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právě jste otevřeli v pořadí již 27 . výroční zprávu Ústecké komunitní 
nadace, jejímž cílem je představit vám naše aktivity v uplynulém roce . 
Ač to nemusí být na první pohled patrné ze samotné výroční zprávy 
a nemuselo to být patrné ani v průběhu roku 2019 jako takovém, byl to 
pro nás v nadaci rok plný změn, překvapení, obav, ale i očekávání 
a naděje .

Změna, která přišla hned s počátkem roku 2019, byla již výsledkem 
dlouhodobého vyjednání a týkala se postu ředitele nadace . Po patnácti 
letech péče o naše dárce a budování dobrého jména nadace, jsem byla 
nominována a následně jmenována do jejího vedení . S jasnou vizí 
o jejím dalším rozvoji, která se v prvním polovině roku rozplynula jako 
obláček páry . Přišel čas na překvapení . 

Zdrojem onoho překvapení byly špatné výsledky hospodaření nadace, 
které již byly na hraně její dlouhodobé udržitelnosti . Bylo nezbytné 
zatáhnout za záchrannou brzdu a chod nadace podřídit krizovému 
řízení v podobě přehodnocování nastavených procesů, snižování 
nákladů, omezení činnosti nadace a to vše ale s citem a odpovědností 
jak vůči našim dárcům a partnerům, tak žadatelům a příjemcům pomoci . 
S obavami jsme čekali, zda všechna opatření, která jsme přijali, budou 
dostatečně efektivní, aby zastavila nepříznivý ekonomický vývoj . 

Nyní již můžeme říci, že další kostička v dominu zůstala stát a my 
pomaličku nacházíme ztracenou rovnováhu . Naději nám v tomto dává 
i skutečnost, že jsme v polovině roku koupili nemovitost, která splňuje 
dva cíle . Budeme zde mít své sídlo a příjmy z pronájmu zbývajících 
prostor nám umožní rozvíjet naši činnost a programy . Čeká nás však 
ještě rozsáhlá rekonstrukce . 

Nicméně, rok 2019 máme úspěšně za sebou, s kladným hospodářským 
výsledkem, rozdělenými 2,5 mil . korun na pomoc lidem v našem 
regionu a více než stovkou individuálních a firemních dárců . Zbývá již 
jenom poděkovat, aktivním lidem v našem regionu, našim dárcům 
a partnerům, členům naší správní a dozorčí rady a v neposlední řadě 
Petrovi a Alence, mým kolegům, že jsme tento krizový rok zvládli . 

s úctou
Katka Valešová

Dámy a pánové, 

Kateřina Valešová

* 30. 7. 1979
Své angažmá v Ústecké komunitní nadaci 
započala v roce 2003, po ukončení studia na 
Masarykově univerzitě v Brně, obor Sociální 
politika a sociální práce. Přes 15 let v nadaci 
pečovala o dárce a budovala její dobré jméno 
než v lednu 2019 nastoupila na post ředitelky.  
Ve své rodině je třetí generací včelařů.  
Je vdaná a má dvě děti.
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Poslání

Programy

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:

• podporováním různorodých společenství, propojováním 
veřejného a soukromého 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 neziskových organizací spolu s představiteli 
místní a státní správy;

• přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním 
a rozdělováním finančních prostředků prostřednictvím nadačních 
příspěvků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních 
a zdravotních služeb a místního rozvoje .

DÁRCOVSKÝ PROGRAM 
Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení 
dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kame-
nem snad každé komunitní nadace . Naší strategií je, kromě vybudová-
ní ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou 
dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, 
kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí . Za tímto účelem 
jsme uspořádali XIV . benefiční večeři s Danou Drábovou, VIII . dobročin-
ný golfový turnaj, sestavili tým 95 dobroběžců na Mattoni 1/2 Maraton 
Ústí nad Labem 2019 a spravovali 25 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 169 projektů v celkové částce  
2,5 mil . korun . 

PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU
Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru 
jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní 
nadace nedostačující . Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitel-
ného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného 
vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti 
dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci 
a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich 
záměrech a cílech . V roce 2019 jsme formou konzultací pomáhali 
neziskovým organizacím s přípravou jejich žádostí o finanční 
prostředky .

PROGRAM DIALOG
Myslíme si, že kvalita života naší komunity 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 mnohem víc než hmatatelný výsledek . Vzniká společenství 
založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé 
mohou setkat a společně tvořit . S tímto cílem jsme se podíleli 
na činnosti Asociace komunitních nadací v ČR či Fóra dárců, které je 
celorepublikovým sdružením zastřešujícím dárce v České republice .  
V roce 2019 jsme nepolevovali v dalších krocích směřujících ke zno-
vuzpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie  
v Ústí nad Labem .

O NÁS
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Organizační struktura

Luděk Masopust
předseda 

Andrea Bednářová
místopředsedkyně 

Miloslav Brejcha
místopředseda

Martin Jonáš
člen

Pavel Kulesa 
člen (od 5. dubna 2019)

Martin Sameš
člen 

Jiří Exner
předseda

Daniel Bouška
člen

Pavlína Slámová
členka (od 5. dubna 2019)

•  SPRÁVNÍ RADA

•  DOZORČÍ RADA •  UKONČENÁ ČLENSTVÍ  
K 31. PROSINCI 2018

Ivan Beránek
Martin Vošta

•  FUNDRAISINGOVÁ  
& PR KOMISE

Andrea Bednářová
Martin Jonáš
Martin Krsek
Josef Vejlupek

•  FINANČNÍ & INVESTIČNÍ 
KOMISE

Andrea Bednářová
Miloslav Brejcha
Luděk Masopust
Martin Vošta

Kateřina Valešová 
ředitelka

(od 1. ledna 2019)

Petr Veselý
programový manažer

Tereza Krylová
asistentka

(do 30. června 2019)

Alena Licková
asistentka 

(od 1. července 2019)

•  ZAMĚSTNANCI

PODPORUJEME…
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MOJE OBEC, MŮJ KRAJ, 
MŮJ DOMOV
Budování vztahu k místu . 
Hledání a vytváření identity, 
pocitu sounáležitosti 
a patriotismu ve vykořeně-
ném regionu . Zvyšování 
atraktivity regionu a zlepšo-
vání jeho image .

TADY TO ŽIJE!
Vytváření míst a zázemí 
k setkávání občanů a společ-
nému trávení času . Zvelebo-
vání, zkrášlování a oživování 
míst, vytváření příjemné 
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 společných 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 odpovědnosti 
jednotlivce . Podpora a šíření 
pozitivních příkladů a vzorů . 
Aktivizace lidí v boji 
s pasivitou a lhostejností . 
Motivace k občanské 
angažovanosti a rozvoji 
dobrovolnictví .

ŽIJEME SPOLU
Budování kvalitních 
mezilidských a sousedských 
vztahů . Podpora rodinných 
vazeb a výchovy v rodinách . 
Zvyšování bezpečnosti lidí . 
Eliminace rizikového chování . 
Snižování napětí 
ve společnosti .

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

Grantový rámec

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

II .
Když se budeme 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 .

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

Ta vychází ze tří široce sdílených tvrzení (tzv . teorií změn) extrahovaných z výzkumu:

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

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:

MLADÝM OTEVŘENO
Slaďování vzdělávání 
s potřebami trhu práce . 
Podpora rozvoje učňovského 
školství a řemeslných oborů 
a perspektivního pracovního 
uplatnění pro absolventy 
škol a mladé nezaměstnané . 
Vytváření podmínek 
a příležitostí pro zdravý růst 
mladé generace . Podpora 
mládežnických iniciativ .

UDRŽITELNÁ BUDOUCNOST
Podpora inovací ve vzdělává-
ní . Rozvoj mezinárodní 
spolupráce a inspirací ze 
zahraničí . Vytváření a využí-
vání nástrojů pro přenos 
a sdílení know-how, 
zkušeností a informací .
Podpora koncepčnosti 
a odbornosti ve strategickém 
rozhodování . Podpora 
dlouhodobě udržitelných 
procesů a řešení .

Programové
pilíře
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
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Abychom se tu cítili jako doma…

V roce 2019 jsme přispěli k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho 
oživení aktivním zapojením místních lidí a ke zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpo-
vědnosti za správu věcí veřejných částkou 693 663 korun, která byla rozdělena na 30 projektů . 

PROGRAMOVÝ PILÍŘ I.  
LIDÉ A MÍSTO – POSILOVÁNÍ VZTAHU 
K MÍSTU

HELENA ACKERMANOVÁ – NEFORMÁLNÍ 
OBČANSKÁ INICIATIVA (11 055 Kč)
Výstava o historii Nové Olešky 
Příspěvek na přípravu a realizaci výstavy 
o historii Nové Olešky .
podpořil Otevřený grantový fond

BIG FISH TEAM PODBOŘANY – NEFORMÁLNÍ 
OBČANSKÁ INICIATIVA (10 000 Kč)
Izzyho memoriál 2019
Zajištění věcných cen pro děti v rámci 
rybářských závodů na podbořanské hasičské 
nádrži .
podpořil Fond LOGIT

CENTRUM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
ČESKÁ KAMENICE, PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE (25 580 Kč)
Staročeská zahrádka
Založení nové bylinkové, zeleninové 
a okrasné zahrádky pro děti a mládež  
v České Kamenici .
podpořil Otevřený grantový fond

DOLSKÝ MLÝN, Z. S. (50 000 Kč)
Zkamenělé osudy 
Příspěvek místní iniciativě na opravu 
kamenných náhrobků ve Všemilech .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

DOMOV PRO SENIORY VROUTEK  
(10 000 Kč)
Revitalizace zahrady při domovu  
pro seniory
Revitalizace zahrady a dvora náležejícího 
k domovu pro seniory .
podpořil Fond LOGIT

EMERGENCY EXTREME, Z. S. (25 000 Kč)
Komunitní hřiště s adventure prvky pro 
všechny
Členové spolku za pomoci dalších dobrovol-
níků vybudují venkovní herní zónu v prostoru 
bohušovické rokliny v Terezíně .
podpořil Otevřený grantový fond

LEONA FLORIÁNOVÁ (7 500 Kč) 
Zpracování televizního spotu k projektu 
„Šikmá věž“ v rámci vysokoškolské soutěže .
podpořil Fond Šikmá věž 

MARTIN GRÜNER – NEFORMÁLNÍ  
OBČANSKÁ INICIATIVA (50 000 Kč)
Park přežije!!! 
Příspěvek neformálnímu klubu přátel přírody 
– Horáci Děčín k zajištění kampaně a zážitko-
vých programů k zachování a rozkvětu parku 
u Wolkerovy ulice ve městě Děčín .
podpořil Otevřený grantový fond

CHVOJENSKO Z. S. (38 000 Kč)
Vrátíme kříž tam, kam patří – kamenný 
podstavec a infotabule
Podpora místní iniciativy, která se stará 
o bývalý arnultovický hřbitov a ráda by 
na hřbitově obnovila centrální kříž jako 
připomínku historie obce včetně neslavné 
doby ničení památek a hrobů .
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

MGR. ZDENKA LNĚNÍČKOVÁ (10 000 Kč)
Pěvecký sbor Egeria z Podbořan
Zajištění chodu pěveckého sboru Egeria 
z Podbořan .
podpořil Fond LOGIT

MATEŘSKÁ ŠKOLA KRYRY (10 000 Kč)
Dopravní hřiště
Rozšíření vozového parku dopravního hřiště 
při MŠ Kryry .
podpořil Fond LOGIT

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV (25 000 Kč)
Oprava dvou vitráží a oltáře v hrobce rodiny 
Chotků ve Valtířově .
podpořil Fond Pavly a Pavla Redlichových

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV (28 200 Kč)
Oprava, montáž a instalace renovovaných 
vitráží hrobky rodiny Chotků .
podpořil Fond Pavly a Pavla Redlichových

