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Základní informace
Název: Nadace Preciosa (anglicky: The Preciosa
Foundation). Sídlo (adresa) a kancelář: Opletalova 17,
466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika. Telefon:
ústředna 488 115 111, linka 354 (ředitel) nebo linka 393
(sekretariát Nadace), fax: 488 115 609, e-mail: info@
nadace.preciosa.cz. Internet: www.nadacepreciosa.cz
(možný přístup i přes stránky www.preciosa.com)
IČO: 60254092, DIČ: CZ - 60254092. Bankovní účet
číslo: 1291420287/0100 u Komerční banky, pobočka
Jablonec nad Nisou (slouží také k poskytování finančních
korunových darů ve prospěch činnosti Nadace).
Právní forma: nadace reg. podle Zákona č. 227/1997 Sb.,
O nadacích a nadačních fondech. Nadace je nestátní
neziskovou organizací. Datum založení: 28. 12. 1993,
registrace v rejstříku od roku 1998 (rok zřízení tohoto
rejstříku). Registrace: rejstřík nadací vedený Krajským
soudem v Ústí nad Labem čj. oddíl N, vložka 14.

Význam kouzel je v dnešním moderním
a uspěchaném světě často opomíjen. Přitom
kouzelné momenty hrají významnou
roli ve sklářském regionu a v životech lidí
z Křišťálového údolí celá století. Již 25 let tyto
kouzelné momenty aktivně vytváří i Nadace
Preciosa a k tomuto výročí jsme si dovolili
výroční zprávu věnovat těm skřítkům, duchům,
vílám a dalším kouzelným bytostem, které
dělají náš život lepším.

Anotace
Tento atlas vznikl díky každodenní neúnavné práci týmu
Nadace Preciosa a prezentuje výsledky jeho nadšení
a zapálení pro dobrou věc. Každý jednotlivý počin má za
sebou nějaký silný příběh spojený s Křišťálovým údolím,
které je domovem nejen pro lidi, ale i pro kouzelné bytosti,
které tu s nimi žijí v harmonii. Nápad na kouzelné bytosti
Křišťálového údolí ožil díky šikovné ruce ilustrátora
Přemka Ponáhlého, který jim vdechl život. Jejich smyslem
je ukázat, že kouzla mají místo v životě každého z nás.
Podpora Nadace Preciosa je často právě takovým
kouzlem, které může měnit životy stejně nezištně, jako by
je měnily kouzelné bytosti. Často je to právě jen myšlenka,
že za vámi někdo stojí a podá vám pomocnou ruku, která
dokáže vyčarovat naději a víru v kouzla.

Andrea Kroupová
ředitelka Nadace Preciosa

p ř e d s tav e n í

O Nadaci
Preciosa,
hodnotách
a fondech

f o n dy n a d a c e p r e c i o s a

Nadace podporuje obecně prospěšné činnosti především
v Libereckém kraji a v místech, kde se zrodila a působí
společnost Preciosa. Orientuje se na organizace a občanské
iniciativy, které se v této oblasti již osvědčily a získaly
u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují
přes jednotlivé fondy do zdravotnictví, školství, kultury,
sportu, ekologie, vědy, sociální péče a individuální sociální
pomoci fyzickým osobám v nouzi.

Fond sportu

Fond kultury a umění

Fond individuální pomoci

Věnuje pozornost zejména sportovním oddílům
orientovaným na volnočasové aktivity dětí a mládeže,
působícím především v libereckém regionu. Podílí se
na úhradě nákladů na pořízení sportovního vybavení
nebo obnovu sportovních zařízení, přispívá na pořádání
sportovních akcí. Významnou pozornost věnuje
především zimním sportům, např. již řadu let podporuje
jablonecký lyžařský oddíl Ski klub Břízky. Fond má také
mnohaletý patronát nad letní prázdninovou akcí pro děti
„Týdny pohybu hrou“, konanou ve sportovním areálu
vysokoškolských kolejí v Liberci-Harcově.

Přispívá především regionálním zájmovým sdružením
a organizacím při realizaci různorodých kulturních
aktivit, například pěveckým sborům a hudebním
souborům. Podporuje výstavnictví v oblasti umělecké
tvorby a vytváření trvalých kulturních hodnot.
V předchozích letech přispěl na rekonstrukci a vybavení
interiérů historicky významných budov.

Soustředí se na pomoc zdravotně i jinak postiženým
osobám a lidem v okamžité nouzi, přičemž přihlíží
k naléhavosti a sociálnímu postavení žadatelů a jejich
rodin. Od roku 2004 je udělování nadačních příspěvků
fyzickým osobám řízeno jako samostatný podfond
sociální činnosti dle zvláštních interních pravidel.

Fond zdraví

Fond vzdělávání

Fond vědy a výzkumu

Fond ekologie a životního prostředí

Přispívá veřejným zdravotnickým zařízením na
aktivity podporující rekonvalescenci pacientů a nákup
vybavení. Občanským neziskovým organizacím na
léčebně preventivní akce – rehabilitace a rekondiční
pobyty zdravotně postižených osob. Spoluorganizuje
preventivní očkování proti chřipce a podporu vzdělávání
v oblasti zdravotní péče. Poskytuje příspěvky na lékařsky
odůvodněnou péči, která není hrazena zdravotními
pojišťovnami. V rámci Fondu zdraví vznikl vlastní
projekt Nadace Preciosa, a to tvoření se seniory, kteří
jsou dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnicích nebo na
LDN v regionu, v centrech pro seniory nebo domovech
důchodců. Do projektu je zapojena většina těchto zařízení
a pomáhá 40 dobrovolníků.

Podporuje materiální vybavenost vysokých, středních
i základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami
a zařízením. Pokračuje v projektu stipendijního systému
na podporu nadaných studentů a doktorandů vybraných
technických vysokých škol a univerzit. Od roku 2003
je Nadací každoročně vypisováno grantové řízení
orientované na podporu uměleckých škol, technického
školství i dalších oblastí vzdělávání.

Podporuje vybrané vědecko-výzkumné projekty,
badatelskou činnost muzeí a tvorbu jejich sbírek.
Na vysokých školách realizoval udělování cen Nadace
za významnou studentskou odbornou nebo závěrečnou
práci. Podílel se na financování zařízení pro základní
i aplikovaný výzkum ve prospěch veřejnoprávních institucí
nebo vysokoškolských vědecko-výzkumných pracovišť.
Dosud v minulosti nejrozsáhlejší akcí tohoto typu bylo
darování celkem sedmi environmentálních elektronových
mikroskopů v celkové hodnotě mnoha milionů korun
významným českým vědeckým institucím. Fond vědy
a výzkumu byl v roce 2019 sloučen s Fondem vzdělávání,
tak aby společně podpořily vědu a výzkum v oblasti
sklářství, jejichž doménou jsou dnes hlavně vysoké školy.

