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1. Slovo šéfa
Vážené dámy, vážení pánové,
rok 2020 byl rokem, jaký nikdo z nás nezažil. Jakkoliv covid dost významně ovlivnil chod naší ﬁrmy a také
činnost nadačního fondu, jsem velmi rád, že toto náročné období zvládáme se ctí a dokonce se nám jak ve
světě byznysu, tak v nadační činnosti velmi daří.
Poptávka po deskách se doslova utrhla ze řetězu, takže nestačíme rozšiřovat výrobu, abychom uspokojili
všechny naše zákazníky. Velmi dobře si ale v minulém roce vedl také GRAMOFOND. I přes zavřené školy,
kde pořádáme kroužky robotiky, dokázal pokračovat v činnosti v online prostředí a udržet zájem více než
poloviny všech dětí z předchozích let. Za svoji činnost v oblasti podpory technického vzdělávání získal fond
dokonce prestižní ocenění TOP Odpovědná ﬁrma. Radost mám také z 1. místa v kategorii Zaměstnanecká
sbírka, kterou naší ﬁrmě udělilo Fórum dárců. Obě ceny vnímáme jako výraz uznání. Zároveň jsou pro nás
motivací, abychom v naší práci pokračovali dál a abychom naše projekty rozvíjeli.
Co se týče podpory v našich regionech, reagovali jsme na situaci vzniklou v důsledku epidemie covidu
a uvolnili na pomoc potřebným dodatečné zdroje. Podpořili jsme například Charitu Beroun, výrobu
ochranných štítů v Králově Dvoře, ale poskytli jsme pomoc také několika našim zaměstnancům, kteří
se ocitli ve složité situaci. Celkem jsme v roce 2020 věnovali na dobročinné účely ﬁnanční a věcné dary
v hodnotě bezmála 1 milion korun.
GZ Media slaví v letošním roce 70. výročí založení podniku. Každý takový milník je příležitostí k zamyšlení
a ohlédnutí zpět. Naše ﬁrma ušla velký kus cesty, která nebyla vždy jednoduchá, ale bilance po těch 70
letech je velmi potěšující. Příští rok bude své první malé výročí – 5 let – slavit také GRAMOFOND. Uvidíme,
co ještě přinesou další měsíce, ale něco mi říká, že budeme mít i v nadační činnosti dost důvodů k radosti.
A to je dobře.

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
06180825
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

Projektová manažerka
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 čtyři
Čtvrtý rok existence nadačního fondu samozřejmě do značné míry ovlivnila všudypřítomná pandemie covidu. Navzdory všeobecně nepříznivé situaci ale GRAMOFOND prokázal svoji schopnost rychle
reagovat na změny a pokračoval ve své činnosti, jen zkrátka trochu jinak. Kroužky robotiky jsme rozjeli v distanční podobě a velice nás potěšilo, že se podařilo udržet zájem celých dvou třetin všech
přihlášených dětí. V našem regionu jsme podpořili také několik projektů zaměřených na pomoc lidem
ohroženým covidem. Udělili jsme 2. Cenu GRAMOFONDU a uspořádali i tradiční charitativní vánoční
sbírku.
Rok 2020 byl pro GRAMOFOND naštěstí nejen rokem covidu, ale také rokem uznání. Získali jsme Cenu
Fóra dárců za vánoční zaměstnanecké sbírky a také prestižní ocenění TOP Odpovědná ﬁrma 2020 za
robotické kroužky.

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Robotika je hra – kroužky v dobách covidu
Přesně v duchu našeho záměru podpořit a pozvednout technické vzdělávání v našem regionu jsme pokračovali v organizování kroužků robotiky.
V roce 2020 ale samozřejmě i do zájmové činnosti zasáhla pandemie covidu, takže se naše kroužky nemohly konat naživo. Některé partnerské školy
ve školním roce 2020/21 v návaznosti na vládní opatření neorganizovaly mimoškolní zájmovou činnost
vůbec. Přesto se nám podařilo v distanční podobě zachovat alespoň část kroužků, a to ve spolupráci se
ZŠ Loděnice, Domem dětí a mládeže Beroun, ZŠ Řevnice a Domem dětí a mládeže Tábor, pobočkou
Soběslav. Celkem se do kroužků v covidovém roce přihlásilo 65 dětí a na distanční formu posléze přešly zhruba dvě třetiny z nich. Pracovaly celkem v 8 skupinkách nejprve s elektronickými stavebnicemi
Voltík I a Voltík II a následně programovaly mikropočítač Micro:bit v programovacím jazyku Scratch.

