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V. dobročinný golfový turnaj, který se konal v neděli
22. května 2016, se vydařil,
ačkoliv oproti minulým rokům
nezůstal kámen na kameni. Po
čtyřech letech jsme opustili
hřiště Golf Janov, České
Švýcarsko a přemístili turnaj do
areálu Golf resort Ústí nad
Labem
na
komfortní
18 jamkové hřiště. Další
změnou byl termín konání, kdy
z odpoledních hodin všedního
dne, jsme turnaj přesunuli na
poklidný víkendový den. A i
ceny pro hráče se dočkaly
nového designu. Nicméně
hlavní putovní cena zůstala.
Letos si ji odnesl pan Pavel
Jonáš jako absolutní vítěz turnaje.
Výtěžek turnaje ve výši
179 500 Kč bude použit na
chod nadace jako takové a na
podporu projektů místních
neziskových organizací, které
se snaží přispět k posilování
sounáležitosti a vztahu k
místu, kde žijeme, k jeho
oživení aktivním zapojením
místních lidí a k zvýšení jejich
zájmu o veřejný prostor a
spoluodpovědnosti za správu
věcí veřejných.

Vážení dárci, příznivci naší nadace, vážení čtenáři,
před lety, když jsem nastupovala do nadace a byla mi svěřena do
péče oblast budování dobrého jména nadace a komunikace s veřejností, jsem si přála dvě věci. První,
aby „visel“ článek o naší nadaci
na Novinkách na Seznamu.cz. A
druhé přání bylo, aby se hovořilo o
naší nadaci v Událostech na ČT 1.
V tu dobu, přání téměř nesplnitelná. Tudíž, mohlo být vyřčeno i to,
že až se tyto dvě přání splní, mohu
v klidu odejít z nadace s pocitem
dobře odvedené práce.
Rok se s rokem sešel a my jsme se
směle pustili do realizace, zatím
asi našeho největšího projektu, a to
zpřístupnění šikmé věže kostela
Nanebevzetí Panny Marie v centru
Ústí nad Labem. A najednou se má
přání začala naplňovat. V lednu
jsme se objevili s článkem o šikmé
věži na Novinkách.cz a v červenci
v Událostech na ČT 1 a ČT 24. Je
tedy čas odejít, jak jsem před lety
slíbila… aspoň na chvíli… A tak se
s vámi na nějaký čas loučím.
Ale nebojte se, již jsem si vymyslela nové přání. Zatím si ho nechám
pro sebe, ale již teď nějak tuším, že
by k jeho naplnění mohlo tentokrát
dojít dříve než za 10 let, třeba již v
roce 2017. A tak nebudu raději
dodávat, žádné… až se toto přání
splní, tak… co kdyby se opravdu
náhodou splnilo. :o)
Na další spolupráci se těší

Generálním partnerem turnaje
Ceny pro vítěze jednotlivých kategorií
byla společnost MIBCON a.s. opět
pocházely z dílny Střední uměleckoPartnery se staly společnosti průmyslové školy sklářské se sídlem v
Kamenickém Šenově.
CDL
SYSTEM
a.s.,
NYYLO a.s. a Surgipa Medical, spol. s r.o.
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Katka Valešová
manažerka pro vztah s dárci

