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„Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář.“
Jiří Suchý
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Je začátkek dubna 2022, lidé z okolí předpovídají, jak dlouho potrvá válka na Ukrajině, kolik lidí bude ještě zraněno a zabito, jaké další sankce na sebe znepřátelené
strany světa uvalí. Jisté je, že každá válka jednou skončí, a já vím, jak by měl vypadat
spravedlivý mír:
1. Ruští vojáci zůstanou na Ukrajině do té doby, než postaví to, co rozbořili, aby si
lidé na celém světě zapamatovali, že po zločinu přichází trest.
2. Vůdce „bohatýr“, který válku začal, bude zavřený. Možná i mezi blázny.
Gorogová Natália

Pražáková Julie

Horváth Adrian

Už se začínám bát, že někdo vyhlásí můj mír za naivní. Ano, to politici nakonec dohodnou mír, který bude jistě realistický, ale nebude spravedlivý.
Válka na Ukrajině změní mnohé. I zadluženou, sociálně rozpolcenou Evropu, která
zůstane bez rozhodujícího faktoru rozvoje – energie. Tato doba bude příležitostí pro
vzdělané a pracovité lidi, ke kterým jistě patří i naši stipendisté. Uskutečnit změnu
sociálního systému, který vydrží alespoň 75 let, bude velký cíl do konce století. Jde
o podobnou výzvu, jakou měli před sebou lidé po druhé světové válce.
Celý systém musí mít výrazně méně zákonů a nařízení, ve kterých se každá dobrá věc ztrácí. Doporučil bych zjednodušit počet zákonů na základní desatero. My,
křesťané, bychom jistě neměli nic proti vypuštění prvních tří přikázání týkajících se
povinností k Bohu, protože velká část společnosti s Ním nemá vypořádané vztahy.
První z nich bych nahradil tím, o čem jsem psal v úvodu: To, co druhému rozbiju
a zničím, musím obnovit.

Mašková Adélka

Šnajdrová Vladimíra

Vonášková Anežka

Rudzanová Diana

Obrazová Barbora

Dandášová Nikol
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Druhým nařízením by bylo, že silnější chrání slabšího. Když jsem byl přijat do skautu
jako sedmileté „vlče“, řekli nám, že pozdrav skautů jsou zdvižené dva prsty, z nichž
prostředníček je přeložen přes ukazováček,
což symbolizuje právě tuto skutečnost, že silnější chrání slabšího.

17

Třetí náhradní přikázání je též jasné. Vychází
ze vzpomínky na Československo koncem
80. let, kdy se z disentu vynořili na „světlo
světa“ sympatičtí chlapíci a jeden z nich pronesl větu, které každý slušný člověk rozuměl.
Ačkoli vím, že tato myšlenka nebude nikdy
platit doslovně, pojďme o její naplnění alespoň usilovat: Pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí.
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Pro vysokoškoláky

O Nadaci pro rozvoj vzdělání
Vážení přátelé,
s radostí píšu, že naše Nadace pro rozvoj vzdělání pomáhá dětem a mladým lidem již 20 let.
Když ji v roce 2001 Václav Foglar, Peter Vajda a Fedor Gál zakládali, přáli si, aby napomáhala myšlence
rozvoje všeobecné vzdělanosti, a to výlučně prostřednictvím podpory konkrétních mladých lidí, kteří rozumějí
tomu, jak přínosné je kvalitní vzdělání nejen pro ně samotné, ale i pro společnost.
Je tomu už 20 let, co správní rada neúnavně profiluje nadaci, hledá nejúčinnější formy podpory, cílové skupiny i externí odborníky, kteří nám mohou dát informace a dobré rady. A tento proces hledání, modifikování
a zlepšování vyplývá ze setkávání a stálé snahy správní rady, jejímiž členy jsou: předseda Václav Foglar
a členové Libuša Vajdová, Alexandra Šlosarčíková a Olga Trčková. Zřizovatelem nadace a štědrým donorem
je společnost PROXY - FINANCE a.s.
A jak jsme si vedli v roce 2021? V souvislosti s touto otázkou, mi dovolte nejprve zmínit několik čísel a dále
stručně zrekapitulovat naše podpůrné programy. V různých oblastech vzdělání jsme poskytli finanční pomoc 81 jednotlivcům a 3 organizacím. Dárci věnovali nadaci 1 462 000 Kč. Obdarovaným jsme rozdělili
1 154 350 Kč.

Lehčí rozběh
Projektem Lehčí rozběh naše nadace zahájila svoji činnost, a protože je o něj stále zájem, trvá dodnes.
Jsme jediná nadace, jež aktivně podporuje slovenské studenty, kteří přišli studovat do České republiky.
Naše stipendium jim pomáhá vyrovnávat se s novým prostředím a počátečními výdaji při studiu v jiné zemi.
Stipendijní program je určen slovenským studentům prvních ročníků vysokých škol v České republice a českým studentům na Slovensku.
Žadatelé o stipendium dostali za úkol napsat esej na téma: Jak chci v budoucnu pomáhat potřebným a přispívat tak myšlence filantropie. V roce 2021 získalo stipendium 48 studentů.
Nadace přiděluje každému studentovi stipendium ve výši deseti, patnácti nebo dvaceti tisíc korun na školní
rok, avšak v případech, kdy je sociální situace uchazeče opravdu vážná, může jít i o částku vyšší. Studenti
dostávají polovinu stipendia v zimním a druhou polovinu v letním semestru. V roce 2021 bylo na projekt
vynaloženo 393 500 Kč.
TURZOVKA

Nadace se za 20 let své činnosti vyprofilovala jako organizace na pomoc studentům, kteří se rozhodli studovat
v zahraničí. Studenti žádají o stipendia prostřednictvím 3 programů, a to Za vzděláním do zahraničí, Lehčí
rozběh a Jednotlivci. Naše další programy pomáhají zejména zdravotně nebo sociálně hendikepovaným
dětem.
To, že jsou počítače v dnešním světě pro děti nepostradatelné, platí pro ty tělesně postižené dvojnásobně,
proto jim nadace pomáhá s jejich nákupem prostřednictvím projektu PC pro hendikepované děti. V minulém roce také pokračoval projekt Krok k lepšímu zaměstnání, který je určen dětem v pěstounské péči,
v domech na půl cesty a dětských domovech.
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Do budoucna je naším záměrem v těchto programech pokračovat, protože nejen reakce studentů nás utvrzují
v tom, že plní svůj účel a pomáhají konkrétně a na správném místě.

