Výroční zpráva o činnosti
Nadace SYNER
za rok 2018

Motem Nadace SYNER je „pomáhat potřebným“.

Nadace SYNER, Rumunská 655/9, 46001 Liberec 4
IČ 25419790, zápis v nadačním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl N, vložka 56
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Úvodní slovo
Rok 2018 byl pro Nadaci SYNER opět obdobím, kdy její představitelky Eva Syrovátková a
Iva Urbanová nejvíce času věnovaly posouzení jednotlivých žádostí z celého kraje. I
v tomto období šlo nejvíce peněz, a bylo to za rok 2018 více jak 1,7 miliónu korun na
uspokojení žádostí jednotlivců.
Mezi nejčastější požadavky potřebných, kteří se na nadaci obracejí jsou didaktické
pomůcky, zdravotní pomůcky, příspěvky na invalidní vozíky, polohovací postele, přenosné
kyslíkové bomby, brýle a v nejednom případě se jedná o hygienické potřeby pro
handicapované. Po úrazech či vrozených vadách nadace přispívá na poukazy a pobyty
v rehabilitačních zařízeních a lázních
V žádném případě ale nadace nezapomínala na podporu organizací. Šlo například o
pomoc a finance věnované sportovnímu turnaji, jako byl Memoriál Adama Martenka, již
21. ročník liberecké Mateřinky-festivalu MŠ Libereckého kraje a další. Ani děti z dětských
domovů, a to z celého kraje, nezůstaly bez tradičních a nadací financovaných vánočních
dárků, stejně tak stranou nezůstali senioři z domova důchodců, kterým nadace přiváží
nejen dárky několikrát do roka a rovněž občerstvení, ale zprostředkovává klientům domova
i setkání s mateřskou školou, která pro ně připraví program. Nadace znovu uspořádala
setkání s pěstounskými rodinami z celého Libereckého kraje a vedle dárků jim připravila
zábavné odpoledne se soutěžemi a hranými pohádkami pro nejmenší. Pozornost věnovala
nadace i spolkům a sdružením (svaz bojovníků za svobodu, dobrovolní hasiči a další),
zakoupila potřebný přístroj do krajské nemocnice. Nadace SYNER podpořila útulky pro
zvířata.
S pozitivním ohlasem se setkal nápad Nadace SYNER ocenit některého ze zaměstnanců
společnosti SYNER za dobrovolnickou práci a to nejen pro nadaci samotnou. V roce 2018
nadace z tohoto důvodu vyhlásila již 2.ročník „dobrého skutku“ mezi zaměstnanci stavební
firmy, když nominace zasílají kolegové z pracoviště a správní rada nadace mezi
doporučenými vybere jednoho a symbolicky ocení. Dává tak na vědomí okolí, že
v kolektivu žije člověk, který bez nároku na cokoli umí pomoci.
V tomto roce se nadace představuje také novým logem a webovými stránkami.
I v roce 2018 byla největším donátorem nadace stavební společnost SYNER, s.r.o.

4

Profil nadace
Nadace SYNER byla zapsána do Nadačního rejstříku dne 17. srpna 2000 na základě
notářského zápisu ze dne 06.06.2000 č.j. 220/2000 A 231 /2000 sepsaného JUDr.
Marcelou Fianovou a usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j.
F12329/2000/20/N56/1. Identifikační číslo nadace je 25419790. Osvědčení o daňové
registraci od Finančního úřadu v Liberci pod č.j. 164885/00/192902/5989 bylo vydáno dne
18. 10. 2000 s daňovým registračním číslem CZ25419790. Účet nadace je veden u
Komerční banky a.s. v Liberci pod číslem 19-6258310257/0100.
Základní činnost Nadace SYNER je plnit svůj účel, jak je popsáno výše a dále doporučuje
uzavření sponzorských smluv společnosti SYNER s.r.o.
Zřizovatelem je společnost SYNER s.r.o., s vkladem základního jmění 500 000,- Kč
Účelem Nadace SYNER je:
podpora handicapovaným skupinám obyvatel, zvláště pak dětem
podpora sportovních aktivit mládeže
podpora kulturní a umělecké činnosti, především zájmové
podpora vybraných profesionálních uměleckých kulturních aktivit
podpora vzdělávacích projektů pro handicapovanou mládež

Schéma nadace
Správní rada
Revizor

Sekretariát
Správní rada:
Předseda správní rady:
Člen správní rady:
Člen správní rady:

Mgr. Jana Barešová
Iva Urbanová
Eva Syrovátková

Sekretariát:

Mgr. Jana Barešová

Revizor:

Ing. Richard Balhar

Zřizovatel:

S group holding, a.s.

