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úvodní slovo ředitele

Nadační fond Českého rozhlasu a jeho sbírku Světluška 

jsem pozoroval vždy se zájmem a respektem  Díky řadě 

akcí jako jsou např  Noční běh pro Světlušku ve Stromov-

ce, Kavárna POTMĚ nebo sbírková akce V září Světlu-

šky září, jsem ji měl zařazenou mezi originální a v řadě 

aspektů unikátní projekty na české neziskové scéně  

Některých z nich jsem se účastnil a každý kontakt mě 

jen utvrdil, že mají jasný a srozumitelný cíl  Pomoc nevi-

domým a zrakově postiženým 

Zároveň se skláním před nevidomými, které jsem po-

znal, za jejich neskutečnou hladinu optimismu  Ten jim 

můžeme jen závidět  Připadá mi, že smysl pro humor 

a obecně nadhled je jejich velmi častou charakteristikou  

To, co jim příroda nebo osud ubraly na zraku, jim nadělily 

zase jinde  U řady z nich bychom se měli učit, co je to ra-

dost ze života, pozitivní nálada a životní energie, kterou 

rozdávají kolem sebe 

Jedna z mých dobrých známých neúnavně Světlušku 

podporuje tak, že se několik posledních let velmi dobře 

orientuji v tom, jak se dá přispět na sbírku nebo kde 

zrovna stojí Kavárna POTMĚ na cestě  Ano, to je ten vel-

ký černý autobus, který brázdí česká a moravská města 

a dává možnost prakticky nahlédnout do světa nevido-

mých, kteří vás rádi v této netradiční kavárně na kolech 

obslouží v černočerné tmě „od nevidim do nevidim“  

Znáte lepší možnost, jak aspoň na malou chvilku velmi 

reálně vstoupit do světa nevidomých?

Ale nejen nevidomí, také humanitární a sociální pomoc 

je úlohou Nadačního fondu Českého rozhlasu  Proto byl 

Nadační fond velmi aktivní v rámci pomoci po letních 

povodních v roce 2013  Díky solidaritě lidí a řadě akcí 

na podporu povodňové sbírky se vybralo 12,5 milionů 

korun, kterými bylo podpořeno přes 350 rodin v zapla-

vených oblastech  K tomu dalších 10,5 milionu korun 

pomohlo stovkám nevidomých jednotlivců se zrakovým 

postižením i neziskovým organizacím, bez kterých by 

nevidomí měli život složitější  Partnerům, podporova-

telům i drobným dárcům, prostě všem, kteří minulý rok 

nějakým svým dílem Světlušku a Nadační fond podpořili, 

patří velký dík  

Mám proto velkou radost, že mohu říct: „Jsem součás-

tí této velké světluščí rodiny “ Obdivuji to, co Nadační 

fond dokázal za posledních 13 let a jsem rád, že naším 

zřizovatelem je respektovaná instituce, jakou je Český 

rozhlas  Zároveň ale vidím řadu výzev, které jsou před  

námi  Jedna z opravdu velkých jsou technologie   

Pokud jsou vhodně použité, zjednodušují lidem život, 

přinášejí nové zážitky nebo nás třeba vrací do kontak-

tu s přáteli, kteří jsou na druhém konci světa  Pojďme 

společně pomáhat obohacovat svět nevidomých  

o nové zážitky a pomáhat tam, kde je potřeba,  

i v roce 2014  

 

V Praze dne 12  června 2014

S úctou

Přemysl Filip 

ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu
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Světluška, tradiční sbírkový projekt Nadačního  

fondu Českého rozhlasu, v roce 2013 oslavila desáté 

narozeniny  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  Svět-

luška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi 

špatně, na jejich cestě k samostatnosti 

Během jedenácti let se do projektu zapojilo 66 tisíc  

dobrovolníků a na pomoc potřebným bylo rozděleno více 

než 90 milionů korun  V roce 2013 se toto číslo navýšilo  

o dalších 10,5 mil. Kč * 

Benefiční akce jako Noční běh pro Světlušku, Kavárna  

POTMĚ, sbírkový den V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ či  

benefiční koncert Světlo pro Světlušku přináší nevidomým 

pomoc, díky které mohou žít smysluplný život a cítit se 

užiteční  

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků od 1  1  do 31  12  2013

Světluška
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NoČNí běh pro SvětlušKu 
Už podruhé na jaře běžci rozsvítili pražskou Stromov-

ku  S čelovkou jich na start dorazilo téměř 2 000, aby 

pomohli nevidomým a dokázali, že i běhat ve tmě má 

smysl  Na startu se sešli vidící i nevidomí, běžci i chodci, 

rodiče s dětmi, pejskaři i cyklisti  Roli trasérů pro nevi-

domé si vyzkoušela Aneta Langerová a čeští olympionici 

Vavřinec Hradilek a David Svoboda  Druhý světluščí 

běh si nenechali utéct ani herci Pavel Nový, desetibojař 

Tomáš Dvořák, zpěvák Matěj Ruppert, nevidomí zpěváci 

Mário Bihári, Ráchel Skleničková, Nelinka Franková  

a také moderátoři České televize a Českého rozhlasu, 

nevidomí paralympionici či tým floorbalistek našeho 

hlavního partnera společnosti Herbadent, s r o  

Všichni společně vytvořili obrovský, nádherně se vlnící 

roj „Světlušek“, který na pomoc nevidomým přinesl část-

ku 726 488 Kč  Děkujeme Jakubovi Herešovi, Davidu 

Podholovi a Martinu Skálovi, kteří s tímto úžasným 

nápadem v roce 2012 přišli a také ho s pomocí dalších 

zapálených nadšenců zrealizovali  Máme velkou radost, 

že Noční běh pro Světlušku se těší rostoucímu zájmu 

sportující i nesportující veřejnosti – v porovnání s prvním 

ročníkem se ho zúčastnilo dvakrát tolik lidí a přinesl více 

než dvojnásobný výtěžek do sbírky Světluška na pomoc 

nevidomým 

PODĚKOVÁNÍ PARTNeRůM NOČNÍHO 
BĚHU PRO SVĚTLUŠKU 

Děkujeme hlavnímu partnerovi běhu společnosti eSA-

TRADe s r o , výhradnímu zastoupení značky ISOSTAR, 

která na realizaci tohoto projektu věnovala finanční 

dar ve výši 150 000 Kč a také zajistila občerstvení pro 

účastníky  Běh by se nemohl uskutečnit také bez další fi-

nanční pomoci těchto partnerů – ARMADA FILMS, s r o , 

Boogie Films s r o , Brothers s r o , etnetera a s ,  

FILMSeRVICe a s , Nomad Films s r o , savage tv s r o , 

SKALIN & LAYOUT s r o , Slevomat cz, s r o , Target  

Pictures  Production, s r o , Universal Production  

Partners, a s  Poděkování také patří agentuře  

YOUNG & RUBICAM Praha s r o  a dále partnerům,  

kteří nám věnovali své produkty či služby zdarma  

nebo se slevou – TOI TOI Sanitární systémy s r o ,  

Hervis sport a móda s r o , IDSYS s r o  a dalším 

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013
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KavárNa potMě
„Byl to velmi nevšední a silný zážitek, najednou musíte 
používat jiné smysly, především hmat, sluch a fantazii  
Také jsem se seznámila s kavárnicí Katkou, mohla jsem 
si sáhnout na její vlasy a její ruce a představovat si, jak 
vypadá  Ona mi pak řekla, užijte si světlo, a to mi vehnalo 
slzy do očí,“ popsala svůj první zážitek z kavárny herečka 

