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AGC AUTOMOTIVE PODPOŘÍ 350.000,- KČ TECHNICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI  
Společnost AGC Automotive Czech z Chudeřic u Bíliny, největší 

závod na výrobu autoskel v Evropě, bude významně podporovat 

rozvoj technického vzdělávání v regionu. Firma na konci roku 2015 

založila vlastní dárcovský fond, do kterého se chystá  

vložit 350.000 Kč. Peníze budou směřovat na podporu a rozvoj 

technických středních škol a dalších institucí a organizací 

zaměřených na technické vzdělávání mladých lidí.  
  

ZMĚNY V NEJVYŠŠÍCH ORGÁNECH NADACE  
Na počátku nového roku zasedala správní a dozorčí rada naší 

nadace. Kromě shrnutí roku 2015 a plánu na rok 2016 bylo na 

pořadu dne přijetí nových členů dozorčí rady a loučení s některými 

členy stávajícími. Po více než 20 letech se 

rozhodl ukončit své členství pan Ladislav 

Hruška, stejně tak i paní Alena Bošková. 

Oběma velmi děkujeme za čas, který nám 

věnovali.  
 

Nově naše řady posílili pánové Daniel 

Bouška a Martin Vošta. Pan Bouška je 

jednatelem společnosti Surgipa Medical 

spol. s r.o. zabývající se prodejem 

zdravotnických 

instrumentů a 

přístrojů. S naší 

n a d a c í 

spolupracuje již 

řadu let a je 

n a š í m 

dlouholetým dárcem a příznivcem.  
 

Pan Vošta je statutárním ředitelem 

společnosti RYKO a.s., která se zabývá 

opravou železničních nákladních vozů se 

sídlem v Děčíně. S naší nadací se poprvé 

dostal do kontaktu v roce 2013. Od roku 

2014 je členem PR & Fundraisingové 

komise, která funguje při nadaci. 

1/2016 

N O V I N K Y  
Vážení dárci, příznivci naší nadace, 
vážení čtenáři, 
 před časem jsem pozvala mého uči-
tele ze včelařského učiliště a kamaráda 
v jedné osobě, aby přijel z Olomóce k 
nám do Ústí a udělal přednášku místním 
včelařům na téma „Fenologické rozdě-
lení včelařského roku“.  
 
Když se termín konání přednášky přiblí-
žil a začali jsme řešit logistiku a další 
organizační náležitosti, padla otázka, 
zda dotyčný v Ústí nad Labem někdy 
byl. A dostala se mi odpověď. „Ústí, to 
znám, to jsou ty dvě řady paneláků a 
mezi nimi teče potok.“ Mé srdce krváce-
lo a v koutku oka se objevila slza.  
 
Vzala jsem to jako výzvu a po příjezdu 
dotyčného učitele z Hané jsem ho vzala 
na prohlídku „historického“ centra 
města. Prohlídka to nebyla vskutku 
dlouhá, vyzdvihla jsem kostel se šikmou 
věží, krásné prvorepublikové vily ústec-
kých mecenášů a vysvětlila těžký osud 
města za druhé světové války. Druhý 
den jsme strávili mimo město, v Zubrni-
cích a na Humboldtově vyhlídce pod 
Bukovou horou, kde jsem díky scenériím 
Českého středohoří slavila vítězství. 
 
S pocitem, že se podařilo změnit náhled 
na náš kraj, jsme se další den rozloučili. 
Opojný pocit z dobře odvedené 
„průvodcovské“ práce však netrval 
příliš dlouho. Po pár dnech totiž přišla 
báseň na téma „Pravda o šikmé věži“, 
kde jedno dvojverší znělo...  
 

„Za války prý amíci,  
byli to však zedníci.  
Žízeň rumem hasili 

a věž pěkně zprasili.“ 
 

Průzkumy říkají, že lidé v našem kraji 
stráví v průměru dva dny. Ze své zkuše-
nosti musím říct, dva dny na změnu po-
hledu na Ústecký kraj přes veškerou 
snahu očividně nestačí… je to běh na 
delší trať... :o) 
 

zdraví 
Katka Valešová 
manažerka pro vztah s dárci 

Martin Vošta, statu-
tární ředitel společ-
nosti RYKO a.s., 
nově člen dozorčí 
rady naší nadace 

Daniel Bouška, jednatel 
společnosti Surgipa Me-
dical spol. s r.o. , nově 
člen dozorčí rady naší 
nadace 
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V roce 2014 darovali jednotlivci a firmy v České 

republice dle dat Generálního finančního 

ředitelství ČR přes 5,2 miliardy korun na 

dobročinnost. To je od roku 2007, kdy tuto 

statistiku sledujeme, druhý nejlepší výsledek. 

