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I. Úvodní slovo
Vážení a milí přátelé,
Uplynulý rok 2019 se v naší Nadaci LR nesl v duchu zvýšeného úsilí jak v rámci vlastních nadačních
projektů v podobě nadačních akcí, tak nárůstu žádostí o finanční podporu ze strany hendikepovaných
dětí Pardubického regionu, i organizací starající se o děti vyžadující zvláštní péči.
Podpořili jsme 9 rodin s hendikepovanými dětmi, v jejich konkrétních potřebách představující
především opakovanou nutnost jejich léčebných pobytů. A nejednalo se pouze o léčbu. Těšíme ze
sportovních aktivit našich hendikepovaných mladých lidí a snažíme se je maximálně podporovat
v jejich úsilí.
Opakovaně mezi ně patří dvojice mladých hendikepovaných sportovců, reprezentantů v olympijském
sportu zvaném Boccia, Marcelky a Adama.
Konkrétně Adam si splnil svůj sen a byl nominován na Olympijské hry v Tokiu. Rok 2019 pro něj
znamenal absolvování několika důležitých kvalifikačních pohárů, na kterých si vedl skvěle a povedlo
se mu probojovat konkurencí na paralympiádu. Bohužel s výhledem začínající covidové pandemie se
konání OH v Tokiu nakonec přesunulo na další rok. Věříme, že se mu ale zaslouženě vyplní a zúročí
jeho obdivuhodné úsilí a v Tokiu bude reprezentovat Českou republiku.
Vzhledem k jeho zdravotní diagnóze si Nadace LR považuje za čest podporovat jeho obrovské
nasazení. Spolu s Marcelkou tvoří sportovní pár, jehož největším společným úspěchem bylo stříbro
z Evropského poháru 2019 v Zábřehu. Upřímně jim oběma fandíme.
V rámci nadačního projektu „Sociální podpora talentovaných“ se rozrostl zájem zdravých
talentovaných dětí a mladých lidí, kteří se svému koníčku a studiu s nadšením věnují a schází jim
finanční prostředky. Podporujeme 7 mládežníků, kteří vynikají v tanci, baletu, hře na hudební nástroj,
či sportu. Jsou mezi nimi Mistři republiky juniorů v latinsko-amerických tancích Anička a Vojta,
studentka baletu na prestižní Moskevské baletní konzervatoři Charlottka nebo 1. oficiální student
hry na cimbál na univerzitě v USA, Matěj. Radujeme se společně z jejich úspěchů a rozvíjejícího se
talentu.
Rok 2019 znamenal pro Nadaci LR i prohloubení spolupráce s organizacemi Pardubického kraje
věnující své zaměření péči o děti a zároveň rozšíření naší nadační pomoci směrem k novým
subjektům. Za zmínku, mimo jiné, stojí nová spolupráce se Střediskem rané péče v Pardubicích o.p.s.
starající se o rodiny s hendikepovanými dětmi ve věku 1-7 let.
V jejich prospěch Nadace LR uspořádala novou charitativní akci v rámci sportovního dne
s mottem „POMÁHEJME BĚHEM“ pod názvem DEN PRO RANOU PÉČI, která se konala 21. září 2019
v pardubickém Parku Na Špici.
Cílem nadační akce byla příprava sportovních i relaxačních aktivit směrovaných k rodinám
s hendikepovanými dětmi, klienty Střediska rané péče a zároveň uspořádání charitativního běhu,
jehož podstatou bylo osobní nasazení zúčastněných běžců a následné zpeněžení jejich sportovního
výkonu.
Nadační akce se zúčastnilo přes 50 rodin s hendikepovanými dětmi a do běhu se zapojilo mimo 80
rodičů s dětmi také přes 70 zaměstnanců naší domovské holdingové společnosti CEE Logistics a.s.
Nadace LR posčítala uběhnuté poukázky a „vyběhanou“ částku 45.500 Kč zpeněžila
a darovala Středisku rané péče v Pardubicích na pořízení kompenzačních pomůcek pro rodiny
s hendikepovanými dětmi. Tato nadační akce svým rozsahem i účastí více než 250 účastníků
přinesla radosti jednak všem zúčastněným z řad rodin s dětmi, ale také nadšení běžců
a dobrovolníků, zaměstnanců CEE Logistics a.s. a členů nadačního týmu. Rádi bychom tím
odstartovali novou nadační tradiční sportovní akci s mottem POMÁHEJME BĚHEM, kterou v Parku
Na Špici zopakujeme!
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V roce 2019 jsme podpořili celkem 11 organizací Pardubického kraje (nárůst ve srovnání s předchozím
rokem), které se různým zaměřením soustřeďují na pomoc dětem vyžadující zvláštní péči, či dětem
z nevyhovujícího sociálního prostředí.
Nadační akce nabraly na intenzitě a prostřednictvím organizování DĚTSKÉHO DNE v Dětském
domově v Pardubicích a rovněž tradiční Mikulášské besídky, jsme potěšili a znova propojili děti
z Dětského domova s dětmi ze Základní a Praktické školy SVÍTÁNÍ a zapojili jsme opětovně naše
spřízněné přátelé z řad donátorů a pomocníků.
Škole SVÍTÁNÍ jsme v září 2019 s radostí, v roli kmotra, pokřtili nově získaný svozový autobus, který
sváží děti z okolí do školy SVÍTÁNÍ.
Nadace LR se během roku 2018 a 2019 zapojila do sbírky i do vlastních charitativních akcí tak, aby
pomohla se spřízněnými přáteli nakolektovat částku 320.000 Kč k pořízení svozového autobusu.
Zapojování všech podobně smýšlejících přátel nám činí velké potěšení. V mnoha ohledech
se, nejenom ve finanční pomoci, rozrůstá i počet dárců krve v rámci nadačního MÁJOVÉHO
A PODZIMNÍHO DAROVÁNÍ KRVE. V roce 2019 je to už více než 30 dárců, kteří chodí darovat
kousek sebe i vícekrát v roce. Zapojili se opětovně i zaměstnanci CEE Logistics a.s. pod vlastním
mottem: PŘIPOJTE KREV ZE CEE…
Hodnotím-li uplynulý rok 2019 z hlediska čísel, Nadace LR posílila svoji projektovou činnost
a vedle vydaných prostředků ve formě darovacích smluv v celkové výši 768 tis. Kč, vynaložila
267 tis. Kč právě do nadačních projektů, které byly realizovány ve prospěch podpořených
organizací a přinesly další výnosy zmíněným organizacím (např. pořízení svozového autobusu
pro školu SVÍTÁNÍ).
Nadační osobní náklady činí pouze 94 tis. Kč, což je cíleně velmi nízký podíl na celkových
nákladech dosažený bezúplatností odměn a celoročně odvedené práce všech členů správní rady,
kontrolního orgánu i výkonné funkce ředitele Nadace LR.
Do roku 2020 jsme vstupovali s vizí realizovat nové nadační projekty a s chutí dál rozvíjet nadační
činnost. Bohužel situace spojená se šířící se pandemií v jarních i pozdějších měsících tyto plány
značně poznamenala. Vládní opatření zamezila organizovat kulturní i sportovní akce. Rušily
se termíny, přesouvaly se na pozdější období. Tato skutečnost zasáhla aktivity našich rodin
s hendikepovanými dětmi, i fungování všech spolupracujících organizací.
Rok 2020 tak předznamenal období po všech stránkách nejednoduché, s jehož těžkými dopady
se budeme muset všichni vyrovnat. I s ohledem na tuto skutečnost bych na tomto místě chtěla
poděkovat všem našim jednotlivým společnostem skupin AML Holding a.s., konkrétně PANAV a.s.,
KLIMA s.r.o., CUTCO Steel a.s. a MATTELI Group a.s. konkrétně CEE Logistics a.s., LOG-IN CZ s.r.o. za
jejich celoroční úsilí, díky němuž Nadace LR pracuje a pomáhá.
Nastávající rok 2020 bude pracovně velmi náročný pro každou ze jmenovaných společností. O to
více si ceníme, že pro naši skupinu je pomoc potřebným, zvláště v tomto nejednoduchém období,
stále prioritou.
Děkuji zároveň i všem našim přátelům za poskytování věcných darů určených pro děti především
z dětského domova a také jednotlivým dobrovolníkům, kteří se k našemu nadačnímu úsilí připojují.
Utvrzuje nás to ve vědomí, že naše nadační práce dává smysl.
S poděkováním a 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.

6

III. Organizační struktura Nadace LR
Organigram
Správní rada
Revizor
Ředitel
Asistent

IV. Nadační aktivity a jejich zhodnocení
Ve sledovaném roce 2019 byla v Nadaci LR dodržena struktura nadačních aktivit rozdělením do čtyř
pilířů projektových aktivit:
1. Podpora jednotlivců /talentované děti a hendikepované děti/
2. Podpora organizací
3. Nadační akce
4. Podpora kultury
Stejný model byl dodržován na webových stránkách: www.nadacelr.cz.
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1. PODPORA JEDNOTLIVCŮ
A. HENDIKEPOVANÉ DĚTI

ERIČKA

ELIŠKA

ADAM

TEREZKA

DENISKA

MÍŠA K.

HONZA

MARCELA

NIKY

B. TALENTOVANÉ DĚTI – Projekt SOCIÁLNÍ PODPORA
TALENTOVANÝCH

ANNA A VOJTA
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CHARLOTTE / BALET

MATĚJ / CIMBÁL

PODPORA MLADÝCH
HOKEJISTŮ

2. PODPORA ORGANIZACÍ

škola
svítání

Dětský domov
Pardubice

Atletika bez bariér Dětské centrum
Pardubice
Veská

Pěvecký sbor
juventus catans

středisko rané
péče pardubice

Hvězda
Pardubice

stallions
pardubice

BasKetbal pro
hendikepované

Pohybové studio
Pardubice

Vodící psi
srdcem
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3. Nadační akce

Májové
darování
krve
Májové a podzimní
darování krve

DĚTSKÝ DEN
ane

b

DĚTI DĚTEM

DĚTSKÝ DEN
ANEB DĚTI DĚTEM

den pro ranou
péči aneb
pomáhejme během

nadační cena
hereckých talentů

mikulášská
besídka

4. kulturní projekty

VÝCHODOČESKÉ
DIVADLO PARDUBICE
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mladé divadelní
studio laik

Nadace Lenky a Romana Šmidberských ve sledovaném roce realizovala své aktivity rozdělené
do čtyř pilířů projektových aktivit korespondujících se stanovenými dlouhodobými nadačními cíli.

1. PODPORA jednotlivců
Podpora jednotlivců z Pardubického kraje v loňském roce cílila opět na děti a mládež hendikepovanou
a talentovanou.
Nadační příspěvek obdrželo celkem 15 osob (což je oproti loňskému roku nárůst o 4 osoby),
z toho 6 osob talentovaných a 9 hendikepovaných. Podpořeni byli i dva mladí klienti patřící mezi
hendikepovanou mládež, ovšem současně talentovanou v oblasti sportu boccia.

A. HENDIKEPOVANÉ DĚTI
Nadace LR usiluje svou činností a realizovanou podporou o usnadnění a zkvalitnění každodenního
života hendikepovaných dětí a mládeže a jejich rodin. Tito klienti vyžadují zvláštní péči a přístup.
Jsou finančně podporováni příspěvky především v oblasti absolvování neurorehabilitační
a související léčby, pořízení kompenzačních pomůcek, speciálního vzdělávání, sportu a osobní
asistence.
Žadatelé o podporu jsou Nadací LR zváni k osobnímu setkání, na jehož základě je vyhodnocena
oprávněnost jejich žádosti. Prostřednictvím pokračující (víceleté) podpory se v Nadaci LR snaží
dlouhodobě s hendikepovanými a jejich rodinou spolupracovat a sledovat pokroky a úspěchy
v jejich životě.
V roce 2019 byli opakovaně podpořeni klienti Adam, Erička, Eliška, Michaela, Terezka. Novými klienty
se stali mladíci Nicolas a Jan a slečna Marcelka.

ADAM
Adam je dvaadvacetiletý mladík, který je reprezentantem ČR v boccie /
paralympijský sport podobný petangu/ v kategorii BC3 pro lidi s nejtěžším
postižením. Jeho diagnózou je svalová dystrofie Duchennova typu.
Pohybuje se proto na elektrickém vozíku. Hýbe pouze prsty a po celý den
je zcela odkázaný na 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.
Přesto všechno je odhodlaným sportovcem, který spolu s maminkou Ivou tvoří skvěle sehraný
(nejen sportovní) tým. Adamovi se v jeho sportovní kariéře podařilo stát Mistrem ČR v boccie, zvítězit
na světovém poháru a splnit si svůj sen, kterým je nominován na Paralympijské hry 2020. Adamovi
a jeho skvělé rodině patří obdiv a již třetím rokem také nadační podpora.

DENISA
Denisa přišla na svět předčasně a v jednom roce jí byla diagnostikována
dětská mozková obrna, v pěti letech přišla další diagnóza, autismus.
I přes každodenní rehabilitace, časté zdařilé, bohužel i nezdařené operace,
lázeňskou péči, je Deniska odkázaná na invalidní vozík a vyžaduje
celodenní péči. Je absolventkou Základní a Praktické školy SVÍTÁNÍ
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a v současnosti navštěvuje Denní stacionář Slunečnice. Jinak je plně odkázána na trpělivou péči své
maminky, která se jako samoživitelka o Denisku vzorně stará.