eliška Balzerová  Právě ona a Aneta Langerová přestřihly 

pásku deváté Kavárny POTMĚ na Ovocném trhu v Praze, 

aby vzápětí jako první ochutnaly vyhlášenou černou kávu  

Originální projekt Kavárny POTMĚ vznikl, aby pomohl 

nám vidícím přiblížit svět nevidomých a představil je  

v jiné roli – roli těch, na kterých jsme my vidící v kavárně 

odkázaní, kteří se stávají našima očima  Oni jsou ti, kteří 

nám tady nabízejí svoji pomoc a na něž se můžeme při 

pohybu ve tmě spolehnout  

Dnes již tradiční projekt Kavárny POTMĚ byl poprvé před-

staven v roce 2006 na MFF Karlovy Vary, kde se kavárna 

stala jedním z 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, herce 

Viktora Preisse, Ivana Trojana, Jiřinu Bohdalovou, Simonu 

Stašovou, elišku Balzerovou a mnoho dalších 

Její návštěvou lidé přispěli Světlušce 170 Kč a jako pa-

mátku na nevšední zážitek si odnesli hrneček  

K propojování světů vidících a nevidomých dochází nejen 

pod střechou Kavárny POTMĚ, ale také na ní  Na improvi-

zovaném „pódiu“ se potkávají vidící a nevidomí hudeb-

níci – loni pro návštěvníky hrál a zpíval hudebník Márdi 

z Vypsané fixy a talentovaný nevidomý kavárník Lukáš 

Kakara  Naopak pod střechou, uvnitř černočerné tmy, 

vystoupila s kytarou Aneta Langerová, která se navíc 

na jedno odpoledne proměnila v roli číšnice  Návštěvníci 

kavárny také měli možnost vidět ukázky výcviku asistenč-

ních a vodících psů z Pestré společnosti – organizace, 

která tyto služby pro nevidomé či jinak zdravotně posti-

žené klienty poskytuje  

Vychutnat si svoji kávu potmě a alespoň na chvíli si vyz- 

koušet vnímat svět bez pomoci jednoho z nejdůležitějších 

lidských smyslů - zraku, bylo možné od 13  do 30  června 

v čase „od nevidim do nevidim“  

benefiční akce v roce 2013
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KavárNa potMě Na ceStě 
V roce 2013 se Kavárna POTMĚ v historicky prvním zatemněném autobusu už podruhé vydala na turné po regionech 

České republiky, aby svět nevidomých přiblížila i lidem za hranicemi hlavního města 

SVĚT NA PALUBĚ AUTOBUSU

Na palubě autobusu uvidí návštěvníci svět novýma očima  

Stačí se nechat vést a důvěřovat těm, pro které je tma 

běžnou součástí jejich života  Sehraný tým nevidomých 

kavárníků Vás usadí do jednoho ze šesti kupé a dříve,  

než Vám donesou černou kávu, můžete objevovat 

organické, ladné tvary prostoru, ve kterém se nacházíte  

Každé kupé je očalouněno materiálem s jinou struktu-

rou, aby podněcovalo fantazii  Orientace v černočerném 

prostoru je možná jen po hmatu  Právě díky tmě ale brzy 

zjistíte, že vnímat svět jinak než očima může být nečeka-

ně obohacující  

Autobus před jeho druhým turné pokřtili a prvními pasa-

žéry na palubě byli Aneta Langerová, Ivana Chýlková, Jiří 

Macháček, Bára Hrzánová, Ondřej Brzobohatý a Saša Ra-

šilov  Po své první zastávce v Praze se pak autobus vydal 

na cestu do regionů, aby mohl přivítat další návštěvníky   

KDe JSTe MOHLI AUTOBUS POTKAT 

První zastávkou po Praze byl Zlín, kde se Kavárna POTMĚ 

představila návštěvníkům Zlín film festivalu pro děti  

Odtud pak autobus zamířil do Ostravy a pokračoval dále 

do Liberce, na Open Air Festival v Panenském Týnci, do 

Brna, na festival Jičín – město pohádky a svoji čtyřměsíč-

ní pouť zakončil v Olomouci na festivalu VZÁŘÍ  

KAVÁRNA POTMĚ V ČÍSLeCH

V roce 2013 přinesla Kavárna POTMĚ Světlušce  

1 272 634 Kč a v Praze a regionech ji navštívilo  

6 262 lidí, kterým nevidomí číšníci uvařili 8 256 nápojů  

Speciální autobus najezdil 3 tisíce km a navštívil 8 míst  

V roce 2014 pokračujeme dál! Sledujte naši cestu na 

Facebooku Světlušky!

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? Před-

stavte si, že už nikdy neuvidíte své blízké, nepřečtete 

noviny, zabloudíte na ulici a nebudete vědět, koho se 

zeptat  Žijeme ve světě zaměřeném na vizuální informa-

ce, 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 

benefiční akce v roce 2013
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Takovou smysluplnou pomoc, která nevidomým umožňuje 

žít lépe a samostatně, 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? Pohybo-

vat 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  Ostatní smysly jsou v naprosté 

tmě zjitřené, možná právě proto se nám v kavárně vše 

zdá trošku hlasitější, než jsme zvyklí  

VNÍMAT SVĚT JINýMA OČIMA

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 nezapomene-

te, 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  

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  Se světlem Vás totiž dovnitř nepustíme  

