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Narodila se 11. ãervence 1933 v Praze. VyrÛstala na praÏském ÎiÏ-

kovû a mûla dosti tvrdé dûtství. Od sv˘ch patnácti let se starala jak

sama o sebe, tak i o pût dûtí své star‰í sestry. Pracovala jako úãet-

ní, skladnice, prodavaãka. S Václavem Havlem se seznámila v ro-

ce 1953 a v roce 1964 se za nûj provdala. Pak pracovala jako uva-

dûãka v Divadle Na zábradlí, kde Václav Havel pÛsobil, a odkud

v roce 1968 ode‰li.

V dobû vûznûní Václava Havla pokraãovala místo nûj v práci na

samizdatové edici Expedice a byla proto obvinûna z podvracení

republiky. Z dopisÛ, které jí Václav Havel adresoval z vûzení,

vznikla pozdûji kniha „Dopisy Olze“, pfieloÏená dnes do mnoha

jazykÛ. Spolupracovala téÏ na vydání Originálního videojournalu,

kter˘ dokumentoval ãinnost disentu v âeskoslovensku.

V tradici V˘boru na obranu nespravedlivû stíhan˘ch zaloÏila

s pfiáteli z Charty 77 poãátkem roku 1990 „V˘bor dobré vÛle“.

V roce 1992 zaloÏila Nadaci Olgy Havlové a ãlenové V˘boru dob-

ré vÛle se stali ãleny její správní rady, jíÏ paní Olga Havlová pfied-

sedala. Hlavním cílem V˘boru dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové

je pomáhat lidem se zdravotním postiÏením, lidem opu‰tûn˘m

a diskriminovan˘m v jejich zafiazení do spoleãnosti.

âinnost V˘boru dobré vÛle zaãala b˘t brzy známá i v zahraniãí.

V nûkter˘ch zemích Evropy i v zámofií vznikly organizace k pod-

pofie hlavních cílÛ nadace.

K pátému v˘roãí zaloÏení V˘boru dobré vÛle se paní Olga roz-

hodla, Ïe V˘bor dobré vÛle – Nadace Olgy Havlové bude kaÏdo-

Îivotopis paní Olgy Havlové
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Mil˘ otãe, mil˘ Puzuku, milá Kvûto,

zdravím vás ze svého dal‰ího pobytu v Ruzyni. Nemûjte o mû sta-

rosti, já se neztratím. Posílám vám dopis pro Olgu, protoÏe ne-

vím, kde je a jak je to na Hrádeãku s po‰tou.

V. 

Milá Olgo,

astrologové mûli, jak se ukazuje, pravdu, kdyÏ mi pfiedpovídali na

tenhle rok zase vûzení a kdyÏ fiíkali, Ïe bude horké léto. Tady je

skuteãnû hrozné horko, je to jakási permanentní sauna. Mrzí mû,

Ïe Ti má nová basa zpÛsobí asi hodnû komplikací. Podle mého

názoru bys mûla zÛstat na Hrádeãku, hospodafiit tam, starat se

o políãko, zvelebovat dÛm, chodit se psy k rybníku atd. VÏdycky

by tam s Tebou mohl b˘t nûkdo z rodiny nebo nûktefií pfiátelé,

ktefií by tam chtûli trávit dovolenou. Nemá smysl, abys byla

v Praze – mnû tady nemÛÏe‰ nijak pomoct a co bys tu celé dny dû-

lala? Ostatnû byt jsme beztak pÛjãili. Bylo by ov‰em zapotfiebí,

abys zaãla jezdit autem, abys mohla na nákupy apod. A nebyla po-

fiád na nûkoho odkázaná. Zkrátka mûla bys Ïít, jako bych byl nû-

kde na v˘letû, tedy úplnû normálnû. Tím mi nejvíc pomÛÏe‰: kdyÏ

budu vûdût, Ïe se má‰ dobfie a Ïe je o Tebe postaráno. Jak dlouho
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roãnû udûlovat „Cenu Olgy Havlové“ osobnosti se zdravotním

postiÏením, která se velmi zaslouÏila o zlep‰ení podmínek Ïivota

zdravotnû postiÏen˘ch. Podobnû jako jiné její aktivity, i tato cena

má pÛsobit na lep‰í poznání Ïivota lidí s postiÏením, na vnímání

jejich specifick˘ch potfieb a integraci do spoleãnosti.

V roce 1991 jí norská nadace Stiftelsen Arets Budeie udûlila

prestiÏní cenu „Îena roku 1991“. V roce 1995 byla ocenûna me-

dailí Pfiemysla Pittra a stala se „Îenou roku 1995“ âeské repub-

liky.

Paní Olga Havlová se cel˘ Ïivot neúnavnû vûnovala vytváfiení

podmínek pro vznik obãanské spoleãnosti. Tento odkaz zanecha-

la i nadaci, kterou zaloÏila.

Zesnula v Praze dne 27. ledna 1996.