ELIŠKA
Eliška se narodila jako úplně zdravé a dokonalé miminko. V cca 2 měsících
začaly zdravotní problémy – každodenní velké a vyčerpávající epileptické
záchvaty. Po nekonečném kolotoči vyšetření, testů a hospitalizací
v nemocnici se zjistilo, že trpí velmi vzácným neléčitelným onemocněním
CDKL5 (atypická forma Rettova syndromu). Ještě úplně sama nesedí,
nechodí, neumí mluvit, ani jinak komunikovat, je potřeba ji krmit, dávat
pít. Eliška má zrakovou vadu, hypotonii, autismus a užívá množství léků.
Je plně odkázána na 24 hodinovou péči rodiny a bude to tak celý její život. Lékaři jí nedávali šance
na zlepšení. Díky každodenní dřině, různým pomůckám a intenzivním neurorehabilitačním pobytům
se její stav pomalu zlepšuje. S Eliškou je třeba denně cvičit. Tím jak roste, potřebuje zároveň nové
a další pomůcky, jako je speciální tříkolka, kterou jí Nadace LR v roce 2019 věnovala.

ERIČKA
Malá Erička se stala ve svých třech letech jedním z prvních nadačních
klientů. Narodila se jako zdravé miminko, ale po očkování komplexní
hexavakcínou se její zdravotní stav postupně zhoršoval tak, že došlo
k celkové regresi vývoje. Erička nebyla schopna sama sedět, chodit,
mluvit, ovládat samostatně svoje tělo. Rodiče Eričky vyvíjí velikou
aktivitu k „restartování“ zdravotního stavu své dcery. Maminka s dcerkou
pravidelně navštěvují pojišťovnou hrazené lázně v Košumberku a kromě
toho i státem nehrazené speciální lázně v Klimkovicích u Ostravy a v Adeli v Piešťanech. Erička také
několikrát absolvovala holistickou léčbu Dr. Augustinové v Egyptě. Její zdravotní stav se pomalými
krůčky vyvíjí kupředu. Erička statečně spolupracuje při léčbě, a tak se nejen maminka raduje, že jí
nahmatá i svaly na nohách.
Nadace LR se raduje z každého jejího pokroku, který již 4 roky bedlivě sleduje.

HONZA
Dvacetiletý Honza se narodil extrémně předčasně ve 24. týdnu s diagnózou
dětská mozková obrna - kvadruparetická forma, tedy postihující všechny
čtyři končetiny. Jejím následkem byl opožděný psychomotorický vývoj,
těžké mentální postižení a porucha autistického spektra. V poslední době
se u Honzíka také objevily sklony k epileptickým záchvatům.
Od ukončení školní docházky ve speciální škole před čtyřmi lety je
v domácí péči maminky samoživitelky, zcela odkázán na její péči. Ačkoliv
je Honzíkovo postižení klasifikováno jako velmi těžké, vždy se ho prostřednictvím neurorehabilitační
léčby dařilo posunout dopředu, nebo alespoň zabránit ztrátě nabytých dovedností. Kdykoliv Honzík
udělá sebemenší pokrok v motorické oblasti, poskočí výše i mentálně. Jeho větší samostatnost
v oblasti motoriky znamená také ušetření fyzických sil maminky, která musí Honzíka několikrát
denně přemísťovat. Nejen proto stojí zato Honzíka nadačně podpořit v další léčbě. .
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MARCELA
Marcela je další českou reprezentantkou v paralympijském sportu boccia
v klasifikační skupině BC3. Tato dnes už slečna a středoškolačka se totiž
narodila předčasně a byla u ní diagnostikována dětská mozková obrna,
bohužel v nejtěžším stupni. Pohybuje se proto na elektrickém vozíku. Je
odkázána na pomoc druhé osoby. Navzdory tělesnému postižení úspěšně
studuje Obchodní akademii v Chrudimi a ve volném čase se intenzivně
věnuje svému sportovnímu koníčku, boccii. Při hře potřebuje asistenci
spoluhráče, který jí nastavuje rampu, po níž se spouští míč. Marcelinou sportovní asistentkou je její
maminka Zuzana. Hře se Marcelka věnuje od svých 9 let. A protože se jedná o finančně nákladný
sport, Nadace LR se rozhodla Marcelku podpořit a umožnit jí účast na evropských závodech.
Marcelka je rovněž hráčskou partnerkou Adama, trénují společně i závodí v páru.

MICHAELA
Ještě před pár lety byla slečna Michaela odkázána na invalidní vozík,
především pro spastické jevy v nohách znemožňující chůzi. Míša totiž
bojuje od narození s dětskou mozkovou obrnou. Přes veškerou péči
a rehabilitace se její stav sice zlepšoval, avšak pomalu. Od chvíle, kdy Míša
zahájila injekční léčbu u Dr. Augustinové v Egyptě, se její zdravotní stav
natolik posunul, že již může dokonce chodit o jedné francouzské berli nebo
trekingových holích, a to hlavně z důvodů minimalizování spasticity. Pro
prokazatelnou účinnost zahraniční léčby slečnu Míšu Nadace LR opakovaně podporuje nadačními
příspěvky na její uskutečnění.

NIKY
Niky je žákem základní školy, který z plného zdraví vážně onemocněl
ve svých 9 letech. V říjnu 2015 prodělal ischemii míšního moku (část míchy
se neprokrvila), která měla za následek částečné ochrnutí nohou - parézu.
S hendikepem Niky bojuje statečně, cvičí jak doma, tak v rehabilitačních
centrech. Na delší trasy používá mechanický vozík, zvládne se postavit
na nohy a o berlích se kousek přesunout, ale není schopen delší
samostatné chůze. Lékaři nevylučují, že vývinem Nikyho těla v období
puberty a dospívání se může mícha opět propojit. Rehabilitace je pro Nikyho proto velmi důležitá.
V roce 2019 Niky současně zahájil injekční léčbu u Dr. Augustinové v Egyptě, která mu prokazatelně
a znatelně pomohla.

TEREZKA
Do jedenácti let byla Terezka normální zdravá holka. Chodila do školy
a měla své koníčky. V roce 2010 jí ale lékaři diagnostikovali nádor
na mozku. Musela absolvovat velmi náročnou a intenzivní léčbu, která
trvala více než dva roky a během níž bojovala o život. Léčba měla bohužel
i vedlejší účinky, které způsobily vážné neurologické poškození v podobě
těžké pravostranné hemiparézy, poškození zraku, sluchu i řeči.
Terezka je však obrovská bojovnice, která dohání školní povinnosti,
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teenagerovské radosti a starosti a zkouší nové věci. Především ale pracuje na své neurorehabilitaci
ve speciálních lázních. Opět se věnuje sportu, a to především cyklistice na speciálním lehokole,
které jí Nadace LR v roce 2018 věnovala. Lohokolo způsobilo veliký zlom v jejím životě. Po 8 letech si
mohla znovu sama sednout do sedla, a jak sama říká: „cítit vítr ve vlasech“. Přes lehokolo se Terezka
dostala i k dalším druhům sportu a i když nadále bojuje s následky nemoci (např. velikými bolestmi
hlavy), patří jí náš velký obdiv a respekt, s jakým nasazením se se svým stavem pere. Nadační tým je
s Terezkou celoročně ve velmi blízkém kontaktu a radostně prožívá všechny jeho pokroky.

B. TALENTOVANÉ DĚTI
Projekt SOCIÁLNÍ PODPORA TALENTOVANÝCH
Nadace Lenky a Romana Šmidberských se dále zaměřuje na podporu sportovně, hudebně
nebo jinak nadaných dětí a pomáhá jim v rozvoji jejich talentu. Podporuje děti a mladé lidi,
kterým k naplnění snů spojených s rozvojem vlastního talentu scházejí finanční prostředky.
Cílí na děti a mladé lidi houževnaté, kteří by bez finanční podpory nemohli dělat to, v čem jsou
úspěšní a co je baví.
Pro žadatele (resp. jejich zákonné zástupce) je v Nadaci LR připraven formulář žádosti o sociální
podporu, s kterým se mohou na Nadaci LR obrátit. Po zhodnocení jejich finanční situace a shledání
finanční nedostatečnosti k pokrytí nákladu na rozvoj talentu žadatele jako zájemci s rodinou
absolvují také rozhovor, po kterém je vyhodnocena oprávněnost jejich žádosti. Prostřednictvím
pokračující (víceleté) podpory mohou v Nadaci LR sledovat pokroky a úspěchy v realizaci talentu
klienta.
V roce 2019 Nadace LR podpořila talentované mladé lidi v oblastech ledního hokeje, baletu, hry
na hudební nástroj a tance.

Anička a Vojta
Anička a Vojta jsou již přes dva roky tanečním párem z Pardubic a jejich
hvězda stoupá vzhůru. Věnují se latinsko-americkým tancům pod vedením
trenéra Jaroslava Nováka z CTS Perfect Pardubice.
Největšími úspěchy dnes čtrnáctiletých Anny a Vojty je získání
mistrovského titulu v Juniorech 1 v roce 2018 a vítězství v evropském
i celorepublikovém žebříčku kategorie Junior 1. V roce 2019 získali
1. místo v taneční lize v Trutnově a na WDSF Open v maďarském Szegedu.
A hned na začátku roku 2020 mistrovský titul Mistrů ČR 2020. Nadace LR nadějný pár podporuje již
3. rokem.

CHARLOTTE
„Tančím pro radost vám i sobě“ je krédem Charlotte, talentované, mladé
baletky a tanečnice, která ve svých 12 letech neváhala odejít sama na studia
baletu do zahraničí, aby mohla být v péči pedagogů na nejprestižnější
baletní akademii světa. Charlotte se od 3 let díky talentu a hudebnímu
cítění věnuje baletu a tanci. Její píle ji vynesla až ke studiu na pražské
konzervatoři, kde úspěšně zakončila první ročník. V létě 2018 podstoupila
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konkurz na studia na The Bolshoi Ballet Academy v Moskvě. A uspěla! Charlotte prošla rukama
řady významných pedagogů a má za sebou mimo jiné i účinkování s baletem Národního divadla
v Praze. Následujících 5 let bude studovat balet na The Moscow State Academy of Choreography.
V tomto finančně nákladném zahraničním studiu ji Nadace LR podporuje 2. rokem.

MATĚJ
Matěj je výjimečný a ambiciozní 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. Cimbál je v této zemi téměř
neznámý, proto škola Matějovi upravila studijní obor na míru. Stal se tak
prvním oficiálním studentem cimbálu na vysoké škole v USA. Náklady
na školné v USA, jsou velice vysoké a pro Matějovy rodiče v důchodovém
věku nedostupné. Matěj si svojí houževnatostí prostředky ke studiu získal sám. Jednak vyjednáním
výjimečného stipendia, tak přesvědčením i naší Nadace LR, že stojí za to tak cílevědomého studenta
ve studiu podpořit. Matějovi jsme se studiem pomohli již podruhé v celkové částce 100 000 Kč.

PODPORA MLADÝCH HOKEJISTŮ
V rámci podpory pardubických hokejových hráčů věnovala Nadace LR
příspěvek dvěma žákům pardubického Dynama, Ondrovi a Janovi, jimž
darovaná částka poslouží k úhradě členských příspěvků spojených
s hokejovou činností v klubu.
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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 vývoje, vzdělávání, talentu, sportu
a asistence.
Nadace LR cílí pozornost také na děti a mládež v ústavní výchově dětských center a domovů,
které mají limitované financování a často nemohou svým svěřencům dopřát věci a zážitky
v rodinách běžně dostupné.
Dalšími podporovanými jsou organizace s mladými (i hendikepovanými) sportovci (americký
fotbal, basketbal), tanečníky, hudebníky. Podporovanými jsou rovněž mladí herci, které Nadace
LR motivuje k získání speciálních cen, které jsou odměnou za snahu, dobrý školní prospěch
a odváděný výkon.
Oproti roku 2018 byl v Nadaci LR opět zaznamenán vyšší počet organizací žádajících o podporu
i samotných podpořených organizací (v roce 2018 to bylo 9 organizací, v roce 2019 již 11).
Jednou z nově podpořených organizací se stalo středisko pečující o rodiny, do kterých se narodí dítě
s ohroženým vývojem nebo s postižením.
Opakovaně podpořenými klienty se staly: Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s., Dětské centrum Veská,
Dětský domov Pardubice, Hvězda Pardubice, z.s., Vodicí psi srdcem, z.s., Wheelchair Basketball
Studánka Pardubice, z.s., Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.
Již na podzim roku 2017 zahájila Nadace LR 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
začleňuje tělesně postižené do běžného života.
Jedná se dnes o jeden z největších, nejúspěšnějších oddílů tělesně
postižených atletů v České republice, a to nejen podle počtu členů, ale
i podle sportovních výsledků v rámci České republiky i na mezinárodním poli. Mezi členy Atletiky Bez
Bariér patří i klientka Nadace LR Terezka. Nadace LR má se spolkem Atletiky Bez Bariér velmi vřelý
vztah a spolupráce je opravdu vzájemná. Nadace činnost spolku finančně podporuje už 3. Rokem
a Atletika Bez Bariér se aktivně zapojuje do nadačních akcí (Dětský den v Dětském domově atd.)

Dětské centrum Veská

		
Dětské centrum Veská z Pardubicka 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. Nadace LR
Dětské centrum Veská podporuje především v možnosti zakoupení
kompenzačních pomůcek a pomůcek pomáhajících ošetřujícímu
personálu v manipulaci a léčbě nejnáročnějších pacientů.
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Dětský domov Pardubice
S Dětským domovem Pardubice spolupracuje Nadace LR aktivně
a dlouhodobě a pravidelně vícekrát v roce. Dětský domov podporuje
výchovnou péči dětí a mládeže s nařízenou ústavní výchovou. Nadace LR
svoji podporu a pomoc směřuje dětem proto, aby jim umožnila zpestřit
pobyt v Dětském domově a dopřála jim prožití chvil, které jinak děti zažívají
ve fungujících rodinách. Již k tradičně pořádaným akcím patří Dětský den
aneb DĚTI DĚTEM a Mikulášská besídka, které nechyběly ani v roce 2019.
Nadační tým je s pracovním týmem Dětského domova v aktivním a tvořivém kontaktu. Nadace
finančně podporuje děti v jejich letních aktivitách (putovní tábor a letní výlety) anebo jinak poutavě
stráveném adventním čase (výlet do Aquaparku, návštěva vánočních trhů, koncert v O2 Areně).