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
NEPOMYŠL (20 000 Kč)
Vybavení kroužku malých hasičů pomůckami 
pro nácvik disciplín požárního sportu .
podpořil Fond LOGIT

SH ČMS – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
VROUTEK (10 000 Kč)
Pořízení přileb, hadic a proudnic pro nácvik 

mladých hasičů pro letní soutěže .
podpořil Fond LOGIT

ANETA SÍTAŘOVÁ (7 500 Kč)
Zpracování televizního spotu k projektu 
„Šikmá věž“ v rámci vysokoškolské soutěže .
podpořil Fond Šikmá věž

SPOLEČENSTVO PRO PAMÁTKY  
PODBOŘANSKA (5 000 Kč)
Palisáda na hradě Křečov
Úprava turistického zázemí na hradě Křečov .
podpořil Fond LOGIT

SPOLEK POD STUDENCEM (40 000 Kč)
Grafické zpracování a překlad knihy 
„ŽIVOT OBYVATEL V KRAJINĚ POD 
STUDENCEM V BĚHU ČASU“ 
Příspěvek na grafické zpracování archivních 
podkladů, srovnávacích fotografií a překladu 
knihy o životě obyvatel v krajině pod 
Studencem .
podpořil Fond NYYLO

SPOLEK POD STUDENCEM (89 628 Kč)
Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 
– Kunratice u České Kamenice
Příspěvek na záchranu drobné památky 
z roku 1719 na návsi Kunratic na Děčínsku .
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

SPOLEK PRO OBNOVU KAPLE BOTSCHEN 
(100 000 Kč)
Obnova kaple Botschen – II. etapa  
– Instalace pevné vazby stropu
Příspěvek na obnovu zapomenuté, zdevasto-
vané a zchátralé secesní kaple rodiny Botschen 
z konce 19 . století, ukryté v lese u Libouchce . 
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

SPOLEK PRO OBNOVU KAPLE BOTSCHEN 
(50 000 Kč)
Okno do kaple 
Příspěvek místní iniciativě na další etapu 
k záchraně secesní kaple rodiny Botschen 
z konce 19 . století, ukryté v lese u Libouchce, 
a to přesně na obnovu vitrážového okna nad 
vchodem do kaple . 
podpořil Fond NYYLO

SPOLEK PŘÁTEL VOLBY PRO! TEPLICE  
(7 500 Kč)
Příspěvek na zpracování a tisk informačního 
letáku k osobě Julia Payera .
podpořil Fond Pomník Julia Payera

STŘEKOVSKÉ MATKY, Z. S. (15 000 Kč)
Střekov žije 2020
Příspěvek na celoroční pásmo aktivit, jejichž 
cílem je za pomoci místních oživit veřejný 
prostor v městském obvodu Střekov .
podpořil Otevřený grantový fond

STŘEKOVSKÉ MATKY Z. S. (25 700 Kč)
Střekov žije 2019
Příspěvek na celoroční pásmo aktivit, jejichž 
cílem je za pomoci místních oživit veřejný 
prostor v městském obvodu Střekov .
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN 
PODBOŘANY, Z. S. (20 000 Kč)
Pomůcky pro malé fotbalisty
Nákup tréninkových pomůcek pro mládež .
podpořil Fond LOGIT

VEEV, Z. S. (5 000 Kč)
Místo k setkávání u lípy
Pořízení a instalace mobiliáře a herního prvku 
k vytvoření místa pro setkávání místních 
u nově vysazené lípy v Petrohradu .
podpořil Fond LOGIT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
KRÁSNÝ DVŮR (12 000 Kč)
Děti pozor červená
Nákup pomůcek pro dopravní výchovu .
podpořil Fond LOGIT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
PETROHRAD, OKRES LOUNY, PŘÍSPĚVKOVÁ 
ORGANIZACE (10 000 Kč)
Školní park
Výsadba stromů pro vznik parkové části školní 
zahrady .
podpořil Fond LOGIT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRYRY, OKRES LOUNY 
(15 000 Kč)
Třídíme odpad
Instalace panelů pro výchovu ke třídění 
odpadu .
podpořil Fond LOGIT

ZŠ T. G. MASARYKA PODBOŘANY (5 000 Kč)
Edukativní polepy
Zatraktivnění prostor školy s využitím polepů 
schodišť a chodby s edukativním obsahem .
podpořil Fond LOGIT

Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1719

Obnova kaple Botschen

Pěvecký sbor Egeria z Podbořan.
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MŠSp Demosthenes, o.p.s. (30 000 Kč)
Se zvířátky do pohádky – andělé v psím 
kožíšku
Příspěvek na chod canisterapie, tzv . terapie 
psí duší, jež každoročně při ústeckém 
DEMOSTHENU pomáhá více než 50 dětem 
předškolního věku se zdravotním postižením .
podpořil Otevřený grantový fond

Kryštof P. (10 000 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro 
příjemce .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Stanislav P. (1 100 Kč)
Zajištění domácí péče a přepravy dlouhodo-
bě nemocného syna příjemce Adama .
podpořil Otevřený grantový fond

Stanislav P. (1 700 Kč)
Zajištění domácí péče a přepravy dlouhodo-
bě nemocného syna příjemce Adama .
podpořil Otevřený grantový fond

Tomáš P. (5 000 Kč)
Pořízení nových dioptrických brýlí .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Eliška Pixová – neformální občanská 
iniciativa (30 000 Kč)
Skřivánčí sousedská kinotour
Příspěvek občanské iniciativě „Skřivánci 

na síti“ snažící se již čtvrtým rokem prostřed-
nictvím neformálních sousedských akcí oživit 
panelákové sídliště Skřivánek v Ústí nad 
Labem .
podpořil Otevřený grantový fond

Tomáš R. (6 889 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro dceru 
příjemce Terezu .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Sociální agentura, o.p.s. (150 600 Kč)
Nejen finance pod kontrolou, rok 2019
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Sociální agentura, o.p.s. (14 500 Kč)
Trénink komunikačních dovedností pro 
mzdové účetní a pracovníky HR v AGC 
Automotive Czech .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Spolek pro podporu Hospice sv. Štěpána, 
z. s. (23 200 Kč)
Bona Fide 
Příspěvek na zajištění propagační kampaně 
a workshopů s cílem motivovat a aktivizovat 
litoměřickou veřejnost k dobrovolnictví .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Jana Švecová (8 945 Kč)
Jsme tu! Pěstouni. 
Příspěvek na zřízení skladu dětských věcí pro 
pěstounské rodiny v Teplicích s cílem 

posilovat vztahy mezi pěstouny, motivovat 
veřejnost k pěstounství a pomáhat tím 
ohroženým dětem .
podpořil Otevřený grantový fond

Van An T. (10 000 Kč)
Pokrytí nákladů souvisejících s pohřbem 
manželky příjemce .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Luboš Z. (12 345 Kč)
Zajištění léčebných preparátů pro příjemce . 
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Zelená pro planetu, z. s. (25 000 Kč)
Jeden svět 2020 v Děčíně 
Příspěvek na propagaci a doprovodné akce 
12 . ročníku filmového festivalu Jeden svět, 
který se bude konat ve městě Děčín .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Aby se nám tu společně dobře žilo…

Přispěli jsme k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občan-
ské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociální-
ho napětí částkou 553 160 korun rozdělenou mezi 26 projektů . 

PROGRAMOVÝ PILÍŘ II. 
LIDÉ S LIDMI – BUDOVÁNÍ LIDSKÉ 
VZÁJEMNOSTI

Jozef B. (60 000 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní a rehabilitační 
péče pro dlouhodobě nemocného syna 
příjemce Vojtěcha B .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Kamila B. (10 000 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro 
příjemce .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Miroslava B. (4 310 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro dceru 
příjemkyně Karolínu B .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Člověk v tísni, o.p.s. (21 000 Kč)
Doprovodný program festivalu  
Jeden svět 2019
Příspěvek na realizaci doprovodného 
programu festivalu filmů o lidských právech 
v Ústí nad Labem .
podpořil Fond Renesance Martina Hausenblase

Člověk v tísni, o.p.s. (35 000 Kč)
Jeden svět v Ústí nad Labem 2020 – Mezi-
národní festival dokumentárních filmů 
Příspěvek na realizaci doprovodného 
programu festivalu filmů o lidských právech 
v Ústí nad Labem .
podpořil Otevřený grantový fond

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské 
pomoci v Litoměřicích (10 600 Kč)
Studenti pořádají další z veřejných debat . 
Příspěvek na zajištění veřejné besedy 
na téma globálního oteplování, již pod 
patronací Diakonie připraví a zrealizují 
studenti litoměřického gymnázia .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Dagmar H. (6 000 Kč)
Dárkové poukázky na nákup dietních 
potravin pro diabetika .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Kateřina H. (7 050 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro 
příjemce .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Lenka J. (7 590 Kč)
Zajištění potřebné zdravotní péče pro 
příjemce .

veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

KČT, odbor Šluknov (20 200 Kč)
Sobě pro radost, sousedům pro inspiraci, 
dětem pro pobavení
Podpora celoročního pásma programu 
v přírodě i v klubovně nejen pro seniory ze 
Šluknovska .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Marek M. (10 000 Kč)
Zajištění zdravotní péče příjemce .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker

Olga M. (32 131 Kč)
Zajištění výdajů spojených s vypořádáním 
pozůstalosti po zesnulém synovi .
veřejná sbírka zaměstnanců společnosti  
Black & Decker 

Jeden svět v Ústí nad Labem 2020

Se zvířátky do pohádky – andělé v psím kožíšku
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Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice  
(8 000 Kč)
Memoriál Míry Vostrého ve stolním  
tenisu mládeže
7 . ročník Memoriálu Míry Vostrého se hraje 
na počest dlouholetého trenéra mládeže 
a funkcionáře, který se podílel na výchově 
několika generací stolních tenistů 
v Litoměřicích . 
podpořil Fond HENNLICH

Adam Křemeček (8 000 Kč)
Tenisový kemp pro děti a mládež
Cílem tohoto projektu je uspořádání letního 
tenisového soustředění pro děti a mládež 
z Litoměřic a okolí . 
podpořil Fond HENNLICH

Alban M. (10 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení poplatků 

za školní aktivity .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Arlinde M. (10 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení poplatků 
za školní aktivity .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Hana M. (10 000 Kč)
Příspěvek na lyžařský výcvik . 
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Jan Martinovský (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu 
zpracovaného zadání tématu ve 3 . ročníku 
soutěže Technowizz .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Petra Mazancová (12 000 Kč)
Podpora vzdělávání v oboru facilitativního 

mentoringu .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Regina Müllerová (8 000 Kč)
Věda pro děti na GJJ
V rámci tohoto projektu se děti z okolních 
škol (od 5 let) ve skupinkách seznámí s vědou 
a jejími zákonitostmi . Vyzkouší si spoustu 
zajímavých pokusů a odhalí tajemství složení 
látek kolem nich . 
podpořil Fond HENNLICH

Tereza Opočenská (8 000 Kč)
Léto všem dětem
“Léto všem dětem” je projekt zaměřený 
na podporu smysluplného a plnohodnotného 
prožití letních prázdnin dětem a mládeži ze 
sociálně znevýhodněného prostředí .
podpořil Fond HENNLICH

A myslíme i na naši budoucnost…

K zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspek-
tivního pracovního uplatnění, rozvíjení inovací a spolupráce v rámci osobního rozvoje a podpoře 
koncepčního, odborného a dlouhodobě udržitelného řešení problémů jsme přispěli částkou  
699 743 korun na realizaci 54 projektů .