Leda se Světluškou a Kavárna POTMĚ je jediné místo, 

kde nesvítí… Otevření kavárny předchází intenzivní 

školení  Nejprve se musí všichni kavárníci naučit dokona-

le zvládnout prostor  Pomáhají jim speciální značky na 

podlaze, na stěnách, krokování  Vzdálenost také odhadují 

podle toho, jak se od stěn odráží zvuk  Ale když je kavár-

na 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 pracov-

níky  V české Kavárně POTMĚ se o Vás nevidomí postara-

jí od začátku do konce  Mají přehled o obsazenosti stolů, 

ke kterému Vás dovedou, a pravé italské espresso Vám 

připraví na profesionálním kávovaru  

Vidící pracovníci jsou pak pouze u stolečku s placením, 

které probíhá po opuštění kavárny už venku na světle  

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013
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a jaK to fuNguje?
MAGNeTICKÁ TABULe

Před Kavárnou POTMĚ Vás vítá hosteska  Hned ví, ke 

kterému stolu Vás nechá odvést  Na magnetické tabuli  

si hmatem zaznamenává, jak lidé do kavárny přichází  

a odchází  Než vstoupíte do neznáma, krátce Vám před- 

stavuje Světlušku, do jejíž sbírky přispíváte zakoupe-

ním kávy a hrníčku  Pak Vás seznámí s tím, jak to uvnitř 

kavárny funguje a vyzve Vás, abyste se zbavili jakéhokoli 

zdroje světla  I nepatrné světlo z ciferníku hodinek by to-

tiž mohlo zkazit zážitek ze tmy nejen Vám, ale i ostatním 

návštěvníkům kavárny  

VZHůRU DO TMY

Pak už se Vás ujímá průvodce, který Vás spojí do vláčku,  

a můžete spolu s ním vyrazit do tmy  Procházíte po-

stupně třemi dveřmi  Až za těmi posledními je naprostá 

tma  Troje dveře brání tomu, aby dovnitř prosvitl byť jen 

pramínek denního světla  Kavárna je sestavená z pěti 

propojených kontejnerů a je potřeba ji vždy perfektně 

utěsnit  O to, aby v ní cirkuloval vzduch, se pak stará ně-

kolik klimatizací, které obzvláště v parných letních dnech 

jedou na plný výkon  

ŠeSTIBOD BRAILLOVA SLePeCKéHO PÍSMA 

V kavárně je celkem šest stolů ve tvaru šestibodu Braillo-

va slepeckého písma  Každý stůl má své číslo a průvodci 

tak mají perfektní přehled o tom, kde hosty usazují  Ke 

stolu Vás odvádí po obvodu kavárny  Jejím středem vedou 

speciální značky, po kterých se pohybují výhradně číšníci  

To proto, aby se při roznášení horkých nápojů v kavárně 

nesrazili s průvodcem vedoucím hosty  Když Vás průvodce 

usadí ke stolu, ještě Vám sdělí jméno „Vašeho“ číšníka, 

který Vás bude obsluhovat, a pak se zase vydává ven, aby 

mohl do kavárny zavést další návštěvníky  

CUKReM UŽ Se MUSÍTe STReFIT SAMI

„Dobrý den, jmenuji se Katka a budu vás dnes obslu-

hovat,“ ozve se příjemný dívčí hlas  „Mohu Vám nabíd-

nout silné italské espresso, čaj nebo léčivé bylinné víno 

Condurango  Budete si ke kávě přát mléko nebo cukr?“ 

ptá se  „Uprostřed stolu můžete odložit to, co nepotřebu-

jete, 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 eliš-

ky  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 svět-

lo  Je oslepující  Zase vidíte  Máte pocit, že už víte, jaké to 

je  Ale víte? Zažili jste tmu, ze které můžete kdykoli odejít  

Jaké to je skutečně nevidět, jen tušíte  Ale až příště na 

ulici potkáte 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 nevido-

mé provází, pokud to tak oni chtějí a potřebují 
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Z NávštěvNí KNihy  
KavárNy potMě
„Pán Bůh s námi “   václav havel

„Uviděl jsem nekonečno “   Miloš forman 

„Díky, že jsem mohla být s mámou ve světě, který není 
smutný, ale veselý “   Simona Stašová

 „Díky Světlušce za tuto zkušenost  Na člověka padne  
klid a odpadnou společenské tlaky, nemusíte klábosit, 
můžete jen tak sedět a koukat    do tmy  A je to víc, než 
by se mohlo zdát  A kávu si vychutnáte úplně jinak “   
anna polívková

„Rozsvítili jste mi nový svět  Děkuji “   Katka

„Byla jsem, neviděla jsem, zvítězila jsem – krásné pozná-
ní… Díky “   leona

„Přeji Světlušce hodně oleje do lampiček, aby nám svítila 
dlouho do tmy dnešních dnů  Děkuji, že jste, děkuji za 
úžasné kafe a to vše ze srdce “   jana

„Tma jako káva černá, kavárně navěky věrná “  Mařenka

„Neuvěřitelný zážitek  Nečekala bych, že věci neviděné 
mohou předčit věci viděné  Děkuji moc “   lili

„I ve tmě je světlo – z lidských srdcí!“   luboš d.