1

N

Nový přístup do
jedné
z
nejšikmějších
věží v Evropě u
gotického kostela
Nanebevzetí
Panny Marie v
centru Ústí nad
Labem má již
svou
podobu.
Moderní
přístavbu
ze
dřeva navrhnul
známý architekt
Martin Rajniš a
jeho
architektonická
kancelář.
Do
výšky 12 metrů
by
se
měla
Pohled na moderní přístavbu ze dřeva
navrhnul známý architekt Martin Rajniš a
vypínat
jeho architektonická kancelář.
hranolovitá
schodišťová věž,
která nahrazuje původní schodiště. To se zbortilo
při bombardování v dubnu 1945. Celý projekt na
zpřístupnění této unikátní památky tak postupuje
do další fáze. Ta by měla být zakončena vydáním
stavebního povolení naší nadaci, která se stala
investorem a koordinátorem celé akce.
V první fázi byla
věž geodeticky
zaměřena
za
pomoci
speciálního
zařízení v podobě
3D scanneru. Na
základě
Přechod ve výšce cca 12 metrů mezi
získaných dat byl
moderní přístavbu ze dřeva a samotnou
věží kostela.
vytvořen
architektonický
návrh jak na vnější přístavbu, tak úpravy
vnitřních prostor. Naše nadace, která se dohodla s
Římskokatolickou církví jako majitelem kostela,
že zpracování projektu zafinancuje, do něj již
investovala částku přes 230 000 korun.
Veškeré finanční prostředky investované do
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zpřístupnění šikmé věže pocházejí z darů od
místních dárců. Ti za svůj příspěvek v minimální
výši 25 000 Kč budou uvedeni na jednotlivých
schodech vedoucích do věže. Další oslovování
dárců, aby zvážili možnost zapojit se do tohoto
jedinečného projektu, právě začalo. “V těchto
dnech oslovujeme další dárce s cílem získat
minimálně 200 000 Kč. Tyto prostředky půjdou
na pokrytí nákladů spojených s odbornými
posudky a vytvořením potřebné dokumentace pro
územní a stavební řízení,“ vysvětlil Tomáš
Krejčí, ředitel nadace.
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 železo
betonového
krunýře
uvnitř
věže.
Při
bombardování
spadla původní
schodišťová
Snímek kostela z roku 1901 s původní
přístavba, kterou přístavbou.
se na věž chodilo,
ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je
možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou
přes podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže
navrhl v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker,
autor přestavby Karlštejna. Po bombardování pak
staticky zajišťoval stavbu slavný konstruktér
Bedřich Hacar, který například navrhl dostavbu
poškozeného kláštera v pražských Emauzích.
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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 místních univerzitách
dosáhnout vzdělání, které jim buď české
univerzity nenabízejí a nebo získat jiný pohled na
studovanou problematiku. Hodnotící komise
fondu dala příslib stipendia devíti žadatelům
v celkové výši 392 500 korun. Od roku 2011, kdy
byl fond založen 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.

#

400 000 K(

Za svoje nadační aktivity obdržel v roce 2013
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 bude tyto studenty podporovat nebo
zda se zaměří 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 1,6 milionů
korun. K ústním pohovorům postoupilo deset
nejúspěšnějších žadatelů, kteří před šestičlennou
hodnotící komisí představovali a obhajovali
záměr svého studijního pobytu v zahraničí.

Podpoření stipendisté společně s ředitelem nadace Tomášem Krejčím (vlevo) a zakladatelem Stipendijního fondu Renesance Martinem
Hausenblasem (uprostřed).
Foto: Tomáš Lumpe
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Dárcovský fond HENNLICH v letošním roce
podpoří 20 neziskových projektů mladých lidí z
Litoměřic částkou 101 000 korun. Jde především
o kulturní a sportovní projekty. V polovině dubna
si v sídle firmy HENNLICH převzali finanční
podporu. Poprvé rozhodovali o bonusové částce
5 000 korun pro vybraný projekt zaměstnanci
firmy HENNLICH. Těm se nejvíce líbil cyklus
kurzů výuky práce s fotoaparátem pro mladé, pro
který v anketě hlasovala téměř třetina
zaměstnanců. Dárcovský fond HENNLICH, který
spravuje naše nadace, za 12 let svého působení
podpořil celkem 181 projektů částkou přes
800 000 korun.
„Dárcovský fond HENNLICH je jednou
z nejdůležitějších součástí naší společenské
odpovědnosti. Je pro nás důležité podporovat to,
co se děje ve městě, ve kterém sídlíme. Je pro nás
také důležité podpořit mladé lidi v jejich
aktivitách oživujících Litoměřice. Náš dárcovský
fond se stal s 181 podpořenými projekty nedílnou
součástí neziskových aktivit našeho města. Jako
místní patriot jsem nesmírně rád, že můžeme
přispět k jeho rozvoji,“ řekl Pavel Šumera,
jednatel společnosti HENNLICH.
O finanční podporu z Dárcovského fondu
HENNLICH se v letošním 12. grantovém kole
programu „Litoměřice – live city jsi ty“ přihlásilo
24 neziskových projektů. Celkově jednotlivci a
organizace žádaly 115 000 korun.
Dárcovský fond HENNLICH založila v roce
2005 litoměřická společnost HENNLICH. Fond
si v rámci programu „Litoměřice – live city jsi
ty“ klade za cíl podporovat aktivitu mladých lidí
ve věku od 15 do 25 let žijících či studujících
v Litoměřicích. Fond každoročně vyhlašuje
otevřená grantová kola, ve kterých se mohou
zájemci přihlásit se svými nápady a projekty o
finanční podporu.
V minulých ročnících byly podpořeny projekty,
jako například…
Potápěčský klub KRAKEN LITOMĚŘICE
Ekoakce
Ekoakce je již tradiční úklidová akce pořádaná