Práce se stavebnicí Voltík online

Schémata měly děti ke stažení v Google Classroom
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Jak vypadala spolupráce s našimi partnery ve školním roce 2020/21 v číslech, shrnuje následující tabulka:
Škola

Kroužek

Lektoři

Počet dětí

1.

ZŠ Loděnice

Robotika je hra – úroveň 1A, 2A

Štěpán Slavíček, DiS., Jiří Novota

19 (10)*

2.

DDM Beroun

Robotika je hra – úroveň 1A, 1B, 2B

Tomáš Hanák, Mgr. Monika Roubalová,
Jiří Novota

22 (17)*

3.

ZŠ Řevnice

Robotika je hra – úroveň 1A, 1B

Ing. Pavel Jisl, Jiří Novota

15 (15)*

4.

DDM Tábor, pobočka Soběslav

Robotika je hra – úroveň 1A

Šimon Povondra, Ing. Zdeněk Kašpar, Ph.D.

9 (2)*

CELKEM

65 (44)*

*děti, které přešly na distanční formu výuky

I v době pandemie a zavřených škol se konaly pravidelné vzdělávací webináře pro všechny naše lektory.
Tedy i pro ty, kteří zrovna v důsledku platných vládních opatření žádný kroužek nevedli. Cílem webinářů
bylo především udržení a další rozvoj lektorské komunity a v neposlední řadě také sdílení tipů pro distanční výuku robotiky a programování.

Premiérová letní škola robotiky na Kovářské
V termínu od 19. do 26. července 2020 se ve ﬁremním penzionu na Kovářské v Krušných horách uskutečnila historicky první letní robotická škola GRAMOFONDU. Zúčastnila se jí jedna lektorka a pět lektorů
kroužků robotiky. Všichni do jednoho si odvezli spoustu nových znalostí a dovedností a co hlavně, všichni
kurz absolvovali úspěšně.

Úkoly byly mnohdy náročné

V plném soustředění

Příměstský robotický tábor na vesmírné vlně
I když konání příměstského robotického tábora bylo značně nejisté, přeci jen jsme se pustili do jeho přípravy a velmi jsme si oddychli, že se nakonec mohl uskutečnit bez větších omezení. Konal se začátkem
srpna v prostorách loděnické základní školy a opět se nám podařilo velmi brzy naplnit všech 22 míst. Většinou se tábora účastnily děti z našich kroužků z okolí Berouna, přičemž téměř polovina z nich byly děti
zaměstnanců GZ Media.
Nosným tématem tábora byl vesmír. Pod vedením tří zkušených lektorů si děti vytvářely funkční raketu
a také hračku v podobě souhvězdí, které bylo sestaveno ze dvou vinylových SP desek. Děti pracovaly ve
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dvou týmech, pro něž si samy vymyslely název. Jeden tým se jmenoval ATOMY a druhý RAKEŤÁCI. Holky i kluci stavěli ze stavebnic FISCHERTECHNIK, učili se určovat souřadnice, Morseovku nebo základní
elektrotechnické značky. Dozvěděli se také, jaké médium bylo vysláno do vesmíru pro případné navázání
kontaktu s mimozemskou formou života (ano, byla to gramofonová deska -). Hráli mnoho tematických
her v lese, na hřišti i ve třídě. Navštívili místní Club de Pétanque Loděnice, kde měli možnost zahrát si na

Petánqueové klání

Tvoření na vesmírné téma

Pyšní konstruktéři
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profesionálním hřišti. Po sportovním výkonu pak následovala výborná Hýskovská zmrzlina, na níž si všichni náležitě pochutnali. Bohužel vzhledem k situaci nebylo možné vyrazit na exkurzi do GZ Media. I tak ale
děti nezůstaly ochuzeny o prezentaci výroby gramofonové desky, tisku nebo třeba robotické ruky.
Všechny znalosti, které během týdne děti vstřebávaly, zabalili lektoři poslední den do „roboťáckého AZ
kvízu“. Tam samozřejmě nešlo pouze o to, znát správnou odpověď, ale i o strategii propojení tří stran,
podobně jako ve známé televizní soutěži. Bylo úžasné vidět, co všechno si děti pamatují a jak moc je tábor
nadchl. To se projevilo i v dotaznících spokojenosti, protože z nich jasně vyplynulo, že se dětem tábor
opět líbil. Nejvíc bodovalo stavění a hry (71 %) a také zmrzlina (29%). Pozitivní reakce jsme měli i od rodičů,
takže se už těšíme na další táborový ročník.

