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I. Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Vážení a milí přátelé,
sepsání výroční zprávy je příležitostí rekapitulovat uplynulý rok a připomenout si nejpodstatnější
události v činnosti naší rodinné nadace.
Konec roku 2018 znamená pro Nadaci LR souhrn činnosti přesně za 3 roky a 2 měsíce od jejího
založení, v listopadu 2015.
Srovnání posledního roku ukazuje viditelný nárůst žádostí o finanční podporu z řad rodin
s hendikepovanými dětmi, stejně tak i žádostí z řad talentovaných dětí, jejichž koníček či volnočasová
aktivita je nad finanční rámec možností rodiny. Nadace vyhověla ve dvou případech i mladým
žadatelům o podporu, kteří se věnují své zálibě v rámci finančně náročného středoškolského
a vysokoškolského studia v zahraničí.
Zaznamenali jsme i vyšší počet žádostí organizací věnujících se hendikepovaným dětem a mládeži
vyžadující zvláštní péči. Nadace cílí svoji pozornost také na děti v ústavní výchově dětských domovů
Pardubického kraje.
Ve srovnání s minulým rokem Nadace LR podpořila celkem 9 organizací se zmíněným zaměřením
(o 5 více proti loňskému roku).
Zkušenosti z předchozích let nás vedly k jasnější specifikaci a rozdělení nadačních aktivit do
čtyř základních pilířů projektových aktivit (PODPORA JEDNOTLIVCŮ, PODPORA ORGANIZACÍ,
NADAČNÍ AKCE A PODPORA KULTURY).
V tomto směru byly upraveny i nadační webové stránky, které konečně začaly sloužit i jako
informační blogy našich klientů. Mohou se zde například podobně diagnostikované děti dozvědět
více zkušeností o léčbě od sebe navzájem a nadační aktuality nabízí možnost zpráv o nadačních
aktivitách, či aktuálních informacích přímo o našich klientech.
Základním pilířem nadační činnosti je PODPORA JEDNOTLIVCŮ a to jednak talentovaných dětí, pro
které jsme vytvořili tzv. „sociální program pro talentované“. Tento program nabízí pomoc dětem,
které mají výjimečné výsledky v oblasti sportu, umění, či jiného odvětví osobnostního rozvoje a jejich
rodina prokazatelně nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí jejich talentu. Sociální program
pro talentované je podmíněný formulářem pro zákonné zástupce, kde Nadace LR zvažuje podporu
na základě splněných kritérií (je zde i např. podmínka předložení daňového přiznání zákonných
zástupců).
Za zmínění alespoň jednoho z žadatelů o udělení sociálního programu pro talentované stojí jeden
příklad za všechny, a tím je mladý 21 letý student hudby, který svojí obrovskou vůlí, pílí a velikým
odhodláním přesvědčil Nadaci LR o správnosti podpořit jeho vysněné studium hry na cimbál na
univerzitě v USA. Ač je tento typicky český nástroj za oceánem téměř neznámý, Matěj si předsevzal,
že se pokusí s cimbálem za oceánem prosadit. Přesvědčil o svém úmyslu i děkana múzických umění
University Nothern State v Jižní Dakotě a získal pro studium nejvyšší možné hudební stipendium
a také výjimečné stipendium děkana zmíněné Univerzity a velkou vstřícnost v podobě speciální
úpravy výuky tohoto nástroje. Matěj se tak stal 1. oficiálním studentem cimbálu na univerzitě
v USA.
Do sociálního programu talentovaných byli mimo jiných zařazeni i hokejoví hráči z mládežnických
oddílů HC DYNAMO Pardubice, pro které byl prvotně projekt vytvořen.
Zároveň Nadace LR došla k závěru uzavřít projekt udílení Nadačních cen Vladimíra Martince
vybraným hráčům mládežnických oddílů DYNAMA a setrvat pouze v podpoře sociálně slabých rodin
mladých hokejistů.
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Do prvního pilíře nadačních aktivit patří také, a možná především, podpora hendikepovaných dětí.
V roce 2018 jsme podpořili 6 rodin s dětmi s hendikepem.
Ve dvou případech našich klientů se dokonce potkalo vzácné propojení fyzického hendikepu se
sportovní touhou, talentem a především obrovskou vůlí.
Adam je naším 1. českým reprezentantem v paralympijském sportu zvaném boccia. Jeho zdravotní
stav je velmi závažný (diagnóza svalová dystrofie Duchennova typu) a jeho současný pohyb je
velice omezený (hýbe pouze prsty na ovládání elektrického vozíku). Přes tuto nepřízeň osudu má
sen kvalifikovat se na paralympijské hry 2020 v Tokiu. A vzhledem k jeho skvělým výsledkům ve
světových kvalifikacích je jeho sen na velmi dobré cestě...
Terezka je mladá slečna, kterou jsme poprvé podpořili v loňském roce, a sice finančním příspěvkem
na léčbu po trvajících následcích onkologicky komplikovaného onemocnění. Terezčin sen byl rovněž
spojený se sportem – moci znovu sama jezdit na kole. Nadace LR jí v roce 2018 zakoupila speciální
lehokolo a Terezce se změnil svět. Od té chvíle je zapálenou cyklistkou a velkou sportovkyní.
Druhou nadační cílovou skupinou je PODPORA ORGANIZACÍ pečujících o děti vyžadující zvláštní
péči, žijící v ústavní výchově dětských domovů. A organizací, které se snaží rozvíjet volnočasové
aktivity mladých lidí.
Rok 2018 byl ve znamení NOVÝCH NADAČNÍCH PROJEKTŮ A AKCÍ směrovaných právě k podpoře
zmíněných organizací.
Pro Dětský domov Pardubice Nadace LR připravila oslavu dětského dne pod názvem DĚTSKÝ DEN
aneb DĚTI DĚTEM, kde se poprvé setkaly i pozvané děti z ostatních dětských domovů a především
hendikepované děti ze školy SVÍTÁNÍ.
Ve prospěch školy SVÍTÁNÍ, konkrétně na podporu finanční sbírky pro zakoupení svozového
autobusu pro SVÍTÁNÍ, Nadace LR uspořádala v listopadu 2018 Charitativní koncert Hradišťanu
s Jiřím Pavlicou spolu se smíšeným pardubickým sborem CONTINUO ve Východočeském
divadle Pardubice.
Tato akce byla velice úspěšným jednak hudebním projektem a jednak velmi ceněnou
podporou pro školu SVÍTÁNÍ. Nadace z vlastních zdrojů přispěla do finanční sbírky 100.000 Kč
a prostřednictvím charitativní akce pomohla zapojit i další subjekty v souhrnné částce z této
akce 152.000 Kč.
Dalším nadačním počinem v roce 2018 byl vlastní nadační projekt 1. ročník „Májového darování
krve“, kdy se dobrovolníci z řad Nadace LR a jejich přátel rozhodli darovat kousek sebe.
Na podzim se uskutečnil ještě 2. termín a celkově se podařilo darovat 7,2 l krve prostřednictvím
16 dárců.
Spolupráce směrem kupředu se ubrala i v rámci Východočeského divadla Pardubice, kde jsme se
rozhodli pozornost nasměrovat na mládežnickou základnu divadla, konkrétně na Mladé divadelní
studio Laik, kde Nadace LR založila svou podporu na principu motivace mladých herců ve formě
udílení Nadační ceny hereckých divadelních talentů Mladého divadelního studia LAIK.
Nadační cena obnáší výběr 10 talentovaných a aktivně zapojených malých a mladých herců, kteří
získali finanční poukaz na roční kurzovné a speciální nadační dar v podobě keramického anděla
symbolizujícího lásku k divadelnímu umění.
Spolupráce s Východočeským divadlem Pardubice tak obsahuje zároveň poslední ze základních
priorit, které Nadace LR ve své činnosti zohledňuje, a tou je PODPORA KULTURY v Pardubickém
kraji.
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Do jednotlivých nadačních projektů se s námi zároveň zapojily i další spolupracující subjekty,
které se do nadačních akcí ochotně zapojily, ať už dodáním hmotných cen pro děti, nebo pomohly
prostřednictvím vlastních dobrovolníků, či poskytnutím dětských atrakcí.
Všem patří naše díky a zároveň jim dáváme prostor na dalších stranách výroční zprávy u každého
konkrétního projektu.
Dělá nám rovněž nemalou radost, když je Nadace vybrána jako důvěryhodný zdroj pro výběr
klienta vyžadujícího pomoc – například v projektu pardubického Lions Clubu, který při příležitosti
Štědronočního zpívání konaného 24. 12. 2018 vyzval Nadaci LR, aby doporučila hendikepované dítě
s nutnou finanční potřebou k léčbě. Nadace se spojila v tomto projektu s Lions Clubem a pro naši
klientku Elišku to znamenalo celkový výnos z večera ve výši bez mála 120 tisíc korun na léčbu jejího
velmi vzácně neléčitelného onemocnění CDKL5 (atypická forma Rettova syndromu).
Spolupráce s podobně smýšlejícími organizacemi a podobným cílem je velmi radostné a v konečném
důsledku dávající opravdový smysl.
V tomto duchu Nadace LR připravila svoji aktivní činnost pro rok 2018.
Děkujeme všem, kdo nám jsou v naší nadační činnosti nápomocni.
V úctě

Mgr. Lenka Šmidberská
Ředitelka nadace a předsedkyně správní rady
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II. Základní údaje Nadace LR
Název a sídlo:

Nadace Lenky a Romana Šmidberských, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice

IČO:

045 28 921

Společnost zapsána v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl N,
vložka 409
Právní forma:

nadace

Předmět činnosti: dobročinná a veřejně prospěšná činnost v oblasti kvality lidského
života, lidského zdraví, podpora sportu, mládeže a kultury v rámci regionu
Datum vzniku:

2. 11. 2015

Zakladatelé:

Mgr. Lenka Šmidberská
Roman Šmidberský

Správní rada:

předseda správní rady – Mgr. Lenka Šmidberská
člen správní rady – Roman Šmidberský
člen správní rady – Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

Revizor:

Pavla Endlová

Podíl na základním kapitálu v jiných společnostech:
Nadace nevlastní žádný podíl na základním kapitálu v jiných společnostech.
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III. Organizační struktura Nadace LR
Organigram
Správní rada
Revizor
Ředitel
Manažer

IV. Nadační aktivity a jejich zhodnocení
Ve sledovaném roce 2018 byla v Nadaci LR provedena restrukturalizace nadačních aktivit jejich
rozdělením do čtyř pilířů projektových aktivit:
• Podpora jednotlivců /talentované děti a hendikepované děti/
• Podpora organizací
• Nadační akce
• Podpora kultury
Stejný model byl poté aplikován i do struktury nových webových stránek.
K tomuto kroku nás vedl nárůst žadatelů, klientů i nadačních aktivit. Uvedené mělo za cíl zpřehlednění
a zefektivnění nadační činnosti.
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1. PODPORA JEDNOTLIVCŮ
Vzhledem k zmíněnému nárůstu žádostí o podporu od fyzických osob, byl pilíř PODPORA
JEDNOTLIVCŮ jasným základem. V roce 2018 Nadace LR podpořila 13 dětí (v roce 2017 jich bylo 6).
Pro lepší evidenci byly děti a mladí lidé rozděleni do skupin:
TALENTOVANÉ DĚTI (7 podpořených dětí, v roce 2017 jedno dítě)
HENDIKEPOVANÉ DĚTI (6 podpořených dětí, v roce 2017 pět dětí)

