
Ocenění pro paní Mathilu Nostitzovou 

Ve středu 19. ledna Město Planá již podruhé udělilo Ceny města Planá. Cena náleží těm, kteří 
se zasloužili o rozvoj a dobré jméno města nebo se aktivně podíleli na komunitním životě 
v Plané.  

Za rok 2021 byli oceněni čtyři osobnosti neodmyslitelně spjaté s městem Planá. Ocenění bylo 

uděleno paní Mathildě Marii Nostitz-Rieneck in memoriam, panu Miroslavu Kalašovi, panu 
Karlu Havlovi in memoriam a panu Jaroslavu Šaškovi.  

V tomto čísle Plánského měsíčníku vám přinášíme rozhovor s paní Hrádkovou, zástupkyní 
nadačního fondu Mathilda, která přebírala Cenu města Planá udělenou paní hraběnce 

Mathildě Nostitzové.  

Jak se daří nadaci v této době?  

Já doufám, že dobře. Paní hraběnka byla tváří a dobrou duší nadace. Přinášela podněty, 
dělila se o bohaté zkušeností a také měla kontakty, které neváhala použít pro dobro 

nadačního fondu. U zrodu nadačního fondu stála hraběnka Mathilda a Luboš Krapka, který 
nadaci řídí dodnes.  Nadační fond žije díky štědrým sponzorům a také jednotlivým 

soukromým dárcům. Všem patří velký dík.  

Na stránkách nadace jsem viděla, že lidé mohou podpořit nadaci i DMSkou.  

Ano, to docela dobře funguje. Pro nadaci je důležitá propagace její činnosti v každém médiu, 

ať už je to spot v televizi nebo článek v časopise. 

Kromě finanční pomoci, lze pomoci nějak jinak?  

Největší pomoc je právě ta finanční. V potravinovém řetězci máme umístěnou veřejnou 
sbírku-kasičky v podobě bílého psa. Je úžasné vidět, že lidé jsou všímaví a drobnými 
finančními dary přispívají. Takto získané peníze pomáhají našim nevidomým spoluobčanům 
při pořízení kompenzačních pomůcek, např. i vodicího psa. Podpořit nás může každý také 

koupí kalendáře, který každoročně vydáváme. Pořádáme také golfový turnaj a další 
charitativní akce, jejichž výtěžek putuje na nákup hudebních nástrojů pro nevidomé. Více 
informací najdete na našich webových a facebookových stránkách. 

Je dostatek vycvičených pejsků pro vaše klienty?  

První fázi života štěňata prožijí u předvychovatelů. Tito skvělí dobrovolníci naučí pejsky 
základním dovednostem. Až pak si je převezmou zpět kolegyně-instruktorky odborného 
výcviku a naučí je všemu, co musí vodicí pes zvládat. Pejsci, v průběhu dospívání také 
prochází přísnou veterinární kontrolou.  Ing. Jasenovcová, vedoucí výcviku, eviduje všechny 
žadatele, kteří mají zájem o pořízení vodicího psa. 

Jak jste se s paní Nostitzovou poznaly?  

Poznaly jsme se v nadačním fondu, kam jsem nastoupila do pracovního poměru.  

Mohla byste nám na paní Nostitzovou vyprávět nějakou vaši vzpomínku?  



Vzpomínek je dost. Vybavuji si naše první setkání a vřelost, s jakou mne paní hraběnka 
přivítala. Velmi si vážila práce celého kolektivu. Já osobně mám na paní Mathildu jen ty 

nejlepší vzpomínky. Všechno, co dělala, bylo od srdce s vysokou mírou empatie. 

Co pro vás znamená práce v nadaci?  

Je to charita, je to pomoc, ale především práce, která dává smysl.  

Kde si cenu vystavíte?  

Vystavíme ji v kanceláři. A samozřejmě se na našich webových stránkách pochlubíme, aby 

lidé věděli, že Planá na paní hraběnku nezapomněla.  

Děkuji za rozhovor. 

Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury 


