáme si, hrajeme karty, kujeme plány, nebo jen tak vzpo-
mínáme. Vašek většinou nekarbaní. Nejčastěji s námi klábosí vestoje, když se věnuje přípravě nějakého jídla. 
Předtím ještě „vyrobí“ atmosféru – nabídne dobré pití, pustí hudbu – trochu se s Olgou dohadují jakou a jak 
hlasitě.  

Anna Freimannová – knihovnice, editorka, sousedka z hrádečku a dlouholetá spolupracovnice v. h.

Underground
Mezi „undergroundem“ si Olga okamžitě získala respekt. Když Václav uspořádal na Hrádečku hudební festi-
val, kde se poprvé sešli ti, co byli téměř programově v podzemí, s těmi, co k nim do toho podzemí propadli 
z velké slávy, měla Olga trochu obavy, jak to dopadne. Uprostřed noci, uprostřed zábavy zaznamenala 
jakýsi praskot – do prvního patra vedly schody s takovým fórovým zábradlíčkem, které vzalo za své. Olga se 
po chvilce vrátila ze stodoly se sekerou a podala ji disidentům a máničkám, kteří již tvořili jeden rozchechtaný 
chumel, se slovy „A můžete pokračovat!“. Náhle byli všichni zcela střízliví, Jarda Kukal zábradlíčko opra-
vil a Lanďák to potichu glosoval: „Jsem vám říkal, že to je metr!“ Po skončení celého festivalu jsme na Hrá-
dečku poklidili, a když jsem pak po týdnu potkal Václava, usmíval se a říkal: „Je to dobrý. Když jsem se rozhodl 
udělat ten festival, Olga mi říkala: ‚Ty jsi se zbláznil, to opravdu chceš, aby ti z toho udělali kůlničku na dříví?‘ 
A když pak viděla, jak jste po sobě uklidili, řekla: ‚Můžou klidně přijet zase.‘“ 

Jan Schneider – účastník bytových seminářů, hrál s the plastic people of the universe 

Vyslovit to, co člověk vyslovit musí
Lidé si budují jeskyňky, v kterých chtějí přežít. Já tuhle iluzi nesdílím. To mám společné s undergroundem. Jim 
nestačí být vlastníky věcí. Jsou nám blízcí vůlí vyslovit to, co člověk vyslovit musí. Než by promluvil jinak, je 
lepší mlčet. Oni žijí ve společenství, ale každý je jiný, každý je samostatnou osobností. Spojuje je potřeba složi-
tějšího, nekonzumního, nezprostředkovaného, nepřežvýkaného poznání. 

Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou 30. října 1979



olga havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích bohdana holomíčka

12

VAŠEK VE VĚZENÍ 

TĚŽKOU ZKOUŠKOU PRO MANŽELE HAVLOVY BYLY POLICEJNÍ REPRESE, VÝSLECHY A HLAVNĚ NĚ-
KOLIKERÉ VÁCLAVOVO VĚZNĚNÍ. VÁCLAV HAVEL VĚDĚL, ŽE JEHO ČINNOST I VÝRAZNÁ INSPIRAČ-
NÍ ROLE V ČESKOSLOVENSKÉM DISENTU JE PRO KOMUNISTICKÝ REŽIM NATOLIK NEPŘIJATELNÁ 
A PROVOKUJÍCÍ, ŽE MUSÍ ČASEM VYÚSTIT V ZATČENÍ, MOŽNÝ SOUD I NÁSLEDNÉ UVĚZNĚNÍ.   

Na tuto situaci se proto s Olgou připravovali a promýšleli, jak a co musejí oba dělat, když to nastane. Když 
byl Václav Havel ve vězení, stala se pro něj Olga nejsilnější kotvou k životu „venku“ na svobodě. Psala mu 
do vězení, chystala a posílala balíčky s potřebnými věcmi, žádala přátele, aby mu napsali alespoň pár slov, 
protože věděla, jakou mu to vždy udělá radost. 

Kromě pravidelné korespondence a plnění „úkolů“, kterými ji Václav ve svých dopisech zahrnoval, se také 
vypravovala, pokud to šlo, za ním do vězení na návštěvy. Ty byly svým způsobem trestem pro oba, Olga 
musela být přesně na stanovený čas na místě, třeba v Ostravě-Heřmanicích. Pokud to z nejrůznějších důvo-
dů nestihla, byla návštěva o to kratší. Havel sám mluvil o paradoxní rovině věznění, kdy jsou muži zavření 
a jejich manželky mohou v této době vystoupit z jejich stínu, mají najednou více „prostoru k dýchání“ 
a mohou rozvinout své vlastní aktivity mnohem šířeji.  

Na druhou stranu však represi režimu vzdorují najednou samy, bez opory ve svém partnerovi, což vyžaduje 
velkou sílu a odvahu. Podle vzpomínek přátel měli z Olgy policajti respekt, neradi s ní jednali, byla na ně 
nepříjemná a dávala jim své pocity zcela jasně najevo.   

VZPOMÍNKY
Příprava na „krupobití“
Taky nebyla nadšená, když jsem Vaška „učil vězeňství“ – v čase, kdy už se nad ním stahovala vězeňská mračna, 
chtěl být na mračna co nejlépe připraven a obrátil se na „profesionála“. Na mou výuku byl pokaždé perfekt-
ně připravený a s řadou věcných a oprávněných otázek. Olga to komentovala po svém a jedno její přirovnání se 
mi líbilo: „Je to, jako by se zahradník chtěl připravovat na krupobití.“ 

Jiří Stránský – spisovatel a mukl 50. let

Mám pocit, že Vašek sedí i za mě
Teď podle speciálního receptu chystám Vaškovi balíčky do vězení. Aby to bylo výživné, mělo to hodně vitaminů 
a ochranných látek. Důležitá je ta cibule a česnek. Kupuji ryby a prokládám je do krabiček z umělé hmoty 
plátky cibule, česnekem a bylinkami… S vězněním jsme ale počítali od začátku. Kdykoliv jsme o těch věcech 
hovořili, já mu nanejvýš vždycky připomněla, že ho může čekat to nejhorší… Je mi smutno. Je mi smutno vůbec 
ze všeho, co se tady děje. Mám pocit, že Vašek sedí i za mě. 

