
Vaše 
stopy 

v místech, 
kde je 
radost 

žít.



Tohle je příběh o tom,  
že místo, kde žijeme, lze 
změnit podle našich představ.

1.

A také o tom, že pár sousedů dokáže 
proměnit atmosféru v celém městě, 
a dokonce odspoda měnit českou 
politiku.

Za první světové války se velvarský 
rodák pan Jelen dostal na italskou 
frontu a viděl tu i přívětivější věci: třeba 
plovárny. Když se vrátil domů, dal lidi 
dohromady a založil s nimi plovárnu 
vlastní. Žilo to tam, u plovárny hrával 
orchestr v plavkách, chodily sem 
davy. Jenže v 50. letech s nástupem 
komunismu vše zchátralo. 

Radim Wolák (vpravo) 
se svými sousedy dokázal 
Velvary proměnit v příjemnější 
místo k životu.



2.

Pak přišly další vlny, postavilo se 
koupaliště, následovala další spoušť a po 
revoluci místo zpustlo. Jako ostatně na 
mnoha dalších místech v Česku… Lidé 
se nepotkávali, nemluvili spolu a odvykli 
si pečovat o své okolí a dobré sousedské 
vztahy. 

Před pár lety přišel obrat. Radim Wolák 
se spolu se skupinou přátel rozhodl 
situaci ve Velvarech změnit. Svým 
nadšením strhli ostatní. Vysnili si místo 
k setkávání v duchu zašlé slávy velvarské 
plovárny a v tu chvíli je podpořila 
Nadace Via. Uspořádali první veřejné 
diskuse s jasným záměrem: oživit okolí 
rybníka – velvarského Malvaňáku – 
a vytvořit tu místo k setkávání všech 
generací. Na počátečním plánování se 
sešla stovka nadšenců. Domluvili se na 
společných brigádách. Desítky lidí spolu 

stavěly lavičky, přírodní prolézačky, 
sázely stromy, hromady kusů betonu 
musely pryč. Nadace Via obnovu 
Malvaňáku a jeho okolí podpořila 
grantem a navíc Radima a další desítky 
dobrovolníků provedla složitým 
procesem od plánování po oživení 
tohoto veřejného prostoru.

Na začátku byl sen skupiny lidí… 



3.

...pro který získali i ostatní a zhmotnili jej  
v krásné místo k setkávání.

A dnes?  Malvaňák je krásné místo, 
kde to žije. Stojí tu zbrusu nové 
komunitní centrum s jevištěm pro 
koncerty a divadlo. A u toho nezůstane. 
„Začínáme vymýšlet, jak rozhýbat další 
místa ve městě. Aktuálně plánujeme, jak 
vrátit do života chátrající spolkový dům 
na velvarském náměstí,“ vykresluje další 
vize Radim Wolák.

Vydat se na cestu za snem o místě, kde 
je radost žít, vyžaduje velkou odvahu. 



Bez vás by se jim nepodařilo 
udělat první krok.

Aby se sen stal skutečností, musí mu 
někdo uvěřit. Další lidé se potom vždycky 
přidají. Vaše důvěra mění jejich sny ve 
skutečnost a proměňuje jejich obce 
v místa, kde je radost žít.

Aby dokázali pro své město udělat 
víc, rozhodli se nakonec jít do voleb. 
Uvědomili si, že mohou radnici otevřít 
lidem a pokračovat v proměně Velvar. 
Dnes je hybatel proměny Velvar Radim 
Wolák už ve druhém volebním období 
úspěšným starostou. A jeho splněný sen 
inspiruje obyvatele v dalších obcích.  
To oni tvoří základy skutečně svobodné, 
demokratické společnosti. Právě oni 
proměňují Česko v sebevědomou zemi, 
kde je radost žít.

4.



V Česku je právě nyní mnoho 
míst, kde jako by se čas zastavil. 
Ale každé z nich může ožít.
Díky vám.