M. â.
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Koneãnû dé‰È! A boufika! Na zdej‰ím vnitfiním klimatu se to sice

tak hned neodrazí, ale pfieci je to úleva! UÏ jsem se bál, Ïe se udu-

sím! Teì mám v˘bornou náladu. Budu Ti psát vÏdycky, jen kdyÏ

budu mít dobrou náladu; budu-li mít deprese, nechám si je pro

sebe. Mrzí mû, Ïe jsem mezi dvûma vûzeními zase nestihl napsat

hru. Není to krize psavosti – pí‰u furt rád (a zvlá‰È tady mám chuÈ

psát, kdyÏ nemÛÏu) – ale spí‰ jakási krize nápadÛ. Toho Fausta

mám sice promy‰leného a skoro do pÛlky napsaného, ale pofiád

s tím nejsem moc spokojen. Chtûl bych napsat jednou zase nûco

nesporného, ne nûco, co by se líbilo jen podivínÛm (jako Horsk˘

hotel). Zkusím si toho Fausta tady trochu prom˘‰let. Mám urãi-

tou ‰anci, Ïe tu budu mít angliãtinu, to by bylo príma – * – MoÏná

jsi uÏ zjistila, Ïe máme v praÏském bytû novou vloÏku do zámku.

2 klíãe mám tady, jeden jsem nechal u sousedky pro na‰eho ná-

jemníka – z toho se dají udûlat duplikáty. Museli ho vymûnit, pro-

toÏe star˘ klíã tam ne‰el. Ne‰el tam proto, Ïe t˘Ï den ráno byla uÏ

jednou vloÏka vymûnûna. Bylo mi to vysvûtleno tím, Ïe se

Bezpeãnost domnívala, Ïe jsem doma a Ïe neotvírám – proto tam

vnikla, a kdyÏ mne nena‰la, nechala vymûnit zámek, kter˘ byl po-

zdûji – pfii DP – znovu vymûnûn. Já doma nebyl, protoÏe jsem se

potloukal po mûstû a uÏíval svobody – jako bych tu‰il, Ïe ji mám

tak brzo zase ztratit. Na‰li mû pak pfii jedné náv‰tûvû. Mûl jsem pfii

tom v˘roky ve stylu Honzy Nûmce, coÏ se moc k mé klidné povaze

nehodí, ale mû nic vtipnûj‰ího nenapadlo. Byl to takov˘ emotivní

v˘raz bezmoci, kter˘ si oni vysvûtlili tím, Ïe jsem chtûl pr˘ okouz-

lit jednu sleãnu, která to sly‰ela. No nic. Uvidíme. Stfieda – ráno:

vedro pokraãuje – sen o Formanovi – 

Va‰ek

na tomhle v˘letû budu, ov‰em nevím, nedûlám si iluze, a vlastnû

o tom témûfi nepfiem˘‰lím. VÛbec o na‰em „pfiípadû“ moc nepfie-

m˘‰lím – není totiÏ o ãem pfiem˘‰let: ta vûc je jasná a mnû je taky

jasné (po v‰ech zku‰enostech), co a jak mám dûlat. Myslím na do-

cela jiné vûci. A mrzí mû, Ïe o nich nemÛÏu psát. Vûzení jako ta-

kové je ov‰em dûsná otrava, koho by bavilo celé dny jen civût do

zdi, ale sná‰ím ho s kaÏd˘m nov˘m pobytem líp, protoÏe moc vû-

cí, které mne dfiív vyvádûly z míry, mne teì nemÛÏe pfiekvapit ne-

bo rozházet. Nejvût‰í starost mám, jestli kvÛli mnû nemají nûkte-

fií lidé venku potíÏe; o tom mi, prosím, napi‰. Jsem hroznû rád, Ïe

mne zastupuje Dr. Danisz, i kdyÏ to asi není nadlouho. Moc po-

zdravuj Andulku a dej jí, prosím, mÛj dopis pfieãíst. Je mi líto, Ïe

jí nemÛÏu psát, ale ona by mi snad napsat mohla. KaÏd˘ podveãer

poslouchám skotaãení dûtí na nedalekém hfii‰ti, takÏe mám pfieci

jen jak˘s tak˘s kontakt s vnûj‰ím svûtem. Trochu zkou‰ím jógo-

vat, ale je tu na to málo místa; kaÏd˘ pohyb musí b˘t na milimetr

vypoãítán. A taky je na to dost horko. Kdybys mi posílala balík,

tak jako obvykle: ‰Èávy v prá‰ku, citróny, plátkov˘ s˘r, doutníky,

trochu inst. kakaa apod. A hlavnû mi hodnû pi‰; ví‰ pfiece, jak tu

je pro ãlovûka kaÏdá informace dÛleÏitá. Vãetnû takov˘ch infor-

mací, jak sná‰í ná‰ trávník to sucho. Zatím konãím, nechám si

místo, kdyby mû je‰tû nûco napadlo.

Líbe Tû Va‰ek

Pozdravuj v‰echny pfiátele! Janu TÛmovou, oba Brabence, Martu

(ãekám na zprávu, co se jí narodí), Zdenu a v‰echny. Taky Tondu!

(Mûli jsme docela príma „poslední veãefii“ – jen mne mrzí, Ïe jsem

se aÏ pfiíli‰ roz‰oupl; moÏná to nûkomu vadilo.)

P.S. DÛleÏité! Koupil jsem od Trinkyho krásnej obraz! Je tfieba mu

poslat 5 000!


