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NADACE BRIANA LAVIOLETTA



ČESTNÉ STIPENDIUM (SCHOLARSHIP OF HONOR™)

Čestné stipendium bylo založeno k poctě a připomenutí těch, 
kteří v minulosti sloužili své vlasti, a zároveň ocenit odhodlání 
a obětavost těch, kteří touží sloužit své společnosti a jít v jejich 
stopách. Čestné stipendium (Scholarship of Honor™) je určeno 
mladým mužům a ženám, kteří se po absolvování střední 
školy chystají vstoupit do armády, nebo kterékoliv oblasti 
bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, 
požární ochrana,  záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální 
služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby).  

Nadace Briana LaVioletta, která Čestné stipendium uděluje, byla 
založena rodinou LaViolettových na památku jejich patnáctiletého 
syna a bratra, Briana LaVioletta, který zemřel nešťastnou náhodou 
při plavání v roce 1992. Právě Brianovo silné odhodlání inspirovalo 
nadaci ve snaze umožnit ostatním mladým lidem uskutečnit 
Brianovy sny a plány. Od založení nadace Briana LaVioletta bylo 
uděleno více než 825 stipendií. Příjemci Čestného stipendia sdílejí 
Brianovu touhu být prospěšný své společnosti, jeho smysl pro 
odpovědnost a jeho ducha.

Václav Šlehofer  
(stipendium uděleno v roce 2017)
•  Střední průmyslová škola dopravní – obor požární prevence (2012-2016)
•  Vyšší odborná zdravotnická škola – sociální práce (od roku 2016)

„Protože mám rád historii svého státu a období 2. světové války mě velmi zajímá, byl 
pro mě celý program něčím nepopsatelným. Velké díky patří také všem lidem, kteří jsou 

v tomto stipendiu zainteresovaní, protože mají vše ošetřené na skvělé úrovni.“

Václav Šlehofer

Dosavadní držitelé Čestného stipendia George S. Pattona



Tomáš Hataj 
(stipendium uděleno v roce 2016)
•  Církevní gymnázium Plzeň (2007-2015)
•  Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Národohospodářská fakulta (od roku 2015)

Alena Vebrová 
(stipendium uděleno v roce 2015)
•  Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná 

škola profesora Švejcara, Plzeň (2010-2014)
•  Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň (2014-2017)

Barbora Petermannová 
(stipendium uděleno v roce 2014)
•  Střední zdravotnická škola Plzeň (2009-2013)
•  Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň (2013-2016)

Adéla Tanzerová 
(stipendium uděleno v roce 2013)
•  Církevní gymnázium, Plzeň (2008-2012)
•  Univerzita Karlova, Praha – Pedagogická fakulta (obor: 

Psychologie a speciální pedagogika), Univeriteit Gent, 
Belgie (Erasmus program 2013-2014)

Kristýna Otásková 
(stipendium uděleno v roce 2012)
•  Střední odborná škola profesora Švejcara v Plzni 

(2007-2011)
•  Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a 
veřejnosprávních studií (2011-2014)

MEDAILE ČESTNÉHO STIPENDIA 
Nadace Briana LaVioletta se nechala inspirovat udělováním Medaile 
cti (nejvyšší vojenské vyznamenání udělované vládou Spojených 
států amerických) a vytvořila si vlastní medaili (Medaile Čestného 
stipendia), kterou předává každému příjemci stipendia. 

„Obdržení čestného 
stipendia generál George S. 
Pattona pro mě bylo jednou 

z nejzajímavějších a také 
nejcennějších zkušeností v 
mém životě. Umožnilo mi 

poznat naprosto výjimečný 
kolektiv nadace Brian LaViollete 
a všech, kteří za tímto úžasným 

projektem stojí. “

Tomáš Hataj

„Získání stipendia mě ujistilo v 
tom, že vždy stojí za to, zkusit 
vše co je v našich silách a jít si 
za svým snem. Bylo příjemné 

setkat se s Američany díky 
jejich otevřenosti jednání, 

vlídnosti a humoru.“

Kristýna Otásková



Čestné stipendium generála George S. Pattona bylo založeno 6. května 2010 během
oslav 65. výročí osvobození města Plzně 3. armádou generála Pattona. Každý rok bude
uděleno stipendium jménem a na památku jednoho z padlých amerických nebo
spojeneckých válečných hrdinů. 

Naším cílem a cílem sponzorů tohoto stipendia je pomoci těm, kteří touží přispívat
společnosti, ve které žijí, a umožnit jim naplnit si své sny a plány. Čestné stipendium
generála George S. Pattona bude uděleno vždy jednomu z absolventů plzeňských 
škol, který se rozhodl pro službu v armádě, v oblasti bezpečnostních složek či veřejně 
prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, 
výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby, atd.).

Pamatujte a věřte stejně jako Brian, že... „Odměnou je cesta sama“. Brian LaViolette

K poctě a připomenutí těch, kteří slouží

ČESTNÉ STIPENDIUM (Scholarship of Honor™)

Nadace Briana LaVioletta je nezisková organizace se sídlem ve Wisconsinu (USA). Od svého založení v roce 1992 udělila stipendium na 
památku patnáctiletého Briana LaVioletta více než 450 studentům. Čestné stipendium bylo založeno v roce 2003 a od té doby se
rozšířilo po celém světě. Od roku 2010 je stipendium udělováno také v Plzni. 

Administrátoři v ČR
Jana Poncarová
Petr Liška 
sohpilsen@gmail.com

Doug & Renee LaViolette
doug@thelaviolettegroup.com

       Kim LaViolette
       kim.laviolette@gmail.com

http://briansjourney.com/soh/pilsen-cz

Pokud chcete získat více informací o nadaci Briana LaVioletta, kontaktujte: 

Malíř: Boleslaw Jan Czedekowski