A. TALENTOVANÉ DĚTI – Sociální program pro talentované
Sociální program pro talentované byl původně vytvořen jako podpora mladých talentovaných
hráčů jedenácti oddílů pardubického hokejového klubu Dynamo Pardubice, kteří se chtějí sportu
věnovat intenzívně, ale nedovoluje jim to finanční situace rodiny.
V roce 2018 byl projekt rozšířen na další cílové skupiny talentovaných dětí a mladých lidí.
Nadace LR podporuje houževnaté, sportovně, hudebně i jinak nadané a talentované děti a mladé
lidi, kteří by bez finanční podpory nemohli dělat to, v čem jsou úspěšní a co je baví.
Pro tyto děti a mladé talenty (resp. jejich zákonné zástupce) je v Nadaci LR připraven formulář
žádosti o sociální podporu, s kterým se mohou na Nadaci LR obrátit.
Neodmyslitelnou součástí jsou osobní setkání s těmito žadateli.
V roce 2018 Nadace LR podpořila talentované mladé lidi v oblastech: lední hokej, balet, hra na
cimbál a jezdectví.
Podpoření talentu a tím i rozvoje osobnosti mladých lidí považuje Nadace LR za jeden ze svých
prioritních směrů.
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ANIČKA / balet

Anička

Talentovanou baletku Aničku Nadace LR podporuje, jelikož je velmi
nadaná a je znát, že se chce klasickému tanci a baletu věnovat na
špičkové úrovni.
Anička v 11 letech nastoupila na Taneční konzervatoř Brno při
Janáčkově divadle v Brně. Kvůli dostupnosti studia museli její rodiče
v Brně zřídit druhou domácnost.
Udržování dvou domácností vyžaduje vysoké finanční náklady, navíc
jeden z rodičů je již v důchodovém věku.
Nadace LR rodině pomohla finanční situaci zvládnout věnováním
příspěvku ve výši 60.000 Kč. Částka byla použita na úhradu části
nákladů studia na Taneční konzervatoři pro období 2. pololetí školního
roku 2017/2018 a současně na úhradu nákladů spojených se studiem
v následujícím školním roce 2018/2019.

MATĚJ / cimbál

Matěj

Matěj je výjimečný a ambiciózní student hudby, absolvent
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v oboru hra na cimbál.
Toužil pokračovat ve studiu hudby a ve hře na cimbál na
univerzitě v USA. A podařilo se mu zaujmout Nothern State
University v Jižní Dakotě. Stal se tak prvním oficiálním
studentem cimbálu na vysoké škole v USA. A protože je
cimbál v této zemi téměř neznámý, škola Matějovi vyšla
maximálně vstříc a upravila mu studijní obor na míru.

Matěj úspěšně prošel přes přijímací proces, a dokonce obdržel nejvyšší možné hudební stipendium
(udělované pouze 6-7 studentům ročně), také výjimečné stipendium děkana múzických umění
Kennetha Boultona a stipendium pro mezinárodní studenty. I přes tuto pomoc ze strany univerzity
nebyl Matěj schopen pokrýt všechny náklady na velmi drahé studium. Matějovi rodiče jsou již oba
v důchodovém věku a nebyli schopni dát všechny finance jako rodina dohromady.
Pro úspěšný nástup na univerzitu potřeboval zaplatit náklady na školné, ubytování a stravu, které po
odečtení všech stipendií činily pro první rok studia 400.000 Kč.
Jak vyplynulo nejen z přiložených Matějových dokumentů, je Matěj mimořádně nadaným, vytrvalým
a cílevědomým studentem úspěšným i na mezinárodních soutěžích.
Pro jeho skutečnou výjimečnost, velkou odvahu a vytrvalost ve snaze jít za vlastním snem mu
Nadace LR udělila tzv. „zelenou kartu“ (Matěj nespadá do Pardubického kraje) a zařadila ho do
svého Sociálního programu pro talentované.
Jeho studium v prvním ročníku Nothern State University v Jižní Dakotě podpořila Nadace LR částkou
50.000 Kč.
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PAVLÍNA / jezdectví, Dětský domov Pardubice

Pavlína

Pavlu jsme vybrali spolu s vedením Dětského domova Pardubice,
jako ctižádostivou čtrnáctiletou slečnu milující koně a nadšenou
studentkou Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad
Labem. Pavla je zároveň svěřenkyní Dětského domova Pardubice,
s nímž Nadace LR úzce spolupracuje.

Lásku ke koním si Pavla začala uvědomovat tak v sedmi letech.
Poprvé se dostala ke koním ve VLO Přestavlky, kde se pomalu učila s nimi (spolu)pracovat.
„Ten pocit, kdy jsem se dotýkala koně, byl nepopsatelný. Tedy nechci říct, že jsem si koně nehladila
už dřív, třeba na poutích nebo rekreačních penzionech, ale to bylo pouze přes ohradu nebo mříže
boxu. Tohle bylo jiné, kdy se můžete postavit vedle koně a sledovat, jak dýchá, jak na vás reaguje
a jak ochotně k vám přistoupí, když z vás cítí zájem a nemusí se na vás dívat přes oplocení či box.
Tohle pouto je velmi důležité.“ (Pavla)
Pavla se s chutí dál zapojovala do jezdeckého sportu. Byla ze všeho nadšená. Uvědomovala si
současně rizikovou stránku práce koňmi, adrenalin, ale hlavně lásku, důvěru…
U koní Pavla našla pouto a pochopení. Dnes na nich oceňuje především jejich velikost, ušlechtilost
a krásu.
Možnost být s koňmi je pro ni motivací a uvědomila si, že je to to, co by chtěla dělat.
Jezdectví je ekonomicky náročný sport, a proto se Nadace LR rozhodla podpořit Pavlu ve studiu
vybraného oboru a současně jí umožnila pořídit jezdecké potřeby a jezdecké oblečení v rámci
příspěvku 15 000 Kč.

Podpora mladých hokejistů
Nadace Lenky a Romana Šmidberských podpořila v roce 2018 v rámci Sociálního programu pro
talentované hokejové hráče hokejového klubu HC DYNAMO PARDUBICE.
Pro sezonu 2018/2019 byli podpořeni 2 mladí hokejisté z rodiny naplňující požadavky pro zařazení
do Sociálního programu pro talentované. Každý z hochů byl nadačně podpořen částkou 10.000 Kč
(pro oba chlapce tedy 20.000 Kč), které byly použity na úhradu ročních členských příspěvků a ostatní
náklady spojené s hokejovou činností obou bratrů.

Ukončení projektu Nadační cena Vladimíra Martince
Pro další hokejovou sezonu předala Nadace LR záštitu nad projektem Nadační cena Vladimíra
Martince („NCVM“) společnosti STŘÍDA SPORT s.r.o.
Nadační aktivity se totiž zacílily především na nadané jednotlivce a na sociálně potřebnou skupinu
dětí a mládeže Pardubického kraje.
Tím tedy Nadace LR aktivní zapojení do projektu NCVM ukončila.

11

B. HENDIKEPOVANÉ DĚTI
Nadace LR podporuje hendikepované děti a mladé lidi z Pardubického kraje, kteří vyžadují zvláštní
péči. Jako zájemci o podporu u nás absolvují s rodinou rozhovor, po kterém je vyhodnocena
oprávněnost jejich žádosti. V roce 2018 byly opakovaně podpořeny Erička, Míša, Miška a Terezka.
Novou klientkou se stala malá Eliška a mladík Adam, u kterého jsme shledali více aspektů
opravňujících k podpoře, a to je sportovní talent, hendikep i sociální potřebnost.

ADAM
Adam je dvaadvacetiletý mladík, který je reprezentantem ČR
v boccie /paralympijský sport podobný petangu/ v kategorii BC3 pro
lidi s nejtěžším postižením.
Adam trpí svalovou dystrofii Duchennova typu, a pohybuje se proto na
elektrickém vozíku. Hýbe jen prsty a po celý den je zcela odkázaný na
Adam
pomoc druhých. Sám rukou ovládá elektrický vozík a myš.
Denně u sebe vozí a používá ventilátor na dýchání, náhradní zdroj k němu a přístroj na udržování
čistých dýchacích cest.
V roce 2017 Adam úspěšně odmaturoval na gymnáziu v Hradci Králové.
Největší oporu má Adam v mamince, která o něj pečuje. Kromě celodenní péče s ním trpělivě trénuje
a jezdí na závody.
V roce 2018 byl Adam na 14. místě ve světovém žebříčku v bocii. Jeho
sportovním snem jsou Paralympijské hry v Tokiu v roce 2020.
Aby měl šanci se kvalifikovat, musí se v roce 2019 zúčastnit několika
zahraničních závodů, mezi nimiž i Mistrovství Evropy ve Španělsku. Na
závody bude nutno sehnat finanční podporu, ze které se bude hradit
účastnický poplatek a cestovní náklady.
Na všech zahraničních závodech doprovází tým jako asistent Adamův
Adam
tatínek. Bez něj by to nezvládali. Ať už přesuny v letadle, pomoc při
oblékání, jídle, hygieně, přesuny na sportovištích. /Vozí sportovní kufr
s 18 míčky a kufr s rampou vážící 32 kg/.
Mimo to tatínek zajišťuje technické zázemí – udržování a dolaďování rampy a výrobu všech
potřebných doplňků ke hře /přilba na hlavu, tykadla k vypouštění míčů, bedna na bezpečné přesuny
rampy v letadle/. Adam mezi jednotlivými závody 2 - 3krát týdně trénuje, účastní se reprezentačních
soustředění a domácích soutěží – jednotlivých kol 1. ligy, dalších soutěží v boccie v jednotlivcích
a v párech ve své kategorii. Bilanci umístění má velmi dobrou.
Nadace LR podpořila Adama v loňském roce částkou 60.000 Kč na úhradu cestovních nákladů
osobního asistenta na Mistrovství světa v bocii v Liverpoolu (VB) v srpnu 2018.
Dosažené výsledky v roce 2018:
Světový pohár - 10. místo, herní divize jednotlivci
Mistrovství světa - 16. místo, herní divize jednotlivci
Evropský pohár - 10. místo, herní divize jednotlivci
Evropský pohár - bronzová medaile, herní divize páry BC3
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ELIŠKA
Elišce je 5 let. Narodila se úplně zdravá a byla dokonalé miminko,
v cca 2 měsících začala mít zdravotní problémy – každodenní
velké epileptické záchvaty, které ji naprosto vyčerpávaly.
Byla jako hadrová panenka. Následoval nekonečný kolotoč
vyšetření, testů a hospitalizací v nemocnici, až se zjistilo, že má
Eliška velmi vzácné neléčitelné onemocnění CDKL5 (atypická
forma Rettova syndromu). V ČR jsou diagnostikovány pouze asi
4 děti, na Slovensku 6 dětí s tímto onemocněním.
Eliška je plně odkázaná na 24 hodinovou péči rodiny a bude
to tak celý její život. Je na plenách, ještě úplně sama nesedí,
nechodí, neumí mluvit, ani jinak komunikovat, je potřeba ji
krmit, dávat pít, má zrakovou vadu, hypotonii, autismus, bere
spousty léků. Eliška má nekompenzovanou epilepsii, každý den
má velký epileptický záchvat.
Eliška
Přestože jí lékaři nedávali žádné šance na zlepšení, díky
každodenní dřině a různým intenzivním rehabilitačním
pobytům a pomůckám, se Eliška stále zlepšuje a dělá malé pokroky. Je třeba s ní denně cvičit.
Nejčastěji shání rodina podporu a finanční pomoc na rehabilitační programy Reha-Klim Aktiv
Junior v Klimkovicích, hiporehabilitační pobyty v Bohuslavicích, pobyty pořádané na Slovensku od
organizace CDKL5 Slovakia – ušité přímo na míru dětem, dále na různé pomůcky ať už na cvičení,
sezení.
Rodiče Elišky založili spolek CDKL5 na podporu Elišky a rádi by také dělali osvětu o tomto vzácném
onemocnění, protože je, dle jejich názoru, více dětí v ČR s onemocněním CDKL5, ale nemají správnou
diagnózu. I oni si ji museli najít sami na internetu a přesvědčit nejlepší neurology v ČR, aby udělali
vhodné genetické testy, které nakonec onemocnění prokázaly.
Na Eliščinu léčbu poskytla Nadace LR v loňském roce příspěvek 30.000 Kč.
S koncem roku 2018 Nadaci LR oslovil Lions Club Pardubice, který pravidelně v prosinci ve spolupráci
s Východočeským divadlem pořádá Štědronoční zpívání v divadle. Při této příležitosti podpoří
vybraného jedince, který potřebuje finanční pomoc. Nadace LR byla oslovena, aby pomohla vybrat
toho opravdu potřebného. S doporučením Nadace byla vybrána právě Eliška.
Na Štědronočním zpívání se k podpoře připojil Lions Club částkou 40.000 Kč, Nadace LR
věnovala zmíněných 30.000 Kč a z řad diváků a herců se podařilo vybrat dalších 23.000 Kč.
Celkově tedy na Eliščinu léčbu putovalo 93.000 Kč.
Nová spolupráce s Lions clubem nás velice těší. Jednak máme radost z důvěry, se kterou se
na nás „Lioni“ obrátili, a zároveň se radujeme, že se k obdarování našeho klienta připojily další
organizace a i samotní dobrovolníci.