Orientuje se především na organizace, jejichž posláním
je zlepšování životního prostředí a podpora trvale
udržitelného rozvoje v oblasti Liberecka a související
publikační činnost. Fond se věnuje problematice obnovy
místních exhalacemi poškozených lesů Jizerských hor.
Dlouhodobě podporuje ZOO Liberec.
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Nadace v číslech

na dac e p r e c io sa v č í s l e c h

31 dětí

250 000 Kč

Nadace Preciosa je jedním ze sponzorů babyboxu v jablonecké nemocnici. Náklady na pořízení babyboxu jsou
250 tis. Kč. Za pět let pomohly babyboxy zachránit 31 dětí.

Nadace Preciosa uspořádala v roce 2019 charitativní
koncert Lucie Bílé, která vystoupila bez nároku na
honorář. Výtěžek ze vstupného putoval na veřejnou sbírku
Anděl, konkrétně na pomoc rodinám – maminkám, které
na péči o handicapované děti zůstaly samy.

250 m ilionů
Za dvacet pět let věnovala Nadace
Preciosa na dobročinné účely víc než
250 milionů korun. Peníze od Nadace
Preciosa pomohly v uplynulých 25 letech
především v Libereckém kraji, kde
působí stejnojmenná sklářská firma.

40 dobrovolníků

Dělení prostředků

500 zaměstnanců

12. místo

Kromě stálého týmu Nadace Preciosa, který tvoří pouze
tři lidé, se aktivity Nadace opírají o dobrovolníky. V roce
2019 jich bylo již čtyřicet, ale zájem o služby Nadace je tak
velký, že Nadace Preciosa hledá další.

Největší díl, a to 29 %, byl věnován na sociální
a humanitární oblast. Dalších 22 % prostředků bylo
poskytnuto pro oblast zdraví, prevence a podporu seniorů.
Kultura, umění a podpora ekologických aktivit obdržely
20 % všech prostředků, stejně jako fond na podporu
vzdělání a vědy. Zbylých 11 % se věnovalo na sport.

Více než 500 zaměstnanců firmy Preciosa přispívá
každoročně na provoz Nadace. Velká část zaměstnanců
přispívá pravidelně a jiní stojí za úspěchem veřejné sbírky
Křišťálové tvoření. Této podpory si velmi vážíme.

Fórum dárců zařadilo Nadaci Preciosa na seznam
firemních nadací jako dvanáctou nejvýznamnější.
Fórum dárců ocenilo, že úsilí Nadace Preciosa směřuje
dlouhodobě do sklářského regionu zvaného Křišťálové
údolí, kde zaměstnává Preciosa zhruba čtyři tisíce lidí.

30 tisíc

Stovky projektů

Přes 1 000 000 Kč

Stovky stipendií

Tolik je průměrná cena jednoho defibrilátoru. Díky
Nadaci Preciosa se podařilo instalovat již několik těchto
život zachraňujících přístrojů v regionu Libereckého
kraje. A budeme pokračovat dál. Nadace také přispívá na
pravidelnou údržbu defibrilátorů.

Nadace Preciosa ročně pomůže finanční částkou
a věcnými dary asi 550 projektům a individuálním
žádostem. Podpora je určena na zajímavé projekty
v regionu, rozvoj komunitního života, záchranu děl
a kulturních památek, provoz malých sportovních oddílů.

Veřejná sbírka s názvem Křišťálové tvoření za čtyři roky
její existence pomohla lidem a projektům částkou přes
milion korun. Nejvíce se vybere zejména na konci roku,
ale sbírka Křišťálové tvoření probíhá i po zbytek roku.

Z fondu na podporu školství Nadace Preciosa již 21
let vyplácí stipendia studentům několika středních
a vysokých škol. Například pro Technickou univerzitu
v Liberci Nadace vyplatila už okolo 3,7 milionů korun za
studijní výsledky a práce studentů. A podobnou částkou
podpořila i VŠCHT v Praze, kde jsou jedny z posledních
sklářských oborů.
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z a c h o vá n í s k l á ř s t v í
v regionu

~
Duch Třpytus Průzračný je patronem tradice výroby českého skla,
která se přenáší z generace na generaci už víc než čtyři století.
V poslední době však tento patron sklářství poněkud „upadá na
duchu“. Pro mladé generace už není tak zajímavý. Nadace Preciosa
ho nejenom udržuje při životě, ale vlévá mu novou krev do žil.
Nadace Preciosa aktivně podporuje výuku sklářství v regionu,
podporuje Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a další
aktivity cílené na udržení a pozvednutí image sklářství v regionu.
Patří sem například i podpora soutěže Mistr křišťálu, která
umožňuje mladým designérům navrhnout a vyrobit dílo ze skla.
Dále pak spolupořádání Mezinárodního trienále skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou nebo stipendia pro všechny sklářské obory
a podpora odborných škol.

duch sklářství

Třpytus Průzračný
Třpytus patří mezi
nejužitečnější skřítky.
Nejčastěji ho lze spatřit ve
sklářských pecích, přičemž
dobře vyhřátou výheň
skřítek běžně obývá bez
přestávky i několik dekád.
První výskyt na území
Křišťálového údolí je v
kronikách datován k roku
1548. Od té doby si skláři
život bez něj nedokážou
představit.
11
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podpora místních
požárníků

~
Skřítek ohně, se kterým žijí lidé Křišťálového údolí už mnoho
století, je svou podstatou dobrák. Díky tomuto skřítkovi se daří
udržovat sklářské pece v chodu a měnit písek v křišťál. Ale někdy
si skřítek vyjde na procházku do lesů a vesnic Křišťálového údolí
a je z toho doslova oheň na střeše.
Nadace Preciosa aktivně podporuje jeden nejrozšířenějších
kroužků pro děti v Křišťálovém údolí, kterým jsou hasiči.
Nadace podporuje zejména malé hasičské kluby a to v místech,
kde nejsou žádní jiní sponzoři a které by bez pomoci nejspíš
neexistovaly. Každoročně proto pomůžeme několika desítkám
místních hasičských klubů, aby si mohli koupit savice, proudnice
nebo jezdit na soutěž hasičských družstev.