Pojďte rozhýbat
další ospalá místa.

Ospalá místa...

Lidé se neznají a nemají se  
kde setkávat

Převládá nezájem o to,  
co se děje za dveřmi

Lidé nadávají na poměry

Panuje tu nedůvěra

Lidé nevěří, že mohou  
sami něco změnit

Proměnu máte ve svých rukou...

Sousedé se znají a setkávají

Lidé pracují na rozvoji své  
obce a věří, že její podobu  
mají ve svých rukou

Lidé spolu vycházejí,  
umí se dohodnout

Lidé jsou spokojenější, 
 vzájemně si důvěřují

Lidé si pomáhají, darují energii,  
čas a peníze na společnou věc



Díky stopám, které vaše štědrost 
zanechá, vzniknou každý rok nová místa, 
kde je radost žít. Kde sousedé vezmou 
odpovědnost za své okolí do vlastních 
rukou. Kde vytvoří v obci, kde spolu lidé 
dříve nemluvili, základ něčeho živého. 

Víme, že o proměně své obce sní 
hodně lidí. Potřebují k tomu ale naši 
podporu.

Změna nálady ve společnosti začíná 
odspoda – mezi sousedy v jedné 
ulici, mezi obyvateli obce nebo v partě 
spolužáků. Na začátku cesty budou 
potřebovat podporu a finanční pomoc. 
Ze zkušenosti víme, že jejich úspěchy je 
budou inspirovat k další aktivitě a jejich 
příklad ukáže cestu lidem z dalších obcí. Díky vám budou na mapě České republiky 

přibývat nová místa, kde je radost žít. 
Mnoho takových míst změní celou českou 
společnost ve společnost aktivních 
a otevřených lidí, kteří si navzájem 
důvěřují.

Váš dar je začátkem 
této cesty ke změně.



Jaké místo 
byste si přáli 
změnit vy?
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Česko bez vás Česko s vámi



Mapa Česka se díky vaší
podpoře zaplňuje.

Dárci Nadace Via už dvě desetiletí 
podporují ty, kdo proměňují Českou 
republiku v zemi svobodných, 
odpovědných a štědrých lidí. Nadace 
Via je nezávislá na dotacích od státu 
a EU. Svou práci může dělat výhradně 
díky štědrosti soukromých dárců. Spolu 
s našimi dárci věříme, že důvěra a dobré 
mezilidské vztahy jsou výsledkem práce 
na společném živém sousedství.

Naše poslání 
Otevíráme cesty k umění žít spolu 
a umění darovat. 

Naše vize 
Společnost, kde většina lidí jedná 
svobodně a odvážně, přijímá odpovědnost 
za sebe a za své okolí a kde je darování 
běžnou součástí života. 



Dárci s Nadací Via prošlapávají 
cestu ke společnosti, kde spolu 
lidé umějí žít.

Důležitým zdrojem nezávislosti Nadace 
Via je nadační jmění a jeho výnosy. I díky 
nim můžeme dlouhodobě pomáhat ve 
Velvarech a na dalších desítkách míst 
ročně. Výnosy nadačního jmění nám 
také umožňují pružně reagovat na nové 
naléhavé výzvy, jako je sucho v krajině 
nebo rozdělená společnost.
 
O podporu nás ale žádá dvakrát více lidí 
se skvělými nápady, jak stmelit a oživit 
českou společnost, než jsme schopni 
uspokojit.

Pomozte jim svým 
darem do nadačního 
jmění Nadace Via!

Pokud navýšíme 
nadační jmění, 
budeme moci – spolu 
s vámi – pomáhat na více 
místech více lidem.