Skutečnost, že dárcovství a filantropii se 

v posledních letech daří i v Ústeckém regionu 

potvrzují i naše čísla o dárcovství. Naši největší 

tři dárci věnovali na charitu v roce 2015 částku 

přes 1,1 milion korun. V pomyslném žebříčku se 

na prvním místě umístil ústecký patriot a 

mecenáš Martin Hausenblas, na druhém 

společnost Air Products z Děčína a na třetím 

místě ústecká společnost CENTROPOL 

ENERGY.  

 

Více než 30 nadaných severočeských studentů 

odjelo již díky Martinu Hausenblasovi sbírat 

zkušenosti do zahraničí. Pro tento účel založil v 

roce 2010 Stipendijní fond Renesance. Jednou z 

podmínek pro udělení stipendia je vazba na město 

Ústí nad Labem a jeho okolí. „Mám za to, že 

člověk, který získá světový rozhled, kvalitní 

jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní 

hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů 

veškeré předpoklady se úspěšně zapojit do 

ekonomického, vědeckého, kulturního, 

společenského či politického života Ústecka a 

přispět tak k rozvoji své komunity,” vysvětluje 

zaměření Stipendijního fondu Renesance jeho 

zakladatel, Martin Hausenblas.  

 

Společnost Air 

Products si 

v roce 2013 

při naší nadaci 

založila svůj 

d o b r o č i n n ý 

fond. Skrze 

n ě j 

k a ž d o r o č n ě 

realizuje své 

d o b r o č i n n é 

aktivity, jak ve 

vztahu k zaměstnancům společnosti, tak na 

podporu regionů, kde působí. „Jsme velkými 

lokálními patrioty Ústecka,“ říká Vlastimil 

Pavlíček, obchodní ředitel Air Products pro 

Českou a Slovenskou republiku. „Sídlo naší 

společnosti a výrobní závod máme v Děčíně, 

další velký výrobní komplex provozujeme u 

našeho zákazníka ve sklárnách AGC v Teplicích, 

také většina našich zaměstnanců pochází z tohoto 

kraje. Je tedy v našem zájmu, aby se jim nejen 

dobře pracovalo, ale taky aby se jim zde dobře 

žilo, aby se zde cítili jako doma.“ 

 

Jeden z největších dodavatelů energií v České 

republice, CENTROPOL ENERGY spolupracuje 

s naší nadací od roku 2011. „Patříme k firmám, 

které jsou si vědomi své společenské 

odpovědnosti a založení dobročinného fondu 

CENTROPOL – ENERGIE POMÁHÁ, bylo tou 

správnou cestou, jak přispět řadě báječných 

projektů na podporu našeho regionu,“ říká 

zakladatelka fondu Lenka Graf. Centropol za 

posledních pět let rozdělil na dobročinné účely 

více než dva miliony korun. „Máme kolem sebe 

nádhernou krajinu a je jen na nás, abychom z ní 

udělali místo, kde se nám bude dobře žít,“ dodává 

Lenka Graf. 

  

DÁRCOVSTVÍ NA VZESTUPU 

Vlastimil Pavlíček, obchodní 
ředitel Air Products pro Českou a 
Slovenskou republiku.  

Manželé Grafovi s Jiří Grygarem na benefiční večeři 
v roce 2014. 



 

 
  Infor mační bul le t in  Úst ecké  ko munitní  nadace          3 

 První krok ke zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží 

v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí v centru 

Ústí nad Labem zajišťovala na počátku ledna 

speciální firma Gefos při digitálním zaměření 

unikátní stavby. Připravovala tím podklady pro 

známého architekta Martina Rajniše. Ten má 

vypracovat tři návrhy, jak zpřístupnit věž, která při 

bombardování v dubnu 1945 přišla o původní 

schodiště a výrazně se naklonila.  

