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1. Slovo šéfa
Vážené dámy, vážení pánové
v červnu 2020 uplynuly již tři roky od založení našeho nadačního fondu. Mám radost, že se postupně rozvíjí
a roste a také z toho, že se jeho aktivity staly nedílnou součástí života v naší ﬁrmě.
Rok 2019 byl pro GZ Media mimo jiné zajímavý tím, že po dlouhé době nestoupla výroba černých
gramofonových desek. Dařilo se však zakázkám mimo hudební průmysl, které se postaraly o další úspěšný
rok. Co se týče GRAMOFONDU, jsou zprávy podobně potěšující. Povedlo se nám rozšířit nadační tým
a výrazným způsobem rozvinout oblast podpory technického vzdělávání. Z jedné školy v roce 2017 máme
nyní v programu již 8 partnerských subjektů, s nimiž společně hledáme možnosti pro další rozvoj.
Také jsme udělili historicky první Cenu GRAMOFONDU, jež má za cíl upozornit na lidi z GZ Media, kteří ve
svém volném čase dělají bez nároku na odměnu něco pro druhé nebo pro své okolí. A v neposlední řadě
jsme věnovali více než půl milionu korun na pomoc těm, kteří to potřebují.
Velmi dobře si uvědomuji, že úspěch každé ﬁrmy je společným výsledkem práce všech lidí, kteří pro ni
pracují. A stejně dobře si uvědomuji, že je přirozené se o takový úspěch podělit. S lidmi, kteří mají k ﬁrmě
blízko, ať už tím, že v ní pracují nebo že žijí v jejím okolí. Jsem rád, že se nám prostřednictvím GRAMOFONDU
daří tuto myšlenku naplňovat.
Přeji vám příjemné čtení.

Zdeněk Pelc
předseda správní rady GRAMOFONDU
a předseda představenstva GZ Media, a.s.
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2. Základní údaje o nadačním fondu
Název:
Sídlo:
IČ:
Vznik:
Zakladatel a hlavní dárce:
Webové stránky:
FB:

GRAMOFOND, nadační fond GZ Media
Tovární 340, 267 12 Loděnice
27380068
12. 6. 2017
GZ Media, a.s., Tovární 340, 267 12 Loděnice
www.gramofond.cz
facebook.com/robotikajehra

Email:

info@gramofond.cz

Účel fondu
Nadační fond byl založen k společensky užitečnému účelu, a to dobročinnému a veřejně prospěšnému.
Ve své činnosti se zaměřuje především na místa, kde působí jeho zakladatel, tedy společnost GZ Media, a.s.

Hodnoty fondu
HODNOTA

JEDNOU VĚTOU

NAŠI LIDÉ, NAŠE MÍSTA

Naši lidé a místa, kde působíme, jsou v centru naší pozornosti.

ODPOVĚDNOST

Cítíme odpovědnost za svět kolem nás a chceme se podílet
na jeho zlepšování.

SOLIDARITA

Chceme pomáhat lidem v tíživé životní situaci.

TRADICE I NOVÉ MYŠLENKY

Máme dlouholetou tradici a chceme se dále rozvíjet.

POCTIVOST A PROFESIONALITA

Jsme poctiví a profesionální a totéž očekáváme od našich partnerů.

HOSPODÁRNOST

Podporované projekty jsou transparentní a ekonomické.
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Členové statutárních orgánů GRAMOFONDU

SPRÁVNÍ RADA

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Předseda:
Ing. Zdeněk Pelc, CSc.

Ing. Michal Štěrba

REVIZOR
Ing. Jiří Hašek

LIDÉ V GRAMOFONDU

Zástupkyně vedení
GZ Media pro
nadační fond
Ing. Jitka Nosková

Odborný garant pro
oblast podpory
technického vzdělávání
Jiří Novota

Koordinátor programu
Robotika je hra
Štěpán Slavíček, DiS.
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JUDr. Zdeněk Pelc

3. GRAMOFOND v roce tři
V třetím roce své existence zaznamenal GRAMOFOND výrazný posun v oblasti podpory technického
vzdělávání. Zároveň přišel s několika novinkami. Jednou z nich byla Cena GRAMOFONDU, jejímž smyslem je upozornit na zaměstnance GZ Media, kteří ve volném čase dělají něco pro druhé nebo pro své
okolí. Svůj další ročník má za sebou také již tradiční zaměstnanecká dobročinná sbírka a Charitativní běh
Berounem organizovaný Farní charitou Beroun. Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, mohli se
do řady projektů GRAMOFONDU zapojit zaměstnanci GZ Media.