13

ERIČKA
Nadace Lenky a Romana Šmidberských i dalším rokem podpořila
pětiletou Eričku trpící post vakcinační encefalopatií. V zájmu
zlepšení jejího zdravotního stavu a k podpoře fyziologického
vývoje potřebuje Erička stále pravidelně absolvovat speciální
neurorehabilitační léčbu v lázních Adeli v Piešťanech.
Dle maminky je na tom Erička tak, že: „chce zkoušet naprosto
všechno. I to, do čeho se neodváží ani její zdravá sestra. Chce
jet lyžovat, chodit na angličtinu, na keramiku, jezdit na kole...
No prostě zapojit mamku do všeho, co nemůže dělat, aby se
nenudila. Miluje školku a děti. Když k ní přijdou kamarádky ze
Erička
školky, křičí radostí. Chce být jako ony, vyrovnat se jim, nebo
alespoň přiblížit jejich zdraví, chce si s nimi hrát, ne se jenom
koukat, jak si ony hrají. I když ji zapojují do svých her, není to prostě ono.“ (maminka). Nyní se rodina
snaží shánět peníze a jezdit do slovenských lázní Adeli 5x za rok a 5x za rok do Maďarska na
Neurorehabilitační kliniku, kde paní doktorka léčí hlavně magnetem, i tak tam 2x za den Erika musí
cvičit.
Eričku Nadace LR podporuje dlouhodobě, v minulých letech jí pomohla získat i další donátory
a na letošní neurorehabilitační léčbu Eričky poskytla Nadace LR nadační příspěvek 10.000 Kč.

MÍŠA
Michaela je už dospělá slečna bojující s následky dětské mozkové
obrny. Od doby, kdy slečna Michaela zahájila injekční léčbu v Egyptě
u Dr. Augustinové, se její zdravotní stav natolik posunul kupředu, že již není plně
odkázána na invalidní vozík, používá ho spíš na delší trasy.
Míša trénuje chůzi o jedné francouzské berli nebo trekingových holích, a to
hlavně z důvodů minimalizování spasticity. Trénuje už i chůzi bez opory na
krátké vzdálenosti. Došlo k dalšímu snížení spasticity v nohách, dokonce
v ploskách vymizela úplně, takže Míša může v klidu stát a dokáže chodit do
boku.

Léčbu paní doktorky považuje slečna Michaela za zlomovou a velmi si cení, že
existuje.
Na částečnou úhradu dalšího léčebného pobytu v Egyptě jí Nadace LR
přispěla nadačním příspěvkem 10.000 Kč. I díky němu odcestovala v květnu
2018 na 5. injekční léčbu za MUDr. Augustinovou do Egypta.

Míša
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MIŠKA
Michalka se narodila jako zcela zdravé miminko,
avšak od půl roku věku kvůli vážným zdravotním
problémům, které u ní nastaly patrně v souvislosti
s očkováním a rozsáhlou dechovou a srdeční
zástavou, neovládá své tělíčko ani řeč, nechodí,
nesedí sama bez opory. Po zástavě srdce
a dechu se navíc přidala i epilepsie. Míša je zcela
odkázána na péči rodiny a odborníků. Potřebuje
zvláštní pomůcky, stravu, léky a služby, které
většinou pojišťovna nehradí a výdaje na ně šplhají
až k 250 tis. Kč ročně.

Miška

V roce 2018 potřebovala Miška už nový
mechanický vozík. Na ten přispěla Nadace LR
částkou 40.000 Kč.

Rodiče pořídili mechanický invalidní vozík v hodnotě 111.000 Kč. Mišce se moc líbí a rodině to
ulehčilo hodně co se týče přepravy a manipulace s Miškou. Vozík je polohovací, takže jí nepadá
hlavička a sedí si dle potřeby.
V tomto roce se Miška také vrátila do školy v Hradci Králové (po operaci páteře), pracuje přes počítač
a snaží se posunout se co nejdál, přidala pár slovíček navíc, a je po psychické stránce vyspělejší.
Po pohybové stránce se moc snaží, ale tam jde kupředu jen velice pomalu.
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TEREZKA
Mladou slečnu Terezu podporuje Nadace LR již druhým
rokem.
Do 11ti let byla Terezka normální holka. Chodila do školy
a měla své koníčky. V roce 2010 jí ale lékaři diagnostikovali
nádor na mozku a musela absolvovat velmi náročnou
a intenzivní, dvouletou léčbu. Ta měla bohužel i vedlejší
účinky, které způsobily vážné poškození centrální
nervové soustavy. Výsledkem byla těžká pravostranná
hemiparéza, poškození zraku, sluchu, afázie aj.
Terezka už leccos zvládne „po svých“, vozík využívá v nižší
míře než minulý rok. Neustále proto shání finance na
speciální léčbu, neurorehabilitaci a také na vzdělávání.
Nevzdává se, bojuje a snaží se žít naplno. Vrátila se
k milované hudbě a chtěla se vrátit ke sportu. Jejím snem
bylo opět začít jezdit na kole.
Nadace LR jí vysněnou speciální lehotříkolku, v hodnotě
téměř 190.000 Kč, pořídila a slavnostně předala
v květnu 2018 na akci Den dětí aneb Děti dětem
konaném v Dětském domově Pardubice.
To jí umožnilo začít samostatně sportovat. Její život se tak
otočil o 180 stupňů, získala nový náboj a radost do života.
Stala se zapálenou cyklistkou. Kromě vyjížděk s rodiči
dokonce jela i závod pro hendikepované cyklisty
na Masarykově okruhu v Brně, kde se ve své kategorii
na 16 km umístila na druhém místě.
Pro Terezku byl rok 2018 rokem sportu a doslova malým
„znovuzrozením“, protože sport dal Terezčině životu nový
rozměr a veliký radostný náboj. I když se nadále potýká
Terezka
s následky svého dlouhodobého onemocnění (stále
silné migrény), sportovní nadšení jí pomáhá zdravotní neduhy překonávat. Navíc díky lehotříkolce
zásadně posílila dolní končetiny, takže vozík už zdaleka nepotřebuje a při chůzi si pomáhá pouze
hůlkou.
I to je obrovský rozdíl v porovnání s loňským rokem. Terezka se také stala členkou Atletiky Bez
Bariér Pardubice a na svých prvních závodech se umístila v hodu diskem na čtvrtém místě.
Terezčiny pokroky v Nadaci LR s radostí sledujeme a jsme jejími velkými fanoušky.
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2. PODPORA ORGANIZACÍ
Nadace LR podporuje neziskové organizace, které se věnují hendikepovaným dětem a mládeži
potřebující zvláštní péči a přístup především v oblasti vzdělávání, talentu, sportu a asistence.
Nadace LR cílí pozornost také na děti a mládež v ústavní výchově dětských domovů, které mají
limitované financování a často nemohou svým malým nebo dospívajícím svěřencům dopřát věci
či zážitky ostatním v rodinách dostupné.
Dalšími podporovanými jsou organizace s mladými sportovci, tanečníky, hokejisty a herci,
které Nadace LR motivuje k získání speciálních cen, které jsou odměnou za snahu, dobrý školní
prospěch a odváděný výkon.
Oproti roku 2017 jsme v Nadaci LR zaznamenali vyšší počet organizací žádajících o podporu
i podpořených organizací, ty bylo v roce 2017 čtyři, ale v roce 2018 jich je již devět.
Z toho opakovaně podpořenými klienty byly: Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., Základní škola
a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Dětský domov Pardubice, Vodicí psi srdcem, z.s.

APOLENKA z.s.
Apolenka je pardubickou neziskovou organizací, spolkem,
poskytujícím příležitosti nejen pro osoby se zdravotním postižením
prostřednictvím rehabilitace, pracovních zkušeností, sportovních
aktivit či vzdělávání, to vše v prostředí zemědělského statku ve
společnosti koní a ostatních zvířat.
V pondělí 26. 11. 2018 došlo v brzkých ranních hodinách na farmě Apolenka k požáru.
Všichni lidé i zvířata byli mimo ohrožení. Farma však přišla o seník a zásoby sena pro zvířata na
celou zimu, což bylo zvláště v loňském roce vzhledem k jeho nedostatku obrovský problém.
V Nadaci LR bylo rozhodnuto o jednorázové podpoře pro spolek Apolenka ve výši 20.000 Kč.

Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.
I v loňském roce pokračovala Nadace LR ve spolupráci se spolkem Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.
Tento spolek zajišťuje a organizuje sportovní přípravu členů a dalších zájemců v atletice tělesně
postižených sportovců, organizuje, pořádá a zajišťuje atletické soutěže v ČR i v zahraničí.
Dále organizačně zabezpečuje sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem propagace
a začleňování tělesně postižených do běžného života. Spolek ukazuje dětem ve školkách a školách,
na zájmových kroužcích, ale i běžné veřejnosti, že se dá dělat sport i s hendikepem.
Nadace LR podpořila akci Rozloučení se sezonou 2018, konanou v září 2018 na Městském
atletickém stadionu na Dukle. Na tuto akci byli pozváni hendikepovaní atleti z ČR, kteří aktivně
sportují a účastní se Českého poháru, členové reprezentace ČR, ale i úplní atletičtí nováčci. Soutěžilo
zde přes 60 závodníků.
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Částku 10.000 Kč věnovala Nadace LR jako příspěvek na odměny a dary pro hendikepované
soutěžící uvedené akce a 5.000 Kč na pořízení sportovního vybavení handicapovaným členům
spolku.
		