PROGRAMOVÝ PILÍŘ III. 
LIDÉ K BUDOUCNOSTI – SMĚŘOVÁNÍ  
K DLOUHODOBÉ UDRŽITELNOSTI

Pavel A. (10 000 Kč)
Příspěvek na rekvalifikační kurz Sanitář včetně 
příspěvku na dopravu .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Asociace středoškolských klubů  
České republiky z. s. (31 000 Kč)
Technické vzdělávání mládeže  
středoškolského klubu
Podpora přípravy učňovské mládeže 
z ústecké Střední průmyslové školy stavební 
a Střední odborné školy stavební a technické, 
a to formou realizace odborných soutěží .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, 
TOM 19028 Sluníčka (8 000 Kč)
Ekoden
Cílem projektu je děti seznámit s alternativní-
mi zdroji energie, třídění a ekologie . 
podpořil Fond HENNLICH

Nikola B. (10 200 Kč)
Příspěvek na školní pomůcky, pobytové akce, 
výlety a exkurze pořádané základní školou 
včetně zaplacení obědů .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Patrik B. (7 500 Kč)
Zajištění volnočasových aktivit . 
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Barbora Beranová (8 000 Kč)
LITOMĚŘICKÉ BLEŠÍ TRHY 2019
Bleší trhy na Kostelním náměstí přinášejí 

možnost dát nepotřebným věcem nový život, 
potkat se s kamarády, známými, poznat nové 
lidi . 
podpořil Fond HENNLICH

Ladislav Bleha (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu 
zpracovaného zadání tématu ve 3 . ročníku 
soutěže Technowizz .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Josef D. (8 900 Kč)
Příspěvek na pořízení řidičského oprávnění . 
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské 
pomoci v Litoměřicích (7 900 Kč)
Příroda jsme i my!
V projektu umožníme klientům Diakonie ČCE 
– dospělým lidem převážně s mentálním 
postižením – poznat lépe přírodu, a to díky 
dvěma krátkým víkendovým pobytům .
podpořil Fond HENNLICH

Nikola Grzybowska (8 000 Kč)
Bez obalu o udržitelném rozvoji a globální 
zodpovědnosti
Podstatou projektu je využít inovativních 
vzdělávacích technik, které pomohou získat 
dětem rozhled v tématu udržitelného rozvoje 
a zkušenosti s globální zodpovědností . 
podpořil Fond HENNLICH

Gymnázium Josefa Jungmanna – Martina 
Valešová (8 000 Kč)
Menšiny mezi námi
Cílem projektu je seznámit veřejnost se 
životem a kulturou menšin žijících v našem 
okolí . Výsledkem by měla být větší míra 

tolerance v naší společnosti .
podpořil Fond HENNLICH

Gymnázium Josefa Jungmanna – Matouš 
Bělohlávek (8 000 Kč)
Litoměřická debatní liga – 2. ročník
Litoměřická debatní liga je soutěží v debato-
vání mezi družstvy žáků základních škol 
litoměřického “okresu” . Cílem projektu je 
aktivizovat žáky, aby sledovali veřejný prostor 
a nebáli se do něj vstupovat .  
podpořil Fond HENNLICH

Šárka Hlaváčková (8 000 Kč)
SAVE-SKATE IV. – Festival na podporu 
skateparku v Litoměřicích
SAVE SKATE IV . je jednodenní sportovně-kul-
turní akce na podporu skateparku v areálu 
Střeleckého ostrova v Litoměřicích . 
podpořil Fond HENNLICH

Adriana Holanová (25 000 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music 
pro školní rok 2018/2019 .
podpořil Otevřený grantový fond

Adriana Holanová (88 733 Kč)
Zajištění studia na Berklee College of Music 
pro školní rok 2019/2020 .
podpořil Otevřený grantový fond

Institut technického vzdělávání, z. u.  
(8 000 Kč)
Meteoserver
Cílem projektu je návrh a realizace “Mini 
serveru” pro shromažďování dat o průběhu 
počasí v Litoměřicích a jejich zálohování 
z realizovaného projektu Meteostanice .
podpořil Fond HENNLICH

Litoměřické bleší trhy na Kostelním náměstí. Absolvent svářečského kurzu.

Cvičení malých hasičů z Nepomyšle.
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Tomáš T. (10 000 Kč)
Uhrazení nákladů spojených s absolvováním 
svářečského kurzu .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

TyfloCentrum, Ústí nad Labem, o.p.s.  
(5 000 Kč)
Zajištění akce Orientační pochod tmou  
v Ústí nad Labem .
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Izabela V. (10 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení poplatků 
za školní aktivity .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Tomáš Vacek (5 000 Kč)
Odměna za přípravu a vedení týmu studentů 
SPŠ technické v Jablonci nad Nisou v rámci 
3 . ročníku soutěže Technowizz .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Tereza Vitnerová (9 350 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru waldorfské 
pedagogiky s cílem jeho využití při výuce 
na základní škole .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Kateřina Vlasáková (12 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru waldorfské 
pedagogiky s cílem jeho využití při výuce 

na základní škole .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Jana Vobecká (5 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru Speciální 
pedagogika .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Vox Luminas, z. s. (8 000 Kč)
Incendio 2019
Festival je určen pro malé a začínající 
žongléry, pro které budou připraveny 
workshopy a možnost vystoupit před 
publikem . 
podpořil Fond HENNLICH

Antonín Wágner (10 000 Kč)
Odměna za účast a úspěšnou obhajobu 
zpracovaného zadání tématu ve 3 . ročníku 
soutěže Technowizz .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Základní škola SMART (10 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického 
sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku 
na základní škole .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355/2,  
okres Litoměřice (10 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického 

sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku 
na základní škole .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Barbora Žáčková (15 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v programu "Začít 
spolu" .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Tereza Osičková (4 500 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru matematiky 
profesora Hejného .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

David P. (8 900 Kč)
Příspěvek na školní potřeby a volnočasové 
aktivity v rámci školy a družiny .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Kateřina P. (10 000 Kč)
Zajištění potřebných pomůcek pro studium . 
podpořil Fond ARMEX ENERGY

pULec – První ústecké environmentální 
centrum z. s. (18 000 Kč)
Moderní přístupy environmentálního 
vzdělávání Příspěvek ústeckému environmen-
tálnímu centru na zajištění pásma seminářů 
pro pedagogy z Ústecka, Děčínska a Teplicka .
podpořil Otevřený grantový fond

Angelina S. (10 000 Kč)
Zajištění individuálního kurzu českého jazyka .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Iva S. (12 000 Kč)
Příspěvek k rozvoji vzdělanosti postižené 
dcery příjemkyně Natálie .
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Richard S. (7 500 Kč)
Pořízení učebnic a dalších studijních 
materiálů . 
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Sandra S. z okresu Ústí nad Labem  
(15 000 Kč)
Nákup pomůcek pro rozvoj komunikačních 
dovedností .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Lenka Slapničková (1 350 Kč)
Příspěvek na pokrytí nákladů spojených 
s účastí na odborné konferenci "Laboratorní 
rozhledy – věda, škola, praxe" v Karlových 
Varech .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

SPŠ technická, Jablonec nad Nisou, 
Belgická 4852, p. o. (30 000 Kč)
Pořízení vybavení vítězné školy ve 3 . ročníku 
soutěže Technowizz .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

SPŠ, Ústí nad Labem, Resslova 5, p. o.  
(14 000 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického 
sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku 
na škole . 
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ,  
Ústí nad Labem, p. o. (4 750 Kč)
Příspěvek na vzdělávání pedagogického 
sboru s cílem zkvalitnit a zatraktivnit výuku 
na škole . 
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Kateřina Szaffnerová (6 200 Kč)
Příspěvek na vzdělávání v oboru waldorfské 
pedagogiky s cílem jeho využití při výuce 
na základní škole . 
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Anežka Š. (12 000 Kč)
Nákup školních pomůcek a uhrazení nákladů 
na dojíždění do školy . 
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Matěj Šeda (8 000 Kč)
Pumtruck – celoroční zábava na kolech  
pro děti a mládež
Cílem projektu je zpřístupnit pumtruck 
dětské veřejnosti po celý rok .
podpořil Fond HENNLICH

Lucie Štorkánová (4 000 Kč)
Litoměřické stopy
Cílem projektu Litoměřické stopy je nabíd-
nout především rodinám s dětmi zajímavou 
prázdninovou aktivitu – soutěž .
podpořil Fond HENNLICH

Výuka programu Inventor.Slavnostní předávání šeků ve společnosti HENNLICH s.r.o. Výlet do Českého středohoří.
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AKB GYM Bílina, z. s. (5 000 Kč)
Vybavení klubu – nové potisky na trička 
s logem AGC .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Arkadie, o.p.s. (5 000 Kč)
Dovybavení textilní chráněné dílny .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

ARTCZECH.COM o. s. (10 000 Kč)
Zajištění 6 . ročníku akce Dřevosochání  
– sochaři Děčínu, která se uskuteční v rámci 
slavností města Děčín .
podpořil Fond RYKO

Atletika Litvínov, z. s. (11 250 Kč)
Podpora atletiky dětí a mládeže v roce 2019 .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, p. s. 
(5 000 Kč) 
Zajištění běžeckých závodů, medaile, diplomy .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Běžím s Majklem, z. s. (10 000 Kč)
Zajištění 9 . ročníku běžeckého závodu 
Memoriál Michala Pětroše .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

BOX KLUB Česká Kamenice, z. s. (10 000 Kč)
Zajištění opravy boxerského ringu v České 
Kamenici .
podpořil Fond Chart Ferox

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.  
(20 000 Kč)
Vybavení a zajištění aktivizačních programů 

pro zaměstnance a klienty centra .
podpořil Fond Chart Ferox

Česká federace dámy, z. s. (5 000 Kč)
Uspořádání turnajů v dámě .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Dámský házenkářský klub Baník Most z.s. 
(15 000 Kč)
Letní příprava dorostenek v roce 2019 .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Dámský házenkářský klub Baník Most z. s. 
(10 000 Kč)
Zajištění dopravy dětí z MŠ v Mostě do  
sportovní haly .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Nadační příspěvky poskytnuté mimo programové pilíře 
a příslušné oblasti podpory

Mimo výše uvedená témata jsme na základě dohod s dárci prostředků podpořili dalších 57 pro-
jektů v celkové výši 560 300 Kč. 

Dětský domov a Školní jídelna,  
Tuchlov 47, příspěvková organizace  
(30 000 Kč)
Zajištění zájmové činnosti dětí z dětského  
domova v Tuchlově v roce 2019 .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

DIApozitiv, z. s. (5 000 Kč)
Zajištění provozu spolku DIApozitiv, z . s .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Domov důchodců Bystřany,  
příspěvková organizace (5 000 Kč)
Finanční výpomoc při nákupu dvou pečova-
telských setů (lůžko + noční stolek) .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fajn aerobic Děčín, z. s. (10 000 Kč)
Pořízení cvičebních pomůcek a úhrada 
nákladů spojených se soutěžemi .
podpořil Fond RYKO

FK Bílina, z. s. (5 000 Kč)
Realizace doprovodných sportovních akcí 
a nákup vybavení pro členy oddílu .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

FK Duchcov, z. s. (5 000 Kč)
Nákup sportovních potřeb a oblečení  
pro mládež .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fotbal klub Bynovec, z. s. (20 000 Kč)
Pořízení travního traktoru pro potřeby

fotbalového klubu, nákup nových míčů a dresů .
podpořil Fond RYKO

Fotbalový klub Hostomice, z. s. (5 000 Kč)
Nákup fotbalových pomůcek – založení 
nových kategorií .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Fousek, z. s. (5 000 Kč)
Nákup kvalitních granulí značky Acana pro 
útulek, který se zabývá opuštěnými a týranými 
zvířaty v Ústeckém kraji .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

FRI.DA studio tance a pohybu z. s.  
(10 000 Kč)
Zajištění kostýmů a propagačního materiálu 
na představení a dopravu dětí mimo Děčín .
podpořil Fond RYKO

Hana Ježková (5 000 Kč)
Pořízení kvalitnější aparatury – ozvučení pro 
rockový sbor Melodica .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

HC Děčín z.s. (10 000 Kč)
Pořízení tréninkových pomůcek pro děti 
a mládež z klubu HC Děčín .
podpořil Fond RYKO

Jílovská Sovička, z. s. (20 000 Kč)
Zajištění edukačních a motorických pomůcek 
pro nejmenší děti .
podpořil Fond Chart Ferox

Junák – český skaut, středisko Mafeking 
Brno, z. s. (10 000 Kč)
Dovybavení nové klubovny pro družiny 
brněnských skautů .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Spolek DIApozitiv pomáhá dětem i dospělým, kteří onemocněli diabetem.

