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1. Slovo šéfa

Vážené dámy, vážení pánové,

v  letošním roce slaví GRAMOFOND pětileté výročí. Když se za jeho krátkou historií ohlédneme, máme 

myslím dost důvodů k radosti. 

Za těch 5 let se GRAMOFOND stal nedílnou součástí života GZ Media a jeho činnost je jasně patrná i v obou 

regionech, kde působí, tedy na Berounsku a Soběslavsku. Na pomyslném kontě máme 79 podpořených 

projektů v hodnotě téměř 3,7 milionu korun. Navázali jsme také řadu partnerství s cílem zvyšovat úroveň 

technického vzdělávání. Kroužky robotiky navštěvovalo v  uplynulých letech téměř 400 dětí z  našich 

regionů, přičemž nadační podpora v této oblasti překročila 1 milion korun. 

Mám radost, že se do řady projektů fondu zapojují zaměstnanci GZ Media, ať už se jedná o  tradiční 

charitativní běhy, vánoční sbírku nebo Cenu GRAMOFONDu. A těší mě také to, že jsme rok 2021 i přes stále 

trvající omezení spojená s covidem zvládli se ctí. Mimo jiné se nám podařilo rozšířit nadační tým a také 

jsme díky spuštění centra fyziky ve spolupráci se ZŠ Loděnice a Elixírem do škol přinesli  svěží vítr a další 

inspiraci do výuky přírodovědných předmětů ve školách na Berounsku. 

Pevně věřím, že GRAMOFOND bude v  nastaveném kurzu pokračovat i  v  dalších letech, že se nadační 

projekty budou dále rozvíjet a budou úspěšné.

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:  GRAMOFOND, nadační fond GZ Media 

Sídlo:  Tovární 340, 267 12 Loděnice 

IČ:  06180825

Vznik:  12. 6. 2017

Zakladatel a hlavní dárce:  GZ Media, a.s., Tovární 340, 267 12 Loděnice

Webové stránky:  www.gramofond.cz

FB:  facebook.com/robotikajehra

Email: info@gramofond.cz

Účel fondu
Nadační fond byl založen k společensky užitečnému účelu, a to k 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 

ODPOVĚDNOST

SOLIDARITA

TRADICE I NOVÉ MYŠLENKY

POCTIVOST A PROFESIONALITA

HOSPODÁRNOST

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

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

Chceme pomáhat lidem v tíživé životní situaci.

Máme dlouholetou tradici a chceme se dále rozvíjet.

Jsme poctiví a profesionální a totéž očekáváme od našich partnerů.

Podporované projekty jsou transparentní a ekonomické.
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Členové statutárních orgánů GRAMOFONDu

SPRÁVNÍ RADA

LIDÉ V GRAMOFONDu

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

Předseda: 
Ing. Zdeněk Pelc, CSc. 

REVIZOR 
Ing. Jiří Hašek

Ing. Michal Štěrba

JUDr. Zdeněk Pelc

Projektová manažerka
Ing. Jitka Nosková

Odborný garant  
pro oblast podpory 
technického vzdělávání
Mgr. Jan Vodička

Odborná garantka  
pro oblast podpory 
technického vzdělávání
Bc. Tereza Mulačová
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3. GRAMOFOND v roce pět
Pátý rok existence nadačního fondu samozřejmě do značné míry stále ovlivňovala epidemie covidu. 

I přesto GRAMOFOND prokázal svoji schopnost rychle reagovat na změny a pokračoval ve své činnosti. 

Kroužky se konaly podle aktuální situace naživo i v online podobě a uskutečnil se i tradiční příměstský 

robotický tábor. Na podzim jsme rozšířili tým fondu o dva zkušené odborné garanty a ve spolupráci 

s nimi prohloubili spolupráci s DDM Beroun a Domečkem Hořovice. Také jsme navázali novou spolu- 

práci s  Elixírem do škol, neziskovou organizací, která ve školách v  celé České republice podporuje  

badatelskou výuku fyziky.  

V našich regionech jsme podpořili 18 projektů v celkové hodnotě přesahující 1,3 milionu korun. Udělili 

jsme také 3. Cenu GRAMOFONDu a uspořádali tradiční Vánoční charitativní  sbírku.  