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Robotika je hra
Prakticky od svého založení se GRAMOFOND zaměřuje na zatraktivnění
technických oborů. Vychází při tom ze záměru svého zakladatele, společnosti
GZ Media, jejímž cílem je vzbudit v dětech a mladých lidech zájem o techniku.
V centru našich aktivit na podporu technického vzdělávání stojí kroužek Robotika je hra. Od svých začátků
v loděnické základní škole v roce 2017 se program rozvinul do současné podoby, kdy v něm funguje celkem 8 partnerských subjektů: konkrétně se jedná o ZŠ Loděnice, Jungmannovu základní školu v Berouně,
Dům dětí a mládeže Beroun, SOŠ a SOU Hlinky v Berouně, 2. Základní školu Hořovice, ZŠ Žebrák, ZŠ Řevnice a Dům dětí a mládeže Tábor, pobočku Soběslav. Celkem kroužky ke konci roku navštěvovala necelá
stovka dětí ve věku od 8 do 20 let.
Novinkou byl především pokročilý kroužek pořádaný v prostorách SOŠ a SOU Hlinky ve spolupráci s Domem dětí a mládeže (DDM) v Berouně, který je velmi prakticky orientovaný. Žáci v něm pracují nejen se
stavebnicemi, ale vyzkoušejí si například i letování nebo pájení. Navíc jsme právě díky tomuto kroužku
navázali bližší spolupráci s vedením této školy, takže zde koncem roku 2019 proběhly pilotní odborné semináře v rámci výuky v oborech Automechanik, Elektrikář a Provoz a ekonomika dopravy.
Jak vypadá spolupráce s našimi partnery v číslech, shrnuje následující tabulka:
Škola

Kroužek

Lektoři

1.

ZŠ Loděnice

Robotika je hra – úroveň 1A, 1B

Štěpán Slavíček, DiS., Jiří Novota

21

2.

Jungmannova ZŠ Beroun

Robotika je hra – úroveň 1A, 1B

Mgr. Ivan Javůrek, Mgr. Monika Roubalová

20

3.+ 4. DDM Beroun, SOŠ a SOU Hlinky

Robotika je hra – úroveň 3A

Jiří Novota

5

5.

2. ZŠ Hořovice

Robotika je hra – úroveň 1A, 1B

Mgr. Michaela Šlosarová

8

6.

ZŠ Žebrák

Robotika je hra – úroveň 1A, 1B

Mgr. Pavel Vladyka, Petr Chvojka

7.

DDM Tábor, pobočka Soběslav

Robotika je hra – úroveň 1A

Šimon Povondra

9

8.

ZŠ Řevnice

Robotika je hra – úroveň 1A

Jiří Novota

8

CELKEM

Počet dětí

20

91
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Děti pracovaly pod vedením odborných lektorů s různými stavebnicemi a dalšími pomůckami odpovídajícími dané úrovni kroužku od 1A pro prvostupňové děti, které s robotikou začínají, až po středoškolské
studenty v úrovni 3A a 3B. Zatímco menší děti si převážně hrají se stavebnicemi a zkouší si z nich doslova
„bastlit“ vlastní vynálezy, u dětí v pokročilých úrovních už je běžná aplikovaná elektrotechnika, syntaxované programování nebo práce s mikročipy (platforma ARDUINO).

Ozobot v akci během únorového setkaní s lektory
Co se týče lektorek a lektorů, kteří kroužky vedou, je pro
nás důležitý pravidelný kontakt, sdílení a vzdělávání. Proto se s nimi alespoň dvakrát za rok setkáváme přímo v sídle
GZ Media, abychom společně prodiskutovali, jak kroužky
běží, abychom sdíleli užitečné tipy k vedení kroužku nebo řešili případné problémy. Nedílnou součástí setkávání s lektorkami a lektory jsou odborné bloky na různá témata – jedním
z nich byla například práce s ozoboty.

