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Výroční zpráva 2010 
 
 

Úvodní slovo ředitelky 
 
 
Milí přátelé, 
 
do rukou se Vám dostává další výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu, ve které se s Vámi 
chceme ohlédnout za předchozím rokem a představit Vám ty, kterým Světluška svítí na cestu.  
 
Znám mnoho nevidomých, kteří mě vždy znovu a znovu překvapují, jak krásný a naplněný život dokáží 
žít. Vidí věci, které já nevidím. Nevidomí mají stejné radosti, starosti a touhy jako lidé, kteří vidí. Je pro 
ně jen mnohem těžší některé touhy naplnit. Proto potřebují naši pomoc. Když ji dostanou, dokáží 
neuvěřitelné věci. Není vůbec důležité, zda má náš život potenciál sudu nebo náprstku, ale záleží na 
tom, jak moc ho naplníme, jaké stopy zanecháme.  
 
Děkujeme Vám všem, že pomáháte Světlušce zanechávat stopy, které jsou vidět srdcem. 
 
 
 
S úctou 
 
 

 
 
 
Martina Kaderková 
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu  
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Světluška 
 
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou 
Anetou Langerovou svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z celé České republiky. Přispívá jim 
na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodící pomocníky, na osobní 
asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol se zdravými kamarády a seniorům, aby mohli 
trávit podzim života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí 
velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti.  
 
Během osmi let se do projektu zapojilo více než 42 tisíc dobrovolníků a miliony dárců. Světluška 
rozdělila na pomoc potřebným více než 60 milionů korun, přičemž právě v roce 2010 se toto číslo 
navýšilo o 9,5 milionů korun. Tisícům lidí, kteří nevidí, dala vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou sami 
– Světluška je, i díky Vám, s nimi.  
 
 
Aby Světluška mohla zanést světlo všude tam, kde jsou ostrovy tmy, musí nejprve do své pomyslné 
lucerničky světlo nasbírat. Proto Vám nejprve představujeme projekty, které jí v tom pomáhají… 

 
 

Světla Světlušky 
 
 

Kavárna POTMĚ  
 
Charismatický herec Viktor Preiss a patronka Světlušky Aneta Langerová v červnu slavnostně otevřeli 
dveře v pořadí již šesté Kavárny POTMĚ. „ Je to nepopsatelný zážitek, kdo to nezažil, tomu se to nedá 
vysvětlit „ byla první slova pana Viktora Preisse po návštěvě temné kavárny.  
 
Netradiční kavárnu, ve které Vás v naprosté tmě obslouží nevidomí, můžete navštívit jen 14 dní v roce, 
za to je po celou tuto dobu otevřena „OD NEVIDIM DO NEVIDIM“.  
 
Od 10. do 24. června 2010 obsloužili nevidomí kavárníci 3 322 lidí, připravili 4 657 nápojů a 
prostřednictvím svého „umění žít ve tmě“ pomohli získat do sbírky Světluška více než 450 000 Kč. 
 
K symbolickému propojení světů nedochází jen uvnitř kavárny, ale také na její střeše, kde společně 
vystupují vidící a nevidomí hudebníci. Těm, kteří si přišli osahat tmu na vlastní kůži, zpívali Saša 
Rašilov, Tomáš Klus, Honza Budař, Xindl X a nadaní nevidomí muzikanti Ráchel Skleničková, Roberto 
Lombino a Mirek Orság.  
 
Uvnitř kavárny, v úplné tmě, zazpívala Aneta Langerová, která se navíc na jedno odpoledne proměnila 
v číšnici. Pro kolemjdoucí byly připraveny i ukázky výcviku vodících a asistenčních psů a lidé měli 
možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí či se projít s tzv. „železným psem“. 
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Šest ročníků kavárny přineslo do sbírky Světluška 1 915 009 Kč, za tímto číslem se skrývá 
téměř 14 000 návštěvníků, kterým nevidomí kavárníci uvařili na 19 800 nápojů. 
 
 
Kavárna POTMĚ byla poprvé představena v roce 2006 na MFF Karlovy Vary, kde se záhy stala jedním  
nejnavštěvovanějších míst. Je historicky první a dosud jedinou charitativní akcí tohoto druhu v ČR. 
Kavárna POTMĚ měla tu čest přivítat mnoho vzácných hostů, mezi nimi pana prezidenta Václava 
Havla, režiséra Miloše Formana, šansoniérku Hanu Hegerovou a mnoho dalších. 
 
Její návštěvou přispějete do sbírky Světluška částkou 100 Kč a jako památku na nevšední zážitek si 
odnesete hrneček se Světluškou.  
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Když se řekne Kavárna POTMĚ 
 
Svět bez světla, barev a tvarů 
 
Jen málokdo má skutečnou představu o slepotě. Jak vypadá svět bez světla a barev, ve kterém se 
nemůžete spolehnout na své oči? Je chudší nebo je jen jiný? Představte si, že už nikdy neuvidíte své 
blízké, nepřečtete noviny, zabloudíte na ulici a nebudete vědět, koho se zeptat. Žijeme ve světě 
zaměřeném na vizuální informace, možná proto nám ztráta zraku nahání takový strach. V Kavárně 
POTMĚ se setkáte s lidmi, kteří vás přesvědčí, že život ztrátou zraku rozhodně nekončí.  
 
Noviny čtou na počítači s hlasovým výstupem, filmy sledují s komentářem scén, do zaměstnání a školy 
se pohybují s pomocí bílé hole a vodícího psa. Mají stejné radosti, starosti a touhy jako vidící lidé, jen 
je pro ně těžší některé z nich naplnit. Když jim pomůžeme, dokáží neuvěřitelné věci. 
 
Takovou smysluplnou pomoc, která nevidomým umožňuje žít samostatný život, nabízí Světluška. 
Přispívá jim na speciální pomůcky, osobní asistenty, vodící psy, rozvoj talentu a tvořivých schopností a 
výukové programy, které je vrací do života. 
 
Sehraný tým profesionálů 
 
Uvnitř se pohybují s naprostou lehkostí. Hned jsou u vás a vzápětí slyšíte jejich hlas o několik metrů 
dál. Nic nevidíte. Jen tušíte. Bylo to vlevo nebo vpravo? Pohybovat se v absolutní tmě je umění. Naučit 
se jej vyžaduje mnoho odhodlání, vytrvalosti a taky trochu talentu. Není to nemožné, jen obtížné. 
Pracovat v Kavárně POTMĚ je náročné nejen co do prostorové orientace, ale také na soustředění a 
paměť. Vevnitř to je jako v úlu. „Vidící se potmě obvykle potřebují ubezpečovat, že s nimi u stolu 
jejich soustolovníci stále sedí, že jim neutekli a oni si nepovídají sami se sebou,“ říká Katka, která se  
projektu účastní poněkolikáté. Ostatní smysly jsou v naprosté tmě zjitřené, možná právě proto se nám 
v kavárně vše zdá trošku více hlasitější, než jsme zvyklí. 
 
To nejdůležitější vidíme srdcem 
 
V Kavárně POTMĚ okusíte obrácené role. Tak jako se nevidomí ve vizuálně zaměřeném světě spoléhají 
na pomoc vidících, např. na přechodu pro chodce, ve tmě se oni stávají našimi průvodci, kterým 
musíme důvěřovat. Pokud jste si jednou tmu osahali, už nikdy nezapomenete, jak pro vás bylo 
důležité, že vám někdo popsal, kam vás vede, upozornil na překážky kolem, vysvětlil vám, kam 
pokládá hrníček s horkou kávou a kde najdete cukr a lžičku. V černočerném prostoru Kavárny POTMĚ 
uvidíte svět jinýma očima. Možná vám nebudou chybět barvy. Možná vám bude ze všeho nejvíce 
chybět, že nemůžete číst ve tváři svých blízkých. Ale jak řekl Malý princ, to nejdůležitější vidíme 
srdcem. 
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Tajemství Kavárny POTMĚ 
 
Jak to vypadá uvnitř kavárny, je obestřeno tajemstvím. „Pokud se to chcete dozvědět, musíte zapojit  
všechny smysly a svou fantazii, ale i tak se skutečnou pravdu nikdy nedozvíte....,“ říká s úsměvem  
 
Alenka. „Se světlem vás dovnitř nepustíme. Leda se Světluškou a Kavárna POTMĚ je jediné místo, kde 
nesvítí,“ dodává a směje se. Také ona se projektu účastní poněkolikáté. „Otevření kavárny předchází 
intenzivní školení. Nejprve se musíme všichni naučit dokonale zvládnout prostor. Pomáhají nám 
speciální značky na podlaze, na stěnách, krokování. Vzdálenost také odhadujeme podle toho, jak se 
od stěn odráží zvuk. Ale když je kavárna plná, není možné se na toto plně spoléhat.“ 
 
Inspirace v zahraničí  
Projekt je inspirován v zahraničí, avšak systém, jak první česká Kavárna POTMĚ funguje, je původní a 
vznikl u nás. V zahraničních restauracích, ve kterých pracují nevidomí, probíhá příprava nápojů v 
osvětlené části vidícími pracovníky. V české Kavárně POTMĚ se o vás nevidomí postarají od začátku do 
konce. Mají přehled o obsazenosti stolů, ke kterému vás dovedou, a pravé italské espresso vám 
připraví na profesionálním kávovaru. „Vidící pracovníci nejsou téměř potřeba, pomáhají jen s placením, 
a to jen kvůli jistotě návštěvníků, kteří si platbu mohou zkontrolovat,“ vysvětluje autorka projektu 
Martina Kaderková. 
 