 

Zpřístupnění této 

přední turistické 

a t r a k c e  m ě s t a 

představuje vizi s níž 

už před lety přišli 

místní historici a 

a r c h i t e k t i .  P o 

několika marných 

pokusech je nyní 

nejblíž ke svému 

zhmotnění. Majitel 

k o s t e l a , 

Ř í m s k o k a t o l i c k á 

církev, se totiž 

dohodla s naší nadací, 

jenž nabídla, že na 

zpracování projektu a 

případnou realizaci 

získá peníze od soukromých dárců. První dary už 

přišly ve výši zhruba 100 tisíc korun, za ně 

financujeme právě zaměření stavby. Je to velmi 

náročný proces a jen sehnat firmu, která byla 

technicky schopná tak složitou stavbu jako je šikmá 

věž precizně zaměřit, nebylo jednoduché. Dva 

předtím oslovení specialisté zakázku odmítli. Je k 

tomu totiž nutné speciální zařízení v podobě 3D 

scanneru.  
 

Další získané peníze půjdou na vypracování 

architektonických návrhů, jichž se na oslovení autorů 

nápadu ujme přední českých tvůrce dřevěných 

staveb, Martin Rajniš. Ten je například autorem 

české poštovny na Sněžce a řady výrazných 

rozhleden. Zda se nakonec věž otevře veřejnosti a 

jaká bude definitivní podoba nového přístupu bude 

záležet na rozhodnutí církve jako majitele stavby. 

My jsme v takovém případě připraveni pomoci církvi 

získat na samotnou stavbu potřebné finanční 

prostředky.   
 

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve 

svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o 

více než dva metry. Je nejšikmější věží v České 

republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke 

svému handicapu přišla za druhé světové války, po 

zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Tehdy 

to vypadlo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané 

podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě 

zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a 

železobetonového krunýře uvnitř věže.  
 

Při bombardování spadla původní schodišťová 

přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při 

rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž 

dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví 

ŠIKMOU VĚŽ V ÚSTÍ NAD LABEM ZAMĚŘILI SPECIALISTÉ 

Zástupci společnosti GEFOS při zaměřování věže  
kostela.  
 

Foto: Jiří Preclík 

První dárci se s průvodcem Martinem Krskem šli podívat 
do útrob věže.   
 

Foto: Jiří Preclík 

Snímek jako z ultrazvuku.    
 

Autor: GEFOS a.s.  
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Když společnost  LOGIT s.r.o. na počátku roku 

2015 založila svůj dobročinný fond LOGIT, 

oslovila organizace, které ji o finanční podporu 

žádaly v minulých letech. Z dvanácti oslovených 

organizací využila možnosti získat prostředky 

přibližně polovina. V druhé polovině roku dostaly 

možnost získat finanční prostředky z Fondu LOGIT 

již všechny neziskové organizace z Podbořanska a 

okolí v případě, že se jejich aktivit účastní 

zaměstnanci společnosti. Zájem byl trojnásobný. A 

tak jsme obdrželi celkem 16 žádosti o nadační 

příspěvek v celkové požadované výši 286 000 Kč. 

Podpořených bylo nakonec šest projektů v celkové 

výši 110 000 Kč. 

 

„Spolek OKAP získal prostředky na vybudování 

nové veřejné zahrady situované v blízkosti kostela 

Božího Spasitele v Podbořanech, zahradu pro 

ekologickou výchovu na území bývalé školní 

zahrady v Nepomyšli vybuduje Mateřské centrum 

Jablíčko z Nepomyšle. Vypomohli jsme i Základní 

škole Kryry se zakoupením zabezpečovacího 

zařízení soužící k bezpečnosti žáků ve školní 

družině," prozradil Martin Chlup, ředitel společnosti 

LOGIT s.r.o.  
 

Finanční prostředky se dostaly i na uskutečnění 

charitativního hudebně-divadelního festivalu na 

podporu oprav gotického kostela v Libyni, který již 

řadu let pořádá sdružení Za záchranu kostela sv. 

Jiljí.  

Výchovný ústav v Buškovicích si bude moct díky 

příspěvku z Fondu LOGIT dovybavit nové 

multifunkční hřiště. Mateřské centrum Jonáš 

rozjede pásma dramatické výchovy pro děti 

předškolního a mladšího školního věku. 