Rockový sbor Melodica

6. ročník akce Dřevosochání – sochaři Děčínu, 
která se uskutečnila v rámci slavností města 

Děčín.
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Junák – český skaut, středisko Sojčáci 
Děčín, z. s. (15 000 Kč)
Pořízení velkých osmibokých stanů pro děti 
ze skautského střediska Sojčáci Děčín .
podpořil Fond RYKO

Klub KL Sport Teplice, z. s. (5 000 Kč)
Pronájem plavecké haly a nákup plaveckých 
pomůcek a sportovního oblečení .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. 
(25 000 Kč)
Zajištění potřebného materiálního vybavení 
a pomůcek pro rodiny s dětmi trpícími 
cystickou fibrózou .
podpořil Fond Chart Ferox

Malá Paříž, z. s. (7 500 Kč)
Náklady na ubytování umělců vystupujících 
na hudebních minifestivalech v teplickém 
zahradním altánu .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Marcel Cibula (10 000 Kč)
Rock fest Růžová – rok 2020 .
podpořil Fond RYKO

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p. o.  
(5 000 Kč)
Vybavení školy moderními pomůckami .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Mateřské centrum Bělásek, z. s. (15 000 Kč)
Podpora činnosti mateřského centra Bělásek 
v roce 2019 .
podpořil Fond Chart Ferox

MŠ Hrobčice, p. o. (5 000 Kč)
Nákup pomůcek pro kolektivní výuku dětí .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

MŠ Chomutov, příspěvková organizace  
(5 000 Kč)
Rekonstrukce zahrady v prostorách MŠ 
Pohádka .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

MY Litvínov, z. s. (11 250 Kč)
Dokončení Šalupy na Novém Záluží .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Nadační fond E. Votočka na fakultě 
chemické technologie (15 000 Kč)
Ocenění studentských prací prezentovaných 

na Studentské vědecké konferenci .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Obec Světec (5 000 Kč)
Realizace kulturních akcí pořádaných  
obcí – rozsvícení vánočního stromu,  
vánoční koncert .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Oblastní spolek Českého červeného kříže 
Teplice (5 000 Kč)
Nákup jednotných triček a kostýmů maskotů 
určených na akci spolku .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Rákosníček Děčín, z. s. (15 000 Kč)
Podpora činnosti mateřského centra 
Rákosníček Děčín v roce 2019 .
podpořil Fond Chart Ferox

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – 
dům dětí a mládeže (10 000 Kč)
Zajištění provozních nákladů příjemce  
v roce 2019 .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Severočeská biatlonová akademie, z. s.  
(5 000 Kč)
Nákup materiálu a pomůcek pro děti 
a mládež na zimní sezonu 2019/2020 .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

SH ČMS Okresní sdružení hasičů  
Ústí nad Labem (5 000 Kč)
Zajištění 21 . ročníku soutěže osob se 
zdravotním postižením .
podpořil Fond Chart Ferox

SK Březiny, z. s. (5 000 Kč)
Nákup sportovního vybavení pro malé 
fotbalisty .
podpořil Fond NYYLO

SK Viktorie Ledvice,z. s. (5 000 Kč)
Údržba travnaté plochy hřiště .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Skutky naděje z. s. (5 000 Kč)
Podpora charitativní akce Běh naděje, konané 
dne 2 . 6 . 2019 v Duchcově .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Slunečnice, z. s. (15 000 Kč)
Zajištění sociálních služeb v zařízeních 
příjemce v roce 2019 .
podpořil Fond Chart Ferox

Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola  
Děčín, p. o. (6 000 Kč)
Zajištění činností pro rozvoj jemné motoriky 
a komunikačních dovedností dětí s různými 
stupni postižení .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Sportovní klub Městské policie Duchcov, z. s. 
– oddíl boxu (5 000 Kč)
Podpora a zkvalitnění systematické celoroční 
přípravy klubu v roce 2019 .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Tělocvičná jednota Sokol Maxičky  
(10 000 Kč)
Pořízení kostýmů pro mažoretky Daisy Děčín .
podpořil Fond RYKO

Tělocvičná jednota Sokol Nusle Praha  
(4 300 Kč)
Zajištění účasti volejbalového družstva žen  
TJ Sokol Nusle v krajské soutěži .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Tělovýchovná jednota Sokol Křesín, z. s.  
(5 000 Kč)
Nákup sportovního a technického vybavení 
pro fotbalový klub .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

TJ ČSAD Libouchec, z. s. (15 000 Kč)
Zajištění tréninkových pomůcek a uhrazení 
zimní sezony v hale .
podpořil Fond Chart Ferox

TJ Lokomotiva Teplice, z. s. (5 000 Kč)
Finanční podpora účasti na turnajích 2019 .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

TJ Spartak Boletice n. L., z. s. (20 000 Kč)
Pořízení sad dresů pro děti a mládež 
fotbalového klubu TJ Spartak Boletice .
podpořil Fond RYKO

Lenka V. (25 000 Kč)
Pořízení speciálního sportovního kočárku pro 
handicapovaného syna příjemkyně .
podpořil Fond Chart Ferox

Vtelno žije, z. s. (15 000 Kč)
Vtelno žije v roce 2019 .
podpořil Fond AIR PRODUCTS

Základní škola J. Pešaty Duchcov (5 000 Kč)
Nákup herního prvku (houpačky) na školní 
zahradu .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Vrácené či nedočerpané  
nadační příspěvky 

FRI.DA Studio pohybu a tance, z. s.  
(4 087 Kč)
Vzdělávání v oblasti taneční průpravy a účast 
na tanečních přehlídkách .
podpořil Fond RYKO

Běh naděje, který se konal 2. 6. 2019 v Duchcově.

Akce pro děti z Mateřského centra Bělásek.
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Junák – český skaut,  
středisko Sojčáci Děčín, z. s. (428 Kč)
Pořízení skládacích lehátek pro děti z oddílu .
podpořil Fond RYKO

Simona L. (10 000 Kč)
Příspěvek na rozvoj vzdělanosti zrakově 
postiženého příjemce . 
podpořil Fond Miroslava Dušánka

Nicol Magrotová (13 500 Kč)
Příprava a realizace projektu „ULednice“ .
podpořeno v rámci Burzy dobrých nápadů

Sociální agentura, o.p.s. (17 285,50 Kč)
Nejen finance pod kontrolou, rok 2018 .
podpořil Fond AGC Automotive Czech

Společenstvo pro památky  
Podbořanska, z. s. (342 Kč) 
Instalace naučné stezky „Cestou proti proudu 
času – do historie hradu Křečov“ počítající 
i s obnovou zaniklé cesty a aleje nedaleko 
dosud málo známé kulturní památky . 
podpořil Fond LOGIT

Středisko křesťanské pomoci (5 000 Kč)
Cílem projektu je skrze softball umožnit 
dětem účastnit se zápasů a trávit čas s dětmi 
provozujícími stejný sport na volnočasové 
úrovni . 
podpořil Fond HENNLICH

Jana Vobecká (180 Kč)
Financování nákladů na vzdělávání v oboru 
Speciální pedagogika .
podpořil Vzdělávací fond HEURÉKA

Renata Z. (3 850 Kč)
Osobní rozvoj a rozvoj vzdělání syna .
podpořil Fond ARMEX ENERGY

Základní škola a mateřská škola Petrohrad, 
okres Louny, příspěvková organizace  
(10 000 Kč)

Pořízení a výsadba dřevin v rámci projektu 
„Školní park“ .
podpořil Fond LOGIT

Zvonkohra z. s. SEN SEN (20 000 Kč) 
Podpora spolku teplických seniorů, kteří by 
rádi nalezli a dotvořili ve veřejném prostoru 
chybějící vhodné místo k setkávání . 
podpořil Fond NYYLO

Dokončení šalupy na Novém Záluží.

SPRAVUJEME…
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Fond AGC 
Automotive Czech

Posláním Fondu AGC Automotive 
Czech je zejména přispívat 
k přípravě mladé generace pro 
aktivní život a k možnostem 
jejího perspektivního pracovního 
uplatnění . Důraz je kladen 
zejména na podporu technické-
ho vzdělání a možnosti dalšího 
uplatnění těchto absolventů 
ve vystudovaných oborech . 

Dárci: 
• AGC Automotive Czech a . s .

Obdarovaní:
• AKB GYM Bílina, z . s .
• AVZO TSČ ČR Teplice hrad 

Doubravka, p . s .
• Česká federace dámy, z . s .
• Dětský domov a Školní jídelna, 

Tuchlov 47, příspěvková 
organizace

• DIApozitiv, z . s .
• Domov důchodců Bystřany, 

příspěvková organizace

• FK Bílina, z . s .
• FK Duchcov, z . s .
• Fotbalový klub Hostomice, z . s .
• Fousek, z . s .
• Hana J .
• Klub KL Sport Teplice, z . s .
• Mateřská škola Chomutov, 

příspěvková organizace
• Mateřská škola Louny
• MŠ Hrobčice
• Nadační fond E . Votočka 

na Fakultě chemické technologie
• Obec Světec
• Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Teplice
• Salesiánské středisko Štěpána 

Trochty – dům dětí a mládeže
• Severočeská biatlonová 

akademie, z . s .
• SK Viktorie Ledvice, z . s .
• Skutky naděje z . s .
• Sociální agentura, o .p .s .
• Sportovní klub Městské policie 

Duchcov, z . s . – oddíl boxu
• Tělovýchovná jednota Sokol 

Křešín, z . s .
• TJ Lokomotiva Teplice, z . s .
• Základní škola Jaroslava Pešaty 

Duchcov

III. ROČNÍK SOUTĚŽE 
TECHNOWIZZ
Ve III . ročníku soutěže Technowizz 
byl vyhlášen pouze jeden vítězný 
tým studentů ze SPŠ technická 
Jablonec nad Nisou . Tříčlenný 
tým studentů zvítězil ve vyhláše-
ném tématu č . 3  „Návrh řešení 
pro nasazování a sundávání 
brousicích kotoučů na unašeče .“ 
Mezi sebe si tak rozdělili finanční 
odměnu 65 000 korun .

Obdarovaní:
• SPŠ technická, Jablonec nad 

Nisou, Belgická 4852, p .o .
• Odborný garant: Tomáš Vacek
• Studenti: Ladislav Bleha, Jan 

Martinovský, Antonín Wágner

Fond AIR PRODUCTS

Děčínská společnost AIR 
PRODUCTS spol . s r .o . se rozhodla 
v roce 2013 založit svůj dárcovský 
fond s názvem Fond AIR 
PRODUCTS . V rámci fondu jsou 
shromažďovány finanční 

prostředky, které jsou každoroč-
ně rozdělovány na projekty, které 
prokazatelně přispívají ke zlepšo-
vání podmínek života v okresech 
Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí 
nad Labem .

Dárce:
• AIR PRODUCTS spol . s r .o .

Fond AIR PRODUCTS 
pro Litvínov

Obdarovaní:
• Atletika Litvínov, z . s .
• Dámský házenkářský klub 

Baník Most z . s .
• Malá Paříž, z . s .
• MY Litvínov, z . s .
• Vtelno žije, z . s .

Fond AIR PRODUCTS 
pro zaměstnance

Obdarovaní:
• Arkadie, o .p .s .

Přehled fondůSystém fondů

• Každý dar do nadace je vložen do některé-
ho 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 dosaho-
vání 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 otevře-
ných výběrových řízení . 