Olga Havlová v rozhovoru s Evou Kantůrkovou 30. října 1979

Vězeň je totálně bezmocný. A potřebuje jakýmsi způsobem to vykompenzovat například tím, že dává ty úkoly. 
Což já jsem jí pořád něco takového psal, co má natřít nebo co má odkud kam přemístit, jako by člověk chtěl 
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to aspoň takhle na dálku všechno řídit. To je potřeba vznikající právě z toho pocitu totální bezmoci… Myslím, 
že se chovala velmi statečně, v době toho mého delšího uvěznění, i v těch dobách, kdy jsem byl na kratší dobu 
uvězněný, prostě považovala za samozřejmé, že některé ty úkoly či role převezme po mně. 

Václav Havel
Někdy ho poslechnu, jindy si prosadím svou
Tak už to Vašek dělá: vydává rozkazy. Já ho zase někdy neposlouchám. Když byl ale v kriminále, byla to troš-
ku jiná situace, a když si o něco řekl, snažila jsem se to obstarat… Věděla jsem, že ve vězení jsou některé věci 
strašně důležité, třeba kvalitní čaj nebo cigarety. Takže se to všechno neslo v přátelském duchu. Já sama jsem tu 
jeho kritiku rozhodně nebrala jako nějaké shazování, protože si většinou děláme, co chceme. Někdy ho poslech-
nu, jindy si prosadím svou. 

Olga Havlová v rozhovoru s Paulem Wilsonem v prosinci 1989
Tušené odpovědi - Dopisy Olze
Jednou mi Václav, když jsem ho i Olgu před představením vítal, vstrčil nenápadně do kapsy knihu a zašeptal, 
ať si ji někam schovám… Byly to Dopisy Olze vydané Sixty-Eight Publishers v Torontu. Již tu noc, snad pod do-
jmem toho, že jsem s ní ještě před chvílí mluvil - ale ten pocit se vrací stále, i když s ní dnes již mluvit nemohu, 
mne uchvacovala její přítomnost v té knize. I když máme možnost číst jen dopisy určené Olze a ne její odpovědi, 
je to kniha dialogická. Olga zde není jen adresátkou, ona ty dopisy pozorně čte, ona těm dopisům především 
naslouchá, protože jsou „mluvené“ (psal je přece dramatik); ba víc: my cítíme, jak na ně reaguje (vždy mlu-
vila, i když mlčela); a ještě víc: my dokonce někde v podtextu slyšíme i její odpovědi. Nikomu jinému ty dopisy 
nemohly být psány než právě jí, a nejen proto, že to jsou Dopisy Olze. Od jejich přečtení mi Olga při vší své 
tajemnosti začala být velmi blízká. 

Petr Oslzlý - dramaturg, divadelní pedagog, scénárista, herec

Olgu nebylo možné ponížit
Já myslím, že strach neměla, že ona na takové situace, na které třeba jiní lidé reagovali děsem, reagovala spíš 
vztekem… Ona prostě nebyla člověk, kterého bylo možné ponížit, ať už tím dohledem, nebo urážkami, nebo za-
strašit výhrůžkami. Já si spíš myslím, že pokud se bála, tak se bála za lidi kolem sebe, za lidi, které považovala 
třeba za křehčí. 

Petruška Šustrová – publicistka a překladatelka
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HROBKA

JDE TO S NÁMA NÝČKO Z KOPCE
SCHÁZÍME SE TEJDNĚ V HROBCE
PROTISTÁTNÍ SKUPINKA
DVĚ OLGY A JARMILKA
                (básník Fanda Pánek) 
  
Hrobka – „svépomocná lidová knihovna“, proslulé společenství milovníků brakové literatury, nonsensu 
a recese, které si uchovalo v dobách šedivé normalizace vnitřní soudržnost a svobodu. Členové Hrobky vy-
dávali dokonce časopis Nový brak a během čtenářských seancí se nořili do brakové literatury všeho druhu. 
Tato oblast literární tvorby však naprosto nezapadala do představ o výchovné roli vzorové literatury sociali-
stického realismu.   

Již na základě „Seznamu nepřátelské, závadné, zastaralé a nežádoucí literatury“ z roku 1953 byly knihy 
tohoto žánru systematicky vyřazovány z knihoven a likvidovány. „Literatura líčící barvitými efekty různé 
děje s cílem upoutat pozornost čtenářovu k bezvýznamným věcem postrádajícím jakoukoli výchovnou ten-
denci, nebo právě naopak jsoucím s výchovnými tendencemi v příkrém rozporu. Patří sem zejména knihy 
s náměty detektivními, cowboyskými, jakož i všechny knihy bez literární hodnoty díla.“ Originální výtisky 
brakové literatury proto byly za normalizace cennými antikvárními poklady.

Hrobka se scházela nejdříve v Melantrichově ulici u Stankovičů, když se přestěhovali do malého bytu 
na Kampu, scházela se Hrobka po hospodách, U synagogy, U kotvy, v „Hrobečku“ – bufetu v Lucerně, 
a občas také u někoho dalšího doma. Dějiny Hrobky jsou vyplněny nejen recesistickými akcemi rozličného 
druhu – „fundovanými přednáškami“, mariášem, bridžem, brakovými bály. 

Silvestry a oslavy Olžiných svátků či narozenin na Hrádečku se odehrávaly v kostýmech a měly vždy unikát-
ní ráz s živými obrazy. S přáteli dokonce natočili brakový příběh, horor „Lilián“, v němž hrála jednu z rolí 
právě Olga.

