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Vážení dárci, příznivci naší nadace,
vážení čtenáři,

N OVINKY
IV. DOBROČINNÝ GOLFOVÝ TURNAJ
Již počtvrté
pro Vás připravujeme
dobročinný golfový turnaj, který se
uskuteční ve středu 27. května 2015 od
13h. v areálu Golf Janov, České
Švýcarsko. Výtěžek z turnaje
bude
rozdělen neziskovým organizacím a
jednotlivcům v našem regionu, jejichž
aktivity přispívají k posilování
sounáležitosti a vztahu k místu, kde
žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením
místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a
spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že když
budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak
bude místo žít a vzkvétat. Pokud byste rádi podpořili svou účastí
dobrou věc, prosím přihlaste se na email. katka@komunitninadace.cz.
Rádi vás uvítáme.

GRANTMAKERS FORUM PRO ÚSTECKÝ REGION
Dne 26. února 2015 jsme zorganizovali zasedání vznikající platformy s
názvem Grantmakers Forum pro Ústecký region. Jejím cílem je sdružit
významné firmy, instituce i další subjekty z okresů Děčín, Litoměřice,
Teplice a Ústí nad Labem, které se aktivně podílejí na rozvoji regionu
prostřednictvím dárcovství a dobrovolnictví a chtějí tuto oblast dál
rozvíjet.
V rámci zasedání, které uvedl Andrew H.
Schapiro, velvyslanec USA v České republice,
zazněly od účastníků inspirativní příklady dobré
praxe v oblasti dárcovství a dobrovolnictví a v
druhé části zasedání byl strukturovaným
brainstormingem zachycen nejen aktuální stav
dárcovství a dobrovolnictví v regionu, ale i
témata a výzvy do budoucna.

Velvyslanec USA
Andrew Schapiro

Veškeré informace o platformě Grantmakers
Forum najdete na našich webových stránkách na tomto odkazu
http://komunitninadace.cz/programy-a-projekty/grantmakers-forum/
Projekt pod názvem "One can do this, the other can do that… We should, however, be aware and we
should let other people know" je finančně podpořen z prostředků C.S. Mott Foundation v rámci V4
Community Foundation Maturity Program administrovaného Akademií pro rozvoj filantropie v
Polsku.
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nevím, proč tomu tak je, ale obvykle se úvod píše až na závěr. Velmi dobře
si toto pravidlo pamatuji u psaní své
diplomové práce a to je již desítku let
zpátky. Není tomu jinak při praní úvodního slova našeho e-bulletinu. Všechny
články jsou již napsané, jenom ten úvod
chybí a o čem by měl být, měl by být
humorný či vážný. Snažím se chytit inspiraci, která nepřichází až do chvíle,
kdy otevřu jeden z časopisů a čtu nadpis v sekci Z redakční pošty „Ústí se
léčit nechce“.
Článek byl reakcí na stejnojmenný příspěvek z předchozího čísla, kde současný hlavní architekt města Ústí nad Labem pan Vladimír Charvát hovoří o
možnostech rozvoje města Ústí nad Labem a otevřeně přiznává, že to bude běh
na dlouhou trať a že je třeba začít u
malých věcí jako jsou autobusové zastávky, lavičky, různá zákoutí, ale s vizí
jednotného celku. Postoj, se kterým se
jako nadace můžeme plně ztotožnit.
Však taky v rámci našich grantových
programů podporujeme takové aktivity.
Avšak k vytoužené změně města Ústí nad
Labem vedou různé cesty. Člověk, který
psal onen komentář se raději odstěhoval
z Ústí do Prahy. Bohužel, nebude to
první ani poslední případ. Ale není třeba vidět všechno černě. Znám lidi, kteří
se odstěhovali do Prahy, ale zůstali velkými místními patrioty a snaží se měnit
pohled na Ústí a jeho okolí zvenku. A
pak jsou tady ti, kteří zde zůstali a nespokojeni se stavem věcí se snaží měnit
své okolí k lepšímu zevnitř. Třeba i tím,
že upraví zastávku, přetvoří opuštěné
veřejné záchodky na galerii, opraví dětské hřiště. Já tomu říkám, že se vytváří
ostrůvky pozitivní deviace. Proto pořádáme benefiční večeře a golfové turnaje,
abychom mohli tyto lidi podpořit a dát
jim vědět, že na to nejsou sami.
zdraví
Katka Valešová
manažerka pro vztah s dárci
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STIPENDIJNÍ FOND RENESANCE VYŠLE NA PRESTIŽNÍ UNIVERZITY 10 STUDENTŮ,
PODPOŘÍ JE ČÁSTKOU VÍCE NEŽ 300 000 KORUN
Universidade do Porto, Faculty of Arts nebo The
Royal Danish Academy of Fine Arts a nebo Tel Aviv
University Buchmann-Mehta School of Music. To
jsou jména pouze několika univerzit, kde by vybraní
ústečtí studenti, kteří požádali o podporu Stipendijní
fond Renesance, rádi strávili své další roky studia,
nebo kde již úspěšně studují. Hodnotící komise fondu,
který při naší nadaci založil Martin Hausenblas,
nakonec rozhodla dát příslib stipendia 10 žadatelům
v celkové výši 318 600 Kč.

