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Za uplynulých 100 let se myšlenka 
komunitních nadací rozšířila téměř 
po celém světě a přišla také do České 
republiky. První komunitní nadací v tehdy 
ještě Československu byla před více 
než 20 lety Ústecká komunitní nadace. 
Zároveň patří mezi nejstarší komunitní 
nadace ve střední a východní Evropě. 
Je více než symbolické, že tato forma 
upevňování kořenů vznikla právě zde, 
v regionu, který dlouhá desetiletí trpěl 
a stále ještě trpí tím, že zde lidé své pevné 
kořeny neměli nebo nebyly dostatečně 
hluboké.
Mnohé se v tomto regionu, také díky 
pomoci Ústecké komunitní nadace 
zlepšuje. I my, pokud chceme pomáhat 
lépe, se musíme posouvat. Důkazem toho 
je nastartování strategického plánování 
i náš nově stanovený cíl, abychom 
tomuto regionu dokázali přinést alespoň 
10 milionů každý rok. 
Jsem rád, že Ústecká komunitní nadace 
stále přináší tomuto regionu pomyslnou 
živou vodu, tolik potřebnou pro 
posílení kořenů místních lidí. O tom, že 
i v loňském roce bylo vody požehnaně, 
svědčí tato Výroční zpráva. 

Přeji Vám příjemné čtení. 

Martin Jonáš
člen správní rady

v loňském roce to bylo právě 
100 let, co se v USA vůbec 
poprvé realizovala myšlenka 
komunitního dárcovství 
v podobě komunitní nadace. 
Myšlenka samotná je ale asi 
stejně stará jako lidstvo samo. 
Je to myšlenka, která pomáhá 
upevňovat kořeny. Kořeny lidí, 
kteří patří ke svému místu, chtějí 
být jeho pevnou součástí a chtějí 
ho zlepšovat. 

Martin Jonáš
* 3. 10. 1973
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil 
jako ekonomický novinář v regionu a poté v Praze. 
V současné době podniká v oblasti Public Relations 
a franchisového poradenství. S Ústeckou komunitní 
nadací spolupracuje již více než 10 let. V soukromí si 
užívá velké rodiny v malebné přírodě Českého středohoří.  

Dámy a pánové,



Jsme první českou 
komunitní nadací
Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní 
nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou 
nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní 
Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem.

2014

1993
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 podporováním různorodých společen-
ství, propojováním veřejného a sou-
kromého sektoru a zjišťováním potřeb 
a problémů místní komunity;

 spoluvytvářením prostoru, ve kterém 
se mohou při hledání a iniciování 
společných vizí a řešení problémů sejít 
občané, podnikatelé, zástupci nezisko-
vých organizací spolu s představiteli 
místní a státní správy;

 přispíváním k řešení dnešních 
i budoucích problémů získáváním 
a rozdělováním fi nančních prostředků 
prostřednictvím nadačních příspěvků 
do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, 
sociálních a zdravotních služeb a míst-
ního rozvoje.

DÁRCOVSKÝ PROGRAM 
Vytváření vztahů s dárci a získávání 
fi nančních prostředků pro řešení dnešních 
i budoucích potřeb a priorit komunity je 
základním kamenem snad každé komunit-
ní nadace. Naší strategií je, kromě vybu-
dování ekonomické nezávislosti nadace, 
zajistit dostatečně širokou dárcovskou 
základnu především z řad fi remních a indi-
viduálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, 
pracují nebo jinak působí. Za tímto účelem 
jsme uspořádali IX. benefi ční večeři s Jiřím 
Grygarem, III. dobročinný golfový turnaj 
s hosty z Velvyslanectví USA v České repub-
lice a spravovali 13 dárcovských fondů.

GRANTOVÝ PROGRAM
Grantový program, tedy rozdělování 
nadačních příspěvků, chápeme především 
jako otevřený proces, ve kterém se setkává 
hned několik pohledů. Od prodloužené 
ruky dobročinnosti místních dárců, přes 
podporu projektů vybraných v soutěži 
na základě širších diskusí odborníků, až 

po zviditelnění přístupů nadace k věcem 
veřejným. V loňském roce jsme tak 
podpořili 75 projektů v celkové částce 
1,3 milionu korun. 

PODPORA 
NEZISKOVÉHO 
SEKTORU
Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj 
místního neziskového sektoru jen posky-
továním nadačních příspěvků je z pohledu 
komunitní nadace nedostačující. Myslíme 
si, že schopnost dlouhodobě udržitelného 
rozvoje neziskového sektoru se odvíjí 
od možnosti pravidelného vzdělávání, 
schopnosti organizací připravovat projekty, 
od znalosti dostupných fi nančních zdrojů 
potřebných pro jejich realizaci a od vzá-
jemné informovanosti neziskových organi-
zací o jejich záměrech a cílech. V roce 2014 
jsme uspořádali například VIII. ročník 
putovní výstavy projektů realizovaných 
za podpory naší nadace a nebo jsme 
formou konzultací pomáhali neziskovým 

organizacím s přípravou jejich žádostí 
o fi nanční prostředky. 

PROGRAM DIALOG
Myslíme si, že kvalita života naší komu-
nity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, 
jak spolu dokážeme komunikovat, hledat 
a sdílet společné hodnoty, respektovat své 
odlišnosti a nést svůj podíl na společné 
odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni 
se spojit na řešení konkrétního úkolu, 
investovat do něj svoji energii a vytrvat 
při něm, vzniká z takové interakce mno-
hem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká 
společenství založené na partnerství 
a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé 
mohou setkat a společně tvořit. S tímto cí-
lem jsme se podíleli na činnosti Asociace 
komunitních nadací v ČR či Fóra dárců, 
celorepublikového sdružení zastřešujícího 
dárce v České republice. 

Ústecká komunitní nadace je nevládní nezisková 
organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství 
a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, 
Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.
Ústecká komunitní nadace toho dosahuje:
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Luděk Masopust
Předseda 

Miloslav Brejcha
Místopředseda

Ladislav Hruška
Místopředseda

Ivan Beránek
Člen

Martin Jonáš
Člen
(od 1. července 2014)

Martin Sameš
Člen

Organizační struktura

 Správní rada

Miloslav Brejcha
Vítězslav Kotrs (do 30. června 2014)

Luděk Masopust

Andrea Bednářová
Ivan Beránek
Ladislav Hruška

Martin Jonáš
Martin Krsek
Josef Vejlupek

 Fundraisingová & PR komise  Investiční komise

Tomáš Krejčí
Ředitel nadace

Petr Veselý
Programový manažer

Kateřina Valešová
Manažerka pro vztah 
s dárci
(od 12. ledna 2014 
do 7. srpna 2015 
rodičovská dovolená)

Michaela 
Hofmanová
Programová asistentka

 Zaměstnanci

 Dozorčí rada

Jiří Exner
Předseda

Andrea Bednářová
Členka

Alena Bošková
Členka

Členství ukončené k 30. červnu 2014
Vítězslav Kotrs 



Známe potřeby a problémy 
našeho regionu
Na začátku roku 2012 jsme se rozhodli uskutečnit 
ojedinělou analýzu s názvem „100 problémů – 100 
příležitostí pro ústecký region”, na jejímž základě 
jsme chtěli identifi kovat, zformulovat a nalézt shodu 
na několika konkrétních tématech, která „hýbají“ naší 
komunitou a promítnout je následně do svých nově 
vyhlašovaných grantových programů.

Po půl roce intenzivní práce jsme ustavili nový 
grantový rámec nadace, který pomyslně završuje naši 
předchozí dvacetiletou etapu grantování široce poja-
tého jako „podpora budování občanské společnosti“ 
a vymezuje etapu novou, zaměřenou na „podporu 
místních priorit stanovených místními lidmi“.

Vzdělávání

Dobrovolnictví

Podpora dlouhodobě 
udržitelných řešení
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I.
Když budeme mít rádi své místo, budeme 
o ně pečovat, starat se o ně, pak bude 
místo žít a vzkvétat.

Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv. teorií změn) extrahovaných z výzkumu:
II.
Když se budeme chovat slušně a odpo-
vědně a půjdeme druhým příkladem, 
pak prolomíme pasivitu a lhostejnost 
ostatních, kteří se postupně přidají, 
a společně se nám povede zlepšovat naše 
mezilidské vztahy a posilovat sousedskou 
vzájemnost.

III.
Když se otevřeme novým inspiracím, 
dovednostem a trendům, dáme per-
spektivu mladým a budeme přistupovat 
citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti 
i životnímu prostředí, pak přispějeme 
k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti 
naší komunity.

Programový pilíř I. 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Programový pilíř II. 
Lidé s lidmi – Budování lidské 
vzájemnosti

Programový pilíř III.
Lidé k budoucnosti – Směřování 
k dlouhodobé udržitelnosti

V souladu s celkovou vizí a teoriemi změny nadace ustavila tři programové pilíře, jejichž prostřednictvím 
bude nově uskutečňovat svou grantovou podporu:

Vzkvétající místa v lidské vzájemnosti a dlouhodobé udržitelnosti.

GRANTOVÝ RÁMEC 
Rámec grantové podpory vyjadřuje dlouhodobou strategii naší 
nadace, podle které se od roku 2013 řídí udělování nadačních 
příspěvků neziskovým organizacím či jednotlivcům. 

VIZE GRANTOVÉ PODPORY
Ústecká komunitní nadace na základě závěrů z výzkumu „100 
problémů – 100 příležitostí pro ústecký region“ nově formuluje 
svou vizi grantové podpory nadace:
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Lidé a místo
Posilování vztahu k místu

Lidé s lidmi
Budování lidské vzájemnosti

Lidé k budoucnosti
Směřování k dlouhodobé

udržitelnosti

Moje obec, můj kraj, 
můj domov
Budování vztahu k místu. Hledání a vytváření 
identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu 
ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity 
regionu a zlepšování jeho image.

Tady to žije!
Vytváření míst a zázemí k setkávání občanů 
a společnému trávení času. Zvelebování, 
zkrášlování a oživování míst, vytváření příjem-
né atmosféry center měst. Podpora zdravého 
životního stylu a sportovního vyžití široké 
veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní 
kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.

Naše obec – naše věc
Dialog ve veřejném prostoru. Podpora spo-
lečných projektů veřejné správy a občanského 
sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování 
veřejné správy, posilování její transparentnosti 
a veřejné kontroly.