A jak to funguje? 
 
Magnetická tabule 
Před Kavárnou POTMĚ vás vítá hosteska Ája. Hned ví, ke kterému stolu vás nechá odvést. Na 
magnetické tabuli si hmatem zaznamenává, jak lidé do kavárny přichází a odchází. „Ne, ty barvy 
jednotlivých magnetků opravdu nic neznamenají,“ směje se. Než vstoupíte do neznáma, krátce vám 
představuje Světlušku, do jejíž sbírky přispíváte zakoupením kávy a hrníčku. Pak vás vyzve, abyste se 
zbavili jakéhokoli zdroje světla. „Uvnitř kavárny je totiž tma tmoucí, takže svítí i ciferníky hodinek, byť 
schované do rukávu košile. Nechcete si přece pokazit zážitek ze tmy, že?“ nabádá vás.  
 
Vzhůru do tmy 
To už se vás ujímá průvodce Jirka, který vás spojí do vláčku, a hurá do tmy. Procházíte třemi dveřmi. 
Až za těmi posledními je neprostupná noc. „Troje dveře brání tomu, aby do kavárny prosvitl byť jen 
pramínek denního světla,“ vysvětluje Petr. „S tím jsme si hodně lámali hlavu, než jsme to vymysleli,“ 
dodává. „V kamenné kavárně by to bylo snazší, ale tato je mobilní, sestavená z pěti propojených 
kontejnerů, takže to jsou vlastně improvizované podmínky. Kavárna musí být naprosto utěsněná, ale 
zároveň v ní musí být dýchatelně. V nevelkém prostoru se pohybuje okolo 26 lidí, proto je uvnitř 
klimatizace.“ Má perfektní přehled. 
 
Šestibod Braillova slepeckého písma  
„V kavárně je celkem šest stolů ve tvaru šestibodu Braillova slepeckého písma. K jednomu z nich teď 
půjdeme, pamatujte si, že je to stůl číslo 3.“ Ke stolu vás odvádí po obvodu kavárny. Jejím středem 
vedou speciální značky, po kterých se pohybují výhradně číšníci. V každé směně jsou dva. „To je 
nutnost, nosíme horké nápoje, a proto musíme zabránit srážce.“ Jirka vám ještě stačí sdělit jméno 
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„vašeho číšníka“ a už mizí z překvapivě černějšího prostoru, než jste si představovali. Slyšíte jen tiché 
klapnutí dveří.  
 
Cukrem už se musíte strefit sami 
„Dobrý den, jmenuji se Katka a budu vás dnes obsluhovat,“ ozve se příjemný dívčí hlas. „Mohu vám 
nabídnout silné italské espresso nebo dva druhy čaje. Budete si ke kávě přát mléko nebo cukr?“ ptá 
se. „Uprostřed stolu můžete odložit to, co nepotřebujete, je tam nádoba na odkládání obalů od mlíček 
a cukrů, tak do ní nesahejte,“ usměje se Katka a mizí pryč. Než se nadějete, je zpátky a žádá vás, 
abyste si dali ruce na hranu stolu. Po stole vám pak sune šálek kávy a žertem dodává: „Cukrem 
dovnitř se už musíte strefit sami.“ 
 
Zpívající hladinka 
Od vedlejšího stolu je slyšet melodie Beethovenovy Elišky. Katka právě nalévá před očima jiných hostů 
teplý čaj. Oči nic nevidí, ale uši slyší. Když se hladina čaje dotkne čidla speciální pomůcky, zavěšené 
na hrníčku, rozezní se známá melodie. „Tuto pomůcku používá barman, který připravuje kávu a čaje  
na baru,“ vysvětluje zvědavým návštěvníkům odvedle. Šikovná věc.  
 
Šablona na bankovky  
Uvnitř kavárny platíte pomocí žetonů. Na peníze dojde až na světle. „Placení potmě bychom zvládli. 
Máme na to takovou speciální šablonu, každá bankovka má totiž jinou velikost,“ osvětluje Katka. „Ale 
viděli jste ten zástup lidí před kavárnou, placení na světle je přece jen rychlejší. Nechceme, aby byl 
někdo zklamaný, že se do kavárny nedostal,“ zamyslí se a s hlasitým smíchem dodává: „A navíc – 
nevíme, jak bychom přijímali případné reklamace.“ 
 
Až vám tma bude těsná 
Až vám tma bude těsná, vydáte se na cestu ven. Opatrně za sebou zasunete židli a ve vláčku projdete 
třemi dveřmi. Když se otevřou ty poslední, do očí vás udeří prudké světlo. Je oslepující, mžouráte jako 
krtek. Zase vidíte. Máte pocit, že už víte, jaké to je. Ale víte? Zažili jste tmu, ze které můžete kdykoli 
odejít… Ale přestože stále nevíte, jaké to je skutečně nevidět, víte, že až příště potkáte na ulici člověka 
s bílou holí, zapomenete na ostych. Zeptáte se, zda a jak mu můžete pomoci, namísto toho, abyste jej 
popadli a rozhodli za něj, že chce nastoupit do přijíždějící tramvaje. Stanete se Světluškou, která 
nevidomé provází, pokud to tak oni chtějí a potřebují. 
 
Kavárna POTMĚ je benefičním projektem, kterým chce Nadační fond Českého rozhlasu přiblížit nejširší 
veřejnosti svět nevidomých. V roce 2010 přispěli její návštěvníci do sbírky Světluška celkovým 
výtěžkem ve výši 453 674 Kč.  
 
 
Dokumentární film o Kavárně POTMĚ 
 
Dokumentární film Kavárna POTMĚ, který pro Světlušku natočila mladá režisérka a kameramanka Olga 
Špátová, vznikal během červnových dní, kdy patřil pražský Ovocný trh Kavárně POTMĚ.  
 
Premiéru měl na televizní obrazovce ČT1 ve středu 10. listopadu po živém přenosu benefičního večera 
Světlo pro Světlušku.  
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Film je příběhem kavárny a jejích nevidomých číšníků. Je dojemnou ale současně optimistickou 
výpovědí úžasných lidí, kteří i přes svůj handicap toho tolik umí a rozdávají... 
 
 
Poděkování hlavním partnerům Kavárny POTMĚ: 
Kavárna je sestavena z pěti stavebních kontejnerů, které Světlušce pronajala společnost SKANSKA. 
Suroviny poskytla a profesionální kávovary zapůjčila společnost LE PATIO INTERNATIONAL, distributor 
značky ILLY, a ubytování nevidomým poskytl hotel Perla. Džusy do kavárny dodává společnost Coca 
Cola a vodu pak firma Fontana Watercoolers. Trička se Světluškou vyrobila společnost Pietro Filipi a 
tiskoviny vytiskla společnost SVS. Auto na závoz věcí do Kavárny POTMĚ nám zapůjčila společnost 
Auto 6. Všechny služby a produkty poskytli partneři Světlušce zdarma. Poděkování patří samozřejmě 
generálnímu partnerovi Světlušky finanční skupině AXA, hlavnímu partnerovi Světlušky, kterým je 
HERBADENT a Českému rozhlasu, který nám pomohl se zviditelněním Kavárny POTMĚ.  
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Z návštěvní knihy Kavárny POTMĚ 
 
„Pán Bůh s námi“  
Václav Havel 
 
„Uviděl jsem nekonečno“  
Miloš Forman  
 
„To se jen tak nevidí“ 
Andrea 
 
„Lidé jsou konečně bez rozdílu – úžasný zážitek“ 
Jana z Aše 
 
 „Krásný zážitek plný křehké krásy, kterou člověk v dnešní době zapomíná vnímat.“ 
Jana 

 
„Díky za to, že zvládáte statečně svůj osud a poskytujete vzácnou a příjemnou chvíli i nám vidoucím, 
ale někdy i „slepým".“ 
Rita D. 

 
„Přišli, viděli, vešli, neviděli, pili, divili, odešli … :-)“ 
Květa + David 

 
„Mockrát bych chtěl poděkovat za možnost namočit pytlíček s cukrem do kávy, aniž by se mi mohl 
někdo smát! Přeji mnoho úspěchů s projektem.Naviděnou“  
Honza 
 
„Bylo to úžasné! Skvělý nápad. A obsluha – v žádné kavárně ani v restauraci jsem nezažila tak 
příjemnou a pohotovou obsluhu. Děkuji, přijdu zas. :-)“ 
Betty 

 
„Nevšední zážitek, představit si, jak asi vypadá člověk, který vás obsluhoval. A představa to byla na 
mou duši krásná. Díky všem“ 
 Míša 

 
„Z původního překvapení se stala tma mojí naprostou součástí. Děkuji“ 
 Katka 
 
„Netušil jsem, jak lidé vypadají ve tmě – jsou krásní. Děkuji za zážitek.“ 
R. 
 
„Krásný nápad, výborný zážitek! Díky, že otevíráte lidem (nejen) oči! :-)“ 
Iva M. 
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Den, kdy svítí Světlušky 
 
Tradiční prodejní charitativní sbírka 
 
V magické datum 8. 9. 2010 se ulice tří stovek českých a moravských měst opět rozsvítily. Na šest tisíc 
dobrovolníků z 464 škol v originálním kostýmu broučka nabízelo kolemjdoucím ke koupi speciální 
placky s nápisem „Svítíš?“, náramky a kovové přívěsky s reliéfem Světlušky.  
 