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je školským zařízením zřízené
Statutárním městem Pardubice. Organizuje pod sebou hudební, sportovní
a pohybové aktivity. Mimo jiné má pod křídly Pohybové studio Hroch
Pardubice, které se věnuje taneční přípravě především talentovaných
dětí a mládeže. Každý rok se účastní několika postupových soutěží po
celé České republice. V roce 2019 se zúčastnily dvě jeho taneční skupiny
celoevropské soutěže Dance World Cup, která proběhla v termínu 28. 6. 6. 7. 2019 v Portugalsku (Braga).

Hvězda Pardubice z.s.		

		

Hvězda Pardubice, z.s. je sportovním klubem a dobrovolným sdružením
občanů provozujících tělovýchovu a sport. Ve spolku se dobrovolně
sdružují sportovní oddíly provozující vlastní sportovní činnost. Spolek
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 v roce 2017 poprvé uspořádala Dětský den
s Atletikou, který má každoročně mimořádný ohlas. Nadace LR již třetím rokem podporuje tyto
zmíněné atletické akce.

Pardubice Stallions, z.s.		

		

Pardubický klub hráčů amerického fotbalu s více než patnáctiletou
tradicí soutěží v nejvyšší lize amerického fotbalu (v ČR je 30 klubů a 4
ligy). Součástí je také juniorský tým, který se stal už v roce 2016 Mistrem
České republiky. Americký fotbal má pozitivní vliv na hráče z hlediska
jejich rozvoje, a to po stránce fyzické a herní, ale i po psychické a sociální.
Kromě fyzické náročnosti klade důraz na týmovost, pracovitost, pozornost
a učení. Stallions se v roce 2019 stali novým nadačním klientem.
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Pardubický dětský sbor, z.s. Iuventus Cantans		

		
Pardubický dětský sbor, z.s. Iuventus Cantans se vypracoval na špičku
českých dětských sborů. Vystupoval v nejproslulejších koncertních sálech
v Evropě, Americe, Asii (Japonsko, Taiwan, Čína) a v Austrálii, spolupracoval
s řadou profesionálních těles, orchestrů a sólistů jak v ČR, tak i v zahraničí,
vydal několik profilových CD. Pardubický dětský sbor zpívá a spolupracuje
ročně v průměru na cca 30 koncertech v ČR a v zahraničí, je pořadatelem
Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických sborů. V současné
době pod vedením sbormistra Zdeňka Kudrnky získává jedno ocenění za druhým a v roce 2019 se
mu podařilo vyjet na koncertní turné do Kanady, které Nadace LR finančně podpořila.

Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s.		
Posláním služby rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích, o.p.s.
(„SRP“) je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku od narození
do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní
hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem,
s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra
či kombinovaným postižením z Pardubického kraje prostřednictvím
komplexu činností. Několik nadačních klientů bylo současně v raném
dětství klienty pardubického SRP.
Cílová skupina rané péče je Nadaci LR velmi blízká, i proto se nově započatá spolupráce během
roku významně zintenzívnila tak, že jsme pro SRP v září 2019 připravili sportovní charitativní běh
a celodenní akci, které se zúčastnila 50 rodin s hendikepovanými dětmi a víc než 80 dobrovolníků
z Nadace LR a především CEE Logistics.

Vodicí psi srdcem, z.s.
Vodicí psi srdcem, z.s. je spolek, jehož cílem je podpora osob s těžkým
zrakovým znevýhodněním prostřednictvím kvalitního výcviku vodicích
psů, dále pak neméně důležitý následný servis po předání vodicího
psa klientovi. Nadace LR se rozhodla pomoci zrakově znevýhodněným
prostřednictvím podpory tohoto spolku, který zajišťuje výcvik těchto 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. Proto je nám činnost organizace blízká a nadačně ji už 3. rokem podporujeme.

Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z.s.
Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z.s. neboli WBS Pardubice
je basketbalový klub vozíčkářů otevřený všem, které kromě hendikepu
spojuje především týmový duch a radost z pohybu. Tým pardubických
basketbalistů na vozíku je nejaktivnějším českým klubem tohoto typu.
Vedle pravidelných soutěží se tým účastní turnajů doma i v zahraničí
a rovněž každoročně pořádá mezinárodní turnaj Pardubický pohár, na
který se sjíždějí vozíčkáři z ČR, Polska, Rakouska a Maďarska. Každoročně
se tým účastní i exhibicí a charitativních akcí. Mimo jiné byl i hostem Dětského dne v Dětském
domově Pardubice pořádaným Nadací LR.
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Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. již více než 25 let pomáhá
dětem a mladým lidem se zdravotním postižením z Pardubického kraje.
Rozvíjí činnost, která dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním
a kombinovaným postižením prospívá, poskytuje jim vzdělávání a další
služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života.
Ze skromné školičky s 26 žáky je dnes organizace se zhruba 150
zaměstnanci, jenž pečuje o 700 krajských žáků a klientů.
Nadace LR se Svítáním letitě spolupracuje a aktivně zapojuje děti ze Svítání i do vlastních nadačních
akcí (děti ze Svítání jsou hosty Dětského dne v Dětském domově Pardubice). Nadace LR velice
významně podpořila Svítání ve sbírce svozového autobusu.
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3. NADAČNÍ AKCE
Nadační akce jsou vlastními projekty Nadace LR, kterými chceme podpořit dobré myšlenky
a prospěšné aktivity své či ostatních spolupracujících organizací. Opakovaně byly zrealizovány
úspěšné akce: Májové darování krve, Dětský den aneb Děti dětem, Mikulášskou besídku pro
Dětský domov Pardubice, Nadační cenu hereckých talentů pro Mladě divadelní studio Laik.
Zcela novým projektem se stala akce Den pro ranou péči.

Májové a podzimní darování krve
Májové a podzimní darování krve se prvně pořádala v roce 2018 ve
spolupráci s Transfúzní stanicí Pardubice. Cílem této nadační akce bylo
a je přivést nové dárce krve, kterých je stále velký nedostatek. Tento úkol
se každoročně daří plnit a rok od roku se také navyšuje počet dárců, kteří
do toho s Nadací LR jdou. V roce 2019 darovali účastnící se dárci celkem
13,5 litru, což je oproti roku 2018 nárůst o 7,2 litru.

Dětský den aneb Děti dětem
Vedle Mikulášské besídky, patří i Dětský den aneb DĚTI DĚTEM k akcím,
které Nadace LR v Dětském domově Pardubice každoročně pořádá.
Cílem akce je připravit pro děti pestrý a nabitý program plný zábavných
i soutěžních aktivit jako formu oslavy Dne dětí. Nadace LR se snaží zajistit
co nejpestřejší program, ať už se jedná o taneční či hudební představení
nadačních klientů, či zmíněná stanoviště, kde si mohou vyzkoušet
nejrůznější činnosti, anebo využít své sportovní nadání. Na akci v zahradě
Dětského domova Pardubice pravidelně zveme i děti z Dětských domovů Pardubického kraje
a samozřejmě také domácí pardubickou školu SVÍTÁNÍ. Bývá to akce velmi živá a plná radosti, které
hostí více než 120 dětí.

Mladé divadelní studio LAIK
Mladé divadelní studio LAIK je součástí Východočeského divadla Pardubice
od roku 2013. Jedním z nadačních cílů je podpora talentovaných děti,
a proto Nadace LR s divadelním studiem navázala spolupráci a od roku
2018 s ním spolupořádá akci s názvem NADAČNÍ CENA HERECKÝCH
TALENTŮ. 10 nejlepších dětských herců z řad mladších „Pondělníků“
a starších „Pátečníků“ je oceněno soškou a poukázkou na úhradu
kurzovného na další sezónu.
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Den pro ranou péči
aneb pomáhejme během
V roce 2019 Nadace LR navázala novou spolupráci se Střediskem rané péče
v Pardubicích, o.p.s., a vznikla díky ní zcela nová sportovně-charitativní
akce, kterou Nadace LR pořádala v září 2019 v prostředí pardubického
parku Na Špici. Cílem nadační akce s názvem Den pro ranou péči
bylo zajištění sportovních i relaxačních aktivit směrovaných k rodinám
s hendikepovanými dětmi, klienty Střediska rané péče, a zároveň uspořádání charitativního běhu,
jehož podstatou bylo osobní nasazení zúčastněných běžců a následné zpeněžení jejich sportovního
výkonu. Do akce se zapojilo více než 80 dobrovolníků z řad Nadace LR a především společnosti CEE
Logistics, kteří se zapojili, jednak jako aktivní běžci, i také jako pomocníci u jednotlivých stanovišť.
Výtěžek z běhu byl následně darován Středisku na pořízení kompenzačních pomůcek.

Mikulášská besídka
Mikulášská besídka patří již k tradičním nadačním akcím. V roce 2019
uspořádala Nadace LR v Dětském domově Pardubice již třetí ročník
oblíbeného setkání dětí s Mikulášským triem – Mikuláš, Anděl a Čert - herci
Východočeského divadla Pardubice. Doprovodným programem akce
bývají aktivity, při kterých si děti společně s „tetami“ i zástupci Nadace LR
užijí zábavný podvečer. Poté následuje besídka, při které děti předvedou
svá vystoupení a odměnou jim jsou mikulášské balíčky. V závěru večera
pak na děti vždy čeká ještě překvapení v podobě slavnostní večeře a finančního šeku, který je určen
na úhradu výletu za kulturou či zábavou v období Adventu.

4. PODPORA KULTURY
Nadace LR podporuje regionální a kulturní projekty a organizace, které
se věnují činnosti společensky a kulturně prospěšné.
Nadace LR opakovaně podporuje Východočeské divadlo Pardubice,
čímž se stala jeho tradičně spolupracujícím významným partnerem.

Mladé divadelní studio laik
Podpora Východočeského divadla Pardubice („VČD“) je dlouholetá, delší
než historie samotné Nadace LR.
Každoročně podporujeme činnost divadla a jeho významné divadelní
akce jako Divadelní bál nebo GRAND Festival Smíchu. Nadace LR tím patří
mezi „významné partnery“ VČD a zároveň v letošním roce bude udílet už
3. rokem ceny v rámci Nadační ceny mladých hereckých talentů pro 10
nejlepších mladých herců z řad Mladého divadelního studia LAIK.
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OSTATNÍ NADAČNÍ AKTIVITY
Nadační kalendář
Pokračujícím nadačním projektem se stal Nadační kalendář tentokrát pro rok 2020.
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.
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.
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V. Měsíční nadační aktivity

LEDEN
Nový rok 2019 jsme v Nadaci Lenky a Romana Šmidberských zahájili ohlédnutím se za rokem
minulým, což představovalo především vyhodnocení proběhlých projektů a rekapitulaci podpořených
subjektů také v souvislosti s čerpáním nadačního rozpočtu.
Nejednalo se jen o strohá číselná hodnocení a srovnávání s rokem předchozím, ale o podrobnější
analýzu oblastí podpory, úspěšnosti podpořených akcí, a především cílené pomoci jednotlivým
klientům a organizacím.
I toto bylo významným podkladem pro tvorbu nového nadačního rozpočtu pro rok 2019.
Jeho čerpání bylo plánováno s ohledem na jednotlivé oblasti podpory, a především na plánované
nadační akce.