				

CTS PERFECT Pardubice z.s – taneční pár
Anička a Vojta
CTS Perfect Pardubice je organizace zabývající se tanečním
sportem, výukou latinsko-amerických a standardních tanců
pro všechny věkové kategorie od dětí předškolního věku až po
seniorské.
Je taneční školou, která byla založena v lednu roku 1997 a v dnešní
době patří mezi tři největší taneční školy v České republice.
Loňské Mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích v pražské
Lucerně přineslo pro tento klub 2 historické rekordy. Kvalifikovalo
se na něj celkem 11 jeho tanečních párů a v kategorii Junior 1, tedy
dětí do 13 let, se podařilo získat mistrovský titul tanečnímu páru
Anička a Vojta, což byl historický úspěch nejen pro tento klub, ale
i pro celý region.
Anička a Vojta

Nadační podpora bude proto nadále zaměřena na nadějný
taneční pár Anna a Vojta, který v loni zvítězil také v evropském
i celorepublikovém žebříčku kategorie Junior 1.

Nadace LR v loňském roce podpořila tento taneční pár finanční částkou 12.000 Kč,
která posloužila na úhradu předmistrovského tanečního soustředění páru.
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Dětské centrum Veská
		

Dětské centrum Veská poskytuje služby zdravotnického zařízení
a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o služby
pobytové, ambulantní, terénní a zároveň pomáhá dětem a jejich
rodinám, které potřebují pomoc v nepříznivých životních situacích.
Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je krizovým
zařízením pro děti a jejich rodiny.
Nadace LR v roce 2018 podpořila Dětské centrum Veská finanční
částkou 20.000 Kč, která byla použita na financování zdravotnické
pomůcky - elektrického zvedáku se dvěma vaky k přesouvání
imobilních klientů. Zvedák pomáhá ošetřujícím sestrám při manipulaci
s těžšími dětmi, což při každodenní práci velmi oceňují.

Dětský domov Pardubice
Nadace LR s Dětským domovem Pardubice („DD“) dlouhodobě spolupracuje tak, aby dětem
umožnila prožít zážitky, které by v domácím prostředí jinak zažily s rodiči.
Spolupráce se v roce 2018 ustálila v tomto rozsahu:
1) ke svátku Dne dětí příprava Dětského dne „DĚTSKÝ DEN aneb DĚTI DĚTEM“ (červen)
2) dárek pro DD ke svátku Dne dětí – výlety, letní pobyty (finanční podpora letních aktivit )
3) Mikulášská besídka – organizace nadílky, slavnostní večeře, cukrářská dílna (prosinec)
4) vánoční (mikulášský) dárek – strávení adventního času či hmotný dárek pro děti
5) podpora talentovaného dítěte (ročně), podpora studia či výjimečná snaha o mimoškolní zálibu
mimo možnosti rozpočtu DD – podpora Pavly na jezdecké škole v Kladrubech
Všechny tyto vynaložené aktivity v součtu znamenají více než 100.000 Kč. Organizačně
nejnáročnější je bezesporu Dětský den, který proběhl 1. rokem na konci května 2018.
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Nadace LR se rozhodla uspořádat tradiční slavnost nejenom pro děti z pardubického Dětského
domova, ale pozvat na půdu zahrady DD také děti z ostatních dětských domovů v kraji. Poprvé na
půdu DD zavítaly děti ze školy SVÍTÁNÍ a v součtu s pozvanými dětmi z okolních dětských domovů
to bylo více než 120 dětí.
(více info – NADAČNÍ AKCE: Dětský den v Dětském domově)

Hvězda Pardubice z.s.		

		

Hvězda Pardubice je sportovním klubem a dobrovolným sdružením
občanů provozujících tělovýchovu a sport. Ve spolku se dobrovolně
sdružují sportovní oddíly s vlastní sportovní činností.
Hvězda Pardubice provozuje atletický stadion, zřizuje oddíly, pořádá závody jednotlivých oddílů,
pořádá společenské, kulturní a vzdělávací akce.
Během roku pořádá Hvězda Pardubice na 30 sportovních akcí za účasti i nejlepších českých
atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí.
Pořádá také závody pro nejmladší atlety a 8. 5. 2018 uspořádala Dětský den s atletikou, který
měl mimořádný ohlas.
Během Dětského dne s atletikou 2018 byly dětem opět představeny jednotlivé atletické disciplíny,
které si mohly i vyzkoušet.
Disciplíny, které je čekaly: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem,
oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.
Pro děti byly opět přichystány bohaté odměny za
jejich snažení.
Záměrem akce bylo přivést více dětí ke sportu
a rozvíjet jejich pohybové dovednosti.
Nadace Lenky a Romana Šmidberských věnovala
na tuto akci příspěvek 15.000 Kč (na odměny a ceny
pro soutěžící děti) jako podporu sportovního spolku
snažícího se smysluplně organizovat mimoškolní
program dětí a tím pomáhát spoluvychovávat mladé
lidi.

Vodicí psi srdcem, z.s.
Vodicí psi srdcem z.s. je spolek, jehož cílem je podpora osob s těžkým
zrakovým znevýhodněním prostřednictvím kvalitního, cca 10ti měsíčního,
výcviku vodicích psů, dále pak neméně důležitý následný servis po celou
dobu činné služby po předání vodicího psa klientovi.
Náklady na předvýchovu štěněte, spoluúčast při pořízení vodicího psa
(10 % z ceny) a především následný servis poskytovaný klientovi po
celou dobu činné služby vodicího psa, ve většině případů, nejsou klienti
schopni pokrýt z vlastních finančních prostředků.
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Nadace LR se rozhodla pomoci zrakově znevýhodněným
prostřednictvím podpory tohoto spolku, který zajišťuje výcvik
vodicích psů s cílem zajistit co nejširší integraci zrakově
znevýhodněných dětí, mládeže i starších osob do světa
vidomých. Vodicí psi jsou pro osobu s hendikepem životně
důležití.
V roce 2018 podpořila Nadace LR nevidomého klienta
formou příspěvku ve výši 15.000 Kč na doplatek na pořízení
vycvičené Glory Love, jejíž pořízení spolufinancovala
Nadace LR v roce 2017.

Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z.s.
WBS Pardubice je basketbalový klub vozíčkářů, který je otevřený všem, které
kromě hendikepu spojuje týmový duch a radost z pohybu. Spolek sdružuje
hendikepované sportovce již osm let. Podporuje přípravu tělesně postižených
sportovců v basketbale v oblasti organizační, metodické a ekonomické.
Vytváří podmínky pro využití volného času lidí s tělesným postižením a zapojuje
je do sportovních a tělovýchovných aktivit. Pomáhá jim tak při snaze o dosažení
kvalitního, důstojného a aktivního života.
Každoročně se tým účastní i exhibicí a charitativních akcí.
Nadace LR pozvala spolek WBS jako hosta na akci Dětský den aneb Děti dětem konanou v květnu
2018 v Dětském domově Pardubice, kde basketbalisté předvedli své sportovní umění dětem ze
školy Svítání a z Dětského domova. Děti si následně hru a práci s míčem ze sedu ve vozíku s chutí
vyzkoušely, přičemž zjistily, že to není nic jednoduchého.

Nadace LR se rozhodla na podzim roku 2018 spolek hendikepovaných basketbalistů podpořit
cestou financování nových sportovních dresů a tréninkových funkčních triček v hodnotě
15.000 Kč.
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Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Škola Svítání rozvíjí činnost prospívající dětem, mládeži a dospělým
lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytuje vzdělávání
a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do
běžného života.
V loňském roce škola Svítání obsluhovala svými mikrobusy čtyři trasy
na Pardubicku a Chrudimsku. Svážela každodenně mimopardubické
klienty ranní cestou do centra aktivit a odpoledne zpět k rodině. V roce
2016 tyto mikrobusy najely denně dohromady 795 km. Přepravovaly 65 klientů. Vozový park si žádal
posilu v podobě nového svozového autobusu.
Vzhledem k dlouhodobé nadační spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ se
Nadace LR rozhodla uspořádat hudebně-charitativní projekt v podobě charitativního koncertu
ve prospěch sbírky na zakoupení svozového autobusu. Dne 26. listopadu 2018 zorganizovala
nadační akci ve Východočeském divadle Pardubice, kterou byl charitativní koncert Hradišťanu
a pěveckého sboru CONTINUO.
V rámci této nadační akce byla škole SVÍTÁNÍ předána částka 152.000 Kč.
Podpora školy Svítání je pro Nadaci LR letitou záležitostí dávající smysl. Charitativní koncert byl
v mnoha ohledech unikátním projektem, ve kterém se podařilo propojit skvělé profesionální
hudebníky v čele s Jiřím Pavlicou a jeho Hradišťanem. Dále podpořit pardubický smíšený sbor
CONTINUO a zapojit do programu i děti ze školy SVÍTÁNÍ – bubeníky ze skupiny Mlima Jua. Důvodem
k radosti z tohoto projektu byla bezesporu celková věnovaná částka, ale i dost možná mimořádná
atmosféra z hudebního zážitku, kterého mohly být všechny zúčastněné strany přítomny. I v tomto
projektu se Nadaci LR podařilo získat nové partnery, konkrétně pěvecký sbor CONTINUO, folklorní
soubor Hradišťan, stavební společnost MIROS a.s. a Pardubický Pivovar a.s.
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3. NADAČNÍ AKCE
Nadační akce jsou vlastní projekty Nadace LR, kterými chceme podpořit dobré myšlenky
a prospěšné aktivity své či ostatních spolupracujících organizací. Opakovaně jsme zrealizovali
Mikulášskou besídku pro Dětský domov Pardubice. Další čtyři akce jsou zcela novými projekty.

MÁJOVÉ DAROVÁNÍ KRVE
Májové a podzimní darování krve se stalo novým nadačním projektem,
který měl premiéru 2. a 3. května 2018 na Transfuzním oddělení
Nemocnice Pardubice.
Nadace LR zrealizovala tuto akci s úspěchem a zahájila tím tradiční
setkávání v měsíci květnu s cílem darovat „kousek sám ze sebe“ tomu, kdo to momentálně potřebuje.
V rámci 1. ročníku odběru poskytlo 10 odvážných osob celkem 4,5 litru krve.
Pro ty, kteří neměli možnost se zúčastnit premiérového květnového darování anebo se rozhodli
krev darovat opakovaně, bylo 11. října 2018 zrealizováno Podzimní darování krve.
Toho se zúčastnilo 6 odvážných osob, jeden muž a pět žen, z toho dvě prvodárkyně.
Celkem odevzdali 2,7 litru krve.
Celý projekt byl pojat jako užitečný skutek, ale také jako další možné stmelení lidí, kteří sdílí záměry
rodinné Nadace LR. Darování krve je symbolickým a milým činem všech, kteří v dárcovství vidí
smysl. Jako poděkování obdrželi dárci krve originální perník od firmy Perník Janoš.