VZPOMÍNKY
Slaměné vdovy
Ale abych se vrátila zpátky, do tý doby to byl takovej nezávaznej hospodskej kec, kdy jsme se scházeli, za-
čali si půjčovat některý knížky – lidi nám je začali nosit a my se dlouho rozhodovali, co vydáme jako první, 
aby to nebylo moc tlustý. Pak už jsme měli asi třicet čtyřicet knih a do hry vstoupila Olga Havlová a řekla: 
Aáá, udělá se knihovna! Pak se dlouho přemejšlelo a vymyslela se SVÉPOMOCNÁ LIDOVÁ KNIHOVNA 
HROBKA… Olga Havlová a Jarmilka jednoho dne náhle oznámily, že tedy o tom přemýšlely a že se 
rozhodly, že daleko nejlepší místnost pro shromažďování knih a konání nějakých sezení bude náš byt. 
Nemohla jsem na to říct ani popel, protože tam skutečně ještě něco prostoru zbývalo. Takže všechny 
knížky jsem začala odnášet domů. A jako samozřejmý se bralo, že když už jsou tam knížky, tak že by tam 
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měla být výpůjční doba, a že když teda výpůjční doba, tak celý večer, a když už celý večer, že se teda bude 
muset donést pivo, a když už se donese pivo, tak se musejí udělat nějaký chlebíčky... No a tak dál a tak 
dál... Původně jsme to pojmenovali edice BRR, abychom se odlišili od všech těch edic Petlic, a bylo to 
„Brakový Román“..., to BRR není jenom výrazem nějakýho nadšenýho drnčení, jak to někteří chápou, ale 
je to Brakový román... Jak jsem říkala, tehdy to vypadalo tak, že řada lidí byla zavřená, že byly napros-
to pravidelný a velmi častý domovní prohlídky, noviny štěkaly, rádio štěkalo, lhalo se všude, votravovali 
v práci, vyhazovali lidi ze zaměstnání, mezitím samozřejmě i mýho muže zas vyhodili z toho tahání drátu, 
tedy velmi napjatá situace, kdy to skutečně dost depresivně doléhalo na každýho. A toto naše víceméně 
blbnutí s vydáváním brakový literatury a později s těma schůzkama působilo podle mě dosti osvobodivě...

 Olga Stankovičová v rozhovoru s Olgou Havlovou a Jarmilou Bělíkovou 

Stručně řečeno se tam slaměné vdovy dohodly, že budou propagovat brakovou literaturu, kýčovité a žen-
ské romány, rodokapsy; že je třeba v zájmu zachování této literatury, která za totalitního režimu stráda-
la, vytvořit speciální knihovnu. To bylo takovou záminkou pro společenská setkání, při nichž si slaměné 
vdovy vyměňovaly dopisy z Ruzyně a jiných kriminálů od svých zavřených mužů. Vzájemně si je předčítaly, 
dávaly to číst i zvědavému obecenstvu. Zvědavému ovšem hlavně na veliké džbány, tzv. maxeráky, mající 
objem šestnáct i více piv, které byly, naplněny náležitou tekutinou, v pravidelných intervalech na dýchánky 
slaměných vdov přinášeny…  Hrobka… byla místnost v přízemí se záchodem v suterénu, která se stala 
slavným místem, na němž by měla být později odhalena pamětní deska. Bydlela v ní spousta význačných 
a později slavných osobností, které všechny byly strašlivými podnájemníky. Hrobka vypadala jako garáž. 
Byla tam absolutní tma. 

Andrej Stankovič – básník, knihovník, editor a filmový kritik 

Sama sebou
Tam se Olga hodně otevřela, nemusela hrát žádnou roli – byly to chvíle její naprosté uvolněnosti.  

Václav Malý – biskup, člen správní rady výboru dobré vůle – nadace olgy havlové 

Olga „Statkářka“
nazývaná tak pro spoluvlastnictví Hrádečku, sedávala u Stankovičů v temné a těsné světnici na privilego-
vaném místě u stolu, ostatní podle počtu přítomných a doby příchodu posedávali, kde se dalo, nebo postá-
vali. V děsně zakouřené místnosti se vedly „stylově“ brakové rozhovory, mluvil jeden přes druhého, 
třesky plesky, nechtěné nonsensy, paradoxy vzniklé z přeřeknutí či nedokončených vět, pravý opak oficiál-
ního newspeaku; to vše v atmosféře veselí, navzdory době normalizačního moru. A tomuto malému ostrův-
ku svobody noblesně kralovala Olga.  

Ivan Dubský – filozof 
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PRVNÍ DÁMOU

ZÁSADNÍ ZMĚNY DO DOSAVADNÍHO NORMALIZAČNÍHO BEZČASÍ I OSUDŮ MANŽELŮ HAVLO-
VÝCH PŘINESLY DRAMATICKÉ UDÁLOSTI ROKU 1988 A 1989, KDY SE KOMUNISTICKÝ REŽIM V ČES-
KOSLOVENSKU ZAČAL POSTUPNĚ OTŘÁSAT V ZÁKLADECH.    

Vznikala další opoziční hnutí, přibývalo demonstrací, lidé, do té doby zastrašení a apatičtí, nabírali odva-
hu, mnozí se začínali účastnit protirežimních vystoupení. Rozkládající se komunistické režimy za našimi 
hranicemi, petiční akce, sílící projevy nesouhlasu vedly až ke dni zlomu, k brutálnímu zásahu policejních sil 
proti studentské demonstraci 17. listopadu 1989. Následné dny přinesly ustavení Občanského fóra, Václav 
Havel se stal jeho spoluzakladatelem a se svými přáteli z disentu se pustili do „bourání“ zkompromitované-
ho režimu. Během několika týdnů se stal neznámý dramatik ikonou revoluce a hlavním favoritem do prezi-
dentského úřadu po Gustávu Husákovi.

