VĚRA HAVELKOVÁ
Tvořit mě bavilo odjakživa a postupně jsem zjistila, že obzvlášť tíhnu ke spojení kovu a drahého
kamene nebo skla. Také se sama ráda zdobím autorskými šperky - převážně z dílen jiných
autorů. A ještě mám jednu mánii, a to jsou andělé. Ani jsem neměla v úmyslu je sbírat, ale
najednou jsem zjistila, že jich mám doma v různých podobách přes třicet, a stále přibývají.
Takže je tak nějak přirozené, že nejčastěji vyrábím anděly z drátu a korálků. Bez mučení
přiznávám, že se občas nechám inspirovat od zkušenějších "kolegů" na internetu. Češi jsou
úžasně tvořivý národ. Používám převážně postříbřený drát s měděným jádrem, který krásně
"nebesky" svítí a andělům obzvlášť sluší zejména v kombinaci s bílou a růžovou barvou korálků.
Měděný drát je zase nádherně tvárný a krásně ladí s červenou a zelenou.

Jsem iniciátorkou a spoluzakladatelkou neziskové organizace Medvídek - spolek rodičů a
přátel dětí s autismem. Oficiální sídlo je v Nižboru, kde bydlím. Mám dvě děti, mladší syn, dnes
téměř 15letý, má dětský autismus. Spolek vznikl ještě jako občanské sdružení (název se změnil
kvůli změně v zákoně) v roce 2008. Tehdy jsme se ještě s dalšími rodiči domluvili a na radu
Aleny Peckové, zakladatelky Klubíčka Beroun, založili Medvídek, aby nás, rodiče autistických
dětí, bylo na oficiálních místech víc slyšet a abychom mohli společně "táhnout za jeden
provaz." Brzy po založení organizace nám Rodinné centrum Slunečnice Beroun nabídlo svou
hernu k našim pravidelným schůzkám, a tak to zůstalo dodnes. Spolek Medvídek tady každý
měsíc pořádá setkání pod názvem Klub autistů. Skutečně aktivních rodin je jen pár, ale rádi se
sejdeme u kávy a "pokecáme" o tom, co nás trápí, zjistíme, co je u koho nového, předáme
nové kontakty na odborníky atd. Občas ve spolupráci s RC Slunečnice uspořádáme přednášku
nebo besedu či workshop s nějakým odborníkem v oblasti autismu. Medvídek také každý rok
2. dubna, na Mezinárodní den povědomí o autismu, dělá osvětu - především šíříme informační
plakáty o autismu a o našem spolku.