Budu dobrý, buďme dobří
Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpo-
vědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozi-
tivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji 
s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské 
angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.

Žijeme spolu
Budování kvalitních mezilidských a sou-
sedských vztahů. Podpora rodinných vazeb 
a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti 
lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování 
napětí ve společnosti.

Mladým otevřeno
Slaďování vzdělání s potřebami trhu práce. 
Podpora rozvoje učňovského školství, 
řemeslných oborů a perspektivního pracov-
ního uplatnění pro absolventy škol a mladé 
nezaměstnané. Výtváření podmínek a příleži-
tostí pro zdravý růst naší generace. Podpora 
mládežnických iniciativ.

Udržitelná budoucnost
Podpora inovací ve vzělávání. Rozvoj mezi-
národní spolupráce a inspirací ze zahraničí. 
Vytváření a využívání nástrojů pro přenos 
a sdílení know-how, zkušeností a informací. 
Podpora koncepčnosti a odbornosti ve stra-
tegickém rozhodování. Podpora dlouhodobě 
udržitelných procesů a řešení.

O B L A S T I  P O D P O RY

PROGRAMOVÉ PILÍŘE



Jsme adresa číslo 1 
pro vaše neziskové 
projekty
Každoročně administrujeme desítky žádostí o fi nanční 
podporu od místních neziskových organizací, nefor-
málních skupin i jednotlivců. V roce 2014 jsme vyho-
věli 75 z nich a rozdělili částku 1 287 131 Kč.
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PROGRAMOVÝ 
PILÍŘ I. 
Lidé a místo 
Posilování vztahu k místu

“Chvojensko“ (31 000 Kč) 
Otevřený grantový fond – projekt 

Čtení pomáhá

Křížek za nic nemůže

“Pro Zahořany“ (30 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Kolotoč vztahů, respektu 
a soužití

Českosaskéšvýcarsko.info,o.s.
(50 000 Kč) 
Otevřený grantový fond – projekt 

Čtení pomáhá

Kapličky a výklenky Zadní země

Český svaz chovatelů 
Základní organizace Žalany 
(10 800 Kč) 
Otevřený grantový fond

Přijďte se podívat

Hrady Českého středohoří, o. s.
(30 000 Kč) 
Fond CENTROPOL 

a Otevřený grantový fond

Modelářská soutěž pro děti 
České středohoří – země hradů

Klub českých turistů 
Krásná Lípa (30 000 Kč) 
Fond CENTROPOL

Generální oprava Köglerovy 
naučné stezky

LEVIL (50 000 Kč) 
Fond CENTROPOL 

a Otevřený grantový fond

Měděná věžička jako třešnička 
na dortu obnovené studny

Občanské sdružení 
Hornonezelsko (27 500 Kč) 
Otevřený grantový fond

VýsOskA Horní Nezly

Občanské sdružení 
pod Studencem (30 000Kč) 
Fond NYYLO 

a Fond Pavly a Pavla Redlichových

Rekonstrukce sochy sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1741

Občanské sdružení přátel 
Českého středohoří v Bílce 
pod Milešovkou (10 000 Kč) 
Fond Pavly a Pavla Redlichových

Svatováclavská slavnost 2014

REGIOcentrum, o.p.s. 
(30 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Za čistou říčku Chřibskou 
Kamenici

SALVA GUARDA (25 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Na Hlinné to žije!

Spolek LiPen (15 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Prolínání

Spolek Němců a přátel 
německé kultury v ČR
(34 000 Kč) 
Fond CENTROPOL

Obnova kříže a doprovodné 
zeleně v ul. T. G. Masaryka, 
Šluknov

Ústecká kulturní platforma 98 
(50 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Města, obce, osady a lidé 
severního Polabí – pokračování 
putovní výstavy

PROGRAMOVÝ 
PILÍŘ II. 
Lidé s lidmi
Budování lidské 
vzájemnosti

Vlasta B. (15 000 Kč) 
Fond Miroslava Dušánka

Nákup notebooku a stolního 
skeneru.

Člověk v tísni, o.p.s. 
(49 000 Kč) 

Fond Jotun a Otevřený grantový fond

Jeden svět 2015 
v Ústí nad Labem

Diakonie ČCE – Středisko 
křesťanské pomoci 
v Litoměřicích (20 544 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS 

a Otevřený grantový fond

Besedy s menšinami v r. 2015

Fokus Labe (10 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Vybavení objektu nově posta-
veného chráněného bydlení.

Věra H. (6 000 Kč) 
Fond Miroslava Dušánka

Nákup speciálních dioptric-
kých a fi ltrových brýlí.

KČT ŠLUKNOV (50 000 Kč) 
Fond Jotun a Otevřený grantový fond

Více hlav, více nápadů, více 
pracovitých rukou v Severním 
království

Občanské sdružení pro 
záchranu a konzervaci 
kulturní památky Dolní mlýn 
(50 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Dokončení fasády stáje

Poskytnuté nadační příspěvky

Obnova kříže a doprovodné zeleně v ul. T. G. Masaryka, Šluknov
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Obec Hlinná (14 500 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS

My tu spolu mluvíme

Veronika P. (16 081 Kč) 
Fond Miroslava Dušánka

Nákup notebooku

Romské sdružení 
„Indigo Děčín“ (27 000 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS 

a Otevřený grantový fond

Společná práce, společná radost

Sdružení pro spolupráci 
se Základní školou při 
Biskupském gymnáziu 
v Bohosudově – „Klíček“ 
(27 256 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS

Hudba sbližuje

Spolek LiPen (18 000 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS 

a Otevřený grantový fond

Sousedi

Tělocvičná jednota Sokol 
Ústí nad Labem (29 700 Kč) 
Otevřený grantový fond

Každý chvilku tahá pilku aneb 
opravme si svou tělocvičnu

Základní škola Trmice, 
Tyršova 482 (12 000 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS

Zmizelí Langweilovi?

PROGRAMOVÝ 
PILÍŘ III. 
Lidé k budoucnosti
Směřování k dlouhodobé 
udržitelnosti

“FidoDido, o.s.“ (47 000 Kč) 
Fond Jotun a Otevřený grantový fond

Zapoj se s námi!

“Pískovna“ (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Otvírání prázdnin

Lukáš Balaštík (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Navázání spolupráce 
s fotbalisty v Míšni (Meisen)

Dům dětí a mládeže 
Rozmarýn Litoměřice, 
Plešivecká 1863 (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Zvětšení pumptrackové dráhy

Pavel Hajduch (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

King‘s City Battle vol. 3 
Sequence Crew Edition

Klub přátel chlapeckého 
sboru Páni kluci (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Koncerty mužského komorní-
ho sboru Páni kluci

Klub stolního tenisu Kalich 
Litoměřice (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Memoriál Míry Vostrého 
ve stolním tenisu

Jaroslav Kruliš (4 750 Kč) 
Fond HENNLICH

Výstava fotografi í – vnitřní svět

Ing. Hana Lísalová (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

S klokánkem v sedle aneb 
s Klokánkem na koně po čtvrté

Hana Macasová (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Horolezecký den

Hana Macasová (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Lučištnický turnaj

Jakub Pleyer (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Archi|LTM 5: současná archi-
tektura a veřejný prostor

Potápěčský klub KRAKEN 
LITOMĚŘICE (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH 

Ekoakce

Sdružení pro spolupráci 
se Základní školou při 
Biskupském gymnáziu 
v Bohosudově – „Klíček“ 
(30 000 Kč) 
Fond Black & Decker

Den v kůži dospěláka

Slavoj Basketbalový klub 
Litoměřice (5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

2. ročník Streetballu 
v Litoměřicích

Slavoj Litoměřice 
zapsaný spolek 
(5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Štít města Litoměřice

TOOCAN HELP o.p.s. 
(50 000 Kč) 
Fond Jotun a Otevřený grantový fond

Zdravý životní styl s Dětským 
parlamentem Úštěk

Hedvika Vavřincová 
(5 000 Kč) 
Fond HENNLICH

Příměstský tábor pro 
nadějné děti

NADAČNÍ 
PŘÍSPĚVKY 
POSKYTNUTÉ MIMO 
PROGRAMOVÉ 
PILÍŘE A PŘÍSLUŠNÉ 
OBLASTI PODPORY

“občanské sdružení 
Th e Boom“ (5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Realizace 24. vánočního 
koncertu Th e Boom Beatles 
Revival Band and Orchestra

Asociace středoškolských 
klubů České republiky, o.s. 
(10 000 Kč) 
Fond Black & Decker

Mistr svého oboru

České Švýcarsko o.p.s. 
(1 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Návrat původních druhů dřevin 
na území Národního parku 
České Švýcarsko v roce 2014

Roman Dietz (5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Zajištění koncertní sezony 
na zámku Trmice v roce 2014

Fotbalová škola 
Litvínov, o.p.s. (12 500 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS

Celoroční sportování

Tomáš Helísek (3 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Šíření osvěty v otázce soužití 
handicapovaného člověka 
a bull psa a jeho výcviku

Hroší kůže (15 000 Kč) 
Fond CDL SYSTEM

Podpora webového portálu 
Hroší kůže.cz

Tomáš Lumpe (2 500 Kč) 
Otevřený grantový fond

Podpora studia v roce 2014

Mateřská škola Zdravíčko, 
Ústí nad Labem, Malátova 12, 
příspěvková organizace
(5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt



T ÝM ZÁKL ADNÍ ŠKOLY TRMICE

Jindřiška Waňková, 
Marie Gottfriedová a Jitka Löblová 

Myšlenka na realizaci projektu s temati-
kou holocaustu vznikla v době protirom-
ských neonacistických pochodů, které 
procházely Trmicemi v roce 2009. Děti se 
ptaly, hledali jsme společně odpovědi na 
otázky o rasové nesnášenlivosti, mluvili 
jsme o genocidách a holocaustu. Bylo 
jasné, že téma holocaustu nesmí být 
zapomenuto.

Tak vznikl projekt s názvem „Zmizelí 
Langweilovi?“, jehož prostřednictvím jsme 
se rozhodli bránit radikalizaci mladých 
lidí pramenící z neznalosti, nedostatku 
informací a zažívaných projevů nesnášen-
livosti a netolerance, kterými jsou ve svém 
bezprostředním okolí svědky.

