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Milí přátelé,

děkuji všem, kteří se k nám přidali a pomohli nám s prací v Nadačním fondu 
Nové Česko. 

   
Nadační fond jsem založil v roce 2010 s podporou pár přátel doslova na koleně. 

Bez velkých donátorů, prakticky bez peněz a majetku, ale s vidinou krásných projektů 
na konci. Do portfolia fondu jsem vložil deset svých nápadů-vizí, některé pouze ve fázi 
konceptů, některé ve fázi již rozpracovaných studií. Jsou to vize, které, doufám, 
posunou tuto zemi od mainstreamu konzumu do špičky v oblasti interaktivního 
vzdělávání v Evropské unii.

Očekával jsem boj s větrnými mlýny, proto jsem nestanovil čtyřletý plán (obvyklý 
pro politickou elitu) ale plán desetiletý. Vzorem a inspirací pro mne bylo pár několik 
neziskových organizací z USA a Švédska. Hlavním smyslem Nadačního fondu 
je sehnat peníze na studie daných projektů. Každý si může vybrat projekt podle svého 
gusta - například počítačové hřiště nebo protidrogovou prevenci. Pokud odborné 
studie prokáží prospěšnost a smysluplnost pro veřejný sektor, pokusí se nadační fond 
sehnat i zbývající část peněz na samotnou realizaci projektů. Jejich provozovatelem 
může být nezisková organizace, město i komerční společnost. Nadační fond by měl 
plnit roli supervizora.   

Vyberte si projekt, který vám je blízký. Líbí se vám například Crystal Palace, 
kde najde práci   a odbyt několik desítek sklářských firem? Či je vám více sympatické 
vzdělávací „science“ centrum rozvíjející zájem dětí vašich zaměstnanců o vědu 
a techniku? Nebo snad muzeum města, kde jste vyrostli, či podnikáte? 
Či počítačové hřiště?

Jsme na startu, záleží na Vás, prozatím máme připraveno deset konceptů. 
Jsme schopni také vymyslet a připravit pro Vás jiný projekt, který bude přínosný pro 
Váš region i pro celou zemi. K  dosažení našich cílů disponujeme vysoce kompetent-
ním týmem, širokým aparátem inovativních nápadů podpořených několika patenty 
a především entuziasmem, který nás posouvá neustále kupředu.  

ÚVODNÍ SLOVO



Mé ohlédnutí za rokem 2011?

Mé díky míří ke všem dobrovolníkům a kamarádům, kteří nám pomáhali bez 
nároku na honorář, mému otci, který pomohl se stavbou dvou veletržních stánků, 
Ludvíkovi Štekerovi za fantastický model hřiště, Janu Křížovi za 3D modely, Radce 
Honkové za podporu. A, samozřejmě, mnoha dalším, bez jejichž pomoci bychom se 
neobešli.

       
Pavel Tuma
zřizovatel nadačního fondu

Ohlédnutí za rokem 2011 členem správní rady

V  tomto roce bylo úspěšných několik výstav včetně velmi slibně vypadajícího 
projektu (konceptu) česko-německého centra v  lokalitě Železné Rudy. Též jsme se 
posunuli u konceptu Interaktivního dětského hřiště na přípravu ke studii.

Vladimír Adamec
člen správní rady

„Nic není v mysli, 
co dříve nebylo ve smyslech.“ 

Aristoteles (384–322 př.n.l.)



Nadační fond Nové Česko vznikl k 20. výročí pádu totality ve východní Evropě.

Chceme změnit a budovat česká muzea, školy či hřiště s použitím 
nejmodernějších technologií a během deseti let posunout Českou republiku 
na špičku EU v oblasti interaktivního vzdělávání.