I n fo r mač n í b ul le ti n Ú ste cké ko muni tní nadace

0(

101 000

klubem potápěčů Kraken na pomoc jezeru v
Píšťanech u Litoměřic. Hlavním cílem je očista
jezera od civilizačního odpadu jak na břehu, tak i
pod vodou.
Michal Kormunda
Rekonstrukce pumptrackové dráhy a dirtů
Po
zvětšení
pumptrackové
dráhy se opět
zvýšil zájem o
její využití nejen
staršími jezdci,
ale
především
dětmi ve věku od
2
let.
Cílem
projektu
bylo
dráhu zdokonalit
a zrekonstruovat
pro
mladší
jezdce.
Základní umělecká škola Litoměřice
Litoměřická letní filharmonie 2015
Litoměřická
letní
filharmonie
bylo společné
hudební těleso
talentovaných
žáků
ZUŠ
Litoměřice
a
Musischule des
Landkreises
Meißen a jejich
učitelů, a nově
také
dalších
hudebních škol
litoměřického a
míšeňského
regionu.
Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice
Memoriál Míry Vostrého
Třetí ročník turnaje mládeže uspořádaného na
počest dlouholetého trenéra a funkcionáře
stolního tenisu v Litoměřicích.
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První ročník soutěže Technowizz, která měla za
úkol podpořit technicky nadané studenty, vyhráli
studenti Střední školy AGC v Teplicích. Soutěž
určenou
studentům
strojírenství
nebo
elektrotechniky 2. a 3. ročníků středních škol
Ústeckého kraje na jaře vyhlásila chudeřická
společnost AGC Automotive Czech, největší
evropský výrobce automobilových skel, ve
spolupráci s naší nadací.
„Oslovili jsme skoro všechny technické školy
v kraji a zadali jim tři tematické úkoly, ze kterých
si měli jeden vybrat a zpracovat,“ popsal průběh
soutěže ředitel AGC Automotive Czech Luděk
Steklý. Cenu pro vítěze si nakonec odnesla
Střední škola AGC. Tři její studenti, Martin

Ředitel AGC Automotive Czech Luděk Steklý společně se studenty
Střední školy AGC z Teplic.

Šipula, Vít Brudna a
Ondřej Tregler pod
vedením jejich učitele Karla Horáka vytvořili
průmyslovou databázi brusných kotoučů.
Vítězství v soutěži škole přineslo celkem
65 000 korun. Po deseti tisících si odnesli přímo
studenti, pět tisíc získal učitel, který jejich projekt
vedl. Škola získala na nákup technických
pomůcek 30 000 korun.
„Na podzim chystáme další kolo Technowizzu a
chceme ho z Ústeckého kraje rozšířit také na
Karlovarský, Liberecký a část Středočeského
kraje. Navíc vedle technických středních škol se
budou moci přihlásit i vyšší odborné školy,“
dodal Luděk Steklý. Podmínky soutěže budou
stejné jako nyní. Studenti si budou moci vybrat ze
tří tematických úkolů a vítězové budou odměněni
stejně jako v letošním ročníku. Se zahájením
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soutěže se počítá na přelomu září a října 2016,
s vyhlášením výsledků v prvním čtvrtletí příštího
roku.
Soutěž Technowiz financuje společnost AGC
Automotive Czech ze svého dárcovského fondu
AGC, který spravuje naše nadace. Fond je
zaměřen na podporu technického vzdělávání a je
tak prvním takto profilovaným fondem
spravovaným naší nadací. „Z vlastní praxe víme,
že technicky vzdělaných mladých lidí je
alarmující nedostatek. Pokud to bude pokračovat,
bude to mít velmi nepříznivý dopad na českou
ekonomiku. Proto jsme se rozhodli své
dobročinné aktivity napřít právě tímto směrem,“
vysvětlil důvody pro založení fondu Luděk
Steklý.
Dárcovský fond AGC Automotive Czech není
jedinou aktivitou firmy směřující do technického
vzdělávání. Firma, která je největším výrobcem
automobilových skel v Evropě, dlouhodobě
podporuje také vysokoškolské vzdělávání
technického směru. Spolupracuje například
s TUL v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem či
ČVUT v Praze. V současné době zaměstnává
2700 lidí, přičemž za poslední tři roky vytvořila
v závodě v Chudeřicích u Bíliny 950 nových
pracovních míst. Skupina AGC dodává skla pro
všechny významné světové značky automobilů,
jako Bentley, Porsche, Mercedes, Audi, BMW,
Toyota, Volkswagen, Škoda, GM, FORD,
Renault, Peugeot, Citroën, Suzuki, Fiat a další.