Vážení přátelé, závěrem bych ráda vyjádřila velké poděkování našim donorům. Vážíme si každé finanční
podpory, přičemž neděláme rozdíly mezi velkými a malými dary, protože za každou darovanou korunou
vidíme dobré srdce a chuť podělit se o své zdroje s těmi, kteří to aktuálně potřebují. Bez vaší dobré vůle by
naše nadace nemohla pomáhat.
Děkujeme a zároveň prosíme, zachovejte nám svoji přízeň.
S úctou
Tatiana Čabáková,
ředitelka Nadace pro rozvoj vzdělání
Benčík Benjamin

Duchoslavová Dana

Fučelová Naďa

Horičková Tereza

Katonová Diana

Kollárik Lukáš

Krížová Lenka

Krížová Radka

Kulichová Alžbeta

Pavlíková Ivana

Požgayová Katarína

Prášil Filip

Dobrovolnictví
Nadace pro rozvoj vzdělání se dlouhodobě snaží nejen o podporu potřebných, ale i o šíření myšlenky, že
každý, kdo od naší nadace dostal finanční dar, v sobě nese závazek pomoci komukoliv, kdo bude pomoc
potřebovat. A nemusí se nutně jednat jen o pomoc finanční…
V roce 2021 nám jako dobrovolnice pomáhaly studentky Lenka Krížová a Magdalena Lišková.
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Lehčí rozběh
Jméno

Částka

Škola

Fakulta/obor

Praha

Jméno

Částka

Škola

Fakulta/obor

Turcelová Natália

10 000 Kč

ČZU v Praze

Ochrana krajiny, využ. přírodních zdrojů

10 000 Kč

Univerzita Karlova v Praze

2. lékařská fakulta

Benčík Benjamin

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

Vavrek Denis

Duchoslavová Dana

7 500 Kč

ČVUT v Praze

Fyzioterapie

Brno

Fučelová Naďa

7 500 Kč

ČVUT v Praze

Informatika

Cedzová Linda

5 000 Kč

MUNI v Brně

Ekonomika a management

Horičková Tereza

7 500 Kč

ČVUT v Praze

Architektura

Chochula Miroslav

7 500 Kč

MUNI v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

Katonová Diana

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

2. lékařská fakulta

Duchoslavová Kristína

5 000 Kč

MUNI v Brně

Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost

Kollárik Lukáš

5 000 Kč

ČVUT v Praze

Dopravní fakulta

Ďurišová Miriam

7 500 Kč

MUNI v Brně

Všeobecné lékařství

Krížová Lenka

25 000 Kč

VŠE v Praze

Ekonomie a management

Gorogová Natália

7 500 Kč

MUNI v Brně

Všeobecné lékařství

Krížová Radka

10 000 Kč

VŠE v Praze

Ekonomie a management

Hanesová Nina

10 000 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Chemická fakulta

Kulichová Alžbeta

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

Harajdová Klára

10 000 Kč

MUNI v Brně

Čínská studia

Pavlíková Ivana

5 000 Kč

Univerzita Karlova v Praze

2. lékařská fakulta

Haulíková Soňa

5 000 Kč

MUNI v Brně

Ekonomicko-správní fakulta

Požgayová Katarína

5 000 Kč

VŠCHT v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská

Hladká Ivana

10 000 Kč

MUNI v Brně

Lékařská fakulta

10 000 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Právo a právní věda

Kapustová Klaudia

7 500 Kč

MUNI v Brně

Farmacie

Rudzanová Diana

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta

Kippel Magdalena

10 000 Kč

Mendelova univerzita v Brně

Zootechnika

Stano Samuel

5 000 Kč

VŠE v Praze

Finance

Kohúteková Táňa

10 000 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Biomedicínská technika a bioinformatika

Stanová Michaela

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Studium humanitní vzdělanosti

Lišková Magdaléna

25 000 Kč

MUNI v Brně

Informatika

Šima Dávid

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Všeobecné lékařství

Litvová Emma

5 000 Kč

MUNI v Brně

Lékařská fakulta

Tulík Adam

7 500 Kč

Univerzita Karlova v Praze

Všeobecné lékařství

Miklušová Tamara

5 000 Kč

Mendelova univerzita v Brně

Molekulární biologie

Prášil Filip

Rudzanová Diana

Stano Samuel

Stanová Michaela

Šima Dávid

Tulík Adam

Turcelová Natália

Vavrek Denis

Cedzová Linda

Chochula Miroslav

Duchoslavová Kristína

Ďurišová Miriam

Gorogová Natália

Hanesová Nina

Harajdová Klára

Haulíková Soňa

Hladká Ivana

Kapustová Klaudia

Kippel Magdalena

Kohúteková Táňa

Lišková Magdaléna

Litvová Emma

Miklušová Tamara

Muchová Marta

Paulen Adam
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Lehčí rozběh
Jméno

Částka
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Za vzděláním do zahraničí

Škola

Fakulta/obor

Muchová Marta

7 500 Kč

MUNI v Brně

Filozofická fakulta

Paulen Adam

7 500 Kč

MUNI v Brně

Informatika

Psárska Dominika

6 000 Kč

MUNI v Brně

Etnologie

Sedláková Júlia

7 500 Kč

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Skaličan Samuel

7 500 Kč

MUNI v Brně

Zubní lékařství

Slaninová Kristína

5 000 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Chemie

Stanček Rastislav
Samuel

5 000 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Informační technologie

Škripko Peter

5 000 Kč

MUNI v Brně

Právnická fakulta

Tandlich Dávid

7 500 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Chemie a technologie materiálů

Vašková Ester

5 000 Kč

Vysoké učení technické v Brně

Ekonomika podniku

Pro studenty, kteří jsou cílevědomí a chtějí vycestovat na studijní pobyt, dnes není problémem dostat se
na partnerskou univerzitu v zahraničí, studovat v rámci programu Erasmus nebo absolvovat stáž v cizině.
Jejich hlavní motivací bývá praktické využití cizího jazyka a jeho zdokonalení, poznání jiné kultury, odlišného
způsobu výuky i získání životních zkušeností mimo vlastní zemi. Byť jsou tyto zahraniční studijní cesty zčásti
finančně kryty mateřskou univerzitou a programem Erasmus, musí si studenti pro pokrytí veškerých nákladů
část finančních prostředků obstarat sami. Pokud nemůžou pomoci rodiče, obracejí se i na naši nadaci.
V roce 2021 se těšilo z naší podpory 8 vysokoškoláků a na projekt jsme vydali 285 300 Kč. Všichni studenti
musejí o svém pobytu v zahraničí napsat obsáhlou zprávu, v níž zhodnotí svoje působení na univerzitě nebo
studijní či výzkumné cestě. Tento projekt realizuje naše nadace již 12 let a počet podpořených studentů
dokazuje, že patří k těm, které mladí lidé využívají nejvíce.

ÁLOVÉ

HRADEC KR
PRAHA

Vicianová Miroslava

10 000 Kč

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta lesnická a dřevařská

Záhorjan Mário

10 000 Kč

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Jindrová Ester Júlia

10 000 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta

Kráľová Monika

10 000 Kč

Univerzita Karlova – LF v Hradci Králové

Lékařská fakulta

OBČOV

Jiné

Celkem

BRNO
KŘENOVICE

JOVICE

ČESKÉ BUDĚ

393 500 Kč

ICE

PN
HORNÍ STRO

Psárska Dominika

Sedláková Júlia

Skaličan Samuel

Slaninová Kristína

Stanček Rastislav Samuel

Škripko Peter

Tandlich Dávid

Vašková Ester

Vicianová Miroslava

Záhorjan Mário

Jindrová Ester Júlia

Kráľová Monika

6

Šnajdrová Vladimíra

Obrazová Barbora

VALTICE

Pomkla František
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PC pro hendikepované děti
NORSKO FINSKO
KANADA

O

NIZOZEMSK
KÉ

ÁTY AMERIC
SPOJENÉ ST

SKO

PORTUGAL

NĚMECKO

Počítač, notebook nebo tablet je v dnešním světě již nezbytností. Pro tělesně postižené mladé lidi a děti
to platí dvojnásobně, neboť počítač a speciální programy jsou pro ně nástrojem komunikace se světem,
jejich rukama, když nemůžou udržet v prstech propisku. Proto nadace už několik let financuje projekt
PC pro hendikepované děti.