Správní rada Nadace SYNER spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech
záležitostech nadace a je jejím statutárním orgánem. Revizor je kontrolním orgánem
nadace, který zejména kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování
nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadací.
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Nové webové stránky
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Kontakty
Korespondenční adresa:

Nadace SYNER
Rumunská 655/9
460 01 Liberec 4

E-mail:

od 9.5.2018: nadace@syner.cz
dříve:
nadacesyner@seznam.cz

WWW:

www.nadacesyner.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Barešová
Iva Urbanová
Eva Syrovátková

603849994
488124101
488124101
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Fotodokumentace, děkovné dopisy, napsali o nás
24.3.2018

Nadace SYNER podpořila libereckou Mateřinku

9.5.2018

Několikrát nadace navštívila Domov důchodců V Českém Dubu
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26.6.2018

Nadace podporuje pěstouny, kteří vychovávají děti až do dospělosti

27.9.2018

Nadace zaštiťuje dobročinný projekt pořádaný v rámci golfového turnaje
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26.5.2018

Na pořádaných akcích vystupují děti z podporované mateřinky, pro mnohé
to je první účinkování před větším publikem
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Po celou dobu dobrovolně a bez nároku na odměnu práci v nadaci vykonávají
Eva Syrovátková a Iva Urbanová