2"¢%,

ELEKTROTECHNIKA?
ROBOTIZACE? PROGRAMOVÁNÍ?
ROBOTIKA JE HRA
    | 46 Ő

za ško í rok
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SOŠ a SOU BŐ  H 
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Nadační fond pomáhá také s popularizací kroužku mezi dětmi, ať už v podobě propagačních materiálů či formou osobní
prezentace na začátku školního roku.

roboka jŐ ra

Letáčky pro pokročilý kroužek
8

Na výzvědách na RoboRAVE
Druhý březnový čtvrtek roku 2019 se děti z loděnické ZŠ vypravily v doprovodu lektorů kroužku
Robotika je hra a jednoho ochotného tatínka na
výlet do Pardubic. Jejich cílem byl další ročník
mezinárodní robotické soutěže RoboRAVE pořádané asociací AMAVET, s níž GRAMOFOND v oblasti podpory technického vzdělávání spolupracuje. Děti se tak mohly na vlastní oči přesvědčit,
že díky technickým znalostem a programování
je možné leccos dokázat. Vedle robotů, jejichž
úkolem bylo sledovat čáru, byly k vidění například roboti, kteří zhášeli svíčky nebo vozili míčky.
Pevně věříme, že to nebude dlouho trvat a děti
z našich kroužků se do této nebo podobné akce
zapojí jako soutěžící.

Uhasit plamen se robotovi podařilo

Příměstský robotický tábor
Další novinkou roku 2019 byl pilotní ročník příměstského robotického tábora. Ten se konal v srpnu v prostorách loděnické základní školy. Přestože nápad na jeho organizaci vznikl až na jaře a „nábor“ začal koncem dubna, kdy už děti mívají rozplánované celé prázdniny, podařilo se velmi brzy naplnit všech 22 míst.
V naprosté většině (20) se tábora zúčastnily děti z bližšího i širšího okolí Berouna, přičemž 9 z nich byly
děti zaměstnanců GZ Media.

Exkurze do GZ Media
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Pod vedením zkušených lektorů pracovaly převážně se stavebnicemi FISCHERTECHNIK, ale učily se
také určování souřadnic, Morseovu abecedu nebo s pomocí pexesa základní elektrotechnické značky.
Pokročilejší děti vyzkoušely i tablety a programování. Na závěr tábora proběhla prezentace výtvorů
Atomů i Hackerů, jak se děti samy nazvaly. K vidění byl například elektromobil, prďácká motorka,
elektrotraktor s řetězovým pohonem, naprogramovaná bezpečnostní závora s fototranzistorem, větrná
elektrárna s turbínou, ale i pejsek na skateboardu vrtící ocáskem.
Poslední den tábora vyplňovaly děti dotazníky spokojenosti. Jasně z nich vyplynulo, že se jim tábor velmi
líbil. Vedle stavění ze stavebnice nejvíce bodovala exkurze do GZ Media. Pozitivní reakce jsme získali také
od rodičů, a tak není divu, že se příměstský robotický tábor bude opakovat.

Malý konstruktér

Budoucí programátorky?

12. - 16. 8. 2019, 8 - 17 hodin
ZŠ Loděnice

pro holky a kluky
od 9 do 15 let,
začátečníky i pokročilé
zájemci pište na info@gramofond.cz