Na historických skutečnostech a vyprávě-
ní příběhů konkrétních lidí se skutečnými 
jmény, rodinami a osudy jsme chtěli 
ukázat, kam může radikalizace vést a jak 
dlouho se s následky společnost vyrovná-
vá. Nechtěli jsme, aby byl antisemitismus 
pro mladé lidi pouze pojem z historie. 

„Poznání minulosti je jedním 
z nástrojů, jak žít lépe přítomnost 
a budoucnost.“
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Zakoupení didaktického 
materiálu a kompenzačních 
pomůcek pro děti se zdravot-
ním postižením ve speciální 
škole.

Mateřská škola Trmice, 
Lovecká 600 příspěvková 
organizace (3 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Rekonstrukce školní zahrady 
– vytvoření cest z barevného 
umělého povrchu.

Pavel Matoušek (2 500 Kč) 
Otevřený grantový fond

Podpora studia v roce 2014.

Nadace pro záchranu 
a obnovu Jizerských hor 
(5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Podpora činnosti nadace.

Národní památkový ústav 
(20 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Příspěvek na pořádání kultur-
ních akcí a na údržbu parku 
na Státním zámku Velké Březno.

Občanské sdružení - 
“DRUG-OUT Klub“
(2 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Uspořádání zábavné akce 
v Trmicích s názvem „Veliko-
noční veselice pro Trmice“.

Okresní fotbalový svaz 
Ústí nad Labem (5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Financování satelitních turnajů 
přípravek v rámci OFS UL pro 
ročníky 2004 a mladší v sezo-
ně 2014/2015.

Sbor dobrovolných hasičů 
Chabařovice (10 000 Kč) 
Fond Black & Decker

Soustředění s THW Pirna

Sdružení pro vzdělávání 
komunit (39 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Zajištění vybraných činností 
programu „Dialog“ a „Granto-
vého programu“.

Sdružení Romano jasnica 
(5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Podpora činnosti sdružení a pro-
voz jeho sociálních a volnočaso-
vých služeb pro děti a mládež.

SK VOLEJBAL 
Ústí nad Labem, z.s. (5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Uspořádání série pěti volejbalo-
vých turnajů s názvem „Mini-
cup“ pro děti ve věku 5–14 let.

Miroslav Smrčka (10 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Úhrada nákladů spojených 
s dopravou, plaveckým zázemím 
a účastí na závodech ČR pro 
přípravu na nominaci na LOH.

Sportovní klub policie 
Sever Ústí nad Labem, 
občanské sdružení (5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Organizování přeboru oddílu 
SKP a veřejného závodu 
v běhu na lyžích pro žactvo 
ve věku 5–15 let.

Střední odborná škola pro 
ochranu a obnovu životního 
prostředí – Schola Humanitas, 
Litvínov, Ukrajinská 379 
(12 500 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS

Ekoroadshow

Střední škola obchodu, řeme-
sel, služeb a Základní škola, 
Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace (5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Uspořádání odborné exkurze 

do Vídně pro studenty školy.
TIB, občanské sdružení 
(5 000 Kč) 
Fond CDL SYSTEM

Podpora organizace soutěže 
„Mladý programátor“.

Tyfl oCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s.
(5 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Podpora provozu Střediska 
pro osoby nevidomé a těžce 
zdravotně postižené.

Tyfl oCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s. 
(10 000 Kč) 
Fond Miroslava Dušánka

Zajištění činnosti ústeckého 
střediska pro osoby nevidomé 
a těžce zrakově postižené 
a jimi poskytovaných služeb.

Tyfl oCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s. 
(73 000 Kč) 
Otevřený grantový fond – projekt 

Čtení pomáhá

Tiskárna pro nevidomé – tisk 
braillského písma.

Základní škola Trmice, 
Tyršova 482 (6 000 Kč) 
Fond KS Kolbenschmidt

Podpora zájmových kroužků, 
výchovně-vzdělávacích aktivit 
a volnočasových aktivit žáků 
školy.

Komentář:
V roce 2014 jsme přispěli 
k posilování sounáležitosti 
a vztahu k místu, kde žijeme, 
k jeho oživení aktivním zapo-
jením místních lidí a k zvýšení 
jejich zájmu o veřejný prostor 
a spoluodpovědnosti za správu 
věcí veřejných částkou 453 300 
korun, která byla rozdělena 

na 15 projektů. Věříme totiž, 
že „když budeme mít rádi své 
místo, budeme o ně pečovat, 
starat se o ně, pak bude místo 
žít a vzkvétat“.
Dále jsme přispěli k posilování 
mravních hodnot a odpo-
vědnosti jednotlivce, rozvoji 
místní občanské angažovanosti, 
budování dobrých mezilid-
ských a sousedských vztahů 
a ke snižování sociálního napětí 
částkou 345 081 korun rozdě-
lenou mezi 14 projektů.
Věříme totiž, že „když se bude-
me chovat slušně a odpovědně 
a půjdeme druhým příkladem, 
pak prolomíme pasivitu 
a lhostejnost ostatních, kteří 
se postupně přidají, a společně 
se nám povede zlepšovat naše 
mezilidské vztahy a posilovat 
sousedskou vzájemnost.“

V neposlední řadě jsme přispěli 
k zdravému růstu a přípravě 
mladé generace pro aktivní 
život, k možnostem jejího 
perspektivního pracovního 
uplatnění, rozvíjet inovace 
a spolupráci v rámci osobního 
rozvoje a podporovat kon-
cepční, odborná a dlouhodobě 
udržitelná řešení problémů 
podporou částkou 206 750 ko-
run na realizaci 18 projektů.
Věříme totiž, že „když se 
otevřeme novým inspiracím, 
dovednostem a trendům, dáme 
perspektivu mladým a budeme 
přistupovat citlivě a s rozmys-
lem k sobě, společnosti i život-
nímu prostředí, pak přispějeme 
k prosperitě a dlouhodobé 
udržitelnosti naší komunity.“

Mimo výše uvedená témata 
jsme na základě dohod s dárci 
prostředků podpořili dalších 
28 projektů v celkové výši 
282 000 Kč.



Jsme důvěryhodným 
profesionálem v oblasti 
dárcovství
Ve snaze vyjít maximálně vstříc dobročinným cílům potenciálním dárcům 
jsme již v roce 2003 zavedli tzv. systém fondů, který představuje transpa-
rentní a jednoduchou cestu darování šitou na míru specifi ckým požadav-
kům jednotlivých dárců.
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Systém fondů lze stručně charakterizovat následovně:

 Každý dar do nadace je vložen do některého z fondů. 

 Každý nadační příspěvek z nadace je vydán z některého 
z fondů.

 Z hlediska nakládání s majetkem fondu má většina fondů 
tzv. permanentní a dočasnou část.

 Permanentní část fondu není určena k čerpání, pravidelně 
se zhodnocuje, a výnosy z jejího zhodnocení se připisují 
do dočasné části. 

 Dočasná část fondu je využívána k dosahování cílů a poslání 
fondu. 

 Poskytování nadačních příspěvků z fondů se řídí grantovou 
politikou fondů a pravidly grantových výborů fondů. Některé 
fondy vyhlašují otevřená grantová kola, jiné fondy poskytují 
nadační příspěvky bez otevřených výběrových řízení. 

 Každý fond má svůj statut, ve kterém jsou podrobně popsána 
pravidla hospodaření fondu, jeho grantová politika a další 
organizačně právní náležitosti.

V roce 2014 nadace spravovala tyto fondy: 

 Fond AIR PRODUCTS 
 Fond Black & Decker 
 Fond CDL SYSTEM
 Fond CENTROPOL
 Fond HENNLICH 

 Fond Jotun 
 Fond KS Kolbenschmidt CZ 
 Fond Miroslava Dušánka 
 Fond NYYLO 
 Fond Pavly a Pavla Redlichových 

 Fond Terezky a Sáry 
 Otevřený grantový fond
 Stipendijní fond Renesance 

Systém fondů



JEDNATEL SPOLEČNOSTI 
HENNLICH S.  R. O. 

Pavel Šumera

Před deseti lety začala v Litoměřicích 
zcela nenápadně tradice podpory 
neziskových aktivit mladých lidí. Dnes 
má Dárcovský fond HENNLICH, u jehož 
zrodu stál jednatel stejnojmenné fi rmy 
Pavel Šumera, na svém kontě téměř 
150 podpořených projektů. Nezisková 
scéna ve městě tak ušla již pořádný kus 
cesty.

„Jsem litoměřický patriot a chtěl jsem dát 
mladým lidem šanci ukázat, že jim jejich 
město také není lhostejné. A navíc se 
k tomu naučí administrovat své projekty. 
Myslím, že se to povedlo, o čemž svědčí 
více než dvacítka každoročně podpoře-
ných projektů. Dárcovský fond se stal také 
naší vlajkovou lodí v oblasti společenské 
odpovědnosti a vzorem pro ostatní fi rmy. 

Díky spolupráci a podpoře ze strany 
Ústecké komunitní nadace víme, že 
děláme správné věci správně,“ říká Pavel 
Šumera. 

„Chtěli jsme dát mladým šanci 
oživit naše město“
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Fond 
AIR PRODUCTS
Děčínská společnost AIR PRO-
DUCTS spol. s r.o. se rozhodla 
v roce 2013 založit svůj dárcov-
ský fond s názvem Fond AIR 
PRODUCTS. V rámci fondu 
jsou shromažďovány fi nanční 
prostředky, které jsou každo-
ročně rozdělovány na projekty, 
které prokazatelně přispívají 
k zlepšování podmínek života 
v okresech Děčín, Litoměřice, 
Teplice a Ústí nad Labem.

Dárce:
AIR PRODUCTS spol. s r.o.

Obdarovaní:
Diakonie ČCE – Středisko 
křesťanské pomoci 
v Litoměřicích 

Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Besedy s menšinami v r. 2015
Příspěvek na realizaci pásma 
besed se zástupci ruské 
a německé menšiny připra-
vovaného mladými studenty 
litoměřického gymnázia. 

Obec Hlinná 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

My tu spolu mluvíme
Zřízení míst pro setkávání 
v obci a podpora pásma spole-
čenských aktivit přispívajících 
k posílení sousedských vztahů 
v obci. 