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

*) Fond byl v průběhu roku 2019 zrušen.

SYSTÉM FONDŮ LZE STRUČNĚ CHARAKTERIZOVAT NÁSLEDOVNĚ:

• Fond AGC Automotive Czech

• Fond AIR PRODUCTS 

• Fond ARMEX ENERGY

• Fond Black & Decker 

• Fond Solitea CDL

• Fond HENNLICH 

• Fond Chart Ferox

• Fond Jotun

• Fond Karolínka

• Fond KS Kolbenschmidt CZ

• Fond LOGIT

• Fond Major Donors

• Fond Miroslava Dušánka

• Fond Pomník Julia Payera*

• Fond NYYLO 

• Fond Pavly a Pavla Redlichových

• Fond Renesance Martina Hausenblase

• Fond RYKO

• Fond Surgipa

• Fond Šikmá věž

• Fond Terezky a Sáry

• Otevřený grantový fond

• Vzdělávací fond HEURÉKA

 

  

 

V ROCE 2019 NADACE SPRAVOVALA TYTO FONDY: 

Předávání šeků ve společnosti ARMEX ENERGY dětem.
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• Běžím s Majklem, z . s .
• Dámský házenkářský klub 

Baník Most z . s .
• Junák – český skaut, středisko 

Mafeking Brno, z . s .
• Speciální ZŠ, MŠ a Praktická 

škola Děčín, p . o .
• Tělocvičná jednota Sokol Nusle 

Praha

Fond ARMEX ENERGY

Děčínská společnost ARMEX 
ENERGY, a . s . se rozhodla založit 
Fond ARMEX ENERGY, jehož 
cílem je podpora dětí a mladých 
lidí, kterým nepříznivé životní 
podmínky ztěžují optimální 
všestranný osobní rozvoj 
a znevýhodňují je v přístupu 
ke kvalitnímu vzdělání .

Dárce:
• Alza .cz a . s .
• ARMEX ENERGY, a . s .
• Jan Nesměrák

5. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO
Do 5 . otevřeného grantového 
kola Fondu ARMEX ENERGY 

zaměřeného na podporu 
mladých lidí, které nepříznivé 
životní podmínky znevýhodňují 
v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, 
bylo ke dni uzávěrky 13 . května 
2019 přijato celkem 19 žádostí 
o nadační příspěvek v celkové 
požadované hodnotě 237 590 Kč .

Ústecká komunitní nadace 
s ohledem na množství zajiště-
ných finančních prostředků 
podpořila 15 žádostí fyzických 
osob v celkové výši 150 000 Kč . 
Rozdělené finanční prostředky 
pocházejí z daru společnosti 
ARMEX ENERGY, a .s . a darů 
dalších fyzických osob .

Podpořené aktivity budou 
realizovány v období  
od 1 . 7 . 2019 do 30 . 6 . 2020 .

Obdarovaní:
• Pavel A .
• Samuel Č .
• Tomáš D .
• Dětský domov a Školní jídelna 

Krupka, příspěvková 
organizace

• Stanislav G .

• Štefan H .
• Charita Kralupy nad Vltavou
• Monika M .
• Ludmila P .
• Richard S .
• Dalibor S .
• Kostyantyn S .
• Jitka Š .

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 . 

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Veřejná sbírka č .j . 1342/SCK-
ZU/2018-4 na podporu osob, 
které se ocitnou v nouzi či jiné 
tíživé životní situaci .

Dárce:
• Black & Decker (Czech) s .r .o .

• zaměstnanci společnosti  
Black & Decker

Obdarovaní:
• Kamila B .
• Miroslava B .
• Dagmar H .
• Kateřina H .
• Lenka J .
• Olga M .
• Marek M .
• Tomáš P .
• Kryštof P .
• Tomáš R .
• Van An
• Luboš Z .

Fond Solitea CDL

Fond Solitea CDL byl založen 
členem správní rady nadace 
a spolumajitelem bývalé 
společnosti CDL SYSTEM a . s . 
(nyní Solitea CDL, a . s .) v jedné 
osobě již v roce 2007 . Z každo- 
ročně vložených finančních 
prostředků je podporován jak 
rozvoj nadace, tak neziskové 
organizace, na jejichž činnosti se 
podílejí zaměstnanci společnosti . 

Dárce: 
• Solitea CDL, a . s .

Fond HENNLICH

V roce 2005 založila firma 
HENNLICH Industrietechnik, spol . 
s r .o . (nyní HENNLICH s .r .o .) 
dobročinný Fond HENNLICH, 
jehož základní program nese 
název „Litoměřice – 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 .

15. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ 
KOLO „LITOMĚŘICE – LIVE  
CITY JSI TY“
Společnost HENNLICH s . r . o . 
a Ústecká komunitní nadace 
vyhlásily ke dni 30 . dubna 2019 
výsledky již 15 . otevřeného 
grantového kola na podporu 
projektů mladých lidí ve věku 
15-25 let studujících či žijících 
v Litoměřicích . Maximální výše 
jednoho nadačního příspěvku 
činila oproti předchozím 
ročníkům 8 000 Kč .

Ke dni uzávěrky 1 . dubna 2019 
nadace obdržela 17 projektových 
žádostí v celkové požadované 
hodnotě 132 900 Kč .

Komunitní nadace s ohledem 
na množství zajištěných 
finančních prostředků podpořila 
celkem 15 projektů v celkové výši 
115 900 Kč, které budou realizová-
ny po dobu maximálně 1 roku 
(od 15 . května 2019 do 14 . května 
2020) .

Obdarovaní:
• Asociace turistických oddílů 

mládeže ČR, TOM 19028 
Sluníčka

• Barbora Beranová
• Diakonie ČCE – Středisko 

křesťanské pomoci 
v Litoměřicích

• Nikola Grzybowska
• Gymnázium Josefa Jungman-

na, Litoměřice, Svojsíkova 1, 
příspěvková organizace

• Šárka Hlaváčková
• Institut technického vzdělává-

ní, z . ú .
• Klub stolního tenisu Kalich 

Litoměřice, z . s .
• Pavel Koňařík
• Tereza Opočenská
• Petr Soubusta
• Lucie Štorkánová
• Vox Luminas, z . s .

Fond Chart Ferox

Společnost Chart Ferox, a . s . se 
v roce 2017 rozhodla založit 
dobročinný fond, jehož posláním 
je trvale podporovat nejrůznější 
veřejně prospěšné aktivity 
zejména na Děčínsku a okolí .

Dárce:
• Chart Ferox, a . s .

Obdarovaní:
• Centrum sociálních služeb 

Děčín, p . o .
• Mateřské centrum Bělásek, z . s .
• Rákosníček Děčín, z . s .
• Slunečnice, z . s .

Fond Chart Ferox  
pro zaměstnance

Obdarovaní:
• BOX KLUB Česká Kamenice, z . s .
• Jílovská Sovička, z . s .
• Klub nemocných cystickou 

fibrózou, z . s .
• SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Ústí nad Labem
• TJ ČSAD Libouchec, z . s .
• Lenka Valešová

Fond LOGIT

V roce 2014 se vedení společnosti 
LOGIT s .r .o . se sídlem v Hlu-
banech rozhodlo založit 
dobročinný Fond LOGIT při naší 
nadaci, a to s cílem otevřít se vůči 
místní komunitě a umožnit 
místním neziskovým organizacím 
žádat o finanční prostředky 
na aktivity, které mají za cíl, aby 
se lidem na Podbořansku žilo 
lépe .

Dárce:
• LOGIT s .r .o .

Obdarovaní:
• Jozef B .

7. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO
Do 7 . otevřeného grantového 
kola programu na podporu 
projektů, jejichž cílem je přispívat 
ke zlepšování podmínek života 
zejména na území mikroregionu 
Podbořansko a projektů, jejichž 
aktivit se účastní či je využívají 
zaměstnanci nebo rodinní 
příslušníci společnosti LOGIT s .r .o . 
bylo přijato celkem 8 žádostí 
o nadační příspěvek v celkové 
požadované výši 344 000 Kč .

Festival Incendio 2019 pro malé a začínající žongléry. Letní tenisový kurz pro děti a mládež.
Naše rekreační středisko U Jasanu v Chřibské.
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Tříčlenná hodnoticí komise se 
zapojením zaměstnanců 
společnosti LOGIT s ohledem 
na množství zajištěných 
finančních prostředků navrhla 
k podpoře osm projektů 
v celkové výši 102 000 Kč .

Projekty byly realizovány 
v období od 1 . března 2019  
do 15 . září 2019 .

Obdarovaní:
• BIG FISH TEAM Podbořany 

– neformální občanská 
iniciativa

• SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Nepomyšl

• SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Vroutek

• TJ Tatran Podbořany, z . s .
• VEEV, z . s .
• ZŠ a MŠ Krásný Dvůr
• ZŠ a MŠ Petrohrad, okres 

Louny, p . o .
• ZŠ Kryry, okres Louny

8. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO
Do 8 . otevřeného grantového 
kola programu na podporu 
projektů, jejichž cílem je přispívat 
ke zlepšování podmínek života 
zejména na území mikroregionu 
Podbořansko a projektů, jejichž 
aktivit se účastní či je využívají 
zaměstnanci nebo rodinní 
příslušníci společnosti LOGIT s .r .o . 
bylo přijato celkem 18 žádostí 
o nadační příspěvek v celkové 
požadované výši 339 000 Kč .

Tříčlenná hodnoticí komise 
s ohledem na množství zajiště-
ných finančních prostředků 
navrhla k podpoře pět projektů 
v celkové výši 40 000 Kč .

Projekty byly realizovány 
v období od 1 . září 2019  
do 28 . února 2020 .

Obdarovaní:
• Domov pro seniory Vroutek, 

příspěvková organizace 
• Mateřská škola Kryry, okres 

Louny
• Mgr . Zdenka Lněničková
• Společenstvo pro památky 

Podbořanska, z . s .
• Základní škola T . G . Masaryka 

Podbořany

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 
každoročně prostředky na pomoc 
lidem se zrakovým postižením .  

Dárce:
• IZOLACE BERAN s .r .o .

Obdarovaní:
• Iva S .
• TyfloCentrum Ústí nad Labem, 

o .p .s .

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 nejrůznější veřejně 
prospěšné aktivity na Ústecku 
s důrazem na podporu témat, 
která aktuálně trápí ústecký 
region .

Dárce: 
• NYYLO a .s .

Obdarovaný:
• Dolský mlýn, z . s .
• SK Březiny, z . s .
• Spolek pod Studencem

Fond Pavly a Pavla 
Redlichových

On byl včelař, ona zase členka 
rozmanitých kulturních spolků . 
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: 
• Jiřina Bischoffiová
• Marie Dvořanová
• Renata Hergetová
• Martin Jonáš
• Martin Krejčí
• Zuzana Mendlová
• Jiří Pavliš
• Anna Ptáková
• Eva Stejskalová
• Michal Šidák
• Marcela Šotková
• Jitka Tůmová
• Kateřina Valešová
• Jana Vaňková
• Jiří Vrtílka
• Květuše Vyhnálková

Obdarovaní:
• Národní památkový ústav, 

Státní zámek Velké Březno

Fond Pomník  
Julia Payera

Julius Johannes Ludovicus von 
Payer byl teplický rodák, 
významný horolezec, polárník, 
objevitel, kartograf a malíř, který 
se narodil 2 . září 1841 v Šanově, 
součásti dnešních Teplic . Na jeho 
památku byl založen v roce 2016 
Spolkem přátel Volby PRO! 
Teplice fond, jehož posláním je 
trvale podporovat vznik pomníku 
Julia Payera v Teplicích, násled-
nou péči o něj a případně další 
aktivity, které se k danému místu 
či osobě Julia Payera váží .

Obdarovaní
• Spolek přátel Volby PRO! 