AKTUALITY MĚSÍCE LEDNA
TEREZKA OSLAVILA 20. NAROZENINY
Naše klientka a nadějná sportovkyně Terezka oslavila v lednu své 20. narozeniny, do kterých jí
Nadace LR popřála především spoustu sil, pozitivní energie a dalšího zdolávání příchozích výzev,
které zlepšují její zdravotní i psychický stav. Přejeme, ať ji provází štěstí a úsměv na tváři. Terezku
jsme se rozhodli podporovat i v následujícím roce. Těší nás sledovat její další pokroky v léčbě
a viditelnou vůli, se kterou se aktivitám věnuje.
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Dnes je den, kdy slavím své 20. narozeniny a je to den, který pro mě hodně znamená,
protože jsem ráda, že jsem se ho dožila. Byly totiž chvíle, kdy to mohlo dopadnout úplně
jinak. Za to, že tady teď sedím a vymýšlím tyto řádky, musím poděkovat Těm nahoře a
onkologům v Brně, protože díky nim a experimentální léčbě jsem se před pár lety podruhé
narodila.
A za to, jak na tom nyní jsem a co jsem dokázala, děkuji Vám ostatním, kteří jste při mně
stáli a stojíte, protože bez Vaší pomoci bych neměla šanci zmírnit a nějakým způsobem
zvládnout těžké následky prodělaného onemocnění a vedlejší účinky léčby, které třeba
nejsou ani na první pohled vidět a potýkám se s nimi dodnes. Vím, že to je běh na dlouhou
trať, ale udělám vše, abych se co nejvíce přiblížila ke svému cíli a byla na tom podobně jako
dřív.
Jsem šťastná a vděčna za každý okamžik života, který můžu prožít a jsem ráda a vděčna za
každou věc, kterou jste pro mne kdo udělal a moc si toho vážím. Chci, abyste věděli, že je
na světě člověk, kterému jste pomohli a rád by Vám v tento den ještě jednou poděkoval.
Tereza Vargová

PODPOŘILI JSME 19. ROČNÍK GRAND FESTIVALU SMÍCHU
V pondělí 28. ledna byly v Městském divadle slavnostně rozdány ceny
19. ročníku GRAND Festivalu smíchu. Diváci měli během týdne od 21. do
28. ledna možnost zhlédnout sedm nejlepších komedií, které v roce 2018
vznikly na jevištích českých profesionálních divadel.
Nadace Lenky a Romana Šmidberských jako dlouholetý, významný
partner Východočeského divadla Pardubice podpořila Festival smíchu
částkou 30.000 Kč, která byla předána formou šeku vítězi v kategorii Cena
za nejlepší režii. Získal ji pan David Drábek za komedii Kláštěrní ulice aneb To je vražda, hopsala!
Komedií roku se stala anglická situační komedie Východočeského divadla Pardubice „Z postele
do postele“, která zároveň získala i Cenu diváků.
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věnuje

30.000 Kč
ZA NEJLEPŠÍ
REŽII
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ÚNOR

Podpoření klienti
JAN
Příběh dnes 22létého mladíka Jana začal jeho uspěchaným příchodem na svět, který mimo jiné
zapříčinil kombinované postižení dané dětskou mozkovou obrnou, kvadruparetickou formou. I přes
přidružené zdravotní potíže se Honzovi podařilo absolvovat školní docházku ve speciální škole. Od
té doby je ale doma v plné péči maminky, samoživitelky.
Honza se v rámci svých možností snaží zapojovat do dění kolem sebe, pomocí obrázkové
komunikace doplněné jednoduchými gesty se dokáže dorozumět s nejbližším okolím. Spolupracuje
při sebeobsluze, pokouší se samostatně zvládat jízdu na vozíku, rád jezdí na speciálně upraveném
kole a miluje hudbu.
V červnu 2012 Honza prodělal operaci nohy, po měsíci se stavěl „na čtyři“ a nově začal trochu lézt.
Vedle klasických rehabilitačních programů dvakrát absolvoval intenzivní léčbu Klim-therapy
v Sanatorii Klimkovice s dobrými výsledky. Honzík zaznamenal velký skok v psychomotorickém
vývoji. Začal více reagovat a komunikovat s okolím, vyslovuje nová slova.
Absolvoval také dva rehabilitační programy v ARCADA NeuroMedical Center v Ostravě. Zde se
podařilo ho zvednout z vozíku, postavit na nohy a s pomocí doprovodu zvládl i několik kroků.
To je obrovský úspěch a pokrok, který dává naději, že Honzík může mimo jiné svou aktivní účastí
pomoci mamince zvládat péči o něj. Díky přesunům „po nohách“ šetří fyzickou kondici maminky,
jejíž fyzické síly jsou neustálým přenášením a přesouváním Honzíka značně vyčerpány.
Nadace LR se rozhodla Honzovi věnovat částku 50.000 Kč jako příspěvek na další intenzivní
rehabilitační program v roce 2019 v Neurorehabilitačním a edukačním centru ARCADA1 v Ostravě.

1
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ARCADA NeuroMedical je neurorehabilitační zařízení, které má jedno centrum v Ostravě a druhé v Hranicích na Moravě. Používá komplexní a vysoce specializované rehabilitační programy, určené celému spektru klientů s neurologickým onemocněním. K intenzivní
neurorehabilitaci využívají jako jediní v České republice nejmodernější světové koncepty TheraSuit, TheraTogs, M.A.C. Integrated, C.I.M.
Therapy, Ergo4Brain a další.

MARCELKA
Novou klientkou Nadace LR se stala 19letá Marcelka, která se narodila předčasně a byla u ní
diagnostikována dětská mozková obrna. Navzdory tomuto postižení Marcela úspěšně studuje
Obchodní Akademii v Chrudimi a také se věnuje svému koníčku - paralympijskému sportu Boccia
v klasifikační skupině BC3, která je určena pro hráče s nejtěžším tělesným postižením. Hře Boccia
se věnuje už 9 let a od roku 2018 je reprezentantkou ČR.
Darovaná částka 25.000 Kč posloužila jako příspěvek na úhradu nákladů za účast asistenta Marcelky
na dvou závodech Evropského poháru 2019 v Bocii (Evropský pohár Záhřeb 2019 a Evropský pohár
Nymburk 2019). Marcelka je od roku 2018 reprezentantkou ČR. Společně s Adamem utvořili soutěžní
pár a na Evropském BISfed poháru 2019, konaném v Záhřebu, se jim podařilo vybojovat stříbrnou
medaili!

ATLETIKA BEZ BARIÉR PARDUBICE, z.s.
V únoru Nadace LR znovu podpořila neziskovou organizaci Atletiku
Bez Bariér Pardubice, kterou podporuje již od roku 2017. 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. Také organizačně
zabezpečuje sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem propagace a začleňování tělesně
postižených do běžného života.
Nadačním příspěvkem 30.000 Kč Nadace LR podpořila 11. ročník sportovní akce Školní atletický
parapohár 2019, který proběhl 6. června na Městském atletickém stadionu na Dukle v Pardubicích.
Z této částky byly financovány ceny a odměny pro soutěžící děti. Kromě toho nás Atletika Bez Bariér
podporuje svou účastí na našich nadačních akcích a se svým stanovištěm se zúčastnila Dětského
dne v Dětském domově Pardubice a také Dne pro Ranou péči.
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AKTUALITY MĚSÍCE ÚNORA
POZDRAV OD ERIČKY
Eričku podporujeme od jejich 3 let, dnes je to 6 letá holčička. Stále sledujeme
její pokroky a jsme s maminkou v intenzivním kontaktu. Jak nás maminka
Eričky informovala, bude Erička letos v ADELI Medical Center1 ve slovenských Pišťanech více než
doma, protože má zamluvených pět termínů rehabilitace.
Naposledy se jí zde velmi dařilo, cvičila vždy dvě hodiny dopoledne a ještě hodinu odpoledne
v závěsném zařízení zvaném Spidet, kde musela na lanech posilovat celé tělo.
Maminka se zaradovala, že Eričce už nahmatá i svaly na nohách. Na logopedii ji také rozmluvili.
Začala říkat pěkné čisté NE a samohlásky a, e, i, u.

2
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ADELI Medical Center je jedním z nejvýznamnějších institutů v Evropě, specializující se na neurorehabilitaci. Instituce má licence
a je aktivní v těchto oblastech medicíny: neurologie, léčebná rehabilitace, fyzioterapie, balneologie, revmatologie, klinická logopedie
a intenzivní medicína.“ (www.cz.adelicenter.eu)

Březen

Podpoření klienti
MÍŠA
V měsíci březnu byla Nadací LR podpořena klientka Míša, která trpí od dětství dětskou mozkovou
obrnou.
Přes veškerou péči a rehabilitace se její stav sice zlepšoval, avšak pomalu, stále byla odkázána na
invalidní vozík, především pro spastické jevy v nohách.
Od doby, kdy ale slečna Michaela zahájila injekční léčbu v Egyptě u Dr. Augustinové, se její zdravotní
stav natolik posunul, že již může dokonce chodit o jedné francouzské berli nebo trekingových holích,
a to hlavně z důvodů minimalizování spasticity.
V roce 2019 si Míša naplánovala již šestý léčebný pobyt v řadě za svou cestou k samostatné chůzi
bez opory. V Nadaci LR bylo rozhodnuto ji znovu podpořit částkou 15.000 Kč..

AKTUALITY MĚSÍCE března
ADAM A MARCELKA VYHRÁLI STŘÍBRO!
Adam s Marcelou jsou mladí nadační klienti, které spojuje stejný zdravotní hendikep, ale současně
i sportovní nadšení a národní reprezentace v paralympijském sportu boccia.
Adam se svou sportovní asistentkou, maminkou Ivanou, reprezentovali Českou republiku v BISfed
Evropském poháru v boccie, který probíhal v týdnu od 25. března do 31. března 2019 v chorvatském
Záhřebu.
Společně s Marcelou a její maminkou i sportovní asistentkou v jedné osobě, Zuzanou, tam
v párech v klasifikační třídě BC3 úspěšně porazili Švédsko, Norsko, Německo i domácí Chorvatsko
a vybojovali krásné druhé místo! V základní skupině skórovali 25 bodů a pouze 1 bod inkasovali.
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Od posledního Evropského poháru v Poznani je to velký posun. V Nadaci LR se těší z každé jejich
společné i samostatné výhry!

DIVADELNÍ BÁL
V pátek 1. Března 2019 se prostory historické budovy Městského divadla
opět po roce změnily na plesový sál – konal se zde tradiční divadelní bál,
který byl nazván LÁSKYPLNÝ DIVADELNÍ BÁL.
Hosté si užili bohatý program v podobě dobových i moderních tanců
doprovázených orchestrem JK Band a skupinou PartyLeaders. Dále
mohli shlédnout vystoupení účastníků taneční soutěže StarDance 2018
- Jiřího Dvořáka a Lenky Nory Návorkové, přehlídku divadelních kostýmů,
kouzelnické vystoupení a školu šermu. O další zpestření se postaral s tanečními ukázkami také
juniorský taneční pár Anna Jišková a Vojtěch Kovárník, který Nadace LR také podporuje v rozvoji
talentu.
Zlatým hřebem programu bylo tradiční vyhlášení nejoblíbenějších pardubických herců roku 2018,
jehož vítězi se stali Petra Janečková a Milan Němec.
Nadace LR již jako dlouholetý partner tradičně podporuje VČD a k jeho hercům má velmi vřelý
vztah. Proto i letos velmi ráda přispěla oceněním vítězů symbolickými šeky s finanční odměnou
ve výši 20.000 Kč pro nejoblíbenějšího herce a herečku VČD.
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věnuje

20.000 Kč
NEJOBLÍBENĚJŠÍ HEREČKA
VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA
PARDUBICE ZA ROK 2018
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DUBEN

Podpoření klienti
ADAM
Adam je jednadvacetiletý mladík, který trpí svalovou dystrofii Duchennova typu, a pohybuje se proto
na elektrickém vozíku. Hýbe jen prsty a po celý den je zcela odkázaný na pomoc druhých. Sám
rukou ovládá elektrický vozík a myš. Denně používá ventilátor na dýchání a přístroj na udržování
čistých dýchacích cest.
Zároveň je však také velmi zdatným sportovcem v paralympijském sportu zvaném Boccia.
Od roku 2017 je reprezentantem ČR v Boccie /paralympijský sport podobný petangu/ v kategorii
BC3 pro lidi s nejtěžším postižením. Nadace LR Adama podporuje již 3. rokem a sleduje jeho velikou
houževnatost a skvělé výsledky. Jeho sportovním snem jsou Paralympijské hry v Tokiu v roce
2020. Aby měl šanci se kvalifikovat, musel se zúčastnit několika zahraničních závodů, mezi nimiž
i Mistrovství Evropy ve Španělsku. Největší oporu má Adam v mamince, která je pečující osobou.
Kromě celodenní péče s ním trpělivě trénuje a jezdí na závody. Na všech zahraničních závodech je
doprovází jako asistent tatínek, který zajišťuje také technické zázemí.
Na úhradu účastnického poplatku a cestovních nákladů osobního asistenta, který ho doprovodí
a poskytne úkony osobní asistence na BISFed turnaje v bocii (Sevilla, Španělsko a Povoa,
Portugalsko), poskytla Nadace LR Adamovi částku 70.000 Kč.
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DENISA
Deniska je dospělá slečna, která ale přišla na svět předčasně a je těžce zdravotně hendikepovaná
důsledkem dětské mozkové obrny a autismu. I přes každodenní rehabilitace, časté operace,
bohužel i nezdařené, lázeňskou péči je Deniska odkázaná na invalidní vozík. Vyžaduje celodenní
péči maminky a jen na pár hodin týdně navštěvuje Denní stacionář Slunečnice, který je součástí
příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubice, zřizované Magistrátem města Pardubice.
Denní stacionář Slunečnice je zařízením sociálních služeb
a poskytuje sociální službu ambulantní formou osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Na úhradu sociálních služeb pro Denisu ve
Slunečnici v roce 2019 věnovala Nadace LR 60.000 Kč.