Mezi dlouhodobé projekty se řadí spolupráce s odbornou školou
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Fotodokumentace, děkovné dopisy, napsali o nás
Děkovné dopisy
ČESKÝ DUB SE HLÁSÍ
20.04.2018
Český Dub – Vážená nadace, dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za podporu, kterou
dlouhodobě věnujete našemu domovu.
V úctě, Radim Pochop, ředitel, Domov důchodců, Český Dub
FINANČNÍ DAR NA HIPOTERAPII
17.05.2018
Liberec - Vážení, když mi naše poradkyně z rané péče telefonovala informaci, že jste mé
dcerce přislíbili finanční dar na hipoterapii, nejprve jsem nevěřila, brzy na to se mi již řinuly
slzy dojetím.
Vážím si Vašeho rozhodnutí a nesmírně za to děkuji. Matka Andrejky
DOPLATEK NA VOZÍK
13.08.2018
Liberec – Vážená Nadace SYNER, velice bych vám chtěla poděkovat za nadační dar pro
dceru Verunku. Je to pro nás velká pomoc, neboť by byl problém sehnat peníze na
doplatek invalidního vozíčku. Děkuji velmi za to, že existujete a pomáháte potřebným.
V dnešní uspěchané době je to zázrak. Verunka již díky vám vozík plně využívá a je velmi
spokojená. Přeji mnoho úspěchů ve vašem konání.
S pozdravem a díky Pavlína Fichtnerová, Liberec
UMOŽNĚNÁ REHABILITACE
04.10.2018
Libáň – Dobrý den, chtěla jsem nadaci velice poděkovat s financováním potřebného
rehabilitačního cvičení pro našeho syna Filípka. Věřte, že jste nám udělali obrovskou
radost, jelikož i díky Vám budeme moci opravdu proceduru v Saremě uskutečnit. Je to pro
Filípka a pro nás, jako rodiče obrovská výhra, protože tento druh cvičení je pro syna šancí
na co nejlepší život.
Děkujeme za vaši činnost, která, věřte má veliký smysl a nikdy vám pomoc
nezapomeneme. Jen to nejlepší přejí Komárkovi
POMOC PRO VENDELÍNA A VENDULKU
16.10.2018
Liberec - Dobrý den, zasílám potvrzené smlouvy nadačního daru a znovu vám moc děkuji
za trpělivost a ochotu. Velice si vážím vaší finanční podpory pro Vendelína a Vendulku.
Děkuji a přeji pěkné dny.
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Jana Vetišková
RADOST PRO ZUZANU
03.12.2018
Liberec – Vážená nadace, nejprve bych vám chtěla srdečně poděkovat za finanční dar pro
moji dceru Zuzanu. Máme obrovskou radost. S přáním krásných adventních dnů a velikými
díky.
Božena Mlejnková
DÍK Z JABLONCE
11.12.2018
Jablonec nad Nisou. – Dobrý den, moc vám chci touto cestou poděkovat za poskytnutí
příspěvku, který mi velice pomohl při zvýšení mobility na invalidním vozíku. Vzhledem
k terénu, ve kterém žiji, je přídavný pohon k invalidnímu vozíku nenahraditelný.
Ještě jednou mockrát děkuji a jsem s pozdravem, Marcela Strouhalová
ŠKOLA V ORLÍ DĚKUJE
18.12.2018
Liberec - Dobrý den, ještě jednou bychom vám chtěli srdečně poděkovat za vaše finanční
příspěvky na zřízení relaxační místnosti pro děti s poruchou autistického spektra. V
nejbližších
dnech
bude
na
našich
webových
stránkách
školy www.zsorli.webnode.cz zveřejněno oficiální poděkování včetně fotografií relaxační
místnosti.
DĚKUJEME!
Mgr. Veronika Kadlečková, třídní učitelka + Dan, Johanka, Pepa, Honza, David, Olí, Míša,
Terka a Iveta
PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR NA FREEE
20.12.2018
Smržovka - Dobrý den, dovoluji si Vám touto formou poděkovat za podporu k získání
invalidního vozíku Freee. Díky tomuto vozíku jsem téměř plně mobilní, jak v interiéru tak
v exteriéru, což má pro mne zásadní význam pro mé studium na Metropolitní universitě
v Praze, kde jsem nyní studentem prvního ročníku. Vozík mi neuvěřitelně změnil kvalitu
života, neboť se s jeho pomocí dostanu do prostor i terénů dříve nedostupných.
Přeji Vám krásné a pohodové vánoce a v r. 2019 mnoho zdaru ve Vaší činnosti, hodně
zdraví a osobní pohody.
S díky, Jan Hotovec
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Fotodokumentace, děkovné dopisy, napsali o nás
Napsali o nás
FUTSALOVÝ MEMORIÁL ADAMA MARTENKA ŠKOL VE FUTSALE - LIBERECKÝ
DENÍK
31.01.2018
Liberec – V pátek 16. února od 8 hodin se uskuteční v hale TUL v Harcově 2.ročník
futsalového Memoriálu Adama Martenka k uctění památky mladého fotbalisty SK Rapid
Liberec, který v září 2016 tragicky zahynul v plaveckém bazénu.
Organizátory turnaje jsou TJ Starý Harcov ve spolupráci se ZŠ Ostašov a ZŠ Dobiášova.
Na akci se podílejí Nadace Preciosa a Nadace Syner. Záštitu nad turnajem převzali
senátor ing. Ivo Valenta a primátor Liberce Tibor Bátthyány.
Turnaje se stejně jako loni zúčastní 10 týmů z libereckých základních škol. Na 130 mladých
fotbalistů ze 7. – 9. tříd bude bojovat o trofej z dílny sklářských mistrů Preciosy.