 

Neziskové organizace měly možnost získat 

prostředky až do výše 20.000 korun. Žádosti 

posuzovala tříčlenná komise složená jak ze zástupců 

společnosti LOGIT, tak z externích odborníků. 

Vybraným neziskovým organizacím byly předány 

na počátku ledna 2016 symbolické šeky a byly 

podepsány smlouvy o poskytnutí nadačního 

příspěvku.  Další příležitost požádat si o prostředky 

z Fondu LOGIT budou mít žadatelé již v polovině 

dubna 2016. 

 

O společnosti LOGIT s.r.o. 
Logit, s.r.o. je společností patřící do 

italského koncernu RadiciGroup, 

konkrétně divize Fibres (vlákna). Na 

Podbořansku působí již do roku 1999 a zabývá se 

zpracováním kobercové příze. Patří mezi největší 

zaměstnavatele v regionu. Základním mottem společnosti je 

trvale udržitelný rozvoj postavený na myšlence 

zodpovědného chování všech subjektů zúčastněných 

v procesu ekonomického chodu firmy. Společnost je 

držitelem certifikátů v oblasti kvality ISO 9001, systému 

environmentálního managementu 14001, systému 

hospodaření s energiemi 50001 a systému bezpečnosti práce 

OSHAS 18001.  

O PODPORU Z DOBROČINNÉHO FONDU LOGIT SI POŽÁDALO  
TŘIKRÁT VÍCE ORGANIZACÍ NEŽ POPRVÉ   

Zástupci podpořených neziskových organizací zleva zástupci Mateřského centra Jablíčko z Nepomyšle, Rodinného a 
mateřského centra Jonáš, OKAP Podbořany, z. s., sdružení Za záchranu kostela sv. Jiljí a Výchovného ústavu, středis-
ka výchovné péče a střední školy Buškovice se zástupci společnosti LOGIT a členy hodnotící komise.  
 
Foto: Kateřina Valešová 
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Počátek roku je vždy spojen s plánováním a 

sestavováním harmonogramu nejrůznějších akcí. 

Nejinak tomu bylo i letos. Co nového jsme pro vás 

na letošní rok připravili a na jaké tradiční akce se 

můžete těšit?  
 

V. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ  

Naše nadace je v regionu známá zejména 

pořádáním tzv. benefičních večeří, na které zveme 

významné hosty.  

 

Nicméně, jak jsme 

zjistili ze zpětné vazby, 

ne všem  hostům 

vyhovuje předepsaný 

dress code a přesné 

dodržování pravidel 

etikety. Proto jsme se 

r o z h o d l i  v y v á ž i t 

„vážnost“ atmosféry benefiční večeře odlehčeným 

a sportovními výkony opentleným dobročinným 

golfovým turnajem, který, ač v jiné formě, 

podporuje nadále myšlenku individuálního 

dárcovství a rozvoje dobročinnosti. 
 

BENEFIČNÍ VEČEŘE 

Již po jedenácté plánujeme uspořádat benefiční 

večeři. Je nám ctí a potěšením, že na letošní 

benefiční večeři přijal pozvání pan Jiří Bartoška.  

Pozvánku na tuto akci v dostatečném předstihu 

obdržíte emailem či poštou. Budeme se těšit na 

viděnou. 

ÚSTECKÝ PŮLMARATON S ÚSTECKOU 

KOMUNITNÍ NADACÍ  

V letošním roce jsme se stali  oficiálními partnery 

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2016. Tím 

pádem s námi můžete běžet pro dobrou věc. Stačí 

když přispějete na činnost naší nadace a zdarma od 

nás obdržíte registrační číslo. Běžet lze v kategorii 

jednotlivec, 2Run nebo štafeta. Tak co? Poběžíte s 

námi pro něco dobrého? 

Tváří  našeho týmu se stal  Jan Pirk. „Běh je jedna 

z nejzdravějších volnočasových aktivit. Pokud mi 

to zdraví a povinnosti dovolí, uvidíme se v sobotu 

17. září 2016 na trati, 

abychom společně 

podpoř i l i  č innost 

Ústecké komunitní 

nadace.“ 

Sportu zdar, Jan Pirk 

proslulý nejen jako 

v ý z n a m n ý 

kardiochirurg, 

ale i jako vášnivý běžec dlouhých tratí 

V případě  vašeho zájmu o účast na jakékoliv z 

akcí  spojte se s manažerkou pro vztah s dárci, 

paní Kateřinou Valešovou, tel. 475 208 258 

e-mail. katka@komunitninadace.cz. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ROCE 2016... 
 

DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ V NOVÉM 
BENEFIČNÍ  VEČEŘI S JIŘÍM BARTOŠKOU 

ÚSTECKÝ PŮLMARATON V NAŠICH BARVÁCH 

V. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ  

Termín a místo konání: 

neděle 22. května 2016 od cca. 11h.  

v areálu Golf resort Ústí nad Labem 

ÚSTECKÝ PŮLMARATON  S ÚSTECKOU KOMUNITNÍ NADACÍ  

Hlavní host: Jan Pirk 

Termín a místo konání: 

sobota 17. září 2016, Ústí nad Labem 

BENEFIČNÍ VEČEŘE 

Hlavní host: Jiří Bartoška 

Termín a místo konání: 

Druhá polovina srpna od 15. do 26. srpna 2016 

od cca. 18h. , místo bude upřesněno 
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Tři ústecké firmy Black & Decker, 

CENTROPOL a Jotun a děčínská společnost AIR 

Products spojily své síly a dohromady věnovaly 

naší nadaci částku téměř 400 000 Kč. Díky 

spolupráci s dalšími dárci se nám podařilo 

konečnou částku navýšit o další prostředky a tak 

mohlo být v rámci 28. otevřeného grantového 

kola podpořeno rekordních 19 neziskových 

organizací, což 

je více než 

polovina ze 

v š e c h 

přihlášených.  

 

V y b r a n é 

n e z i s k o v é 

organizace si 

vzaly za cíl 

p ř i s p í va t  k 

b u d o v á n í 

k v a l i t n í c h 

lidských vztahů 

či jim leží na 

srdci dlouhodobé směřování ústeckého regionu. 

O podporu až 50.000 korun na jeden projekt 

žádalo 36 organizací či neformálních skupin. 

Symbolické šeky si zástupci organizací převzali 

ještě před koncem roku v Muzeu města Ústí nad 

Labem z rukou donátorů.  

 

M e z i 

úspěšnými 

projekty je 

n a p ř í k l a d 

v ý s a d b a 

nové aleje 

v  o b c i 

D o u b i c e , 

p r o j e k t 

s názvem 

„Ústí jako 

d í l n a 

l i d s kos t i “ 

b u d e 

vyprávět hlavně 

o b r a z e m o 

d o b r u  a 

u š l e c h t i l o s t i 

Ú s t e č a n ů , 

p ř í s p ě v e k 

o b d r ž e l  i 

m e z i n á r o d n í 

f e s t i v a l 

d o k u m e n -

tárních filmů o 

l i d s k ý c h 

právech „Jeden 

svět“ pořádaný 

o r g a n i z a c í 

Člověk v tísni, o.p.s.   

 

O r g a n i z a c e 

NADĚJE ve 

spolupráci se 

S d r u ž e n í 

a z y l o v ý c h 

domů  bude 

pořádat akci 

s názvem „Noc 

venku“, která 

má upozornit 

veřejnost na 

problematiku 

l i d í  b e z 

domova. 

Podpořené projekty budou realizovány  

od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Více 

informací, včetně seznamu veškerých 

podpořených projektů je možné najít na 

www.komunitninadace.cz.  

 

Zaměření grantového kola vzešlo z výstupů 

analýzy "100 problémů - 100 příležitostí pro 

ústecký region" a je součástí nového grantového 

rámce Ústecké komunitní nadace, který vyjadřuje 

dlouhodobou strategii nadace. Podle ní se od roku 

2013 řídí udělování nadačních příspěvků 

neziskovým organizacím či jednotlivcům.   

MÍSTNÍ DÁRCI SE SLOŽILI A ROZDĚLILI VE SPOLUPRÁCI S NAŠÍ NADACÍ  
PŘES PŮL MILIONU KORUN NA CHARITU 

Paní Barbora Kučerová ze společ-
nosti Jotun Powder Coatings (CZ) 
a.s. se zástupcem obecně prospěš-
né společnosti Člověk v tísni. 
   