NICOLAS
Niky jako devítiletý chlapec z plného zdraví vážně onemocněl. V roce 2015 prodělal míšní ischemii
(část míchy se neprokrvila), která měla za následek částečné ochrnutí nohou - parézu. S hendikepem
Niky statečně bojuje, cvičí doma i v rehabilitačních centrech. Používá mechanický vozík, zvládne
se postavit na nohy, ale není schopen delší samostatné chůze. Během posledních měsíců se
„dopracoval“ k přesunu do auta o berlích. Lékaři nevylučují, že vývinem Nikyho těla v období puberty
a dospívání se může mícha opět propojit. Rehabilitace je pro něj velmi důležitá. Rodina se obrátila
na Nadaci LR s žádostí o podporu v nadějné injekční léčbě u paní doktorky Evy Augustinové
v Egyptě. O úspěších léčby víme i od dalších klientů, proto se v Nadaci LR rozhodli Nikymu
přispět částkou 30.000 Kč. Dvoutýdenní léčebný pobyt v Egyptě absolvoval Niky během měsíce
června 2019 se značným úspěchem. Výsledkem léčby bylo, že Niky začal více cítit nohy a povrch, na
který došlapuje. Levou nohu nemohl zvednout vůbec, teď nohy střídá při cvičení.
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CHARLOTTE
Dvanáctiletá Charlotte se stala novou nadační klientkou. Je to talentovaná, mladá baletka a tanečnice,
která neváhala odejít sama na studia baletu do zahraničí, aby mohla být v péči pedagogů na
nejprestižnější baletní akademii světa.
Charlotte se od 3 let díky talentu a hudebnímu cítění věnuje baletu a tanci. Její píle ji vynesla až ke
studiu na pražské konzervatoři, kde v minulém školním roce zakončila úspěšně první ročník. V létě
2018 podstoupila konkurz na studia na The Bolshoi Ballet Academy v Moskvě. A uspěla!
Nicméně studium a pobyt v Moskvě jsou finančně náročné a podle stávajících propočtů čítají částku
přes 700 000 Kč ročně.  
Charlotte má píli, houževnatost a potenciál na to, aby v budoucnu umělecky reprezentovala celé
Česko. Nejen proto se Nadace Lenky a Romana Šmidberských rozhodla mladou a talentovanou
Charlotte ve studiu na prestižní baletní škole podporovat.
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HVĚZDA Pardubice z.s.
Hvězda Pardubice z.s. je sportovním klubem a dobrovolným sdružením občanů provozujících
tělovýchovu a sport. Ve spolku se dobrovolně sdružují sportovní oddíly provozující vlastní
sportovní činnost.
Spolek 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 v roce 2017 poprvé uspořádala Dětský den s atletikou,
který měl mimořádný ohlas. Na třetí ročník akce Dětský den s atletikou konaný 8. 5. 2019 proto
přispěla Nadace LR částkou 15.000 Kč určenou na odměny a dárky pro soutěžící děti. Spolek dále
uspořádal 30. 11. 19. Mikulášský běh, který byl určený jak aktivním sportovcům, tak široké veřejnosti,
od nejmenších dětí, až po dospělé a veterány. Předchozího ročníku se zúčastnilo 236 běžců všech
věkových kategorií, z toho 188 dětí. Tento běh byl nadačně podpořen částkou 5.000 Kč určenou
rovněž na odměny a dárky pro soutěžící děti. Samozřejmostí byla přítomnost Mikuláše s čertem,
kteří po celou dobu účastníky podporují v jejich snažení.
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DUBEN
Podpoření klienti
ADAM
Adam je jednadvacetiletý mladík, který trpí svalovou dystrofii Duchennova typu, a pohybuje se proto
na elektrickém vozíku. Hýbe jen prsty a po celý den je zcela odkázaný na pomoc druhých. Sám
rukou ovládá elektrický vozík a myš. Denně používá ventilátor na dýchání a přístroj na udržování
čistých dýchacích cest.
Zároveň je však také velmi zdatným sportovcem v paralympijském sportu zvaném Boccia.
Od roku 2017 je reprezentantem ČR v Boccie /paralympijský sport podobný petangu/ v kategorii
BC3 pro lidi s nejtěžším postižením. Nadace LR Adama podporuje již 3. rokem a sleduje jeho velikou
houževnatost a skvělé výsledky. Jeho sportovním snem jsou Paralympijské hry v Tokiu v roce
2020. Aby měl šanci se kvalifikovat, musel se zúčastnit několika zahraničních závodů, mezi nimiž
i Mistrovství Evropy ve Španělsku. Největší oporu má Adam v mamince, která je pečující osobou.
Kromě celodenní péče s ním trpělivě trénuje a jezdí na závody. Na všech zahraničních závodech je
doprovází jako asistent tatínek, který zajišťuje také technické zázemí.
Na úhradu účastnického poplatku a cestovních nákladů osobního asistenta, který ho doprovodí a
poskytne úkony osobní asistence na BISFed turnaje v bocii (Sevilla, Španělsko a Povoa, Portugalsko),
poskytla Nadace LR Adamovi částku 70.000 Kč.
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AKTUALITY MĚSÍCE DUBNA
POzdrav OD MATĚJE Z AMERIKY
Matěj, náš talentovaný klient, student hry na cimbál, nám zaslal milé ohlédnutí za prvním rokem
studia na Northern State University v Jižní Dakotě. Rádi čteme, že je na univerzitě spokojený,
a dokonce se mu podařilo dostat do klubu čestných studentů. Díky členství v tomto klubu byl vybrán
a společně s dalšími dvěma studenty pojede studovat na celý červenec do Jižní Koreje.
Matěj je výjimečný a ambiciózní student hudby, kterého Nadace Lenky a Romana Šmidberských už
druhým rokem podpořila. Je totiž prvním oficiálním studentem cimbálu na vysoké škole v USA.
I přes stipendijní pomoc ze strany univerzity není Matěj schopen pokrýt všechny náklady na velmi
drahé studium.
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KVĚTEN

NADAČNÍ AKCE
MÁJOVÉ DAROVÁNÍ KRVE
Měsíc květen patří k našim nejaktivnějším měsícům. Kromě Dětského dne v tomto měsíci
pořádáme tradiční Májové darování krve a těší nás, že počet dárců rok od roku roste. 16. května
2019 jsme se společně sešli v počtu 19 zájemců, tři dárci z důvodu nesplnění podmínek bohužel
darovat krev nemohli. Množství odebrané krve však bylo ve výsledku 7,2 litrů, což je proti loňskému
ročníku nárůst o 3 litry.
Těší nás, že kromě dobrovolníků z řad Nadace LR, spolupracovníků z AML Services s.r.o., se znovu
připojili zástupci ze CEE Logistics a.s., spříznění přátelé a poprvé se k nadační akci přidali zpěváci
ze smíšeného sboru CONTINUO Pardubice. Všichni dárci dostali za odvahu perníkové srdíčko
a prvodárci byli odměněni balíčkem s dobrotami. V odpoledních hodinách jsme se pak společně
sešli v sídle Nadace LR a dočerpali energii společně stráveným časem a výborným cateringem.
Jsme rádi, že zájem o darování krve v našich řadách roste a můžeme tak pomoci Transfuzní stanici
zvýšit počet dárců, kterých je stále velký nedostatek. Děkujeme, že spolu s námi dáváte kus sebe.
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Májové
darování
krve

darujme
život

darujme
krev
Připojte se k nám

v pondělí 29. dubna 2019
od 7 do 11 hodin
nebo ve čtvrtek 16. května 2019
od 7 do 11 hodin
Transfúzní oddělení Pardubické nemocnice
Srdečně zve Lenka Šmidberská

39

DĚTSKÝ DEN aneb DĚTI DĚTEM
Měsíc červen je ve znamení oslav Mezinárodního dne dětí a tedy i DĚTSKÉHO DNE v dětském
domově Pardubice.
II. Ročník DĚTSKÉHO DNE aneb DĚTI DĚTEM jsme s Nadací LR a Dětský domovem letos oslavili
31. května, kdy se znovu na zahradě Dětského domova veselilo víc než 120 dětí i z okolních
dětských domovů Pardubického kraje a nechyběly samozřejmě ani děti ze Školy SVÍTÁNÍ.
Program Dětského dne byl velmi pestrý a vedle vystoupení domácích dětí z pardubického Dětského
domova, předvedli své taneční bubenické vystoupení děti ze SVÍTÁNÍ. Své taneční umění ukázali
nadační klienti Anička a Vojta v latinsko-amerických tancích a krásné taneční vystoupení předvědly
také členky tanečního studia HROCH. Zapojili se i basketbalisté „vozíčkáři“ z „WBS Pardubuce“.
Úvodní program završil Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans, který rozezpíval všechny přítomné
písničkou „Není nutno“. Soutěžní stanoviště byly v letošním ročníku ještě pestřejší než v loni. Podíleli
se na nich členové Atletiky Bez Bariér z.s., svým sportovním stanovištěm, Vodící psi srdcem potěšili
přítomností svých čtyřnohých svěřenců, společnost CEE Logistics a.s. program obohatila nejen
prohlídkou kamionového tahače, ale i vlastním dopravním stanovištěm.
Lída Ministrová, která se opětovně spolu s Nadací LR zapojila do příprav dětského odpoledne, zajistila
laserovou střelnici, stanoviště s dravými ptáky a sportovce z amerického fotbalu klubu STALLIONS.
Velkým lákadlem byl obří skákací autobus, hasičské auto a celá řada dalších atrakcí.
Dětský domov zvládl organizaci naprosto skvěle a všichni jsme si tak užili překrásné odpoledne.
Děkujeme za vynikající spolupráci Lídě Ministrové, společnosti CEE Logistics a.s., panu Michalu
Drenkovi za jejich snahu zpestřit Dětský den atrakcemi. Za hmotné ceny pro děti děkujeme
KOH-I-NOORU a Kooperativě.
A samozřejmě poděkování všem našim zúčastněným dětským i dospělým klientům, kteří svým
vystoupením pomohli udělat Dětský den poutavý a krásný.
Zvláštní poděkování patří všem přítomným dámám, našemu realizačnímu týmu, který se již
2. rokem s chutí a láskou na organizaci podílí. Poděkování patří Kateřině Fialové, ředitelce
Dětského domova Pardubice, Zuzce Nechanické, její zástupkyni a hlavní domácí organizátorce
dne Míle Horské, místopředsedkyni Senátu PČR a ředitelce Základní a Praktické školy SVÍTÁNÍ
a konečně Lence Šmidberské, ředitelce Nadace LR.

40

Dětský domov Pardubice a Nadace Lenky a Romana Šmidberských
ve spolupráci s Ludmilou Ministrovou vás zvou na

DĚTSKÝ DEN
ane

b

DĚTI DĚTEM

Pátek 31. 5. 2019 od 14.00 hodin
Zahrada Dětského domova Pardubice

PROGRAM:

• parkour • skákací loď • laserová střelnice
• americký fotbal • hasičské auto • ukázka dravců
• malování na obličej • taneční a hudební vystoupení
• zmrzlina a mnoho dalšího
ZA PODPORU DĚKUJEME:

www.ddpardubice.cz

Akce je určena pro děti
z dětských domovů Pardubického kraje
a Základní školu a Praktickou školu SVÍTÁNÍ

AKCE SE ÚČASTNÍ KLIENTI A ORGANIZACE S PODPOROU
NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH:

www.nadacelr.cz
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DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE – LETNÍ AKTIVITA
V rámci Dětského dne, který jsme 31. 5. 2019 spolupořádali, byl dětem předán šek ve výši 20.000 Kč
na letní aktivitu. Darovaná částka byla využita na uspořádání cyklistického a turisticko-vodáckého
výletu během letních prázdnin.

Podpoření klienti
STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PRADUBICCÍH O.P.S.
Posláním služby rané péče je podpora rodin s dětmi raného věku od narození do 7 let
s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.),
s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či
kombinovaným postižením.
Nadace Lenky a Romana Šmidberských navázala
spolupráci se Střediskem rané péče v Pardubicích,
o.p.s. počátkem roku 2019 vyhověním žádosti
o finanční podporu na pořízení 3 ks přenosného
polohovacího sedátka do koupele SPLASHY
v celkové hodnotě 38.000 Kč. Tato lehátka
budou zapůjčována klientům, rodinám s dětmi se
závažným pohybovým postižením.
Spolupráce se SRP se v krátké době rozrostla. Mezi
klienty NLR jsou i klienti SRP. Cílená podpora je tedy
společná. V průběhu jarních měsíců se v Nadaci LR
zrodila myšlenka uspořádat sportovně charitativní
akci ve prospěch SRP. DEN PRO RANOU PÉČI tak
začal nabírat konkrétní podoby a stanovený termín
12. 9. 2019 se začal blížit…
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PARDUBICE STALLIONS, Z.S.
Pardubický klub hráčů amerického fotbalu s více než patnáctiletou tradicí soutěží v nejvyšší lize
amerického fotbalu (v ČR je 30 klubů a 4 ligy). Součástí je také juniorský tým, který se stal v roce 2016
mistrem České republiky. Americký fotbal má pozitivní vliv na hráče z hlediska jejich rozvoje, nejen
po stránce fyzické a herní, ale i po psychické a sociální. Hráčům nabízí kromě fyzické náročnosti
také důraz na týmovost, pracovitost, učení a pozornost. Juniorský tým nastoupil v roce 2019 do
nejvyšší ligy, kterou organizuje Česká asociace amerického fotbalu. Nadace LR podpořila juniorský
tým částkou 15.000 Kč, která byla použita na pronájem sportovišť a přepravu hráčů.

WHEELCHAIR BASKET STUDÁNKA PARDUBICE, Z.S.
WBS Pardubice je basketbalový klub vozíčkářů otevřený všem, které kromě hendikepu spojuje
především týmový duch a radost z pohybu. Spolek sdružuje hendikepované sportovce již osm let.
Tým pardubických basketbalistů na vozíku je nejaktivnějším českým klubem.
Nadace LR podporuje klub již 2. rokem a v roce 2019 ho podpořila částkou 20.000 Kč, která
byla použita na pořízení náhradních dílů ke sportovním vozíkům, které členové klubu používají.
Těší nás, že členové klubu podporují naše aktivity a účastní se také Dětského dne v Dětském
domově Pardubice, kde svým utkáním poskytují dětem zajímavou a zábavnou podívanou.
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VOJTA KOVÁRNÍK – ANIČKA JIŠKOVÁ, Z.S.
Anička a Vojta jsou taneční pár, který se věnuje latinsko-americkým tancům. Jejich největšími
úspěchy jsou získání mistrovského titulu v Juniorech 1 v roce 2018 a vítězství v evropském
i celorepublikovém žebříčku kategorie Junior 1. Také rok 2019 byl pro mladé tanečníky úspěšný,
k dosaženým výsledkům patří například:

2. místo DSE Grand Prix Karpacz
1. místo WDSF Open v maďarském Szegedu
1. místo Taneční liga Trutnov
V roce 2019 se Nadace LR rozhodla v rámci
„Sociálního programu pro talentované“ Aničku
a Vojtu podpořit částkou 15.000 Kč, která byla
použita na úhradu tanečních lekcí s tuzemskými
i zahraničními lektory v sezoně 2019.