„Je krásné, že se na Adama stále vzpomíná a o velkém zájmu o tento turnaj svědčí i
skutečnost, že již za několik hodin po odeslání pozvánek byla kapacita turnaje zcela
naplněna. Účast přislíbila i maminka Adama, Míša Martenková,“ řekl Radim Šourek,
předseda TJ Starý Harcov.
VELIKONOČNÍ NÁLADA SE USÍDLILA I V DOMOVĚ DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB LIBERECKÝ DENÍK
02.04.2018
Český Dub – V úterý 27. března se obyvatelé domova věnovali výrobě velikonoční
výzdoby včetně malování kraslic a pletení pomlázek. Na pomlázky je specialistou Jaroslav
Bernardt. „Jen pro děti z místní školy jsem jich letos vyrobil již přes dvacet
kousků,“ pochlubil se obyvatel domova, který si i sám shání potřebné proutí. O den později
do domova dorazil dětský sbor Korálek. „Součástí středečního programu bylo pásmo
koled, říkanek a básniček, ve kterých děti vzdaly hold velikonočním tradicím. Každý
z obyvatel domova navíc dostal velký dárkový balíček,“ dodal ředitel Domova důchodců
Český Dub Radim Pochop. „Jsme rádi, když můžeme pomoci zpříjemnit svátky zdejším
obyvatelům,“ uvedla Iva Urbanová z Nadace Syner, která se středečního setkání osobně
zúčastnila.
A-STYL DRAGONS NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V CHEERLEADINGU BOJOVAL VE
FINÁLE - NASEJABLONECKO.CZ
11.05.2018
Cheerleaders z A-Styl Dragons mají za sebou Mistrovství světa v americkém Orlandu a
rozhodně se v silné konkurenci neztratily. Jedenáctka juniorek se senzačně probojovala v
taneční kategorii Open Pom do finále, kde obsadila úctyhodné 24. místo.
Po návratu však sportovkyně libereckého tanečního centra nezahálí. Již v sobotu 12.
května je čeká Mistrovství republiky v cheerleadingu, které proběhne na pražské Letné.
„USA je kolébkou cheerledingu a světový šampionát, který se letos uskutečnil koncem
dubna na Floridě, byl pro nás splněným snem. Poměřili jsme síly s nejlepšími týmy světa,
získali cenné zkušenosti," řekla Lucie Jakubcová, vedoucí trenérka A-Styl Centra, která s
dívkami cestu do Ameriky absolvovala.
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Juniorky z A-Styl Dragons se po několikadenním klání probojovaly až do finále, kde
skončily na 24. místě z 31 soutěžních družstev. Vyhrály USA, druhé a třetí místo připadlo
Japonsku. „Prozatím nikdo naši zemi v taneční kategorii Open Pom nereprezentoval, my
jsme byli vůbec první. Z evropských zemí jsme dosáhli na 7. místo, porazili jsme například
Německo, Polsko, Holandsko nebo Itálii," dodala trenérka.
Domácí strava byla základ
Bezproblémovému průběhu mistrovství přispěla především pečlivá příprava ze strany
trenérů. „Skvěle se osvědčila forma ubytování v pronajatém domě, který nabízel nejen
skvělé zázemí, ale i komfort. Mohli jsme zde trénovat a také se věnovat teambuildingovým
aktivitám. Děvčata zde jedla domácí, vyváženou a hlavně zdravou stravu," poznamenala
Lucie Jakubcová, která zároveň chválí i organizátory samotného šampionátu, kteří podle
jejích slov splnili své povinnosti na jedničku. Česká výprava se kromě haly, kde se celá
soutěž odehrávala, podívala i do dvou Disney parků a také na známou surfařskou pláž
Cocoa beach.
Motivace, cenné zkušenosti i inspirace
Celý týden byl pro A-Styl zúročením dlouholeté a soustavné práce, která dovedla jeho
svěřence až na samotný vrchol. „Všichni členové výpravy si přivezli obrovské množství
zkušeností, motivace a inspirace, které budeme dál úročit v naší práci. Uděláme vše pro
to, aby nejen cheerleaders, ale i ostatní sekce A-Stylu mohly v budoucnu vycestovat a
podívat se na místa, jež znají jen z videí. Chtěla bych proto touto cestou poděkovat všem
rodinným příslušníkům za jejich soustavnou podporu a hlavně partnerům - Městu Liberec,
Nadaci Syner, Severočeské vodárenské společnosti a P. J. ART Production, kteří nám
svými finančními dary umožnili za oceán vycestovat," doplnila trenérka.
A co čeká A-Styl Dragons v dohledné době? „Již tuto sobotu vysíláme dívky společně s
dalšími pěti týmy na pražskou Letnou na Mistrovství republiky v cheerleadingu a doufáme
v co nejlepší výsledky," uzavírá Lucie Jakubcová. Ti, kteří by chtěli vidět A-Styl Dragons v
akci a do Prahy na MČR se nedostanou, mohou dorazit 17. 6. na A-Styl Show do Home
Credit Arény, kde se dívky představí.
Složení A-STYL Dragons: Zuzana Fuchsová, Barbora Hladíková, Barbora Hottmarová,
Julie Hozová, Denisa Janečková, Tereza Syrovátková, Adéla Šponarová, Michaela
Štempecová, Nikola Třešňáková, Denisa Vacková a Martina Volštátová.
Trenérky týmu A-STYL Dragons: Šárka Svinková, Lucie Jakubcová, Nikol Smiley, Šárka
Hottmarová.