Olga kandidaturou svého muže nebyla vůbec nadšená, varovala jej před nástrahami moci a opojení z ní, 
ale jako celý dosavadní život jej i nyní podporovala, v téměř absurdní situaci, kdy měl nedávný vězeň stří-
dat ve funkci hlavy státu svého věznitele. Příchod Nového roku nakonec manželé Havlovi opravdu slavili 
jako prezidentský pár, Olga Havlová již v nové roli první dámy, v níž byla od počátku přirozená a nenucená. 
Mnozí její přátelé dodnes vzpomínají na to, že ji role první dámy byla vlastně souzena, neboť byla „první 
dámou“ dávno před tím, než se jí skutečně stala.
 
Nepodlehla aroganci moci a nejednala okázale, právě naopak, stála hrdě za svými názory, jednala sebevě-
domě a důstojně, nebála se říci věci na rovinu a snažila se udržet Václava Havla v realitě.

VZPOMÍNKY
Trvalo, než si uvědomila, že si chci doopravdy povídat o ní… 
Když jsem jednoho odpoledne na začátku prosince 1989 přišel k Olze Havlové, drhla právě na kolenou podlahu 
v koupelně. „Takhle relaxuju,“ vysvětlila mi, zvedla se a otřela si předloktím čelo. „Když jsou věci příliš hek-
tické, dám se do uklízení. Stejně se to musí udělat.“ V den našeho rozhovoru bylo u Havlových nesmírně rušno, 
neustále přicházela a odcházela spousta lidí, zvonily telefony, všude postávaly hloučky lidí, kteří se nepochybně 
bavili o věcech historického významu. Na Václava Havla naléhali, aby přijal prezidentskou kandidaturu, ale 
ještě se nerozhodl. Olga mě usadila do obýváku a tam, u okna s výhledem na Pražský hrad, jsme se dali do řeči. 
Myslím, že Olga k interview svolila s tím, že se s ní budu chtít bavit o Václavovi — či Vaškovi, jak mu říká —, 
jelikož on sám by si na mne asi nenašel čas. Chvíli trvalo, než si uvědomila, že si chci doopravdy povídat o ní. 

Paul Wilson – kanadský spisovatel, publicista a překladatel, hrál s the plastic people

Docela zapadla mezi Micka Jaggera a Keitha Richardse 
Fascinovalo mne, jak Olga… suverénně a po svém uchopila novou funkci. Zůstávala tou starou Olgou, ně-
kdy hubatou a kritickou, jindy kamarádskou a empatickou. Zároveň však s lehkou samozřejmostí usedala 
po boku králů, královen či prezidentů při státní večeři na Hradě.  Když jsem ji v takovéto situaci – a ne jednou 
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– pozoroval, připadala mi Olga sama jako královna.  Nemyslím oblečením či vizáží, ale především elegancí, 
celkovým chováním, gesty, způsobem, s jakým nenuceně a bez sebemenšího zaškobrtnutí zvládala všechny 
zapeklitosti, které číhají na člověka na prezidentském banketu… Jakmile Olga přerušila svou protokolár-
ní roli, ihned se převlékla do sepraných džín a trička, vydrhla podlahu, uvařila polévku, okopala zahrádku 
na Hrádečku či vyrazila s košíkem na houby. Anebo pozvala do hospody Na Rybárně členy legendárních 
Rolling Stones, když jako první rocková kapela dorazili v srpnu 1990 do Prahy. Seděla mezi Mickem Jagge-
rem a Keithem Richardsem a docela mezi ně zapadla, jako by se s nimi znala odjakživa.  

Vladimír Hanzel – osobní tajemník václava havla, člen správní rady vdv 
Čich na zárodky politikaření
Přes svůj civilní přístup byla vždy dámou, která nikdy nezapomínala, jakými problémy žijí ostatní lidé, a po-
kud to skutečně potřebovali, tak se jim vždy snažila pomoci. Jako manželka prezidenta měla čich na „zárodky 
politikaření“ ve Václavově okolí a okamžitě se proti tomu ohradila. Když někam jela prezidentská kolona 
a paní Olga byla přítomná, tak si žádný z řidičů nedovolil jet ani o kilometr rychleji, protože se mu hned dostalo 
energického upozornění, že „předpisy přece platí pro všechny stejně“.   

Lubomír Schmidtmajer – někdejší privátní tajemník václava havla, ředitel paláce akropolis

Dáma, jejíž společností se člověk cítí poctěn
Kdyby nebylo Olgy Havlové, možná by Češi vůbec nezavedli výraz první dáma. Říkali by spíš prezidentova 
manželka, protože býti dámou v Česku nezdomácnělo. Jenže na Olgu se tenhle výraz přesně hodil, protože 
najednou mohla být naplno královnou, kterou se narodila. Ať už budovala s kolegyněmi nadaci, doprovázela 
Václava Havla nebo nenápadně omezovala jeho důvěřivost, vždycky zůstávala tou, jejíž společností se člověk 
cítí poctěn. Její přímost, jednoduchá elegance a způsob, jakým obracela své okolí z postkomunistického buran-
ství v občanskou účelnost, to všechno poznamenalo styl první poloviny devadesátých let víc, než se dneska zdá.  

Tereza Brdečková – spisovatelka
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VÝBOR DOBRÉ VŮLE   
- NADACE OLGY HAVLOVÉ 

VÝBOR DOBRÉ VŮLE (VDV) ZALOŽILA OLGA HAVLOVÁ S PŘÁTELI Z CHARTY 77 BRZY PO PÁDU 
KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ATMOSFÉŘE NADĚJÍ A NADŠENÍ Z NÁVRATU DEMOKRACIE DO ČES-
KOSLOVENSKA. 
        