 

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kroužky Robotika je hra 
Přesně v  duchu našeho záměru podpořit a  pozvednout technické 

vzdělávání v našem regionu jsme nadále organizovali kroužky robotiky. 

Pokračovali jsme ve spolupráci se ZŠ Loděnice, Domem dětí a  mlá-

deže Beroun, ZŠ Řevnice a Domem dětí a mládeže Tábor, pobočkou 

Soběslav. Nově jsme také navázali spolupráci s Domečkem Hořovice 

a obnovili předchozí spolupráci s 2. ZŠ Hořovice. Celkem se do našich 

kroužků ve školním roce 2021/22 přihlásilo 106 dětí, což je více než 

před covidem. A to i přesto, že v jedné škole se kroužky zatím z dů-

vodu nejisté pandemické situace neobnovily. Děti pracovaly celkem 

ve 13 skupinách od začátečníků, kteří stavěli převážně ze stavebnic, až po pokročilé, kteří se vedle kon- 

strukce věnovali programování a práci s mikropočítačem micro:bit a mikrokontrolerem Arduino.

Kluci z kroužku v Hořovicích v akci
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Spolupráce s našimi partnery ve školním roce 2021/22 v číslech: 

GRAMOFOND během roku nadále pořádal pravidelná online nebo živá setkání s lektory kroužků, jejichž 

součástí byl další rozvoj a vzdělávání. Vždy byl také prostor pro sdílení lektorských zkušeností. Celkem 

GRAMOFOND v roce 2021 investoval do vybavení kroužků 111 202 korun.

Znalostní báze zdrojem inspirace pro kroužky
Na podzim roku 2021 jsme aktualizovali obsah naší znalostní báze na sdíleném úložišti přístupném pro 

všechny naše lektory. V  návaznosti na témata probíraná v  jednotlivých úrovních kroužků od 1A do 3B  

postupně doplňujeme další metodické 

i  pracovní listy ke stažení a  využití při 

vedení kroužků. Oblíbenou novinkou 

jsou tzv. výzvy, které u dětí podporu-

jí kreativitu, komunikaci a  spolupráci. 

Jako příklad můžeme uvést stavbu co 

nejvyšší věže, na jejíž vrchol je tře-

ba umístit vejce, které musí na věži 

vydržet po určitou dobu, například  

1 minutu. Jediným limitem je čas a do-

stupné stavebnice, z nichž děti mohou 

svoji věž stavět. Konstrukce je čistě na 

nich a je zajímavé vidět různé přístupy 

k řešení této výzvy. 

Nejdřív konstrukce, potom programování Jak se staví věž

Škola  Lektoři Počet dětí Počet kroužků

ZŠ Loděnice Jaroslav Kašpar, Štěpán Slavíček, DiS. 20 2

Jungmannova ZŠ Beroun Mgr. Ivan Javůrek, Mgr. Monika Roubalová 20 2

2. ZŠ Hořovice, Domeček Hořovice Vojtěch Šlosar, Mgr. Jan Vodička 12 2

ZŠ Žebrák Petr Chvojka, Mgr. Pavel Vladyka – –

DDM Beroun Bc. Tereza Mulačová, Štěpán Slavíček, DiS. 14 2

DDM Soběslav Ing. Zdeněk Kašpar, Ph.D. 15 2

ZŠ Řevnice Ing. Pavel Jisl, RNDr. Petr Čermák, Ph.D. 25 3

Naše škola Liteň Mgr. Pavla Žufníčková n/a v rámci výuky

CELKEM 11 (2 bez kroužku) 106 13

8



Holky i kluci na robotickém táboře programovali
Ačkoliv bylo konání příměstského robotického tábora opět s otazníkem, přesto jsme se pustili do jeho 

přípravy, což se ukázalo jako správné rozhodnutí. Na začátku srpna se tak v Loděnici uskutečnil v pořadí 

již třetí příměstský robotický tábor. Stejně jako v jiných letech se ho zúčastnilo 22 dětí, z toho 16 chlapců  