Romské sdružení 
„Indigo Děčín“ 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Společná práce, společná 
radost
Podpora iniciativy romského 
sdružení „Indigo“ o svépo-
mocnou úpravu okolí školy 
a okolí domů na sídlišti 
v Boleticích nad Labem. 

Sdružení pro spolupráci 
se Základní školou při 
Biskupském gymnáziu 
v Bohosudově – „Klíček“ 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Hudba sbližuje
Podpora pásma hudebních 
vystoupení pro veřejnost 
nacvičených aktivní skupinou 

mladých hudebníků z Tep-
licka s cílem vnést do měst 
na Teplicku život, čilý ruch 
a vymanění se ze stereotypu 
všedních dnů. 

Spolek LiPen 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Sousedi
Podpora pásma besed nejen 
pro litoměřické seniory z klu-
bu aktivního stáří s podtitulem 
„Známe své sousedy?“. 

Základní škola Trmice, 
Tyršova 482 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Zmizelí Langweilovi?
Podpora projektu seznamu-
jícího mladé lidi s příběhy 
a osudy členů židovské rodiny, 
žijící před 2. světovou válkou 
v Ústeckém regionu.

Komentář:
Projekty byly podpořené v rám-
ci 26. otevřeného grantového 
kola. Souhrnné informace 
o něm najdete na straně 25.

Fond 
Black & Decker 
Uvědomujeme si, že prostředí, 
ve kterém naši zaměstnanci 
žijí a pracují, významným 
způsobem ovlivňuje úspěch 
společnosti Black & Decker. 
Proto se naše společnost 
rozhodla založit dárcovský 
fond na podporu obecně 
prospěšných aktivit konaných 
na území okresu Ústí nad 
Labem. 

Dárce:
Black & Decker (Czech) s.r.o.

Obdarovaní:
Sdružení pro spolupráci 
se Základní školou při 
Biskupském gymnáziu 
v Bohosudově – „Klíček“ 
(30 000 Kč) 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Den v kůži dospěláka
45 žáků a studentů ze ZŠ 
a Gymnázia v Bohosudově 
vymění na jeden den školní 
lavice za běžný pracovní den 
dospělého.

Komentář:
Projekt byl podpořen v rámci 
26. otevřeného grantového kola. 
Souhrnné informace o něm 
najdete na straně 25.

Asociace středoškolských 
klubů České republiky, o.s. 
(10 000 Kč) 
Mistr svého oboru

Sbor dobrovolných hasičů 
Chabařovice (10 000 Kč)
Soustředění s THW Pirna

Fond 
CDL SYSTEM
Fond CDL SYSTEM byl založen 
členem správní rady nadace 
a spolumajitelem společnosti 
CDL SYSTEM a.s. v jedné osobě, 
již v roce 2007. Z každoročně 
vložených fi nančních prostředků 
je podporován jak rozvoj na-
dace, tak neziskové organizace, 
na jejichž činnosti se podílejí 
zaměstnanci společnosti. 

Přehled fondů

Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice – soustředění s THW Pirna
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Dárce: 
CDL SYSTEM a.s. 

Obdarovaní:
Hroší kůže
Podpora webového portálu 
Hroší kůže.cz.

TIB, občanské sdružení
Organizace soutěže „Mladý 
programátor“.

Fond 
CENTROPOL
Uchování kontinuity a his-
torické paměti je to, co náš 
region dlouhodobě postrádá. 
Pomocí Fondu CENTROPOL 
chceme alespoň do určité míry 
přispět k větší sounáležitosti 
lidí s místem, ve kterém žijí. 

Dárce:
CENTROPOL ENERGY, a.s.

Obdarovaní:
Hrady Českého středohoří, o. s.
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Modelářská soutěž pro děti 
„České středohoří – země 
hradů“
Zajištění modelářské soutěže 
„České středohoří – země 
hradů“ pro týmy žáků základ-
ních škol z Litoměřicka. 

Klub českých turistů 
Krásná Lípa 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Generální oprava Köglerovy 
naučné stezky
Podpora svépomocné obnovy 
nejstarší doložené naučné 
stezky v Čechách, která se 
v posledních letech stala díky 
své jedinečnosti nejnavštěvo-
vanějším místem Šluknovska. 

LEVIL, Ústí nad Labem 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu 

Měděná věžička jako třešnič-
ka na dortu obnovené studny
Příspěvek na výrobu a osazení 
věžičky se zvoničkou na dřevě-
ném přístřešku vybudovaném 
svépomocně místními obyva-
teli Střížovic na návsi v místě 
bývalé barokní studny.

Spolek Němců a přátel 
německé kultury v ČR
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Obnova kříže a doprovodné 
zeleně v ul. T. G. Masaryka, 
Šluknov
Příspěvek na obnovu hodnot-
ného křížku ve městě Šluknov, 
svépomocná úprava jeho okolí 
a posílení genia loci tohoto místa. 

Komentář:
Projekty byly podpořeny v rám-
ci 25. otevřeného grantového 
kola. Souhrnné informace 
o něm najdete na straně 24.

Fond 
HENNLICH
V roce 2005 založila fi rma 
Hennlich Industrietechnik, 
spol. s r.o. (nyní HENN-
LICH  s.r.o.) dobročinný Fond 
HENNLICH, jehož základní 
program nese název „Lito-
měřice – live city jsi ty“ a je 
zaměřen na podporu aktivit 
mladých lidí ve věku 15 až 
25 let na Litoměřicku. 

Dárce:
HENNLICH s.r.o.

Obdarovaní:
10. OTEVŘENÉ GRANTO-
VÉ KOLO „LITOMĚŘICE 
– LIVE CITY JSI TY“

“Pískovna“
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Otvírání prázdnin
Dětský den, soutěže, zookoutek, 
divadelní představení v rámci 
Hudebního léta 2014 na Lod-
ním náměstí v Litoměřicích. 

Lukáš Balaštík 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Navázání spolupráce 
s fotbalisty v Míšni (Meisen)
Mladí fotbalisté vycestují 
za vrstevníky do německé 
Míšně, kde si prohlédnou 
město s průvodcem a druhý 
den sehrají přátelské utkání. 

Dům dětí a mládeže 
Rozmarýn Litoměřice, 
Plešivecká 1863 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Zvětšení pumptrackové dráhy

Po loňské stavbě pumptracko-
vé trati a neočekávaně velkém 
zájmu jezdců, se realizátoři 
rozhodli ji ještě prodloužit. 

Pavel Hajduch 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

King‘s City Battle vol. 3 
Sequence Crew Edition
Jedná se o mezinárodní kul-
turní akci v rámci B-boyingu 
(Breakdance). Letošní ročník je 
výjimečný tím, že podporujeme 
Litoměřický dětský domov, 
jelikož 4 z našich členů jsou 
z dětského domova a to tím, že 
část vstupného věnujeme právě 
na tento dětský domov. Dále 
touto kulturou vedeme rčení: 
„Tancem proti drogám“. 

Klub přátel chlapeckého 
sboru Páni kluci Litoměřice 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice – zvětšení pumptrackové dráhy
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Koncerty mužského 
komorního sboru Páni kluci
Zakoupení oblečení muž-
skému sboru Páni kluci pro 
prezentaci na mezinárodních 
akcích. 

Klub stolního tenisu 
Kalich Litoměřice 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Memoriál Míry Vostrého 
ve stolním tenisu
Miroslav Vostrý byl dlou-
holetý trenér, funkcionář 
a hráč stolního tenisu, který 
se dlouhodobě věnoval práci 
s mládeží v Litoměřicích. 
V roce 2013 byla za podpory 

fondu Hennlich založena 
tradice turnaje žactva na jeho 
počest. V roce 2014 jde o další 
ročník tohoto turnaje. 

Jaroslav Kruliš 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Výstava fotografi í – vnitřní svět
Výstava fotografi í autora, 
který se snaží přiblížit tvorbu 
mladých lidí pro širokou 
veřejnost. 

Hana Lísalová 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

S klokánkem v sedle aneb 
s Klokánkem na koně počtvrté

Projekt je zaměřen na snahu 
o integraci a zapojení znevý-
hodněné skupiny dětí do běž-
ného života. 

Hana Macasová 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Horolezecký den
Den zaměřený na správný 
a bezpečný pohyb ve skalách 
a na skalách pro děti turistic-
kého oddílu turistického oddí-
lu mládeže v Litoměřicích. 

Hana Macasová 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Lučištnický turnaj

Akce turistického oddílu, 
na které se děti seznámí 
s jinými druhem sportovní 
zábavy, adrenalinu a trochu se 
jim přiblíží dávné doby. 

Jakub Pleyer 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Archi|LTM 5: současná 
architektura a veřejný prostor
Architektonický workshop 
Archi|LTM je workshop 
studentů českých škol architek-
tury. Cílem projektu je ukázat 
veřejnosti možnosti kvalitní 
současné architektury aplikova-
né na naše město a okolí. 

Jaroslav Kruliš - výstava fotografi í autora, který se snaží přiblížit tvorbu mladých lidí pro širokou veřejnost
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Potápěčský klub KRAKEN 
LITOMĚŘICE 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Ekoakce
Úklidová akce pořádaná 
klubem potápěčů Kraken 
na pomoc jezeru v Píšťanech 
u Litoměřic – očista jezera 
od civilizačního odpadu, jak 
na břehu, tak i pod vodou. 

Slavoj Basketbalový klub 
Litoměřice 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

2. ročník Streetballu 
v Litoměřicích
Jedná se o jednorázovou 
sportovní akci zaměřenou pro 
mládež i dospělé, kteří si v let-
ních dnech (tzn. mimo sezonu), 
chtějí zahrát oblíbenou variantu 
basketbalu – streetball 3x3. 

Slavoj Litoměřice 
zapsaný spolek 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Štít města Litoměřice
Tradiční závod na řece Labi 
s účastí závodících dětí a mlá-
deže. 

Hedvika Vavřincová 

Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Příměstský tábor pro 
nadějné děti
Jedná se o příměstský tábor 
pro děti z azylového domu pro 
rodiny s dětmi Naděje.