O

ŠVÝCARSK

PRAHA

Jméno

Částka

Účel příspěvku

Kothánková Kristýna

38 000 Kč

studijní pobyt na univerzitě Polytechnique Montréal,
Kanada

22

České vysoké učení
technické v Praze

Kotková Lenka

40 000 Kč

studijní pobyt na University of Texas at Austin /
McCombs School of Business, USA

25

Vysoká škola ekonomická
v Praze

Obrazová Barbora

20 600 Kč

studijní pobyt na Freie Universität Berlin

22

Univerzita Karlova v Praze

Palouš Daniel

33 700 Kč

studijní pobyt na univerzitě ETH Zurich, Švýcarsko

25

Univerzita Karlova v Praze

Pomkla František

30 000 Kč

studijní pobyt na Norwegian University of Science
and Technology, Norsko

24

Vysoké učení technické
v Brně

Pražáková Julie

35 000 Kč

studijní pobyt na univerzitě Oulu University of Applied
Sciences, Finsko

21

Mendelova univerzita
v Brně

Jméno

Šnajdrová Vladimíra

38 000 Kč

studijní pobyt na NOVA Medical School, Portugalsko

25

Masarykova univerzita

Jendrysek Anna

4 235 Kč

Vonášková Anežka

50 000 Kč

studijní pobyt na univerzitě TU Delft, Nizozemsko

23

České vysoké učení
technické v Praze

Seberová Natalie

15 080 Kč

Celkem

15 080 Kč

Celkem

Kothánková Kristýna

8

Věk

Domovská škola

285 300 Kč

Pražáková Julie

Vonášková Anežka

RYCHVALD

Palouš Daniel

Částka

Účel příspěvku

Věk

Škola

Město

Notebook Asus 5450, SN 6L77062,
model 5450, Label 35474

15

1. Scio Střední škola, Praha 3,
Pedagogické lyceum

Praha

PC monitoru 27" ASUS VG279Q + tablet
Lenovo TAB P11 LTE Slate Grey

12

ZŠ a MŠ, Ostrava-Poruba,
K. Pokorného 1742

Rychvald

Jendrysek Anna

Seberová Natalie
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Učebnice pro nevidomé děti

Jednotlivci

Tento projekt vznikl díky malé knihařské dílně Orbis Tactus, kterou vede paní Klára Novotná. V dílně vyrábějí pro nevidomé děti v integraci speciální učebnice, které jsou z hlediska informací kopiemi učebnic pro
jejich zdravé spolužáky, navíc však obsahují plno krásných hmatových obrázků, které zásadně pomáhají
nevidomým dětem při učení a chápání nové látky. Tyto knihy jsou vyráběny ručně, každá učebnice je tak
originálem a její cena se pohybuje v řádu několika tisíc korun za jeden kus. Tento rok jsme opět významně
podpořili tuto knihařskou dílnu, která potřebovala novou speciální tiskárnu. Na jejím nákupu se kromě naší
nadace podílel i Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.

PRAHA
ANY
DOLNÍ BŘEŽ

CE

JOVI
ČESKÉ BUDĚ

Jméno
Mašková Adela
Moravec Max
Asociace rodičů a přátel
dětí nevidomých
a slabozrakých v ČR

Celkem

Částka
14 670 Kč
7 200 Kč
40 000 Kč

Účel příspěvku
financování nákupu učebnic
v Braillově písmu
financování knih/učebnic
k předbraillské přípravě pro
nevidomé děti
podpora a pomoc nevidomým
a slabozrakým dětem

12
7
–

KLADNO
PRAHA 3×

D HOSTÝNEM

BRNO

Jméno/organizace

Částka

Účel příspěvku

Škola

Město

Dandášová Nikol

17 900 Kč

školné na vysoké škole

32

Vysoká škola podnikání
a práva, a. s.

Ostrava

Fröhlichová Sabrina

40 000 Kč

úhrada bydlení, financováni studia,
pokrytí léčby po onemocnění covid-19

24

Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně

Bystřice pod
Hostýnem

Gál Fedor

50 000 Kč

spolufinancování vydání knihy
Memento mori

76

–

Praha

Masarykova univerzita
v Brně, Ekonomicko-správní fakulta

10 000 Kč

uspořádání studentské soutěže
o nejlepší seminární práci z předmětů
Strategické řízení podniku a Ekonomika
a řízení podniku

–

–

Brno

13 400 Kč

financování volnočasových aktivit –
zpěv, balet

11

ZŠ Vrané nad Vltavou

Praha

4 200 Kč

financování volnočasových aktivit –
harfa, zpěv, klavír

14

ZŠ Vrané nad Vltavou

Praha

–

Ostrava

AMBIS vysoká škola,
a.s., Praha

Kladno

Město

Maxová Ella

CZŠ Rudolfovská, České
Budějovice
Škola Jaroslava Ježka, MŠ,
ZŠ, praktická škola a ZUŠ pro
zrakově postižené, Praha

České
Budějovice

Maxová Linda

Dolní
Břežany

Vzájemné soužití o.p.s.

60 000 Kč

Tábor snů 2021

–

Praha

Žak Tadeáš

30 000 Kč

studium na vysoké škole Ambis v Praze

Celkem

Moravec Max

OSTRAVA 2×
PO
BYSTŘICE

Škola

61 870 Kč

Mašková Adela

10

Věk

Mimo své tematicky zaměřené
projekty podporuje naše
Nadace pro rozvoj vzdělání
i mladé lidi, jež potřebují finanční
pomoc v souvislosti s vlastním
vzděláváním, kterou jim jejich
rodina nemůže poskytnout.
V rámci tohoto programu navíc
výjimečně podporujeme i různé
jiné smysluplné projekty jiných
organizací.

Fröhlichová Sabrina

Věk

–
21

215 500 Kč

Gál Fedor

Žak Tadeáš

Dandášová Nikol

11

Adopce na dálku

Krok k lepšímu zaměstnání
Projekt Krok k lepšímu zaměstnání je určen dětem ve věku od 15 do 19 let, které žijí u pěstounů, v domech na půl cesty a v dětských domovech. Dobrá práce mladým lidem z dětských domovů pomáhá lépe
se zařadit do života poté, co toto prostředí opustí. Naše pomoc je orientovaná na různé směry a formy
vzdělávání. Podporujeme mladé lidi, kteří mají zájem studovat na VOŠ a VŠ nebo se chtějí naučit praktickým
dovednostem – chtějí absolvovat profesní kurzy, které by jim pomohly ve zvýšení kvalifikace a v následném
pracovním uplatnění. Realita je však taková, že nás mladí lidé žádají pouze o financování řidičského kurzu.

PRAHA

Výroční zpráva 2021

dlouhodobá podpora

Pro dětské domovy a děti v pěstounské péči

Nadace pro rozvoj vzdělání se v roce 2004 zapojila do adopce na dálku a začala pravidelně podporovat
devět dětí ze Zakarpatské Rusi, které pocházejí z nejchudší vrstvy. Děti se průběžně mění, odrůstají a odcházejí ze školy. Každé dítě dostává 7 200 Kč na školní rok; peníze jsou určeny na nákup školních pomůcek
a podporu jejich vzdělávání. Na projektu spolupracujeme s Diecézní charitou ostravsko-opavskou v Ostravě.