skřítek ohně

Jiskroň Žhnoucí
Jiskroň je už od úplného
začátku zapálený do práce se
sklem, i když občas dokáže
skláře pěkně potrápit. Bez
jeho pomoci by žádná výheň
nedokázala přetvořit písek
v třpytivou krásu, ale občas
se projeví jeho horká hlava,
a to je pak třeba přivolat na
pomoc požárníky. I do toho
nejmenšího skleněného
kamínku vkládá Jiskroň kus
sebe a při správném světle ho
lze spatřit, jak uvnitř tančí.
13
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o b n o va l u s t r ů
v k ř i š ťá l o v é m ú d o l í

~
Tato víla přináší světlo z Křišťálového údolí do celého světa už
mnoho generací. Její světlo svítilo i na císařském dvoře za Marie
Terezie a její jiskra nepohasla do dnešních dnů. A když světla
zhasnou v jenom z nejhezčích kostelů Křišťálového údolí, tak víla
nelení a postará se o restaurování lustru do jeho původní krásy.
Nadace Preciosa přispěla na obnovu kulturní památky, lustru
v kostele sv. Anny v Tisé, který byl zničen za komunismu
neodbornou manipulací. Podobných projektů je víc. Například
Severočeské muzeum v Liberci se chlubí neobyčejným svítidlem –
zhruba 250 let starým lustrem od Františka hraběte Clam-Gallase.
Nadace Preciosa opět hradila jeho restaurování.

víla světla

Zářilka Věčná
Víla se nejčastěji vyskytuje
tam, kde dlouhodobě
schází světlo. Hlavní místo
výskytu jsou údolí a malé
vesničky Křišťálového údolí.
Má v oblibě staré zříceniny
a čerstvě rekonstruované
historické budovy.
Rozsvěcuje však také lustry
v luxusních hotelech po
celém světě, na prestižních
veletrzích nebo na
dechberoucích jachtách.
15
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podpora místních
sp ortovních klubů

~
Tento veselý trpaslík se musí pořád hýbat. Na zadku neposedí
ani chvíli. V létě nazouvá kopačky a po zápase hned bere do ruky
kanoistické pádlo. V zimě ho není možné potkat bez bruslí na
nohách nebo běžkařských holí v ruce. Proto mu časem narostl
druhý pár rukou, aby všechno to sportování stíhal.
Nadace Preciosa podporuje sport v regionu, a to zejména malé
vesnické kluby, které by bez podpory Nadace zanikly. Ve spolupráci
s fotbalovým klubem FC Slovan Liberec zorganizovala charitativní
aukci originálních hráčských dresů, jejíž výtěžek pomohl mladým
sportovcům. Podporujeme také místní kajakáře, ze kterých se jeden
umístil na 3. místě na MS. Nebo spoluorganizujeme nejdelší závod
handicapovaných handbikerů na světě.

trpaslík neposeda

Alfons Všechnostih

Trpaslík je známý častým
stěhováním za ideálními
podmínkami. Vyznačuje se
tím, že nedokáže chodit,
pouze klusat. Charakteristický
je neustále zvýšený tep, ať už
v důsledku právě probíhající
sportovní aktivity, nebo
nadšením z té nadcházející.
Trpaslíka je možno vidět
pouze při zvýšené aktivitě,
a proto se zjevuje zejména
neposedným dětem.
17
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podpora umění
a k r e at i v i t y

~
Ať už se jedná o výtvarné nebo hudební umění, profesionální divadlo nebo
amatérské šperkařství, Tvořilka Barevná je vždy připravena přiložit svou ruku
k dílu. Tvořilka se ráda zdobí a má slabost pro všechny šperky a módu. Krásu
vidí ve všem kolem sebe, v lidech, jejich činech i místech, kde žijí. Nejčastěji se
vyskytuje tam, kde se lidé dobře baví. Její přítomnost poznáte tak, že vám čas v její
společnosti uteče jako voda a zůstane vám z toho dobrý pocit.
Nadace Preciosa podporuje „kreativního ducha“ Křišťálového údolí mnoha
způsoby. Počínaje podporou uměleckých pěveckých sborů (od dětí po seniory),
podporou výstav v muzeích a galeriích až po podporu rekonstrukce libereckého
divadla (navrácení do původního stavu). Nebo podpora Krajské vědecké knihovny
v Liberci, kde Nadace přispěla na nové krásné publikace o módě, její historii,
tvůrcích a sklářském a šperkařském řemeslu. V neposlední řadě pořádáme
kreativní workshopy s názvem Křišťálové údolí pomáhá, které jsou určeny pro
děti, handikepované, seniory a na charitativních akcích i pro veřejnost.

múza jiskřivá

Tvořilka Barevná
Tvořilka Barevná se vyznačuje
tím, že ji vždy dříve slyšíte,
než vidíte. Má neustále píseň
na rtech, kterou dokáže
pozvednout každou mysl a
navodit tu správnou tvůrčí
náladu. Za jejím hlasem
ovšem nezaostává ani její
vzhled, neboť Tvořilka miluje
vše krásné.
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f o n d š k o l s t v í a v z d ě l ává n í

1.

2.

3.

5.

Cena pro nadané děti

Ceny Nadace pro nejlepší vědecké práce

Kufříky pro prvňáčky

Mistr křišťálu

Nadace Preciosa podporuje soutěž Cena pro nadané
pořádanou městem Jablonec n. Nisou. Porota soutěže
oceňuje žáky jabloneckých základních a středních škol
ve třech kategoriích – studium, umění a sport. Výjimečné
ceny se udělují za mimořádný počin, kterým je například
záchrana lidského života nebo nezištná pomoc handicapovanému člověku. Nadace je patronem právě této
kategorie. Ocenění putovalo například žákům třídy 5. B
Základní školy Arbesova pod vedením třídní učitelky
paní Vackové, kteří samostatně vymysleli a následně
zrealizovali akci na tělo pro těžce handicapovanou
osmiletou holčičku Barunku, sestřičku jednoho z dětí.
Spolužáci se spontánně rozhodli zapojit do celorepublikové
soutěže „Srdce láskou darované“ a vymysleli projekt
„Srdce pro Barunku“, který je speciálně určený pro její
postižení a napomáhá k jejímu rozvoji.

V rámci podpory vysokoškolského vzdělávání v technic
kých oborech je Nadace Preciosa patronem hned několika
projektů. Prvním z nich je Stipendijní fond Nadace
Preciosa na TUL. Jeho cílem je ocenit vynikající výsledky
studentů prezenční formy studia technických oborů.
Nadace věnuje do fondu každoročně prostředky s cílem
podporovat formou stipendií nadané studenty, přednostně
pak ty, jejichž studium souvisí s předmětem činnosti
Preciosa s.s. Druhým projektem jsou pak Ceny Nadace
Preciosa na VŠCHT. Ceny jsou určeny absolventům
magisterského studia na FCHT. Laureáty jsou tradičně
autoři vynikajících diplomových prací v oboru.