předpoklady se úspěšně zapojit do ekonomického,
vědeckého, kulturního, společenského či politického
života Ústecka a přispět tak k rozvoji své komunity,”
vysvětluje zaměření Stipendijního fondu Renesance
jeho zakladatel, Martin Hausenblas.
POHOVOR ABSOLVOVAL BĚHEM MEZIPŘÍSTÁNÍ
Zajímavým způsobem získal stipendium Pavel Kirs,
který žádal v rámci Stipendijního fondu Renesance
příspěvek na svá studia v Tel Avivu. Pohovoru se však
tento sedmadvacetiletý rodák z Teplic nemohl osobně
zúčastnit, protože se právě vracel z Jižní Ameriky z
koncertního vystoupení s Izraelskou filharmonií.
Interview se tak odehrálo improvizovaně pomocí
internetového přenosu při jeho mezipřistání
v Madridu. A netrvalo dlouho, neboť student prvního
ročníku postgraduálního studia hry na housle na
izraelské University Buchmann-Mehta School of
Music brzy celou komisi svými dosaženými výsledky
a předpoklady přesvědčil. Získal tak příspěvek na další

slavnostní předávání šeků - zleva Martin Hausenblas,
zakladatel fondu, Pavel Kirs, Regina Krchňáková,
Pavel Matoušek, Jana Stejskalová a Tomáš Vlach, člen
hodnotící komise
Foto: Tomáš Lumpe

Od roku 2011, kdy byl fond založen, podpořil 31
ústeckých studentů, mezi které bylo rozděleno téměř
1,5 milion korun na studia v nejrůznějších koutech
světa.
„Mám za to, že člověk, který získá světový rozhled,
kvalitní jazykové vybavení, vzdělání a vědomí vlastní
hodnoty, má po návratu z ciziny zpět domů veškeré

Pavel Matoušek, který by rád odjel studovat do Portugalska či Velké Británie
Foto: Tomáš Lumpe

studia ve výši 35 000 Kč.
Do posledního grantového kola Stipendijního fondu
Renesance bylo přijato celkem 15 žádostí o
stipendium
v
požadované
hodnotě
téměř 1 150 000 Kč. K ústním pohovorům postoupilo
deset nejúspěšnějších žadatelů, kteří před šestičlennou
hodnotící komisí představili a obhajovali záměr svého
studijního pobytu v zahraničí.

Regina Krchňáková a Pavel Kirs

Více informací o Stipendijním fondu Renesance najdete na
we b o v ýc h s t r á n k á c h Ú s t ec k é k o m u n i t n í n a d a c e
www.komunitninadace.cz nebo na facebooku fondu https://
www.facebook.com/stipendijnifondrenesance.