V loňském 8. ročníku nasbíraly Světlušky do lucerniček celkem 5 558 068 Kč. Tato částka 
představuje nejvýznamnější zdroj příjmů Světlušky, srdečně všem dobrovolníkům a dárcům děkujeme! 
 
„Pro nás začala Světluška příchodem do školy. Oblékly jsme si světluškovské tričko, nasadily tykadla a 
křídla a vylétly jsme do chodeb školy. Jako první jsme obešli profesorské kabinety, kde nám ochotně 
všichni přispěli do kasičky, kdo neměl drobné, nenechal se odradit a přispěl větší částkou, nebo jsme 
se stavily později.  
Další přestávku jsme začaly obcházet třídy po škole. V prvních chvílích, co jsme přišly do třídy, jsme 
byly trochu ignorovány, ale za okamžik se na nás všichni seběhli, a my nevěděly co dřív.  
Mezi studenty byl největší zájem o placky, profesoři se prali o přívěšky. Docela nás překvapilo, že mezi 
studenty dali nejvíce 3. a 4. ročníky.  
Bylo fajn, stát se na chvíli Světluškou, která pomáhá ostatním, a vidět, že lidem nejsou ostatní 
lhostejní.“ 
 
napsaly Verča + Verča z Obchodní akademie v Šumperku 
 
 
Poděkování partnerům Dne, kdy svítí Světlušky 
Děkuje generálnímu partnerovi finanční skupině AXA, která již pátým rokem pravidelně přispívá na 
realizaci projektu Světluška. Velký dík patří hlavnímu partnerovi Světlušky - společnosti HERBADENT, 
která ji podporuje již druhým rokem. Nemalé poděkování patří Českému rozhlasu, který nás podporuje 
od samého začátku a pomáhá nám se zviditelňováním všech našich projektů.   
 
Sbírka by se nemohla uskutečnit bez pomoci partnerů, kteří poskytují Světlušce zdarma nebo za 
symbolické částky své služby nebo produkty. Společnosti ADLER poskytla pro dobrovolníky 6 000 
kvalitních triček s potiskem, díky kterým veřejnost snadno dobrovolníky rozezná. Společnost Model 
Obaly již osmým rokem vyrábí originální kostýmy – papírová křídla a lucerničky, které rovněž pomáhají 
s identifikací dobrovolníků. Společnosti DPD osmým rokem distribuuje několik tun sbírkových 
předmětů do škol v celé ČR, společnost G4S má pak na starosti bezpečný svoz pokladniček a počítání 
výtěžku. Poděkování dále patří společnosti SVS, která pro Světlušku zdarma zajišťuje veškeré tiskové 
materiály a dalším partnerům, bez jejichž pomoci bychom se při organizaci sbírky neobešli: 
Quehenberger logistics, Centrum cz., Copy General, OMD, Ray Film, Van Gillern, Pebal. Děkujeme. 
 
Světluška děkuje nejúspěšnější škole z Kavčích Hor. Nejúspěšnější dobrovolnickou dvojicí byly stejně 
jako v minulých letech Lenka Vorlíčková a Lenka Šebíková. Děkujeme! 
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Benefiční večer Světlo pro Světlušku 
 
Mezi nejkrásnější okamžiky v životě Světlušky bude už navždy patřit 6. ročník benefičního večera 
Světlo pro Světlušku. Pohádková atmosféra se rozprostřela Pražskou křižovatkou již s prvním tónem 
Písně pro Světlušku, kterou společně zazpívaly dvě světluščí víly Aneta a osmiletá nevidomá Nelinka. 
Obě sklidily od diváků obrovský potlesk už po první sloce.  
 
Beneficí prováděla netradiční okouzlující dvojice herců Viktor Preiss a Vojta Dyk. Dalšími osobnostmi, 
které přišly rozsvítit světlo pro Světlušku, byly Hana Maciuchová, Marta Kubišová, Katarína Knechtová, 
Tonya Graves, Iva Janžurová, Petr Malásek, Miroslav Etzler, Jan Budař, Roman Šebrle, skupina 
Madfinger v čele s nevidomým Martinem Svátkem a další nevidomí sólisté Ráchel Skleničková, Monika 
Olahová, Tonička Martofová a Radim Vojtek.  
 
Společná hudební vystoupení vidících a nevidících hudebníků vznikala speciálně pro tento večer, stejně 
jako unikátní reportáže Olgy Špátové DEN POTMĚ, ve kterých si Hana Maciuchová, Vojta Dyk a Viktor 
Preiss vyzkoušeli prožít den bez jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů – zraku.  
 
Všechna vystoupení navíc ozvláštnil osmdesátičlenný Světluščí sbor složený s Kűhnova dětského sboru 
a nevidomých dětí z Konzervatoře Jana Deyla a Školy Jaroslava Ježka. 
 
Večer Světlo pro Světlušku, který každoročně živě přenáší ČT1 a Radiožurnál, je vyvrcholením 
celoroční práce Nadačního fondu Českého rozhlasu a poděkováním jeho dárcům. Ti posílali Světlušce 
po celý večer dárcovské SMS a volali do call centra výši daru, kterou přispějí. Po skončení pořadu však 
na konto přišlo o 400 000 Kč více, než diváci přislíbili, a výtěžek koncertu se vyšplhal na 2 400 000 
Kč. 
 
Symbolický šek předali Světlušce také věrní partneři Finanční skupina AXA (2 000 000 Kč), hlavní 
partner Herbadent (1 000 000 Kč) a nově společnost Adler (375 000 Kč). 
 
Poděkování partnerům benefičního večera Světlo pro Světlušku 
 
Koncert se uskutečnil v prostorách Pražské křižovatky (kostel sv. Anny), které Světlušce poskytla 
Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových. Ozvučení a osvětlení koncertu zajistila společnost Rental 
Pro. Kostýmy pro Světluščí sbor vyrobila společnost ADLER, pro moderátory a nevidomé solisty 
nevidomé sólisty pak Pietro Filipi. Hotel Perla poskytl ubytování nevidomým interpretům a realizačnímu 
týmu koncertu a občerstvení pro účinkující zajistila společnost Ambiente.  
 
Děkujeme všem mediálním partnerům, kteří nám pomohli s jejím zviditelněním, především hlavním 
mediálním partnerům Českému rozhlasu a České televizi.   
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Kalendáře pro Světlušku  
 
Netradiční způsob, kterým lidé mohou přispět do sbírky Světluška, je zakoupení nástěnného kalendáře. 
Světluška spolu s agenturou ANTIPOL z Brna tuto možnost nabízí již několik let.   
 
Po kalendáři s reprodukcemi ilustrací a obrazů Jiřího Trnky vznikl pro Světlušku kalendář na rok 2010 
s ilustracemi Naděždy Kotrčové. Prodejem tohoto kalendáře se do sbírky Světluška podařilo 
shromáždit částku 169 338 Kč. 
 
Na sklonku roku 2010 pak Světluška představila nástěnný kalendář pro rok 2011 s ilustracemi Oldřicha 
Jelena.  
 
V pražském knihkupectví NeoLuxor na Václavském náměstí pokřtily Kalendář pro Světlušku na rok 
2011 patronka Aneta Langerová společně s Martinou Kaderkovou, ředitelkou Nadačního fondu 
Českého rozhlasu a ilustrátorem Oldřichem Jelenem.  
 
Kalendář od známého českého ilustrátora bylo možné zakoupit ve vybraných knihkupectvích a 
galeriích na celém území České republiky či objednat u firmy ANTIPOL.  
 
 
Poděkování partnerům kalendářů pro Světlušky: 
Děkujeme agentuře Antipol Brno, společnosti Model obaly a Oldřichu Jelenovi, který Světlušce zdarma 
poskytl své ilustrace.  
 

 
V roce 2010 jste mohli potkat Světlušku také na…  
 
…Dni otevřených dveří Českého rozhlasu, tradičním Mikulášském charitativním bazaru v Pražské 
křižovatce a na dalších akcích, které pro Světlušku pořádaly spřátelené organizace a domy dětí a 
mládeže. Na všech těchto místech jste měli možnost dozvědět se více o Světlušce, zahrát si hry, které 
simulují ztrátu zraku, či si koupit některý ze sbírkových předmětů.  

 
Kampaně 
V roce 2010 jsme představili celkem čtyři vizuální kampaně, televizní spot Z televize rádio a 
dokumentární film o Kavárně POTMĚ. 
 
První dvě kampaně byly ke Kavárně POTMĚ. Tradiční motiv vizuálu Kavárny POTMĚ s bílými bublinami, 
jež odkazují na slavnostní otevření a doprovodný program, a typickým sloganem OTEVŘENO OD 
NEVIDIM DO NEVIDIM, který pochází z agentury DDB Praha, jsme pro jeho oblíbenost zachovali. 
Kampaň byla k vidění v tiskové inzerci, letáčcích, plakátech, skládačce a internetu. 
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Pro velký úspěch z loňského roku jsme znovu představili kampaň s motivem RANDE NASLEPO, kterou 
jsme do kavárny chtěli přilákat spíše mladší cílovou skupinu. Tento druhý motiv vznikl v agentuře 
McCann Erickson a vidět jste ho mohli v tiskové inzerci a na plakátech.  
 
Třetí kampaň proběhla před zářijovou sbírkou „Den, kdy svítí Světlušky“. Autorem originálního 
komiksově laděného vizuálu je Dominik Herr, který pracuje pro Světlušku za symbolický honorář jako 
grafik již několik let. Kampaň jsme prezentovali v tiskové inzerci, na CLV, plakátech, letáčcích a 
internetu.  
 