Kompletní vítězný tým, ředitel Střední školy AGC Jaroslav Myslivec,
učitel Karel Horák a jeho studenti Martin Šipula, Vít Brudna a Ondřej
Tregler.
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Devět
mladých
lidí, kteří kvůli
sociálnímu nebo
zdravotnímu
znevýhodnění
mají nedostatek prostředků na studium, si odneslo
finanční podporu od Fondu ARMEX. Dárcovský
fond společnosti ARMEX ENERGY letos již
podruhé rozdělil mezi mladé lidi 100.000 korun.
Peníze studenti ze severních a východních Čech
použijí na nákup školních pomůcek, na internát a
na cestovné, na jazykové kurzy nebo na obědy.
„Mládí je obdobím, které předznamenává celý
budoucí život. Nepříznivé podmínky leckdy
nevyváží ani talent nebo píle. Děti, které se
musely potýkat s jakýmkoli znevýhodněním,
velmi často za svými šťastnějšími a stejně nebo
dokonce i méně nadanými vrstevníky až do
dospělosti jen pokulhávají. Právě proto jsme se
rozhodli, že náš Fond ARMEX bude pomáhat
právě dětem, které mají handicap nebo žijí
v sociálně slabém prostředí,“ řekl při předávání
grantů Jan Nesměrák, ředitel ARMEX ENERGY.
ARMEX ENERGY pomáhá znevýhodněným
dětem a mladým lidem už podruhé. Letos stejně
jako při loňském prvním grantovém kole firma
rozdělovala 100.000 korun. Zažádat si o ně mohli
ti, kteří kvůli svému znevýhodnění mají problém
dosáhnout na požadované vzdělání a kterým je
mezi šesti až dvaceti pěti lety. Nakonec uspělo
devět mladých lidí, kteří jednotlivě získali od pěti
do patnácti tisíc korun. Na severu Čech mohli o
podporu žádat mladí z okresů Chomutov, Most,
Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice a Děčín.
Žádat mohli také mladí lidé z dalších zhruba
20 měst, kde má ARMEX ENERGY svou
pobočku.
„Vybírali jsme většinou děti ze sociálně slabých a
v mnoha případech také neúplných rodin.
Zatímco některým jsme přispěli na učebnice nebo
speciální notebook, jiným náš fond pomohl s těmi
nejzákladnějšími věcmi, jako jsou obědy ve
školní jídelně, oblečení nebo cestovné,“ doplnil
Jan Nesměrák. Maximální výše podpory pro
jednoho zájemce byla 15 000 korun na jeden
I n fo r mač n í b ul le ti n Ú ste cké ko muni tní nadace
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školní rok či jednorázový nákup pomůcek.
Příspěvek je možné použít na úhradu speciálních
učebních pomůcek, školného, stipendium či
vzdělávací kurzy nebo jiné doprovodné aktivity
prokazatelně
přispívající
k
odstraňování
handicapu při vzdělávání.
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Lucie a Jan G. z Dobrušky (15 000 Kč)
Nákup ošacení a obuvi pro školní potřeby,
školních pomůcek, platba obědů a dopravy do
školy.
Sabina H. ze Starých Křečan (15 000 Kč)
Nákup knih, úhrada nákladů na ubytování, stravu,
cestovné a doučování na Konzervatoři a Vyšší
odborné škole Jaroslava Ježka.
Andrea N. z Varnsdorfu (5 000 Kč)
Úhrada školného a stravy.
Roman N. z Varnsdorfu (11 000 Kč)
Úhrada stravy, cestovného a pomůcek k výuce na
základní škole.
Angelina S. z Ústí nad Labem (10 000 Kč)
Úhrada kurzu českého jazyka se speciálním
pedagogem.
Lukáš S. z Božanova (15 000 Kč)
Nákup robotické stavebnice, úhrada doprava do
školy a ubytování na domově mládeže.
Martin Š. z Hoštic nad Labem (14 000 Kč)
Pořízení notebooku.
Tomáš V. z Kadaně (15 000 Kč)
Pořízení notebooku s příslušenstvím.
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15. června byl slavnostně vyhlášen 11. ročník
České ceny public relations a agentura
Hill+Knowlton u toho samozřejmě nemohla
chybět. Zvlášť když obsadila bronzové místo v
kategorii Průmysl s projektem „Ústecko –
krásné místo k životu“, který realizovala pro
společnost AIR Products se sídlem v Děčíně.