PODĚKOVÁNÍ PARTNeRůM  
KAVÁRNY POTMĚ

Děkujeme společnosti Skanska a s  za zapůjčení pěti 

stavebních kontejnerů, ze kterých je kavárna sestavena, 

společnosti Le PATIO INTeRNATIONAL s r o , distributo-

rovi značky ILLY, děkujeme za to, že můžeme připravovat 

kávu na jejich profesionálních kávovarech a že nám zdarma 

poskytují suroviny  Děkujeme hotelu Perla za ubytování 

pro nevidomé kavárníky a za laskavou péči a příkladnou 

asistenci celého personálu  Děkujeme společnosti FORD 

MOTOR COMPANY, s r o  za zapůjčení vozidla, Coca-Cola 

HBC Česká republika, s r o  za džusy a firmě FONTANA 

WATeRCOOLeRS s r o za vodu, AReS GROUP s r o  za 

poskytnutí ostrahy, pietro filipi s r o  za trička s potiskem 

Světlušky, tiskárně SVS spol  s r o  a FeLCO Praha spol   

s r o  za tiskové materiály, firmě BOSS TIMeR spol  s r o   

za výrobu triček a firmě M-POWeR s r o , která nám vyro-

bila žetony  Obrovské poděkování patří hlavním partnerům 

Světlušky – finanční skupině AXA Česká republika s r o  

a společnosti Herbadent s r o  – z jejich prostředků bylo 

uhrazeno vše, co nebylo možné zajistit zdarma 

PODĚKOVÁNÍ PARTNeRůM  
KAVÁRNY POTMĚ NA CeSTĚ

Děkujeme společnosti  ARRIVA PRAHA s r o , která 

Světlušce darovala kloubový nízkopodlažní autobus – 

model SOR NB 18  Projekt interiérové přestavby zdarma 

vypracovalo architektonické studio pha v čele s architek-

tem a nadšencem Markem Deylem  Přestavbu, kterou 

financovala finanční skupina AXA Česká republika s r o , 

realizovala firma Bomita s r o  Děkujeme společnosti 

FORD  MOTOR COMPANY, s r o , která nám zapůjčila 

doprovodné vozidlo na výjezdy s Kavárnou POTMĚ  Suro-

viny poskytla a profesionální kávovary zapůjčila společ-

nost Le PATIO INTeRNATIONAL s r o , distributor značky 

ILLY  Nealkoholické nápoje dodala společnost Coca-Cola 

HBC Česká republika, s r o  a FONTANA WATeRCOOLeRS 

s r o , ostrahu zajistila společnost AReS GROUP s r o  

Tiskoviny vytiskly společnosti SVS spol  s r o  a FeLCO  

Praha spol  s r o  Všechny služby a produkty poskytli 

partneři Světlušce zdarma či za symbolické částky  

Poděkování patří samozřejmě hlavním partnerům 

Světlušky – finanční skupině AXA Česká republika s r o  

a společnosti Herbadent s r o , a dále partnerům ČSOB 

a s  a firmě elekom a s , kteří uhradili vše, co nebylo 

možné zajistit zdarma 
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v Září SvětlušKy Září
9 –11  ZÁŘÍ  |  SBÍRKOVé DNY

Po tři zářijové dny rozzářily ulice našich měst statisíce 

malých i velkých Světlušek  Poznali jste je podle tykadel, 

která spolu s plackou „Svítíš?“ a náramky nabízelo na  

6 000 dobrovolníků v kostýmu broučka  Světluškami se 

na chvíli stali také Bára Hrzánová s Radkem Holubem, 

Jolana Voldánová, Dana Batulková, Lucie Výborná,  

Martina Kociánová, Richard Nedvěd a Petr Vágner 

Do sbírky se nově zapojily mateřské školy, jež nabízely 

tykadla a magnetky a ve kterých se děti mohly díky me-

todice od Světlušky hravou formou seznámit s tím, jaké 

to je, když někdo nevidí  Dárci mohli Světlušku podpořit  

i ve vybraných knihovnách, které nabízely k prodeji zálož-

ky a pravítka  

Během září se také konaly různé doprovodné akce, jako 

např  Den pro Světlušku ve Frenštátě pod Radhoštěm  

Centrum volného času uspořádalo „Benefici pro Světluš-

ku“  Součástí celodenního programu byla improvizovaná 

kavárna ve tmě, vystoupení taneční skupiny, autorské 

čtení a večer vyvrcholil klavírním koncertem nevidomého 

klavíristy Petra Bazaly  V průběhu benefice se prodávaly 

sbírkové předměty a celý výtěžek byl věnován do zářijové 

sbírky v ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ 

Lidé, kteří si koupili některý ze sbírkových předmětů, 

přispěli dobrovolníkům do lucerniček částkou  

5 006 385 Kč  Všem Světluškám, dobrovolníkům a dár-

cům srdečně děkujeme!

NAPSALI JSTe NÁM

 „Je to akce, kterou naše škola podporuje již dlouhodobě 
a za sebe konstatuji, že se mi líbí Vaše spolupráce  
s Českým rozhlasem a TV  Lidé o ní vědí a to je dobře, že 
je takto prezentována  Děkuji i Anetě Langerové a všem, 
kteří akci organizují,“ napsala nám Miluše Tošková ze 

Střední školy hotelnictví a služeb, VOŠ z Opavy 

„Jako koordinátorka projektu Světluška na naší škole 
jsem Vám chtěla poděkovat za několikaletou úspěšnou 
spolupráci – Světluška u nás patří k nejoblíbenějším soci-
álním projektům  Studenti se do něj zapojují rádi a větši-
nou s velkým nasazením  Myslím si, že je pro ně účast na 
akci skvělou zkušeností  A určitě nás všechny hřeje pocit, 
že jsme mohli pomoct jiným lidem ke kvalitnějšímu životu  
Těšíme se na další spolupráci,“ zaznělo od Libuše Pawla-

sové z Obchodní akademie, Střední pedagogické školy, 

Vyšší odborné školy cestovního ruchu a Jazykové školy  

s právem státní jazykové zkoušky z Hradce Králové  

„Do dalších let Vám všem přeji hodně zdaru  Za ty roky, 
co jsem se Světluškou spolupracovala, jsme určitě s na- 
šimi příspěvky pomohli  Jak jsem již psala, vždy jste to 
měli bezva zorganizované, ale přesto i ve škole s tím byla 
spousta práce a to si jen tak nikdo neuvědomil  Toto byl 
můj poslední ročník  Snad se třeba s některými z Vás  
potkám osobně a poděkujeme si navzájem  Každé 
postižení a vážná nemoc jsou smutné, ale pokud člověk 
nemůže vidět kolem sebe tu krásu a jaké barvy dokáže 
vytvořit příroda, rozkvetlé louky, zasněžené vrcholky hor, 
moře, památky, kamarády a sám sebe, je to velmi smut-
né, a proto jsem se tomu roky věnovala  Hodně zdaru ve 
Vaší záslužné práci,“ popřála Světlušce Jana Dolníčková 

ze Střední školy zemědělské a VOŠ z Chrudimi 

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013

PODĚKOVÁNÍ PARTNeRůM SBÍRKOVýCH 
DNÍ V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ 

Světluška děkuje svým hlavním partnerům – finanční sku-

pině AXA Česká republika s r o , která již osmým rokem 

přispívá na zajištění projektu, a společnosti Herbadent 

s r o , která umožňuje Světluškám rozletět se do republiky 

už pátým rokem  

Sbírka by se ani v tomto roce nemohla uskutečnit bez po-

moci partnerů, kteří Světlušce zdarma nebo za symbolické 

částky poskytují své služby nebo věcná plnění  Společnost 

Model Obaly, a s  již jedenáctým rokem vyrábí originální 

kostýmy – papírová křídla a lucerničky, podle kterých se 

poznají světluščí dobrovolníci  Společnost Direct Parcel 

Distribution CZ s r o  jedenáctým rokem distribuuje několik 

tun sbírkových předmětů do škol v celé ČR, společnost 

G4S Cash Solutions (CZ), a s  má pak na starosti bezpečný 

svoz pokladniček a počítání výtěžku  Poděkování dále pat-

ří společnosti SVS spol  s r o , která pro Světlušku zdarma 

zajistila veškeré tiskové materiály a dalším partnerům, bez 

jejichž pomoci bychom se při organizaci sbírky neobešli: 