Čtvrtá úspěšná kampaň proběhla v listopadu před závěrem roku a poutala veřejnost k nejvýznamnější 
události Světluščího roku, a sice k 6. ročníku benefičního koncertu Aneta pro Světlušku. Nápad na 
vizuál s pohádkovým motivem s Viktorem Preissem, Vojtou Dykem a Anetou Langerovu vznikl 
v agentuře Publicis Prague. Kampaň byla k vidění v tiskové inzerci, na CLV, plakátech, letáčcích a na 
internetu. 
 
Ke každé vizuální kampani souběžně vznikaly rozhlasové anonce, které odvysílal Český rozhlas na 
svých stanicích a také běžely na Rádiu IMPULS.  
 
 
Tv spot Z televize rádio 
V roce 2010 Světluška představila novou televizní kampaň upozorňující na izolaci nevidomých, se 
kterou se lidé se zrakovým postižením potýkají. Hlavní roli v televizním spotu, který vysílala i kina 
v České republice, ztvárnila osmiletá nevidomá Nelinka Franková, která nevidí od narození. 
 
Kampaň vznikla ve spolupráci s reklamní agenturou Publicis, režie se ujal Viktor Tauš, který pro 
Světlušku natočil úplně první TV spot v roce 2003. 
 
 
Všechny kampaně upozorňovaly širokou veřejnost na jednotlivé projekty Světlušky a přivedly k nám i 
nové dárce. Ti za celý rok přispěli přímo na sbírkové konto 99999 99999/0100 celkovou částkou 
2 328 064 Kč a poslali celkem 100 018 DMS, což představuje 2 700 486 Kč. Děkujeme! 
 
 

Hlavní mediální partneři: 
Český rozhlas, Deník, Hospodářské noviny, OMD, MF Dnes, Mladá fronta, Lidové noviny 

 
Děkujeme mediálním partnerům: 
Aero, Blaník, Cinexpress (kina CineStar), Cinema, CLV ČR, Centrum.cz, Česká televize, Český rozhlas, 
ČTK, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Economia (tituly Ekonom, Hospodářské noviny), Euro, 
euroAWK, Helpnet.cz, JCDecaux, Lucerna, Mafra (deníky Lidové noviny, MF Dnes), Mediacop (tituly 
Instinkt, Týden, Nedělní svět), Mediafax, MF Plus, Ořechovka, Palace Media (kina Palace Cinemas),  
Právo, kino Praha, Radio Impuls, Respekt, Ringier (tituly Reflex, Blesk pro ženy, Týdeník Televize), 
Rozhlas.cz, Screenvision (kina Cinema City, IMAX, Multi kino Ládví, Village Cinemas), kino Světozor, 
Týdeník Rozhlas, TV Nova, TV Prima, Xantypa a všem dalším, kteří nám pomáhají zviditelňovat naše 
projekty. 
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Kolik Světluška nasbírala do lucerničky 
 
Nadační fond Českého rozhlasu již jedenáct let propojuje ty, ke kterým osud nebyl příliš štědrý s těmi, 
kteří mohou jejich situaci změnit. Devátým rokem mu v tom pomáhá Světluška.  
 
V roce 2010 nasbírala do lucerničky celkem 9 433 347 Kč. Přibližně stejnou částku také rozdělila.  

  
Jako kořeny stromu 
Dárci, kteří se za těmito penězi skrývají, možná nejsou vidět na první pohled, avšak neviditelní jsou 
jen zdánlivě. Jsou jako kořeny stromů, hluboko ukryté, přesto je zřejmé, že bez nich by žádný strom 
nepřežil a už vůbec by na něm nemohly uzrát šťavnaté plody. 
 
A protože nadace má kořeny ve slově dávat, bez plodů, které její strom nese, by nemohla plnit své 
poslání. Jsme moc rádi, že díky rodině dárců, která se každým rokem zvětšuje, má Nadační fond 
Českého rozhlasu kořeny hluboké a své poslání se mu daří naplňovat. Právě nevidomí, kteří kořeny 
nevidí, mohou jeho plody denně ochutnat. A koneckonců, to důležité člověk vidí srdcem. 
 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat s námi, věřte, že i symbolický dar má tu moc proměnit se 
ve významnou pomoc, když se naše síly spojí. 
 

 
Jen dobré nápady nestačí 
Ani sebelepší nápady nestačí, když nemáte finanční prostředky na jejich realizaci. Je velkým přáním 
každé neziskové organizace propojit své síly se spolehlivým důvěryhodným firemním dárcem a vytvořit 
tak dlouhodobé, stabilní, oboustranně přínosné partnerství. Světluška takové partnery našla ve 
Finanční skupině AXA a společnosti HERBADENT.  
 
Z celého srdce děkujeme našemu generálnímu partnerovi finanční skupině AXA, která podporuje 
Světlušku již pátým rokem. „Máme za sebou již pět let společné a řekl bych i plodné spolupráce. 
Nejen, že jsme podpořili řadu potřebných projektů, ale přivedli jsme ke spolupráci i naše zaměstnance, 
kteří na vlastní kůži zažívají, jaké to je se potkávat s našimi nevidomými kamarády a být jim oporou. 
To si myslím, že dává naší spolupráci další rozměr, který budeme i do budoucna podporovat,“ říká 
Marek Zeman, ředitel PR a komunikace finanční skupiny AXA. 
 
Zaměstnanci finanční skupiny AXA se každým rok zapojují do náročné stavby Kavárny POTMĚ a 
pomáhají při doprovodech obsluhy. „Naši zaměstnanci již tři roky aktivně pomáhají při stavbě Kavárny 
POTMĚ a jsem rád, že dobrovolníků v našich řadách každým rokem přibývá. Navíc ohlasy z obou stran 
jsou velmi pozitivní. To je také jeden z důvodů, proč v naší pomoci chceme pokračovat i nadále,“ 
uvádí Marek Zeman.  
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Finanční skupina AXA podpořila projekt Světluška od počátku společné spolupráce v roce 
2006 celkovou 10 000 000 mil. Kč, z toho v roce 2010 2 mil. Kč.  
 
Velký dík patří také našemu hlavnímu partnerovi společnosti HERBADENT a všem dalším, kteří 
pomáhají nejen finančně, ale poskytují své služby a produkty zdarma. Bez nich by Světluška zdaleka 
nemohla pomáhat v takové míře. „Přál bych si, aby partnerství Světlušky a Herbadentu bylo opravdu 
letité a kvalitní. Taková je totiž  i naše firma – s více než stoletou historií a s poctivými výrobky plnými 
přírody. Máme to štěstí, že se nám daří a tak opět opakuji, že ti, kteří mají a mohou, by měli dát těm, 
kteří nemají a nemohou. Toho se budeme držet i nadále,“ říká Pavel Zavadil, jednatel společnosti 
HERBADENT. 
 
Společnost HERBADENT podpořila projekt Světluška od počátku společné spolupráce v 
roce 2009 celkovou částkou 2 000 000, z toho v roce 2010 1 milionem korun.  
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Komu svítí Světluška 
 
Světluška společně s patronkou Anetou Langerovou svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým z 
celé České republiky. Přispívá jim na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na 
psí vodící pomocníky, na osobní asistenty dětem, aby mohly chodit do běžných škol se zdravými 
kamarády a seniorům, aby mohli trávit podzim života doma a nikoli v ústavu. Světluška zkrátka 
pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. 
 
Dlouhodobé grantové programy 
Světluška přiděluje nadační příspěvky v rámci šesti stálých grantových programů: 
 
• KROK ZA KROKEM 
• ČLOVĚK V NOUZI 
• STIPENDIJNÍ PROGRAM 
• CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU 
• KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽĚ 
• ÚČELOVĚ VÁZANÝ FOND 
 
Grantová pravidla 
O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková 
organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR. 
Podrobná grantová pravidla jsou ke stažení na www.svetluska.net v sekci Jak požádat o nadační 
příspěvek. Na internetových stránkách je též pravidelně zveřejňováno datum uzávěrky veřejného 
grantového řízení o nadační příspěvky ze sbírky Světluška, přičemž jednotlivci mohou o finanční pomoc 
požádat kdykoli v průběhu roku. 
 
Důvěryhodnost sbírky 
S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. 
Využití darované částky je pečlivě sledováno a vyhodnocováno. Za deset let fungování Nadačního 
fondu Českého rozhlasu se nestalo ani jednou, aby nadační příspěvek byl využit v rozporu s uzavřenou 
smlouvou. Světluška tedy může garantovat stoprocentní využití finanční pomoci, kterou dárci jejím 
prostřednictvím poskytují nevidomým z celé České republiky. 

 
O rozdělení nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za rok 2010 rozhodla na svém 
zasedání dne 4. 2. 2011 grantová komise v tomto složení: 
 
Miroslava Adamcová - výkonná ředitelka Nadace Dětský mozek (v současné době na mateřské 
dovolené), členka Fóra dárců  
PhDr. Ivan Antov, CSc. - ředitel Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro 
zrakově postižené v Praze.  
PaedDr. Zbyněk Janečka, PhD. - člen prezidia Českého svazu zrakově postižených sportovců, 
zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita 
Palackého v Olomouci. 
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PhDr. Monika Janíková - členka správní rady Nadačního fondu Českého rozhlasu, psycholožka, 
vedoucí Střediska DAR DC Paprsek 
Martina Kaderková - ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu 

 

Pro koho Světluška svítila v roce 2010 
 
Ačkoli byl výtěžek dlouhodobého charitativního projektu Světluška v roce 2010 nižší než v předešlých 
letech, pomoc, která od Světlušky směřovala, se vyšplhala na neuvěřitelných 9 496 605 Kč. Pod 
tímto číslem se skrývá 130 podpořených žádostí jednotlivců a 51 projektů neziskových organizací. 
Světluška je pro ně zázemí a záruka, že mohou se svými projekty pokračovat i v dalších letech.   