Nadace Preciosa finančně podpořila zapojení Libereckého
kraje do projektu „Kufříky pro prvňáčky – Bezpečně do
školy i do přírody“. Hlavní téma akce i obsahu kufříku je
bezpečnost našich nejmenších, kteří dnem nástupu do
škol vstupují i do silničního provozu. Dárky v kufříku mají
pomoci dětem lépe se na silnicích orientovat a naučit se
určitá bezpečnostní pravidla. Součástí balíčku dárků jsou
také „zdravé dobroty“, vybavení do školy anebo hračky
pro zvýšení manuální zručnosti. Potěšit je a zároveň
poskytnout informace pro jejich bezpečnost – to je účelem
tohoto dárku. Nenásilnou formou děti poučit, jak se
chovat na ulicích a v přírodě bezpečně.

Každý rok Nadace podporuje uspořádání soutěže Mistr
křišťálu. Cílem soutěže je prohloubení spolupráce firmy
Preciosa zejména se studenty, ale i absolventy vysokých
a středních technických a uměleckých škol. Všichni
soutěžící se účastní bezplatného workshopu s ukázkou
výroby. Díla vytvořená v rámci soutěže jsou prezentována
před laickou i odbornou veřejností. Finalisté soutěže
dostanou příležitost zrealizovat své dílo fyzicky, tedy musí
do praxe. Vítěz soutěže je vyhlášen v rámci Designbloku.

4.

6.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Stipendia a ceny Nadace Preciosa

Nadace Preciosa podporuje Krajskou vědeckou knihovnu
v Liberci. Nově je možné zde najít krásné publikace
o módě, její historii, tvůrcích a řemeslu, tedy i sklářském
a šperkařském. A kromě finančního daru na nákup těchto
publikací darovala Nadace pro ty nejmenší a nejtvořivější
perličky, perle a křišťálové kameny na tvořivé dílničky.

Fond pro vzdělávání pravidelně podporuje studenty
a mladé lidi s vynikajícími studijními výsledky. Dále
podporujeme přínosné studentské vědecké práce
zaměřené zejména na sklářství a další příbuzné obory,
ale i sociálně slabé a handicapované studenty podporuje
Nadace Preciosa prostřednictvím jednoho ze svých fondů
– Fondu vzdělávání.

4.
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Zlatý poklad na zámku Sychrov

Obnova akustiky v divadle F. X. Šaldy

Renovace Hejnické madony

Trienále skla a bižuterie

Zámek Sychrov láká na znovuotevřený prohlídkový okruh
zvaný Zlatý poklad, jehož základ tvoří ojedinělá kolekce
16 plastik a šperků klenotníka Františka Khynla, jehož
dílo má vysokou uměleckořemeslnou úroveň klasického
směru českého klenotnictví. Vystavená kolekce je velice
různorodým souborem, nejenom co se týče materiálové
stránky, tematického zaměření, ale i provedení (od
bronzových reliéfů Apokalypsy ke stříbrným a zlatým
plastikám na plaketách nebo podstavcích až k robustním
šperkům). Celá reinstalace prohlídkového okruhu, který
dostal název Zlatý poklad, byla výrazným způsobem
podpořena Nadací Preciosa.

Nadace Preciosa se rozhodla podpořit zpracování akustické
studie pro liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Důvodem
k tomu je, že historická budova divadla po rekonstrukcích
provedených v 50. a 80. letech minulého století utrpěla
necitlivým zásahem v oblasti akustiky. Záměrem divadla
je nechat zpracovat akustickou studii, která by pomohla
zjistit příčiny problémů a navrhla možná řešení zlepšení
situace. Bohužel se v tuzemsku nepovedlo nalézt firmu,
která by nabídla požadovanou studii v odpovídající
kvalitě, proto byla, na základě doporučení odborníků,
oslovena renomovaná belgická firma s dlouholetou tradicí
Kahle Acoustics.

Neobyčejné štěstí měla jedinečná mozaika s motivem
Hejnické madony, ukradená před lety z libereckého
hřbitova. Unikla zkáze a po důkladné restauraci za
podpory Nadace Preciosa se stala exponátem libereckého
Severočeského muzea. Mozaika sestává odhadem z více
než tisíce drobných dílků, vyměněných jich při restauraci
bylo přes stovku. V budoucnu bude možné mikromozaiku
s Hejnickou madonkou obdivovat v nově vzniklé expozici
uměleckých řemesel.

Mezinárodní trienále skla a bižuterie se zaměřuje na
prezentaci toho nejlepšího, co se ve skle, bižuterii a šperku
objevilo v uplynulých třech letech, a to nejen na českém
trhu, ale též v oblasti umění a školství. Nadace Preciosa je
jedním z partnerů akce a dlouhodobě podporuje Muzeum
skla a bižuterie v jeho snaze o mezinárodní propagaci
sklářského řemesla.

5.

Pavilon slonů v liberecké ZOO
ZOO Liberec byla první zoologickou zahradou v České
republice. První zvíře, které zde mohli lidé obdivovat
a bylo v té době velkým lákadlem, byl slon. Dnes jsou
v liberecké ZOO k vidění dvě slonice – Rání a Balu. Nadace
Preciosa podporuje přestavbu slonince v moderní pavilon.
Za dobu vzájemné spolupráce pomohla nadace liberecké
ZOO částkou 2 000 000 Kč. Na podporu slonů Nadace
také vyhlásila veřejnou sbírku Křišťálové tvoření pomáhá
a lze na ni u vchodu do ZOO přispět částkou 50 Kč.

4.
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Cesta za snem

Memoriál Adama Martenky

Zimní kvadriatlon v Bedřichově

Z operačního stolu na olympiádu

Nadace Preciosa je jedním z hlavních partnerů projektu
Cesta za snem, který se zaměřuje na boření hranic
mezi handicapovanými a nehadicapovanými lidmi.
Nadace projekt podporuje nejen finančně, ale aktivně se
svým týmem složeným ze zaměstnanců firmy a handi
capovaných lidí účastní jednotlivých akcí, které Cesta za
snem pořádá. Cílem těchto akcí je pak zviditelnit lidi s
postižením a ukázat, že můžou žít plnohodnotný a aktivní
život. Dát člověku zážitek, který má sílu změnit jeho
pohled na svět, poslat ho na správnou cestu díky novým
kamarádům, pomoci mu objevit nové možnosti, dodat
odvahu, motivaci, sílu.