a 6 dívek. Letos jsme si dali za cíl, že dětem pomůžeme uvědomit si, jestli mají blíže ke konstruování, nebo 

k programování. Vznikly tak dva „firemní“ týmy, které během celého týdne vyvíjely a konstruovaly nejrůz-

nější produkty od jednoduchých statických modelů poháněných klikou přes modely pohyblivé pomocí 

elektromotorů až po plně programovatelné či automatické systémy. Zajímavý byl například model led- 

ničky, která po otevření dveří vyšle signál a rozsvítí LED diodu. Po zavření dvířek ji zase zhasne a zapne 

chlazení. Velký úspěch zaznamenali kráčející roboti, které si děti samy postavily a  patřičně umělecky  

dotvořily pomocí pomalovaných plastových kelímků. 

Odpoledne se děti věnovaly převážně 

sportu, ale navštívily třeba také Chrus-

tenickou šachtu, kde mohly obdivovat 

techniku v praxi a dozvědět se zajímavosti 

z  její historie. Letos nechyběla ani oblí- 

bená exkurze do GZ Media, při níž děti 

zavítaly na celou řadu pracovišť. Poznaly 

tentokrát především polygrafickou výro-

bu a na vlastní oči viděly, jak se třeba tisk-

nou obaly na desky a  kompletují různé 

krabičky. Největší úspěch sklidilo jedno-

značně pracoviště s robotickou rukou. 
Děvčata programují aneb robotika pro holky

Exkurze do GZ Media
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Všechny znalosti, které během týd-

ne děti vstřebávaly, zabalili lektoři 

do „roboťáckého AZ kvízu“. Při něm 

samozřejmě nešlo pouze o  to, znát 

správnou odpověď, ale i  o  strategii 

propojení tří stran, podobně jako ve 

známé televizní soutěži. I když zvítězit 

mohlo jen jedno družstvo, nebo spíše 

firma, bylo hezké vidět, co všechno 

si děti pamatují a  jak moc je tábor  

nadchl. Tak zase příští rok! 

Roboti se představují
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Létající centrum Elixíru do škol v ZŠ Loděnice
Novinkou roku 2021 bylo navázání spolupráce s  Elixírem do škol, neziskovou organizací, která po celé  

České republice zřizuje při školách centra fyziky a tzv. digicentra. Jedno takové centrum zaměřené na vý-

uku fyziky a její vazby na další obory vzniklo s podporou GRAMOFONDu v ZŠ Loděnice. Fyzikáři tak získali 

v regionu místo, kde se pravidelně každý druhý měsíc scházejí a inspirují se, aby mohli obohatit svou výuku 

o nové nápady. 

GRAMOFOND podpořil vznik a  fungování centra Elixíru v  Loděnici částkou 50 000 korun. Finanční  

prostředky byly použity na odměnu za vedení centra (odměny pro lektory a  organizátory), materiál  

a vybavení, které si mohou účastníci do svých škol bezplatně zapůjčit.

Organizátory centra v  ZŠ Loděnice jsou místní začínající učitelé Jiří Prokop a  Vojtěch Horný. To zatím  

funguje ve formátu tzv. „létajícího centra“, kdy se ročně uskuteční 4–5 setkání za školní rok. Setkání ve-

dou zkušení učitelé Elixíru do škol, kteří jsou vedoucími jiných, již zaběhnutých, center a praktikujícími 

učiteli na základních či středních školách. Pracujeme a  počítáme s  tím, že se po načerpání zkušeností  

vedoucím centra stane právě jeden z učitelů  ZŠ v Loděnici.

Témata setkání

6. 10. 2021 – Laborky bez pomůcek 

Jak na laboratorní práce (a  obecně 

žákovská měření), když ve škole není 

dostatek pomůcek pro celou tří-

du? Dají se dělat laborky, které jsou 

pro žáky zajímavé a  smysluplné? Ze  

setkání si učitelé odnesli jako inspi-

raci několik laborek, které mají jed-

no společné – není na ně potřeba 

téměř nic.