HRÁDEK

SENOŽATY
DOMAŽLICE
KALUŠ
UŽHOROD

YJ
LOZJANSK
TARASIVKA
LOPUCHIV
RIČKA
KE
OKRA
DOBRJANS
NIMECKA M
KALYNY
TJAČIVKA

Jméno

Částka

Účel příspěvku

Věk

Škola

Město

Byšková Sára

15 000 Kč

kurz autoškoly

18

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6 – Hradčany

Praha

Horváth Adrian

15 000 Kč

kurz autoškoly

18

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Hrádek

Schneiderová Leona

15 000 Kč

kurz autoškoly

19

8 500 Kč

kurz autoškoly

19

Skuhrovcová Petra

Celkem

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa
Velikého 640
Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová
SČMSD, Pelhřimov

Domažlice
Senožaty

53 500 Kč

Car Anhelina

Byšková Sára

12

Horváth Adrian

Skuhrovcová Petra

Ďoloh Marija

Kľučkej Sofia

Drahun Vasyľ

Pavlova Anastasia

Harahonyč Olexandr

Škodeňko Maksym

Heľbyč Nazarij

Ulyč Viktória

13
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Finanční přehled 20 let fungování nadace
2012

1 729 538 Kč

2002

Lehčí rozběh: 255

2003

000 Kč

Lehčí rozběh: 401

2004

000 Kč

Lehčí rozběh: 545 000 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 309 121 Kč
Adopce na dálku: 54 000 Kč
Podpora mimo projekty: 138 141 Kč

1 046 262 Kč

2013

2 113 728 Kč

Lehčí rozběh: 963 500 Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 350 000 Kč

2005

Adopce na dálku: 54 000 Kč
Jednotlivci: 61 000 Kč

1 428 500 Kč

Lehčí rozběh: 1 377 452 Kč

2006

1 731 152 Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 120 000 Kč
PC pro hendikepované děti: 90 000 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 68 000 Kč
Adopce na dálku: 54 000 Kč
Jednotlivci: 21 700 Kč

1 157 590 Kč

Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 98 000 Kč
PC pro hendikepované děti: 116 500 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 52 590 Kč
Adopce na dálku: 54 000 Kč
Podpora mimo projekty: 102 000 Kč
Jednotlivci: 10 000 Kč

2008

2009

1 195 100 Kč

2010

1 579 270 Kč

2011

1 502 620 Kč

Poskytnuté finanční
prostředky (v Kč)

14

400.000

500.000

600.000

700.000

2015

2016

2 344 350 Kč

PC pro hendikepované děti: 81 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 175 000 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 48 700 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 24 500 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč

Za vzděláním do zahraničí: 845 400 Kč
PC pro hendikepované děti: 82 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 139 700 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 45 000 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 807 450 Kč
Lehčí rozběh: 340 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 873 400 Kč

2017

2 176 928 Kč

PC pro hendikepované děti: 47 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 20 700 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 34 500 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 21 000 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 776 628 Kč
Lehčí rozběh: 522 500 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 822 990 Kč

2018

1 702 285 Kč

2019

1 889 805 Kč

2020

Lehčí rozběh: 190 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 297 850 Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 61 400 Kč
PC pro hendikepované děti: 242 889 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 148 300 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 35 000 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 77 400 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 278 000 Kč
Podpora mladého umění: 93 500 Kč
Výdaje na charitativní koncert: 13 481 Kč
300.000

2 044 555 Kč

PC pro hendikepované děti: 125 990 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 85 800 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 30 000 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 8 400 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 332 000 Kč

Jednotlivci: 563 000 Kč

Lehčí rozběh: 342 500 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 532 000 Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 244 700 Kč
PC pro hendikepované děti: 102 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 74 500 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 76 770 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 30 300 Kč
Adopce na dálku: 68 000 Kč
Jednotlivci: 78 500 Kč
Letní vzdělávací aktivity: 30 000 Kč

200.000

2014

Lehčí rozběh: 360 000 Kč

Lehčí rozběh: 330 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 263 000 Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 68 000 Kč
PC pro hendikepované děti: 77 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 132 500 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 57 300 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 42 900 Kč
Adopce na dálku: 54 000 Kč
Podpora mimo projekty: 140 000 Kč
Jednotlivci: 30 400 Kč

100.000

Lehčí rozběh: 690 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 707 565 Kč

2 090 300 Kč

Lehčí rozběh: 377 500 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 84 000 Kč
Asistenti pro nevidomé a hendikepované děti: 119 600 Kč
PC pro hendikepované děti: 197 256 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 92 300 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 188 500 Kč
Adopce na dálku: 54 000 Kč
Podpora mimo projekty: 200 000 Kč
Jednotlivci: 87 779 Kč

1 400 935 Kč

Lehčí rozběh: 490 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 609 703 Kč
PC pro hendikepované děti: 122 915 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 149 830 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 57 180 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 9 300 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 610 000 Kč

Lehčí rozběh: 592 500 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 540 800 Kč
Lehčí rozběh: 724 500 Kč

2007

Lehčí rozběh: 455 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 586 935 Kč
PC pro hendikepované děti: 99 390 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 157 241 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 11 000 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 188 000 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 167 172 Kč

1 489 300 Kč

2021

1 154 350 Kč

800.000

900.000

1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000

Poskytnuté finanční
prostředky (v Kč)

PC pro hendikepované děti: 15 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 82 095 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 42 900 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 25 000 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 127 000 Kč
Lehčí rozběh: 700 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 698 705 Kč
PC pro hendikepované děti: 29 000 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 65 000 Kč
Hudební nástroje pro hendikepované děti: 27 800 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 14 700 Kč
Jednotlivci: 354 600 Kč
Lehčí rozběh: 511 000 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 664 600 Kč
PC pro hendikepované děti: 183 010 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 8 000 Kč
Adopce na dálku: 64 800 Kč
Jednotlivci: 255 800 Kč
Lehčí rozběh: 393 500 Kč
Za vzděláním do zahraničí: 285 300 Kč
PC pro hendikepované děti: 15 080 Kč
Učebnice pro nevidomé děti: 61 870 Kč
Krok k lepšímu zaměstnání: 53 500 Kč
Adopce na dálku: 129 600 Kč
Jednotlivci: 215 500 Kč
100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000
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Přijaté dary

Přehled obdarovaných

Velké poděkování patří dlouhodobému přispěvateli, společnosti PROXY - FINANCE a.s., jež Nadaci
pro rozvoj vzdělání přispěla v průběhu let 2002 až 2021 celkovou částkou 14 400 000 Kč.
Zvláštní poděkování patří našemu pravidelnému přispěvateli, společnosti Retail invest, a.s., jejíž celkový příspěvek Nadaci pro rozvoj vzdělání dosáhl tento rok částky 500 000 Kč.
Velké poděkování za štědrý finanční dar patří také paní Libuši Vajdové a panu Petru Foglarovi.
Srdečné poděkování bychom rádi odevzdali rovněž všem pravidelným přispěvatelům Nadace pro
rozvoj vzdělání.
Děkujeme všem našim příznivcům a přispěvatelům za dary poskytnuté Nadaci pro rozvoj vzdělání v roce 2021, dosáhly částky 1 462 000 Kč.
Za roky 2002 až 2021 dosáhly finanční dary naší nadaci celkové částky 29 501 802 Kč.

Donor

Částka

Retail invest a.s.

500 000 Kč

Libuša Vajdová

350 000 Kč

PROXY - FINANCE a.s.

250 000 Kč

2005

Rok

od 2004

od 2006

2005

112

7

9

4

BH Securities a.s.

75 000 Kč

Ústav finančních služeb, a.s.