Nadace Preciosa podpořila nádhernou velkou trofejí
třetí ročník Memoriálu Adama Martenky. Tento
turnaj v halové kopané mládeže podporuje Nadace již
od prvního ročníku. K podpoře se přidal i FC Slovan
Liberec, který připravil překvapení v podobě návštěvy
dvou prvoligových hráčů FC Slovan Liberec, kteří
předali klukům ceny a na závěr jim podepsali kalendáře
a kartičky.

Díky podpoře Nadace Preciosa startovalo šest firemních
týmů na Zimním kvadriatlonu v Bedřichově, jehož
součástí je i Otevřené mistrovství ČR v kategorii
Handicapovaný & Nehandicapovaný. Zimní kvadriatlon
znamená kombinaci běžky, 2x skicross, 4x biatlon
a závodní dvojice, kde primární je kategorie handicapovaný
& nehandicapovaný sportovec, ale můžou se zúčastnit
i zdravé páry a člověk & pes. A výsledkem jsou nová
přátelství, nadšení, pomoc druhým a snad i ten výkon
a místa týmů Preciosa na stupních vítězů.

V roce 2013 se při tréninku Veronice Zvařičové z minuty
na minutu zastavila slibně se rozvíjející biatlonová kariéra.
Během tréninku, ve značné rychlosti, došlo na křížení
tratí k čelní srážce s jedoucím autem. Biatlonistka zůstala
ležet na trati – četné zlomeniny a pohmožděniny v oblasti
hlavy, tříštivá zlomenina lopatky, zlomenina klíční kosti,
zlomená lýtková kost a přetrhané vazy v kotníku i koleni…
to jsou jen některá ze seznamu zranění. Nikdo nevěděl,
co bude dál, sportovkyně bojovala v první řadě o svůj
život a po operacích skončila s pěti plíšky v obličeji, v těle
s dvanácti šrouby a v klíční kosti s dvěma kousky kovu.
Od začátku rekonvalescence mluvila bojovně o návratu.
Bohužel vleklé zdravotní potíže ji při přípravě vyřadily
i z tréninkového B-týmu. Ani to ji nezlomilo, ale kde
vzít peníze na přípravu na olympiádu? Nadace Preciosa
finančně podpořila tuto sportovkyni s bojovným srdcem
v její přípravě a úspěch se dostavil! Nominace i potvrzená
účast na olympiádě v korejském Pchjongčchangu se
vyplnila, a i když bohužel chyběla finální nominace do
závodu (byla pátá, tedy jako náhradnice, a kolegyním se
dařilo) – sen o překonání sama sebe a návrat mezi špičku
se i díky Nadaci Preciosa naplnil.
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Splněné sny 130 kluků

Fandíme dětem, které se hýbou

Letní kvadriatlon

Bronz z mistrovství světa

Stát na prvoligovém trávníku! Běhat na hřišti Slovanu!
Hrát a trénovat s hráči Slovanu! Stát v brance, kde stojí
prvoligový brankář! To jsou sny malých fotbalistů
z regionálních klubů v malých obcích a vesnicích.
Díky Nadaci Preciosa mohli toto vše v jediný den prožít!
U příležitosti oslavy výročí 25 let Nadace Preciosa jsme
se zaměřili nejen na partnery, podporovatele a dárce, ale
také na ty nejmenší. Při pořádání velkého sportovního dne
s Preciosou a ve spolupráci se Slovanem Liberec Nadace
Preciosa pozvala 6 malých regionálních klubů s jejich
malými fotbalisty na Slovan. Pečlivě jsme vybrali ty kluby,
které trénují naši zaměstnanci nebo skláři, a to proto, že si
vážíme všech našich kolegů z Preciosy, kteří se ve volném
čase věnují dětem, rozvíjejí jejich týmového sportovního
ducha a dělají to již léta a s nadšením. Jednalo se mnohdy
o opravdu malé obce, protože chceme, aby tady mladé
rodiny zůstávaly, žily. A jaké dojmy jsme zanechali?
To asi nejlépe shrnuje věta jednoho z nejmenších
účastníků: „Tak to bylo teda hustý. Už vím čím budu – budu
fotbalistou!“

Na kole i na vodě, důležité je začít! Sedm závodů a více
než třináct stovek dětí na startu – i tak Nadace Preciosa
podporuje sportovní aktivity v regionu. V libereckém
sportovním areálu Vesec proběhl s podporou Nadace
Preciosa jeden ze série závodů Elevent Dětského MTB
Cupu. Mezi dlouhodobě podporované patří i TJ Delfín
v Jablonci nad Nisou. V tomto klubu se daří vychovávat
úspěšné závodníky, dokonce i mistry světa. Jedním
z takových je i Ondřej Tunka, který z jabloneckého oddílu
vzešel a v roce 2015 se po přestupu do oddílu USK Praha
stal členem reprezentačního družstva ČR. Ondřej získal
ve vodním slalomu ve Francii dva tituly mistra světa, a to
v kategorii K1 muži (kajak) a v kategorii hlídky K1 muži.

Plavání, střelba, jízda na kole a plavba na kánoi. Obyčejné
disciplíny, plněné neobyčejnými lidmi. Hlavní podmínkou
závodu je účast smíšených týmů lidí s handicapem
a bez handicapu. Tým Preciosy každoročně přijíždí
obhajovat její barvy. Součástí celé akce byla i módní
přehlídka, na kterou poskytla šperky Preciosa Beauty,
a přehlídkové molo tentokrát patřilo handicapovaným
dívkám.

„Musím se vždy rozhodovat ve zlomku vteřiny, koukat
na rotaci a ještě míček umístit tak, abych mu nenahrál“,
říká pan Suchánek, sedmý hráč světového žebříčku
handicapovaných stolních tenistů. Z mistrovství světa
ve Slovinsku přinesl bronzovou medaili po nelítostném
finálovém boji s Francouzem Lamiraultem. Nadace
Preciosa podporuje sportovní přípravu pana Suchánka
formou rehabilitací i příspěvku na cestovné na turnaje,
protože sportovní příprava není jednoduchá. Například
pro nominaci na paralympijské hry v Tokiu je podmínkou
absolvování nejméně čtyř mezinárodních turnajů
a mistrovství Evropy nebo mezinárodní turnaj na jiném
kontinentu.
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Projekt Senioři tvoří

Projekt Tváří v tvář

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie

Světový den proti násilí na seniorech

Dobrovolníci Nadace Preciosa pořádají tvořivé
workshopy pro dlouhodobě nemocné, ležící seniory na
LDN a v nemocnicích, ale i pro ty, kteří docházejí do
denních stacionářů nebo žijí v domovech důchodců.
Kromě možnosti vyrobit něco krásného z křišťálových
komponentů, korálků a perliček takto strávený čas přináší
nemocným a starým lidem nové podněty, pomáhá jim
navázat nové vztahy a ukázat, že o ně někdo má zájem.