Foto:Tomáš Lumpe 

Paní Lenka Grafová zakladatelka  
Dobročinného fondu CENTROPOL - 
Energie pomáhá se zástupkyní spolku 
SAYFY.     
 

Foto:Tomáš Lumpe 

Paní Markéta Řeháková ze společ-
nosti Black & Decker se zástupky-
ní spolku R - PROJEKT CZ.  
 

Foto:Tomáš Lumpe 

Paní Martina Svobodová ze  
společnosti AIR PRODUCTS spol. 
s r.o. z Děčína se zástupkyní spol-
ku NADĚJE. 
 

Foto:Tomáš Lumpe  
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Destinace jako je Belgie, Německo či Velká 

Británie, ale i mnohem exotičtější jako je například 

Čína, lákají ústecké studenty ke studiu. Jejich 

záměrem je na tamějších univerzitách dosáhnout 

vzdělání, které jim buď české univerzity nenabízejí 

a nebo získat jiný pohled na studovanou 

problematiku. Hodnotící komise fondu dala příslib 

stipendia 9 žadatelům v celkové výši 392 500 Kč. 

Od roku 2011, kdy byl fond založen při Ústecké 

komunitní nadaci Martinem Hausenblasem, 

podpořil 40 studentů, mezi které bylo rozděleno 

téměř 1,8 milion korun.  

 

Podle Martina Hausenblase, zakladatele fondu, 

Čechům nechybí vzdělání, jsou funkční a chytrý 

národ, ale chybí jim sebevědomí. “Mám zkušenost, 

kdy jsem se ocitl sám v zahraničí bez ničeho. Po 

nějaké době si ale osvojíte jazyk, najdete přátele a 

zjistíte, že můžete získat spoustu zkušeností, které 

pak zužitkujete doma. To je také cíl fondu. Když 

předáváme šeky studentům, vždy říkám: „Ústecká 

komunita vám pomohla. Až vám to změní život, 

najděte způsob, jak to komunitě vrátíte,“ popisuje 

Hausenblas. Za svoje nadační aktivity obdržel cenu 

novinářů  pro individuálního dárce v 

celorepublikové soutěži Via Bona. 

 

Stále častěji se na nadaci s žádostí o podporu 

obracejí studenti, kteří již v zahraničí studují a 

potřebují financovat další část svého pobytu. 

V letošním roce se tři uchazeči, kteří postoupili 

k pohovorům, s komisí dorozumívali přes internet. 

Jedna uchazečka například studuje v Číně a tak bylo 

jednodušší než cestovat kvůli 20 min. přes celý 

kontinent, vyřešit její účast na pohovorech takto. 

Otázkou pro nadaci a zakladatele fondu pana 

Hausenblase je, zda i v budoucnu budeme tyto 

studenty podporovat nebo zda se zaměříme více na 

ty uchazeče, kteří ještě odvahu vyjet do zahraničí 

nenašli.  

 

Do posledního grantového kola Stipendijního fondu 

Renesance bylo přijato celkem 16 žádostí o 

stipendium v požadované hodnotě  1 600 000 Kč. K 

ústním pohovorům postoupilo deset nejúspěšnějších 

žadatelů, kteří před šestičlennou hodnotící komisí 

představili a obhajovali záměr svého studijního 

pobytu v zahraničí.  

 

STIPENDIJNÍ FOND RENESANCE ROZDĚLÍ MEZI STUDENTY REKORDNÍCH 400.000,- KČ  

Martin Hausenblas, zakladatel Stipendijního fondu Rene-
sance při zasedání hodnotící komise. 
 

Foto: Tomáš Lumpe 

Stipendistka Petra Tikalová, která se chystá do Itálie stu-
dovat vizuální umění a malbu, při pohovorech. 
  
 

Foto: Tomáš Lumpe 

Členové hodnotící komise…  
Alfréd Dytrt,  Zdeněk Smetana a Kateřina Šperlová 
 

Foto: Tomáš Lumpe 
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Ústecká komunitní nadace 
Koněvova 1697/18 
400 01 Ústí nad Labem 
 
Kateřina Valešová 
manažerka pro vztah s dárci 
 
tel.: 475 208 258 
email: katka@komunitninadace.cz 

E– BULLETIN PRO VÁS ZPRACOVALA 