70 000 Kč

Andrea Králová

44 000 Kč

Ing. Pavel Varga

30 000 Kč

SONBERK, a.s.

30 000 Kč

Zdeněk Lepka

10 000 Kč

Vladimír Vajda

3 000 Kč

Celkem

16

100 000 Kč

1 462 000 Kč

od 2009

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

140

2006

101

3

9

1

–

–

–

3

–

8

–

–

–

–

125

2007

39

2

9

1

2

1

–

3

–

6

–

–

–

–

63

2008

30

3

9

4

2

4

–

3

2

3

1

6

–

–

67

2009

24

3

9

2

2

4

2

4

1

4

–

20

3

1

79

2010

31

9

9

7

1

5

2

5

1

2

–

30

2

–

104

2011

30

3

9

6

–

1

1

13

1

3

2

19

4

1

93

2012

34

–

9

1

2

1

–

6

–

1

1

23

6

1

85

2013

29

–

9

3

2

1

1

6

1

1

–

19

3

1

76

2014

71

–

9

2

4

1

1

8

–

1

–

35

1

1

134

2015

22

–

9

8

2

3

–

6

–

3

–

22

6

–

81

2016

22

–

9

8

6

–

–

6

–

6

–

32

4

–

93

2017

16

–

9

7

6

3

–

3

–

3

–

33

1

–

81

2018

42

–

9

2

2

3

–

1

–

3

–

30

2

1

95

2019

77

–

–

7

3

1

–

2

–

2

–

22

–

1
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2020

57

–

9

3

2

–

–

17

2

1

–

21

–

–

Celkem

650

20

24

62

22

23

7

80

6

49

2

312

13

2

Projekty

Peter Foglar

od 2008

Hudební
Podpora
Krok
PC pro
Asistenti
Za
nástroje pro
Učebnice pro
Adopce
jednotlivců /
hendikepované k lepšímu vzděláním
Lehčí
pro
hendikepované
nevidomé deti Celkem
na
mimo projekty
zaměstnání
děti
rozběh nevidomé
do
děti
dálku
děti
zahraničí
jedn.
org.
jedn.
org.
jedn.
org.
jedn. org.
jedn.
org.

Počet obdarovaných (jednotlivci + organizace)