Setkání generací Tváří v tvář je nový projekt Nadace
Preciosa, který se zaměřuje na podporu seniorů. Jeho
cílem je prohloubení mezigenerační komunikace,
realizace seniorů mimo domovy důchodců a získávání
nových podnětů. Jedinečnost projektu spočívá v tom,
že spojuje generace přes společný koníček – malování.
Vznikají tak dvojice tvořené seniory a žáky základní školy,
kteří se navzájem malují a u toho sdílí své zkušenosti,
radosti, starosti. Výsledné práce je možné si prohlédnout
ve vestibulu budovy ředitelství Preciosa, a.s.

Nadace Preciosa umožnila Ústavu chirurgie ruky
a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou koupi
distrakčního aparátu, který se používá pro léčbu
deformovaného zápěstí. Zevní distrakční aparát byl
poprvé „namontován“ na ruku desetiletého Josefa, který
trpí vzácnou vývojovou vadou. Aparát, který za čtvrt
milionu pořídila Nadace Preciosa, bude mít chlapec na
ruce až půl roku. Obsluhovat jej musí doma rodiče, kteří
přístroj pomocí šroubů posunují. Josefovi tak vytáhne
ruku co nejdál nad konec loketní kosti, aby mohli lékaři
narovnat zápěstí.

Statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s jabloneckou Diakonií ČCE a Centrem sociálních služeb
pořádá každoročně slavnostní koncert ke Světovému
dni proti násilí na seniorech. Při této příležitosti, jako
tradičně, ocenil primátor Petr Beitl osm pracovnic
v sociálních službách titulem Jablonecká pečovatelka.
Jedním z partnerů koncertu se stala i Nadace Preciosa,
díky které oceněné pečovatelky získaly křišťálový šperk
od Nadace Preciosa. Zároveň si diváci před představením
a o přestávce mohli za 50 korun koupit speciální andílky,
a přispět tak do veřejné sbírky s názvem Anděl – Křišťálové
tvoření pomáhá.
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ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec

Domov a Centrum denních služeb

Hospic sv. Zdislavy

Nadace Preciosa se zapojila do projektu Strom splněných
přání a společně se zaměstnanci firem skupiny Preciosa
připravila vánoční dárky pro děti z MŠ pro tělesně
postižené Liberec. Dobrovolníci se pak mohli zúčastnit
besídky ve školce, kde došlo k předání dárků. Nadace také
školku podporuje finančně a hradí pořádání letních výletů
pro děti, které vzhledem k jejich tělesným a zdravotním
omezením vyžadují například zvláštní dopravu atp.

Nadace Preciosa zakoupila stropní zvedací systém pro
postižené osoby pro Domov a Centrum denních služeb
v Jablonci nad Nisou, které poskytuje ambulantní a
pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tento
stropní zvedací systém usnadní péči o nepohyblivé klienty
Domova a pomůže zlepšit kvalitu jejich péče i života.

Nadace Preciosa podporuje Hospic sv. Zdislavy již od
jeho vzniku v roce 2009. Podpora Nadace se soustřeďuje
zejména na rozptýlení klientů. Nadace například podpořila
instalaci akvária s rybičkami v hospicové čajovně, o které se
starají klienti. Nadace také uspořádala tvořivý workshop,
během kterého klientky měly na výběr vytvořit si ozdobu
v podobě ježka, draka, jablíčka, nebo si vyrobit vlastní
náramek z korálků a perliček Preciosa. Zároveň již několik
ročníků za sebou je Nadace generálním partnerem
benefičního koncertu Jaroslava Svěceného, jehož výtěžek
je věnován na podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy.

2.

30

31

v y b ra n é p roje kt y na dac e p r e c io sa

veřejná sbírky

1.

2.

3.

5.

Klávesy pro mladého klavíristu

Maminka, která to nevzdává

Handbike pro maminku

Lepší život pro Emičku

Martin Jozífek je nadějný hudebník, který studuje
Konzervatoř Jaroslava Ježka. V rámci podpory jednotlivců
uspořádala Nadace Preciosa sbírku pro tohoto talentovaného 19letého klavíristu z Turnova a její výtěžek posloužil k nákupu kláves, které Martin pro své studium
potřebuje. Navzdory poměrně mladému věku už Martin
vystupoval například ve Stavovském divadle po boku
Báry Basikové nebo na benefičním koncertu
v jabloneckém divadle.

Veřejnou sbírkou se Nadace Preciosa rozhodla pomoci
i paní Blance, která je samoživitelka starající se o své tři
děti, které trpí svalovou dystrofií a mladší dvojčata
i autismem. Stejné onemocnění se projevilo i u paní
Blanky, která tak musela podstoupit operaci, a výtěžek
sbírky tedy putoval na odlehčovací pobyt nemocných
dvojčat v centru Sněženka na Smržovce po dobu, kdy
maminka byla v nemocnici a probíhala její rekonvalescence. Charitativní projekt Nadace Preciosa „Křišťálové
tvoření pomáhá“ probíhal i při akcích města Jablonec
v městském divadle. Při dvou představeních si návštěvníci
mohli koupit anděla od Nadace Preciosa, a přispět tak
na dobrou věc. Oba prodeje vynesly téměř 60 000 korun.

Další sbírka Nadace je určena pro maminku z Turnova,
která trpí mozkovou obrnou. Její zhoršující se stav jí
nedovolí nadále doprovázet své děti na in-line bruslích.
Nadace se proto rozhodla pro ni uspořádat sbírku a z jejího
výtěžku koupit elektrický handbike, který vyjde téměř na
sto sedmdesát až sto osmdesát tisíc korun. Během sbírky
si lidé mohou koupit za padesát korun papírového andílka
a ozdobit ho drobnými skleněnými kamínky. Pokud se ne
vybere celá částka, Nadace Preciosa chybějící peníze přidá.
A díky pomoci i dalších se podařilo, paní Renata má již
svůj handbike.

Preciosa závod 2, Brodek u Konice, se rozhodl den
otevřených dveří udělat speciálním a spojil ho s prodejem
nadačních andílků s cílem podpořit místní Emičku
Zouharovou ze Šebetova. A akce to byla více než úspěšná
– vybrat se podařilo 14 000 Kč, a sbírka tak pro svůj
úspěch pokračuje dál. Emička se narodila přesně v den
termínu porodu. Bohužel ale nezačala plakat ani dýchat
jako jiná miminka. Lékaři ji křísili a intubovali, ale
bohužel Emička byla dlouhé minuty bez kyslíku, a její
mozek tím byl poškozen tak, že je zcela odkázána na
pomoc druhé osoby. Nemluví, z pohybu zvládne lezení
a dostane se z lehu do kleku. Naštěstí má velmi aktivní
maminku, která nechce vzdát nepřetržitý boj o zlepšování
Emiččina zdravotního stavu a v Klimkovicích proto
vyzkoušely Klimtherapy. Právě tato velmi intenzivní
terapie pro ně představuje naději, že se Emiččin stav zlepší
a snad se i jednou postaví na vlastní nožičky. Jak statečně
holky bojují, i střípky z jejich osobního života můžete
sledovat na facebookových stránkách „Lepší život
pro Emičku“.