Foto: Tomáš Lumpe
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SPOLEČNOST LOGIT ZALOŽILA DOBROČINNÝ FOND PRO PODBOŘANSKO
Volnočasové aktivity dětí, obnova místních
kulturních tradic či pořádání nekomerčních
kulturních akcí anebo péče o drobné kulturní
památky - to vše chce v mikroregionu Podbořansko
podpořit jeden z největších zaměstnavatelů
v regionu společnost LOGIT s.r.o., sídlící v
Hlubanech. Nově proto založila dobročinný fond,
který ponese jméno po svém zakladateli. Pro letošní
rok rozdělí Fond LOGIT na dobročinné účely téměř
100 000 korun. Správu a administraci fondu svěřila
firma naší nadaci.

"ÚSTECKÁ KOMUNITNÍ NADACE JE PRO NÁS
ZÁRUKOU, ŽE DOBROČINNÝ FOND BUDE
SKUTEČNĚ PLNIT SVÉ POSLÁNÍ A BUDE
FUNGOVAT VE PROSPĚCH ZDEJŠÍCH LIDÍ,"

MARTIN CHLUP,
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI LOGIT S.R.O.
UVEDL

„Na naši společnost se každoročně obrací dvě
desítky neziskových organizací, místních spolků a
škol s žádostmi o finanční podporu. Žádosti
přicházejí v průběhu celého roku, emailem či poštou
a stejně tak i objem žádaných prostředků je různý
od pár tisíc korun po desítky tisíc. Proto jsme se
rozhodli dát našim dobročinným aktivitám určitá
pravidla a řád a založit dobročinný Fond LOGIT.
Jeho pomocí chceme alespoň do určité míry přispět
k tomu, aby se lidem na Podbořansku žilo lépe. "
uvedl Martin Chlup, ředitel společnosti LOGIT
s.r.o.
Správu dobročinného fondu svěřil LOGIT naší
nadaci, která má s rozdělováním prostředků
v okrese Louny několikaleté zkušenosti. "Ústecká
komunitní nadace je pro nás zárukou, že dobročinný
fond bude skutečně plnit své poslání a bude
fungovat ve prospěch zdejších lidí," uvedl Martin
Chlup.
V letošním roce se společnost chystá oslovit
organizace, které o finanční podporu žádaly
v minulých letech a dát jim možnost nově získat
prostředky až do výše 20.000 korun z nově
založeného Fondu. Žádosti bude posuzovat
tříčlenná komise složená jak ze zástupců společnosti
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LOGIT, tak z externích odborníků. Vybraným
neziskovým organizacím budou následně předány
peníze na realizaci projektů. Každý projekt bude
muset být na závěr řádně vyúčtován.
O SPOLEČNOSTI LOGIT S.R.O.
LOGIT, s.r.o. je společností patřící do italského
koncernu RadiciGroup, konkrétně divize Fibres
(vlákna). Na Podbořansku působí již do roku 1999 a
zabývá
se
zpracováním
kobercové příze.
Patří mezi největší
z a mě s t n a v a t e l e
v
regionu.
Základním mottem
společnosti je trvale udržitelný rozvoj postavený na
myšlence zodpovědného chování všech subjektů
zúčastněných v procesu ekonomického chodu
firmy. Společnost je držitelem certifikátů v oblasti
kvality ISO 9001, systému environmentálního
managementu 14001 a systému hospodaření
s energiemi 50001. V současnosti se připravuje na
certifikaci systému bezpečnosti práce OSHAS
18001.