45

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BETA PARDUBICE
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je školským zařízením zřízené Statutárním městem Pardubice.
Organizuje pod sebou hudební, sportovní a pohybové aktivity. Mimo jiné má pod křídly Pohybové
studio Hroch Pardubice, které se věnuje taneční přípravě především talentovaných dětí a mládeže.
Vybrané dívčí taneční skupiny talentovaných dětí s názvy H9 a H10 se obrátily na Nadaci LR s žádostí
o podporu. Jde o dívky ve věku 10 až 12 let, a 14 až 16 let, které se aktivně věnují tanci.
Každý rok se účastní několika postupových
soutěží po celé České republice. V roce 2019
se zúčastnily celoevropské soutěže Dance
World Cup, která se konala v termínu 28. 6. - 6.
7. 2019 v Portugalsku. Nadace Lenky a Romana
Šmidberských podpořila obě taneční skupiny
pořízením
týmového
reprezentačního
oblečení pro tento šampionát ve výši 13.000
Kč. Malé děti se na šampionátu umístily na
9. místě z 12. a juniorky na 8. místě z 15.
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AKTUALITY MĚSÍCE května
ADAM VYHRÁL ZLATO!
Na přelomu dubna a května 2019 se v kanadském Montrealu uskutečnil BISFed Světový pohár
v paralympijském sportu Boccia. Reprezentační tým ve složení Adam a Iva Peškovi v klasifikační
třídě BC3, zde hájil české barvy.
Adam Peška se svou sportovní asistentkou v základní skupině vyhráli všechny zápasy a postupovali
do čtvrtfinále. Semifinálový zápas čekala Adama soupeřka Nurulasyiqah Mohammad Taha ze
Singapuru. Adam měl tento zápas pod kontrolou a výhrou 4:2 se probojoval do finále. Ve finálovém
zápasu čekal na Adama zkušený hráč - několikanásobný Paralympijský šampion a Mistr Evropy Jose
Carlos Macedo. Adam ho však svou přesnou hrou dokázal porazit 4:2. Tento den byl pro celý tým
naprosto fantastický. Kromě medailí bylo největší odměnou slyšet českou hymnu.
Adam a Iva Peškovi se posunuli velkým krokem ke svému cíli - ke kvalifikaci na LPH Tokio 2020!

„Celá cesta byla pro nás velkou zkušeností a dobrodružstvím. Na jejím začátku bylo zpoždění letadla do Londýna,
zmeškání letadla do Montrealu, přenocování v hotelu na letišti v Londýně,let do Kanady o 24 hodin později
a tím pádem zmeškání prvního tréninku.Ale závěr stál za to. Vybojovat zlatou medaili a slyšet a zazpívat si
českou hymnu ve sportovní hale byl nepopsatelný zážitek.
Chceme Nadaci Lenky a Romana Šmidberských poděkovat za velkou finanční podporu, díky které se Adam
může zúčastňovat takovýchto velkých mezinárodních soutěží v boccie.
Také děkujeme za vstřícný a milý přístup.“
Adam, Iva a Josef Peškovi.
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HVĚZDA PARDUBICE USPOŘÁDALA DĚTSKÝ DEN S ATELTIKOU
Dne 8. května 2019 se
konal na Městském
atletickém stadionu
na Dukle již třetí
ročník Dětského dne s atletikou 2019.
Cílem této akce bylo přiblížit dětem
různé sportovní disciplíny a přivést je tím
ke sportu a motivovat je k pohybovým
aktivitám. Hrací kartu si vyzvedlo 715 dětí
a dle odhadů organizátorky, Jany Kárníkové
ze spolku Hvězda Pardubice, se v tento
den pohybovalo na Městském atletickém
stadionu kolem 1500 lidí. Děti si vyzkoušely
překážkový běh, sprint, hod diskem,
kladivem, oštěpem či raketkou, skok do
dálky, opičí dráhu a jiné..
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červen

NADAČNÍ AKCE
NADAČNÍ CENA HERECKÝCH TALENTŮ MLADÉHO DIVADELNÍHO STUDIA LAIK
V neděli 23. června podpořila Nadace LR již 2. rokem mladé herce, a to v Městském divadle,
kde Mladé divadelní studio LAIK představilo novou inscenaci, příběhy balad Kytice, známého
díla Karla Jaromíra Erbena. Dramaturgyně studia LAIK, Kristýna Plešková, se nové dramatizace
skvěle zhostila, a diváci tak mohli shlédnout svěží, energické představení plné zajímavých
nápadů. Nejtalentovanějším devíti dětem a studentům z řad mladších „Pondělníků“ a starších
„Pátečníků“ byly na závěr programu předány nadační ceny v podobě sošek a poukázek na
úhradu kurzovného na příští sezónu.
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PODPOŘENÍ KLIENTI
PARDUBICKÝ DĚTSKÝ SBOR IUVENTUS CANTANS
Pardubický dětský sbor Nadace LR v roce 2019 podpořila částkou ve výši 40.000 Kč jako příspěvek
na úhradu nákladů spojených se zářijovým turné sboru do Kanady, v čele se sbormistrem panem
Zdeňkem Kudrnkou.
V letošním roce se sbor zároveň zúčastnil nadační akce Dětský den aneb DĚTI DĚTEM v Dětském
domově Pardubice, kde všem přítomným představil část repertoáru ze svého kanadského turné.

VODÍCÍ PSI SRDCEM, Z.S.
V tomto roce jsme organizaci podpořili částkou 15.000 Kč, která byla použita na předvýchovu
vodicího psa, labradorského retrívra, Sissy Star.
Sissy Star nás navštívila také v nadačním sídle a svou návštěvou nám zpestřila den a zúčastnila
se také zářijové akce DEN PRO RANOU PÉČI. Vodicí psi se také pravidelně účastní Dětského dne,
kde se svým stanovištěm vždy obohatí program a děti si mohou vyzkoušet chůzi s pomocí vodicího
psa.
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AKTUALITY MĚSÍCE Června
ŠKOLNÍ ATLETICKÝ PARAPOHÁR
Atletika Bez Bariér pořádala v červnu 2019 již 11. ročník Školního atletického parapoháru a Nadace
LR byla jeho hlavním partnerem.
Zasportovat si přijelo celkem 223 dětí z 28 školních kolektivů. Závodilo se v běhu na 60 m, skoku
dalekém, hodu míčkem, běhu na 200 m a také štafetě. Kromě sportovních disciplín bylo pro děti
připraveno spoustu atrakcí - skákací hrady, handbiky, koloběžky a v neposlední řadě také vystoupení
tanečnice s hady. Za skvělé sportovní výkony si děti pochutnaly na palačinkách a výborné zmrzlině.
Soutěžící děti byly odměněny také krásnými cenami a nás těší, že jsme mohli finanční částkou
pomoci k jejich pořízení.

51

POZDRAV Z EGYPTA OD MÍŠI
Míša se počátkem června vrátila z léčebného pobytu v Egyptě, kde absolvovala již 6. injekční léčbu
u paní doktorky Evy Augustinové. Léčbu hodnotí opět jako velmi účinnou, dosáhla dalších zlepšení
na cestě k chůzi bez opory. Míše klesla spasticita v nohách, lépe cítí prsty a dokáže je od sebe
oddělit. Zvládne udělat dřepy, vsedě se chytí rukama palců, to nikdy předtím nedokázala. Nyní má
lepší koordinaci těla, postoj a rovnováhu.
Nadace LR v letošním roce Míše přispěla částkou 15.000 Kč na úhradu léčebného pobytu
v Egyptě a těší nás, že Míše pobyt pomohl k dalšímu zlepšení zdravotního stavu!
Vím, že pro někoho to mohou být malé pokroky, avšak pro mne znamenají mnoho. (Míša)
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červenEC

AKTUALITY MĚSÍCE ČERVENCE
SISSY STAR NÁS NAVŠTÍVILA V NADACI LR
Sissy byla v období od 2 měsíců do 8 měsíců v předvýchově, kde si osvojovala základní návyky
a také se učila zvykat si na nejrůznější prostředí, ať už se jednalo o obchodní centra, veřejnou dopravu,
úřady atd. Jako budoucí vodicí pes musí projít náročným výcvikem, aby ji pak v praxi nezaskočily
neočekávané události a byla schopna být svému budoucímu pánovi vždy k ruce. Měli jsme radost,
když se na nás Sissy přišla v červnu podívat do nadačního sídla a zpestřit nám tak pracovní den.

POZDRAV OD ELIŠKY Z HIPOREHABILITAČNÍHO POBYTU
Do začátku letních prázdnin
stihla Eliška již dva
hiporehabilitační pobyty
v Bohuslavicích a jednu
terapii v Bratislavě.
Vše Elišce velmi pomáhá
a posouvá ji to dál. Její
léčebný program pokračuje,
a je vždy sestaven dle
aktuálních potřeb Elišky.
V letošním roce ji ještě čekají
rehabilitace, hipoterapie,
muzikoterapie, logopedie,
plavání a další.
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TEREZKA A JEJÍ DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH
Terezka se zapojila do pětidenního Cyklo maratonu napříč celou Českou republikou, který se konal
ve dnech 30.7. - 3. 8. 2019. Podmínkou účasti Maratonu bylo zdolání 2222 km v časovém limitu 111
hodin nonstop bez zastávky.
Terezka se svým týmem to však zvládli za neuvěřitelné 3 dny, 12 hodin a 47 minut!

54

SRPEN

PODPOŘENÍ KLIENTI
MATĚJ
Nadace LR v srpnu opětovně podpořila talentovaného studenta Matěje v jeho studiu na vysoké
škole v USA. Svým mimořádným a cílevědomým přístupem ke studiu úspěšně zdolal první ročník
na Northern State University v Jižní Dakotě a jako jediný český student studující hru na cimbál ve
Spojených státech amerických postoupil do druhého ročníku studia 2019/2020.

ELIŠKA
Pětiletá Eliška trpí vzácným onemocněním CDKL5 a Nadace LR jí v měsíci srpnu opětovně
podpořila, tentokrát finanční částkou 20.000 Kč na pořízení pomůcky speciální dětské tříkolky. Tato
pomůcky by měla být nápomocná ke zlepšení k jejímu fyzickému stavu.
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ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA SVÍTÁNÍ
V měsíci srpnu Nadace LR poskytla darovací smlouvu v částce 30.000 Kč jako příspěvek na
pořízení školního svozového autobusu Základní a Praktické škole SVÍTÁNÍ o.p.s. a to formou
symbolického šeku uskutečnění 2. Polního koncertu společnosti Aeropartner a.s. na letišti
v Podhořanech a její benefice ve prospěch Škole SVÍTÁNÍ. Se Školou SVÍTÁNÍ je nadační spolupráce
víceletá a připojení se k benefici Aeropartneru bylo dalším z nadačních příspěvků na podporu sbírky
k zakoupení nového školního svozového autobusu pro hendikepované děti Školy. Nový školní
autobus jsme pak 1. Školní zářijový den pokřtili a Nadace LR se stala KMOTROU nového autobusu
pokřtěného jako EMIL podle cestovatele Emila Holuba.

AKTUALITY MĚSÍCE srpna
MATĚJŮV POBYT V JIŽNÍ KOREJI
Nadějný cimbálista Matěj rozšířil hudební povědomí o cimbálu až do Jižní Koreje. Počátkem srpna se
vrátil z měsíční studijní cesty z Koreji zpět do Spojených států. Pochvaloval si celý program a pobyt.
Poznal zcela jinou kulturu a odvezl si skvělé zážitky a zkušenosti. Měl dokonce předmět „Korejská
kultura“, ve kterém se spoustu dozvěděl a podařilo se mu získat i ocenění nejlepšího studenta, což
pro něj byla veliká čest, protože na programu se účastnili přes 200 studentů z celého světa. Mimo
jiné se Matěj seznámil s autorem nejprodávanější knihy v České republice, Petrem Ludwigem, který
přijel na jeho univerzitu udělat přednášky pro studenty i profesory a natočil s Matějem rozhovor.
Matěj v něm popisuje celý svůj příběh, včetně pomoci, bez které by jeho sen zůstal neuskutečněný.
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POLNÍ KONCERT AEROPARTNER
Letecká společnost Aeropartner a.s. uspořádala dne 31. 8. 2019 2. polní koncert v hangáru Muzea
letectví na letišti v Podhořanech.
Tato akce měla mimo jiné i charitativní záměr, v letošním ročníku cílem benefice byla podpora
Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, kterou jako charitativní cíl doporučila společnosti
Aeropartner Nadace LR. Škola SVÍTÁNÍ v minulém roce vyhlásila dobrovolnou sbírku na svozový
autobus pro své klienty. Nadace LR škole v tomto směru byla velmi nápomocná, mimochodem
i uspořádání charitativního koncertu Hradišťanu se sborem Continuo ve Východočeském
divadle Pardubice.
2. polní koncert společnosti Aeropartner tak byla 2. významnou beneficí ve prospěch Školy
SVÍTÁNÍ. Polní koncert měl úžasnou atmosféru a pod organizací jednatele společnosti pana
Richarda Santuse se všichni zúčastnění nadchli jednak známými filmovými skladbami v aranži
Komorní filharmonie Pardubice a posléze i písněmi kapely Čechomor. Polní koncert na letišti
v Podhořanech tak předčil i očekávání benefiční sbírky, ve které se podařilo vybrat
neuvěřitelných 147.000 Kč. Nadace LR podpořila tuto benefici částkou 30.000 Kč. Děkujeme
společnosti Aeropartner a konkrétně panu Richardu Santusovi za jeho osobní nasazení
a snahu přispět Škole SVÍTÁNÍ skvěle připravenou benefiční akci.
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Září