KORÁLEK PŘIVEZL VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU DO ČESKÉHO DUBU - GENUSPLUS.CZ
12.12.2018
Pásmo sestavené z koled, scének a básniček představily ve středu 12. prosince v Domově
důchodců Český Dub děti ze souboru Korálek. Jejich vystoupení bylo jednou z akcí
Vánoční programové nabídky domova. Akce byla uspořádána ve spolupráci s Nadací
Syner.„Korálek k nám jezdí několikrát ročně. Ale Vánoční vystoupení má vždy speciální
atmosféru,“ uvedl Radim Pochop, ředitel Domova důchodců Český Dub. Jak podotkl,
obyvatelé se na dětské vystoupení vždy velmi těší. Díky podpoře od Nadace Syner bylo
možné zorganizovat vystoupení dětí, ale obyvatelé domova se dočkali i předčasné nadílky.
„Díky daru od nadace můžeme vždy klientům připravit i dárkové balíčky,“ podotkl ředitel
domova. Nadace s domovem spolupracuje již řadu let. „Je pro nás potěšením, když
můžeme pomoci zdejším obyvatelům a trošku jim zpříjemnit tento sváteční čas,“ řekla Iva
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Urbanová, jedna z hlavních tváří nadace, které se středeční akce osobně zúčastnila a
přítomným obyvatelům popřála krásné Vánoce.
Domov důchodců Český Dub je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Ve dvou
sociálních službách nabízí celkem sto míst.
BESÍDKA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY LIBEREC, SKVĚLÁ VIZITKA ŠKOLY ZA
ŠKOLOU - GENUSPLUS.CZ
15.12.2018
Málokterá škola nabízí svým svěřencům smysluplné využití volného času v takovém
rozsahu jako SOŠ Liberec a není to jen tím, že řada žáků bydlí na školním internátě. Plody
mimoškolní činnosti se děti chlubí na několika akcích do roka. K nejprestižnějším tradičně
patří vánoční besídka, do jejíž atmosféry vás vtáhne naše úvodní video.
Po zhlédnutí videa možná řeknete: "No a co?" Ano, program, který dali dohromady žáci
SOŠ a jejich kamarádi navštěvující jiné školy, využívající ubytovaní na internátu SOŠ, je
podobný ostatním besídkám pořádaným středními školami (přesněji řečeno těmi, které
vůbec takové kulturní akce pořádají a ty by se v kraji daly spočítat na prstech). Ale je třeba
mít na paměti, že část účinkujících překonává různá znevýhodnění, která mají oproti
žákům běžných škol. SOŠ Liberec je totiž školou specializovanou na poskytování vzdělání
dětem, které mají z nejrůznějších důvodů ztížený přístup k získání kvalifikace, a tím pádem
i k hledání uplatnění.
Na fotografii níže je krásný příklad nikým shora nenařízené inkluze naruby. Exhibicí s míči
vánoční pásmo obohatili i Michal a Martin, kluci z přípravky FC Slovan Liberec ubytovaní
na internátu SOŠ.
Poslání a výsledky práce školy zaujaly již před osmnácti lety Nadaci SYNER a ta od té
doby se školou spolupracuje. Mimo jiné věnuje dětem vánoční dárky . Iva Urbanová (šaty
s červeným vzorem), členka správní rady nadace, je pravidelným čestným hostem, a jak
vidíte, na vystoupení se evidentně těší. Po levici Milana Adamce, ředitele SOŠ Liberec,
sedí jeho pravá ruka Lenka Skrbková.
Malá odbočka, je paradoxní, že nástrahy nečíhají na znevýhodněné děti jen tam, kde
bychom je čekali, ale i za zákony, které by jim měly pomoci . Když totiž žádám ředitele
školy Milana Adamce o zhodnocení končícího roku 2018, tak kromě renovace fasády
budovy, naplnění kapacity internátu a dalších úspěchů přichází na řadu ještě jeden bod: "
Zdárně zvládáme nástrahy inkluze, která pro nás znamená, že nemůžeme vzdělávat
všechny žáky, kteří to potřebují a kteří by se u nás rádi vzdělávali, ale z administrativních
důvodů nemohou , protože my v současné době můžeme brát jen zájemce, kteří mají
doporučení příslušného poradenského zařízení, a nemůžeme brát žáky hraniční, kteří by
k nám chtěli, ale nesmí. Na běžných školách pak neuspějí a můžou skončit i úplně mimo
systém vzdělávání. Ve spolupráci s poradnami se nám počty těchto žáků daří eliminovat.
My pak tyto žáky do vzdělávacího procesu vracíme, vzděláváme je a dáme jim kvalifikaci."
Žáci školy se na besídce chlubí nejen svými volnočasovými aktivitami, ale také ve škole
získanými dovednostmi. Na stole naproti vykukuje část dárků od Nadace SYNER, vlevo
pak výrobky žáků školy a dárky pro pedagogy, vychovatele a čestné hosty večera .
Škola má i svoji prodejnu ( MAPA ), kde si můžete za velmi zajímavé ceny zakoupit
produkty školního zahradnictví a výrobky vzniklé během výuky. Doporučuji, jsou opravdu
povedené a originální a určitě vás zahřeje nejen teplo svíček, ale i pocit, že jste nepřímo
přispěli na dobrou věc, získané peníze totiž jdou zpět do výuky.
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Na slova ředitele navazuje i skupinový vychovatel Jiří Kudlička, když definuje, co mu
přináší pocit uspokojení: " Pro nás je úspěchem, když žáci absolvují závěrečné zkoušky,
přičemž někteří zde postupně získají dokonce výuční listy z více oborů. A krásné je, když
je pak potkám a zeptám se, zda pracují, a oni mi odpoví, že ano. Tak to mě velmi povzbudí,
tohle jsme udělali my, díky nám další člověk vydělává peníze, našel smysluplné uplatnění.
"
Příkladem, že úspěšné vstupy do života se svěřencům školy daří nejen na poli