1. místo pro kroužky Robotika je hra v ratingu TOP Odpovědná ﬁrma 2020
Třikrát hurá!!! Program robotických kroužků Robotika je hra získal 1. místo v kategorii POMOC OKOLÍ
v prestižním ratingu TOP Odpovědná ﬁrma. Ten každoročně vyhlašuje platforma Byznys pro společnost. 55 nezávislých porotců z akademické sféry, médií, neziskového i komerčního sektoru, ale i z řad
významných osobností vybíralo z více než 60 ﬁrem a 125 strategií a projektů. Vzhledem k situaci byl
bohužel zrušen tradiční galavečer s předáváním cen. Vítězné ﬁrmy ale navštívil televizní štáb a natočil
s jejich zástupci alespoň krátké video. Diplom spolu se sazenicí dubu převzal generální ředitel Michal
Štěrba z rukou zpěvačky a herečky Adély Elbel. Celý sestřih ze slavnostního vyhlášení cen je k dispozici na
www.odpovedneﬁrmy.cz/galaonline. Chvíle slávy pro GZ Media začíná od 27. minuty. Z ocenění jsme měli
a stále máme velkou radost.

Adéla Elbel předává ocenění
Michalu Štěrbovi

Televizní štáb v akci
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Zasazený dub
s aktéry, zleva
Zdeněk Dupač
a Michal Štěrba

Se sázením dubu jsme počkali na jaro
a zasadil ho 25. května 2021. Sázení se
ujali generální ředitel Michal Štěrba spolu s ředitelem technického úseku Zdeňkem Dupačem. Přímo v areálu ﬁrmy se
sešli v náhradním termínu, protože v původně plánovaný den výsadby 13. května 2021 znemožnil akci nepřetržitý déšť.
Před dub byla umístěna pamětní deska
se jménem, které jsme pro strom vybrali.
Nazvali jsme ho Stromem Gramofondu
podle našeho nadačního fondu, který
kroužky organizuje a podporuje.

PODPORA KOMUNITY
Tady jsme doma
V souladu se svými hodnotami podporuje GRAMOFOND neziskové organizace v místech, kde působí jeho
zakladatel, společnost GZ Media. Pomáhá ale také lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli v těžké životní
situaci. V roce 2020 jsme navíc uvolnili dodatečné prostředky na pomoc lidem ohroženým pandemií
covidu. Celkem poskytl GRAMOFOND v loňském roce na základě rozhodnutí správní rady 17 ﬁnančních
a věcných darů v celkové hodnotě 990 660 Kč.
Podpořené projekty a žádosti přehledně:
Příjemce

Poznámka

Výše grantu v Kč

1.

Cesta domů, z.ú.

podpora mobilního hospice

2.

Magdaléna, o.p.s.

výtěžek vánoční sbírky

57 000

3.

Voříškov, z.s.

výtěžek vánoční sbírky

30 000

4.

Junák – český skaut, středisko 01 Beroun, z.s.

obnova vybavení tábora po požáru

20 000

5. – 7.

Charita Beroun

výtěžek charitativního běhu, podpora boje proti
Alzheimerově chorobě

30 000

příspěvek na ochranné pomůcky

60 347

notebooky pro seniory v Domově sv. Anežky České

40 999

134 000*

8. – 10.

individuální dary

pomoc lidem ve složité životní situaci,
částečně v důsledku pandemie covidu

11.

Myslivecké sdružení Drábov

ceny do soutěže pro děti

12.

ZŠ Loděnice

úložné krabice

24 586

13.

ADRA o.p.s.

úložné krabice

354 011

14.

TJ Sokol Křivoklát

ceny do soutěže

2 675

15.

Kongregace Milosrd. sester sv. K. Boromejského

CD s modlitbami

29 464

16.

SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

testovací vinyly pro výuku

30 649

17.

Obec Loděnice

tisk obecního zpravodaje

134 754

Celkem

30 000*
9 500
2 675

990 660

*adresné dary
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POMÁHÁME SPOLEČNĚ
87 000 pro Magdalénu a Voříškov
První lednové pondělí roku 2020 skončila vánoční charitativní sbírka, kterou v adventu roku 2019 vyhlásil
GRAMOFOND mezi zaměstnanci GZ Media. Celkem se do ní zapojilo 63 zaměstnanců, díky nimž se podařilo vybrat 43 375 Kč. Po navýšení GRAMOFONDEM činil celkový výtěžek sbírky rovných 87 000 Kč.

