
Laskavé skutky se dějí všude kolem nás. Někdy o nich víme, 
jindy zůstanou nepovšimnuty. Cenou Via Bona chceme  
zviditelnit inspirativní příběhy dobročinnosti a ocenit ty, kteří 

pomáhají druhým.



DUŠAN HOPP, AUTO DÍLY SERVIS S.R.O. 

Společně s dalšími dobrovolníky pomohli zrekonstruovat azy-
lový dům pro těhotné ženy v tísni, a v současnosti podporují 
jeho provoz. 

DOBRÁ FIRMA 
 „Pomáháme ve svém okolí.“

cena pro ty, kteří ve svém okolí spojují byznys s dobročinností

LOGIT S.R.O. 

Firma svým dobročinným fondem podporuje jednotlivce i nezis-
kové organizace a přispívá ke zlepšení kvality života v odlehlém 
regionu Podbořanska.

BOHEMIA ENERGY ENTITY S.R.O.  

Třetím rokem financují provoz nízkoprahového internetového 
klubu www.jdidoklubu.cz, kde mohou děti a mladí lidé trávit  
volný čas a řešit vše, co je trápí.

Dvacet příběhů těch, kteří pomáhají druhým. Dvacet příběhů, které ukazují, že 
filantropem může být každý z nás, nezávisle na věku, zdraví, nebo velikosti ban-
kovního konta. Odborné komise vybraly tyto příběhy z celkem 149 nominací, 
které přišly od lidí z celého Česka.



MECENÁŠ 
 „Svůj úspěch sdílím s druhými.“

cena pro ty, kteří věnují část svého majetku na dobročinnost

PAVEL FAIEREISL 

Chuť pomáhat dovedla úspěšného podnikatele k založení  
programu ETELA, díky němuž pomohl už více než 130 dětem  
s tělesným, mentálním či sociálním znevýhodněním.  

SANJIV SURI 

Úspěšný podnikatel, který dlouhodobě a významně podporu-
je řadu českých i mezinárodních neziskových organizací. Svým  
osobním příkladem inspiruje k filantropii další. 

KATEŘINA A VILIAM SIVEKOVI 

Z vlastních peněz vybudovali terapeutické centrum Modré dveře, 
které pomáhá dětem, lidem s psychickými obtížemi i seniorům  
v těžké životní situaci.



ZÁVĚŤ POMÁHÁ
 „Pomáhám za života, budu i po něm.“

cena pro ty, kteří ve své závěti myslí i na dobročinnost

ANNA BEDNÁŘOVÁ  

Věnovala své životní úspory a sbírku prvorepublikových mincí škole pro děti  
se zrakovým postižením v Litovli.

RŮŽENA POLANSKÁ   

Během svého života roky pomáhala Červenému kříži a věnovala se dobrovol-
nické práci. Své životní úspory pak rozdělila mezi osm jejímu srdci nejbližších 
neziskovek.

STANISLAV RÁKOS    

Milovník a chovatel exotického ptactva daroval pražské ZOO v závěti peníze  
na vybudování nové expozice pro velké papoušky. Díky němu tak vznikne  
unikátní expozice exotických ptáků.

LUDMILA ŠILHÁNKOVÁ     

Ve své závěti odkázala významnou finanční částku na podporu vzdělávání  
a rekreaci dětí a mladých lidí se zdravotním postižením. I přes své vlastní  
zdravotní postižení se stala uznávanou mikrobioložkou.

LADISLAVA ŠILHANOVÁ     

Ve své závěti odkázala peníze organizaci Člověk v tísni. Díky jejímu daru může 
tato organizace efektivně zajišťovat vzdělávání dětem v Africe i českým dětem 
ze sociálně slabých rodin.



VĚRNÝ DÁRCE 
 „Drobnými dary tvořím velké věci.“

cena pro ty, jejichž pravidelná podpora dělá zázraky

ASAF AUERBACH   

Pokračuje v odkazu svého zachránce, Sira Nicholase Wintona.  
Díky jeho statečnosti přežil válku a sám teď pravidelně pomáhá  
dětem v nejchudších zemích světa.

FRANTIŠEK GEMPERLE    

Dlouhodobě přispívá na rozvoj bezplatné právní poradny, kde 
našly pomoc už stovky lidí, kteří chtějí měnit své okolí k lepšímu. 

IRENA JINDROVÁ     

Přestože v dětství prodělala mozkovou obrnu a už 10 let je  
na vozíku, podporuje vzdělávání dvou bangladéšských chlapců.



MLADÝ SRDCAŘ 
„Pomáhám druhým a je to cool.“

cena pro mladé, které baví pomáhat

MILAN DZURIAK      

Pomáhá plnit sny dětem s postižením. Charitativní kampaní  
Cesta proti bolesti získal finanční prostředky na splnění přání 
dvou chlapců s handicapem a letos chce pomoci dalším.

LENKA MARTINKOVÁ        

Háčkováním pro nedonošená miminka pomáhá dětem, pod-
poruje komunitní život a našla také využití pro um desítek lidí.

JAKUB TREFNÝ       

Navštěvuje seniory, účastní se akcí pro lidi bez domova a neváhá 
na pomoc vyrazit ani do zahraničí. Svým osobním příkladem  
inspiruje další mladé lidi k pomoci druhým.



SRDCAŘ
„Daruji bez peněz.“

cena pro ty, kteří pomáhají svým zápalem, časem a životní energií

DAGMAR HERRMANNOVÁ      

Prostřednictvím organizace Pink Crocodile dává šanci  
na  vzdělání a lepší kvalitu života dětem s těžným kombinovaným 
postižením v Česku i v rozvojových zemích.

MIROSLAV HLAVATÝ       

Činžovní dům v pražském Karlíně přeměnil na Dům světla  
pro HIV pozitivní a svou osvětovou činností mění přístup 
společnosti k lidem s tímto onemocněním.

ZDEŇKA MOCŇÁKOVÁ       

I přes své zdravotní znevýhodnění pomáhá druhým. V Lounech 
založila úspěšnou službu Senior taxi pro lidi, která usnadňuje  
život při přepravě starším a nemobilním občanům.



NADACE VIA usiluje o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří 
darují druhým. Jejími hlavními tématy jsou proto rozvoj filantropie a rozvoj komunitního 
života v Česku. Více na www.nadacevia.cz

CENU VIA BONA udílí  již 19 let  Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné a inspira-
tivní počiny v oblasti filantropie. Více na www.nadacevia.cz/viabona
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