vykolíkovaném plánem výkuky, bylo vystoupení Romana Červeňáka, jehož ukázku na
našem úvodním videu bohužel budete hledat marně. Mládenec svým zpěvem zaujal
agenturu natolik, že získal exkluzivní smlouvu zakazující komukoliv jinému publikovat
záznamy jeho vystoupení. Ještě že si borce můžeme alespoň vyfotit :-)
Kiplingovské zasaď strom, postav dům, zploď syna se zpravidla používá jako metafora. V
případě Střední odborné školy v Liberci to platí doslova. Mezi profese, kterým se zde
můžete vyučit, totiž mimo jiné patří i zahradník a zedník. A co se třetího úkolu týče, plození
potomků fakt v osnovách není, ale výuční list je dobrým klíčem k solidně placené práci, a
tím pádem i k zajištění rodiny. Optimistická je i Iva Urbanová: "Já se domnívám, že pokud
budou žáci zdejší SOŠ dobře odvádět práci a budou se i dobře učit a to, čemu se tu naučí,
budou dál rozvíjet, mají lidově řečeno otevřená vrata . V dnešní době je spousta lidí, kteří
chtějí sedět za počítači, ale neuvědomují si, že pro náš život je nesmírně důležitá manuální
práce a je jedno, zda to je zedník, zahradník, krejčí, truhlář nebo strojař. Obdivuji celý
zdejší kolektiv, protože odvádí opravdu obrovskou práci. A není to jen o té práci, ale o té
srdcařině, protože tady to bez ní nemůže fungovat a na těch dětech to je znát."
Besídka byla vítanou záminkou nahlédnout i mezi školní úspěchy na poli pracovním.
Jedním z nejnovějších a nejviditelnějších je sklad upravené zeminy , který je i příkladem
spolupráce výučních oborů. Pro spolužáky zahradnického oboru jej postavili žáci oborů
zednické práce a malířské a natěračské práce ve spolupráci se svými pedagogy. Okolní
úpravy provedli dlaždiči a vrata a kovové prvky dodali strojaři. Celkem se zapojilo asi 25
žáků.
Milan Adamec přidává pár zajímavostí: " Domek je do značné míry výstupem závěrečných
prací, od základů až po krovy . Žáci si na něm potvrdili, že jsou připraveni vykročit do
profesního života. Nakupovali jsme pouze materiál, nebyla vystavena žádná faktura od
externí firmy. Zajímavé možná je, že byl hotový za necelé dva měsíce, zatímco papírování
kolem této stavby trvalo rok a půl. Vlastně ještě trvá . Musím říci, že nikoliv kvůli
nevstřícnosti úředníků, ale proto, že ten byrokratický proces je obecně velmi zdlouhavý. I
po těch zkušenostech s náročnou administrativou přemýšlíme, na čem by naši žáci mohli
ukázat své kvality příště . Areál naší školy je velký a různorodý, potřebuje leccos od údržby
až po budování nového."
Praktický domeček se líbil i Ivě Urbanové, ale nijak ji nepřekvapil: "Zdejší škola je odborné
učiliště, žáci jsou vedeni k praxi, což je pro jejich další životní dráhu velmi důležité a
potřebné. Za dobu, co se školou spolupracujeme, jsem již viděla spoustu nádherných
výsledků práce žáků, takže toto je "jen" další vizitka kvality a laťka, která zájemcům o zdejší
obory názorně ukazuje, co budou jednou sami schopni postavit, vyrobit ."
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Kvalitně připravenou zeminu potřebují rozsáhlé školní skleníky , ve kterých kromě
nepřeberného množství druhů květin naleznete i rostliny, které my laici chodíme obdivovat
do botanické zahrady.
Hlavní oblastí nadační práce je pomoc handicapovaným a lidem v nouzi (viz. ZDE ), takže
její představitelky, Eva Syrovátková a Iva Urbanová, se mnohem častěji než s mládeží
obdarovanou na besídkách setkávají s tragickými lidskými osudy . Přesto i na tomto poli
se občas přihodí něco, co zvedne náladu. Pro Ivu Urbanovou to za rok 2018 bylo například
toto: "Velmi mile na mě zapůsobilo gesto našeho klienta, který nám poděkoval formou
upečeného štrůdlu. Samozřejmě dostáváme spoustu děkovných dopisů, ale když vezmete
v úvahu, že ten člověk je handicapovaný a ještě ke všemu chlap a dá si tu práci a upeče
domácí štrůdl, tak to bylo hrozně moc bezvadný . To je krásný zážitek, že lidi naši pomoc
dokážou ocenit i tímto prostým způsobem. A dalším překvapením bylo, že se nám poprvé
za osmnáct let činnosti stalo, že se s námi spojil právník, aby nás upozornil, že se našel
klient, který nadaci odkázal nějaké finance . To je pro nás úplně nová zkušenost, něco
nevídaného, že nám dal někdo peníze ve formě dědictví."
Když jsme z vánoční besídky Střední odborné školy odcházeli, zaslechl jsem na chodbě
útržek rozhovoru dvou účinkujících, které se vášnivě dohadovaly, co udělat, aby jejich
vystoupení v roce 2019 byla ještě větší bomba. A co si do roku 2019 přeje ředitel Adamec?
"Přeji si, abychom neztráceli energii a sílu zvládat všechny nástrahy vzdělávacího systému
a vnějších podmínek, a přeji nám všem pedagogům spoustu energie, abychom měli
invenci vymýšlet nové a nové vzdělávací aktivity pro žáky. Ale musím říci, že výsledky
našich žáků jsou mnohdy tak zajímavé a motivující, že s hledáním energie nebude
problém ."
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Účetní závěrka
Nadace SYNER (dále jen nadace) je organizací, která není založena za účelem podnikání a má postavení samostatné právnické osoby. Nadace
vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Členění hospodářského výsledku k 31.12.2018:
Hospodářský výsledek