Lehčí rozběh

650

Za vzděláním do zahraničí

312

Asistent pro nevidomé děti

20

Hudební nástroje pro hendikepované děti

30

PC pro hendikepované děti

6

Učebnice pro nevidomé děti

15

Krok k lepšímu zaměstnání

49

Adopce na dálku

24

Podpora jednotlivců/projektů

84

Jednotlivci celkem

1 224

Organizace celkem

37

17
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Vzpomínka na Petra Vajdu
Drahí priatelia,
pomaly nastupuje piaty rok od smrti môjho drahého
manžela Petra Vajdu. Chýba mi stále a nelepší sa to, skôr
naopak. A chýba nielen mne, deťom, rodine, ale všade
navôkol. Chýba svojim bývalým kolegom a priateľom,
i v Nadácii pre rozvoj vzdelávania, ktorá vznikla ešte počas
jeho života.
Nadace pro rozvoj vzdělání však pokračuje ďalej
aj v jeho mene. Jeden z posledných činov, ktorými nadácia podporuje vzdelávanie v Česku i na Slovensku, sa
týkal knihy úvah, esejí a rozhovorov Memento mori. Kniha
hovorí o odchádzaní, takže nie náhodou ju jej autori Fedor
Gál, Klára Jurštáková a Martin Beck Matuštík venovali
práve Petrovi Vajdovi, svojmu kamarátovi, spolupútnikovi
životom, rovesníkovi i staršiemu známemu.
Peter Vajda poznal odchádzanie, hoci nepatril medzi
ľudí, ktorí otvorene uvažujú o smrti. Až do konca života
sa snažil bojovať proti chorobe, proti odchádzaniu, smrť
však bola v jeho živote vždy prítomná, sám v nej vyrastal.
Stačilo mu spomenúť si na osudy svojich blízkych, členov
rodiny, známych, priateľov a množstva ďalších ľudí, ktorí
desiatky rokov prechádzali v jeho okolí a popri ňom prakticky po celé 20. storočie. Peter nehovoril otvorene o smrti,
ale nezabúdal na ňu, pretože ju mal hlboko pod kožou.
Možno preto vedel tak dobre pomáhať, preto podporil v živote mnohých ľudí, ich rodiny, inštitúcie a celkom
konkrétne a výrazne dokázal prispieť aj k udržaniu demokracie na Slovensku, a tým i v Československu.
Nadace pro rozvoj vzdělání pri spoločnosti Proxy - Finance v Prahe, ktorú s priateľmi a kolegami Peter
Vajda spoluzakladal, pôsobí v podobnom duchu už dlhé roky. Vyšiel zo skúsenosti vlastnej rodiny, blízkych
priateľov a mnohých osobností, ktoré sa aj vlastným životom zasadili za slobodné myslenie mladých ľudí.
Jeho odkaz rozvíjajú ďalší, nielen my pamätníci, ale najmä dnes už dospelá generácia našich detí, ktorá si
jasne uvedomuje význam vzdelania, poznávania vlastných koreňov a názorov či vedomostí okolitého sveta,
ktoré Nadace pro rozvoj vzdělání šíri. Preto pri myšlienke na smutné výročie plné žiaľu, ale aj krásnych spomienok, ktoré sa neodvratne blíži, dovoľte mi vysloviť toto svoje krátke osobné vyznanie a podporiť ideály
Nadace pro rozvoj vzdělání na počesť môjho manžela, na počesť Petra Vajdu, jej spoluzakladateľa a jednej
z osobností moderných dejín Slovenska.
Libuša Vajdová
Praha, 8. 12. 2021
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Petrova stopa v nadácii
(1)
Keď sme sa s Petrom na začiatku milénia rozprávali o tom, že založíme nadáciu, mali sme množstvo nápadov, ale takmer jednoznačne sme inklinovali k podpore vzdelania, pretože vzdelanie vytvára na zemi pokrok
vo všetkých oblastiach, a to od etiky až po spotrebu ľudí.
Vzdelávanie mladých ľudí nesie v sebe dôsledok toho, že sami potom chcú, aby ich deti mali rovnaké
alebo lepšie vzdelanie. V ďalších generáciách to vytvára zásadný posun v sociálnej oblasti.
Do správnej rady tejto nadácie sme získali človeka podobného myslenia, priorít a zásad, ako boli naše,
Fedora Gála. On nám zároveň odporučil našu dlhoročnú manažérku, novinárku Táňu Čabákovú, najlepšie
informovanú osobu v nadácii a „advokátku“ našich žiadateľov.
Pri rozhovoroch o názve, myslím, že to bol práve Fedor Gál, kto povedal: „Chceme podporovať vzdelanie, nie? Nazvime to Nadácia pre rozvoj vzdelania.“
Vzdelanie robí ľudí odolnými voči fake news. Vzdelanosť obraňuje osobnosť.
Podporiť založenie nadácie bol prirodzený krok človeka, ako bol Peter. Bolo to logické pokračovanie
našej činnosti: Po tom, čo sme založili nezávislé noviny Sme, zbierku moderného slovenského umenia
z obdobia komunistického režimu a začali budovať Vinárstvo Sonberk, vzniká v roku 2001 aj Nadácia pre
rozvoj vzdelania.
A v tom čase formovania myšlienok, ako má nadácia vyzerať, nám Peťo rozprával príbeh o svojom bratrancovi, ktorý žil v Londýne:
Ladislas Oskar Rice v roku 1937 emigroval zo Slovenska do Anglicka. Bol to vzdelaný a úspešný muž.
Študoval na Harvarde, pracoval ako konzultant pre rozvojové trhy, najskôr v Južnej Amerike a potom hlavne
v Indii. V závere jeho kariéry ho pozvali, aby sa stal predsedom správnej rady nadácie jednej veľkej súkromnej spoločnosti. Správna rada sa stretávala v drahých hoteloch v Španielsku alebo v Indii. Platilo tam však
pravidlo, že náklady na cestu, ubytovanie a stravovanie, až po poslednú kávu, si každý hradil sám, pretože
pre členov správnej rady bolo cťou v nej byť. A toto inšpirovalo i nás. V našej nadácii, okrem zasadnutí
správnej rady v drahých hoteloch v Španielsku a v Indii, toto dodržujeme. Nemáme žiadne náklady na prácu
ľudí v nadácii.
(2)
Od začiatku fungovania nadácie sme podporovali deti a mladých prostredníctvom programov, ktoré sú na
našich webových stránkach nadaceprovzdelani.cz. Diskusie správnej rady niekedy vytvárali mimoriadne
zaujímavé situácie. Niektoré žiadosti vyvolávali medzi nami až búrlivé rozhovory. V argumentácii, prečo niekoho podporiť či nepodporiť, sme odhaľovali seba a svoj hodnotový rebríček.
V sporných prípadoch takmer vždy rozhodovala esej, ktorú musí napísať každý uchádzač o štipendium.
Témou eseje sme vždy nútili žiadateľov, aby
sa zamysleli nad tým, čo to znamená byť financovaní súkromnými filantropmi a ako by
sa raz oni mohli stať filantropmi. Z textu sme
sa snažili vnímať, ako ďaleko je ten človek
voči nám otvorený. Ak mal v eseji v nejakej
súvislosti pekne spomenuté meno prezidenta
Havla, Peter, ktorý bol presvedčením havlovec, sa vždy potešil a presadzoval tohto žiadateľa.
Žiadosť slečny Kláry P. celkom nespĺňala
naše podmienky, ale Peter mal podčiarknutých niekoľko riadkov v jej eseji, ktorá bola
veľmi nápadito napísaná. Išlo o členku Česko-bratskej cirkvi, ktorá nám opisovala, že
verí vo vyššiu spravodlivosť a v závere mala
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citát Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že něco má smysl bez
ohledu na to, jak to dopadne.“
A ďalej písala: „Filantropia je súčasťou ľudskosti, každý človek by mal usilovať o to byť trochu filantropom, lebo každý by sa mal usilovať o to byť lepším človekom.“
Zapísali a odložili sme si to ako peknú myšlienku do svojho archívu. A ja som povedal: „Teraz, keď to tu
zapisujem, tak ti pripomeniem náš posledný zápis. Je kratší a podstatne starší: Ten, kdo činí malá dobra,
je strůjcem velkých skutků.“
Táto myšlienka je vyrytá na lavici na Kozom námestí v Prahe pred vchodom do jedného múzea.
Peťo mi odvetil: „Ale tento od Havla je dnešným ľuďom bližší.“
Táňa, ktorá bola so žiadosťou podrobne oboznámená, podporovala Peťovu chuť túto študentku podporiť.
Ona nám trom v správnej rade po celý čas sprostredkovávala názor človeka s humanitným vzdelaním, kriticky mysliacej novinárky, ktorá pracuje so širšími súvislosťami ako my. Odvážne sa s nami púšťala do diskusií,
aby obhájila študenta, ktorého sme
my už dali do kolónky „neúspešný“,
ak bola presvedčená, že jeho prípad
nevidíme v celej šírke.
Peťo mal Havla rád, pretože aj on
veril, že svet komunistov raz skončí
a príde sloboda. Viedol svoj vlastný
„odboj“. Pred revolúciou pracoval
v Ústave systémového inžinierstva
priemyslu, v ktorom každému raz ročne strhávali z platu 25 korún za známku za členstvo vo Zväze československo-sovietskeho priateľstva. Peťo raz
vyhlásil, že chce tých 25 Kčs späť,
pretože on v žiadnom zväze nie je. Nikdy sa tam neprihlásil, takže v ňom nie je, preto nebude platiť známku.
Presviedčal ho predseda Komunistickej strany i riaditeľ ústavu. Nepresvedčili ho. A peniaze mu nevrátili.
Vyriešil to tak, že si zobral zálohu na služobnú cestu a pri vyúčtovaní vrátil o tých 25 Kčs menej, čo tam
výslovne uviedol. To bola taká atrakcia, že sa to dozvedeli až na obvodnom výbore strany. Nejaký tajomník
z bratislavskej bunky KSČ v tejto veci zavolal riaditeľovi ústavu a dal mu úlohu, že musí Vajdu presvedčiť.
Samozrejme, že ho nepresvedčil. Skončilo sa to tak, že raz ročne tajne zaplatil za Vajdu 25 korún riaditeľ.
Keď sa dnes nad tým zamyslím, zreteľne vidím, že 30 rokov od revolúcie nevieme posolstvo týchto
absurdných komédií, ktoré vytváral minulý režim, dosť dobre sprostredkovať súčasným mladým ľuďom.
Keby Peťo nebol mimoriadne múdry a nebol vedúci výskumnej úlohy, ktorá bola špeciálne finančne
dotovaná, za takúto hlúposť by ho dávno vyhodili zo zamestnania. Musím uznať, že ja som neuvažoval ako
Peťo alebo Havel. Ešte v 89. som si, bohužiaľ, myslel, že režim a komunisti tu budú navždy. Peter, klobúk
dole.
(3)
Pravidelne prichádzajú do nadácie eseje študentov, ktorí opisujú svet ako nespravodlivé miesto, kriticky sa
pozerajú na bohatých ľudí a chcú spasiť svet prerozdelením bohatstva pre chudobných. Nič nového, toto
komunisti hovoria všade. Peter hovorí: „Poznáš Churchillov výrok: Do 30 rokov sú ľudia socialisti a riešia
veci srdcom, potom zapoja rozum.“
Áno, po tridsiatke už azda ľavicovo orientovaní študenti budú vedieť, že kapitalizmus v 20. storočí presvedčil svet, že bohatstvo rastie nie prerozdeľovaním, ale tvorbou, že každý sa musí mať lepšie. Spoločnosť, kde je slobodný občan a voľný trh to vie zabezpečiť.
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(4)
Našu veľkú podporu majú žiadatelia z mnohodetných rodín, ktorí zároveň vedia vo svojom príbehu opísať
spolupatričnosť k svojej rodine. To bývajú veľké pozitíva v rozhodovaní v ich prospech.
Bolo zaujímavé, ako nám príbeh študenta z rodiny, kde bolo päť detí, privolal spomienky na mladosť
v príbehu s palacinkami. Peťo bol z troch detí, chlapcov. Ja som zo štyroch detí. Spomienka na takmer
slávnostný obed, keď sa podávali palacinky, bola rovnaká v každej mnohočlennej rodine. Traja synovia a ja
zo štyroch detí znamenalo, že na dvoch panviciach a jednom dolkáči sa nepretržite od dvanástej do druhej
piekli palacinky. My deti sme sedeli za stolom, nepohli sme sa zo svojej stoličky, a pretože sme jedli rýchlejšie, ako mama stíhala piecť, väčšinu času pri stole sme sedeli naprázdno a trpezlivo čakali na prídel teplej
palacinky s lekvárom. Pre mamičky to znamenalo stáť na nohách dve hodiny pri peci.
(5)
Peter Vajda prichádzal s rôznymi nápadmi, ako by mohla nadácia pomáhať. Jedným z nich bol návrh, že