cena 2 400 Kč včetně stravy
Solární pohon v akci
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PODPORA KOMUNITY
65 000 Kč pro Klubíčko a 30 000 Kč pro Chlupáče v nouzi aneb
2. zaměstnanecká charitativní sbírka
V pořadí již druhá charitativní sbírka začala listopadovou výzvou zaměstnancům GZ Media, aby posílali
tipy na to, komu v regionu by chtěli pomoci. Své doporučení poslalo celkem 17 kolegyň a kolegů z různých
úseků napříč celou ﬁrmou. Nelehkého úkolu vybrat dvě organizace, v jejichž prospěch se bude sbírka konat, se zhostila správní rada GRAMOFONDU. Nakonec zvolila tyto dvě organizace:
1. Spolek KLUBÍČKO BEROUN (www.klubickoberoun.cz), který doporučila Jaroslava Švestková,
dlouholetá lisařka GZ Media. Jedná se o týdenní stacionář pro lidi s postižením, kteří potřebují
dlouhodobou komplexní péči, pravidelné terapie a atraktivní celotýdenní program.
2. Spolek CHLUPÁČI V NOUZI (www.utulek-kocky-chlupacivnouzi.cz), který doporučila Vlaďka
Kadlecová z IT oddělení, která tuto organizaci sama dlouhodobě podporuje. Je to útulek, který
funguje bezmála deset let v Louníně a stará se o opuštěné psy a kočky.
Sbírka trvala do začátku ledna roku 2019 a z jejího výsledku jsme měli jen samou radost. Celkem se do
ní zapojilo 76 zaměstnanců, díky nimž se podařilo vybrat 47 500 Kč. Po zdvojnásobení GRAMOFONDEM
činil tedy celkový výtěžek sbírky rovných 95 000 Kč. Ve prospěch vrážské pobočky Klubíčka Beroun se
podařilo vybrat 32 500 Kč, na konto organizace putovalo po navýšení GRAMOFONDEM 65 000 Kč. Druhý
spolek, Chlupáči v nouzi, si díky lidem z „gramofonky“ přišel na 30 000 Kč. Zaměstnanci GZ Media přispěli
ve sbírce útulku pro opuštěné kočky a psy rovných 15 000 Kč, které GRAMOFOND opět zdvojnásobil.
Slavnostní předání symbolických šeků oběma podpořeným organizacím se uskutečnilo 29. ledna 2019.

Zleva: Tereza Ulčová (Klubíčko Beroun), Jaroslava Švestková (GZ Media), Alena Pecková (Klubíčko
Beroun), Andrea Urbanová (Chlupáči v nouzi), Jitka Nosková, Zdeněk Pelc ml. (oba GRAMOFOND),
Vlaď ka Kadlecová (GZ Media)
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Zaměstnanci vyběhali pro Charitu Beroun 46 500 korun aneb
3. charitativní běh Berounem
I v roce 2019 podpořil GRAMOFOND charitativní
běh Berounem, tentokrát již třetí. Jeho výtěžek
putuje každým rokem ve prospěch Charity Beroun, která poskytuje sociální služby a pomáhá
lidem v nouzi v našem regionu. Běh se konal ve
středu, 18. září 2019, a startoval již tradičně z berounského náměstí. Celkem se do něj zapojilo
71 zaměstnankyň a zaměstnanců GZ Media, z toho
9 běželo na start již z Loděnice. Součástí akce byla
totiž tentokrát VÝZVA 15 KM PRO ZDATNÉ BĚŽCE,
tedy 11 km z Loděnice do Berouna a 4 km v rámci
vlastního charitativního běhu.
Výši částky na šeku určili lidé z GZ Media uběhnutými kilometry. Za každý GZ – kilometr věnoval
totiž GRAMOFOND Domovu sv. Anežky České,
provozovanému právě Charitou Beroun, 100 Kč
a hradil lidem z GZ Media také startovné. Všem,
kteří se aktivně zapojili, patří velké poděkování!

Běžet s kočárkem? Žádný problém!

Běhu my se nebojíme aneb před námi 15 km
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My všichni, co jsme spolu běželi