Teplice

Fond Renesance 
Martina Hausenblase

Stipendijní fond Renesance byl 
založen v roce 2010 Martinem 
Hausenblasem . Posláním fondu 
bylo udělování stipendií 
nadaným mladým lidem 
s aktivním vztahem k městu Ústí 
nad Labem a jeho okolí, kteří 
chtěli vyjet studovat do zahraničí .

V roce 2018 se Martin Hausenblas 
rozhodl pro změnu, neboť se 
začalo ukazovat, že potřeba 
finančních prostředků v této 
oblasti není již tak naléhavá .

Dárce: 
• Janik Andrzej
• Martin Hausenblas
• Kristián, spol . s r .o .

Obdarovaný:
• Člověk v tísni, o .p .s .
• Chvojensko, z . s .
• Spolek pod Studencem
• Spolek pro obnovu kaple 

Botschen
• Střekovské matky, z . s .

Fond RYKO

V roce 2016 se děčínská společ-
nost RYKO a . s . rozhodla založit 
svůj dobročinný fond, jehož 
posláním je trvale podporovat 
nejrůznější veřejně prospěšné 
aktivity na Ústecku, které jsou 
v souladu s dárcovskou strategií 
firmy RYKO a . s .

Dárci: 
• RYKO a . s .
• THOMAS s .r .o .

Fond RYKO  
pro zaměstnance

Obdarovaný:
• ARTCZECH .COM o . s .
• Marcel Cibula
• FaJJn aerobic Děčín, z . s .
• Fotbal klub Bynovec, z . s .
• FRI .DA Studio pohybu a tance, 

z . s .
• HC Děčín z . s .
• Junák – český skaut, středisko 

Sojčáci Děčín, z . s .
• Tělocvičná jednota Sokol 

Maxičky
• TJ Spartak Boletice n . L ., z . s .

Fond Šikmá věž

Posláním fondu je napomoci 
k opětovnému zpřístupnění 
šikmé věže kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Ústí nad Labem, 
zajistit potřebnou péči o tuto 
dominantu města a podporovat 

Benefiční večeře s Danou Drábovou.

Dobročinný golfový turnaj
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vybrané obecně prospěšné aktivity, 
které povedou k jejímu oživení 
a zatraktivnění pro veřejnost .

Dárci: 
• Fórum dárců
• Jaromír Kolda
• Zdeněk Petr
• Martin Rajniš
• Lucie Sokolová
• TETA s .r .o .
• Martin Vošta

Obdarovaní:
• Leona Floriánová
• Aneta Sítařová

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Veřejná sbírka č .j . 2030/SCK-
ZU/2016-4 na zpřístupnění šikmé 

věže kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Ústí nad Labem .

Dárci:
• DMS sikmavez 

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: 
• AIR PRODUCTS spol . s r .o .
• Black & Decker (Czech) s .r .o .
• Milan Boháček

• Jaroslav Bukáček
• Miloš Burýšek
• Greif Czech Republic a . s .
• Jan Hadraba
• Jupiter Consulting s .r .o .
• Johannes and Hildegard 

Koehler
• MIBCON a .s .
• Vlastimil Pavlíček 
• Bronislav Převrátil
• Petr Roubíček
• Petr Sedláček
• Surgipa Medical, spol . s r .o .
• Leo Šteiner
• TBG Plzeň Transportbeton s .r .o .

Obdarovaní:
• Zámek Děčín, příspěvková 

organizace

31. OTEVŘENÉ  
GRANTOVÉ KOLO
Do 31 . otevřeného grantového 
kola zaměřeného na podporu 
veřejně prospěšných projektů 
přispívajících k budování vztahu 
k místu bylo ke dni uzávěrky  
1 . října 2018 přihlášeno celkem  
19 žádostí o nadační příspěvek 
v celkové výši 943 633 Kč .

Komunitní nadace s ohledem 
na množství zajištěných 
finančních prostředků podpořila 
celkem 11 projektů v celkové výši 
399 908 Kč .

Finanční prostředky pro 31 . ote- 
vřené grantové kolo pocházejí 
z darů společností ENVIROCONT 
s .r .o ., Greif Czech Republic a . s ., 
NYYLO a . s . a Surgipa Medical, 
spol . s r .o . a darů dalších 
místních dárců . Generálním 
partnerem programu je Fond 
Renesance Martina 
Hausenblase .

Projekty byly realizovány 
v období od 1 . ledna 2019  
do 31 . prosince 2019 .

Obdarovaní:
• Centrum dětí a mládeže Česká 

Kamenice, příspěvková 
organizace 

• Člověk v tísni, o .p .s . 
• Emergency Extreme, z . s . 
• Chvojensko z . s . 
• Mateřská škola Lahošť, 

Švermova 22, příspěvková 
organizace*

• Mateřská škola speciální, 
Demosthenes, o .p .s .*

• Spolek pod Studencem 
• Spolek pro obnovu kaple 

Botschen
• Střekovské matky, z . s .
• Ústecká kulturní platforma 98, 

z . s .*
• Zvonkohra z .s . SEN SEN Teplice*

*) Nadační příspěvky byly 
vyplaceny na konci roku 2018.

32. OTEVŘENÉ  
GRANTOVÉ KOLO
Do 32 . otevřeného grantového kola 
zaměřeného na podporu veřejně 
prospěšných projektů přispívají-
cích k budování lidské vzájemnosti 
a směřování k dlouhodobé 
udržitelnosti místních komunit 
bylo ke dni uzávěrky 14 . října 2019 
přihlášeno celkem 47 žádostí 
o nadační příspěvek v celkové výši 
1 909 010 Kč .

Komunitní nadace s ohledem 
na množství zajištěných 
finančních prostředků podpořila 
celkem 16 projektů v celkové výši 
448 000 Kč . Maximální výše 
podpory dosahovala 50 000 Kč 
na jeden projekt .

Finanční prostředky pro 32 . ote- 
vřené grantové kolo pocházejí 
z darů společností AIR PRODUCTS 
spol . s r .o ., ENVIROCONT s .r .o ., 
Greif Czech Republic a . s ., NYYLO 
a . s . a Surgipa Medical, spol . s r .o . 
a darů dalších místních dárců .

Projekty budou realizovány 
v období od 1 . ledna 2020  
do 31 . prosince 2020 .

Obdarovaní:
• Helena Ackermanová 

– neformální občanská 
iniciativa 

• Asociace středoškolských 
klubů ČR, z . s .

• Člověk v tísni, o .p .s .
• Diakonie ČCE – Středisko 

křesťanské pomoci 
v Litoměřicích

• Dolský mlýn, z . s .
• Martin Grüner
• KČT, odbor Šluknov
• MŠSp Demosthenes, o .p .s .
• Eliška Pixová
• pULec první ústecké enviro-

mentální centrum, z . s .
• Spolek pod Studencem
• Spolek pro podporu Hospice 

sv . Štěpána, z . s .
• Spolek pro obnovu kaple 

Botschen*
• Střekovské matky, z . s .
• Jana Švecová
• Zelená pro planetu, z . s .

*) Nadační příspěvek byl vyplacen 
na počátku roku 2020.

XIV. BENEFIČNÍ VEČEŘE S PANÍ 
DANOU DRÁBOVOU
V předvánočním čase přijala naše 
pozvání na benefiční večeři 
dáma, která je přezdívaná jako 
„jaderná lady“ . Vystudovala 
gymnázium v Říčanech a násled-
ně Fakultu jadernou a fyzikálně 
inženýrskou ČVUT . Od roku 1999 
je předsedkyní Státního úřadu 
pro jadernou bezpečnost . Naše 
pozvání přijala paní Dana 
Drábová .

Dárci:
• Ad - vise s .r .o .
• AIR PRODUCTS spol . s r .o .
• Andrea Bednářová

• Ivan Beránek
• Vítězslav Ernest
• Martin Chlup
• JIDREX s .r .o .
• Tereza a Tomáš Novákovi
• Lukáš Pokrupa
• Bronislav Převrátil
• REHAMEDIKA s . r . o .
• Martina a Martin Samešovi
• Pavlína a Jan Slámovi
• Westrans Děčín s .r .o .

VIII. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ 
TURNAJ
V neděli 19 . května 2019 jsme si 
opět dali dostaveníčko s našimi 
dárci u příležitosti konání již VIII . 
dobročinného golfového turnaje 
v areálu Golf resort Ústí nad 
Labem . Jako už několikrát, počasí 
vyšlo na výbornou, pro začáteční-
ky byla připravena golfová 
akademie a kromě tradičních 
vložených soutěží jednu z jamek 
hlídal ležící trpaslík v podobě 
kasičky .

Dárci:
• Ad - vise s .r .o .
• Ivan Beránek
• Hoang Toan Thang
• innogy Energie, s .r .o .
• Tomáš Janata
• Pavel Jonáš
• Tomáš Knaibl
• Tomáš Kodrle
• MIBCON a .s .
• Antonín Moc
• Daniel Nalos
• NYYLO a .s .
• Martin Sameš
• Pavlína Slámová
• Statical s .r .o .
• Surgipa Medical, spol . s r .o .
• Thanh Do
• TKGolf s .r .o .
• Jan Valenta
• Petr Veselý

MATTONI 1/2MARATON  
ÚSTÍ NAD LABEM 2019
Jako každý rok jsme dali 
dohromady tým 95 dobroběžců, 
kteří pro naši nadaci dohromady 
uběhli 1 583 km na Mattoni 
1/2Maraton Ústí nad Labem 2019 .

Dobroběžci nadace byli v třítisí-
covém běžeckém poli dobře 
patrní neb běželi ve speciálních 
tričkách, kde na zádech je 
napsáno dobroběžec .

Dárci:
• AGC Flat Glass Czech a . s ., 

závod Řetenice
• AGC Flat Glass Czech a . s ., člen 

AGC Group
• AIR PRODUCTS spol . s r .o .
• Arla Plast s .r .o .
• ENVIROCONT s .r .o .
• Matěj Hrejsemnou
• HST PRODUCTION s .r .o .
• LOGIT s .r .o .
• Luděk Masopust
• Nadační fond Seeding 

Knowledge
• Pierburg s .r .o .
• RYKO a . s .
• Surgipa Medical, spol . s r .o .
• Jan Trčka

HLAVY BĚŽÍ PRO ÚSTÍ
Speciální běžecký tým společnos-
ti 22HLAV s .r .o ., který se rozhodl 
podpořit svým sportovním 
výkonem naši nadaci . 

Dárci:
• 22HLAV s .r .o .
• Milan Babický
• Jan Černý
• Tomáš Doležel
• Ivana Doubková
• Alžběta Holmanová
• Kristina Kodádková
• Filip Konětopský
• Milan Kutina
• Libor Matura
• Jana Minářová
• Miroslava Nebuželská
• Petra Půlpytlová
• Marie Skramuvská
• Kristýna Svobodová
• Martin Šuma
• Vít Vagner
• Vlasta Vagnerová

KALENDÁŘ DÍVEJ SE!
Dvanáct ústeckých žen se formou 
své ženské krásy a přirozenosti 
– uměleckých aktů rozhodlo pod 
křídly naší nadace vytvořit 
dobročinný kalendář s názvem 
Dívej se! 2020 .

Dobročinný kalendář s názvem Dívej se! 2020.

Příspěvek na částečně svépomocnou proměnu školní zahrady.



VÝROČNÍ  ZPRÁVA 201932 SPR AVUJEME

Dárci:
• Anonymní dárce
• Aurovitas, spol . s r .o .
• Anita Boháčová
• Michaela Cmíralová
• Martina Dvořáková
• Petra Gregůrková
• Markéta Herinková
• Pavlína Hušková
• Jaroslava Kománková
• Eva Kozáková
• Zdeňka Lapková
• Monika Malchusová 
• Michaela Pekařová
• Renata Postlová
• Iveta Jasmína Smith
• Lukáš Stach – Expres 21
• Jitka Svobodová
• Václav Švehla

TO JE MOJE VÝZVA
Iniciativa na pomoc Adámkovi, 
který má střední mentální 
retardaci . 