Májové
darování
krve

darujme
život

darujme
krev
Připojte se k nám

ve středu 2. května 2018
od 14 do 17 hodin
nebo ve čtvrtek 3. května 2018
od 7 do 11 hodin
Transfúzní oddělení Pardubické nemocnice
Srdečně zve Lenka Šmidberská
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DĚTSKÝ DEN ANEB DĚTI DĚTEM
Nadace LR se stala hlavním organizátorem a partnerem dětského odpoledne, kdy Dětský domov
Pardubice společně s Nadací LR a ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou Svítání
uspořádal 28. května 2018 zábavné odpoledne Dětský den aneb Děti dětem pro zhruba sto dvacet
dětí na zahradě Dětského domova Pardubice. U příležitosti Mezinárodního dne dětí se vydařilo
propojit dvě pardubické organizace starající se o děti - jednak o ty žijící pod střechou dětského
domova a o ty hendikepované ze Svítání. Svoje svěřence doprovodila ředitelka školy SVÍTÁNÍ
a zároveň 1. místopředsedkyně Senátu, paní Miluše Horská. Osloveny byly děti z krajských dětských
domovů v Moravské Třebové, Poličce, Holicích a z Dětského centra Veská.
Motto Dětského dne znělo „DĚTI DĚTEM“. Znamenalo to, že program jsme sestavili tak, aby se do
hlavní části zapojily předně děti a vzájemně si předvedly, co umí.
Hlavními vystupujícími tak většinou byli klienti Nadace LR. Ze SVÍTÁNÍ – taneční skupina Amare,
bubeníci Mlima Jua, děti z DD Pardubice recitovaly, zpívaly a tančily.
Z Tanečního centra Pardubice předvedly latinsko-americké tance Anička s Vojtou. Prezentovala se
také Atletika Bez Bariér Pardubice a basketbalový klub vozíčkářů WBS Pardubice předvedl svůj um.
A potěšit děti přijeli i Vodicí psi srdcem.
Pravděpodobně nejdojemnější chvilkou odpoledne bylo předání dárku Terezce Vargové –
její vysněné lehokolo, které jí Nadace LR ke Dni dětí nadělila. Znamenalo to pro ni opravdové
vyplnění velkého snu a možnost začít sportovat bez cizí pomoci, v sedle vlastního kola.
Druhým obdarovaným byl Adam, reprezentant ČR v boccie, který trpí svalovou dystrofií
a je rovněž klientem Nadace LR. Nadace LR mu věnovala příspěvek pro uskutečnění cesty
na Mistrovství světa v Liverpoolu v srpnu 2018, kam ho doprovodí jeho rodiče jako nezbytní
asistenti.

Dětský domov Pardubice ve spolupráci
s Nadací Lenky a Romana Šmidberských vás zvou na

DĚTSKÝ DEN
aneb

DĚTI DĚTEM

Pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské
Akce je určena pro děti z dětských domovů Pardubice, Polička,
Veská, Holice, Moravská Třebová a ze Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.

PROGRAM:
• soutěže • laserová střelnice • americký fotbal • nafukovací skákací auto •
• dron • prohlídka tahače kamionu • sport handicapovaných •
• ukázka práce vodicích psů • opékání buřtů • zmrzlina • a mnoho dalšího •

Pondělí 28. 5. 2018 od 14.30 do 18 hodin
Zahrada Dětského domova Pardubice, Ke Tvrzi 235, Pardubice

Za podporu děkujeme:

Akce se účastní:

Klienti Nadace Lenky a Romana Šmidberských

www.ddpardubice.cz
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www.nadacelr.cz

Všechny děti si pak přišly na své, když se soutěžními kartičkami následně běhaly po zahradě a plnily
úkoly na soutěžních stanovištích. Za splnění úkolů si odnesly tašku s pestrými cenami a balonky
nafouknuté heliem.
Spot z celé akce byl publikován prostřednictvím televize V1 v pořadu „U nás v kraji“.

Do akce Nadace LR přizvala partnery, kteří se spolupodíleli na hmotných dárcích pro děti a pomohli
zajistit různá stanoviště a atrakce. Díky nim se děti radovaly z pestrých cen a rozmanitosti atrakcí.
Tímto chceme srdečně poděkovat: Ludmile Ministrové, CEE Logistics, KOH-I-NOOR, DAF, NAPA
TRUCKS, Máša Agency, ČPP, Perník Janoš.
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TISKOVÁ ZPRÁVA – očima reportéra
Evropského vydavatelství

Rozzářené dětské tváře ozdobily Dětský domov Pardubice
Úžasný dětský den plný zábavy, smíchu, ale i slziček štěstí oživil areál Dětského domova Pardubice.
Ten společně s Nadací Lenky a Romana Šmidberských a ve spolupráci se Základní školou
a Praktickou školou Svítání uspořádal odpoledne, při kterém se zhruba sto dvacet dětí nemělo
šanci nudit.
Nápad uspořádat unikátní program pro děti měl jednoduchý základ. Nadace Lenky a Romana
Šmidberských podporuje dvě organizace, které se o děti starají - Dětský domov Pardubice
a Praktickou školu Svítání.
Ředitelku nadace Lenku Šmidberskou proto napadlo uspořádat na velké zahradě domova zábavné
odpoledne, na kterém by se děti při kulturním programu a připravených soutěžních kláních mohly
poznat. Kateřina Fialová, ředitelka Dětského domova Pardubice, s myšlenkou ochotně souhlasila
a když její pozvání přijali i kamarádi z dětských domovů v Poličce, Holicích a Dětského centra Veská,
bylo jasné, že odpoledne to bude nezapomenutelné.
Zdejší basketbalové hřiště se změnilo na improvizované pódium, na kterém vystupující z řad klientů
jednotlivých zařízení naplnili podtitul celé akce - děti dětem. Zaujal třeba muzikoterapeutický
soubor školy Svítání Mlima Jua se svými bubínky, recitace básniček v podání dětí z hostitelského
Dětského domova Pardubice, notnou dávku energie pak do svého vystoupení dali tanečníci
z CTS Perfect Pardubice. Diváky zaujal i rekordman Patrik Jandejsek, který dokáže kolem těla
naráz roztočit šedesát gymnastických obručí. Svoje umění předvedli handicapovaní hráči košíkové
z Basketbalového klubu vozíčkářů (WBS Pardubice), dále také sportovci z klubu Atleti bez bariér
a v neposlední řadě i Vodící psi srdcem, kteří při svém vystoupení ukázali, co umí psi pomáhající
svým zrakově postiženým páníčkům.
Asi nejdojemnější chvilka celého odpoledne nastala, když se před publikem objevila na svém
vozíčku Terezka Vargová. Velkou touhou této statečné slečny, která se na vozík dostala po ochrnutí
kvůli onkologickému onemocnění, bylo začít sportovat. Snad ani ona netušila, co se bude dít, když
se svými rodiči předstoupila na „jeviště“. O to větší byl výbuch jejích emocí, když zjistila, že se jí díky
Nadaci Lenky a Romana Šmidberských splnil sen. Když totiž mohla otevřít oči, pod paprsky jarního
slunce se lesklo krásné lehokolo, které Terezce umožní vychutnávat si pohyb. Že toho bude užívat
měrou vrchovatou dokázala krátce na to, když se na svém splněném snu vydala do ulic a do areálu
se se zadýchanými rodiči vrátila až po více než hodině. Její rozzářené oči potvrzovaly, že tenhle
dárek byla trefa do černého.
Zatímco šťastná Terezka proháněla v okolních ulicích lehokolo, svůj dárek od Nadace Lenky
a Romana Šmidberských si přebíral jednadvacetiletý Adam Peška z Rohovládové Bělé. Ačkoliv je
Adam kvůli dystrofii Duchennova typu zcela odkázaný na pomoc druhých, protože hýbat může jen
prsty, dokázal nejen odmaturovat na gymnáziu, velmi úspěšný je i jako sportovec. Patří totiž mezi
naše reprezentanty v boccie, sportu podobném petanque. Jako reprezentant se chystá na srpnové
mistrovství světa v Liverpoolu a aby mohl mít s sebou svůj doprovod, poskytla mu Nadace Lenky
a Romana Šmidberských štědrý finanční příspěvek.
Dárek ale na dětském dnu dostali všichni. Se soutěžní kartičkou děti procházely mezi jednotlivými
stanovišti, kde za splněné úkoly dostávaly razítka. Někde trénovaly první pomoc, jinde zdobily
perník, ukazovaly svou obratnost s fotbalovým míčem nebo atletickým oštěpem, střílely na laserové
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střelnici, skákaly na obřím nafukovacím autě a usedaly za volant dvou velkých tahačů společnosti
CEE Logistics, či objevovaly taje chemické laboratoře a zkoušeli mobilní studio Východočeské
televize V1. S nasbíranými razítky si pak mohly vybrat z velké hromady připravených cen, ochutnat
spoustu dobrot a večer opéct tradiční buřty. Mezi účastníky odpoledne se tak jistě nenašel ani jediný,
který by večer neusínal šťastný a spokojený...
Spokojené byly i autorky a organizátorky akce - ředitelka Dětského domova Pardubice Kateřina
Fialová, ředitelka Nadace LR Lenka Šmidberská a samozřejmě i hlavní zvaný host - ředitelka
Praktické školy Svítání Miluše Horská, která zároveň jako 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu
ČR nad akcí přijala záštitu.
Povedla se naplnit prvotní myšlenka - propojení dvou pardubických organizací starajících se
o děti - jednak těch žijící pod střechou dětského domova a i těch handicapovaných ze Svítání. To se
podařilo na výbornou a aktérky se těší na příští ročník s vidinou tradičního setkávání dětí při oslavě
Mezinárodního dne dětí na prostorné zahradě Dětského domova Pardubice, která svojí rozlehlostí
k podobným aktivitám přímo vybízí.
Poděkování patří všem, kteří se na akci jakoukoli pomocí spolupodíleli, ať už jmenovitě Ludmila
Ministrová nebo společnosti CEE Logistics, KOH-I-NOOR, DAF, NAPA TRUCKS, Máša Agency, ČPP,
Perník Janoš.
Díky nim se děti radovaly z pestrých cen a rozmanitosti atrakcí.
A vzhledem ke spokojenosti všech zúčastněných se po premiérovém ročníku můžeme těšit na ten
příští….
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NADAČNÍ CENA HERECKÝCH TALENTŮ
pro Mladé divadelní studio Laik
V centru pozornosti Nadace LR se nachází divadelní uskupení Mladé divadelní studio LAIK, které již
od roku 2013 působí při Východočeském divadle Pardubice a jehož nejlepší protagonisty Nadace
LR v roce 2018 prvně ocenila nadační cenou nazvanou NADAČNÍ CENA HERECKÝCH TALENTŮ.
A to v rámci nadačního projektu Podpora mladých hereckých talentů Mladého divadelního
studia Laik. Mladé divadelní studio LAIK vychovává a divadelně vzdělává zhruba 50 dětí ve věku od 7
do 17 let. Daří se jim realizovat představení pro děti a mládež. Někteří členové zároveň vypomáhají
i s menšími rolemi v inscenacích Východočeského divadla Pardubice.
Podpora Nadace LR spočívá jednak v motivační ceně vytvořené pro děti, jejímž prostřednictvím
chce každoročně podporovat ty jednotlivce, kteří mají příkladný přístup k práci při zkoušení,
respektují svého vedoucího a režiséra Zdeňka Rumpíka a jsou si vědomi týmové práce, bez
které by samotná inscenace i zkoušení nemohlo fungovat. Zároveň oceňuje ty, kteří nepodceňují
školní přípravu a chtějí mít co nejlepší prospěch a chtějí být po všech stránkách slušnými lidmi
a hrdými reprezentanty svého divadelního souboru.
V neděli 24. června 2018 se v Městském divadle uskutečnila premiéra Mladého divadelního studia
LAIK. Hru Ještě se potkáme přímo na tělo starších členů souboru napsala dramaturgyně studia
Kristýna Plešková.
Při této příležitosti Nadace LR představila svůj projekt podporující mladé herecké talenty Mladého
divadelního studia LAIK a otevřela tak prvním ročníkem NADAČNÍ CENU HERECKÝCH TALENTŮ.
Ve spolupráci s vedením souboru byli vybráni nejaktivnější a nejtalentovanější členové studia,
kteří převzali z rukou ředitelky Nadace LR, paní Lenky Šmidberské, ocenění s příslibem zaplacení
kurzovného na příští sezonu ve výši 3.500 Kč na osobu.
Jednalo se o deset mladých herců, pět z mladší kategorie „Pondělníků“ a pět ze starší kategorie
„Pátečníků“. Oceněna byla rovněž nadějná dramatička Kristýna Plešková, která obdržela poukaz
v hodnotě 5.000 Kč.
Pro všechny oceněné nechala Nadace LR vytvořit speciální dar, originálního keramického anděla
symbolizujícího lásku k divadelnímu umění a kvalitním životním hodnotám.
Nadace LR zároveň finančně přispívá na realizaci představení Mladého divadelního studia Laik.
Celková podpora Mladého divadelního studia Laik tak činila 80.000 Kč.
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Ukázka - darovací dopis