Quehenberger logistics CZe s r o , ZDM s r o , Antonín 

Hrad, Magistrát hlavního města Prahy, BOSS TIMeR spol  

s r o , COPY GeNeRAL s r o , FeLCO Praha spol  s r o , 

JIROUT ReKLAMY s r o , FORD MOTOR COMPANY, s r o , 

GRANTIS, s r o , JUTA a s , TeRS, spol  s r o , MeDIAPOINT 

PRAHA s r o , PeBAL s r o, RAYFILM s r o , VAN GILLeRN 

s r o  a eLTODO a s  Děkujeme 

Světluška děkuje nejúspěšnější škole, kterou byla škola 
Kavčí hory – Mš, Zš a Soš služeb s výtěžkem 114 697 Kč. 
Nejúspěšnější dobrovolnickou dvojicí byly stejně jako 
v minulých letech lenka vorlíčková a lenka šebíková, 
které nasbíraly do kasiček 20 000 Kč. děkujeme!
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beNefiČNí veČer Světlo  
pro SvětlušKu  
(živě na ČT1 a Radiožurnálu) 

V sobotu 2  listopadu Světluška rozzářila pražskou Lucer-

nu i statisíce domovů, ve kterých se diváci prostřednic-

tvím svých obrazovek či rozhlasových přijímačů přidali  

k oslavám jejích 10  narozenin 

Na jubilejním koncertu Světlo pro Světlušku spolu na jed-

nom podiu zářili vidící a nevidící – známí zpěváci a zatím 

neznámí, ale velmi talentovaní nevidomí interpreti  Mezi 

gratulanty byli také přední čeští herci, kteří Světlušku pod-

porují řadu let  Celkem se na podiu vystřídalo 220 účinkují-

cích, 160 z nich tvořil velký Světluščí sbor 

Slavnostní večer dotvořily nádherné reportáže Olgy 

Špátové  Zatímco Aneta Langerová si vyzkoušela hrát 

poslepu fotbal s fotbalovým týmem pro nevidomé Avoy 

MU Brno, elišku Balzerovou pozval na návštěvu a opékání 

buřtů nevidomý kavárník Zdeněk Rybák  Ten v přenosu za-

vtipkoval, že by se chození na návštěvu „poslepu“ mohlo 

ujmout  Lidé by nemuseli tolik uklízet  

Diváci se mohli podívat též za Lukášem Kubkem do Zno-

jma, kterému Světluška přispívá na pedagogickou asis-

tentku, aby mohl chodit do běžné školy  Chlapec, který se 

opravdu umí radovat ze života a touží cestovat a ochut- 

nat všechny čaje světa, potěšil diváky písní Voda v dopro-

vodu Jiřího Pavlici a Hradišťanu  

Oslavy 10  narozenin Světlušky se nesly ve znamení 

tance  Koncert zahájila Aneta Langerová s nevidomým ta-

nečníkem Alešem Příborským tangem  Později do Lucerny 

přímo ze StarDance s písní Don t́ worry be happy přitančili 

Matěj Ruppert a Ondřej Brzobohatý  Přidali se k nim Vojta 

Dyk a vynikající nevidomý zpěvák Martin Svátek  Lucernu 

rozhýbala také Bára Hrzánová a talentovaný Mário Bihári  

Avšak netančilo se jen tento večer, nýbrž v různých kou-

tech České republiky, a to již od září 

Taneční klip ze Staroměstského náměstí, na kterém se  

k tanci přidaly i osobnosti StarDance Dana Batulková, 

Matěj Ruppert, Roman Vojtek, Jolana Voldánová, Petr Ča-

dek a Aneta, shlédli diváci během přímého přenosu  Píseň 

Jdem tmou pro tuto speciální příležitost nazpívala Aneta 

Langerová s nevidomým Radimem Vojtkem a v Lucerně 

měla premiéru před publikem  

Po celý večer posílali dárci z celé České republiky Svět-

lušce dárcovské esemsky a prostřednictvím call centra 

sdělovali výši daru, kterou po skončení pořadu přispějí 

na konto Světlušky deset devítek 99999 99999 / 0100  

Během 80 minut se podařilo shromáždit téměř 3,3 mil. Kč  

Další prostředky pak štědří dárci posílali na sbírkové konto 

i po skončení koncertu  Telefony zvedaly osobnosti jako 

Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová, Hana Maciuchová, Viktor 

Preiss, Pavel Nový, Lucie Výborná, Bára Hrzánová, Saša 

Rašilov a Vanda Hybnerová  

Tradičně předali Světlušce v závěru večera symbolické še-

ky hlavní partneři – finanční skupina AXA Česká republika 

s r o  předala šek ve výši 1 000 000 Kč, Herbadent s r o  

pak daroval 1 071 242 Kč  

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013
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A kdo vše na koncertě, který živě přenášela ČT1 a Radio-

žurnál, vystoupil? Večerem provázela dvojice Adela Ba-

nášová a Pavel Liška  Světlo pro Světlušku přišli rozsvítit 

Aneta Langerová, Hana Maciuchová a Viktor Preiss, Marta 

Kubišová s klavírním doprovodem Petra Maláska, Tatiana 

Vilhelmová a Ivan Trojan, Jana Kirschner a Roberto Lombi-

no, Vojta Dyk, Matěj Ruppert, Ondřej Brzobohatý a Martin 

Svátek, BUTY a Kája Leskovec, Jiří Pavlica a Hradišťan  

s Lukášem Kubkem, Bára Hrzánová a Mário Bihári s ka-

pelou Bachtale Apsa, Ráchel Skleničková a Adam Blažek, 

tanečník Aleš Příborský, Radim Vojtek, Zdeněk Rybák, 

Katka a Jan Hegrovi, Nela Franková, Saša Rašilov a Van-

da Hybnerová, smyčcový kvartet Kvintesence Quartet, 

kapela Anety Langerové ve složení Jakub Zitko, Ludvík 

Kulich, Adam Koller a Jakub Vejnar, sbory Canti di Praga, 

Kühnův dětský sbor pod vedením elišky Hrubé Toperc-

zerové, Carillon, děti Školy J  Ježka pod vedením Hany 

Tenglerové a ZŠ pro zrakově postižené na nám  Míru pod 

vedením Veroniky Jurišové, v call centru usedli Ivan Trojan, 

Tatiana Vilhelmová, Hana Maciuchová, Viktor Preiss, Pavel 

Nový, Lucie Výborná, Bára Hrzánová, Saša Rašilov, Vanda 

Hybnerová, Olga Sommerová, Lucie Výborná, Pavel Nový 

a Jiří Chum  

PODĚKOVÁNÍ PARTNeRůM BeNeFIČNÍHO  
VeČeRA SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU

Ani tentokrát bychom se neobešli bez pomoci partnerů, 

kteří poskytují Světlušce zdarma nebo za symbolické část-

ky své služby a produkty  Benefiční večer se uskutečnil  

v prostorách pražské Lucerny, které Světlušce za zvý-

hodněných podmínek pronajala firma FAN & TOM s r o  

Ozvučení a osvětlení koncertu zajistila společnost ReN-

TAL PRO s r o , led panely zapůjčila firma ledvision s r o  

Kostýmy pro Světluščí sbor a nevidomé sólisty vyrobila 

společnost pietro filipi s r o , šaty pro Anetu Langerovou 

navrhla a ušila Klára Nademlýnská, česání a líčení účin-

kujících zajistila firma BOMTON STUDIA a s  Hotel Perla 

poskytl ubytování účinkujícím a nevidomým interpretům, 

PARKHOTeL Praha pak pro realizační tým koncertu  Ob-

čerstvení pro účinkující zajistily společnosti AMBI CZ s r o , 

Coca-Cola HBC Česká republika, s r o  a FONTANA WATeR-

COOLeRS s r o  Rekvizity pomohla zajistit firma Identifi-

kační systémy, s r o  a AlifeStyle s r o  Digitální křídlo za-

půjčila firma NOMADS OF PRAGUe s r o , speciální kameru 

pak firma STeADI s r o  Na zajištění květin pro výzdobu 

koncertu se podílela firma Lucernička Flowers  Ostrahu 

zabezpečila společnost AReS GROUP s r o  FORD MOTOR 

COMPANY, s r o  zapůjčil vůz na převoz materiálu a zásob 

a taxi služba TICK TACK s r o  poskytla odvozy účinkujících 

a realizačního týmu  Poděkování dále patří společnosti 

SVS spol  s r o , která pro Světlušku zajistila tiskové ma-

teriály  S tiskem pomohla také společnost FeLCO Praha 

spol  s r o  Také děkujeme všem mediálním partnerům, 

kteří nám pomohli se zviditelněním benefičního večera 

Světlo pro Světlušku, především děkujeme hlavním medi-

álním partnerům Českému rozhlasu a České televizi 

Benefiční večer pořádal Nadační fond Českého rozhlasu  

ve spolupráci s Agenturou Art Shock (management  

Anety Langerové)  

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013
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KaleNdáře  
pro SvětlušKu 
Několikátým rokem mohou lidé přispět do sbírky Světluš-

ka zakoupením nástěnného kalendáře, jehož prodej zajiš-

ťuje agentura ANTIPOL BRNO, spol  s r o  a jejich výrobu 

firma Model Obaly a s  Po kalendářích s reprodukcemi 

ilustrací a obrazů Jiřího Trnky, Naděždy Kotrčové, Oldřicha 

Jelena, Josefa Čapka a Barbary Issa Wagnerové vznikl pro 

Světlušku kalendář na rok 2014 s ilustracemi Františka 

Tichého  

V pražském knihkupectví NeoLuxor na Václavském ná-

městí pokřtily Kalendář pro Světlušku na rok 2014 Aneta 

Langerová společně s Helenou Musilovou, ředitelkou sbír-

ky moderního a současného umění Národní galerie  

v Praze  

Kalendář bylo možné zakoupit ve vybraných knihkupec-

tvích a galeriích na celém území České republiky či objed-

nat u agentury ANTIPOL BRNO, spol  s r o 

 Jejich náklad byl však velmi rychle rozebrán 

celkový výtěžek z prodeje kalendářů byl 144 975 Kč.  

PODĚKOVÁNÍ PARTNeRůM

Děkujeme agentuře ANTIPOL BRNO, spol  s r o , společ-

nosti Model Obaly, a s  a dědicům Františka Tichého, kteří 

Světlušce zdarma poskytli reprodukce ilustrací  Poděková-

ní také patří Národní galerii v Praze, která pomáhala  

s výběrem ilustrací do kalendáře 

filM olgy špátové  
o Světlušce 
Na konci roku 2013 dostala Světluška krásný dárek – 

dokumentární film Olgy Špátové PO TMĚ SVĚTLO  Film 

o statečných lidech, kteří nás navzdory svému hendike-

pu obdarovávají, se natáčel několik let a jeho výrobu 

financovala Česká televize, která jej také na Štědrý večer 

odvysílala v premiéře  DVD s filmem a dalšími bonusový-

mi materiály vydal Nadační fond Českého rozhlasu a jeho 

zakoupením mohou lidé přispět do sbírky Světluška na 

pomoc nevidomým 

Před samotnou premiérou v České televizi Světluška 

uspořádala předpremiéru filmu v kině Atlas, kam pozva-

la všechny, kteří se na filmu podíleli, a také své přátele 

a partnery  Nebylo to jen dojetí, co bylo možno číst ve 

tvářích všech přítomných po shlédnutí filmu  Byl to přede-

vším obdiv a úcta k lidem, kteří i přes svůj hendikep v po- 

době těžkého zrakového postižení neztratili chuť do živo-

ta a rozdávají kolem sebe optimismus, který bychom jim 

my vidící mohli závidět  

Na setkání u příležitosti předpremiéry rozdávala dárky 

také Světluška, a to v podobě ocenění pro ty, kterých si 

váží a jež do spolupráce s ní dávají to nejcennější – své 

srdce, nadšení a nové nápady  Mezi oceněnými tedy 

nemohli chybět Aneta Langerová, Olga Špátová, Nikola 

Langer, Michal Kuchař (o s  Apogeum), Miroslav Michálek 

(o s  Okamžik), Tomáš Startl (Hotel Perla) a Pavel Zavadil 

(Herbadent)  Moc děkujeme za vše, co pro Světlušku  

a pro nevidomé děláte!

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013
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další projeKty, Které jSte 
NáM poMohli připravit  
a Kde jSMe Se Mohli  
v roce 2013 potKat 

NOVOROČNÍ VýSTUP A SKAUTSKý  
POTLASK PRO SVĚTLUŠKU 

Výtěžek pro Světlušku 2 105 Kč  

SVĚTLUŠKA PRO LORM – SPOLeČNOST 
PRO HLUCHOSLePé 

Prostřednictvím internetové sbírky Čtení pomáhá, do 

které jsou zapojeny děti z celé ČR, se Světlušce podařilo 

získat 100 000 Kč na sociálně aktivizační služby poskyto-

vané o s  LORM – Společností pro hluchoslepé   

HOYA LeNS PRO SVĚTLUŠKU

Setkání pro obchodní partnery firmy, na kterém vystoupili 

dva nevidomí interpreti  Finanční dar spolu s výtěžkem 

akce ve prospěch projektu Světluška činil 76 100 Kč   

NADAČNÍ FOND NA PLeSe  
ČeSKéHO ROZHLASU

Zástupci NF ČRo se zúčastnili Plesu Českého rozhlasu, 

na kterém jim byl předán výtěžek z prodeje vstupenek ve 

výši 105 000 Kč 

PŘeDÁNÍ NÁJeZDOVé PLOŠINY DO AUTA 
PRO eLIŠKU ANeŽKU D  Z OSTRAVY

elišce byla předána jak samotná plošina od firmy  

A  Charouz v hodnotě 70 000 Kč, tak také servisní šek  

a prodloužená záruka od FORD MOTOR COMPANY  

v hodnotě 40 000 Kč  

 