Dárci:
• Pavlína Červená
• Vašek Fuchs
• Markéta Gürtlerová
• Hana Hamzová
• Pavel Horčík
• Miroslava Kmochová
• Marek a Martina Krojidlovi

• Miroslav Machota
• Alberto Malucelli
• Tereza Michalová
• Petr Pavlovič
• Jan Sten
• Soňa Svobodová
• Martin Urban
• Matěj Žák
• další drobní dárci

SBÍRKA PRO ADRIANU
Adriana odmalička toužila 
po studiu hudby, ale cesta 
k němu byla náročná . Přes úraz 
ruky s trvalými následky 
a ukončení studia lékařské 
fakulty se ve 22 letech začala 
intenzivně věnovat hudbě . 
Absolvovala pěvecký výcvik, učila 
se na piano a kytaru a pustila se 
do skládání své vlastní tvorby . 
Po pouhých čtyřech letech byla 
přijata na Berklee College of 
Music a uspěla tak v celosvětové 
konkurenci těch nejlepších 
mladých hudebníků .

Dárci:
• ALMATA s .r .o .
• Bohumír Bárta
• Hana Farkačová Dvořák
• Petra Fialová
• Radek Gřešek

• Bohdana Havrdová
• Petr Hlaváček
• Isolit-Bravo, spol . s r .o .
• Milena Kábrtová
• Yvetta Machová
• Hynek Pham
• Projekt Života s .r .o .
• Ivana Rybáková
• Stanislava Tejchmanová
• Ivana Ulichová
• Iveta Volhejnová
• Milan Vontorčík

Obdarovaný:
• Adriana Holanová

KOUČING
Dary v podobě zdarma vedených 
profesionálních konzultací, které 
byly zaměřené na podporu 
profesního a osobního rozvoje 
lídrů vzdělávacích institucí .

Dárci:
• Koučováním k úspěchu s .r .o .
• Lenka Simerská 
• Ondřej Suchý
• Lenka Štrymplová

Obdarovaný:
• Monika Bérešová

Vzdělávací fond 
HEURÉKA

Přispívat ke vzdělávání učitelů 
základních a středních škol 
na Ústecku, tak, aby své nabyté 
znalosti a zkušenosti využívali 
ve prospěch zkvalitnění a zatrak-
tivnění výuky daných předmětů 
a podnítili tak zájem žáků 
a studentů o další studium . To je 
hlavním cílem Vzdělávacího 
fondu HEURÉKA, který byl 
založen MUDr . Evou Lohniskou 
v roce 2015 .

4. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO
Do 4 . otevřeného grantového 

kola Vzdělávacího fondu 
HEURÉKA bylo k datu uzávěrky 
10 . prosince 2018 přijato celkem 
15 žádostí v celkové výši 
201 044 Kč .

Cílem grantového programu je, 
prostřednictvím individuálního 
a skupinového vzdělávání učitelů 
základních a středních škol 
v okrese Ústí nad Labem 
a Litoměřice, zkvalitnit a zatrak-
tivnit výuku a motivovat místní 
žáky a studenty k dalšímu studiu .

Tříčlenná hodnoticí komise 
s ohledem na množství zajiště-
ných finančních prostředků 
a kvalitu samotných žádostí 
navrhla k podpoře individuální 
vzdělávací záměry 8 učitelů 
a skupinové vzdělávací záměry  
4 škol z Ústecka a Litoměřicka 
v celkové výši 104 150 Kč .

Vzdělávací aktivity učitelů 
a pedagogických sborů byly 
realizovány v období od 1 . března 
2019 do 28 . února 2020 .

Obdarovaní:
• Petra Mazancová
• Tereza Osičková
• Lenka Slapničková
• Střední průmyslová škola  

Ústí nad Labem
• Střední škola obchodu, 

řemesel, služeb a Základní 
škola Ústí nad Labem

• Kateřina Szaffnerová
• Tereza Vitnerová
• Kateřina Vlasáková
• Jana Vobecká
• Základní škola Lovosice, Sady 

pionýrů 355/2, okres Litoměřice
• Základní škola SMART
• Barbora Žáčková

Dobroběžci na Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2019.

ZÍSKÁVÁME…
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g Přijaté dary jednotlivců (924 607 Kč)

• Jan Sten Adámek (1 500 Kč)
• Janik Andrzej (12 Kč)
• anonymní dárce (800 Kč)
• Radka Babáčková (500 Kč)
• Milan Babický (250 Kč)
• Bohumír Bárta (1 500 Kč)
• Andrea Bednářová (9 000 Kč)
• Ivan Beránek (8 500 Kč)
• Jan Bezchleba (500 Kč)
• Ondřej Bischoffi (300 Kč)
• Jiřina Bischoffiová (1 000 Kč)
• Milan Boháček (7 500 Kč)
• Anita Boháčová (29 200 Kč)
• Antonín Březina (500 Kč)
• Jaroslav Bukáček (5 000 Kč)
• Miloš Burýšek (25 000 Kč)
• Michaela Cmíralová (3 000 Kč)
• Jan Černý (1 000 Kč)
• Pavlína Červená (1 000 Kč)
• Tomáš Doležel (500 Kč)
• Ivana Doubková (500 Kč)
• Zdeňka Duplinská (300 Kč)
• Martina Dvořáková (2 000 Kč)
• Tereza Dvořáková (200 Kč)
• Marie Dvořanová (500 Kč)
• Vítězslav Ernest (30 000 Kč)
• Hana Farkačová Dvořák (1 000 Kč)
• Petra Fialová (1 600 Kč)

• Markéta Fridrichová (500 Kč)
• Vašek Fuchs (1 000 Kč)
• Petra Gregůrková (400 Kč)
• Radek Gřešek (2 000 Kč)
• Markéta Gürtlerová (1 000 Kč)
• Jan Hadraba (2 500 Kč)
• Hana Hálková (500 Kč)
• Hana Hamzová (1 000 Kč)
• Martin Hausenblas (400 000 Kč)
• Bohdana Havrdová (1 000 Kč)
• Renata Hergetová (2 000 Kč)
• Markéta Herinková (4 000 Kč)
• Petr Hlaváček (2 000 Kč)
• Hoang Toan Thang (2 500 Kč)
• Alžběta Holmanová (250 Kč)
• Pavel Horčík (1 000 Kč)
• Bohuslav Hrabčuk (500 Kč)
• Matěj Hrejsemnou (2 000 Kč)
• Pavlína Hušková (2 000 Kč)
• Martin Chlup (6 000 Kč)
• Tomáš Janata (5 000 Kč)
• Martin Jonáš (2 400 Kč)
• Pavel Jonáš (2 500 Kč)
• Milena Kábrtová (240 Kč)
• Jana Kavalírová (300 Kč)
• Miroslava Kmochová (1 000 Kč)
• Tomáš Knaibl (2 500 Kč)
• Hana Kočová (200 Kč)
• Kristina Kodádková (1 000 Kč)
• Tomáš Kodrle (2 500 Kč)

• Johannes and Hildegard Koehler  
(6 269,75 Kč)

• Jaromír Kolda (25 000 Kč)
• Jaroslava Kománková (8 000 Kč)
• Filip Konětopský (500 Kč)
• Eva Kozáková (2 000 Kč)
• Vladislava Králová (600 Kč)
• Martin Krejčí (1 000 Kč)
• Roman Krojídlo (700 Kč)
• Marek a Martina Krojidlovi (1 000 Kč)
• Ondřej Křivák (600 Kč)
• Milan Kutina (500 Kč)
• Kateřina Lajpertová (500 Kč)
• Zdeňka Lapková (2 000 Kč)
• Vladimír Livora (700 Kč)
• Miroslav Machota (1 000 Kč)
• Yvetta Machová (10 000 Kč)
• Monika Malchusová (600 Kč)
• Alberto Malucelli (1 000 Kč)
• Luděk Masopust (2 000 Kč)
• Libor Matura (1 000 Kč)
• Zuzana Mendlová (3 000 Kč)
• Tereza Michalová (1 000 Kč)
• Jana Minářová (100 Kč)
• Roman Mišičko (700 Kč)
• Antonín Moc (2 500 Kč)
• Daniel Nalos (2 500 Kč)
• Miroslava Nebuželská (1 224 Kč)
• Petra Nechutová (300 Kč)
• Petra Nelibová (500 Kč)

Přijaté dary a příspěvky • Jan Nesměrák (5 000 Kč)
• Radek Novák (500 Kč)
• Tomáš Novák (19 000 Kč)
• Vlastimil Pavlíček (34 000 Kč)
• Jiří Pavliš (5 000 Kč)
• Petr Pavlovič (10 000 Kč)
• Michaela Pekařová (400 Kč)
• Zdeněk Petr (25 000 Kč)
• Hynek Pham (1 000 Kč)
• Eva a Josef Pohnovi (300 Kč)
• Lukáš Pokrupa (6 000 Kč)
• Irena Pollaková (500 Kč)
• Renata Postlová (400 Kč)
• Helena Prokůpková (300 Kč)
• Bronislav Převrátil (5 000 Kč)
• Anna Ptáková (1 000 Kč)
• Petra Půlpytlová (500 Kč)
• Martin Rajniš (25 000 Kč)
• Martin a Martina Samešovi (6 000 Kč)
• Petr Roubíček (5 000 Kč)
• Hana Růžičková (500 Kč)

• Ivana Rybáková (5 000 Kč)
• Martin Sameš (5 000 Kč)
• Petr Sedláček (447 Kč)
• Marie Skramuvská (500 Kč)
• Pavlína Slámová (21 000 Kč)
• Iveta Jasmína Smith (1 200 Kč)
• Lucie Sokolová (300 Kč)
• Lukáš Stach – Expres 21 (10 000 Kč)
• Eva Stejskalová (1 000 Kč)
• Štěpánka Stelcigová (300 Kč)
• Jitka Svobodová (400 Kč)
• Kristýna Svobodová (250 Kč)
• Soňa Svobodová (1 000 Kč)
• Michal Šidák (1 000 Kč)
• Veronika Škvorová (500 Kč)
• Marcela Šotková (1 000 Kč)
• Leo Šteiner (1 000 Kč)
• Eliška Štěpánková (200 Kč)
• Martin Šuma (100 Kč)
• Václav Švehla (1 000 Kč)
• Stanislava Tejchmanová (500 Kč)

• Thanh Do (2 500 Kč)
• Jan Trčka (2 000 Kč)
• Veronika Trousilová (300 Kč)
• Jitka Tůmová (500 Kč)
• Ivana Ulichová (1 000 Kč)
• Martin Urban (1 000 Kč)
• Vlasta Vagnerová (500 Kč)
• Vít Vagner (1 500 Kč)
• Jan Valenta (5 000 Kč)
• Kateřina Valešová (7 850 Kč)
• Daniel Vališ (500 Kč)
• Jana Vaňková (2 400 Kč)
• Petr Veselý (5 215 Kč)
• Iveta Volhejnová (500 Kč)
• Milan Vontorčík (5 000 Kč)
• Martin Vošta (25 000 Kč)
• Jiří Vrtílka (300 Kč)
• Květuše Vyhnálková (500 Kč)
• Leona Wagnerová (700 Kč)
• Matěj Žák (1 000 Kč)

g Přijaté příspěvky nadací a dalších institucí  
(213 660,55 Kč)

Academy for the Development of 
Philanthropy in Poland, program  
Global Challenges Local Solutions  
(213 660,55 Kč)
Projekt s názvem „Vzdělání na prvním 
místě!“ .

g Veřejné sbírky  
(133 483 Kč)

Veřejná sbírka Šikmá věž (499 Kč)
Veřejná sbírka č .j . 2030/SCKZU/2016-4  
na zpřístupnění šikmé věže kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad 
Labem .