Ústecká komunitní nadace působila na Lounsku od
roku 2005 do roku 2013, a to jako správce programu
Fondu T-Mobile s názvem „Zdravá planeta“ , který byl
zaměřen na podporu místního rozvoje a místních iniciativ, jejichž cílem bylo zlepšit životní, kulturní a
sociální prostředí v okrese Louny.
Foto: Základní umělecká škola Postoloprty
projekt: 20 let Divadelního spolku KLOUZÁK
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ČAJ O PÁTÉ… S PROFESOREM KLAUSEM HORSTMANNEM-CZECHEM
Již v průběhu minulého roku jsme avizovali nový
formát společenské akce s názvem "Čaj o páté…",
jejíž cílem je zprostředkovat vám příjemnou formou
setkání s lidmi, kteří se rozhodli k netradičnímu
filantropickému kroku. Co je k tomu vedlo? Jaká byla
jejich očekávání? A jaký je vlastně jejich osobní
příběh? Na to vše bychom společně měli během čajů o
páté… nalézt odpověď.

Jak jsme se dozvěděli, Klaus Horstmann-Czech se
narodil v Ústí nad Labem roku 1943. Pochází ze
smíšené židovsko-česko-německé rodiny Czechových.
Ta musela za války na nátlak nacistů změnit příjmení,
v dospělosti ho však syn opět přijal za své. V roce
1949 se rodina vystěhovala do Německa. Vyrůstal v
Heidelbergu, kde žije dodnes. Rodné město poprvé
navštívil až po sametové revoluci, od té doby se vrací
pravidelně.
A JAKÝ BYL DŮVOD PRO TAKOVÝ NETRADIČNÍ DAR?
Jeho vztah k severočeské metropoli je niterní. "Kdyby
nebylo dlouholeté práce na česko-německých
historických tématech, asi by takový dar nikdy
nepřišel," prohlásil pracovník Muzea města Ústí nad
Labem Václav Houfek a jeho kolega Martin Krsek
doplnil: "Jde také o lidskou rovinu toho daru. Kdo ho
daroval a proč to udělal." A sám Klaus HorstmannCzech vysvětlil: "Odpověď je ano, udělal jsem to z
nostalgie."

Klaus Horstmann-Czech v Muzeu města Ústí nad Labem, kde se podělil o svůj příběh s našimi hosty
Foto: Pavel Matoušek

Historicky první Čaj o páté se uskutečnil
4. března 2015 v prostorách kavárny Muzea města
Ústí nad Labem. Naše pozvání přijal a naším prvním
hostem se stal profesor Klaus Horstmann-Czech,
rodák z Ústí nad Labem, který v roce 2011 obohatil
sbírky Muzea města Ústí nad Labem cenným
souborem moderních mramorových plastik v hodnotě
přes 3,5 mil. korun a tím se zařadil mezi
nejvýznamnější mecenáše ústeckého muzea v celé
jeho 135leté historii.

Klaus Horstmann-Czech má „v šuplíku“ ještě další
výtvarné projekty, které by rád ve městě Ústí nad
Labem zrealizoval. Ať už by se jednalo o novou kašnu
nebo obnovení kaple na Mariánské skále. Návrh, jehož
je spoluautorem, již v soutěži s tímto zadáním v roce
2007 vyhrál.

plastiky, vzhledem ke své váze, musel do výstavní síně
přemístit malý jeřáb
Foto: Pavel Matoušek

mramorové plastiky jsou výjimečné především svou
uměleckou hodnotou
Foto: Pavel Matoušek

I n fo r mač n í b ul le ti n Ú s t e c ké ko mu n i t n í n a d a c e

Prof. Klaus Horstmann-Czech se vyškolil v sochařství
v italské Perugii a Itálie se mu stala druhým domovem.
Roku 2010 byl vyznamenán čestnou profesurou přední
akademie umění starého kontinentu ve Florencii.
Střídavě žije a tvoří v německém Heidelbergu a v
italském městě Carrara.
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NAŠLI JSME MLADÉ LÍDRY!
Ve středu 25. února 2015 jsme do prostor Muzea
města Ústí nad Labem pozvali 15 mladých lidí,
zástupců především místních neformálních
občanských iniciativ, jež v krátkosti a zajímavou
formou představili svůj projektový záměr. Jejich cílem
bylo přesvědčit porotu, složenou ze zástupců Ústecké
komunitní nadace a místních dárců, aby na realizaci
jejich nápadu finančně přispěla.