NADAČNÍ FOND NA GALAVeČeRU  
ČeSKéHO ROZHLASU

V pražském Divadle na Vinohradech se zástupci Nadační-

ho fondu zúčastnili slavnostního galavečera u příležitosti 

90  výročí Českého rozhlasu, jehož součástí bylo také vy- 

stoupení Anety Langerové  Generální ředitel Českého roz- 

hlasu Mgr  art  Peter Duhan předal zástupcům Nadačního  

fondu cenu k 10  narozeninám projektu Světluška a Na- 

dační fond při této příležitosti předal ocenění Českému 

rozhlasu za jeho dlouholetou pomoc a podporu  

 

MeZINÁRODNÍ TURNAJ Ve FUTSALe  
PRO NeVIDOMé

Díky podpoře Světlušky ve výši 15 000 Kč se v Bučovicích 

konal Mezinárodní turnaj ve futsale pro nevidomé, který 

pořádal Avoy MU Brno, o s  

 

SPORTOVNÍ HRY ZRAKOVĚ POSTIŽeNé  
MLÁDeŽe V OLOMOUCI

Začátkem června uspořádala Základní škola a Mateř-

ská škola prof  V  Vejdovského v Olomouci sportovní hry 

zrakově postižené mládeže, na které Světluška přispěla 

částkou 41 709 Kč 

benefiční akce v roce 2013benefiční akce v roce 2013

 

KAVÁRNA POTMĚ A BIODeRMA

Světluška postavila improvizovanou Kavárnu POTMĚ na 

IX  Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů  

v TOP Hotelu Praha  Finanční výtěžek z této akce byl 

celkem 45 438 Kč a Laboratoire Bioderma CZ pak k této 

částce ještě darovala Světlušce finanční dar ve výši  

70 000 Kč  

 

SVĚTLUŠKA V DIVADLe ROKOKO

Světluška se představila v Divadle Rokoko na premiéře 

divadelní hry Molly Sweeney, která je příběhem o slepotě 

skutečné i domnělé a o opravdových zázracích života  

Návštěvníci představení měli možnost shlédnout ukázky 

Hmateliéru a také si zakoupit některý ze sbírkových před-

mětů  Výtěžek z prodeje dosáhl 5 944 Kč  

 

SVĚTLUŠKA NA GOLFU

V rámci Premium Golf Tour Světluška získala finanční dar 

ve výši 14 139 Kč  Na turnaji v Ostravici vystoupil nevido-

mý kavárník a zpěvák Lukáš Kakara  

 

SVĚTLUŠKA NA FeSTIVALU V OKOŘI

Světluška zavítala na Open Air festival v Okoři, kde měla 

stánek se sbírkovými předměty  Jejich prodej přinesl 

6 320 Kč 

PARTNeŘI PRO SVĚTLUŠKU

Naši partneři finanční skupina AXA Česká republika, Direct 

Parcel Distribution CZ a eSeT Software uspořádali v rám-

ci zářijových sbírkových dní zaměstnanecké sbírky a získali 

12 721 Kč pro nevidomé  

 
TANeC PRO SVĚTLUŠKU

Do projektu, kterým Světluška oslavila své 10  narozeniny, 

se zapojily taneční školy v regionech  Ve svém městě pak 

uspořádaly veřejné taneční vystoupení, které natočily a po- 

slaly Světlušce k uveřejnění na Facebooku  Tancovalo se 

např  v Českých Budějovicích, Brně, Frenštátě pod Radhoš-

těm a dalších městech  Celý projekt vyvrcholil na konci září 

tanečním vystoupením na Staroměstském náměstí, ze kte-

rého vznikl krásný klip a upoutávka pro benefiční koncert  

 
DRAŽBA VÍNA PRO SVĚTLUŠKU

Na festivalu Tastes of the World v Michnově paláci v Pra-

ze proběhla dražba vína pro Světlušku s předáním šeku na 

částku 13 305 Kč od společnosti GM - Systemms CZ  

 
KONCeRT PRO SVĚTLUŠKU Ve VSeTÍNĚ 

Na Vsetínském zámku proběhl na konci října benefiční 

koncert na pomoc nevidomému Lukášovi L  ze Vsetína  

Koncert vynesl 16 883 Kč  K výtěžku přispěla ještě  

společnost Galvamet účelově vázaným darem ve výši  

5 000 Kč  Tyto finance umožní Lukášovi a jeho osob-

nímu asistentovi účastnit se volnočasových aktivit se 

svými vrstevníky  
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SLAVNOSTNÍ KONCeRT SYMFONICKéHO 
ORCHeSTRU ČeSKéHO ROZHLASU 

Začátkem listopadu se konal mimořádný koncert SOČR  

k završení oslav 90  výročí zahájení pravidelného rozhlaso-

vého vysílání v Československu  Na koncertě pak zástup-

ci Českého rozhlasu poděkovali firemním dárcům sbírky 

„Pomáhejte s námi“     

 
KAVÁRNA POTMĚ A ČSOB

Na vánočním setkání, které organizovala ČSOB pro své 

korporátní klienty, Světluška postavila dvě improvizované 

Kavárny POTMĚ  Hostům večera zazpívala Aneta Lange-

rová  ČSOB věnovala Světlušce finanční dar ve výši  

193 600 Kč a dalších 56 400 Kč pak Světluška utržila  

za nápoje, které se prodaly v obou kavárnách   

BeNeFIČNÍ SINGL PRO SVĚTLUŠKU

Aneta Langerová a nevidomý Radim Vojtek nahráli před 

sedmi lety benefiční singl Píseň pro Světlušku  Autoři  

a výkonní umělci se vzdali své odměny a OSA a INTe-

GRAM Světlušce přeposílá výtěžek představující odměnu 

za autorská a výkonná práva umělců – za rok 2013 ve výši 

25 959,38 Kč 

A ČeHO Se VZDÁTe VY?