Hodnoticí komise:
Martin Jonáš 
– HENNLICH s.r.o.
Pavel Šumera 
– HENNLICH s.r.o.
Petr Veselý 
– Ústecká komunitní nadace

Komentář:
Ke dni uzávěrky 10. otevřeného 
grantového kola programu 
„Litoměřice – Live city jsi ty“ 
21. března 2014 obdržela 
nadace 25 žádostí o fi nanční 
podporu v celkové požadované 
hodnotě 122 750 Kč. Po projed-
nání žádostí hodnoticí komisí 
bylo vyhověno 15 z nich. Pod-
pořených 15 projektů v celkové 
výši 74 750 Kč bude realizová-
no po dobu maximálně jednoho 
roku, a to od 15. května 2014 
do 14. května 2015. 

Fond 
Jotun
Společnost Jotun Powder 
Coatings (CZ) a.s. získala 
v roce 2013 od nadace ocenění 
v kategorii „Skokan dvaceti-
letí“ za vytvoření dlouhodobé 
dárcovské strategie a největší 
meziročního nárůstu darova-
ných prostředků. Vyvrchole-
ním dlouhodobé spolupráce 
s nadací bylo založení dárcov-
ského Fondu Jotun na podpo-
ru mladé generace. 

Dárce:
Jotun Powder 
Coatings (CZ) a.s.

Obdarovaní:
“FidoDido, o.s.“ 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Zapoj se s námi!
Jsou mladí, vyrůstají v sociálně 
vyloučených lokalitách v Ústí, 
kde nemají možnost sebere-
alizace a okolí na ně nahlíží 
jako na „problémové, co dělají 
nepořádek“. Díky podpoře 
projektu dostanou příležitost 
a spoluzodpovědnost zorganizo-
vat si pro sebe a své vrstevníky 
svépomocně pásmo hudebních 

a sportovních aktivit, aby mohli 
pocítit, že i oni mohou věci 
kolem sebe měnit a ukázat, že 
je toho dost, čím mohou život 
zpříjemnit sobě i sousedům. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Jeden svět 2015 v Ústí nad 
Labem – Mezinárodní festi-
val dokumentárních fi lmů 
o lidských právech
Příspěvek na realizaci 16. roč-
níku festivalu fi lmů o lidských 
právech v Ústí nad Labem.

KČT ŠLUKNOV 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Více hlav, více nápadů, 
více pracovitých rukou 
v Severním království
Podpora vzniku ucelené 
okružní cyklo či mototuristic-
ké trasy krajem tzv. Severního 
Království okolo Šluknova. 

TOOCAN HELP o.p.s. 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Zdravý životní styl s Dětským 
parlamentem Úštěk

Podpora začínající mládežnic-
ké iniciativy vystupující pod 
hlavičkou Dětský parlament 
Úštěk v řešení problémů 
místního regionu, mezi které 
aktuálně patří i rozmach 
konzumace návykových látek 
u dětí (kouření, marihuana), 
obezita a nedostatek pohybu.

Komentář:
Projekty byly podpořené v rámci 
26. otevřeného grantového kola. 
Souhrnné informace o něm 
najdete na straně 25.

Fond 
KS Kolbenschmidt CZ
Se společností KS Kolben-
schmidt Czech Republic, a.s. 
(do roku 2007 Metal Ústí n. L., 
a.s.) spolupracuje nadace již 
od roku 1994. Není tedy s po-
divem, že to byla právě tato 
fi rma, která si u nadace v roce 
2003 jako vůbec první založila 
svůj dobročinný fond. 

Tradiční závod na řece Labi s účastí závodících dětí a mládeže.
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Dárce:
KS Kolbenschmidt Czech 
Republic, a. s.

Obdarovaní:
“občanské sdružení 
Th e Boom“
Realizace 24. vánočního 
koncertu Th e Boom Beatles 
Revival Band and Orchestra.

Roman Dietz
Zajištění koncertní sezony 
na zámku Trmice v roce 2014.

Tomáš Helísek
Šíření osvěty v otázce soužití 
handicapovaného člověka 
a bull psa a jeho výcviku.

Mateřská škola Zdravíčko, 
Ústí nad Labem, Malátova 12, 
příspěvková organizace
Zakoupení didaktického 
materiálu a kompenzačních po-
můcek pro děti se zdravotním 
postižením ve speciální škole.

Mateřská škola Trmice, 
Lovecká 600 příspěvková 
organizace

Rekonstrukce školní zahrady 
– vytvoření cest z barevného 
umělého povrchu.

Nadace pro záchranu 
a obnovu Jizerských hor
Podpora činnosti nadace.

Občanské sdružení - 
“DRUG-OUT Klub“
Uspořádání zábavné akce 
v Trmicích s názvem „Veliko-
noční veselice pro Trmice“.

Okresní fotbalový svaz 
Ústí nad Labem
Financování satelitních tur-
najů přípravek v rámci OFS 
UL pro ročníky 2004 a mladší 
v sezoně 2014/2015.

Sdružení Romano jasnica
Podpora činnosti sdružení 
a provoz jeho sociálních 
a volnočasových služeb pro 
děti a mládež.

SK VOLEJBAL 
Ústí nad Labem, z.s.
Uspořádání série pěti volejbalo-
vých turnajů s názvem “Mini-
cup“ pro děti ve věku 5–14 let.

Miroslav Smrčka
Úhrada nákladů spojených 
s dopravou, plaveckým zá-
zemím a účastí na závodech 
v ČR pro přípravu na nomina-
ci na LOH.

Sportovní klub policie Sever 
Ústí nad Labem, občanské 
sdružení
Organizování přeboru oddílu 
SKP a veřejného závodu 
v běhu na lyžích pro žactvo 
ve věku 5–15 let.

Střední škola obchodu, řeme-
sel, služeb a Základní škola, 
Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace
Uspořádání odborné exkurze 
do Vídně pro studenty školy.

Tyfl oCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s.
Podpora provozu Střediska 
pro osoby nevidomé a těžce 
zrakově postižené a jím posky-
tovaných služeb.

Základní škola Trmice, 
Tyršova 482
Podpora zájmových kroužků, 
výchovně-vzdělávacích aktivit 
a volnočasových aktivit žáků 
školy.

Fond 
Miroslava Dušánka
Rodina Miroslava Dušánka, 
nevidomého, který i přes svůj 
handicap dokázal žít plnohod-
notným životem, se rozhodla 
uctít jeho památku založením 
dobročinného fondu. Z fondu 
Miroslava Dušánka jdou kaž-
doročně prostředky na pomoc 
lidem se zrakovým postižením. 

Dárce:
IZOLACE BERAN s.r.o.

Obdarovaní:
6. OTEVŘENÉ 
GRANTOVÉ KOLO

Vlasta B. 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Nákup notebooku a stolního 
skeneru. 

Věra H. 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Nákup speciálních dioptric-
kých a fi ltrových brýlí.

Veronika P. 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Nákup notebooku.

Hodnoticí komise:
Nikol Aková 
– vedoucí střediska 
Tyfl oservis, o.p.s.
Helena Beranová 
– zakladatelka fondu
Lenka Jonová 
– tyfl opedka

Komentář:
V roce 2014 obdržela nadace 
4 žádosti o fi nanční podporu 
v celkové požadované hodnotě 
122 867 Kč. Po projednání 
žádostí hodnoticí komisí bylo 
vyhověno 3 z nich v celkové 
výši 41 000 Kč. 

Tyfl oCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s.
Zajištění činnosti ústeckého 
střediska pro osoby nevidomé 
a těžce zrakově postižené 
a jimi poskytovaných služeb.

Fond 
NYYLO
Společnost NYYLO a.s. se 
v roce 2013 rozhodla rozšířit 
řady našich dárců a založila 
svůj dobročinný Fond NYYLO.
Jeho cílem je trvale podporovat 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
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nejrůznější veřejně prospěšné 
aktivity na Ústecku s důrazem 
na podporu témat, která 
aktuálně trápí Ústecký region. 

Dárce: 
NYYLO a.s.

Obdarovaný:
Občanské sdružení pod 
Studencem, Česká Kamenice 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Rekonstrukce sochy sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1741
Rekonstrukce poničené sochy 
v obci Líska na Českokame-
nicku.

Komentář:
Projekt byl podpořen v rámci 
25. otevřeného grantového kola. 
Souhrnné informace o něm 
najdete na straně 24.

Fond 
Pavly a Pavla 
Redlichových
On byl včelař, ona zase členka 
rozmanitých kulturních spol-
ků. Sourozenci Pavla a Pavel 
Redlichovi, na jejichž památku 
byl založen v roce 2008 fond, 
který se zaměřuje na rozvoj 
včelařství a opravy drobných 
kulturních památek. 

Dárci: 
Eva Bärtlová a Jiří Matějka 
Martin Jonáš 
Jana Kudělová
Kateřina Valešová

Obdarovaní:
Občanské sdružení pod 
Studencem, Česká Kamenice 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Rekonstrukce sochy sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1741
Rekonstrukce poničené 
sochy v obci Líska 
na Českokamenicku.

Občanské sdružení přátel 
Českého středohoří 
v Bílce pod Milešovkou 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Svatováclavská slavnost 2014
Příspěvek na zajištění tradiční 
Svatováclavské slavnosti pod 
širým nebem doprovázené 
poznáváním přírody v okolí 
obce Bílka.

Komentář:
Projekty byly podpořeny v rám-
ci 25. otevřeného grantového 
kola. Souhrnné informace 
o něm najdete na straně 24.

Stipendijní fond 
Renesance
Máme 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 úspěš-
ně zapojit do ekonomického, 

vědeckého, kulturního, spole-
čenského či politického života 
Ústecka a přispět tak k rozvoji 
své komunity. 

Dárce:
Martin Hausenblas

Fond 
Terezky a Sáry
V roce 2008 se rozhodl 
předseda naší správní rady 
založit dobročinný fond, který 
neváhal pojmenovat po svých 
dcerách, a to Terezce a Sáře. 
Na co budou z fondu fi nanční 
prostředky uvolňovány, bude 
již záležet pouze na jejich 
společném rozhodnutí. 