•

Jan Kvapil - zpřístupnění kaple sv. Víta v
Sinutci

•

Pavel Matoušek - zajištění chodu venkovní
galerie In Vitro v Ústí nad Labem

Autoři nejlepších nápadů/záměrů získali na konci
března 2015 od naší nadace podporu v podobě
nadačního příspěvku 5 000 Kč pro každého. Udělení
nadačního příspěvku bylo podmíněno tím, že
minimálně stejnou částku, kterou od nadace získají,
budou muset na realizaci svého záměru ještě vyzískat
z jiných zdrojů.V období od března do konce září 2015
budou mít prostor a čas svůj nápad/záměr v regionu
zrealizovat, a to s možností využít odbornou a
asistenční pomoc nadace.
Na závěr celého cyklu budou mít autoři, kterým se
nejlépe podařilo své nápady v praxi zrealizovat,
příležitost představit na slavnostní akci výsledky své
práce před kolegy z ostatních regionů ČR.

součástí prezentace Pavla Hajducha byla i ukázka z
videa propagující moderní tanec
Akce s podtitulem „Hledáme mladé lídry“ zabývající
se aktivitami ve veřejném prostoru v okresech Děčín,
Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem se setkala s
úspěchem. Porotu kvalita nápadů i úroveň jejich
prezentace překvapila natolik, že se nakonec rozhodla
podpořit nejlepších sedm neformálních iniciativ z
devíti zúčastněných a rozdělit mezi ně
celkem 35 000 Kč v podobě nadačních příspěvků.
SEZNAM PODPOŘENÝCH INICIATIV

•

BcA. Tomáš Brychta - zajištění výstavního
programu neziskové galerie Up Gallery a její
propagace

•

Culture line, o. s. - realizace komunitního food
festivalu v Ústí nad Labem

•

Pavel Hajduch - tvorba prezentační
videonahrávky za účelem motivace mladých
lidí k modernímu tanci