by sme mohli študentom, ktorí sa dostali na zahraničné univerzity a museli si platiť vysoké školné, pomôcť
nielen naším finančným darom, ale i bezúročnou pôžičkou. Desať percent zo sumy bol náš dar, 90 percent
pôžička, ktorú mali vrátiť.
Ako prvá nás oslovila V. K., bola to šikovná študentka z Nitry, ktorej sa splnil sen. Na dvojročné magisterské
štúdium východoeurópskych štúdií sa dostala na univerzitu do Londýna. Potrebovala zaplatiť školné. Bola
jedináčik z neúplnej rodiny, od detstva žila iba s matkou. V našej správnej rade našla jednoznačnú podporu
svojej žiadosti, išlo o 200-tisíc Kč.
Veci sa, bohužiaľ, veľmi skomplikovali. Do zmluvy uviedla účet svojej matky, ktorá peniazmi svojej dcéry
okamžite uhradila svoje dlhy. Túto správu sme sa dozvedeli až vo chvíli, keď mala V. K. začať splácať pôžičku. Ani neštudovala, lebo nemala zaplatené školné, ani nemala peniaze na splátky pôžičky. Prestala s nami
komunikovať a doslova sa po nej zľahla zem. Ďalej je to už len smutný príbeh.
Naše presvedčenie, že treba tým správnym študentom dávať bezúročné pôžičky, vydržalo ešte chvíľu.
Zažiadali ešte dvaja, tí ich po dokončení štúdia v zahraničí splatili. Túto formu pomoci sme neskôr zrušili.
(6)
M. R. sa dostala na prestížnu americkú univerzitu, išla študovať medzinárodné vzťahy, žiadala na letenku.
„Ďalší budúci nezamestnaný,“ komentoval Peter náš spoločný postoj k študentom tohto druhu štúdia a automaticky chcel jej žiadosť presunúť na kôpku „neúspešný“.
A vtedy Táňa poznamenala, či sme si pozorne prečítali jej esej, ktorá sa veľmi vymyká z priemeru a inšpiruje sa v nej knihou Transformace války od izraelského stratéga Martina Van Crevelda. Táto kniha vyšla
krátko po vojne v Perzskom zálive.
„Ako to bolo doteraz? Prišiel konflikt, potom zaútočil štát proti štátu, konvenčná armáda proti konvenčnej armáde. Ale takto to v budúcnosti nebude. Van Creveld zásadne napadol predstavu o budúcich
vojnách. Je presvedčený, budú asymetrické a nebudú to žiadne pokrokové vojny. Má víziu vojny vedenej na
diaľku, počítačové hi-tech, také obľúbené vojensko-priemyselným komplexom, nikdy nenastane.
Ozbrojený konflikt bude vedený ľuďmi na zemi, nie robotmi vo vesmíre. Bude mať viac spoločného so
stretnutím primitívnych kmeňov než s rozsiahlym konvenčným konfliktom.
Bude to vojna, kde každé mesto bude takmer nedobytná pevnosť, pretože výborne vyzbrojený vojak
bude ľahkým cieľom teroristov. Bude to vojna odpočúvacích zariadení, bômb v autách, mužov zabíjajúcich
sa zblízka a žien využívajúcich svoje oblečenie k prenášaniu bômb a drog, ktorými budú zbrane platiť. Bude
dlhá, krvavá, strašná a bude sa zdať nekonečná...“
Peťo k tomu dodal: „Môj názor na študentov medzinárodných vzťahov a politológie platí, a toto je výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Túto študentku podporíme, tá nebude nezamestnaná.“
Naša Nadácia pre rozvoj vzdelania posledné roky podporuje takmer výlučne študentov, ktorí smerujú
do odborov vývoja nových technológií, IT, architektúry, medicíny a prírodných vied. Robíme však i výnimky
v iných študijných odboroch, ak vidíme, že sa v nich študent môže presadiť na trhu práce.
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(7)
Dvadsaťsedemročná Ráchel Skleničková je od narodenia nevidomá. Narodila sa však s mimoriadnym hudobným talentom.
Na pražskom Deylovom konzervatóriu absolvovala hru na klavíri
a spev. Je nadaná, húževnatá a pracovitá. V muzikantských kruhoch sa o nej hovorí ako o zázračnom talente, jej hra zvládne
i porovnanie s najlepšími „vidiacimi“ klaviristami jej generácie.
V roku 2017 ju pozval do svojho projektu Miro Žbirka. V legendárnom štúdiu na Abbey Road v Londýne, kde nahrávali i Beatles, s ňou naspieval dueto a spolupracoval s ňou i ako
s klaviristkou.
Naša nadácia Ráchel podporovala v rámci dvoch projektov.
Keď študovala na Gymnáziu Jána Nerudu v Prahe, jeden rok
sme jej financovali osobného asistenta, o dva roky neskôr od
nás dostala elektrické piano a zas o pár rokov neskôr sme jej
pomáhali financovať nákup koncertného krídla. Zo začiatku sme
nerozpoznali jej veľké nadanie, ale podporovali sme jej nesmiernu
usilovnosť, ktorú sme u nej videli. K našej veľkej radosti sme nakoniec boli i svedkom jej úspechov, ktoré nasledovali. Pozývala
nás na svoje sólové koncerty, hráva na Pražskej jari, koncertuje.
Keď sme mali 10. výročie nadácie, vystúpila i Ráchel. U donátorov jej hra a spev vzbudil dojatie a akési uspokojenie, že
podporujú takú výnimočnú mladú ženu. Po koncerte, keď už bol čas na osobné rozhovory, šiel Peter za
Ráchel a jej maminkou, ktorá ju na koncert sprevádzala. Keď som sa k nim pripojil, páčilo sa mi, že Peťo
Ráchel oslovoval „mladá dáma“. Vedel som, že toto oslovenie z jeho úst je veľkým ocenením.
(8)
Keď sme si v roku 2011 pripomínali 10. výročie vzniku nadácie, celý slávnostný večer pripravila Táňa
v Anežskom kláštore. Dražili sme obrazy mladých umelcov, o hudobný program sa postarali výlučne naši
štipendisti, ktorých sme podporili v prvých desiatich rokoch našej činnosti.
Ráno, po oslave nášho výročia, sme sa náhodne stretli v kancelárii dlhoročnej Peťovej asistentky Evy
Linertovej. Bola tam Táňa a riešila s ňou ešte účty za raut. Pristavil sa pri nej Peťo a povedal jej: „Táňa, včera
to bola výborná akcia, tá sa ti veľmi podarila. Si na seba pyšná?“
Táňa odvetila: „Ďakujem vám za pochvalu, pán Vajda, teší ma. Ale to bola chvíľa slávy včera, dnes už je
nový deň. Ideme ďalej.“
Prekvapene sa ňu pozrel: „Áno. Máš
pravdu.“
Peter mi potom v súkromí povedal,
že ho tá vecná odpoveď milo prekvapila.
Zaujímavé u neho bolo, že všetkým
mladým kolegom v práci paušálne tykal. Myslím, že to dobre vystihuje jeho
srdečný vzťah, ktorý mal k ľuďom.
(9)
Témy esejí, ktoré musia písať žiadatelia
o štipendium, sa vždy týkajú filantropie.
Sledujeme tým jediné: Aby si každý mladý človek uvedomil, že každý môže pomáhať, a nečakal, že budú pomáhať iní,
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v ich očiach tí bohatí. Aby si uvedomili, že
i oni sa môžu zaradiť medzi filantropov. Musím podotknúť, že podľa toho, čo dosť často
čítame v ich textoch, sa im to zdá ako veľmi
nepravdepodobná predstava, že by raz mali
toľko peňazí, že by cítili prebytok a posielali
ich ďalej.
Preto nás v správnej rade vždy veľmi poteší sporadická informácia, že niektorí z našich bývalých štipendistov sa rozhodli vrátiť
nadácii prostredníctvom daru peniaze, ktoré
sme im kedysi dali.
Doteraz to vždy boli ľudia, ktorí išli pracovať do zahraničia a zarábali nad bežné české
alebo slovenské pomery. A v tej chvíli prebytku si spomenuli, že stále sú študenti, ktorí
potrebujú pomoc ako oni kedysi. Tak oslovia
nás. Vždy s nami intenzívne komunikujú a je pre nich dôležité vedieť, kto konkrétne ich dar dostane a chcú
poznať príbeh dotyčného študenta. Nás s Peťom a Fedorom to veľmi tešilo, lebo sa ukazuje, že naša nenápadná dlhoročná edukačná činnosť má svoje výsledky.
(10)
Nie často, ale stáva sa, že našu nadáciu oslovia o pomoc mladí ľudia, u ktorých pri pohovore zistíme, že
sú z dobre zabezpečených bohatých rodín. Takýchto žiadateľov sme vždy striktne odmietli. Peter to vždy
komentoval, že má dojem, že títo ľudia stratili sociálny cit.
Často v poslednom čase lietal na Floridu, kde sa stretával so synom Martinom, ktorý tam priletel z Kalifornie. Hovoril, že na tomto mieste je množstvo mladých rentierov okolo 30-40 rokov, ktorí nepracujú.
Vydržujú ich bohatí rozvedení rodičia alebo zdedili majetky. Peter si myslel, že jediné správne riešenie tejto
situácie by bolo, že toto veľké dedičstvo po rodičoch musí byť zdanené, aby sa týmto aktom napravila sociálna nerovnosť. Pretože je nespravodlivé, aby vznikla taká veľká nepracujúca vrstva ľudí. Spätne k tomu
hovorím, že som presvedčený, že tento problém budú riešiť naši zákonodarcovia zavedením vysokej dane
z dedičstva.
(11)
Rok po tvojej smrti, keď som si čítal novú várku žiadostí, ktoré mi poslala Táňa do mailu, našiel som pri
jednej žiadosti výnimočnú esej. Napísala ju Michaela V., študentka dejín umenia na Masarykovej univerzite
v Brne. Musel som pri jej čítaní myslieť na teba. Bol by si z nej nadšený:
Ráda bych svou esej započala krátkým příběhem, který ovlivnil mě samotnou, a pevně doufám, že bude
do budoucna inspirovat mnoho dalších lidí. Povím vám zde příběh velmi zajímavého projektu s názvem
Migrating art historians.
Když jsem nastoupila do prvního ročníku na univerzitu, seznámila jsem se s panem docentem Folettim.
Jde o člověka plného entuziasmu a energie, která z něj přímo srší. Pár měsíců před začátkem akademického roku 2017 uspořádal se svými studenty čtyřměsíční pochod přes středověké památky Francie.
Tento jedinečný projekt podpořila univerzita i mnoho firem, ale i přesto nezbyly peníze na ubytování. Na
druhou stranu, cílem poutě není bydlet v luxusu, ale spíše poznat své nitro a Boha. Za čtyři měsíce ušli skoro
1 500 kilometrů a během dvoutýdenních přestávek psali diplomové práce.
Pravý důvod mé fascinace tímto projektem a to, proč vám zde o něm píši, je zajímavé sociální pozadí
celé cesty. Jak jsem již zmínila, kromě dvoutýdenních přestávek v klášterech neměla celá skupina dvanácti
lidí kde bydlet. Každý si nesl svůj batoh, své jídlo a veškeré oblečení, včetně spacáku a karimatky. Během
cesty se ale děly zázraky! Pan Foletti to nazval jako ukázku „bezpodmínečné pohostinnosti“.
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Skoro každý den našli ubytování. Ubytování povětšinou skromné, u lidí, které potkali po cestě. Nikoho
z nich předtím neznali a pravděpodobně se už nikdy neuvidí. Přesto řada z nich poskytla jen tak svůj dům
dvanácti pocestným.
Moc se mi líbila jejich dobrota, většina z nich byla dokonce nadšená, že mohou někomu pomoci. Většina
z nich se svěřila, že pocestné ubytovává často, jeden postarší Francouz se dokonce pochlubil, že kupuje
speciální zásoby na pohoštění. Tohle jsou podle mého názoru lidumilové a já jsem ráda, že tu na světě ještě
jsou a nevymřeli.
Ptám se tedy sama sebe, co je k tomu vedlo? Nechat u sebe přespat dvanáct neznámých lidí potřebuje notnou dávku odvahy. Stalo by se to zde v České republice? Nebo už máme moc strach z cizinců
a imigrantů? Poskytla bych takovou pomoc i já?
Pevně doufám, že ano! A myslím si, že je velice důležité takové skutky konat. Každý z nás
se jednoho dne ocitne v situaci, kdy bude potřebovat pomoci, a pokud sám pomáhá, může
se na své známé obrátit. Tohle je pro mě jedna
z nejkrásnějších vizí a myšlenek, protože kdyby
takto konali všichni, svět by byl omnoho hezčím a příjemnějším místem. Filantropem se poté
může stát každý, každý, kdo je ochotný podělit
se i jen o to málo, co má.