Účel nadačního fondu

Nadační fond byl zřízen za účelem podpory a rozvíjení nezávislých projektů 
a rozvoje infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí, 
protidrogové prevence, zavádění nových vzdělávacích programů a alternativních forem 
vzdělávání, podpory výstavby a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity 
podmiňující zvyšování nabídky a možnosti trávení volného času, podpory investic 
do výstavby, rekonstrukce, modernizace a do vybavení a zařízení související 
s rozvojem dalšího vzdělávání, podpory investic do nových technologií, 
podpory investic do výstavby a rozvoje infrastruktury v oblasti sociální péče a služeb 
v rámci zlepšení kvality těchto služeb, podpory investic pro rozšíření a zkvalitnění 
infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí 
(včetně aktivit bezbariérového řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace) a zajištění rozvoje a propagace těchto aktivit.

Název nadačního fondu
Nové Česko       

Sídlo nadačního fondu
Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7       

IČO: 24697486
Tel: 420 774 724757

www.novecesko.cz, E-mail: info@novecesko.cz

Účet: 233970526- 0300         Poštovní spořitelna

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU



Správní rada

Vladimír Adamec, předseda správní rady
Pavel Tuma, zřizovatel nadačního fondu a člen správní rady

Karel Vild, člen správní rady

Dozorčí rada

Hans-Uwe Worliczka Lt.Reg.Dir.aD, člen dozorčí rady
Radka Honková, člen dozorčí rady

Bc. Karel Tichý, DiS., člen dozorčí rady
Marcela Jandošová, člen dozorčí rady

Ludvík Šteker, člen dozorčí rady          

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU



Nadační fond Nové Česko je nezávislá nezisková organizace (zapsaná v nadačním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, vložce číslo 794), 
jejímž zřizovatelem je Pavel Tuma. Nadace je řízena tříčlennou správní radou.

Co činíme?

Nadační fond disponuje licenčními právy mnohých patentů. Ve spolupráci 
s vámi a s předními mezinárodními odborníky vám pomůžeme navrhnout a zrealizovat 
muzea, nebo vzdělávací centra, která si návštěvníci zapamatují na celý život. 
Naše aktivní, prožitkové formy učiní z vašeho města, nebo kraje vyhledávanou 
destinaci. Člověk 21. století touží především po zážitku. Naše programy zajistí 
návštěvníkovi nejen nezapomenutelný zážitek, nýbrž i zábavu, která vzdělává 
a pomáhá nově žít.

Co si dál představujeme?

Vizí nadačního fondu je realizovat a naplnit ideu evropské spolupráce 
s důrazem na rozvíjení regionální spolupráce.

POSLÁNÍ A CÍLE



„Naší vizí je zlepšit vzdělávání 
pomocí interaktivních 5D metod“.

 
Bylo opakovaně prokázáno, že si zapamatuji jen 10 % z toho, co slyším, 

jen 15 % z toho, co vidím či čtu, 40 % z toho, o čem diskutuji, ale kolem 80 % z toho, 
co zažiji nebo dělám.

Z toho jasně plyne, že děti, které poslouchaly protidrogovou přednášku, 
si v mozku uloží pouze 10 % toho, co slyšely…

Pokud četly o zemřelých narkomanech, sledovaly videoukázku, 
bezpečnostní spot v TV, zapamatují si z toho jen 15 %. A to je velmi málo…

Pokud měly možnost besedovat na téma drogy, rizika, prevence, 
pak by si podle tohoto klíče měly zapamatovat až 40 % z přijatých informací.

Pokud však vytvoříme možnost aktivní účasti prožitkovou formou, efekt učení 
se podstatně zvýší. Tuto možnost v plném rozsahu poskytuje projekt simulační 
jednotky „Revolution Train”. Děti prožijí příběh, který si budou pamatovat téměř celý.

5D TECHNOLOGIE

Sluch

Čich

Zrak

Hmat

Chuť



Zrealizujte s námi tyto koncepty výstav! Čekají na vás a vaše město. 
Témata, o kterých se mluví jsou zárukou navštěvované expozice a udělají z vašeho 
města vyhledávanou destinaci!  