NADAČNÍ AKCE
DEN PRO RANOU PÉČI
Se Střediskem rané péče a. s. v Pardubicích jsme v letošním roce zahájili novou spolupráci,
a protože podporu této organizace považujeme za smysluplnou, rozhodli jsme se uspořádat
ve prospěch Střediska charitativní akci POMÁHEJME BĚHEM s názvem DEN PRO RANOU PÉČI,
který se konal 21. 9. 2019 v pardubickém Parku Na Špici.
Cílem nadační akce byla příprava sportovních i relaxačních aktivit směrovaných k rodinám
s hendikepovanými dětmi, klienty Střediska rané péče, a zároveň uspořádání charitativního běhu,
jehož podstatou bylo osobní nasazení zúčastněných běžců a následné zpeněžení jejich sportovního
výkonu.
Naši nadační akci v hojném počtu podpořili dobrovolníci, zaměstnanci naší domovské holdingové
společnosti CEE Logistics a.s., kteří se účastnili v počtu více než 70 dobrovolníků. Někteří z nich
pomohli i při organizaci akce. Někteří se zapojili do sportovních disciplín, ať už to byl volejbal nebo
koloběžková štafeta. Zvláštní poděkování patří oběma moderátorům, Lucce Lohynské a Honzovi
Kubelkovi ze CEE Logistics.
Motto sportovního odpoledne znělo „POMÁHEJME BĚHEM“ a jeho podstatou byla příprava
3 běžeckých okruhů v různých délkách, aby se mohl zapojit opravdu každý. Zlatý okruh v délce 6 km
byl ohodnocen poukázkou v hodnotě 1.000 Kč, stříbrný v délce 2,4 km v hodnotě 500 Kč a bronzový
okruh v délce 750 m byl ohodnocen 100 Kč za dospělého a 50 Kč za dítě.
Zlatého okruhu se zúčastnilo celkem 19 běžců, z toho 1 borec oběhl zlatý okruh 2x a vysloužil si
titul ŽELEZNÉHO MUŽE.
Ve stříbrném okruhu se představilo celkem 27 běžců a do bronzového se zapojily celé rodiny
z klientely Střediska rané péče - konkrétně 80 dospělých a 81 dětí.
Do sportovního programu jsme zařadili také  klientku Nadace LR, naší úžasnou cyklistku Terezku
Vargovou, která na svém lehokole několikrát profrčela bronzový okruh, následována týmy
koloběžkářů z řad dobrovolníků.
Všichni jsme z jejích sportovních úspěchů nadšeni a její sportovní zapálení se Nadace LR rozhodla
podpořit částkou 20.000 Kč a také věnováním cyklodresu a cyklovlaječek. CEE Logistics tento dárek
doplnilo věnováním dalšího cyklotrička.
V prostorách parku byla pro děti připravena různá zábavní stanoviště, nechyběl skákací hrad,
malování na obličej a tvarování zvířátek z balónků. Chtěli bychom poděkovat také členům z Atletiky
bez bariér, kteří obohatili program svým sportovním stanovištěm.
Závěrečný program se nesl v duchu gratulací, poděkování všem účastníkům, rozdávání medailí
a diplomů a na závěr nechybělo vyhlášení nejlepších běžců. Nadace LR spočítala všechny
uběhnuté poukázky a celková částka z poukázek běhu činila 45.500, které Nadace LR zpeněžila
a darovala Středisku rané péče v Pardubicích na pořízení kompenzačních pomůcek pro rodiny
s hendikepovanými dětmi.
Den PRO RANOU PÉČI se po všech stránkách vydařil. Budeme se tedy společně těšit na příští
ročník.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem aktivním dobrovolníkům z řad Nadace LR
a především všem ze společnosti CEE Logistics a.s., kteří přislíbili aktivní účast i v příštím roce.
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NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH
ve spolupráci se CEE Logistics a.s. pořádá

DEN PRO RANOU PÉČI
Akce je určena pro klienty Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.

21. 9. / 2019 / 12:30
Park Na Špici, Pardubice
POMÁHEJME BĚHEM!
BĚHEJTE S NÁMI, KAŽDÝ KROK SE POČÍTÁ!

Vyberte si okruh podle své zdatnosti:

BĚH ÚČASTNÍKŮ BUDE ZPENĚŽEN A VYBRANOU
ČÁSTKU NADACE LR VĚNUJE STŘEDISKU RANÉ
PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.

ZLATÝ OKRUH
STŘÍBRNÝ OKRUH
BRONZOVÝ OKRUH

5 700 m
2 400 m

750 m

CYKLOBĚH PRO TEREZKU VARGOVOU

Přijeďte na koloběžce (nebo vám na místě zapůjčíme) a pojeďte s námi štafetu na okruhu v délce 1,2 km.

UŽIJTE SI ZÁBAVU A PIKNIK V PŘÍRODĚ!

Zábavní stanoviště, volejbal, skákací hrad, malování na obličej, cukrová vata nebo zmrzlina.

AKCI PODPOŘILI:
Změna programu vyhrazena dle počasí.

www.ranapece-pce.cz

www.nadacelr.cz
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PODPOŘENÍ KLIENTI
TEREZKA
Terezka je naší dlouholetou klientkou, které fandíme a podporujeme v jejím sportovním nasazení.
Rok 2019 byl pro ni významný jednak proto, že oslavila 20. narozeniny, ale také proto, že
se zúčastnila několika sportovních akcí, především těch cyklistických, které zdolává na lehokole
(dar Nadace LR z roku 2018). V rámci nadační akce DEN PRO RANOU PÉČI jsme Terezku
obdarovali částkou 20.000 Kč na neurorehabilitační léčbu v ADELI Centru v Piešťanech. Kromě
toho od Nadace LR dostala stylový růžový cyklodres s cyklovlaječkami na její lehokolo. Terezčina
upřímná radost z dárků byla odměnou i pro nás.

MLADÍ HOKEJISTÍ
Nadace LR v říjnu podpořila dva mladé talentované hokejisty z hokejového klubu DYNAMO
Pardubice částkou 11.000 Kč. Oba houževnaté hráče, bratry Jana a Ondřeje jsme zařadili do
nadačního Sociálního programu talentovaných. Darovaná částka jim poslouží k úhradě členských
příspěvků spojených s hokejovou činností.

62

AKTUALITY MĚSÍCE září
POKŘTILI JSME EMILA
Škola SVÍTÁNÍ se konečně dočkala a první školní den byl ve znamení křtu svozového autobusu,
pojmenovaného podle cestovatele Emila Holuba. Nadace LR se v průběhu 2 let, kdy byla sbírka
zahájena, zapojila do finanční podpory nejenom vlastními prostředky v celkové výši 180.000
Kč, ale zorganizovala na podporu této sbírky také charitativní koncert známého Hradišťanu
se sborem Continuo ve Východočeském divadle v Pardubicích a rovněž propojila SVÍTÁNÍ
s benefičním II. polním koncertem letecké společnosti Aeropartner. Celkově se Nadaci LR podařilo
nakolektovat částku bez mála 350.000 Kč na pořízení svozového autobusu pro děti ze SVÍTÁNÍ.

IUVENTUS CANTANS NA TURNÉ V KANADĚ
Pardubický dětský sbor IUVENTUS CANTANS jsme v letošním roce podpořili finanční částkou 40.000
Kč na uhrazení nákladů spojených se zahraničním turné sboru do Kanady. Sbormistr Zdeněk Kudrnka
zahájil program turné ve třetí největší katedrále na světě - L´Oratoite saint-Joseph du Mont-Royal a vedle
písní francouzských a anglických nezapomněl ani na české skladatele Antonína Dvořáka, Bedřicha
Smetanu, Miroslava Raichla či Zdeňka Lukáše. Repertoár sbor předvedl ve vysokém uměleckém
provedení, které kanadské publikum velice ocenilo. Sbor při svém koncertním turné v Kanadě navštívil
oblast Quebecu, konkrétně město Montreal, Trois Revieres a hlavní město Ottawa.
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Říjen

NADAČNÍ AKCE
PODZIMNÍ DAROVÁNÍ KRVE
Podzimní darování pořádáme především pro ty, kteří se s námi nemohou zúčastnit Májového
termínu darování krve. 17. října 2020 jsme se opět sešli na Transfuzní stanici. Všech 14 dárců prošlo
malým testovacím krevním odběrem a tak mohli pokračovat dále k odběru velkému.
Celkem bylo v tomto termínu odebráno 6,3 litrů krve. I tentokrát všichni dárci obdrželi perníkové
srdíčko, které jim doplnilo energii či zůstalo připomínkou za jejich statečné rozhodnutí.

PODPOŘENÍ KLIENTI
STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.
Pro Středisko rané péče jsme v září uspořádali úspěšnou nadační akci s názvem DEN PRO RANOU
PÉČI, jejíž hlavní disciplínou byl charitativní běh ve prospěch této organizace. Celkový výtěžek ve výši
45.550 Kč byl darován Středisku rané péče na zakoupení kompenzačních pomůcek pro potřeby klientů.
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ERIČKA
Nadace LR Eričku podporuje od roku 2016. Tehdy
3letá holčička, která se narodila jako zdravé miminko,
ale po očkování komplexní hexavakcínou se její
zdravotní stav postupně zhoršoval. I v letošním roce
jsme Eričku podpořili částkou 10.000 Kč na úhradu
neurorehabilitační léčby v oblíbeném ADELI MEDICAL
CENTER v Piešťanech, kam se ráda vrací. Z jejího
říjnového pobytu jsme pak dostali milou zprávu od
maminky ohledně pokroků v léčbě.

AKTUALITY MĚSÍCE ŘÍJNA
POZDRAV Z PIEŠTAN OD ERIČKY
Erička v říjnu opět vyrazila do svých oblíbených Piešťan - do neurorehabilitačního centra ADELI, kde
to má moc ráda. V centru docházela na logopedii, cvičila v závěsném systému Spider, který slouží
k posilnění svalstva, a také strávila nějaký čas v hyperbarické kabině, kde je vdechována koncentrace
kyslíku blížící se 100% a tlak je zde 2,5 - 3 x vyšší než tlak atmosferický. I přesto, že to není příjemné,
Erička byla statečná a zvládla to na výbornou. Nadace LR na Eričin pobyt přispěla částkou 10.000 Kč
a jsme rádi, že se Erička do ADELI vždy těší.
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listopad

PODPOŘENÍ KLIENTI
DĚTSKÉ CENTRUM VESKÁ
DC 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. V roce 2019 jsme organizaci podpořili částkou
18.690 Kč, která byla využita na pořízení infuzního dávkovače a závěsného vaku Guldmann Basic
High Kids.

DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE
Dětský domov Pardubice Nadace LR
podporuje během roku opakovaně.
Darovací smlouva na částku 31.600 Kč,
kterou jsme v listopadu společně podepsali,
byla použita na organizaci Mikulášské
besídky, konkrétně na pořízení občerstvení,
Mikulášských balíčků, zprostředkování
agentury, která pro děti zajistila odpoledne
plné zajímavých her a samozřejmě také na
pořízení vstupenek na představení Ledové
království a výlet do Aquaparku v Čestlicích.
Zpětná vazba dětí pak pro nás byla potvrzením,
že organizace této akce má smysl.
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AKTUALITY MĚSÍCE LISTOPADU
ADAM SE KVALIFIKOVAL NA PARALYMPIÁDU!
Skvělou zprávu jsme od rodiny Peškových obdrželi v sobotu 2. listopadu z portugalské Povoa de
Varzim, kde se konal Světový pohár v Boccie. Adam v konkurenci 24 nejlepších hráčů světa vybojoval
bronz a tím se kvalifikoval na letní paralympijské hry, které se budou konat v roce 2020 v Tokiu.
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PROSINEC
NADAČNÍ AKCE

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V DĚTSKÉM DOMOVĚ PARDUBICE
Již tradičně jsme pro děti z Dětského domova Pardubice připravili Mikulášskou besídku.
Tentokrát jsme se rozhodli připravit pro děti hravé odpoledne a s pomocí šikovné agentury vymysleli
pro starší děti 3 různá stanoviště.
Pro nejmenší děti jsme připravili program na zahradě dětského domova v podobě svíčkami
osvětlených stanovišť, které děti s doprovodem asistentů z nadačního týmu úspěšně absolvovaly.
Na závěr děti našly „poklad“ plný mikulášského překvapení. Děvčátka si odnesla diamant z oblíbené
pohádky Frozen a hoši získali dětské digitální hodinky. Radost byla veliká. Po herních aktivitách
jsme se všichni sešli ve společenské místnosti, kam dorazil očekávaný Mikuláš v doprovodu Čerta
a Anděla. Děti předvedly připravená skvělá vystoupení, ať už taneční, hudební či pěvecká. Všichni
byli na Čerta připraveni, a tak je neměl skoro za co kárat a Mikuláš s Andělem nešetřili pochvalami.
Každé z dětí dostalo Mikulášský balíček s dobrotami a večer byl zakončen výbornou večeří - řízkem
a bramborovým salátem. Na závěr večera jsme si pro děti připravili ještě jedno překvapení. Dětem
jsme věnovali šek ve výši 20.000 Kč na adventní výlet do Aquaparku Čestlice a ti nejmladší dostali
vstupenky na představení Frozen v pražské O2 areně spojené s pohodlím ve sky boxu a výborným
občerstvením.
Mikulášská besídka je pro naši Nadaci LR už tradičně připravovanou akcí, na kterouz se těší jednak
děti z Dětského domova a i náš nadační tým.
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AKTUALITY MĚSÍCE PROSINCE
VÝLET DĚTÍ Z DĚTSKÉHO DOMOVA PARDUBICE
V rámci Mikulášské besídky od Nadace LR děti obdržely také dárek v podobě šeku na 20.000 Kč.
Za tuto částku se starší děti vypravily na výlet do Aquaparku v Čestlicích a ty mladší byly navíc
obdarovány vstupenkami na představení Ledové království v pražské O2 aréně do Sky boxu, kde na
děti čekalo i výborné občerstvení. Potěšila nás zpráva, že si děti oba výlety moc užily a z představení
byly opravdu nadšené.