 
RODINY POD KŘÍDLY SVĚTLUŠKY 
Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova – 
náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější, u dětí s postižením to platí dvojnásob. 
Proto z výtěžku sbírky věnovala 1 900 000 Kč na projekty rané péče v regionech v celé České 
republice. Odborně vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se narodilo těžce postižené dítě, jak 
svému novorozenému děťátku pomoci. Riziko, že bezradní rodiče umístí dítě do ústavu, je tak menší. 
Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osobní návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační 
pomůcky a hračky. Věříme, že toto je ten správný start na cestě k samostatnému životu nevidomého 
člověka. 
 
Nadační fond Českého rozhlasu od roku 2003 přispěl na projekty rané péče 13,6 milionů Kč.  
 

Filipovka 
Světluška přispívá dětem se zrakovým postižením na osobního asistenta, aby mohly chodit do běžné 
základní či mateřské školy. Když se však ke zrakovému postižení přidruží jiný vážný handicap, jsou 
tyto děti v běžné škole či školce, mnohdy i ve speciální škole, odmítnuty. Přitom kontakt s jinými dětmi 
je tolik důležitý pro jejich rozvoj. Proto Světluška přispěla na vznik centra Filipovka. Filipovka pomáhá 
rodinám, které trvale pečují o dítě s postižením, formou ambulantní péče. Tato odlehčovací služba je 
určena pro děti ve věku 2 až 10 let se zrakovým nebo jiným smyslovým, tělesným, mentálním nebo 
kombinovaným postižením, jejichž zdravotní handicap jim neumožňuje integraci do předškolních 
zařízení ani denního stacionáře pro děti s postižením. Světluška přispěla Filipovce od vzniku centra v 
létě 2006 dodnes celkovou částkou 1 891 000 Kč. 
 
Okamžik pro děti i rodiče  
Pečovat o dítě se zrakovým postižením je pro rodiče mnohdy psychicky i časově náročné a Světluška 
se snaží jim v každodenním životě ulehčit tím, že přispívá na řadu hmatových a zvukových pomůcek. 
Velkou pomocí je pro rodiče také asistence pro děti, kterou zajišťuje občanské sdružení Okamžik.  
Profesionální asistenti nevidomé děti doprovázejí a pomáhají jim v naplňování jejich potřeb, aktivit a 
zájmů, při nichž je nezbytná zraková kontrola. Tím také přispívají k rozšíření jejich sociálních vazeb, 
samostatnosti a zkušeností mimo prostředí rodiny a školy a tím podporují harmonický rozvoj rodiny  
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odlehčením v péči o nevidomé dítě. Světluška přispěla v tomto roce Okamžiku – sdružení pro podporu 
nejen nevidomých částkou 1 200 000 Kč.  
 

Když slábne zrak i sluch 
Finanční podpora směřuje také lidem, kteří o zrak přišli později v průběhu života. Nečekaná ztráta 
jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů převrátí život naruby, člověk se musí znovu naučit ty 
nejjednodušší každodenní činnosti, orientovat se ve svém bytě, ve známém i neznámém prostředí, 
posléze se naučit i samostatnému pohybu s bílou holí na ulici. Musí si osvojit řadu speciálních 
dovedností, jako je čtení a psaní Braillova písma. Světluška na takové speciální výukové programy z 8. 
ročníku sbírky rozdělila 1 167 400 Kč. Z toho částka ve výši 600 000 Kč je určena na speciální 
programy pro ty, kteří se kromě ztráty zraku musí souběžně vyrovnávat ještě s částečnou nebo 
dokonce úplnou ztrátou sluchu. Světluška těmto lidem pomáhá prostřednictvím společnosti pro 
hluchoslepé LORM již osm let, od roku 2003 přispěla částkou 7,5 milionů Kč.   
 

Rozvoj talentu  
Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce a sportovce, 
přispívá na projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením, sportovní 
aktivity, hudební nástroje. Např. Pavlovi V. z Hvozdu a Anně Marii H. z Prahy přispěla na pianino pro 
jejich budoucí hudební kariéru. Pavel získal příspěvek také na počítač s hlasovou a hmatovou 
podporou, který mu usnadní jeho studium. Studijním stipendiem Světluška v roce 2010 podpořila 
33 studentů se zrakovým postižením na středních a vysokých školách v celkové částce 899 500 Kč.  
 
 
 
„Děkuji velmi za poskytnutí nadačního příspěvku na studijní pobyt ve Finsku. Studium zde je pro mě 
velkým přínosem a zážitkem. Realizuji zde výzkum pro mou bakalářskou práci v oboru speciální 
pedagogika a je zde také škola pro zrakově postižené, kde mě přijali velmi kladně a umožnili mi zde 
vykonávat pedagogickou praxi. Součástí mé praxe jsou i besedy se studenty o životních podmínkách 
zrakově postižených lidí v ČR a jejich vzdělávání. Ještě jednou velice děkuji za možnost udělat takový 
pokrok.“ 
 
Veronika J. z Brna 
 
 

Cesta k samostatnosti 
Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti. Nejčastěji jim přispívá na speciální pomůcky, jako jsou 
mluvící počítače, mobilní telefony a optické lupy zvětšující text (celkem 602 402 Kč v roce 2010). 
Bez nich totiž nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně nemožné najít si 
zaměstnání a uplatnění v životě. 
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Do školy se Světluškou 
Světluška provází nevidomé děti při jejich vstupu do mateřské a poté základní a střední školy. Přispívá 
jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního asistenta, který je pro přijetí 
dítěte s těžkým zrakovým postižením do běžné školy podmínkou. 
 
Jednou z těch, kterým Světluška umožňuje chodit do školy se zdravými dětmi, je i devítiletá Natálka 
z Českých Budějovic. Nevidomá holčička chodí do třetí třídy a její asistentka se jí naplno věnuje, 
pomáhá jí zvládnout všechny školní povinnosti a překonat jakékoli překážky, se kterými se ve škole 
setkává. „Světlušce patří veliké poděkování, které se nedá popsat slovy, ale je možné ho vidět denně 
na Natálčině pozitivním vztahu k učení. Do školy chodí moc ráda, s paní asistentkou stíhá tempo 
spolužáků a má mezi nimi spoustu kamarádů. Všichni doufáme, že tyto základy, které dnes ve škole 
získává, jí jednou pomohou v tom, aby si sama mohla vybírat, v jakém oboru chce pracovat i přes svůj 
handicap. A také je moc pěkné vidět, že i její spolužáci se učí toleranci, pomoci druhému, 
kompromisu.“ vypráví její maminka, která má z Natálky upřímnou radost.  
 
 
Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 
666 624 Kč a 278 541 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek. 

 
Asistenční pes pro Filipa H. z Prahy 
Dvacetiletý Filip je ve věku, kdy si jeho vrstevníci přejí trochu svobody a prostoru pro sebe. Zcela 
obyčejné a přirozené přání však může být pro někoho, kdo je připoutaný na vozík, trpí DMO a špatně 
vidí, pouhým snem. O splnění takového snu požádal Filip Světlušku a ta mu na něj pomohla 
dosáhnout. Filip se ve škole při Jedličkově ústavu seznámil s asistenčním psem jednoho z vyučujících. 
Bylo to přátelství na první pohled. Od té chvíle velmi toužil mít vlastního čtyřnohého přítele, který mu 
bude nejen společníkem, ale též pomocníkem.  
 
Výcvik asistenčního psa stojí 195 000 Kč, rodina si však může dovolit zaplatit pouze zlomek z takové 
částky a stát přispívá pouze na vodícího psa, nikoliv asistenčního, jakého potřebuje Filip. Přesto se on 
ani jeho rodina tak snadno nevzdali. Část peněz na koupi fenky Emilky poskytly různé neziskové 
organizace a soukromé firmy, chybějících 114 500 Kč doplatila Světluška. 
Fenka Emilka je vycvičena tak, aby Filipovi pomáhala překonat terénní překážky při pohybu venku, při 
ztrátě orientace ho dokáže zavést domů, umí zvednout spadlé předměty a pomáhá mu také při 
vstávání ze sedu. „Díky Emilce dosáhne Filip větší soběstačnosti v každodenních činnostech. Emilka 
mu pomůže navázat kontakt s okolím a odpoutat se částečně od závislosti na naší rodině a osobních 
asistentech,“ těší se na Emilku i jeho maminka. 
 
 

Rodina pro Sebastianka S. ze Zlína 
Sebastianek nevidí a osud mu nachystal i řadu dalších zkoušek. Má však to štěstí, že se jej po narození 
ujali prarodiče. V jejich pěstounské péči může zažívat, co je skutečná rodina. Nyní jsou mu dva roky, 
ale jeho vývoj odpovídá půlročnímu dítěti – nechodí, nemluví ani nesedí. „I přes to všechno chceme žít 
naplno, proto jsme letos zakoupili pro Sebastiana vozíček za kolo, plaveme pravidelně v bazénu a 
snažíme se, aby vnímal hudbu a jiné podněty. Mnohdy se nám zdá, že se alespoň malinko jeho  
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zdravotní stav začíná lepšit. Je to naše sluníčko, máme ho moc rádi a chceme mu dát šanci,“ napsala 
Světlušce jeho babička, která jej denně vozí do Rehabilitačního stacionáře ve Zlíně, kde se mu dostává 
odborné péče a pomoci.  
 