-1 259 648

Přijaté nadační dary

662 670

celkem výnosy

662 670

Poskytnuté dary

1 801 388

spotřeba materiálu

36 252

Ostatní provozní služby

71 496

bankovní poplatky

468

odpis majetku

6 534

Náklady z přecenění cenných papírů

6 180

celkem náklady

1 922 318

Nadace v roce 2018 zorganizovala na svoje náklady setkání pěstounských rodin. Náklady na setkání pěstounských rodin ve výši 101 328 Kč a
náklady související se správou nadace ve výši 6 888 Kč za rok 2018 nepřekročily limit stanovený v zakládací listině.
Majetek a závazky k 31.12.2018:
Dlouhodobý nehmotný majetek

32 670

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

-6 534

Dlouhodobé cenné papíry

811 806

Pokladna

0

Bankovní účet

5 014 876

Náklady příštích období

2 666

Jiné pohledávky

10 000

Součet aktiv

5 865 484

Dodavatelé

7 260

Jiné závazky

145 760

Vlastní kapitál

500 000

Vlastní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku

6 472 112

Výsledek hospodaření

-1 259 648

Součet pasiv

5 865 484

Nadační kapitál ve výši 500 tis Kč nadace investovala do cenných papírů, jejich reálná hodnota k rozvahovému dni byla ve výši 812 tis. Kč.
Nadace neměla k 31.12.2018 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.
Nadace neměla v roce 2018 žádné zaměstnance.
V Liberci, dne 10.5.2019

Jana Barešová
předsedkyně správní rady
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Rozvaha
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Výkaz zisku a ztráty
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Zpráva revizora
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