Výbor byl registrován 12. dubna 1990. Jeho hlavním cílem bylo od počátku působit na morální vědomí 
společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdra-
votnických, školských a jiných institucí. Pomáhal proto organizačně i finančně podle svých možností v kon-
krétních případech, kterých se nemohla ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení, a podporoval nově 
vznikající humanitární projekty.

Již od počátku roku 1990 vznikaly jako výraz sounáležitosti krajanů s vlastí sesterské organizace výboru 
v Rakousku, Velké Británii, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Nizozemí, USA, Kanadě, Francii a Německu. Do-
dnes působí tyto:

■ Canadian Czechoslovak Fund for Medicine and Rehabilitation (podporuje vybrané projekty na pomoc 
dospělým lidem s mentálním postižením a romským dětem)

■ Olga Havel Foundation New York (spravuje Sasakawa Asthma Fund z vkladu japonské nadace The Ni-
ppon Foundation)

■ Deutsche Freunde und Förderer der Olga Havel Stiftung, e. V. (podporuje přeshraniční sociální a vzdělá-
vací projekty v ČR)

23. září 1992 byla registrována Nadace Olgy Havlové a od tohoto dne se užívá název Výbor dobré vůle – 
Nadace Olgy Havlové. 
  
 Olga Havlová dbala na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního 
příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy 
se Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové řídí dodnes.  

VZPOMÍNKY
Nadace „první dámy“ 
Ač nebyla příliš srozuměna s tím, že se Václav stal prezidentem, poměrně rychle se do této nové role 
vpravila. Své nové postavení dokázala velice efektivně využít ve prospěch vozíčkářů a dalších postižených, 
na jejichž podporu založila Výbor dobré vůle. Když přijel na státní návštěvu prezident či král, Olga byla 
automaticky partnerkou a průvodkyní jeho manželky (či manžela, pokud byla hlavou státu žena). A bylo 
samozřejmostí, že představila i svou nadaci a neváhala požádat o příspěvek na její činnost. Byla v tom 
velmi vynalézavá a získala pro Výbor dobré vůle nemalé prostředky i materiální pomoc.  

Vladimír Hanzel – osobní tajemník václava havla, člen správní rady vdv 
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Královna lidských srdcí 
S paní Olgou jsem se po prvé setkala v roce 1990 v domě Havlových na Rašínově nábřeží. Část jejich bytu 
sloužila jako sídlo Výboru dobré vůle, který paní Olga založila na pomoc lidem, kteří zůstali na okraji 
společnosti. Začala jsem vypomáhat s vyřizováním korespondence, neboť na VDV přicházely denně desítky 
dopisů s prosbami o pomoc. Lidé žádali nejen o peněžitou podporu, ale i o léky, různé zdravotní pomůcky, 
pomoc v nemoci i pomoc dětem. Nechyběly ani žádosti o podporu při vyřizování právních záležitostí. Rozšiřo-
vala se korespondence do zahraničí. Pracovalo se tehdy v provizorních podmínkách, na starých psacích stro-
jích, bez počítačů a mobilů, ale s nadšením a snahou pomoci lidem… Pamatuji si, jak jednou řekla: „Ráda bych 
všem pomohla, ale nejsem anděl, abych mohla dělat zázraky…“ I když snad navenek působila uzavřeně, 
obdivovala jsem ji, jak se vždy celá rozzářila při styku s dětmi, nemocnými a postiženými lidmi při návště-
vách v dětských domovech a sociálních ústavech.

Marie Prausová – dobrovolnice a později pracovnice vdv 

Pro každého dárce dveře otevřené
Česko-americký advokát, který přišel paní Olze nabídnout pomoc, kroutí hlavou: takhle to přece dál nejde, 
VDV nemůže pracovat na koleně. Všechno by zorganizoval, zaplatil sekretářku… Olga Havlová je ale člově-
kem, který ví, co chce, a dovede si to prosadit. Žádné rady nepotřebuje. Výbor dobré vůle bude pracovat tak, 
aby dveře zůstaly otevřené pro každého dárce. Sametová revoluce probudila v lidech pocit solidarity… Každý 
člověk musí mít možnost pomáhat druhým. Z téhle vize se pak rodí Cena Olgy Havlové, cena, která se uděluje 
lidem, kteří – i když sami postižení nějakým handicapem – pomáhají zlepšit život jiným postiženým.    

Marcela Salivarova Bideau – association olga havel, branche helvétique 

The Rolling Stones hrají pro VDV
V roce 1990 jsme se intenzivně stýkali okolo koncertu The Rolling Stones, já jako zástupce pořadatele, ona 
jako zástupce Výboru dobré vůle, kterému byl převeden čistý výtěžek koncertu ve výši 4 098 905 korun… 
The Rolling Stones ocenili její práci v právě vznikajícím Výboru dobré vůle tím, že na jeho podporu uspo-
řádali první charitativní koncert ve své kariéře. Po úspěchu koncertu se dále zajímali o jeho práci. Když 
na konci roku zjistili, kolik toho nadace úspěšně vykonala, tak jejich finančník Prince Rupert von Lowen-
stein v hluboké úctě předal Výboru dobré vůle od kapely dalších sto tisíc dolarů.   

Lubomír Schmidtmajer – někdejší privátní tajemník václava havla, ředitel paláce akropolis

Kontakt na Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
Senovážné náměstí 2 / 110 00 Praha 1
korespondenční adresa:  P. O. Box 240, 111 21 Praha 1
tel.: 224 216 883 / fax.: 224 217 082
zelená linka: 800 11 10 10, e-mail: vdv@vdv.cz
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MÍT MOŽNOST POMÁHAT 
DRUHÝM 

OBECNĚ PROSPĚŠNÝM CÍLEM VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ PODLE STATUTU 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 vždy snažil a snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv 
a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. Olga Havlová směřování a každodenní činnost výboru 
zasvětila tomu, aby právo na důstojnou existenci měli i lidé, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, 
lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo 
je zastihla zákeřná nemoc. Se svými nejbližšími spolupracovníky se proto usilovně snažila oslovovat lidi 
dobré vůle, aby byli připraveni pomoci ostatním. Stát podle ní nemůže člověku podat ruku, může to učinit 
jen jiný člověk. Od člověka k člověku je natažena pomocná ruka a od člověka k člověku musí přicházet 
nabízená pomoc.