Bronzová cena na ČCPR putuje k Hill+Knowlton za projekt
Ústecko – krásné místo k životu, který realizovala pro
společnost AIR Products se sídlem v Děčíně.

Společnost, zabývající se výrobou technických a
užitkových plynů, byla v rámci projektu ústecké
veřejnosti představena jako firma, které není
lhostejný region, v němž působí. Ve spolupráci s
naší nadací finančně podpořila množství
dobročinných lokálních projektů, které společně s
agenturou představila lokálním médiím a místní
veřejnosti.
Ocenění je důkazem, že dobře odvedená práce i
na poli dobročinnosti a vzájemná důvěra mezi
klientem a agenturou nesou své ovoce. Děkujeme
jak agentuře Hill+Knowlton, tak společnosti Air
Products za skvělou spolupráci.

CENTROPOL ENERGY R k "
%& d k "
CZECH TOP 100
CENTROPOL ENERGY, jeden z největších
dodavatelů energií, slavil na letošním udílení
prestižních cen CZECH TOP 100 dosud největší
úspěchy. Už potřetí za sebou se umístil mezi
stovkou nejvýznamnějších firem v České
republice a zároveň obdržel speciální cenu
udělenou za dlouhodobou podporu neziskového
I n fo r mač n í b ul le ti n Ú ste cké ko muni tní nadace

sektoru, kterou získal Fond
ENERGIE POMÁHÁ.

CENTROPOL –

Cenu za přítomnosti prezidenta republiky Miloše
Zemana ve Španělském sále Pražského hradu
přebírala zakladatelka dobročinného fondu
CENTROPOL – ENERGIE POMÁHÁ Lenka
Graf. „Charitativním projektům se věnuji už řadu
let a dnešní ocenění mi vehnalo slzy do očí.
Najednou mi proběhly hlavou všechny ty osudy,
příběhy a místa, u kterých jsme mohli být a
přispět pomocí,“ svěřila se po převzetí ceny
Lenka Graf. Také v letošním roce přispěje fond
pod jejím vedením na řadu projektů například ve
spolupráci
s naší nadací.
Podporu
už
získal
například
charitativní
koncert
Dětského
sboru Chorea
pueri ustensis
pro
malého
Honzíka
postiženého
mozkovou
obrnou nebo
akce
Lenka Graf se svým manželem Alešem
Grafem

Krásnolipského
spolku
podporující
mezigenerační soužití pod názvem „Babičko,
dědečku, pojďte se mnou na jógu“.
CENTROPOL ENERGY, a.s. je jednou ze
společností patřících do skupiny CENTROPOL,
která působí v energetickém sektoru již od roku
2002. Od roku 2013 se společnost třikrát dostala
do žebříčku Czech TOP 100 a stala se jednou
z největších firem Ústeckého kraje. Tržby
společnosti dosáhly v roce 2015 téměř osmi
miliard korun. Do skupiny CENTROPOL patří
také první plnohodnotný virtuální mobilní
operátor zaměřený na domácnosti, který spustil
své služby v září 2013.
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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

I n fo r mač n í b ul le ti n Ú ste cké ko muni tní nadace
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