Bez lidí jako jste vy 
bychom to nedokázali.

chybí nám zdroje na podporu 
dalších 100 skvělých 
komunitních aktivit ročně

přes 14 000 
žádostí o podporu

1 300 
oživených obcí – pětina 
ze všech obcí v ČR

575 mil. Kč
přijato v darech 
od našich dárců

5 000 
podpořených 
projektů a iniciativ

odvaha
odpovědnost 
za své okolí

více důvěry 
mezi lidmi

darovat 
je normální

lepší vztahy  
mezi lidmi napříč 
společností

přátelské 
sousedství

aktivní 
angažovaní lidé
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90 mil. Kč
v nadačním 

jmění = 1 000 
proměněných míst 

za 11 let

 1 9 9 7   N A D A C E  V I A



Každý štědře darovaný 1 milion Kč do 
nadačního jmění Nadace Via znamená 
dlouhodobou jistotu výnosů nejméně 
45 000 Kč každý rok.
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výnos 4,5 % p. a.

45 000 Kč

Zanechte svou stopu 
v místech, kde je radost žít!

nadační jmění

1 mil.
Kč

první krok 
k proměně 
obce

Právě to je běžná počáteční investice 
do proměny jedné obce v místo, kde je 
radost žít.

Nadace Via pro podporu komunitního 
života po celé České republice využívá 
výnosy z nadačního jmění. Je to 
dlouhodobý, stabilní, ale i flexibilní 
zdroj prostředků, které umožňují každý 
rok novým skupinám lidí udělat první 
kroky na cestě k místu, kde bude radost 
žít.

Vaše stopa bude živá dnes i za 100 let.



Dnes máme v nadačním jmění 65 mil. Kč. Pokud se nám 
spolu s vámi podaří do června 2021 navýšit nadační jmění 
o 25 mil. Kč na celkových 90 mil. Kč, proměníme více 
obcí v Česku ve společenství aktivních a odpovědných 
lidí – jako ve Velvarech.

Nadační jmění Nadace 
Via pracuje a pomáhá 
každý rok.

Váš dar do nadačního jmění 
investujeme tak, že jeho výnos bude 
nejméně 4,5 % každý rok.

90 milionů korun v nadačním jmění 
Nadace Via představuje obrovskou 
energii pro konkrétní změny české 
společnosti: díky každému milionu 
nadačního jmění vybudujeme 1 novou 
živou komunitu každý rok. To znamená 
tisíc společenství aktivních lidí za 
11 let. Jde o zásadní a viditelnou stopu 
v budoucnosti naší země.



Výše nadačního jmění Nadace Via v Kč

110 000 000

100 000 000

90 000 000

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

2015 2019 2021 2025

64 768 218 65 866 018

90 000 000

100 000 000

Do června 
2021 navýšíme 
díky štědrým 

dárcům nadační jmění 
o 25 mil. Kč a zajistíme 

každoroční výnos 
4 050 000 Kč.

Skladba nadačního jmění Nadace Via – struktura investic

 3 % – EUR realitní fondy
 7 % – CZK spořící účet
 8 % – CZK / EUR korporátní dluhopisy
 26 % – USD akcie a HY fondy
 56 % – CZK nemovitosti

100 %

3 % 7 %

8 %

26 %56 %



Děkujeme vám 
za zvážení daru 

do nadačního jmění 
Nadace Via. 



www.nadacevia.cz

Jiří Bárta, vedoucí kampaně | 777 715 455 | jiri.barta@nadacevia.cz
Tereza Herdová, koordinátorka kampaně | 732 389 763 | tereza.herdova@nadacevia.cz
Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via | 739 681 824 | zdenek.mihalco@nadacevia.cz
Lukáš Hejna, ředitel fundraisingu Nadace Via | 724 767 426 | lukas.hejna@nadacevia.cz

papelote pro Nadaci Via

Lidé z Velvar vytvářejí jedno 
krásné místo, kde je radost 
žít. Pokud společně vytvoříme 
takových míst stovky, stanou 
se skutečnými základními 
kameny svobodné společnosti 
a demokracie. Sebevědomé země, 
kde si lidé důvěřují, pečují 
o společné a kde se dívají  
do budoucna s nadějí. 

Země, kde je 
radost žít.