Náklady na tuto speciální péči však takřka dvojnásobně překračují omezené finanční možnosti 
chlapcových prarodičů. Proto se obrátili na Světlušku, zda by jim v jejich nelehké situaci pomohla. 
Světluška přispěla chlapci částkou 35 331 Kč. „Návštěva Sebastianka v rehabilitačním zařízení je 
velmi přínosná, Sebastianek pravidelně cvičí pohyb i očička a věřím, že tam má tu nejlepší péči, kterou 
mu může dát jen odborný zdravotní personál. Odpoledne doma si můžeme už „jen hrát,“ děkuje všem 
dárcům Světlušky babička Sebastiana. 

 
Osobní asistence pro Jiřího S. ze Znojma 
Sedmačtyřicetiletý pan Jiří trpí roztroušenou sklerózou a v důsledku této nemoci je nepohyblivý, nevidí 
a neslyší. Stará se o něj jeho maminka, pro kterou je však opatrování syna i s ohledem na její věk 
velmi vyčerpávající a náročné jak časově, tak finančně. Aby to vůbec bylo v jejích silách, pomáhá jí na 
několik hodin denně osobní asistentka. 
 
Peníze z invalidního důchodu pana Jiřího zdaleka nepokryjí všechny lékařem předepsané léky, speciální 
výživu, asistenční služby a další potřeby. Ani finanční pomoc obou rodičů nestačí, maminka pobírá 
pouze starobní a nevidomý otec invalidní důchod. Světluška panu Jiřímu v roce 2010 přispěla 4 507 
Kč na opravu vozíku a 40 000 Kč na odborné asistenční služby. „Vážíme si všeho, co nám bylo 
poskytnuto pro našeho těžce a neléčitelně nemocného syna. Nejvíce nám pomůže příspěvek na osobní 
asistenci, to nám velice usnadní naši tíživou finanční situaci. Hodně zdraví a sluníčka,“ přeje Světlušce 
maminka pana Jiřího. 
 

Speciální pomůcka pro Petra M. z Prahy 
75 procent lidí se zrakovým postižením je v České republice bez práce. Nevidomí patří mezi skupinu s 
nejmenšími šancemi, a to mnohdy i přesto, že mají potřebné vzdělání a zkušenosti. Zaměstnavatelé, 
kteří jsou ochotni zaměstnávat těžce zrakově postižené, jsou opravdu spíše výjimkou. Tradiční 
zaměstnání jako košíkář, kartáčník či práce telefonisty dnes už téměř nenajdeme. Telefonní ústředny 
nahrazují digitální, řemeslo ustupuje levnější sériové výrobě. V současné době nevidomí nejčastěji 
nachází uplatnění jako ladiči hudebních nástrojů, učitelé hudby, maséři. Jsou mezi nimi ale i IT 
specialisté, právníci, konzultanti, lektoři nebo koordinátoři.  
 
Pětatřicetiletý Petr se však u svého zaměstnavatele setkal se vstřícným přístupem, ve firmě o něj 
opravdu stojí a to i přesto, že před šesti lety u něj lékaři zjistili závažnou a rychle se zhoršující vadu 
zraku – odchlípení sítnice na obou očích. Od té doby se Petr podrobil několika operacím, ale 
bezúspěšně. Se svým postižením se učí žít. Až dosud používal optické lupy a speciální monitor. S 
postupným ubýváním zraku se v práci již neobejde bez kamerové lupy se zvětšovacím softwarem a 
hlasovým výstupem. „Obě tyto pomůcky mi pomohou udržet mé zaměstnání a umožní mi být aktivní a 
samostatný,“ zdůvodňuje Petr, proč se obrátil na Světlušku s žádostí o pomoc. Světluška mu poskytla 
příspěvek ve výši 25 000 Kč. 
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Z dopisů Světlušce: 
 
„Chtěla bych Světlušce moc poděkovat, že nám pomohla při zakoupení elektronického zápisníku s 
hlasovým výstupem pro mého syna Romana. Pomůcku již máme doma a Románek je nadšený. 
Používá zápisník ve škole, kde je mu užitečný téměř ve všech předmětech a pomáhá mu také být v 
kontaktu se svými kamarády, když se připojí k internetu. Rád se zápisníkem i cestuje, hlavně když 
jede vlakem, krátí si cestu poslechem knížek nebo si píše, co zažil.“ 
 
maminka Romana K. z Prahy 
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Přehled 
poskytnutých nadačních příspěvků  

z výtěžku 8. ročníku sbírky Světluška 2010 
 

PODPOŘENÉ ŽÁDOSTI JEDNOTLIVCŮ 
z výtěžku 8. ročníku sbírky Světluška v roce 2010 

  
Žadatel Předmět žádosti Schválený 

příspěvek 

Abdul z Ústí nad Labem Mobilní telefon s hlasovým výstupem 5 900 Kč 

Adam B. z Ostravy Jazykový kurz 15 000 Kč 

Alena S. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 13 000 Kč 

Alena S. z Prahy Léčba vodícího psa 11 600 Kč 

Aleš K. z Jindřichova Hradce Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Aleš M. z Brna Náklady na tandemové závody 30 000 Kč 

Aleš V. z Turnova Počítač 14 500 Kč 

Alžběta M. z Říčan Osobní asistence 40 000 Kč 

Aneta H. z Drnholce Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Anna H. z Prahy Koncertní pianino 30 000 Kč 

Anna K. z Komárova Terapeutický stolek k polohovacímu zařízení 3 950 Kč 

Božena S. ze Vsetína Tandemové kolo 10 000 Kč 

Dana Š. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 11 500 Kč 

Dana Ť. z Prahy 
Elektronický zápisník s hlasovým a hmatovým výstupem, 
tiskárna a školení 20 000 Kč 

Daniel K. z Kněževsi Kamerová zvětšovací televizní lupa 20 000 Kč 

Daniel Š. z Olomouce Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

David Z. ze Všestar Osobní asistence ve školním roce 2010/2011 30 024 Kč 
Dominik K. z Kamenných 
Žehrovic Rehabilitační pomůcka 16 800 Kč 
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Dominik S. z Prahy Kamerová zvětšovací televizní lupa 9 900 Kč 

Eliška M. z Prahy Speciální dioptrické brýle 10 000 Kč 

Eva B. z Prostějova Osobní asistence 40 800 Kč 

Eva Z. z Prostějova  
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem, tiskárna a 
zaškolení 30 000 Kč 

Filip H. z Prahy Asistenční pes 114 448 Kč 

Hana H. z Prahy Notebook 15 000 Kč 

Ilona F. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 10 725 Kč 

Irena K. z Prahy Hmatové hodinky 2 288 Kč 

Irena S. ze Štětí Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Irena S. ze Štětí Léčba vodícího psa 4 814 Kč 

Jan H. z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2010/2011 15 000 Kč 

Jan H. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 12 400 Kč 

Jan M. Týnce nad Sázavou Braillský řádek 30 000 Kč 

Jan M. ze Skalice nad Svitavou Studijní stipendium na akademický rok 2010/2011 30 000 Kč 

Jan M. ze Skalice nad Svitavou Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovým výstupem  16 000 Kč 

Jana H. z Nového Jičína 
Digitální zvětšovací televizní lupa, kamerová zvětšovací 
televizní lupa a školení 111 485 Kč 

Jana J. z Přerova Denní pobyt v aktivačním centru  30 000 Kč 

Jaromír Ž. z Hutiska - Solence Odečítací program  30 000 Kč 

Jaroslav B. z Kladna Kapesní kamerová lupa 1 900 Kč 

Jiří Č. ze Žinkov Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Jiří H. z Ústí nad Labem 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 11 725 Kč 

Jiří J. z Mariánských Lázní Digitální zvětšovací televizní lupa 5 258 Kč 

Jiří S. z Prahy GPS navigace do mobilního telefonu 10 000 Kč 

Jiří S. ze Znojma Osobní asistence 60 000 Kč 

Jiří S. ze Znojma Osobní asistence 40 000 Kč 

Jiří S. ze Znojma Oprava invalidního vozíku 4 507 Kč 

Jiřina H. z Prahy Kamerová zvětšovací televizní lupa 13 980 Kč 

Jiřina P. z Prahy Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovým výstupem  28 029 Kč 
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Johana F. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Josef K. z Prahy Digitální zvětšovací televizní lupa 10 000 Kč 

Josef S. ze Sedlce - Prčice Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Josef S. ze Sedlce - Prčice Tandemové kolo 28 000 Kč 
Josefína K. z Lipna nad 
Vltavou 

Osobní a pedagogická asistence ve školním roce 
2010/2011 35 000 Kč 

Kamil S. z Přerova Osobní asistence, denní pobyt v aktivačním centru 30 000 Kč 

Kamila K. z Provodína 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 12 200 Kč 

Karel G. z Dolan u Olomouce Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Karla J. z Prahy 
Elektronický zápisník s hlasovým a hmatovým výstupem a 
školení 15 000 Kč 

Kateryna T. z Prahy Kamerová zvětšovací televizní lupa 20 000 Kč 

Kateřina L. z Hodonína 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 11 675 Kč 