4.

Andělé Nadace Preciosa pomáhali
Nadaci Preciosa požádala maminka o příspěvek na
odlehčovací pobyt pro nemocná dvojčata. Pomohli jste!
Jedenáctiletá dvojčata se narodila zdravá, až kolem
čtvrtého roku onemocněla svalovou dystrofií kombino
vanou s autismem. Nemoc propukla i u jejich staršího,
do té doby také zdravého bratra. Najednou byly nemocné
všechny tři děti, otec rodinu opustil a paní Blanka zůstala
na vše sama. Pomáhali jí její rodiče a bratr. Nejprve
onemocněl a zemřel Blančin otec, záhy po něm i její
bratr, neuvěřitelný příběh je těžkou skutečností. Stejnou
rodovou nemoc lékaři diagnostikovali také paní Blance,
a ona tak bude muset podstoupit operaci. Na dobu
hospitalizace i následnou léčbu je ale potřeba zabezpečit
dvojčata. Díky vám se podařilo vybrat 51 000 Kč, které
pomůžou paní Blance uhradit pro dvojčata odlehčovací
pobyt s celodenní péčí po dobu její absence. Děkujeme!
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Záchrana dětských životů pomocí aukce

Strom pro republiku

Benefiční koncert Nadace Preciosa

Týden seniorů – výlet do Harrachova

Představujeme vám panenku Maximu. Naši designéři
ji navrhli, vyrobili z křišťálových kamenů a my ji dražili
pro UNICEF na Benefiční aukci. Byl to boj. Losování,
příběh panenky, přihazování, krásný boj o panenku –
a výsledných 100 000 Kč. Jsme nadšení, že naše panenka
Maxima šla do rukou dobrého člověka a my pomohli
UNICEFu touto částkou zachránit několik dětských životů.

Šedesát dubů červených, vysázených podél více než
půlkilometrové cesty. Nadace Preciosa je partnerem
projektu aleje Republiky na Frýdlantsku. Fond ekologie
podpořil vznik aleje Republiky ve frýdlantském výběžku.
Tvoří ji šedesát dubů červených a lemují cestu vedoucí
k vodní elektrárně Harta ve Frýdlantu. Alej Republiky
vznikla u příležitosti významného historického výročí –
100 let od vzniku samostatného Československa.

Atmosféra byla skutečně výjimečná, krásná a laskavá.
Začali jsme dechberoucím klavírním vystoupením
nevidomého Martina Josífka z Turnova, 19letého kluka,
kterého Nadace podpořila ve vánoční veřejné sbírce.
Tak lidé mohli poprvé vidět, koho podpořili. Martin
zahrál to, co nejvíc miluje – klasiku a jazz. Vysloužil si
obrovský dlouhý potlesk. A když přišel Jaroslav Svěcený
se svou talentovanou dcerou Julií, bylo jasné, že večer
bude opravdovým zážitkem. Bouřlivý potlesk, přídavek
a dlouhé děkování jim právem náležel. Byla to důstojná
oslava 25. výročí Nadace Preciosa.

Oslava 25. výročí nadace Preciosa s těmi, kteří dřív
v Preciose pracovali. Oslavy probíhají v plném proudu
a my nechtěli zapomenout ani na ty, kteří již nejsou
aktivními účastníky pracovního procesu, přesto mají
svůj nedocenitelný podíl na současné tváři společnosti
Preciosa. Nadace Preciosa tak uspořádala čtyři výlety
do Harrachova na naši firemní chatu, kterou si mnozí
z účastníků i sami vlastnoručně postavili. Setkali se zde
po letech celé „pracovní týmy“ a bylo to radostné, srdečné,
opravdové. Akci asi budeme muset brzy zopakovat.
190 lidí, 190 příběhů, 190 životů spojených s Preciosou.

3.
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Nadace Preciosa za svých 25 let existence
pomohla tisícům projektů a lidí. Nešlo by
to bez pomoci mnoha malých dárců, kteří
Nadaci věnovali drobné dary nebo svůj čas.
Těmto všem patří velké díky...

Altšmíd Jakub
Anderovská Blažena
Andrlová Jana
Andršová Jindra
Aubrechtová Petra
Augustová Marie
Balšánková Lenka
Bareš Petr
Bartáková Alena
Bartoň Jiří
Bartošová Jastněnka
Belda Jan
Beranová Blanka
Berková Jaroslava
Bílá Anna
Brabcová Eva, Ing.
Bréda Miroslav
Budinová Hana
Budinová Hana
Buriánek Roman
Buriánková Daniela
Čapková Jana
Cee Dalibor
Čermáková Jitka
Čermáková Marcela
Černohorská Lucie
Černý Michal
Červinková Miluše
Česák Václav
Chlupáčová Jana
Chmelíčková Zora
Chomyková Zdenka
Chvojková Jitka
Chybíková Olga
Cicháková Věra
Cidlinská Lucie
Cilinková Miroslava
Cinkaničová Stanislava
Cmunt Zdeněk

Hřebíková Lucie
Hrňa Antonín
Hrubešová Blanka
Humburgerová Valérie
Hůzová Iveta
Hvojník Tomáš
Hybrantová Karla
Jadviščoková Naděžda
Jakubů Lenka
Jančová Emílie
Jankujová Monika
Javůrková Dana
Jenčová Kateřina
Jeníčková Markéta
Jeřábková Kateřina
Jesínková Eva
Ježková Lucie
Jílek Pavel
Jílek Vladimír
Jílková Hana
Jinoch Milan
Jiránková Šárka
Jiroutová Tereza
Jislová Iveta
Jonešová Jana
Juračka Petr
Jureček Roman
Kabát Vladimír
Kadavá Petra
Kaluža Marek
Kamarytová Jana
Kanalošová Lenka
Kaňuchová Milena
Kapitolová Martina
Karlová Lucie Ing.
Kehlerová Gabriela
Kellnerová Markéta
Kelnerová Romana
Kinská Eva