1. 12. 2021 – Fyzikální Vánoce: Expe- 

rimenty s jídlem, teplem a světly

Na předvánočním setkání se lek-

toři zaměřili na pokusy, které sou-

visí s  tímto obdobím – např. jak je 

to s  louskáním a  rozbíjením oříšků, 

ukázali si, k čemu lze ve fyzice využít 

blikající LED diodu, Teslovými trans-

formátory rozzářili zářivky a  zapá-

lili dřevo, vyzkoušeli indukční vařič 

zkonstruovaný z magnetů, z tuňáka 

v  konzervě vyrobili elektřinu a  uká-

zali si, jak z  mobilu snadno vytvořit 

mikroskop.

Vztlak v praxi

Kouzla Vánoc aneb levitace
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2. 2. 2022 – Jaká kouzla nejen z ledu

Setkání vedla v  místě lektorka ve spolupráci 

se dvěma dalšími kolegyněmi, které se připo-

jily na setkání vzdáleně z Brna a Teplic. Před-

stavily společně tzv. gradovaný experiment, 

tedy jeden a  tentýž experiment, který je 

možné předvést publiku s  různým věkovým 

složením a různou měrou znalostí fyziky. Vy-

světlení se liší svou složitostí, která je uzpů-

sobena věku a znalostem posluchačů. Jak na 

takový gradovaný experiment, si všichni vy-

zkoušeli na ledu, respektive trochu obecněji 

na různých skupenstvích vody a vosku.

6. 4. 2022 – Kapaliny ze všech stran

Téma setkání bylo zaměřené na kapaliny 

a  jejich vlastnosti. Účastníci si  vyzkoušeli 

pokusy zaměřené na povrchové napětí 

a  smáčivost kapalin, na Archimedův zákon 

a hydrostatický tlak. Na závěr si každý vyro-

bil a odnesl tzv. Seanovu láhev, která demon-

struje fyzikální jev různých hustot. 

13. 6. 2022 – Fyzika potápění

Téma tohoto setkání propojilo fyziku, bio-

logii, chemii, zeměpis a  tělesnou výchovu. 

Obsahem byly jak základy fyziky v potápění, 

tak nástrahy přístrojového potápění na tělo 

člověka.

Ve školním roce 2021/2022 se v  létají-

cím centru v  Loděnici uskutečnilo celkem  

5 setkání, přičemž průměrná účast jednoho 

setkání byla 7 učitelů. To je srovnatelné s  ji-

nými centry v  místech s  obdobnou délkou 

fungování a mírou dostupnosti a obdobným 

počtem škol v dojezdové vzdálenosti. Je tedy 

zřejmé, že centrum v Loděnici má velmi dob-

ře nakročeno. Předpokládáme, že se dobrá 

zkušenost a  nadšení bude postupně mezi 

učiteli a řediteli škol v regionu šířit a že se sku-

pina pedagogů setkávajících se v centru ještě 

zvětší.
Kdo se chce potápět, měl by rozumět fyzice

Hrátky s ledem

Seanova láhev 
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Zpětná vazba účastníků centra

V  rámci pravidelné evaluace jsme provedli dotazníkové šetření účastníků center v  Loděnici. Z  jejich  

odpovědí vyplynuly následující postřehy:

PODPORA KOMUNITY

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 život-

ní situaci. V roce 2021 jsme navíc uvolnili dodatečné prostředky na pomoc lidem ohroženým pandemií 

covidu. Celkem poskytl GRAMOFOND v loňském roce na základě rozhodnutí správní rady 18 finančních 

a věcných darů v celkové hodnotě 1 321 885 korun.

Podpořené projekty a žádosti přehledně:

*adresné dary

Na činnosti Elixíru  
za rok 2021 si účastníci 
centra nejvíce cenili: 

– přístupu k výuce
– metodiky
– pokusů, které  
    provádí sami žáci

Většina účastníků doporučila 
centra Elixíru také dalším učitelům, 
každý v průměru cca 6 kolegům.

Učitelé sdílí své poznatky z centra  
v průměru s dalšími 3 učiteli ze své 
školy, někteří i mimo ni.