Klára Č. z Vendryně Rehabilitační kočárek 14 114 Kč 

Klára Š. z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 2010/2011 30 000 Kč 

Ladislav V. z Plzně Pichtův psací stroj 2 000 Kč 

Lenka R. z Plzně 
Studijní stipendium pro studium v zahraničí  
v akademickém roce 2010/2011 45 000 Kč 

Lucie F. z Hrubé Skály Pedagogická asistence ve školním roce 2010/2011 35 000 Kč 

Lucie N. z Přerova Denní pobyt v aktivačním centru 30 000 Kč 

Ludmila P. z Lešné Tandemové kolo 10 000 Kč 

Lukáš K. z Bučovic 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 11 100 Kč 

Lukáš K. z Kuchařovic Učebnice v Braillově písmu 36 000 Kč 

Lukáš L. ze Vsetína Osobní asistence ve školním roce 2010/2011 35 000 Kč 

Lukáš O. z Prostějova Studijní stipendium na akademický rok 2010/2011 30 000 Kč 

Lukáš T. z Turnova Přepis učebnic do Braillova písma 24 062 Kč 

Marek M. z Bíliny Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Marek M. z Českých Budějovic Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Marta M. z Brna Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovým výstupem  20 000 Kč 

Martin H. z Otrokovic Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Martin R. z České Třebové Osobní asistence ve školním roce 2010/2011 35 000 Kč 
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Martin R. z České Třebové Osobní asistence   21 600 Kč 

Martin Š. z Prahy Přenosná kamerová televizní lupa  19 900 Kč 

Michael M. z Nového Bydžova Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Michaela K. z Nymburku 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 10 650 Kč 

Michaela K. z Nymburku Mobilní telefon s hlasovým výstupem 7 000 Kč 

Michal K. z Hradce Králové 
Bowlingové vybavení pro účast na Mistrovství Evropy v 
bowlingu zrakově postižených 10 480 Kč 

Michal M. z Prahy 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 11 525 Kč 

Milan L. z Ostravy Kamerová zvětšovací televizní lupa 15 000 Kč 

Milan L. z Tanvaldu Tandemové kolo 20 000 Kč 

Milan M. z Neratovic Kurz obsluhy náročné kompenzační pomůcky 10 000 Kč 
Miloslav K. z Českých 
Budějovic Digitální zvětšovací televizní lupa 28 000 Kč 

Miloslav N. z Trutnova Osobní asistence 14 000 Kč 

Miroslav M. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a tiskárna 25 000 Kč 

Miroslava R. z Jinočan Digitální zvětšovací televizní lupa 10 000 Kč 

Natálie A. z Českých Budějovic Pedagogická asistence ve školním roce 2010/2011 35 000 Kč 

Natálie A. z Českých Budějovic Učebnice v Braillově písmu 24 000 Kč 

Ondřej S. z Přibyslavi Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Pavel V. z Hvozdu u Prostějova 
Elektronický zápisník s hlasovým a hmatovým výstupem a 
školení 25 000 Kč 

Pavel V. z Hvozdu u Prostějova Pianino  24 000 Kč 

Pavla F. z Bystřice Hmatové knihy 2 750 Kč 

Peter A. z Brna 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 11 900 Kč 

Petr M. z Prahy Kamerová zvětšovací televizní lupa 25 000 Kč 

Petr N. z Kadaně Studijní stipendium na akademický rok 2010/2011 30 000 Kč 

Petra Š. z Českých Budějovic Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 9 000 Kč 

Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Ráchel S. z Prahy 
Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 
2009/2010 15 000 Kč 

Ráchel S. z Prahy Počítačový kurz v zahraničí 3 500 Kč 
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Renáta J. z Rouchovan Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 15 000 Kč 

Róbert T. ze Znojma Digitální zvětšovací televizní lupa 22 000 Kč 

Roberto L. z Prahy Přepis učebnic do Braillova písma 33 479 Kč 

Roman K. z Brna Studijní stipendium na akademický rok 2010/2011 30 000 Kč 

Roman K. z Brna 
Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 2 200 Kč 

Roman K. z Prahy Elektronický zápisník s hlasovým výstupem 17 000 Kč 
Roman M. z Jablonce nad 
Nisou Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovým výstupem  15 000 Kč 

Sandra W. z Českého Těšína Studijní stipendium na školní rok 2010/2011 30 000 Kč 

Sebastian S. ze Zlína Pobyt v rehabilitačním stacionáři  30 000 Kč 

Sebastian S. ze Zlína Rehabilitační kočárek 5 331 Kč 
Simona B. z Rokytnice nad 
Jizerou 

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností - 
Kavárna POTMĚ 12 325 Kč 

Stanislava K. z Prahy Školení ovládání digitální zvětšovací televizní lupy 9 890 Kč 

Štěpán V. ze Zlína Troje dětské dioptrické brýle s různou mírou polarizace 5 118 Kč 

Tereza T. z Nymburku Speciální filtrové brýle 8 936 Kč 

Tibor N. z Velehradu Tandemové kolo 15 000 Kč 

Tibor N. z Velehradu Přepis učebnic do Braillova písma 11 000 Kč 

Timea T. z Ostravy 
Studijní stipendium na letní semestr akademického roku 
2009/2010 15 000 Kč 

Tomáš V. z Brna Jazykově poznávací kurz v Anglii 12 300 Kč 

Tomáš V. z Brna Lyžařský kurz a asistenční služby na lyžařském kurzu   12 000 Kč 

Václav D. z Mostu Digitální zvětšovací televizní lupa s hlasovým výstupem  17 197 Kč 

Václav T. z Prahy Náklady na tandemové závody 20 000 Kč 

Vendula H. z Prahy 
Studijní stipendium na letní semestr akademického roku 
2009/2010 15 000 Kč 

Vendula H. z Prahy 
Studijní stipendium na letní semestr akademického roku 
2010/2011 15 000 Kč 

Věra N. z Prahy Studijní stipendium pro studium v zahraničí  30 000 Kč 

Věra N. z Prahy 
Studijní stipendium pro studium v zahraničí v 
akademickém roce 2010/2011 30 000 Kč 

Veronika J. z Brna 
Studijní stipendium pro studium v zahraničí v 
akademickém roce 2010/2011 47 000 Kč 

Zdeněk S. z Heřmanic nad 
Labem Tandemové kolo 20 000 Kč 

Zdeněk Š. ze Sokolova Digitální zvětšovací televizní lupa 12 900 Kč 
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PODPOŘENÉ PROJEKTY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
z výtěžku 8. ročníku sbírky Světluška v roce 2010 

 
Nezisková organizace Projekt Místo 

Schválený 
příspěvek 

ALKA o.p.s 
ALKA - Odlehčovací služby pro rodiny se zrakově a 
kombinovaně postiženým členem Příbram 50 000 Kč 

ALKA o.p.s 
ALKA - Nácviky sebeobsluhy pro rodiny se zrakově 
a kombinovaně postiženým členem Příbram 37 400 Kč 

ARPZPD v ČR, o.s.,  
Klub Hornomlýnská 

Centrum FILIPOVKA  
- osobní asistence pro děti se zrakovým a 
kombinovaným postižením Praha  250 000 Kč 

ARPZPD v ČR, o.s.,  
Klub Hornomlýnská 

Centrum FILIPOVKA  
- odlehčovací služba pro děti se zrakovým a 
kombinovaným postižením Praha  200 000 Kč 

Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR, o.s. Školní integrace 2011 celostátní 150 000 Kč 
Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR, o.s. Setkání rodin 2011 celostátní 100 000 Kč 
Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých a 
slabozrakých v ČR, o.s. Tactus 2011 celostátní 70 000 Kč 

Centrum pro rodinu a 
sociální péči o.s. 

Projekt VÝZVA - služba OASA  
- podpora osobní asistence u dětí a mladých 
dospělých se zrakovým postižením Ostrava  100 000 Kč 

Český svaz zrakově 
postižených sportovců Plaváček 2011 celostátní 150 000 Kč 
Český svaz zrakově 
postižených sportovců Žákovská goalballová liga 2011 celostátní 70 000 Kč 
Český svaz zrakově 
postižených sportovců Kadet a junior 2011 celostátní 40 000 Kč 
Český svaz zrakově 
postižených sportovců Sportovní tábor 2011 celostátní 35 000 Kč 
DANETA, svépomocné 
sdružení rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí Hrajme si spolu - děti se zrakovým postižením 

Hradec 
Králové 15 000 Kč 

Domov pro mne, o.s.  
Osobní asistence u dvojčat se zrakovým a 
mentálním postižením  Brno 15 000 Kč 

KAFIRA o.s. Integrace 2011 
Moravskoslez
ský kraj  50 000 Kč 

Konzervatoř Jana Deyla 
a střední škola pro 
zrakově postižené 

Studijně poznávací zájezd do Anglie pro zrakově 
postižené studenty Konzervatoře Jana Deyla a 
střední školy pro zrakově postižené celostátní 50 000 Kč 

 
Krajská knihovna 
Karlovy Vary  

 
Kvalitnější služby pro nevidomé a slabozraké v 
Krajské knihovně Karlovy Vary  

 
Karlovarský 
kraj 

 
15 060 Kč 
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o.s. LORM - Společnost 
pro hluchoslepé  Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou celostátní 600 000 Kč 

o.s. LORM - Společnost 
pro hluchoslepé  

Sociálně aktivizační služby pro osoby s 
hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty a 
klubová setkání hluchoslepých celostátní 500 000 Kč 

o.s. LORM - Společnost 
pro hluchoslepé  

Lormolympiáda - 3. ročník sportovní a dovednostní 
soutěže osob s hluchoslepotou celostátní 30 000 Kč 