KŘEST NADAČNÍHO KALENDÁŘE 2020
Společnost AML Holding a.s., jejíž součástí je i Nadace LR, uspořádala pro společnosti, které zastřešuje
a pro jejich zákazníky slavnostní galavečer v pražském Paláci Žofín, který se konal 5. Prosince. Při
této slavnostní příležitosti Nadace LR pokřtila svůj nadační kalendář pro rok 2020, kdy oslaví 5 let
od svého založení (v listopadu 2015).
Slavnostní galavečer měl úžasnou atmosféru a kmotrou kalendáře se stalo všech 5 ředitelů jednotlivých
společností AML Holding a.s., které do Nadace LR pravidelně finančně přispívají. Konkrétně ředitelé
dceřinných společností: Ing. Blanka Peterová, MBA, Marek Macháček, Milan Mercl, Libor Kopečný,
Josef Nový.
Děkujeme kmotrům za práci, kterou v holdingových firmách odvádějí a díky níž může Nadace LR
pomáhat potřebným.
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ŠTĚDRONOČNÍ ZPÍVÁNÍ PRO NICOLASE
Východočeské divadlo již devatenáct let zve diváky
o půlnoci na Štědrý den na neformální setkání se
zpíváním koled a vyprávěním, při němž si herci
společně se svým publikem o další příjemně
strávené chvíle prodlužují sváteční atmosféru.
Tato krásná Štědronoční akce je podporována
pardubickým Lions Clubem, který při své příležitosti
pravidelně vybere nemocné dítě, které potřebuje
finanční pomoc, zpravidla na vlastní léčbu. A právě
Štědronoční sbírka je věnován právě jemu.
Výjimečnost každoročního Štědronočního zpívání
spočívá právě ve snaze obdarovat potřebné.
A pro letošní zpívání byl vybrán nový nadační klient
Nicolas, který po míšním infarktu přestal chodit.
Nadace LR podpořila Nicolasovu léčbu částkou
30.000 Kč. Lions Club, který Nadaci LR v této
charitativní sbírce opakovaně oslovil, podpořil
Nicolase částkou 57.000 Kč a zásluhou herců,
kteří sbírku mezi diváky řádně rozproudili, se
povedlo vybrat dalších 32.000 Kč.
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Celkově se tedy povedlo Nicolasovi předat úžasných 119.000 Kč, které jeho rodina použije na jeho
léčbu v zahraničí.

VÁNOČNÍ ČAS V NADACI LR
Jak je již zvykem, v období vánočních svátků se setkáváme s našimi klienty v sídle Nadace LR, abychom
společně strávili příjemný adventní čas, popovídali si o dosažených úspěších a plánech
na následující rok. Při této příležitosti každému klientovi předáváme nadační kalendář a novoroční přání
úspěšného nového roku. Tyto schůzky jsou pro nás nesmírně důležité a cenné, protože osobní kontakt
s klienty je nenahraditelný.
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VI. Zpráva o hospodaření za rok 2019
Kapitálová pozice Nadace LR meziročně posílila na částku konečných 573 tis. Kč k poslednímu
rozvážnému dni a tato hodnota představuje nárůst vlastního kapitálu 60 tis. Kč. Nadbytek nadačního
kapitálu vymezený částkou 500 tis. Kč vymezuje příspěvek odpovídající výsledku hospodaření
z nadační činnosti celkem v bilanční hodnotě 73 tis. Kč k poslednímu dni účetního období 2019.
Nadace LR vykazuje k rozvahovému dni 2019 bilanční sumu v částce 617 tis. Kč s podílem aktiva
povahy krátkodobý finanční majetek 95 %, představeno částkou 588 tis. Kč.
V části výsledkových ukazatelů Nadace LR vykazuje výsledek hospodaření za období 2019 v hodnotě
60 tis. Kč, který představuje rozdíl hodnoty výnosů ve výši přijatých příspěvků celkem za sledované
období ve výši 1.248 tis. Kč a hodnoty nákladů celkem za období v částce 1.188 tis. Kč.
Během období roku 2019 Nadace LR vyplatila příspěvky potřebným v celkové výši 768 tis. Kč
před projektovou částí a v členění dle Přehledu nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR
v obsahu této Výroční zprávy.
Strukturu nákladů celkem dle povahy nákladů členíme ve významných položkách takto:
(a) Osobní náklady ve výši 94 tis. Kč.
(b) Projektové náklady ve výši 267 tis. Kč.
Potvrzujeme přístup z minulého období a zpřesňujeme ve věci celkové výše vykázaných nákladů
osobní povahy vykázané výše, že zde nejsou zastoupeny: Odměny z výkonu funkce všech členů
správní rady, kontrolního orgánu (revizor Nadace LR) a výkonné funkce ředitele NLR, kteří jsou
vázáni bezúplatným výkonem své funkce.
V předložených výstupech hospodaření Nadace LR roku 2019 je 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 2019 peněžní prostředky
v českých korunách uložené na běžném účtu tuzemské banky a ceniny.
Položka v tis. Kč
běžné účty

finanční majetek celkem

1. 1. 2019

31. 12. 2019

649

588

646

588

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 1 170 000,- Kč.
Celková výše finančních darů od fyzických osob („FO“) činila 77 777,- Kč.
Celková výše přijatých darů činila 1 248 tis. Kč za rok 2019.
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Přehled dárců a darů Nadaci LR na její činnost 2019 ve výši jednotlivého peněžitého daru nad 10 tis. Kč
Jméno dárce / název společnosti

FO / PO

PANAV, a.s.

PO

CUTCO a.s.

částka v jednotkách Kč
220.000

PO

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

170.000

PO

300.000

PO

150.000

PO

KLIMA s.r.o.

AML Services s.r.o.
AMl Holding a.s.

180.000

PO

100.000

FO

70.000

PO

Manželé Lenka a Roman Šmidberští
CELKEM

50.000

1. 240.000

c) Přehled poskytnutých nadačních příspěvků a zhodnocení jejich použití
Účel využití nadačních příspěvků poskytnutých v roce 2019 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 výši 768 tis. Kč před projektovou částí
a v členění dle Přehledu nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR v obsahu této Výroční zprávy.
Přehled nadačních příspěvků poskytnutých Nadací LR (tis. Kč) za rok 2019.
PODPORA HENDIKEPOVANÝCH DĚTÍ

DAROVACÍ SMLOUVY

ČÁSTKA

Denisa

60.000

Eliška

20.190

Erička

10.000

Jan

50.000

Marcela

25.000

Michaela

15.000

Adam

70.000

Nicolas

30.000

Tereza

20.000

CELKEM

300.200

ÚČEL PODPORY

Úhrada účastnického poplatku a cestovních nákladů osobního asistenta těžce
postiženého sportovce, klienta Adama
(osobní asistence na BISFed turnaje v bocii
(Sevilla, Španělsko a Povoa, Portugalsko).
Příspěvek na stacionář SLUNEČNICE
v roce 2019.
Pořízení dětské tříkolky sloužící jako
pomůcka pro Elišku.

Příspěvek na neurorehabilitační léčbu
v Adeli Medical Center, Piešťany, říjen 2019.
Neurorehabilitační léčba během r. 2019
v Neurorehabilitačním a edukačním centru
ARCADA v Ostravě.

Úhrada nákladů za účast asistenta
obdarovaného na dva závody Evropského
poháru 2019 v Bocii (Záhřeb, Chorvatsko
a Nymburk).
Příspěvek na léčebný pobyt v zahraničí.

Úhrada části léčebného pobytu v Hurghadě,
Egypt, u MUDr. Augustínové.

Příspěvek na neurorehabilitační léčbu
v Adeli Medical Center, Piešťany, listopad –
prosinec 2019.
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PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ
DAROVACÍ SMLOUVY

ČÁSTKA

Matěj

50.000

Charlotte

30.000

Ondra a Jan

11.000

Vojta a Anička

15.000

CELKEM

106.000

ÚČEL PODPORY

Pokrytí části nákladů za 4. rok studia na Moskevské
státní akademii choreografie za školní r. 2019/2020.

Pokrytí části nákladů za 2. rok studia na Northern
State University, Aberdeen, Jižní Dakota, USA ve
studijním oboru: hra na cimbál, studijní r. 2019/2020.
Úhrada ročních sportovních členských příspěvků
spojených s hokejovou činností synů obdarovaného
v HC DYNAMO PARDUBICE.
Úhrada tanečních lekcí s tuzemskými
i zahraničními lektory v sezoně 2019.

PODPORA ORGANIZACÍ
DAROVACÍ SMLOUVY

ČÁSTKA

Dětské centrum Veská

18.690

Atletika Bez Bariér, z.s.

30.000

Dětský domov Pardubice
20.000
31.600
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Hvězda Pardubice, z.s.

20.000

Organizace Děti v akci

5.000

Organizace Děti v akci

5.000

Pardubice Stallions, z.s.

15.000

Pardubický dětský sbor, z.s.

40.000

Pohybové studio HROCH

13.000

Středisko rané péče v Pardubicích
o.p.s.

45.550

Středisko rané péče v Pardubicích
o.p.s.

38.000

Vodicí psi srdcem, z.s.

15.000

ÚČEL PODPORY

Sportovní akce Školní atletický parapohár 2019 (11.
ročník), 6. 6. 2019, Městský atletický stadion na Dukle,
Pardubice.
Nákup zdravotnických pomůcek pro klienty: infuzní
dávkovač a závěsný vak.

Příspěvek na úhradu nákladů spojených
s aktivitami:
Cyklistický výlet a turisticko-vodácký výlet pro děti.
Adventní výlet, Mikulášská večeře a vstupenky do
O2 na Ledové království
Příspěvek na 3. ročník akce Dětský den s atletikou
2019 (8. 5. 2019). Příspěvek na 22. ročník akce
Mikulášský běh (30. 11. 2019).

Organizace Vánočního dne (16. 12. 2019) a pořízení
dárků pro děti z Dětského domova Holice

Podpora akce „hledá se talent“, příspěvek na věcné
odměny pro děti.

Úhrada pronájmu sportovišť juniorského týmu
a zajištění dopravy juniorského týmu v sezóně 2019.
Úhrada autobusové dopravy účastníků koncertního
zájezdu v Kanadě v září 2019.
Úhrada nákladů souv. s pořízením týmového
reprezentačního oblečení vč. potisku pro Pohybové
studium Hroch (taneční sk. H9 a H10) na soutěž
Dance World Cup, Braga, Portugalsko.
Pořízení speciálních pomůcek k zapůjčování
klientům (vygenerováno z nadační akce
POMÁHEJME BĚHEM – DEN PRO RANOU PÉČI.
Úhrada 3ks přenosného polohovacího sedátka
do koupele Splashy sloužící jako pomůcka
k zapůjčování klientům SRP.

Náklady spojené s předvýchovou štěněte
labradorský retrívr Sissy Star (2. – 12. měsíc věku).

Východočeské divadlo Pardubice

10.000

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

30.000

Wheelchair Basketball Studánka
Pardubice, z.s.

CELKEM

20.000

356.840

Podpora vydání knihy „Východočeské divadlo
Pardubice 2005-2019“.

Příspěvek na pořízení školního svozového autobusu
v rámci sbírky Školy SVÍTÁNÍ.
Úhrada náhradních dílů ke sportovním vozíkům
hendikepovaných sportovců, členů týmu.

NADAČNÍ PROJEKTY – NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ

Den pro Středisko rané péče o.p.s.

Dětský den aneb DĚTI DĚTEM – Dětský domov Pardubice
Májové darování krve

Nadační cena mladých hereckých talentů Divadelního studia LAIK
Mikulášská besídka – Dětský domov Pardubice

CELKEM REALIAZCE NADAČNÍCH PROJEKTŮ

267.000

OSTATNÍ NÁKLADY

Osobní náklady (Mzdové náklady, zákonné sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na stravování)
CELKEM

94.000

CELKEM

97.000

Spotřeba materiálu a služeb (Ostatní provozní náklady)
NÁKLADY CELKEM

1.188.000

d) Zhodnocení dodržení pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
V souladu se Statutem Nadace Lenky a Romana Šmidberských, byly nadační příspěvky směrovány do
těchto oblastí obecně prospěšných cílů: děti – talentovaní – sociálně potřební – sport – školství – zdraví
– kultura – region.
Pro dosahování prospěšných cílů z těchto oblastí získala v roce 2019 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.

e) Informace o významných skutečnostech po dni účetní účetní závěrky
Nadace LR reagovala na vzniklou pandemickou situaci přijetím mimořádných opatření směrem do
otevřených nadačních projektů v období prvního pololetí 2020.
V současné době je činnost Nadace LR po přijetí mimořádných opatření zajištěna a na základě
vyhodnocení všech aktuálně dostupných informací jsme názoru, že nepřetržité trvání společnosti
není ohroženo. Z toho vyplývá, že uvedený předpoklad splnil podmínku pro sestavení účetní závěrky.
Ostatní významné skutečnosti:
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení výroční zprávy za rozhodné období 2019 byla posílena
kapitálová pozice Nadace LR.
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f) Účetní závěrka a zhodnocení základních údajů z ní
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