Hanesová Nina

Benčík Benjamin

Vavrek Denis

Peter, esej sme dali prečítať Martinovi, ktorý
na ňu obratom reagoval: „Ďakujem. Tak toto je
text, pri ktorom som sa niečo naučil.“
(12)
V duchu nášho videnia sveta a prijatých zásad sme doteraz, za 17 rokov svojej nadačnej činnosti, podporili
1 370 detí, študentov a mladých ľudí. 47 rôznych organizácií, kultúrnych a vzdelávacích projektov. To všetko
v celkovej sume 27 miliónov korún. Donormi sú takmer výlučne akcionári Proxy Finance a. s.
(13)
Bolo mi príjemné znovu po roku s tebou stráviť čas, aspoň v spomienkach.
Je 15. októbra, rok od tvojho úmrtia, zamýšľam sa nad tebou a končím písanie spomienok na teba
v našej nadácii. Za posledných 20 rokov, keď sme sa vídali takmer dennodenne, som pri spoločnej práci
i zábave cítil, že sme priatelia.
Cítim, že sme boli natoľko spriaznení, že sa ťa môžem spýtať – odpovedať‘.
„Dostal si od života, čo si chcel?“
„Dostal.“
„A čo si chcel, Peter?“
„Chcel som, aby ma ľudia milovali. A ja som cítil, že ma milujú.“
Václav Foglar
V Prahe, 15.10. 2018

Slaninová Kristína

Kothánková Kristýna
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Kollárik Lukáš

Pomkla František

Kippel Magdalena

Chochula Miroslav
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