•

Šárka Hlaváčková - benefice na obnovu
skateparku v Litoměřicích

•

Michaela Klihavcová - Reformát zabývající se
znovuvyužíváním
uměleckém pojetí

odpadového

papíru

v
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O PROJEKTU
Aktivity proběhnou v rámci projektu "Podpora lídrů v
k o m u n i t á c h " ( N e t wo r k i n g
Informal Community Leaders in
the Czech Republic). Nositelem
projektu
je A.K.N. - občanské sdružení
(Asociace komunitních nadací v
ČR) a finanční zajištění projektu
je realizováno Velvyslanectvím
Spojených států Amerických v Praze.
Cílem projektu je podpořit a dát prostor aktivním
lidem a skupinám, kteří se zabývají aktivitami ve
veřejném prostoru, jsou kreativní a svým způsobem
"začínají". Projekt poběží na čtyřech místech České
republiky, kde fungují komunitní nadace nebo
obdobné subjekty, které s výběrem a drobnou finanční
a konzultační podporou pomohou.
PARTNEŘI PROJEKTU
Jihomoravská komunitní nadace
Komunitní nadace Blanicko-Otavská
Pro rozvoj Broumovska o.p.s.
Ústecká komunitní nadace
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FOND HENNLICH PODPOŘÍ 21 NEZISKOVÝCH PROJEKTŮ ČÁSTKOU 105.000 KORUN
Dárcovský fond HENNLICH v letošním roce podpoří
21 neziskových projektů mladých lidí z Litoměřic
částkou 105.000 korun. Půjde především o kulturní a
sportovní projekty. O finanční podporu se letos do
programu „Litoměřice – live city jsi ty“ přihlásili
jednotlivci i organizace s celkem 27 různými projekty.
Dárcovský fond HENNLICH spravovaný naší nadací,
za dobu svého působení podpořil celkem 158 projektů
částkou přes 800.000 korun.
„Dárcovský fond HENNLICH je vedle baby clubu
naší vlajkovou lodí společenské odpovědnosti.
Jedenáct let jeho fungování svědčí o tom, že chceme
být pevnou součástí města Litoměřice a jeho okolí.
Náš fond je zatím stále jediným podobným projektem
v okrese, což je trochu škoda. Také letos se těším na
to, že peníze od nás pomohou mladým lidem
„rozhýbat“ život v Litoměřicích a přispějí k jejich
aktivnímu zapojení do fungování města,“ řekl Pavel
Šumera, jednatel společnosti HENNLICH.
Grantový výbor letos obdržel celkem 27 žádostí o
nadační příspěvek v celkové požadované
hodnotě 135 000 Kč.
A NA CO SE MOHOU LIDÉ Z LITOMĚŘIC V ROCE 2015
A 2016 TĚŠIT?
Jako obvykle se bude konat akce s názvem Ekoakce,
pořádaná Potápěčským klubem KRAKEN
LITOMĚŘICE. Jedná se o již tradiční úklidovou akci
na pomoc jezeru v Píšťanech u Litoměřic. Hlavním
cílem je očista jezera od civilizačního odpadu jak na
břehu, tak i pod vodou. Základní umělecká škola
Litoměřice bude na konci května pořádat
Litoměřickou letní filharmonii 2015. Letní filharmonie
je společné hudební těleso talentovaných žáků ZUŠ

Litoměřice a Musischule des Landkreises Meißen a
jejich učitelů, a nově také dalších hudebních škol
litoměřického a míšeňského regionu. Žáci spolu stráví
jeden květnový víkend, kdy nazkouší vybraný
repertoár, který pak předvedou na závěrečném
koncertu v letním kině v Litoměřicích na Střeleckém
ostrově. Dále se bude upravovat pumptracková dráha,
pořádat výstava fotografií nebo zábavný dětský den
pro rodiny s dětmi. Nelze opomenout chystaný Jarní
očistný festival, který propojí prostor Jezuitské ulice v
Litoměřicích s přilehlými parkány Jozé Rizala.
Program festivalu je zaměřen na hudební koncerty,
open air divadelní představení, bytové divadlo,
výstavu, autorská tení, promítání, aj.
Dárcovský fond HENNLICH založila v roce 2005
stejnojmenná litoměřická firma. Fond v rámci
programu „Litoměřice – live city jsi ty“ podporuje
neziskové projekty mladých lidí mezi 15 a 25 lety
žijících či studujících v Litoměřicích. Fond
každoročně vyhlašuje otevřená grantová kola, ve
kterých se mohou zájemci přihlásit se svými
neziskovými projekty o finanční podporu.
O FIRMĚ HENNLICH S. R. O.
Společnost HENNLICH je
důležitým partnerem pro
společnosti ze strojírenského,
automobilového, chemického,
papírenského či důlního
průmyslu. Bohaté zkušenosti má s
dodávkami komponentů i celých
systémů pro výrobce oceli,
energií, investičních celků a hydrauliky. Zaměřuje se
také na dynamicky rostoucí obor životního prostředí,
zabývá se například instalacemi tepelných čerpadel.
Na domácím trhu působí od roku 1991.
Litoměřická firma je součástí evropské skupiny
HENNLICH. Historie skupiny HENNLICH sahá do
roku 1922, kdy v severočeském Duchcově založil
Hermann A. Hennlich firmu specializovanou na
dodávky pro strojírenství a doly. Od konce války
společnost sídlí v rakouském Schärdingu. Po roce
1989 rozšířila aktivity i do dalších zemí střední a
východní Evropy. S více než 350 spolupracovníky
nyní působí v 16 evropských zemích.

Úklid jezera v Píšťanech v roce 2014.
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