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Ceny VIA Bona 2009

Ředitelka hospicu Tereza Dvořáková s Mathildou Nostit-
zovou děkují Marku Stanzlovi, v pozadí Salvador Anglada, 
generální ředitel Telefónica 02 Czech Republic

Jiří Bárta, ředitel
Nadace VIA

Jaroslavu Sklenářovi blahopřál Karel Schwarzenberg společně s Radanou Waldovou 
a Jiřím Waldem, který byl členem hodnotící komise 

1 000 000 Kč, svůj čas i práci věnoval Jaroslav Sklenář Ob-
čanskému sdružení Surya, které v letech 2006–2008 postavilo školu 
pro děti žijící v oblasti Zanskar v indickém Himálaji. Je to dnes 
jediná škola v kraji, která funguje po celý rok – včetně období kru-
tých mrazů, a to díky vytápění energií ze slunečního záření.  
2 000 000 Kč daroval Marek Stanzel na výstavbu a provoz Hos-
pice Dobrého Pastýře v Čerčanech. Jedinému lůžkovému hospici 
ve Středočeském kraji dnes Marek Stanzel pomáhá získávat kontakty.
10 000 000 Kč rozdělila fi rma T-Mobile mezi neziskové organizace, jejichž pro-
jekty vybrali sami zaměstnanci. Ti se také účastní programu „Jeden den pro váš dobrý 
skutek“, který jim umožňuje strávit den placený fi rmou při pomoci potřebným nebo 
při veřejně prospěšné činnosti. Loni takto pomáhala pětina zaměstnanců...
Tři příběhy, tři vítězové 12. ročníku prestižního ocenění za fi remní a individuální 
fi lantropii – Cen VIA Bona. Jedna z největších českých nadací VIA tak děkuje těm, 
kteří neváhají fi nančně, materiálně či jiným způsobem pomáhat druhým. Hodnotí-
cí komise letos dále ocenila dobročinné aktivity ČSOB, olomoucké fi rmy Josef Kva-
pil, a. s., a grafi ka Pavla Cindra. více informací najdete na www.sanquis.cz

O fi lantropii
V pražské rezidenci velvyslance 
USA se 22. září tohoto roku už po dvanác-
té předávaly ceny VIA Bona. Nadace VIA 
ve spolupráci s americkým velvyslanectvím 
jimi vyjadřuje uznání fi rmám i jednotlivcům, 
kteří pomáhají svému okolí. 
Krásné prostředí rezidence, které pro nás 
po desítky let symbolizovalo svobodný svět, 
jako by vyzývalo k otevřené diskuzi o fi lan-
tropii v Čechách. A tak se stalo, že si několik 
organizátorů, dárců a obdarovaných začalo 
vyměňovat své názory a zkušenosti. Bylo 
nám z toho všem nakonec smutno, i když 
jsme se snažili vést své příběhy v humorném 
tónu. Shodli jsme se totiž na tom, že jsme 
značnou částí naší společnosti vnímáni jako 
lidé, kteří využívají dobročinných aktivit 
k zamaskování nějakých jiných, zpravidla 
materiálních cílů. „Proč to děláte? Co z toho 
máte?“ To jsou nejčastější otázky, které jsou 
nám všem opakovaně kladeny. Přítomná 
lékařka, která z darů sponzorů a díky vlast-
nímu nasazení vybudovala hospic, v této 
souvislosti poznamenala, že jsme vnímáni 
jako pozitivní devianti, odchylující se od sou-
časných společenských norem. 
Pozitivní devianti! Ale tak to přece není... 
Filantropie vychází z tradičních hodnot naší 
civilizace, a tak ji máme takříkajíc všichni pod 
kůží. Všichni! Vždyť to pravidelně potvrzují 
i pozitivní reakce mnoha spoluobčanů při 
nejrůznějších domácích i světových kata-
strofách. Lidé pomáhají obětem povodní či 
zemětřesení a neptají se: „Proč? Co z toho 
budu mít?“
Komenský složil fi lantropům povzbudivý 
hold slovy: „ Komukoli prospěti můžeš, 
prospívej rád, možno-li celému světu. 
Byloť již dávno řečeno, že sloužiti a pro-
spívati jest vlastností povah vznešených“. 
A tak pěstujme fi lantropii a nenechme se 
znechutit občasnou českou malostí. Bude 
nám všem lépe. 
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