Zleva: Zdeněk Pelc, ředitel pro holdingovou správu GZ Media a člen správní rady GRAMOFONDU,
Petra Čermáková, která má v centru Magdaléna na starosti péči o dárce a Ondřej Sklenář, ředitel
centra Magdaléna
Ve prospěch centra pro prevenci
a léčbu závislostí Magdaléna, o.p.s. se
podařilo vybrat 28 476 Kč, na konto
organizace putovalo po navýšení GRAMOFONDEM celých 57 000 Kč. Druhá
organizace, miniazyl pro psy Voříškov,
který funguje nedaleko Zbuzan, si díky
našim lidem přišel na 30 000 Kč. Zaměstnanci GZ Media přispěli útulku
pro psy rovných 14 899 Kč, které GRAMOFOND opět zdvojnásobil.
Setkání se zástupci obou organizací spojené s předáním symbolických
šeků na získané částky se uskutečnilo
v prostorách GZ Media 11. února 2020.
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Předsedkyni psího útulku Voříškov, Anežce Jedličkové,
předala šek procesní specialistka GD Veronika Tylová, která této organizaci sama pomáhá

Cena Fóra dárců
za vánoční sbírku

Den
Den
dárců

dárců

SBÍRKY
SBÍRKY

Zaměstnanecká
Zaměstnaneckásbírka
sbírka
to

to

mís
mís

Velkou radost jsme měli také
z ceny Fóra dárců, kterou získal
GRAMOFOND za pořádaní vánočních charitativních sbírek,
do nichž se pravidelně zapojují
zaměstnanci GZ Media. Moc si
tohoto ocenění vážíme a věříme, že se i ta další sbírka povede
a pomůže tam, kde to bude zapotřebí.

GRAMOFOND, nadační fond GZ Media

GRAMOFOND, nadační fond GZ Media

Charitativní běh Berounem s covidem v zádech
Bez ohledu na nejistou situaci se i v roce 2020 GRAMOFOND rozhodl podpořit tradiční charitativní běh
Berounem, tentokrát již čtvrtý. Bohužel se těsně před jeho konáním epidemická situace začala zhoršovat,

Zleva: Ředitel Charity Beroun Petr Horák a europoslanec
Tomáš Zdechovský s šekem GRAMOFONDU
takže jsme s ohledem na zdraví našich zaměstnanců neorganizovali společnou hromadnou účast. Charitu Beroun, která
poskytuje sociální služby a pomáhá lidem v nouzi v našem regionu, jsme ale i tak podpořili částkou 30 000 Kč.
13
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Cena GRAMOFONDU 2020
V roce 2020 jsme již podruhé vyhlásili
Cenu GRAMOFONDU. Získat ji mohl
každý, kdo ve svém volném čase bez
nároku na honorář pomáhá tam, kde
je to potřeba. Celkem se sešlo šest
nominací, z nichž správní rada našeho
nadačního fondu vybrala tu vítěznou.
Cenu získala Věra Baulovičová, která
v GZ pracuje již dvacet pět let, nyní
v centrálním dispečinku. Byla nominována za svoji dlouholetou pomoc při
organizování letních dětských táborů
v Šimanově. „Na tábory jezdím od roku
1997, kdy začal jako malý jezdit můj
syn,“ řekla a dodala: „Za časů, kdy byl
Šimanov ještě podnikovým táborem
Gramofonky, bylo všechno jinak. Pak
ale celý areál koupil nový majitel a my
jsme řešili, co dál. Bylo nám líto, že by
měl tábor skončit, a tak jsme do toho
šli na vlastní riziko.“ Aby mohli tábory
pořádat, založili spolek LDT Šimanov,
jehož hlavním cílem je pokračovat
v tradici, která trvá desítky let. Jako
členové spolku pracují bez nároku na
honorář a veškerý (pokud je) zisk z tábora a sponzorské příspěvky investují
do vybavení jako jsou stany, sportovní
náčiní a další potřebný materiál. „Každé léto si beru dva týdny dovolenou,
abych mohla dělat vedoucí nebo pomáhat v táborové kuchyni. Na tábor
nám jezdí 140 dětí z Loděnice a blízkého okolí. Není větší odměna, než když
se třeba do dvou týdnů od začátku
registrace přihlásí 100 dětí,“ uzavřela
držitelka Ceny GRAMOFONDU, která
spolu s oceněním získala také peněžitou odměnu ve výši 10 000 Kč.