Dárce: 
Luděk Masopust

Benefi ční večeře s Jiřím Grygarem
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Otevřený 
grantový fond
Základní fond nadace, jehož 
cílem je podporovat otevřená 
grantová kola a operační 
programy nadace, které jsou 
v souladu s jejím posláním

Dárci, kteří přijali pozvání 
na benefi ční večeři s panem 
Jiřím Grygarem:
AIR PRODUCTS, s.r.o.
Eva Bärtlová & Jiří Matějka
Andrea Bednářová 
Ivan Beránek 

Black & Decker (Czech), s. r. o.
CENTROPOL ENERGY a.s.
Martin Čekal 
Jiří Exner 
Marek Fišer 
Martin Hausenblas 
JIDREX s.r.o.
Dana a Vítězslav Kotrsovi
Jaroslav Lorenc – Bytový 
interiér Lorencovi
Luděk Masopust 
NYYLO a.s.
PRODelfi  MILOŠ RÖHRICH
REHAMEDIKA, s.r.o.
Martin Sameš 
Spedition Rosner, s.r.o.
Surgipa Medical, spol. s r.o.
Martin Vošta 
Westrans Děčín s.r.o.

Dárci, kteří přijali pozvání na 
III. dobročinný golfový turnaj:
Ad - vise s.r.o. 
Ivan Beránek 
CDL SYSTEM a.s. 
Cristobal Diaz 
JEDNIČKY s.r.o.
Elaine Kelly 
Tomáš Knaibl 
MIBCON a.s. 
NYYLO a.s.
RAVEK s.r.o. 
Martin Sameš 
STUDIO 071 s.r.o.
Michal Tomev 
Martin Vošta 

Dárci, kteří dlouhodobě pod-
porují otevřená grantová kola 
a operační programy nadace:
Milan Boháček 
Alena Bošková 
Jaroslav Bukáček 
ENVIROCONT s.r.o. 
Greif Czech Republic, a.s.
Jupiter Consulting s.r.o.
Tomáš Krejčí 
Luděk Masopust 
MONZA – skupina Tonaso, 
spol. s r.o. 
Richard Pokorný 

REHABILITACE 
MUDr. Eva Lohniská
Petr Roubíček 
Schoeller Křešice s.r.o.
Surgipa Medical, spol. s r.o.
Josef Vejlupek 
Život 90 (RWE Energie, s.r.o.)

Obdarovaní:
25. OTEVŘENÉ 
GRANTOVÉ KOLO

“Pro Zahořany“ 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Kolotoč vztahů, respektu 
a soužití
Podpora svépomocné místní 
iniciativy pro vybudování 
dětského hřiště v obci 
Zahořany na Litoměřicku. 

Český svaz chovatelů 
Základní organizace Žalany 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu 

Přijďte se podívat
Příspěvek na zajištění výstavy 
starých fotografi í s cílem 
připomenout obyvatelům obce 
Žalany na Teplicku její historii, 
spolkový život i její ovocnář-
skou a zemědělskou tradici.

Hrady Českého středohoří, o. s.
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Modelářská soutěž pro děti 
„České středohoří – země 
hradů“
Zajištění modelářské soutěže 
„České středohoří – země hradů“ 
pro týmy žáků základních škol 
z Litoměřicka s cílem v raném 
věku podchytit a dále rozvíjet 
jejich zájem o problematiku his-
torie oblasti Českého středohoří. 

Klub českých turistů 
Krásná Lípa
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Generální oprava Köglerovy 
naučné stezky
Podpora svépomocné obnovy 

Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého z r. 1741

Výstava starých fotografi í
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nejstarší doložené naučné 
stezky v Čechách, která se 
v posledních letech stala díky 
své jedinečnosti nejnavštěvo-
vanějším místem Šluknovska. 

LEVIL 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Měděná věžička jako třešnič-
ka na dortu obnovené studny
Příspěvek na výrobu a osazení 
věžičky se zvoničkou na dřevě-
ném přístřešku vybudovaném 
svépomocně místními obyva-
teli Střížovic na návsi v místě 
bývalé barokní studny.

Občanské sdružení 
Hornonezelsko 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

VýsOskA Horní Nezly
Výsadba oskerušové aleje 
poblíž obce Horní Nezly 
na Litoměřicku s cílem zapojit 
do sázení a následné péče 
komunitu místních lidí, 
nadchnout je pro „věc“ a uká-
zat, že když se lidé domluví, 
lze vlastníma rukama v krajině 
obnovit výsadbu ovocných 
stromů a navázat na zpřetrha-
né kořeny způsobené odsunem 
sudetských Němců.

Občanské sdružení 
pod Studencem 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Rekonstrukce sochy sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1741 
Rekonstrukce poničené sochy 
v obci Líska na Českokame-
nicku.

Občanské sdružení přátel 
Českého středohoří v Bílce 
pod Milešovkou 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Svatováclavská slavnost 2014
Příspěvek na zajištění tradiční 
Svatováclavské slavnosti pod 
širým nebem doprovázené 

poznáváním přírody v okolí 
obce Bílka. 

REGIOcentrum, o.p.s. 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Za čistou říčku Chřibskou 
Kamenici
Příspěvek na údržbu mean-
drovitého toku říčky Chřibská 
Kamenice v úseku od města 
Chřibská po osadu Všemily.

SALVA GUARDA 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Na Hlinné to žije!
Podpora celoročního pásma 
kulturně-společenských aktivit 
přispívajících k oživení návsi 
v obci Hlinná.

Spolek LiPen 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Prolínání
Podpora pásma kulturních 
a uměleckých aktivit s cílem 
zkrášlit nevzhledná místa 
ve městě Litoměřice.

Spolek Němců a přátel 
německé kultury v ČR
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Obnova kříže a doprovodné 
zeleně v ul. T.G.Masaryka, 
Šluknov
Příspěvek na obnovu hodnot-
ného křížku ve městě Šluknov, 
svépomocná úprava jeho okolí 
a posílení genia loci tohoto místa.

Ústecká kulturní 
platforma 98
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Města, obce, osady a lidé 
severního Polabí – pokračo-
vání putovní výstavy
Podpora série putovních 
výstav po oblasti euroregionu 
Labe mapující kolorit polab-
ských vsí.

Hodnoticí komise:
Jiřina Bischoffi  ová 
– MAS Labské skály 
Jakub Michal 
– Člověk v tísni, o.p.s. 
Michal Polesný 
– Centrum komunitní 
práce Ústí nad Labem 
Jitka Tůmová 
– Občanské sdružení 
pod Studencem 
Petra Wiesnerová 
– CENTROPOL ENERGY, a.s.

Komentář:
25. otevřené grantové kolo bylo 
zaměřeno na oblast „Lidé a místo 
– posilování vztahu k místu“, 
jehož cílem bylo přispět k posi-
lování 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.

Do veřejné soutěže bylo přihláše-
no celkem 34 žádostí o fi nanční 
podporu od neziskových organi-
zací z okresů Děčín, Litoměřice, 
Teplice a Ústí nad Labem, žá-

dajících v součtu 1 233 800 Kč. 
Po projednání žádostí hodnoticí 
komisí bylo vyhověno 13 z nich. 
Podpořených 13 projektů 
v celkové výši 372 300 Kč bude 
realizováno po dobu maximálně 
12 měsíců, a to od 1. července 
2014 do 30. června 2015. 
Finanční prostředky pro 25. ote-
vřené grantové kolo pocházejí 
z výnosů příspěvku Nadačního 
investičního fondu, z daru 
společnosti CENTROPOL ENER-
GY, a.s., ENVIROCONT s.r.o., 
Schoeller Křešice s.r.o., Surgipa 
Medical, spol. s r.o., darů účast-
níků III. dobročinného golfového 
turnaje a dalších místních fi rem 
a jednotlivců.

26. OTEVŘENÉ 
GRANTOVÉ KOLO

“FidoDido, o.s.“
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Zapoj se s námi!
Jsou mladí, vyrůstají v sociálně 
vyloučených lokalitách 
v Ústí nad Labem,

Příspěvek na obnovení barokní studny
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kde nemají možnost sebere-
alizace a okolí na ně nahlíží 
jako na „problémové, co dělají 
nepořádek“. Díky podpoře 
projektu dostanou příležitost 
a spoluzodpovědnost zorganizo-
vat si pro sebe a své vrstevníky 
svépomocně pásmo hudebních 
a sportovních aktivit, aby 
pocítili, že i oni mohou věci 
kolem sebe měnit a viděli, že 
je toho dost, čím mohou život 
zpříjemnit sobě i sousedům. 

Člověk v tísni, o.p.s. 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Jeden svět 2015 v Ústí nad 
Labem – Mezinárodní festi-
val dokumentárních fi lmů 
o lidských právech
Příspěvek na realizaci 16. roč-
níku festivalu fi lmů o lidských 
právech v Ústí nad Labem. 

Diakonie ČCE 
– Středisko křesťanské 
pomoci v Litoměřicích 

Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Besedy s menšinami v r. 2015
Příspěvek na realizaci pásma 
besed se zástupci ruské 
a německé menšiny připravo-
vaného studenty litoměřického 
gymnázia. 

KČT ŠLUKNOV 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Více hlav, více nápadů, 
více pracovitých rukou 
v Severním království
Podpora vzniku ucelené 
okružní cyklo či mototuristic-
ké trasy krajem tzv. Severního 
Království okolo Šluknova. 

Občanské sdružení pro 
záchranu a konzervaci kul-
turní památky Dolský mlýn 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Dokončení fasády stáje
Podpora svépomocné renova-
ce objektů turisticky atraktivní 
kulturní památky Dolského 
mlýna situovaného v srdci 

Českého Švýcarska, o jehož zá-
chranu se stará stále narůstající 
skupina dobrovolníků, kterým 
není lhostejný osud místního 
historického dědictví. 

Obec Hlinná 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

My tu spolu mluvíme
Zřízení míst pro setkávání 
v obci a podpora pásma spole-
čenských aktivit přispívajících 
k posílení sousedských vztahů. 

Romské sdružení 
„Indigo Děčín“ 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Společná práce, společná 
radost
Podpora iniciativy romského 
sdružení „Indigo“ ke svépo-
mocné úpravě okolí školy 
a okolí domů na sídlišti 
v Boleticích nad Labem. 

Sdružení pro spolupráci 
se Základní školou 
při Biskupském gymnáziu 
v Bohosudově – ,,Klíček´“ 
Lidé k budoucnosti – Směřování 

k dlouhodobé udržitelnosti

Den v kůži dospěláka
45 žáků a studentů ze ZŠ 
a Gymnázia v Bohosudově 
vymění na jeden den školní 
lavice za běžný pracovní den 
dospělého. 