Didík Jiří
Dlouhá Hana
Domažlická Jaroslava
Doupovcová Žaneta
Drábková Milada
Dubská Michaela
Duhaj Daniel
Dvořáková Alžběta
Egert Josef
Erbenová Dagmar
Faktor Milan
Fiedler Radek
Fišer Petr
Fokt Miloslav
Forková Radka
Gáborová Hana
Göttlichová Martina
Gregor Ivan
Grund Michal
Hájková Gabriela
Hanzlíčková Andrea
Háza Vítězslav
Hejtman Jaroslav
Hercík Jan
Hettnerová Emília
Hladíková Iveta
Hlinka Ernest
Hodková Jana
Hofmanová Iva
Holá Pavlína
Holatová Kamila
Homolová Věra
Horejšová Daniela
Hornychová Libuše
Horová Jana
Horská Valérie
Hošek Miroslav
Hradilová Ivana
Hrdinová Jana
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Kladivová Vladimíra
Klapka Tomáš
Knoblochová Kateřina
Knorrová Pavla
Kocman Tomáš
Kocour Jan, Ing.
Kohlbergerová-Berková Mar
Koldovská Ivana
Kolomá Kateřina
Konůpek Jaroslav
Kopecká Eva
Kopecká Jaroslava
Kopecká Štěpánka
Kopecký Antonín
Kopecký Martin
Koprnická Ladislava
Košek Jiří
Kotek Radim
Kotíková Monika
Kotková Dana
Koutníková Simona
Kozáková Helena
Kozová Martina
Křáp Petr
Křapková Naděžda
Krátký Rostislav
Kratochvíl Milan
Krejčík Karel
Krejčíková Marcela
Kremlíková Martina
Křenová Miroslava
Kšandová Zdeňka
Kubátová Jaroslava
Kučeráková Jana
Kučerová Ivana
Kujanová Petra
Kulichová Lenka
Kuňáková Jitka
Kunst Jakub

Kurucová Lenka
Kysilková Miroslava
Ladiš Radek
Lanková Zdeňka
Ledigová Jindra
Leschinger Jaromír
Levá Renata
Levinská Petra
Levinský Petr
Levý Josef
Lichtenberková Lucie
Lichtenberková Vendula
Linhart Stanislav
Lorenc Miloslav
Macášek Michal
Macháček Tomáš
Maděrová Martina
Maděrová Věra
Maidlová Kamila
Major Václav
Malafová Zdeňka
Malagová Renáta
Maliníková Hlavatá Ivana
Marečková Michaela
Marek Rudolf
Marešová Jana
Matocha Miloslav
Matoušek Petr
Mayerová Luiza
Měšťan Aleš
Michalcová Blanka
Mikotová Iva
Mikšovská Lucie
Mikšovský Otto
Minaříková Ivana
Mizerovská Gabriela
Mlázovská Ivana
Moravcová Martina
Motejzíková Slávka
Mrva Petr
Mudra Karel
Múdra Mária
Mudrová Jana
Myšíková Lenka
Náhlovský Ladislav
Nebuželská Dagmar
Nehasilová Martina
Nešverová Ludmila
Nešverová Šárka

Ryumkina Maryna
Salabová Zuzana
Salačová Jaroslava
Samohrdová Světlana
Schejbalová Iveta
Schveiger Zdeněk
Šebesta Miroslav, Ing.
Sekanina Milan
Sekanina Pavel
Šešerová Jana
Šilhavá Jindřiška
Šimeček Libor
Šimečková Věra
Šimek Jakub
Šimek Martin
Šimková Lenka
Simon Jan
Simonová Jaroslava
Šimůnek Ladislav
Šindelářová Kateřina
Škarvada Michal
Škoda Štěpán
Šlamborová Ivana
Šléglová Marcela
Slezáková Kateřina
Sluková Zuzana
Šmídová Dagmar
Šmolík Jakub
Smutná Monika
Šperka Jaromír
Špička Igor
Stebel Tomáš
Štechmüllerová Šárka
Štemberk Miroslav
Štemberková Kateřina
Štiller Zbyněk, Ing.
Stolínová Petra
Štryncl Leoš
Stuchlík Jan
Šúchal Jan
Šumeraj Marek
Švadlenka František
Švejdová Jaroslava
Svobodová Dagmar
Sykáček Roman
Tautzová Dagmar
Tempír Jaroslav
Teplá Věra
Tomanová Nela

Neugebauer Petr
Neugebauer Tomáš
Nitka Milan
Nosek Martin
Nová Ivana
Nováková Jana
Nováková Martina
Odziomková Monika
Opršal Jan
Partl Pavel
Paseková Lucie
Pátek Milan
Pátková Helena
Paulusová Jana
Pavlík Michal
Pavlů Markéta
Pechová Ludmila
Pekař Miroslav, Ing.
Pešová Pavlína
Petrášová Ivona
Petrusová Zuzana
Pilecká Věra
Pištěková Marcela
Pitař Roman
Plachý Rudolf
Plívová Vladimíra
Pluhařová Petra
Podaná Jana
Podávka Jan
Pokorná Hana
Pokorná Marcela
Poláčková Zdeňka
Pravda Petr
Pribulová Jaroslava
Přikryl Lukáš
Prokešová Pavlína
Rameš Michal
Reiter Jiří
Řezáč Petr
Rezler Martin
Řezníčková Pavla
Říčařová Danuše
Římek Daniel
Ročková Dagmar
Roh Martin
Röslerová Ivana
Rouč Ladislav
Rozsypalová Gerda
Rulfová Lidmila
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Tomeček Marcel
Trakalová Hana
Trojanová Dagmar
Trško Petr
Turek Tomáš
Urbánek Aleš, Ing.
Urbanová Marcela
Vajdová Eva
Vaníčková Lenka
Vaníčková Pavla
Vašková Dana
Vecková Martina
Venglová Petra
Veselý Václav
Vitáková Dita
Vítková Lenka
Vobecký Miloslav
Vojtěch Martin
Vokatá Drahomíra
Volenský David
Voříšková Jana
Vrbová Klickaničová Lenka
Vrtíková Valerie
Vychtera Josef
Vychterová Iva
Vyskočilová Jaroslava
Vysokaiová Věra
Weberová Zlata
Winklerová Jaroslava
Žabka Pavel
Zábrodská Miloslava
Zajícová Dagmar
Žalský Pavel
Zápecová Ivana
Zapletalová Jarmila
Závůrková Marcela
Zdobinská Jana
Zdvořák Petr
Zelená Jana
Zelenková Monika
Zeman Josef
Zetocha Jan
Ziguška Miroslav
Živná Renáta
Znojilová Šárka

Odpovědní
za svůj region
a k lidem, kteří
v něm žijí
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