Občanské sdružení 
Apogeum Filmy pro nevidomé celostátní 250 000 Kč 
Občanské sdružení 
Apogeum 

Nácvik speciálních dovedností, zajištění školení a 
supervize nevidomého týmu Kavárny POTMĚ 2010 Praha 50 000 Kč 

Občanské sdružení OÁZA 
Hodonín  
- středisko speciálních 
služeb 

Festival Tolerance 2011  
- 12. ročník: přehlídka zájmové umělecké činnosti 
zrakově postižených občanů - ZUČ Hodonín 20 000 Kč 

Občanské sdružení 
Trojka Podpůrné terapie 

Havlíčkův 
Brod 60 000 Kč 

Okamžik - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých 

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově 
postiženým Praha 550 000 Kč 

Okamžik - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých Poradenské centrum celostátní 400 000 Kč 
Okamžik - sdružení pro 
podporu nejen 
nevidomých 

"NASLEPO" aneb podpora kulturních aktivit osob s 
těžkým zrakovým postižením  celostátní 250 000 Kč 

Sdružení Slepíši 
Dlouhodobý osvětový projekt  „HELE  LIDI“ pro 
děti základních a mateřských škol celostátní 110 000 Kč 

Společnost pro ranou 
péči, o.s. SPOLU 2011 - kurzy pro rodiny celostátní 150 000 Kč 

Středisko pro ranou péči 
Liberec, o.p.s. 

Zajištění programu stimulace zraku pro děti se 
zrakovým postižením v rámci služeb rané péče 
poskytovaných Střediskem rané péče SPRP Liberec 

Liberecký, 
Královéhrade
cký a 
Ústecký kraj 250 000 Kč 

Středisko pro ranou péči 
Plzeň, o.p.s. Přijedeme až k vám III. 

Plzeňský a 
Karlovarský 
kraj 220 000 Kč 

Středisko pro ranou péči 
Praha, o.p.s.  

Ambulantní stimulace zraku doplněná o terénní 
konzultace instruktorem stimulace zraku se 
zaměřením na děti s centrální poruchou zrakového 
vnímání 

Středočeský, 
Ústecký, 
Pardubický 
kraj a Praha 280 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Brno Zraková stimulace - světlo pro rodinu 

Jihomoravsk
ý, Zlínský 
kraj a 
Vysočina 250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP České Budějovice Znám a umím 

Jihočeský 
kraj a 
Vysočina 250 000 Kč 
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Středisko rané péče 
SPRP Olomouc 

 
Program stimulace zraku pro klienty Střediska 
rané péče SPRP Olomouc 

Olomoucký, 
Zlínský a 
Pardubický 
kraj 

 
250 000 Kč 

Středisko rané péče 
SPRP Ostrava 

Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým 
postižením 

Moravskoslez
ský kraj  250 000 Kč 

Tandem - Sdružení 
rodičů a přátel školy při 
ZŠ pro zrakově postižené 
a žáky s vadami řeči v 
Opavě Cítím, tedy jsem Opava 50 000 Kč 
Tandem - Sdružení 
rodičů a přátel školy při 
ZŠ pro zrakově postižené 
a žáky s vadami řeči v 
Opavě Sport nás baví celostátní 60 000 Kč 
TJ zrakově postižených 
ZORA PRAHA 

Cyklistická aktivita zrakově postižených pro rok 
2011 celostátní 20 000 Kč 

TJ zrakově postižených 
ZORA PRAHA  

Běžecké lyžování zrakově postižených pro rok 
2011 celostátní 20 000 Kč 

TJ zrakově postižených 
ZORA PRAHA  Eskymování nevidomých Praha  8 400 Kč 

TJ ZRAPOS Opava, o.s. 

Velikonoční turnaj  
- XVIII. ročník mezinárodního turnaje zrakově 
postižených sportovců v kuželkách celostátní 15 000 Kč 

Tyflocentrum ČR, o.p.s. Sociální rehabilitace pro zrakově postižené Karvinsko 30 000 Kč 
Užitečný život Fontána celostátní 5 280 Kč 
VIDEOR - občanské 
sdružení na pomoc 
mládeži 
 s vadami zraku 

Mezinárodní sportovní hry pro nevidomé a 
slabozraké žáky středních škol z ČR, Slovenska, 
Polska, Německa a Maďarska Brno 30 000 Kč 

VIDEOR - občanské 
sdružení na pomoc 
mládeži 
 s vadami zraku 

Stmelovací pobyt pro žáky prvních ročníků 
"Baldovec 2011" celostátní 29 400 Kč 

Základní škola a 
Mateřská škola pro 
zrakově postižené Plzeň Výzbroj pro běžecké lyžování školáků Plzeň 15 000 Kč 

Základní škola Dubá 
SPONKA - Společně Pomáháme Nevidomým 
KAmarádům Dubá 5 900 Kč 

Základní škola Dubá 
SPONKA - Společně Pomáháme Nevidomým 
KAmarádům Dubá 90 000 Kč 

Základní škola Kaplice 
Kompenzační pomůcka pro žáka se zrakovým 
postižením Kaplice 55 900 Kč 
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Kontaktní údaje: 
 
Nadační fond Českého rozhlasu 
Vinohradská 12 
120 99 Praha 2 
 
e-mail: svetluska@rozhlas.cz 
www.svetluska.net 
 
Sbírkové konto Světlušky: 99999 99999/0100, KB 
Provozní účet: 416 851 001/5500, Raiffeisenbank 
DMS: DMS SVETLUSKA na číslo 87 777, pro roční podporu ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA 

Ředitelka  
Martina Kaderková  

Zástupkyně ředitelky 
Šárka Jurásková 

Office manager 
Klára Ottlová  
 
Vedoucí grantových programů  
Finanční manažer  
Jiřina Nachtmannová 
 
Koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce, produkce 
Milada Jašová 
 
Vedoucí sbírky Světluška, fundraising  
Ivana Jančová 
 
Kampaně, Public Relations 
Věra Kaňková 
 
 
Spolupracovníci na projektech Nadačního fondu Českého rozhlasu (DPP, DPČ): 
Dominik Herr, Veronika Musilová, Ondřej Pecina 
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Partneři 2010 

 
Děkujeme všem, kdo s námi pomáhají. 
 
Děkujeme našim dárcům, dobrovolníkům, partnerům, kteří nás podporují finančně, svými produkty a 
službami, které nám poskytují zdarma či za symbolické částky a pomáhají nám tak šetřit prostředky. 
 
Děkujeme naší patronce Anetě Langerové, která provází Světlušku už 7 let. 
 
V neposlední řadě děkujeme Českému rozhlasu, který byl na začátku toho všeho. Ačkoliv Světlušce 
dnes pomáhají statisíce lidí z celé republiky, Český rozhlas, zřizovatel, je naší stálou oporou. 
 
Martina Kaderková 
ředitelka  
 
generální partner 
Finanční skupina AXA 
 
hlavní partner 
HERBADENT  
 
zřizovatel a hlavní mediální partner 
Český rozhlas 
 
nejvýznamnější dárci 
Český rozhlas, Lesy ČR, EBM Systém, Deloitte Advisory, Kimberly Clark, ČEPS, TECHNOLOGY 
 
partneři Kavárny POTMĚ  
SKANSKA, ILLY, Hotel Perla, Pietro Filipi, Auto 6 
 
partneři sbírkového dne  
DPD, Model Obaly, ADLER, QUEHENBERGER, G4S 
 
partneři koncertu pro Světlušku 
Česká televize, Český rozhlas 1 - Radiožurnál, Agentura Artshock, Nadace Vize 97, Pražská křižovatka,  
Rental Pro, Hotel Perla, Pietro Filipi, ADLER, Ambiente Restaurant Group 
 
Dlouhodobí partneři  
Audip, Copy General 
 
partneři Kalendářů pro Světlušku 
Agentura Antipol Brno, Model Obaly 
 
partner pro tisk 
SVS 
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Děkujeme za laskavou pomoc partnerům 
Activa, Coca Cola, Copy General, Eclipse Print, Fontana Watercoolers, Grantis, Juta, Lampy pro.cz, 
občanské sdružení Okamžik, Pebal, Ray Film, Rental pro, Student agency, Ters, Van Gillern 
 
Hlavní mediální partneři: 
Český rozhlas, Deník, Hospodářské noviny, OMD, MF Dnes, Mladá fronta, Lidové noviny 
 
Děkujeme mediálním partnerům: 
Aero, Blaník, Cinexpress (kina CineStar), Cinema, CLV ČR, Centrum.cz, Česká televize, Český rozhlas, 
ČTK, Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Economia (tituly Ekonom, Hospodářské noviny), Euro, 
euroAWK, Helpnet.cz, JCDecaux, Lucerna, Mafra (deníky Lidové noviny, MF Dnes), Mediacop (tituly 
Instinkt, Týden, Nedělní svět), Mediafax, MF Plus, Ořechovka, Palace Media (kina Palace Cinemas),  
Právo, kino Praha, Radio Impuls, Respekt, Ringier (tituly Reflex, Blesk pro ženy, Týdeník Televize), 
Rozhlas.cz, Screenvision (kina Cinema City, IMAX, Multi kino Ládví, Village Cinemas), kino Světozor, 
Týdeník Rozhlas, TV Nova, TV Prima, Xantypa a všem dalším, kteří nám pomáhají zviditelňovat naše 
projekty. 
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