Sdružení pro spolupráci 
se Základní školou 
při Biskupském gymnáziu 
v Bohosudově – „Klíček“ 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Hudba sbližuje
Podpora pásma hudebních 
vystoupení pro veřejnost 
nacvičených aktivní skupinou 
mladých hudebníků z Teplicka 
s cílem vnést do měst na Teplic-
ku život, čilý ruch a vymanění 
se ze stereotypu všedních dnů. 

Spolek LiPen 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Sousedi
Podpora pásma besed nejen 
pro litoměřické seniory z klu-
bu aktivního stáří s podtitulem 
„Známe své sousedy?“. 

Tělocvičná jednota Sokol
Ústí nad Labem 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Každý chvilku tahá pilku, 
aneb opravme si svou tělo-
cvičnu
Podpora dobrovolné iniciativy 
ústeckých členů Sokola, tzn. 
rodičů a dětí opravit a vylepšit 
tělocvičnu v Tyršově domě 
v Ústí nad Labem. 

TOOCAN HELP o.p.s. 
Lidé k budoucnosti – Směřování

k dlouhodobé udržitelnosti

Zdravý životní styl s Dětským 
parlamentem Úštěk
Podpora začínající mládežnic-
ké iniciativy vystupující pod 
hlavičkou Dětský parlament 
Úštěk v řešení problémů 
místního regionu, mezi které 
aktuálně patří i rozmach 
konzumace návykových látek 
u dětí (kouření, marihuana), 
obezita a nedostatek pohybu.

Základní škola Trmice, 
Tyršova 482 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Zmizelí Langweilovi?
Podpora projektu seznamují-
cího atraktivními metodami 
mladé lidi s příběhy a osudy 
členů židovské rodiny, žijící 
před 2. světovou válkou 
v Ústeckém regionu. 

Hodnoticí komise:
Jakub Michal 
– Člověk v tísni, o.p.s. 

Zástupci obce Hlinná při slavnostním předávání symbolických šeků
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Michal Polesný 
– Centrum komunitní práce 
Ústí nad Labem
Pavel Raška 
– Přírodovědecká fakulta 
UJEP v Ústí nad Labem
Martina Svobodová 
– AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Dana Štechová 
– kavárna Houpací Koník

Komentář:
26. otevřené grantové kolo bylo 
zaměřeno na dvě oblasti, a to 
„Lidé s lidmi – Budování lidské 
vzájemnosti“, jejímž cílem je 
přispět k posilování mravních 
hodnot a odpovědnosti jednot-
livce, rozvoji místní občanské 
angažovanosti, budování dob-
rých mezilidských a sousedských 
vztahů a ke snižování sociálního 
napětí. Druhou oblastí je „Lidé 
k budoucnosti – Směřování 
k dlouhodobé udržitelnosti“, je-
jímž cílem je přispět k zdravému 
růstu a přípravě mladé generace 
pro aktivní život, k možnostem 
jejího perspektivního pracovního 
uplatnění, rozvíjet inovace a spo-
lupráci v rámci osobního rozvoje 
a podporovat koncepční, odborná 
a dlouhodobě udržitelná řešení 
problémů. 

Do veřejné soutěže bylo přihláše-
no celkem 46 žádostí o fi nanční 
podporu od neziskových orga-
nizací z okresů Děčín, Litomě-
řice, Teplice a Ústí nad Labem, 
žádajících v součtu 1 664 242 Kč. 
Po projednání žádostí hodnoticí 
komisí bylo vyhověno 13 z nich. 
Podpořených 13 projektů 
v celkové výši 425 000 Kč bude 
realizováno po dobu maximálně 
12 měsíců, a to od 1. ledna 2015 
do 31. prosince 2015. 

Finanční prostředky pro 
26. otevřené grantové kolo 

pocházejí z výnosů příspěvku 
Nadačního investičního fondu, 
darů společností 
AIR PRODUCTS spol. s r.o., 
Black & Decker (Czech), s. r. o., 
Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.,
ENVIROCONT s.r.o., 
Surgipa Medical, spol. s r.o., 
a darů účastníků benefi ční 
večeře s panem Jiřím Grygarem 
a dalších místních dárců. 

PROJEKTY PODPOŘENÉ 
NA ZÁKLADĚ INDIVI-
DUÁLNÍCH DOHOD 
S DÁRCI FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ

Dárci:
Tomáš Krejčí
Jarmila Stojčevská 

Obdarovaní:
České Švýcarsko o.p.s.
Návrat původních druhů dře-
vin na území Národního parku 
České Švýcarsko v roce 2014

Fokus Labe 
Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti

Vybavení objektu nově posta-
veného chráněného bydlení.

Tomáš Lumpe
Podpora studia v roce 2014.

Pavel Matoušek 
Podpora studia v roce 2014.

Národní památkový ústav
Podpora pořádání kulturních 
akcí a údržby parku na Stát-
ním zámku Velké Březno.

Sdružení pro vzdělávání 
komunit
Zajištění vybraných činností 
programu „Dialog“ a „Granto-
vého programu“.

PROJEKT 
ČTENÍ POMÁHÁ

Dárci:
Nadace Martina Romana

Obdarovaní:
“Chvojensko“ 
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Křížek za nic nemůže

Českosaskéšvýcarsko.info,o.s.
Lidé a místo – Posilování vztahu k místu

Kapličky a výklenky Zadní 
země

Tyfl oCentrum Ústí nad 
Labem, o.p.s.
Tiskárna pro nevidomé – tisk 
textů v Braillově písmu.

Osazení pustých skalních kapliček na Jetřichovicku replikami původních obrazů



Jsme tu pro ty, kteří 
chtějí strategicky 
rozdělovat prostředky
V roce 2014 jsme od nadací a dalších institucí přijali příspěvky ve výši 
353 429, 28 korun. 24 místních fi rem darovalo částku 857 300 korun 
a 30 jednotlivců věnovalo 289 600 korun. Celkem tedy jsme získali 
1 500 329, 28 korun a využili je k naplnění našeho poslání.
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Přijaté dary a příspěvky 

Academy for the Development 
of Philanthropy in Poland, 
V4 program – projekt s názvem 
„One can do this, the other can 
do that… We should, however, 
be aware and we should let 
other people know“ 
(199 429,28 Kč)

Ad - vise s.r.o. 
(2 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

III. dobročinný golfový turnaj

AIR PRODUCTS, s.r.o. 
(124 000 Kč) 
Fond AIR PRODUCTS 

a Otevřený grantový fond

IX. benefi ční večeře

Eva Bärtlová & Jiří Matějka 
(4 000 Kč) 
Fond Pavly a Pavla Redlichových 

Andrea Bednářová 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

IX. benefi ční večeře

Ivan Beránek 
(6 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

IX. benefi ční večeře

Helena Beranová 
(10 000 Kč) 
Fond Miroslava Dušánka 

Black & Decker (Czech), s. r. o. 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Milan Boháček 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Alena Bošková 
(3 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

Jaroslav Bukáček 
(3 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

CDL SYSTEM a.s. 
(66 500 Kč) 
Fond CDL SYSTEM 

a Otevřený grantový fond

III. dobročinný golfový turnaj

CENTROPOL ENERGY a.s. 
(40 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

IX. benefi ční večeře

Martin Čekal 
(4 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

IX. benefi ční večeře

Cristobal Diaz 
(2 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

ENVIROCONT s.r.o. 
(25 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

dar do Otevřeného grantového fondu na 

základě výběru projektu z tzv. zásobníku

Jiří Exner 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Marek Fišer 
(4 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Greif Czech Republic, a.s. 
(60 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

Martin Hausenblas 
(66 000 Kč) 
Stipendijní fond Renesance 

a Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

HENNLICH s.r.o. 
(110 000 Kč) 
Fond HENNLICH

JEDNIČKY s.r.o. 
(10 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

III. dobročinný golfový turnaj

JIDREX s.r.o. 
(4 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Martin Jonáš 
(3 000 Kč) 
Fond Pavly a Pavla Redlichových

Jotun Powder Coatings a.s. 
(120 000 Kč) 
Fond Jotun

Jupiter Consulting s.r.o. 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

Elaine Kelly 
(2 200 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

Tomáš Knaibl 
(2 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

III. dobročinný golfový turnaj

Dana a Vítězslav Kotrsovi 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Tomáš Krejčí 
(8 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

KS Kolbenschmidt 
Czech Republic, a.s. 
(58 600 Kč) 

Fond KS Kolbenschmidt 

Jana Kudělová 
(2 400 Kč) 
Fond Pavly a Pavla Redlichových

Jaroslav Lorenc – Bytový 
interiér Lorencovi 
(4 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

IX. benefi ční večeře

Luděk Masopust 
(26 000 Kč) 
Fond Terezky a Sáry 

a Otevřený grantový fond

MIBCON a.s. 
(16 500 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

MONZA – skupina 
Tonaso, spol. s r.o. 
(30 000 Kč) 

Otevřený grantový fond 

dar do nově vznikajícího fondu
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Nadace Martina Romana 
(154 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

projekt Čtení pomáhá

NYYLO a.s. 
(40 500 Kč) 
Fond NYYLO a Otevřený grantový fond

III. dobročinný golfový turnaj

IX. benefi ční večeře

Richard Pokorný 
(1 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

PRODelfi  MILOŠ RÖHRICH 
(6 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

RAVEK s.r.o. (2 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

REHABILITACE 
MUDr. Eva Lohniská 
(70 000 Kč) 
Otevřený grantový fond

REHAMEDIKA, s.r.o. 
(10 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Petr Roubíček 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

Martin Sameš 
(12 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

IX. benefi ční večeře

Schoeller Křešice s.r.o. 
(7 500 Kč) 
Otevřený grantový fond 

dar do Otevřeného grantového fondu na 

základě výběru projektu z tzv. zásobníku

Spedition Rosner, s.r.o. 
(5 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Jarmila Stojčevská 
(10 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

STUDIO 071 s.r.o. 
(2 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

Surgipa Medical, spol. s r.o. 
(59 700 Kč) 
Otevřený grantový fond 

dar do Otevřeného grantového fondu na zá-

kladě výběru projektu z tzv. zásobníku

IX. benefi ční večeře

Michal Tomev
(1 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

Kateřina Valešová 
(6 000 Kč) 
Fond Pavly a Pavla Redlichových 

Josef Vejlupek 
(3 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

Martin Vošta 
(6 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

III. dobročinný golfový turnaj

IX. benefi ční večeře

Westrans Děčín s.r.o. 
(4 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 

IX. benefi ční večeře

Život 90 (RWE Energie, s.r.o.) 
(50 000 Kč) 
Otevřený grantový fond 



ZAKL ADATEL STIPENDIJNÍHO 
FONDU RENESANCE

„Ústecká komunita 
vám pomohla. Až vám 
to změní život, najděte 

způsob, jak to komunitě 
vrátíte.“

Více než 30 nadaných severočeských 
studentů odjelo již díky Martinu Hau-
senblasovi sbírat zkušenosti do zahraničí. 
Pro tento účel založil v roce 2010 Stipen-
dijní fond Renesance, jehož posláním je 
vysílat mladé lidi na studia do zahraničí 
a do něhož ročně vkládá desetinu svých 
příjmů. “Spolupráce začala na základě 
dohody s nadací. Oni měli kontakty 

a lidskou sílu, já jsem měl peníze a vizi,“ 
vysvětluje. 