K pátému výročí založení Výboru dobré vůle se Olga rozhodla, že Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlo-
vé bude každoročně udělovat „Cenu Olgy Havlové“ vybrané osobnosti se zdravotním postižením, která se 
velmi zasloužila o zlepšení podmínek života lidí s handicapem. 

 Podobně jako jiné jeho aktivity i tato cena má působit na lepší poznání života lidí s postižením, na vnímání 
jejich zvláštních potřeb a na integraci do společnosti. 

VZPOMÍNKY
Péče a starostlivost ve větším 
Vždycky měla péči o nejrůznější věci. Tu o zvířata, hodně o ekologii, to skutečně hodně, no a potom, když 
se Honza Kašpar zmrzačil, to vykrystalizovalo do péče o lidi, kteří jsou tělesně poškození a kteří potřebují 
pomoc společnosti a pomoc nějakých institucí.   

Petruška Šustrová – publicistka a překladatelka

Ona byla zvyklá se starat. Ona se starala už jako děvče o svoje sourozence, ona se starala i o toho Václa-
va, ona se starala o spoustu dalších přátel, kteří to potřebovali, takže když měla možnost tu starostlivost 
rozestřít ve větším rozměru, tak to pro ni bylo stejně přirozené.

Dana Němcová – psycholožka, předsedkyně správní rady vdv

Konala a byla spravedlivá
Vzpomínám si na jeden dopis, ve kterém rodiče nemocného chlapce prosili o pomoc. Psali, že mají chyt-
rého kluka, který je ale malého vzrůstu, a že jeho zevnějšek ruší sebevědomí chlapce a neumocňuje moudrost, 
kterou chlapec v sobě má. Zjistili, že v cizině lze zakoupit růstový hormon, a prosili, zda by Výbor dobré vůle ho 
pomohl zaopatřit. Olga tehdy řekla, že je to vážné, že to chápe z hlediska sociálního, ale že ten lék pak musí být 
volně dostupný všem potřebným.     

Věra Čáslavská – olympionička a jedna z prvních členů správní rady vdv 
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Splnila, co řekla
Paní Olga vždy splnila, co řekla, nikdy na nic nezapomněla. Měla jsem několikrát možnost se s ní setkat 
a pohovořit o plánech naší neziskové organizace. Mluvila jsem s ní i o domově pro těžce handicapované 
děti, bohužel jeho otevření proběhlo až po její smrti, v roce 2000. Zařízení nese jméno Domov dobré vůle, 
služby klientům poskytujeme s přesvědčením, že by se to líbilo i paní Olze. Díky ní jsme se dostali blíže 
k Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, se kterou dodnes spolupracujeme.    

Blanka Dvořáková – ředitelka soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy slunce 

Srdce na pravém místě
Já jsem měla možnost spolupracovat s Olgou Havlovou od začátku fungování Výboru dobré vůle, a bylo 
to něco úžasného. Nabídla mi tuto práci po smrti mého manžela, který byl zároveň jejím synovcem, abych 
přišla na jiné myšlenky. A já opravdu přišla, poněvadž práce, která mě v tu chvíli naplňovala, bylo oprav-
du hodně. Pomohla mi překonat období mého největšího smutku. Díky fungování v nadaci jsem mohla 
komunikovat s velmi zajímavými lidmi nejen v Čechách, ale především v zahraničí. Psala jsem si s nimi 
a pomáhali jsme všelijak. Posílali jsme nejrůznější pomůcky, peníze a další věci potřebné k životu. Bylo 
toho tolik, že mě má práce maximálně naplňovala a já jsem paní Olze dodnes vděčná.     

Jiřina Auředníková – vdv 

Pod tíhou lidských osudů
Lidi ji pak začali brát jako takovou spasitelku. To, co dělá, že dělá úžasně dobře v tom Výboru dobré vůle. 
A taky se na ni nahrnulo mnohem víc lidských osudů, dopisů, začala potkávat lidi, kteří byli skutečně 
nějak strašně nemocní, strašně postižení. Takže to byla taková Pandořina skříňka, která se otevřela, a to ji 
vzalo část té spontaneity, ve které vždycky před tím vynikala.     

Olga Stankovičová – knihovnice a tajemnice výboru dobré vůle – nadace olgy havlové  
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CHYBÍŠ TADY, OLGO!

KONCEM LÉTA 1994 DO ŽIVOTA OLGY HAVLOVÉ NEMILOSRDNĚ ZASÁHL OSUD. ONEMOCNĚLA 
ZHOUBNOU RAKOVINOU. PO ROZPOZNÁNÍ NEMOCI ZAHÁJILA LÉČBU, A PŘESTOŽE BYLA V LÉ-
KAŘSKÉ PÉČI, ZAJÍMALA SE, POKUD JÍ SÍLY DOVOLILY, O DĚNÍ KOLEM SEBE, A PŘEDEVŠÍM O NO-
VINKY V ŽIVOTĚ SVÉ NADACE.

O nemoci či bolestech mezi přáteli příliš nemluvila. Když nemoc postoupila do poslední fáze, lékařka 
a přítelkyně Milena Černá domluvila s ošetřujícím lékařem, po předchozí dohodě s Václavem Havlem, aby 
Olgu propustili domů. Tři dny po návratu, 27. ledna 1996, v kruhu svých nejbližších Olga Havlová zemřela. 
I přes mrazivé počasí se tisíce lidí přišly ve dnech smutku její památce na Pražský hrad poklonit a vzdát tak 
hold této skromné a statečné ženě.