Darovací šek na částku 46 500 Kč předala řediteli Charity Beroun Petru Horákovi vedoucí personálního úseku GZ Media Iveta Bodnarová
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Cena GRAMOFONDU
Další novinkou z nadační dílny byla v roce 2019 Cena GRAMOFONDU, jejímž hlavním smyslem bylo upozornit na lidi, kteří dělají něco pro druhé nebo pro své okolí, aniž by za to očekávali nějakou odměnu.
Každý mohl nominovat na cenu kolegyni nebo kolegu, o nichž si myslí, že by si takové ocenění zasloužili.
Nominací se nakonec sešlo celkem sedm, takže hlasování bylo do poslední chvíle docela napínavé.
Cena GRAMOFONDU byla udělena na slavnostním setkání zaměstnanců GZ Media u příležitosti zakončení roku, které je tradičně spojeno s oceňováním vynikajících pracovníků. Převzala ji
Aneta Pangerlová, která v GZ pracuje jako mistr drcení a má na
starosti také zahraniční zaměstnance. Byla nominována za svoji
pomoc těmto lidem i v běžném životě. „Přijde mi to naprosto samozřejmé,“ řekla a dodala: „Velmi dobře chápu jejich situaci. Jsou
v cizí zemi, daleko od domova, všechno je pro ně nové. Také zpočátku většinou neumějí dobře česky, takže třeba jednání s úřady
v češtině je pro ně opravdu tvrdý oříšek. Navíc úplně jasně vidím,
jak významně jim moje pomoc se všedními starostmi pomáhá
Aneta Pangerlová s dcerou
k rychlejší adaptaci a při zvládání pracovních úkolů.“ Anetu Panu starosty města Targu Ocna
gerlovou ocenil také starosta rumunského města Targu Ocna,
který ji při její cestě po Transylvánii osobně přijal, aby jí poděkoval za všechno, co pro jeho krajany dělá.
Vítěze historicky první Ceny GRAMOFONDU určili zaměstnanci GZ MEDIA formou hlasování. Z odevzdaných 389 hlasů jich Aneta Pangerlová získala 105. Součástí ocenění byla i peněžitá odměna 10 tisíc korun.
Zkrátka ale nepřišli ani ostatní nominovaní, kteří si odnesli poděkování v podobě poukazu na rekreaci.

Cena GRAMOFONDU udělena
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Tady jsme doma
V souladu se svými hodnotami podporuje GRAMOFOND neziskové organizace v místech, kde působí jeho
zakladatel, společnost GZ Media, a.s. Pomáhá ale také lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v těžké životní
situaci. V loňském roce poskytl GRAMOFOND na základě rozhodnutí správní rady 20 ﬁnančních a věcných
darů v celkové hodnotě 500 135 Kč.
Podpořené projekty a žádosti přehledně:
Příjemce

Výše grantu v Kč

1.

Bike Klub Vimperk

10 000

2.

Chlupáči v nouzi, z.s.

30 000

3.

Klubíčko Beroun, z.ú.

65 000

4.

Obec Loděnice

2 500

5.

Městys Kovářská

2 500

6.

TJ Sokol Vráž u Berouna

3 000

7.

Sbor dobrovolných hasičů Loděnice

8 000

8.

Václav Sloup - fotbalový tým v Loděnici

3 500

9.

Charita Beroun (3. charitativní běh Berounem)

10.

Magdaléna o.p.s., Mníšek pod Brdy

11.

Gymnázium Kladno - microbity

9 000

12.

Music for Seniors - koncerty pro seniory na Berounsku

15 000

13. – 18.

individuální pomoc lidem ve složité životní situaci

19.

Nadační fond FOLIVORA

22 990

20.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

41 345

46 500
100 000

140 800

500 135

15

4. GRAMOFOND v médiích
O své činnosti informuje GRAMOFOND pravidelně na svých webových stránkách. V roce 2019 jsme přidali nový komunikační kanál, a sice facebookovou stránku kroužku Robotika je hra. Novinky z našeho
roboťáckého světa můžete sledovat na facebook.com/robotikajehra.
O robotickém kroužku podporovaném GRAMOFONDEM napsala Mladá fronta DNES, týdeník 5+2, časopis Praktická elektronika i Loděnický zpravodaj a Berounský radniční list. Ohlasy projektu z roku 2018
s názvem GRAMOFOND pro lepší Loděnici přinesl v dubnu 2019 Český rozhlas Region.
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5. GRAMOFOND v číslech
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
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www.gramofond.cz
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Děkujeme všem příjemcům grantů za fotograﬁe poskytnuté do Archivu GRAMOFONDU, nadačního
fondu GZ Media.
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