Učitelé docházející do centra  
říkají, že díky navštěvování  
centra pozměnili výuku, takže:

– žáci se více zapojují do dění
    v hodině
– žáky hodiny více baví
– v hodinách je nová energie
– žáci přicházejí do hodin
    s vlastními nápady

 Příjemce Poznámka Výše podpory v Kč

  1. Magdaléna, o.p.s. generální oprava vodárny             100 000    

  2. Tři habry, z.s. vánoční sbírka              37 000    

  3. SONS, Středisko výcviku vodicích psů vánoční sbírka              43 000    

  4. *Cesta domů, z.ú. podpora činnosti organizace            130 000    

  5.  Diakonie ČCE – středisko Rolnička  podpora činnosti organizace              50 000    

  6. Individuální dar pomoc člověku ve složité životní situaci              10 000    

  7. Spolek rodičů a přátel Střední zdravotnické školy, Beroun podpora činnosti organizace              10 000    

  8. *Nadace Charty 77 pomoc člověku ve složité životní situaci              25 000    

  9. Diakonie ČCE – středisko Rolnička Dobroběh              15 000    

10. Dětský domov a Mateřská škola Beroun, p.o. hiporehabilitace              21 600    

11. *Nadace VIA dar do nadačního jmění            500 000    

12. Charita Beroun výtěžek charitativního běhu              40 000    

13. Základní škola Loděnice věcný dar: úložné krabice                7 100    

14. Elixír do škol, z.ú. centrum fyziky v ZŠ Loděnice              50 000    

15. Město Žebrák věcný dar: gramodesky Symfonie pro planetku            117 040    

16. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského věcný dar: CD s vánočními koledami           18 307

17. Obec Loděnice tisk Loděnického zpravodaje            127 490    

18. Vinyla, z.s. věcný dar: vinyly pro Cenu Vinyla  20 348

   celkem  1 321 885
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POMÁHÁME SPOLEČNĚ

80 000 pro Tři habry a Vodicí psy
Na přelomu roku 2020 a  2021 se v  GZ Media konala  

v  pořadí již 4. vánoční charitativní sbírka, do které se 

tentokrát zapojilo 84 zaměstnanců. Mohli podpořit 

jinonické středisko výcviku asistenčních psů pro nevi-

domé „Vodicí psi“ nebo spolek Tři habry, který pečuje 

o poutní místo se studánkou a kapličkou nedaleko Lo-

děnice. Ve prospěch spolku Tři habry se podařilo vybrat 

částku 18 041 korun, kterou GRAMOFOND zdvojná-

sobil a  navýšil na rovných 37 000 korun. Na podporu  

„Vodicích psů“ přispěli zaměstnanci částkou 21 511 ko-

run a stejnou sumu a  ještě něco navíc přidal i nadační 

fond GZ. Jinonická organizace pomáhající nevidomým 

a lidem s postižením tak získala celkem 43 000 korun. 

Slavnostní předání symbolických šeků, které bylo 

v  předchozích letech vždy spojeno se setkáním členů 

Zleva: Vladislav Slezák, Jaroslav Svěcený, Jan Florian

Předávání šeků na dálku
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správní rady GRAMOFONDu 

a  zástupců podpořených 

organizací, se tentokrát 

bohužel kvůli covidu-19  

nekonalo. Šeky jsme předa-

li korespondenčně a máme 

radost aspoň z  fotek a  dě-

kovných vzkazů, které nám, 

a hlavně našim zaměstnan-

cům zástupci obou orga-

nizací poslali. Spolek Tři  

habry také připojil infor-

maci o  využití daru – za 

získané peníze vydláždili 

okolí kapličky, a  pozvedli 

tak vzhled poutního místa, 

o které se starají. 