Věra Baulovičová s dětmi na táboře v Šimanově
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4. GRAMOFOND v médiích
O své činnosti informuje GRAMOFOND pravidelně na svých webových stránkách, facebookových
stránkách kroužku Robotika je hra a také v Loděnickém zpravodaji. Zprávy o činnosti GRAMOFONDU
se v roce 2020 objevily například v Deníku E15, Soběslavské hlásce nebo Loděnickém zpravodaji. Ohlasy
nadační činnosti sdílely na facebookových stránkách také podpořené organizace.

prosinec 2020

16

'DĞĚŝĂƉŽĚƉŽƌƵũĞ^ŽďĢƐůĂǀƐƉŽŶǌŽƌŝŶŐĞŵŝƌŽďŽƟĐŬǉŵŬƌŽƵǎŬĞŵ
-

FXMH QiNXS Y\EDYHQt NWHUp SDUWQHUVNêP
VXEMHNWĤP EH]SODWQČ SĤMþXMH 2GPČQD SUR
OHNWRU\ VH KUDGt SĜHYiåQČ ] NXU]RYQpKR

-

9 NURXåNX MVHP VH VHWNDO X GČWt
V QDGãHQtP D YLGLWHOQêP SRVWXSQêP UR]YRMHP 3UiFH VH VWDYHEQLFHPL MH EDYt
D YêKRGRX MH åH XPRåĖXMt NDåGpPX SUDFRYDW VYêP WHPSHP D SRGOH VYêFK VFKRSQRVWt .URXåHN E\O PH]L SUYQtPL REVD]HQ
MLå Y OpWČ 3ĜHG MHKR ]DKiMHQtP MVHP VH
]~þDVWQLO ãNROHQt Y\XþXMtFtFK Y /RGČQLFL
9 VRXþDVQp GREČ SUREtKi YêXND RQ-OLQH
3UR PQH MH UROH Y\XþXMtFtKR ~SOQČ QRYi
]NXãHQRVW 0\VOtP åH GČWHP Y\KRYXMH
åH MVHP MLP YČNRYČ EOt]NR³

-

-

*5$02)21' VH YHGOH SRGSRU\ NRPXQLWQtFK SURMHNWĤ D QH]LVNRYêFK RUJDQL]DFt
]DPČĜXMH WDNp QD ]OHSãRYiQt WHFKQLFNpKR
Y]GČOiYiQt-VPHYêUREQt¿UPDVWpPČĜ
OHWGORXKRXWUDGLFtDGREĜHYtPHMDNPiOR
GČWtVLGQHVY\EtUiWHFKQLFNpRERU\1DãtP
FtOHPWHG\MHDE\VHGČWLWHFKQLN\QHEiO\
DE\ N Qt PČO\ GREUê Y]WDK KQHG RGPDOD
D DE\ VH WĜHED MHGQRX UR]KRGO\ SUR QČMDNRX
WHFKQLFNRX ãNROX 3URWR MVPH Y URFH 
RGVWDUWRYDOL SLORWQt URERWLFNê NURXåHN Y ]iNODGQt ãNROH Y /RGČQLFL NGH QDãH ¿UPD VtGOt %ČKHP WĜt OHW MVPH QDYi]DOL VSROXSUiFL
V GDOãtPL RVPL ãNRODPL D ãNROVNêPL ]DĜt]HQtPL QD %HURXQVNX D VDPR]ĜHMPČ Y QiYD]QRVWL QD QDãL VREČVODYVNRX SRERþNX WDNp
V ''0 Y 6REČVODYL *5$02)21' ¿QDQ-

iOXVWUDþnt IRWR
-

8Ni]N\ SUDFt Y\UREHnêFK GČWmi Y VREČVODYNp N åN

červenec / srpen
2020

únor
2020
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3UR NURXåHN Y VREČVODYVNpP ''0 ]DWtP
SRĜtGLO *5$02)21' Y\EDYHQt Y FHONRYp
KRGQRWČ WpPČĜ   NRUXQ FRå SĜLUR]HQČ QHQt NRQHþQp þtVOR SURWRåH NURXåN\ VH VH
VWRXSDMtFt ~URYQt GiOH GRY\EDYXMt 0iPH
UDGRVW åH NURXåHN Y 6REČVODYL IXQJXMH YêERUQČ D åH DQL YH GUXKpP URFH QHE\O SUREOpP
V MHKR QDSOQČQtP 0\VOtP åH MH QD PtVWČ
SRGČNRYDW ''0 7iERU D MHKR PtVWQt SRERþFH ]D RSUDYGX SĜtNODGQRX VSROXSUiFL

SPECIÁL

5. GRAMOFOND v číslech
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020
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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