 

1. Interaktivní Česko-německé centrum

Muzeum a společenské centrum určené pro pohraniční region. Interaktivní 
formou se návštěvník seznámí s historií vzájemného soužití dvou sousedů. 
Od příchodu Slovanů a Germánů až po součastnost.

Fáze projektu: koncept

 2. Chráněná dílna

Projekt chraněné dílny bude poskytovat sociální služby lidem se zdravotním 
postižením.

Fáze projektu: koncept

 3. Interaktivní hřiště

Jde o inovativní systém pro vědomostní a tělesný rozvoj dětí, 
mládeže i dospělých. Hračky a techniku, kvůli kterým dnes děti zůstávají doma, 
nesportují a tloustnou, přemístíme do zelených parků.

Fáze projektu: koncept, příprava studie

PROJEKTY



4. Městká muzea - Story of city

Multimediální muzeum vypráví příběh města a jeho obyvatel prožitkovou formou 
od pravěku až do dnešní doby.

Fáze projektu: koncept

5. Muzeum totality

Interaktivní muzeum mapující netradiční formou zrůdnost totalitních režimů. 
Prožitkovou metodou se návštěvník seznámí s životem v diktatuře.

Fáze projektu: koncept

6. Muzeum husitů

Příběh husitské revoluce. Expozice pomocí 5D technologií ukáže návštěvníkům 
dějiny husitství - včetně temných stránek. Vhodné pro region s husitskou tradicí.

Fáze projektu: koncept

7. Dětská vzdělávací centra - Science centrum

V centru se děti zábavnou formou seznámí s obory vědy, přírodou, lidským tělem 
a technikou. Vhodné pro okresní a krajská města.

Fáze projektu: koncept

PROJEKTY



8. Netradiční rozhledny

"Organické" rozhledny budované americkou technologií Cemrock. 
Vhodné pro menší obce, které hledají atrakci pro svůj region. 

Fáze projektu: koncept

9. Muzeum Skla – Crystal Palace

Multimediální muzeum Skleněný palác kombinuje 5D show, 
muzeum a obchodní pasáže skláren. Projekt je určen pro oblast se sklářskou tradicí.

Fáze projektu: studie

10. Sportovni relax centrum

Relaxační centrum je určeno pro volnočasové aktivity podmiňující zvyšování 
nabídky a možností pro trávení volného času. 

Fáze projektu: koncept

PROJEKTY



Od ledna do března jsme navštívili několik výstav, především Fair Toys, BIOFACH 
v Německu. Návštěva v zahraničí byla vykonána společně s firmou Interactive Art s. r . o. 
Setkání s případnými budoucími dodavateli nám umožnila jasněji definovat design 
interaktivního hriště v 21.století. Obě dvě výstavy patří k absolutní světové špičce 
ve svém oboru a mnoha firmám se líbila naše myšlenka 5D technologií a působení 
na všechny lidské smysly ve spojení se zdravým životním stylem. Zkušenosti z těchto 
výstav nám potvrdily správný směr našich vizí, že toto století bude patřit vzdělání 
a zdraví. Potřehy jsou promítnuty do studie projektu.

Česko-německé centrum

V březnu jsme přes Regionální rozvojovou agenturu Šumava rozeslali starostům 
dopis s nabídkou vybudování Česko-německého centra v pohraničí. Zájem jsme 
vzbudili ve městech, kde zůstaly opuštěné celnice jako je Folmava, Železná Ruda, 
Všeruby či Rozvadov. Z jednání, která jsme několik měsíců vedli, vyplývá, že největší 
tah na branku mají starostka Ludmila Rousková ze Všerub a starosta ze Železné Rudy 
Michal Šnebergr. Nadační fond se nakonec rozhodl pro Železnou Rudu, neboť pozitivní 
synergie pro centrum je i na bavorské části ve městě Zwiesel. 

