
Jablotron podporuje i vědu 

 
Finanční pomoc pohybující se v řádech několika milionů korun každý rok. Takový je 
výsledek podpory široké škály organizací a akcí po celém Libereckém kraji, kterou poskytuje 
jablonecká firma Jablotron, výrobce zabezpečovacích a komunikačních systémů.  
"Není nám lhostejné, co se děje kolem nás. Za dobu naší existence jsme podpořili mnoho 
projektů v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, vzdělávání, životního prostředí, kultury a 
sportu," říká Vladimír Stanislav, koordinátor dárcovských aktivit společnosti.  
 
Obnova Prezidentské chaty  

S jejich podporou se tak každodenně mohou potkávat například pacienti jablonecké 
nemocnice, která i díky několikaset tisícovému ročnímu příspěvku od Jablotronu může 
pořizovat nové přístroje a zkvalitňovat tak péči o své pacienty. Rozmanitost sponzorovaných 
aktivit ukazuje i opravené průčelí Baziliky Navštívení Panny Marie v Hejnicích, na jehož 
renovaci firma také přispěla.  

Díky osvícené snaze šéfa společnosti a jeho manželky se podařilo zachránit a obnovit provoz 
další ze zajímavostí Jizerských hor - známé Prezidentské chaty v Bedřichově, jejíž historie 
sahá až do 20. let minulého století. Zájemci si tak opět mohou užívat prostory, které byly až 
do roku 1991 určeny jen pro vyvolené. V roce 1956 byla totiž převedena do správy Kanceláře 
prezidenta republiky -odtud současný název Prezidentská chata  

"Již druhým rokem podporujeme částkou 200 000 korun Nadační fond proti korupci a 
počínaje letošním rokem může s naší pomocí počítat po dobu pěti let Nadační fond NEURON 
na podporu vědy, kterému poskytneme jeden milion korun ročně na granty pro mladé vědce z 
oblasti fyziky," pokračuje ve výčtu Stanislav.  

Nadační fond Neuron na podporu vědy byl založen na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a 
výzkumu v České republice. Špičkové a nadějné vědce fond podporuje nejen finančně, ale 
pomáhá jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti.  

Nadační fond pro boj proti korupci založený v březnu 2011 si stanovil jako svůj hlavní cíl 
podporovat rozvoj etických hodnot v demokratické společnosti a odhalovat skrytou korupční 
činnost ve veřejné správě. Finančně i mediálně podporuje odvážlivce upozorňující na 
významné veřejné kauzy.  

Firma cílí na nadanou mládež  

Právě věda a výchova budoucí generace k zájmu o ní a techniku vede firmu k podpoře 
projektu neziskové organizace Věda nás baví. Ta pořádá kroužky pro děti z prvních stupňů 
základních škol a seznamuje tak žáky s vědními obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy 
o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To vše interaktivním a zábavným způsobem, v 
rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky vyzkoušet v praxi.  



Na technicky nadanou mládež cílí i vlastní projekt firmy Jablotron, která každoročně pořádá 
celostátní soutěž Jablotron cup pro všech 13 středních škol, které nabízejí vzdělávání v oboru 
Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na zabezpečovací systémy. V letošním 
roce proběhlo její již 13. kolo a hostitelskou školou se pro letošek stala Střední odborná škola 
a Gymnázium v Liberci. "Jablotron cup je vzorovou ukázkou spolupráce firmy se školami. 
Samotná soutěž ukazuje, jak je prospěšná spolupráce školy a zaměstnavatele. Firma dokáže 
podpořit školy v jejich rozvoji a pravidelně seznamovat žáky s nejnovějšími informacemi a 
výrobky v oblastech, které jsou její doménou," pochválila soutěž krajská radní pro školství 
Alena Losová.  

Při soutěži se žáci museli poprat se třemi disciplínami, a to se zapojováním a programováním 
zabezpečovací ústředny, testem teoretických znalostí a museli rozpoznat prvky z oblasti 
elektronických zabezpečovacích systémů.  

Z přízně Jablotronu mohou těžit i školy a neziskové organizace na Jablonecku, které se 
každoročně těší z mnohých drobnějších darů.  

Monitor dechu novorozenců přivolá k postýlce rodiče  

Radost a významnou pomoc oceňují i pěstounské rodiny, které firma obdarovává svými 
vlastními výrobky - monitory dechu pro novorozence. Monitor dechu je přístroj, který včas 
upozorní, pokud může být dýchacími problémy ohrožen život dítěte. Pokud se miminko 
nenadechne déle než 20 vteřin, varovná kontrolka se rozbliká a po 5 vteřinách je spuštěn 
hlasitý alarm, aby přivolal dospělé k postýlce.  

Kromě stálých projektů a podpory aktivit, o které organizace žádají, umí Jablotron účelně a 
pružně zareagovat i na aktuální situace. Naposledy to dokázal při letošních katastrofálních 
červnových záplavách, kdy rychle zorganizovaná sbírka mezi zaměstnanci vynesla 170 000 
korun.  

"Firma pak tuto částku ztrojnásobila a pomoc od nás putovala Mateřské škole Čtyřlístek v 
Terezíně, celkem ve výši přesahující půl milionu. Podobné částky jsme věnovali také při 
povodních v letech 2002 a 2010," uzavírá Vladimír Stanislav. 
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