 
„Měla proletářský instinkt na lidi, který ji bezpečně prováděl společností. Na počátku proletářským Žižko-
vem, v závěru té neuvěřitelně strmé cesty vzhůru vrstvou lidí z opačného spektra společnosti. Myslím, že 
často pomohla Václavovi orientovat se v lidech. Někdy věnoval přízeň tomu, kdo si ji nezasloužil… Olga 
byla pevná bytost, dovedla být i tvrdá, ale skromná, hrdá a spolehlivá… Chybíš tady, Olgo! „Šplíchalko“, 
zapíchlas to moc brzy… Slušných lidí není nikdy dost!“

Vlasta Chramostová a Stanislav Milota – herečka a kameraman

VZPOMÍNKY
Třetí možnost
V létě ´95 byla velmi dlouho na Hrádečku, celé léto, a vrátila se až v září. A řekla mi, že se nemoc vrátila a že 
to asi nebude moc dlouho trvat. Já jsem jí řekla, Olgo, máš tři možnosti zhruba. Buďto se léčit ve Švýcarsku, 
udělám pro tebe všechno, pojedu tam, budu tam s tebou a budu ti tlumočit a podobně. Nebo můžeš požádat, 
abys byla nemocná doma, aby za tebou ti lékaři přišli. A pak máš ještě možnost jít do nemocnice jako každý jiný 
občan. Za dva dny přišla Olga a řekla mi, rozhodla jsem se pro tu třetí možnost.  

Milena Černá – lékařka a ředitelka vdv

Každý má vyměřen svůj čas 
Myslím, že to nesla velmi statečně, věděli jsme to dlouho, že má nádor. Asi jí v tom dost takovou průpravu dala 
ta práce nadační, protože tam musela skoro každý den komunikovat s lidmi umírajícími, starými, handica-
povanými, trpícími, nemocnými a nějakým způsobem to vzala na vědomí, že toto existuje, a nakonec to přijala 
i u sebe. Do jaké míry to bylo sebeovládání a do jaké míry skutečný stav ducha, se někdy těžko posuzuje, ale 
v každém případě nechtěla o tom vůbec mluvit a říkala, každý má vyměřen svůj čas a osud…  

Václav Havel 
Poklona paní Olze 
Paní Olga pro mě byla velkým vzorem a mám na ni mnoho krásných vzpomínek. Avšak i jednu hodně smutnou 
z doby, kdy zemřela. Byli jsme v té době ve Francii na návštěvě u partnerské organizace Výboru dobré vůle, 
kterou nám zorganizovala právě paní Olga. Domů jsme se vraceli předčasně kvůli jejímu pohřbu. Nebýt tam 



23

olga havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích bohdana holomíčka

bych si nikdy neodpustila. A nelze zapomenout na ten mrazivý den, na záplavy lidí, květin a svíček, na tu 
spoustu lásky mnoha nás, obyčejných lidí, kteří jsme čekali dlouhé hodiny v zástupu, abychom se naposledy 
paní Olze poklonili. 

 Blanka Dvořáková – ředitelka soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy slunce 

Byla v ní citlivost, kterou skrývala 
Lidé při běžném setkání s Olgou Havlovou mohli mít pocit odtažitosti, rezervovanosti a přílišné racionality. Já 
jsem ale poznal, jak těžce prožívá věznění svého manžela. Nebyla ženou sentimentální, své pocity a city příliš 
neukazovala, spíše působila jako žena přímá, racionální a rozhodná, která se dovede postavit na vlastní nohy. 
Zažil jsem s ní však několik okamžiků, kdy se jí objevila slza v oku. Neříkám to proto, abych tu vzbuzoval 
nějaké sentimentální vzpomínky. Bylo to velmi rezervované, ale bylo to hluboce v ní. A to mě oslovilo. Byla v ní 
citlivost, kterou skrývala, jako by se za ni styděla. Jsem rád, že jsem tyhle momenty poznal, byly pro mě důležité 
a paní Olgu mi ještě více přiblížily.  

Václav Malý – biskup, člen správní rady výboru dobré vůle – nadace olgy havlové 

Ošklivý únorový den
Však také Olžinu obětavost a skromnost záhy docenila veřejnost. Nikdy nezapomenu na ten ošklivý únorový 
den před dvanácti lety, kdy tisíce lidí stály v děsném mrazu dlouhé hodiny, aby se mohly poklonit její rakvi 
v skleněné apsidě Pražského hradu. Pokud by někdo náhodou nechápal, co Olga pro svého muže znamenala, 
za všechno mluví tichá scéna z jejího pohřbu ve vynikajícím Kouteckého a Jankově dokumentu Občan Havel 
a záběr zezadu na Václava v zácloně u okna.  

Jan Rejžek - publicista, divadelní, literární, hudební a filmový kritik 
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VÁCLAV O OLZE

„Jak už to u mnohých smrtelníků bývá, i můj život byl provázen různými citovými vztahy a na mém nebes-
kém kontě je rozhodně víc než jen jeden hřích. Přesto jednou mou základní životní jistotou nedokázalo 
- aspoň zatím - nic otřást. Tou jistotou je Olga. Známe se třiatřicet let, třicet let jsme spolu, třicet let proží-
váme všechno možné i nemožné; i kdyby nebylo ničeho jiného, už tohle nás pochopitelně svazuje a bude 
zřejmě svazovat pořád. Jsme povahy velmi různé: já buržoazní dítě a věčně rozpačitý intelektuál, ona pro-
letářské děvče značně samorostlé, nesentimentálně střízlivé, občas dost hubaté a protivné, zkrátka osoba, 
kterou nelze opít rohlíkem. 