Podle něj 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 zužitku-
jete 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 loni 
cenu novinářů pro individuálního dárce 
v celorepublikové soutěži Via Bona. 

Martin Hausenblas



Při své práci klademe 
důraz na maximální 
transparentnost
Každoročně procházíme nezávislým auditem, jsme signatářem Etického 
kodexu nadací, jsme zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých 
nadací) a dlouhodobě jsme byli podporováni jednou z nejvýznamnějších 
nadací z USA Ch. S. Mott Foundation.
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Náklady Kč
Spotřeba materiálu a PHM 90 873,00
Spotřeba energie 34 353,19
Opravy a údržba 9 513,05
Cestovné 1 440,00
Náklady na reprezentaci 102 404,00
Nájem 120 251,00
Náklady na ostatní služby 243 113,45
Mzdové náklady 958 933,00
Náklady na sociální a zdravotní pojištění 281 047,00
Ostatní daně a poplatky 2 000,00
Ostatní náklady – poplatky bance, pojištění 20 163,03
Poskytnuté členské příspěvky 10 000,00
Náklady celkem 1 874 090,72

Hospodářský výsledek –1 614 838,76

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2014

Výnosy Kč
Tržby ostatní – pronájem nemovitosti 100 000,00
Úroky z bankovních účtů 1 331,29
Úroky z termínovaných vkladů 8 182,43
Kurzové zisky 153,87
Jiné ostatní výnosy 0,01
Zúčtování fondů – poplatky za správu fondů 40 870,36
Přijaté příspěvky – právnické osoby 108 714,00
Výnosy celkem 259 251,96

Finanční zpráva



ROZVAHA K 31. 12. 2014

Aktiva Kč
Stavby1 1 500,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 357 773,00
Podílové listy Pioneer Strategic Income CZK (PSI) 12 746 150,00
Podílové listy Fondu korporátních dluhopisů ČP Invest (FKD) 24 006 921,46
Ostaní dlouhodobý fi nanční majetek – vklad ARREL 1 000,00
Podílové listy – přecenění PSI 258 618,01
Podílové listy – přecenění FKD –1 072 217,21
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí –357 773,00
Pokladna 25 412,52
Bankovní účty 2 034 341,47
Poskytnuté provozní zálohy 29 965,00
Jiné pohledávky 120 000,00
Náklady příštích období 5 129,23
Opravná položka k pohledávkám –100 000,00

Aktiva celkem 38 056 820,47 Kč

Pasiva Kč
Ostatní závazky vůči zaměstnancům –59 252,00
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení –28 196,00
Ostatní přímé daně –6 405,00
Výdaje příštích období –1 585,00
Výnosy příštích období –105 715,28
Dohadné účty pasivní –29 000,00
Vlastní jmění –36 886 197,46
Permanentní části fondů2 –1 599 609,55
Dočasné části fondů2 –421 873,83
Fond rozvoje nadace –1 347 424,32
Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku 813 599,21
Účet hospodářského výsledku 1 614 838,76
Pasiva celkem –38 056 820,47 Kč

1)  Nemovitost v Chřibské (rekreační zařízení) byla pořízena za symbolickou kupní cenu 1 500 Kč. Nemovitost je předmětem vkladu do nadačního jmění 
Ústecké komunitní nadace ve znalcem odhadnuté ceně 4 900 000 Kč. Proto je v rozvaze tato nemovitost vedena v účetní hodnotě 1 500 Kč a na rejstříkovém soudu 
v odhadní ceně 4 900 000 Kč.

2) Rozklad položek do jednotlivých fondů je zachycen v tabulce Přehled majetku ve fondech k 31. 12. 2014.
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PŘEHLED MAJETKU VE FONDECH K 31. 12. 2014

Majetek fondů Kč
permanentní části dočasné části

Fond AIR PRODUCTS 24 000,00 0,00
Fond Black & Decker 71 000,00 28 429,15
Fond CDL SYSTEM 45 000,00 30 241,89
Fond CENTROPOL 35 000,00 16 197,55
Fond HENNLICH 81 329,00 64 281,04
Fond Jotun 22 000,00 25 694,07
Fond KS Kolbenchmidt CZ 113 360,00 2 794,05
Fond Miroslava Dušánka 40 000,00 13 602,64
Fond NYYLO 4 000,00 18 727,14
Fond Pavly a Pavla Redlichových 9 560,00 18 469,79
Fond Terezky a Sáry 8 500,00 28 053,39
Otevřený grantový fond 1 008 761,37 90 000,00
Stipendijní fond Renesance 137 099,18 85 383,12
Majetek fondů celkem 1 599 609,55 421 873,83

Ústecká komunitní nadace  Výroční zpráva 2014 Finanční zpráva 35

PŘEHLED NADAČNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2014

Nadační kapitál Kč
peněžní vklad na spořícím vkladovém účtu č. 124736271/5100 131 626,00 Kč
zapsaný vklad na účtu č. 3000443665.0001 u J&T Banky, a.s. 

byl dne 28. 8. 2014 použit na nákup 1793,259 ks PL Pioneer funds – Strategic Income
2 500 000,00 Kč

7 682,327 ks podílových listů Pioneer funds – Strategic Income CZK, pořízených dne 24. 1. 2013 za nákupní cenu 10 246 150,00 Kč
rekreační objekty a dřevěné chatičky čp. 22 a čp.18 v k.ú. Krásné Pole u Chřibské, obec Chřibská, okres Děčín, 

na pozemcích ppč. 144 a 125. Znalcem zjištěná cena:
4 900 000,00 Kč

12 482 151 PL Fondu korporátních dluhopisů v celkové výši 24 006 921,46 Kč

Nadační kapitál celkem 41 784 697,46 Kč

Výše zapsaného nadačního kapitálu a darů do nadačního kapitálu čekajícího na zapsání do nadačního rejstříku k 31. 12. 2014 činila 
41 784 697,46 Kč.
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ZHODNOCENÍ PRAVIDLA PRO OMEZENÍ NÁKLADŮ 
SOUVISEJÍCÍCH SE SPRÁVOU NADACE
Statutem nadace je stanoveno omezení nákladů souvisejících 
se správou nadace, a to následovně:

„Celkové roční náklady Ústecké komunitní nadace 
související se správou nadace nesmí převýšit 30 % 
nadačního kapitálu podle jeho stavu k 31. prosinci 
téhož roku.“

Zhodnocení roku 2014
Náklady související se správou Ústecké komunitní nadace za rok 2014 činily 1 874 090,721, tj. 4,49 % z nadačního kapitálu 
Ústecké komunitní nadace k 31. 12. 2014.
1) Náklady na správu nadace zahrnují i náklady na vlastní programy nadace.

ZHODNOCENÍ SPRÁVY PŘÍSPĚVKU Z NADAČNÍHO 
INVESTIČNÍHO FONDU (NIF)

Ústecká komunitní nadace obdržela k 31. 12. 2014 z 1. a 2. etapy rozdělování prostředků NIF příspěvky určené do nadačního jmění 
nadace v celkové výši 36 752 150,00 Kč.

Nakládání s výnosy roku 2013
Výnosy z příspěvku z NIF za rok 2013 činily celkem 68 450,88 Kč.

Výpočet
Výše příspěvku z NIF, tj. 36 752 150,– Kč x 0,5 x (aritmetický 
průměr dvanácti hodnot PRIBID 1 ROK, platných vždy pro 
první pracovní den každého měsíce roku 2013, tj. 0,3725 %) 
/ 100 % = 68 450,88 Kč. 

Výnosy roku 2013 byly během roku 2014 použity na částečnou 
úhradu nadačních příspěvků poskytnutých v rámci 
25. a 26. otevřeného grantového kola.

Nakládání s výnosy roku 2014
Dne 26. května 2014 byla mezi Ministerstvem fi nancí ČR a na-
dací podepsána Dohoda o ukončení smlouvy o převodu zbývají-
cích prostředku určených usnesením Poslanecké sněmovny PČR 
pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená dle § 18 odst. 2) 
bod 6) zákona č.171/1991 Sb (tzv. Smlouva s NIF).

Dle čl. II citované Dohody prostředky, které Ministerstvo, resp. 
FNM ČR, převedlo Smlouvou o převodu ve prospěch nadace, 
se nevrací a zůstávají součástí nadačního kapitálu nadace.

Ústecká komunitní nadace bude i nadále výnosy NIF (za rok 
2014 a roky příští) používat na poskytování nadačních příspěvků 
na podporu veřejně prospěšných aktivit na Děčínsku, Litomě-
řicku, Lounsku, Teplicku a Ústecku. Podrobná grantová pravidla 
otevřených výzev budou průběžně zveřejňována.
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Kontaktní informace

Adresa
Ústecká komunitní nadace
Koněvova 1697/18
400 01 Ústí nad Labem
GPS: 50°40‘03.37“ N, 14°01‘50.7“ E

Kontakt
Tel.: +420 475 201 023
Fax: +420 475 201 023
E-mail: info@komunitninadace.cz
www.komunitninadace.cz

IČ: 44 55 22 54
ČSOB, a.s. č. ú. – 157 699 63/0300
Ústecká komunitní nadace je zapsána u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, rejstřík nadací 
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