Milý Adame,
přestože jsi na začátku své umělecké kariéry, máš za sebou už určité zkušenosti.
Jistě už víš, že život není jako dlouhá děkovačka, kdy prožíváš pocit radosti a úlevy při potlesku
a uznání za těžce a dobře odvedenou práci. Je také o poctivosti a odříkání. A protože jedním z cílů
naší Nadace je podporovat talenty, kteří sami projevili dostatek vůle a odhodlání poctivě pracovat
na rozvoji své osobnosti, rádi bychom ocenili Tvou dosavadní snahu.
Chceme podporovat jednotlivce, kteří mají příkladný přístup k práci při zkoušení, respektují svého
vedoucího a režiséra Zdeňka Rumpíka a jsou si vědomí týmové práce, bez které by samotná
inscenace i zkoušení nemohlo fungovat. Zároveň oceňujeme ty, kteří nepodceňují školní přípravu
a chtějí mít co nejlepší prospěch a chtějí být po všech stránkách slušnými lidmi a hrdými
reprezentanty svého divadelního souboru Mladé divadelní studio LAIK.
Na základě hodnocení těch, kteří zblízka sledují Tvé počínání nejen na zkušebně, na scéně,
ale také ve škole a v kolektivu, patříš mezi ty, které Nadace Lenky a Romana Šmidberských
vybrala pro získání ocenění.
Blahopřejeme Ti k zisku NADAČNÍ CENY MLADÝCH HERECKÝCH TALENTŮ založené pro Mladé
divadelní studio Laik.
Věříme, že je u Tebe v dobrých rukách, a že Tě bude motivovat do další práce, abys mohl být
příkladem pro své kamarády. Jednoho dne třeba s hrdostí vstoupíš jako profesionál na „prkna, která
znamenají svět“, nebo budeš získané zkušenosti a dovednosti využívat v budoucím profesním
životě a reprezentovat ideály Mladého divadelního studia LAIK, které si klade za cíl vychovat
schopné a samostatné jednotlivce, kteří budou sebevědomí, talentovaní a připravení v životě
něčeho kvalitního dosáhnout.
Mladé divadelní studio LAIK je soubor, který funguje při Východočeském divadle v Pardubicích,
které má dlouhou historii a tradici, která nás jistým způsobem zavazuje. Na zdejším jevišti stály
skutečné hvězdy nejen divadla, ale také filmu, které tvořily dějiny českého kulturního světa
a památky. Udělej tedy všechno proto, abys na tuto ušlechtilou památku těchto jedinečných
umělců navázal i Ty!
Držíme Ti palce!
Mgr. Lenka Šmidberská
ředitelka Nadace a předsedkyně správní rady

Pardubice

24. 6. 2018
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Ukázka - darovací šek

uděluje NADAČNÍ CENU MLADÝCH HERECKÝCH TALENTŮ
pro talentovaného herce mladší kategorie „Pondělníků“
Mladého divadelního studia Laik

NICOL HATAŠOVÉ

V rámci projektu „Podpora mladých hereckých talentů Mladého
divadelního studia Laik“ student obdrží poukaz na uhrazení
ročních členských divadelních příspěvků v celkové hodnotě:

divadelní sezona

2019 / 2020

3 500 Kč

uděluje NADAČNÍ CENU MLADÝCH HERECKÝCH TALENTŮ
pro talentovaného herce starší kategorie „Pátečníků“
Mladého divadelního studia Laik

MATYÁŠI DANDOVI

V rámci projektu „Podpora mladých hereckých talentů Mladého
divadelního studia Laik“ student obdrží poukaz na uhrazení
ročních členských divadelních příspěvků v celkové hodnotě:

3 500 Kč
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divadelní sezona

2019 / 2020

CHARITATIVNÍ KONCERT HRADIŠŤANU A SBORU CONTINUO
ve prospěch zakoupení svozového autobusu pro školu SVÍTÁNÍ
Nadace LR se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ dlouhodobě úzce spolupracuje. Klienti
školy SVÍTÁNÍ jsou mnohdy jednotlivě Nadací LR podporováni.
Svozový autobus denně sváží klienty školy z Pardubic i mimo ně a je tedy nezbytným pomocníkem
při převozu dětí do školy a zpět domů. Škola SVÍTÁNÍ musí svůj vozový park pravidelně obnovovat.
Už v loňském roce 2017 Nadace LR pomohla odstarovat sbírku na koupi nového autobusu vlastním
vkladem 30.000 Kč a v roce 2018 se rozhodla sbírku podpořit vlastní finanční podporou v hodnotě
100.000 Kč. A především se rozhodla připravit charitativní koncert a uspořádat unikátní hudební
projekt, v němž sbírku podpoří a vyzve i ostatní donátory k zapojení se do sbírky.
Charitativní koncert se konal 26.11.2018 ve Východočeském divadle Pardubice a podařilo se při
něm propojit ojedinělé hudební těleso Hradišťan pod uměleckým vedením Jiřího Pavlici spolu
se smíšeným pěveckým sborem CONTINUO Pardubice pod vedením Lucie Gregorovič Fárové.
V závěru se vedle těchto těles na pódiu společně zapojil i muzikoterapeutický bubenický soubor
Mlima Jua ze SVÍTÁNÍ.
Ve vyprodaném Východočeském divadle panovala neopakovatelná atmosféra.
Hudba je fenomén, který umí spojit i zdánlivě odlišná uskupení. Dokáže k sobě vtáhnout i děti,
které v každodenním životě mají jinou startovací čáru než mají zdravé děti. Tento večer se povedlo
propojit sbor s cimbálem, hlasy mužské ladily spolu s ženskými, dětské bubnování přirozeně
splynulo s nástroji zkušených hudebníků a všichni se viditelně cítili dobře jeden vedle druhého.
Pospolitost účinkujících se přenesla i do hlediště. Poslední symbolickou písní Ach synku, synku Jiří
Pavlica rozezpíval celé divadlo tak, že se všichni po dvě a půl hodiny trvajícím hudebním prožitku
spokojeně odebrali domů, kde jim hudba Hradišťanu ještě dlouho zněla v uších.
Smyslem večera bylo prostřednictvím podpoření zajímavého hudebního projektu pomoci
škole, se kterou Nadace LR dlouhodobě spolupracuje.
Podařilo se vtáhnout do myšlenky smysluplné pomoci jak účinkující Hradišťan, který společně
se sborem Continuo přispěly do sbírky částkou 10.000 Kč, tak i diváky a partnery, kteří se
k nadační myšlence připojili a nadační vklad 100.000 Kč navýšili o dalších 32.000 Kč.
Celkově se škole SVÍTÁNÍ podařilo předat 143.450 Kč na sbírku na zakoupení svozového
autobusu.

31

Ukázka - leták ke Koncertu Hradištan

Charitativní koncert ve prospěch

Společný charitativní koncert
Hradišťan & Jiří Pavlica
a Pěvecký sbor CONTINUO Pardubice
Nadace Lenky a Romana Šmidberských pořádá charitativní koncert, který v rámci jednoho
večera propojí ojedinělé hudební těleso Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici a pěvecký
sbor CONTINUO Pardubice pod vedením sbormistryně Lucie Gregorovič Fárové.
Obě hudební tělesa spolu již v minulosti spolupracovala a dnešním společným
koncertem se spolupodílí na záměru Nadace LR pomoci pardubické organizaci pečující
o děti vyžadující zvláštní péči - Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ.
Se Svítáním Nadace aktivně spolupracuje dlouhodobě, v portfoliu klientů, které podporuje,
jsou i děti ze Svítání. Právě proto vnímáme naléhavou potřebu, se kterou se Svítání již
druhým rokem potýká a to je sbírka na zakoupení NOVÉHO SVOZOVÉHO AUTOBUSU,
kterým škola denně sváží svoje klienty z různých koutů Pardubického kraje do školy a zpět
domů.
Svítání už 25 let pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením a v současnosti
pečuje zhruba o 700 žáků a klientů. Stávající 4 minibusy najedou ročně 150 000 km
a přepravují denně 65 klientů. Úroveň péče, kterou škola poskytuje dětem s postižením, je
velmi vysoká a v Pardubickém kraji nemá konkurenci.
I to je důvod, proč jsme se rozhodli sbírku podpořit a z nadačních prostředků věnovat ve
prospěch Svítání 100 000,- Kč, přičemž v loňském roce jsme startovali zmíněnou sbírku
prvním vloženým vkladem 30 000,- Kč. Snažíme se k podpoře tohoto projektu zapojit
i další partnery, aby se k naší nadační částce připojili a celková darovaná suma přiblížila
možný termín koupě svozového minibusu.
Věříme, že spolu s námi prožijete příjemný hudebně laděný večer a zároveň se připojíte
k nadační podpoře, která má za cíl pomoci škole Svítání získat autobus v co možná
nejkratší době.
Za Nadaci Lenky a Romana Šmidberských

Za partnerství a spolupráci v projektu děkujeme:

PA R D U B I C E
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ZAKOUPENÍ SVOZOVÉHO AUTOBUSU
pro klienty Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ
26. 11. v 19 hodin Východočeské divadlo Pardubice

nadacelr.cz

Pěvecký sbor

CONTINUO Pardubice

Hudba nás propojuje, díky ní se cítíme plni radosti, naplnění a není vůbec
podstatné, kde se kdo z nás pohybuje v civilním světě.
Je to náš koníček, naše vášeň, trochu adrenalin, vlna euforie, sounáležitost
a také pokora k téhle krásné múze. To ona nám přináší klid a úsměv do našich
srdcí a umí spojovat i jinak velmi rozdílné osobnosti a lidské povahy.
Proto ji všichni milujeme, od malička nás provází a povznáší naše životy.
Je štěstí, že ji umíme vnímat a radovat se spolu s ní…
„Po každém koncertu Jiřího Pavlici a Hradišťanu se v člověku cosi pohne,
pootočí, pookřeje, cosi líbezného zacinká na neviditelné struny vibrující od
hlavy až k patám, od srdce, do srdce. Sdělení jsou tak křehká a často se dotýkají
lidského svědomí. Jako když do potemnělého nebe zasvítí slunce, a na obzoru
rozehraje symfonii barev duha. Chceš jít za ní a splynout… “
Rozhovor s Jiřím Pavlicou – Svou vnitřní sílu vkládám do vesmíru všem,
Autorka: Radka Slížová

Ukázka - leták ke Koncertu Hradištan

26. 11. v 19 hodin
SPOLEČNÝ CHARITATIVNÍ KONCERT - VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE

pěvecký sbor

CONTINUO Pardubice
Umělecké vedení Lucie Gregorovič Fárová

nadacelr.cz
Předprodej vstupenek: VČD, U Divadla 50, Pardubice (466 616 432, obchod@vcd.cz)
nebo online na www.vcd.cz a v Turistickém informačním centru pod Zelenou bránou.
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA PRO
DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE
Pro děti z Dětského domova Pardubice Nadace LR v prosinci 2018 připravila již tradiční Mikulášskou
nadílku. Po loňské premiéře se děti těšily na společnou slavnostní večeři, které předcházela
čertovská návštěva.
Servíroval se řízek s bramborovým salátem a jako dezert lívance s horkým ovocem. Po večeři paní
Šmidberská předala za Nadaci LR dárek v podobě společného výletu do Pekla Čertovina, který se
uskutečnil v blízkém adventním čase 10. prosince 2018.
Po slavnostní večeři se děti přemístily do cukrářské dílničky, kde si zkusily výrobu cukrové vaty,
ochutnaly čokoládovou fontánu a krásně nazdobily vánoční perníčky, které pro děti přivezl
pardubický perníkář, pan Pavel Janoš.
Stejně jako v loňském prosinci jsme s dětmi strávili hezký mikulášský čas, který udělal radost dětem
i nám.
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4. PODPORA KULTURY
Nadace LR podporuje regionální a kulturní projekty a organizace, které se věnují činnosti
společensky a kulturně prospěšné.
Opakovaně podpořila významného partnera Východočeské divadlo Pardubice a Společnost Jana
Kašpara, z.s.

Continuo Pardubice, z.s.
Nově podporovaným kulturním subjektem Nadace LR se stal smíšený komorní sbor Continuo
Pardubice, který byl založen na podzim roku 2004. Zakladatelkou a také první dirigentkou sboru
byla Jana Kosinková, absolventka Pardubického dětského sboru a VUS Pardubice.
Od září roku 2005 sbor vedl sbormistr Doc. Ing. Vlastislav Novák, a od května roku 2010 převzala
vedení sboru jeho vnučka, Mgr. Lucie Gregorovič Fárová DiS.
Repertoár sboru zahrnuje vedle klasických sborových skladeb i skladby současných autorů.
Je nevyhraněný, zasahuje do všech hudebních žánrů a stylů.
Díky propojení tohoto pěveckého sboru s jedinečným hudebním tělesem Hradišťan a Jiří Pavlica,
se Nadaci LR podařilo uspořádat charitativní koncert 26. 11. 2018 ve VČD na podporu Základní školy
a Praktické školy SVÍTÁNÍ.
Nadace LR podpořila činnost sboru částkou 10.000 Kč.

Společnost Jana Kašpara, z.s.
V roce 2018 Nadace LR pokračovala ve spolupráci se Společností Jana Kašpara,
z.s., která je zapsaným spolkem založeným za účelem uchovávat památku prvního
českého aviatika a pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara, propagovat jeho jméno a zásluhy ve
městě Pardubice, v regionu Pardubického kraje i dál.
Nadace LR si váží činnosti Společnosti Jana Kašpara a podporuje její aktivity a úsilí o obnovení
a udržení památky Jana Kašpara.
Podporuje tento spolek rovněž proto, že usiluje o propagaci a podporu letecké dopravy a aviatiky
formou kulturních i společenských aktivit, jakož i o rozvoj vzdělanosti.
Nadace LR podpořila neziskovou činnost spolku nadačním příspěvkem ve výši 50.000 Kč
směřujícím na Den dopravy ČR 2018, dále na akci Společenský galavečer zakladatelů dopravy
v českých zemích a v neposlední řadě na údržbu hrobky J. Kašpara na Městských hřbitovech
v Pardubicích.
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Východočeské divadlo Pardubice („VČD“)
Nadace Lenky a Romana Šmidberských pokračovala, jako
významný partner Východočeského divadla Pardubice v podpoře
jeho kulturní činnosti. Jednalo se o podporu realizace a uvádění
inscenací, organizování kulturních akcí v Pardubickém kraji.

Nadace LR věnovala VČD nadační příspěvek ve výši 150.000 Kč, který byl a bude použit na:
• ocenění v rámci Grand festivalu smíchu – 30.000 Kč (předání ceny 28. 1. 2019 - cena za režii),
•o
 cenění v rámci Divadelního bálu – 40.000 Kč (cena pro nejoblíbenějšího herce a nejoblíbenější
herečku – předány 1. 3. 2019)
• podporu činnosti Mladého divadelního studia LAIK – 80.000 Kč
- částka 35 000 Kč na Nadační cenu pro mladé talentované herce
- částka 45 000 Kč na podporu realizace představení
Nadační cena mladých hereckých talentů.
V centru pozornosti Nadace LR zůstalo divadelní uskupení Mladé divadelní studio LAIK, které od
roku 2013 při VČD působí a jehož protagonisty Nadace LR v roce 2018 prvně ocenila nadační cenou
nazvanou Nadační cena mladých hereckých talentů.
Díky partnerství Nadace LR a VČD se podařilo navázat spolupráci s Lions Clubem Pardubice,
který se v rámci divadelního Štědronočního zpívání zapojil do pomoci klientce Elišce v boji s jejím
onemocněním (CDKL5). Při této vánoční příležitosti věnovala Nadace LR spolu s Lions Clubem
Pardubice Elišce šek s finanční podporou pro její další rehabilitační pobyty.
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5. OSTATNÍ NADAČNÍ AKTIVITY
Nadační kalendář
Pokračujícím nadačním projektem se stal Nadační kalendář tentokrát pro rok 2019.
Opět přiblížil cíle a projekty, které rodinná nadace podpořila v uplynulém roce. Mezi prezentované
obdarované patřily děti, kterým byla finanční podpora poskytnuta s cílem zlepšit jejich zdravotní
stav způsobený zdravotními problémy či hendikepem. Dále děti, které byly oceněny za talent,
houževnatost a píli. Současně organizace, které s takovými dětmi pracují. Prezentovány byly ale i
nadační projekty darování krve, charitativní koncert a ocenění mladých hereckých talentů.
Se souhlasem klientů byla na každý měsíc připravena prezentace vybraného klienta – osoby či
organizace. Kalendář byl vkusně doplněn dokumentujícími fotografiemi.
Nadační kalendář byl předán dárcům Nadace LR jako poděkování a zároveň jako příklad doložení
efektivity vynaložených nadačních příspěvků. Obdrželi ho i vybraní klienti a spolupracující subjekty.
V této aktivitě chce Nadace LR pokračovat i nadále.
Přehled prezentovaných klientů Nadace LR dle měsíců:
LEDEN 		

- Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z.s.

BŘEZEN

- Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s. a Hvězda Pardubice z.s.

ÚNOR 		
DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN 		

ZÁŘÍ 		
ŘÍJEN 		

LISTOPAD

PROSINEC

- Adam
- Pavla

- Májové darování krve

- Dětský den aneb Děti dětem

- Nadační cena mladých hereckých talentů
- Terezka

- Společnost Jana Kašpara, z.s.
- Matěj

- Charitativní koncert Hradišťan a Jiří Pavlica a pěvecký sbor CONTINUO Pardubice
- Eliška
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2019
Nadační kalendář pro rok 2019 – ukázka

TEREZKA
Devatenáctiletou Terezku podporuje Nadace LR již třetím rokem. Terezka
dělá veliké pokroky na cestě k uzdravení a radost především sama sobě.
Terezka se jako jedenáctiletá potkala se závažným onemocněním – nádorem
na mozku, které vyžadovalo dlouhodobé léčení, dvě operace a chemoterapii.
Léčebná péče ovšem svými vedlejšími účinky způsobila závažné porušení
centrální nervové soustavy. Výsledkem bylo ochrnutí, poškození zraku, sluchu,
afázie, migréna a další.
Terezka se ale nevzdala, naučila se znovu mluvit, číst a psát. Učí se z domu
a do školy jezdí na přezkoušení. Absolvuje neurorehabilitace, na které rodina
shání celoročně peníze.
Terezka se snaží žít naplno. Vrátila se k milované hudbě, kdy se naučila
hrát jednou rukou na klavír, a vrátila se ke sportu. A to také díky Nadaci
LR, která jí v červnu roku 2018 věnovala vysněné lehokolo v hodnotě téměř
190.000,- Kč.
Výrobu speciálního lehokola a jeho pořízení jí všichni, včetně rodičů, úspěšně
utajili. Nebylo to jednoduché, vždyť se jednalo o výrobek „na míru“. Vše
klaplo a lehokolo bylo Terezce v květnu 2018 slavnostně předáno na akci
„Dětský den aneb Děti dětem“ na zahradě Dětského domova v Pardubicích.
Překvapení a dojetí byly opravdové.
„Terezka znovu po osmi letech sama usedla na kolo, které může řídit bez
cizí pomoci a cítit se opravdu soběstačná. Změna je to i pro její rodiče. Po
nekonečných peripetiích si celá rodina může vyjet na výlet a cítit se svobodně.
Terezka, s vytrvalostí sobě vlastní, překonává sama sebe a na kole tráví každou
volnou chvilku. Ze svých cest nám do Nadace pravidelně posílá fotograﬁe
mapující její cesty. Stala se z ní měsíc na měsíc ctižádostivá sportovkyně.“ (LŠ)
Lehokolo vrátilo Terezce více pohybu, svobody, radosti ze života.
A slovy Terezky:
„Jaký byl pro mne rok 2018? Můžu říci, že zlomový, protože konečně po osmi
letech si užívám vítr ve vlasech. Stala se totiž ze mě díky lehokolu zapálená
cyklistka. Kromě vyjížděk s rodiči jsem dokonce i jela závod pro hendikepované
cyklisty na Masarykově okruhu v Brně, kde jsem se ve své kategorii na 16 km
umístila na 2. místě. Dalo mi to zabrat, ale byla jsem na sebe hrdá, že jsem
to zvládla. V minulém roce se mi povedla ještě jedna hezká věc. Stala jsem se
členkou Atletiky Bez Bariér Pardubice a na svých prvních závodech jsem se
umístila v hodu diskem na 4. místě. Prostě to byl rok sportu.“
Nadace LR bude Terezku dál doprovázet na cestě za uzdravením a držet jí
palce v jejím odhodlání!.
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Aktualizace podoby webových stránek Nadace LR
Významným krokem bylo vytvoření a spuštění nových webových stránek Nadace LR na podzim
roku 2018. Nadační aktivity jsou zde přehledně a funkčně strukturovány do čtyř pilířů projektových
aktivit:
• podpora jednotlivců
• podpora organizací
• nadační akce
• podpora kultury
Na našich webových stránkách www.nadacelr.cz se mohou příznivci a klienti Nadace LR informovat
o nadační činnosti a plánovaných nadačních aktivitách. Zájemci o podporu zde naleznou potřebné
formuláře. Bohatá fotogalerie dává nahlédnout na podpořené klienty a organizace či realizované
nadační akce. Naší snahou je prostřednictvím webových stránek umožnit sdílet pozitivní emoce
související s darováním a pomoci druhým obecně. Obsah stránek se snažíme zachovat živý,
přidáváme proto novinky a nové články. Celkově se webové stránky zpružnily, informace vkládáme
bezprostředně po proběhlých akcích, zveřejňujeme i dosažené úspěchy našich klientů.
Díky aktuálním zprávám jsou nadační stránky také vhodným a aktuálním informačním zdrojem pro
potencionální klienty a též díky nim Nadace LR buduje a posiluje svou identitu.
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V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
Nadace LR vykazuje k poslednímu dni účetního období 2018 bilanční sumu v částce 705 tis. Kč
s podílem aktiva povahy krátkodobý finanční majetek 92% představeno částkou 649 tis. Kč. Hodnota
vlastního kapitálu 500 tis. Kč přispívá do vlastního kapitálu k poslednímu dni účetního období 2018
výsledek hospodaření částkou 13 tis. Kč.
v části výsledkových ukazatelů Nadace LR vykazuje výsledek hospodaření za období 2018 v hodnotě
mínus 179 tis. Kč, který představuje rozdíl hodnoty výnosů celkem za sledované období částkou
1.375 tis. Kč a hodnoty nákladů celkem za období v částce 1.554 tis. Kč, z toho je podíl osobních
nákladů zastoupen částkou 213 tis. Kč.
Zpřesňujeme ve věci celkové výše vykázaných nákladů osobní povahy, že zde nejsou zastoupeny
z důvodu bezúplatnosti následující odměny: všichni členové správní rady, kontrolní orgán
(revizor Nadace LR) a výkonná funkce ředitele NLR, kteří jsou vázáni bezúplatným výkonem
své funkce.
Meziročně se jedná o nárůst obratu činnosti Nadace LR téměř o 10% a ve vyplacených částkách
Nadace LR jsou evidovány za období roku 2018 vyplacené příspěvky potřebným ve výši 1.059
tis. Kč.
V číslech roku 2018 je Nadací LR vykázána výhradně nadační činnost, ve shodě minulých období.
Žádná ekonomická činnost nebyla Nadací LR realizována.