Jako onen rozpačitý intelektuál, navíc vyrostlý v láskyplně pevném sevření dominantní matky, a už proto 
bytostně potřebující vedle sebe energickou ženskou, které by se mohl pořád na něco ptát a které by se 
zároveň mohl pořád trochu obávat, toužící tedy po závislosti na někom ženského rodu a po opoře v něm, 
nalezl jsem kdysi v Olze přesně to, co jsem potřeboval: mentální odpověď na mou mentální roztřesenost, 
střízlivého korektora mých potrhlých nápadů, soukromou oporu mých veřejných dobrodružství. Celý život 
s ní všechno konzultuji (posměváčkové tvrdí, že se dožaduji i souhlasu s hříchy, jimiž jí ubližuji, a že se s ní 
radím o problémech, které mi přináší má občasná citová odstředivost); bývá prvním čtenářem mých textů, 
a i když jím náhodou není, rozhodně mi je hlavní autoritou při jejich posuzování; její schopnost dávat naje-
vo i pocity, které by mi má chorobná zdvořilost nikdy vyjevit nedovolila, mne nakonec občas chrání před 
vřavou světa a nebezpečím, že se v ní zcela rozplynu. 

Umím si pro sebe představit ideálnější životní partnerky, přesto si ale - kupodivu - nedovedu představit, že 
bych žil s někým jiným (čímž způsobuji nejedné vzácné bytosti neštěstí, které pak nesu stejně těžce jako 
ona). S Olgou si už asi dvě stě let nevyznáváme lásku, přesto ale oba cítíme, že jsme od sebe zřejmě neod-
tržitelní.“ 

Dálkový výslech, Edice Expedice 1986

VZPOMÍNKY
Má první žena pocházela z dělnického prostředí, prožila drsné dětství a od mládí měla vypěstovaný velmi silný 
cit pro každý falešný tón a každý patos. Dovedla si dělat legraci z mnoha lidí včetně mě, jakmile jsme se stali 
patetičtí, sentimentální nebo podobně. Když jsem třeba měl všelijaká důležitá vyjádření a tak trochu se jako 
krocan naparoval svou důležitostí, tak ona byla přesně ten, kdo první se mi posmíval a usvědčoval mě. Byla tím, 
kdo mě měl pod kontrolou a s ohledem na nějž jsem - řekněme - nepřesáhl určitou míru. 

V rozhovoru pro Magazín DNES, 2006

Ona byla spíš, bych řek, takovou jakousi mravní jistotou v tom prostředí, nebyla žádným ideologem či politicky 
profilovanou osobou, ale dovedla naopak velmi přesně vycítit, kdo moc žvaní nebo kdo se vytahuje nebo kdo 
je trošku příliš pyšný a nebo zase naopak příliš skromný, takové to elementární lidské cítění měla, a byl to 
jeden z důvodů, proč měla asi takovou autoritu, proč se těšila takovému respektu.   

V dokumentu „Příběhy slavných – Paní Olga“, 2006
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Praha 7. června 2010
Milí přátelé,
není nic podezřelého na tom, že si připomínáme další z mnoha dvacátých výročí, protože vždycky je někomu či 
něčemu dvacet. Dvacet je letos i Výboru dobré vůle, který založila má první žena Olga jako jednu z prvních na-
dací - ne-li vůbec první - po roce 1989. Vzpomínám si, že to tehdy začalo dost nenápadně: chtěla si uhájit svou 
osobní integritu a jistou míru nezávislosti na mé politické funkci a současně dát smysl nové roli, v níž se tak 
trochu proti své vůli ocitla. Ve skutečnosti však tvrdohlavě pokračovala v tom, oč usilovala celý život: nebýt obětí 
sentimentu, ale promyšleně, cílevědomě a neokázale pracovat pro dobrou věc. Když se na to dívám s odstupem, 
byla to ale přece jen změna dost zásadní. Se svými přáteli a spolupracovníky totiž začínala nenápadně měnit 
poměr mezi státním, veřejným a soukromým, mezi ziskem a charitou, mezi státem a občanskou společností. 
Svým nenapodobitelným způsobem pomáhala svému okolí uvědomovat si, co znamená být občanem v demo-
kratických poměrech. Od té doby vznikly stovky dalších nadací a obecně prospěšných společností, které našly 
své uplatnění, a já se raduji, že Olžino dílo - Výbor dobré vůle - pokračuje. Dovolte mi, abych poděkoval všem, 
kteří ve Výboru obětavě pracují, a blahopřál laureátům letošní Ceny Olgy Havlové.

Váš Václav Havel 
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BOHDAN HOLOMÍČEK

„Bohdan Holomíček je vzácný fenomén české kultury. Fotograf přátelských setkání, zachycující pozitivní si-
tuace, okamžiky milosti, záblesky lásky za magického přispění světla.“ Tak dnes již legendárního fotografa 
Bohdana Holomíčka charakterizovala Anna Fárová. Není to fotoreportér ani dokumentarista – jeho snímky 
jsou více osobní a v souhrnu vytvářejí památník nevšedních okamžiků všedního života.

Bohdan Holomíček se narodil 14. srpna 1943 ve vesnici Sienkiewiczowka na Ukrajině. V roce 1947 využí-
vají jeho rodiče, matka Ukrajinka a otec Volyňský Čech, možnost přesídlit do Mladých Buků v Krkonoších. 
V osmé třídě dostává k Vánocům sovětský fotoaparát Smena a deset kinofilmů, které ještě týž večer všech-
ny exponuje. 

V roce 1960 se vyučil elektrikářem v Poříčí u Trutnova. Ve zdejší elektrárně pracuje kromě základné vojen-
ské služby (1963-65) až do roku 1968. Následující rok je zaměstnán v trutnovském muzeu. V roce 1969 
poprvé vystavuje své fotografie. Po roce 1969 pracuje v podniku Geoindustria a od roku 1971 je zaměst-
nán jako údržbář v Centrální výtopně v Janských Lázních. Od roku 1995 na volné noze. 

Od roku 2004 intenzívně ve své práci využívá digitální technologie a v současnosti ho čím dál více zajímají 
audiovizuální projekce. 
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