Revolution Train

Autor Pavel Tuma se po provedených kontrolách na stavbě protidrogového vlaku - 
Revolution Train - tiskovým prohlášením distancoval od způsobu realizace projektu 
Nadačním fondem Český vlak. O kontrolách byl vypracován znalecký posudek, 
který popsal znehodnocení autorského díla. Autor se definitivně vzdal spolupráce 
s realizátorem vlaku a o všem informoval největšího donátora - Středočeský kraj.   

AKTIVITY V ROCE 2011



Výstava BIOSTYL

Na jaře proběhlo   první veřejné představení Nadačního fondu Nové Česko 
na výstavě BIOSTYL - veletrhu zdravé výživy a zdravého životního stylu na Výstavišti 
v Praze Holešovicích. Koncepty fondu, především interaktivní hřiště ve spojení se 
zdravou výživou, vzbudily mezi návštěvníky velký zájem. Některé jejich postřehy 
a požadavky byly zapracovány do studie projektu. Mnoho jednotlivců i jednotlivé 
organizace přislíbili pomoc při realizaci.

Výstava Muzeum 3000

V červenci proběhla čtrnáctidenní specializovaná výstava moderních multi-
mediálních    technologií v Národním muzeu - Muzeum 3000. Zahájení vysílala živě 
Česká televize a o výstavě referovala celostátní média. Nadační fond Nové Česko byl 
vybrán mezi 12 společností, které mohly prezentovat moderní technologie a vize. 
Na konferenci 17. července pak Pavel Tuma prezentoval 5D technologie - prožitkové 
multimediální expozice - budoucnost 21.století. Během výstavy několik muzeí proje-
vilo vážný zájem o spolupráci, především z měst Karlovy Vary, Lednice a hlavního 
města Prahy.

Pokračovala jednání o spolupráci 
v Železné Rudě deklarovaná smlouvou o smlouvě budoucí 

ve formě pronájmu staré celnice.   

4. srpna by předsedou správní rady jednomyslně zvolen Vladimír 
Adamec s mandátem na jeden rok.

AKTIVITY V ROCE 2011



Interaktivní hřiště

V srpnu policisté z Národní protidrogové centrály pomohli na jejich dětském 
táboře v Jankově otestovat kapacitu počítačovéhointeraktivního hřiště, především jeho 
velikost. Základní velikost je stanovena na 40x20m a práce na studii se tak mohly 
intenzivně rozběhnout.   

Vývoj probíhal nepřetržitě až do konce roku 2011. Vrcholil v listopadu podáním 
přihlášky do soutěže Česká inovace a společně s Interactive Art s.r.o. na mezinárodní 
veletrh Toys Fair 2012 do Norimberka. V konkurenci 70 tisíc novinek byl nominován s 
dalšími 150 uchazeči na hlavní cenu. Probíhají přípravy na tiskovou konferenci 10. 
ledna 2012 kdy bude projekt oficiálně představen ještě před uvedením na veletrhu v 
Německu.

AKTIVITY V ROCE 2011



FOTOGALERIE 2011

Výstaviště v Praze Holešovicích má industriální 
kouzlo.

Na veletrhu zdravé výživy a zdravého životního 
stylu BIOSTYL v Praze se poprvé veřejně prezen-
toval Nadační fond Nové Česko.

Koncept interaktivního hřiště vzbudil zájem. 
Jednotlivci i organizace přislíbili pomoc 
při realizaci.

Výstava moderních multimediálních technologií 
v Národním muzeu - Muzeum 3000.



FOTOGALERIE 2011

Nadační fond Nové Česko tu prezentoval 
moderní technologie.

Několik muzeí projevilo zájem o spolupráci.

Věříme, že i díky nám budou žít zdravý život.Děkujeme dětem z tábora v Jankově za spolupráci.



Jak bude hřiště vypadat?

Zde budou umístěny 5D 
technologie.

FOTOGALERIE 2011

Nejen děti určitě zaujme.  




