Dětem z DD a MŠ Beroun pomáhá hiporehabilitace

Zleva: Květoslav Pánek, Josef Vlasák (předseda spolku Tři habry) 
a Miloslav Kratochvíl na poutním místě
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Charitativní běh Berounem ovládli běžci z GZ Media
Na začátku září 2021 patřilo berounské Husovo náměstí 5. charitativnímu 

běhu Berounem, který s  podporou GRAMOFONDu pořádala Charita  

Beroun. Na jeho startu se sešlo více než 40 běžkyň a běžců z GZ Media, 

kteří absolvovali trať podél Berounky směrem k  železničnímu mostu 

a zpět po druhém břehu v délce 3,7 km. Před samotným startem závodu 

proběhlo předání symbolického šeku v hodnotě 40 000 korun. Jménem  

GRAMOFONDu ho řediteli Charity Beroun, Petru Horákovi, předala  

Ivana Tomisová, ředitelka Personálně-právního úseku GZ Media. V mužské kategorii běhu bodovali běžci  

v našich barvách, jmenovitě Martin Boháč na 2. místě a Pavel Sedlák, který suverénně zvítězil. 

Dobroběh pro Rolničku v Soběslavi
Dobroběh je dobročinný běžecký závod, který v  Soběslavi již řadu let pořádá Diakonie Rolnička ve  

spolupráci s dalšími organizacemi a dobrovolníky z řad vojáků. Výtěžek Dobroběhu je určen na podpo-

ru dobrovolnického centra Diakonie Rolnička, 

které pomáhá dětem i  dospělým s  mentálním 

a kombinovaným postižením ze Soběslavi a okolí.  

V roce 2021 pro dobrou věc běželo a šlo 316 dětí 

a  dospělých, kteří na podporu Rolničky pomoh-

li získat úctyhodných 102 000 korun. Částkou  

15 000 korun tento běh podpořil i GRAMOFOND 

a jsme rádi, že se do něj zapojilo také několik na-

šich zaměstnanců.

Ředitel Charity Beroun Petr Horák s Ivanou Tomisovou,  
ředitelkou právně-personálního úseku GZ Media
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Cena GRAMOFONDu 2021
Letos již potřetí byla vyhlášena Cena GRAMOFONDu. Získat ji mohl každý, kdo ve svém volném čase bez 

nároku na honorář pomáhá tam, kde je to potřeba. Celkem se sešlo 7 nominací, z nichž správní rada naše-

ho nadačního fondu vybrala tu vítěznou. Cenu získal František Pospíšil, který pracuje v galvance a který se 

ve volném čase již více než 4 roky věnuje malým rybářkám a rybářům v zájmovém kroužku v Loděnici. Jeho 

samotného do tajů rybaření zasvěcoval před lety v podobném kroužku pan Červenka, který v minulosti 

také pracoval v Gramofonce. Když před časem pan Červenka zemřel, požádal Františka předseda loděnic-

kého rybářského svazu, pan Dostál, aby se vedení kroužku pro malé děti ujal. 

František začal před 4 lety s přibližně  6 dětmi a v současné době jich má v kroužku téměř 20. Scházejí se 

každé pondělí u továrního rybníka, kde se věnují především praxi. Teorie se probírá v zimě, kdy se malé ry-

bářky a malí rybáři scházejí v loděnické základní škole. Pro děti pořádá svaz také pětidenní letní soustředění  

v Hradci u Kadaně. Na otázku, proč to vlastně dělá, odpovídá František jednoznačně: „Jednak proto, že 

mě to baví, ale taky proto, že můžu předat mladší generaci to, co jsem se sám díky rybářskému kroužku  

naučil,“ uzavírá držitel Ceny GRAMOFONDu, který spolu s  oceněním získal také peněžitou odměnu ve  

výši 10 000 korun. 

František Pospíšil s úlovkem
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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 2021 opakovaně objevily také v Berounském deníku. 

Předání šeku na 40 tisíc korun od společnosti GZ Media se 

událo před hlavním během. Tu zastoupila Ivana Tomisová, 

ředitelka právně-personálního úseku. „Jsem moc ráda, že 

mohu předat šek za Gramofond, který je nadačním fondem 

společnosti GZ Media. Letos to je už počtvrté a jsme moc 

rádi, že můžeme podpořit právě Charitu Beroun, protože to 

je jeden z účelů Gramofondu, a sice podporovat organizace 

a potřebné osoby z našeho okolí,“ řekla Tomisová, která se 

také běhu zúčastnila.

březen
2021
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5. GRAMOFOND v číslech
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

   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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