Veřejná sbírka společnosti  
Black & Decker (132 984 Kč)
Veřejná sbírka č .j . 1342/SCKZU/2018-4  
na podporu osob, které se ocitnou v nouzi 
či jiné tíživé životní situaci .

g Věcné dary  
(157 809,99 Kč)

g Přijaté dary firem (2 750 992 Kč)

• 22HLAV s .r .o . (10 000Kč)
• Ad – vise s .r .o . (8 000 Kč)
• AGC Automotive Czech a . s . (439 829 Kč)
• AGC Flat Glass Czech a . s ., člen AGC Group 

(138 000 Kč)
• AGC Flat Glass Czech a . s ., závod Řetenice 

(6 000 Kč)
• AIR PRODUCTS spol . s r .o . (383 400 Kč)
• ALMATA s .r .o . (30 000 Kč)
• Arla Plast s .r .o . (6 000 Kč)
• ARMEX ENERGY, a . s . (130 000 Kč)
• Aurovitas, spol . s r .o . (10 000 Kč)
• Black & Decker (Czech) s .r .o . (18 822 Kč)

• CDL SYSTEM a . s . (50 000 Kč)
• ENVIROCONT s .r .o . (30 000 Kč)
• Fórum dárců (42 726 Kč)
• Greif Czech Republic a . s . (100 000 Kč)
• HENNLICH s .r .o . (110 000 Kč)
• HST PRODUCTION s .r .o . (6 000 Kč)
• Chart Ferox, a . s . (204 615 Kč)
• innogy Energie, s .r .o . (20 000 Kč)
• Isolit-Bravo, spol . s r .o . (10 000 Kč)
• IZOLACE BERAN s .r .o . (50 000 Kč)
• JIDREX s .r .o . (6 000 Kč)
• Jupiter Consulting s .r .o . (5 000 Kč)
• Kristián, spol . s r .o . (25 600 Kč)
• LOGIT s .r .o . (272 000 Kč)
• MIBCON a . s . (72 500 Kč)

• Nadační fond Seeding Knowledge  
(35 000 Kč)

• NYYLO a . s . (30 000 Kč)
• Pierburg s .r .o . (33 000 Kč)
• Projekt Života s .r .o . (50 000 Kč)
• REHAMEDIKA s . r . o . (10 000 Kč)
• RYKO a . s . (120 000 Kč)
• Statical s .r .o . (10 000 Kč)
• Surgipa Medical, spol . s r .o . (100 000 Kč)
• TBG Plzeň Transportbeton s .r .o . (10 000 Kč)
• TETA s .r .o . (25 000 Kč)
• THOMAS s .r .o . (130 000 Kč)
• TKGolf s .r .o . (7 500 Kč)
• Westrans Děčín s .r .o . (6 000 Kč)
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1  Položka Stavby zahrnuje kromě nemovitosti na Střekově (bytový dům), také 

nemovitost v Chřibské (rekreační zařízení). Ta byla pořízena za symbolickou 

kupní cenu 1 500 Kč. Nemovitost je předmětem vkladu do nadační jistiny 

Ústecké komunitní nadace ve znalcem odhadnuté ceně 4 937 040, 00 Kč

2  Rozklad položek do jednotlivých fondů je zachycen v tabulce Přehled majetku 

ve fondech k 31. 12.2019.

Rozvaha k 31 . 12 . 2019

Aktiva v Kč

Stavby 1 3 737 317,00

Samost . movité věci a soubory mov . věcí 99 214,00

Pozemky 1 673 183,00

Dluhové cenné papíry držené po splatnosti 4 864 005,31

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 22 615 609,13

Oprávky k sam . mov . věcem a soub . mov . věcí -99 214,00

Pokladna 36 508,18

Bankovní účty 5 271 015,47

Odběratelé 75 000,00

Poskytnuté provozní zálohy 18 180,00

Jiné pohledávky 12 730,00

Náklady příštích období 25 134,11

Příjmy příštích období 7 000,00

Aktiva celkem 38 335 682,40

Pasiva v Kč

Dodavatelé -2 087,00

Přijaté zálohy -11 260,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům -44 210,00

Zúčtování s institucemi soc . zabezpečení -19 492,00

Ostatní přímé daně -4 410,00

Výdaje příštích období -37 506,15

Dohadné účty pasivní -14 000,00

Vlastní jmění -36 886 197,46

Permanentní části fondů 2 -2 563 452,55

Dočasné části fondů 2  -1 583 150,85

Oceňovací rozdíly z přeceněného majetku 52 771,27

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 3 286 692,88

Účet hospodářského výsledku -509 380,54

Pasiva celkem -38 335 682,40

FINANČNÍ
ZPRÁVA
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Nadace vykazuje k 31. 12. 2019 částečně finančně nekryté fondy. K 31. 12. 2019 

vykázala zůstatek stavu fondů ve výši 4 146 603,40 Kč, zatímco stav finančních 

prostředků (bez prostředků v nadačním kapitálu) činil 2 214 062,05 Kč (účty 

221100, 221170, 2212…, 211…). Rozdíl ve výši 1 932 541,35 Kč představuje dočasné 

použití prostředků fondů na krytí provozu, a to po dohodě s vybranými 

konkrétními dárci, kteří souhlasili s dočasným využitím volných prostředků 

ke krytí provozních nákladů nadace.

Za účelem doplnění finančních prostředků a zachování dárcovských fondů tak, 

jak jsou dnes nastaveny, potřebuje nadace generovat zisk z nadační jistiny, popř. 

z činností nadace. 

Přehled majetku ve fondech k 31 . 12 . 2019

Majetek fondu v Kč

permanentní části dočasné části

Fond AGC Automotive Czech 0,00 350 440,11

Fond AIR PRODUCTS 187 750,00 323 560,83

Fond ARMEX ENERGY 68 500,00 15 478,31

Fond Black & Decker 96 900,00 2 485,34

Fond Black & Decker – veřejná sbírka 0,00 18 090,59

Fond CDL SYSTÉM 70 000,00 47 846,54

Fond HENNLICH 136 329,00 37 470,32

Fond Chart Ferox 34 761,50 1 443,58

Fond Jotun 50 000,00 3 785,25

Fond Karolínka 0,00 79 321,10

Fond KS Kolbenchmidt CZ 153 360,00 7 308,93

Fond LOGIT 130 000,00 131 113,65

Fond Major Donors 0,00 0,00

Fond Miroslava Dušánka 70 000,00 122 432,66

Fond NYYLO 22 000,00 76 848,07

Fond Pavly a Pavla Redlichových 19 880,00 17 174,69

Fond Pomník Julia Payera 0,00 0,00

Fond Renesance Martina Hausenblase 296 059,18 26 376,18

Fond RYKO 50 900,00 92 119,34

Fond Surgipa 7 000,00 61 175,54

Fond Šikmá věž 0,00 0,00

Fond Šikmá věž – veřejná sbírka 0,00 0,00

Fond Terezky a Sáry 8 500,00 2 589,13

Otevřený Grantový Fond 1 118 012,87 123 781,00

Vzdělávací fond HEURÉKA 43 500,00 42 309,70

Aktiva celkem 2 563 452,55 1 583 150,86

Komentář k rozdílu zůstatku fondů a stavu finančních prostředků

Přehled nadačního kapitálu k 31 . 12 . 2019

Výše zapsaného nadačního kapitálu a darů do nadační jistiny čekajícího na zapsání do nadačního rejstříku a její složení  
k 31 . 12 . 2019 činí 41 784 697,46 Kč . 

JEHO SLOŽENÍ JE TVOŘENO NÁSLEDUJÍCÍM VÝČTEM MAJETKU:

• 9 878,84 ks podílových listů Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income div, pořízených za nákupní cenu 8 834 848,97 Kč;
• 132,671 ks podílových listů Pioneer Funds – Global Multi-Asset Target Income, pořízených za nákupní cenu 131 626 Kč;
• individuální správa portfolia prostřednictvím WOOD & Company investiční společnosti, a . s . v hodnotě 13 450 000,00 Kč;
• podílové listy Generali Fond konzervativních dluhopisů v hodnotě 1 020 628,91 Kč;
• finanční majetek ve správě J & T BANKA, a . s . v hodnotě 4 000 000 Kč;
• finanční majetek ve správě Českomoravská projektová v hodnotě 3 000 000,00 Kč;
• hotovost na spořicím účtu vedeném u Československé obchodní banky, a .s . v hodnotě 1 016 093,58 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: 4 937 040, 00 Kč;
• bytový dům, Karla IV . 400/11, Ústí nad Labem – Střekov . Znalcem zjištěná cena: 5 394 460,00 Kč .
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Výkaz zisků a ztrát k 31 . 12 . 2019

Výnosy v Kč

Tržby z prodeje služeb – pronájem nemovitosti 150 000,00

Úroky z bankovních účtů 687,23

Kurzové zisky 214 867,19

Zúčtování fondů 1 604 594,34

Jiné ostatní výnosy 5 791,99

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 30 000,00

Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 31 662 524,34

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 787 128, 45

Přijaté příspěvky – Akademie pro rozvoj filantropie v Polsku 231 650,55

Výnosy celkem 34 687 244,09

Náklady v Kč

Spotřeba materiálu a PHM 105 993,32

Spotřeba energie 31 318,90

Náklady na služby – opravy a údržba 32 200,00

Náklady na služby – cestovné 14 026,00

Náklady na služby – prezentace 47 238,08

Ostatní služby 900 051,81

Mzdové náklady 719 302,00

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 193 415,00

Ostatní daně a poplatky 100,00

Úroky 424,52

Kurzové ztráty 53 664,15

Ostatní náklady 41 893,13

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 031,00

Prodané cenné papíry a podíly, dluhopisy 32 004 205,64

Poskytnuté členské příspěvky 10 000,00

Náklady celkem 34 177 863,55

Hospodářský výsledek 509 380,54

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
určena zakladateli organizace Ústecká komunitní nadace

Zpráva o ověření účetní závěrky
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Ústecká komunitní nadace (dále také
„Organizace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019,
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis
použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Organizaci jsou uvedeny
v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Ústecká
komunitní nadace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící
31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na bod 3.8 přílohy účetní závěrky popisující rozdíl mezi zůstatkem fondů a stavu finančních
prostředků a článek IV přílohy účetní závěrky popisující kroky nadace ke zlepšení její ekonomické situace.
Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro
audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V
souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na
Organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme
se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada
Organizace.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností
souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a posoudit, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní
jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se
rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tedy zda případné nedodržení
uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

 ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Organizaci, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistili.

22HLAV s.r.o., IČ 64052907, Spisová značka C 10016 vedená u KS v UL, oprávnění KAČR č. 277, osvědčení KDPČR 
sídlo: Všebořická 82/2, 40001 Ústí nad Labem, pobočka: Doudlebská 1699/5, 14000 Praha 4

Tel.: +420 474745134, +420 230 234 554, E-mail: info@22hlav.cz, Web: http://www.22hlav.cz 

Zpráva nezávislého auditora



VÝROČNÍ  ZPRÁVA 201942 FINANČNÍ ZPR ÁVA

Zpráva nezávislého auditora

Odpovědnost  správní rady a dozorčí rady Organizace za účetní závěrku
Správní rada Organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je správní rada Organizace povinna posoudit, zda je Organizace schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy správní rada plánuje zrušení Organizace nebo ukončení její činnosti, respektive kdy nemá
jinou reálnou možnost než tak učinit.
Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Organizaci odpovídá dozorčí rada. 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená
míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými
předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální)
nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné
(materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

 Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou.

 Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Organizace relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

 Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti správní rada Organizace uvedla v příloze účetní závěrky.

 Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní
radou a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
Organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Naše závěry týkající se schopnosti Organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací,
které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k
tomu, že Organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

 Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat správní radu a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

22HLAV s.r.o.
člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem 
MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms                    
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem                                                               Ing. Miroslava Nebuželská
oprávnění KAČR č. 277                                                                                            oprávnění KAČR č. 2092
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