a) Přehled majetku a závazků
Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek představují v případě Nadace LR pro rok 2018 peněžní prostředky
v českých korunách uložené na běžném účtu tuzemské banky a ceniny.
Položka v tis. Kč
běžné účty

finanční majetek celkem

1. 1. 2018

31. 12. 2018

711

649

705

646

Závazky
K poslednímu rozvážnému dni Nadace LR neeviduje závazky po splatnosti a současně neeviduje
žádné závazky mimo rozvahové účty.

b) Přehled darů
Celková výše finančních darů od právnických osob („PO“) činila 1.198.000 Kč.
Celková výše finančních darů od fyzických osob („FO“) činila 177.000 Kč.
Celková výše nefinančních darů od PO představovala věcné dary v souhrnné hodnotě 14.400 Kč.
Celková výše přijatých darů činila 1.375.000 Kč za rok 2018.
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Přehled všech dárců a darů Nadaci LR na její činnost
Jméno dárce / název společnosti

PANAV, a.s.

FO / PO

částka v jednotkách Kč

PO

150.000

PO

CUTCO a.s.

CEE Logistics a.s.
LOG-IN CZ s.r.o.

PO

300.000

PO

150.000

PO

KLIMA s.r.o.

Financial Security, s.r.o.

PO

MIROS MAJETKOVÁ a.s.

PO

Pardubický pivovar a.s.

PO

Příspěvky Akce Hradišťan

FO

Lenka Šmidberská

FO

Roman Šmidberský

FO

STRNAD podlahy, dveře s.r.o. – PVC 4x4 m

PO

KOH-I-NOOR a.s. – odměny pro děti Den dětí

250.000

PO

150.000

20.000

12.000

10.000

39.000

20.000

100.000

6.900 vč. DPH

7.500 vč. DPH

c) Přehled poskytnutých nadačních příspěvků a zhodnocení jejich použití
Účel využití nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2018 byl dodržován v souladu s pravidly
a etikou Nadace LR. Byla posuzována jednoznačnost a konkrétní naplnění záměru a cíle vždy
jednotlivého projektu. Celková výše poskytnutých nadačních příspěvků činila 1.059 tis. Kč.
Chronologický přehled nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR v sumě 10.000 Kč
a vyšší v jednotkách Kč
Příjemce daru
Tereza
Marie

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

výše daru v Kč účel daru
189.975
60.000

100.000

Michaela

10.000

Miška, z.s.

40.000

Adam

60.000

Společnost Jana Kašpara, z.s.

50.000

Hvězda Pardubice z.s.

15.000

lehotříkolka

pobyt a vzdělání dcery na Taneční konzervatoři v Brně a úhrada nákladů spojená
s příjim. zkouškami na zahraniční konzervatoř 18/19
příspěvek na pořízení školního svozového
autobusu
léčebný pobyt v Hurghadě, Egypt

příspěvek na akci Dětský den s atletikou
2018 konaný 8. 5. 2018
mechanický invalidní vozík Zippie RS
od Medicco s.ro.

cestovní náklady osobního asistenta na
MS v bocii v Liverpoolu (VB) 9. - 19. 8. 2018
a na Otevřený pohár v Povoa de Varzim
(Portugalsko) 2. - 9. 7. 2018
Na podporu neziskové činnosti – konkrétně na:
• Den dopravy ČR 2018
•A
 kci Společenský galavečer zakladatelů dopravy v českých zemích
• Údržbu hrobky J. Kašpara
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Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.

15.000

Dětský domov Pardubice

35.000

Maria

20.000

Matěj

50.000

Vodicí psi srdcem , z.s.

15.000

Krůčky pro Eričku, z.s.

10.000

CTS PERFECT Pardubice, z.s.

12.000

Wheelchair Basketball Studánka Pardubice,
z.s.

Východočeské divadlo Pardubice

Dětský domov Pardubice

15.000

150.000

20.000

CDKL5 Czech, z.s.

30.000

Dětské centrum Veská

20.000

Continuo Pardubice z.s.

10.000

APOLENKA, a.s.

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

20.000

52.000

• 10.000 Kč akce Rozloučení se sezonou
2018 konaná v září 2018 – odměny
a dary pro soutěžící
• 5.000 Kč na pořízení sportovního vybavení hendikepovaným členům spolku

• 10.000 Kč podpora talentu Pavla
• 5.000 Kč sportovní aktivity a vzdělání
ve šk. roce 2018/19, ve prospěch chráněnkyně DD (studentka SŠ chovu koní
a jezdectví, Kladruby n. L.),
• 20.000 Kč „Putovní pěší výlet NÁCHOD
- VELKÁ DŘEVÍČ - OSTAŠ“ 16. - 21. 8. 2018
pro děti

úhrada ročních členských příspěvků
a ostatních nákladů spojených
s hokejovou činností dvou synů

pokrytí nákladů za první rok studia
(2018/2019) na Northern State University,
Aberdeen, Jižní Dakota, USA ve stud. oboru
hra na cimbál
proplacení části doplatku na pořízení
vodicího psa Glory Love pro nevidomého
klienta
neurorehabilitační léčba klientky

pořízení basketbalových dresů, mikin
a rozcvičovacích funkčních triček včetně
potisku pro členy týmu

předmistrovské taneční soustředění klientů

• GRAND FESTIVAL SMÍCHU (30.000 Kč)
• Divadelní bál (40.000 Kč)
• Nadační cena pro mladé talentované herce divadelního studia Laik (35.000 Kč)
• Podpora realizace představení Mladého
divadelního studia Laik (45.000 Kč)
výlet pro děti - Peklo, Čertovina

neurorehabilitační léčba klientky

peněžitý dar za účelem použití v tíživé
situaci obdarovaného vzniklé v důsledku
požáru na farmě
nákup - elektrický zvedák a dva vaky
k přesouvání imobilních klientů
vystoupení Hradišťan

příspěvek na pořízení svozového autobusu

d) Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
V souladu se Statutem Nadace Lenky a Romana Šmidberských, byly nadační příspěvky směřovány do
těchto oblastí obecně prospěšných cílů: děti – sociálně potřební – sport – školství – zdraví – kultura –
region. Pro dosahování prospěšných cílů z těchto oblastí získala v roce 2018 Nadace LR zdroje z darů
fyzických a právnických osob. K poskytování příspěvků byla kompetentní správní rada Nadace LR.
Splnění podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku bylo vždy řádně ověřeno revizorem Nadace LR
ve shodě minulých období.
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e) Účetní závěrka a zhodnocení základních údajů z ní
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f) Informace o významných skutečnostech po dni účetní účetní
závěrky
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení výroční zprávy za rozhodné období 2018 byla posílena
kapitálová pozice Nadace LR.

VI. Závěrem
Ohlédnutím za uplynulým rokem 2018 je možné shrnout rostoucí aktivitu Nadace LR, která v roce
2018 poskytla nadační dary v celkové výši 1.059 tis. Kč a meziročně tak zvýšila nárůst obratu činnosti
o 10%.
Je potřeba k tomu dodat, že osobní náklady Nadace LR představují 213 tis. Kč
a tento nízký podíl na celkových nákladech je v důsledku bezúplatných odměn všech členů správní
rady, kontrolního orgánu – revizora Nadace i výkonné funkce ředitele NLR.
Naší radostí je každá pozitivní zpětná vazba našich klientů, především z řad hendikepovaných, kdy
se v důsledku finanční podpory léčebného procesu povedl sebemenší posun mladého člověka,
který ho motivuje k dalšímu osobnímu pokroku.
Těšíme se rovněž z vlastních nadačních projektů a akcí, kterými úspěšně podporujeme jedince
i organizace a daří se nám pro ně získávat i další spřízněnce, kterým není pomoc potřebným
lhostejná.
Možná stojí za skromné zmínění i ocenění Nadace LR v podobě Ceny Grácií vyhlášených Základní
a Praktickou školou SVÍTÁNÍ za dlouhodobou finanční podporu a spolupráci.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem jednotlivým společnostem skupiny AML Holding a.s.,
konkrétně společnostem PANAV a.s., CUTCO Steel s.r.o., LOG-IN CZ s.r.o., KLIMA s.r.o. a CEE
Logistics a.s. za jejich celoroční úspěšnou práci, díky níž Nadace LR může růst a mít pozornost
k těm, kdo pomoc potřebují.
V úctě

Mgr. Lenka Šmidberská
Ředitelka nadace a předsedkyně správní rady
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