Sedm milionů korun na podporu umělecké tvorby
Společnost SYNOT TIP, a.s., podpořila Národní divadlo v Praze
Ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý a generální ředitelka holdingu SYNOT, Kateřina Luisa
Paděra Daňhelová, MBA, MSc. podepsali dne 10. 3. 2011 v prostorách Národního divadla smlouvu
o vzájemné spolupráci pro rok 2011. Společnost SYNOT TIP, a.s., tak v rámci odvodů na veřejně
prospěšné účely podpoří uměleckou tvorbu divadla sedmi miliony korun.
Společnost SYNOT TIP, a.s., výrazně podporuje Národní divadlo již devátým rokem. Finanční prostředky
jsou určeny na rozvoj umělecké tvorby. Spolupráce začala v roce 2003 finančním darem ve výši dva miliony
korun. V letošním roce již výše finanční pomoci činí sedm milionů korun.
„Děkuji společnosti SYNOT TIP a.s. za dlouhodobou spolupráci s Národním divadlem,“ říká ředitel
Národního divadla Ondřej Černý a dodává: „Těší mě, že i v době hospodářské krize nám SYNOT TIP, a.s.,
umožňuje udržovat vysokou úroveň našich představení a plnit dramaturgický plán uměleckých souborů
Národního divadla“.
Finanční prostředky jsou vždy určeny na podporu konkrétních představení. Například v loňském roce
se jednalo především o inscenace Káťa Kabanová, Dogville a Svěcení jara.
„Národní divadlo v Praze je jedním z hlavních pilířů české kultury. Jsem proto potěšena, že holding
SYNOT může být mecenášem této prestižní instituce. Kulturní dědictví českého národa má obrovský
význam a je společnou povinností nás všech uchovávat tento odkaz příštím generacím. Nesmírně
si vážím úsilí všech, kteří se tomuto náročnému poslání věnují a přispívají tak ke stálému obohacování
kulturního rozvoje naší země,“ doplnila Kateřina Luisa Paděra Daňhelová, generální ředitelka holdingu
SYNOT.
Do dnešních dnů podpořily společnosti SYNOT LOTTO, a.s. a její právní nástupce, společnost SYNOT TIP, a.s.,
činnost Národního divadla finanční částkou v celkové výši téměř 42 milionů korun a zařadily se tak
mezi jeho nejštědřejší mecenáše. Dalšími dvěma a půl miliony korun přispěla v roce 2010 na podporu
umělecké tvorby a uměleckého souboru baletu Národního divadla v Praze Nadace Děti–kultura-sport, jejímž
hlavním přispěvatelem je společnost SYNOT TIP, a.s.
V Praze 10. 3. 2011
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