Společnost Direct Parcel Distribution CZ, dlouholetý part-

ner Světlušky pro převoz sbírkových předmětů, připravila 

již po druhé pro adventní období velkou charitativní akci 

ve prospěch neziskových organizací, během které se lidé 

mohli „vzdát“ něčeho malého (kávy, lístku na autobus 

atd )  Pro Světlušku se tímto způsobem podařilo shromáž-

dit částku 54 279 Kč   

VÁNOČNÍ TRHY PRO SVĚTLUŠKU

Lidé v Doubku a okolí již poněkolikáté prodávali vlastno-

ruční výrobky a výtěžek 26 576 Kč věnovali Světlušce  
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kampaně potěšilo nás

KaMpaNě
V roce 2013 jsme představili celkem pět vizuálních kam-

paní  Tou první byla kampaň k Nočnímu běhu pro Světlu-

šku  Vizuál kampaně je dílem Jakuba Hereše z agentury 

YOUNG & RUBICAM Praha a Davida Podholy z agentury 

Publicis Prague  Kampaň jsme spustili v druhé polovině 

března a byla k vidění v Praze v tiskové inzerci, letáčcích, 

plakátech a internetu  

Druhá kampaň odkazovala ke Kavárně POTMĚ  Spustili 

jsme ji v polovině května a průběžně byla k vidění v Praze 

a regionech na CLV, v tiskové inzerci, letáčcích, plakátech, 

skládačce a internetu až do konce září  Použili jsme oblí-

bený motiv vizuálu Kavárny POTMĚ „otevřeno od nevid- 

im do nevidim“ s bílými bublinami, jež odkazují na slav-

nostní otevření, doprovodný program či místo zastávky 

v regionu  

Třetí kampaň ke sbírkovým dnům „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY 

ZÁŘÍ“ probíhala od poloviny srpna do září  Dnes již tra-

diční komiksově laděný vizuál jsme se rozhodli s menšími 

úpravami ponechat  Jeho autorem je grafik Dominik Herr  

Kampaň byla k vidění na CLV, v tiskové inzerci, letáčcích, 

plakátech a internetu 

Čtvrtá úspěšná kampaň proběhla v listopadu a upozorňo-

vala veřejnost na největší události Světlušky – benefiční 

koncert Světlo pro Světlušku, který je tradičním vyvrcho-

lením celého roku  Vizuál s Anetou Langerovou a nevido-

mou Nelinkou Frankovou evokoval pohádkovou atmosfé-

ru večera a vyjadřoval také propojení známých umělců  

a talentovaných nevidomých zpěváků, kteří vystupují na 

jednom pódiu s písněmi speciálně upravenými pouze pro 

tento koncert  Autorkou fotografie je Martina Kaderková  

Kampaň byla k vidění na CLV, v tiskové inzerci, letáčcích, 

plakátech a internetu 

Poslední kampaní pak byla kampaň k 10  narozeninám 

Světlušky s názvem „Pomozte nevidomým žít lépe, samo-

statně“  K této příležitosti Světluška natočila nový TV  

a kinospot, jehož scénář je dílem Davida Podholy a Marti-

ny Kaderkové  Spot vznikl v produkci ARMADA FILMS  

v režii Tomáše Kudrny  Česká televize jej v září odvysílala  

v rámci charitativní spotové kampaně a na podzim pak 

běžel v síti multikin Cinema City  Hlavními hrdiny spotu  

a současně tvářemi nového vizuálu, který nafotila Mar-

tina Kaderková, byli nevidomí kavárníci Katka a Honza  

Cílem kampaně bylo přiblížit vidícím svět nevidomých, 

ukázat, že jejich pomoc má smysl a poděkovat všem dár-

cům, kteří již 10 let společně se Světluškou nevidomým 

pomáhají  

Všechny kampaně pro rok 2013 upozorňovaly širokou  

veřejnost na jednotlivé projekty Světlušky a přivedly  

k nám i nové dárce  Ti za celý rok přispěli přímo na sbírko-

vé konto 99999 99999/0100 celkovou částkou  

4 350 920,98 Kč a poslali celkem 210 118 DMS, což před-

stavuje částku 5 883 729 Kč 

potěšilo NáS
NADAČNÍ FOND ČRO A JeHO PROJeKTY 
DOSÁHLY NeJVĚTŠÍHO POČTU OHLASů  
V MéDIÍCH

Z výsledků mediální analýzy nadačních fondů – členů 

Asociace nadačních fondů, kterou pro Fórum dárců 

zpracovala agentura Newton media, vyplývá, že Nadační 

fond Českého rozhlasu dosáhl v období roku 2013 co se 

týče mediálních aktivit nejvyššího počtu ohlasů – celkem 

343 příspěvků  Podle kritéria jednoduchého AVe (finanční 

zhodnocení mediálních aktivit) skončil na druhém místě 

s dosaženou hodnotou 7,6 mil  Kč, podle váženého AVe 

(finanční zhodnocení mediálních aktivit podle jednotlivých 

skupin médií a podle hodnotového zabarvení příspěvků)  

pak na místě prvním – s hodnotou 8,2 mil  Kč  Aneta Lan-

gerová pak byla nejčastěji zmiňovanou osobností z po- 

hledu nadačního sektoru a to v souvislosti s projektem 

Světluška a Kavárna POTMĚ   

SVĚTLUŠCe DÁRCI V ROCe 2013 POSLALI 
NeJVĚTŠÍ POČeT DMS

Děkujeme našim dárců, kteří v roce 2013 poslali Světlušce 

rekordních 210 118 dárcovských esemesek, díky kterým 

získala Světluška prvenství v počtu zaslaných DMS v rám-

ci všech organizací, které jsou do projektu DMS zapojeny   

ZÍSKANÁ OCeNĚNÍ

Naše výroční zpráva získala zvláštní cenu KPMG Česká 

republika pro neziskový sektor v soutěži o Nejlepší výroční 

zprávy a firemní časopisy za rok 2012, kterou vyhlašuje 

Czech Top 100  Také vyhrála první místo v kategorii výroč-

ních zpráv soutěže Být vidět 2013, vyhlašované Fórem 

dárců  

Radost jsme měli i z ocenění pro kampaně Světlušky –  

1  místo v kategorii „rozhlasový spot“ soutěže Žihadlo 

2013 za spot Nočního běhu pro Světlušku, který nahrála 

Aneta Langerová s Tomášem Klusem (autor David Pod-

hola, agentura Publicis Prague) a bronzový Louskáček 

v kategorii „radio“ za vánoční spot s nevidomým Kájou 

Leskovcem a Bárou Hrzánovou, jehož autorem byl také 

David Podhola  
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HLAVNÍ MeDIÁLNÍ PARTNeŘI

Český rozhlas, Česká televize

MeDIÁLNÍ PARTNeŘI

Deník, Hospodářské noviny, Instinkt, Katka, MF Dnes,  

Mladá fronta, Lidové noviny, Respekt, Sedmička, Svět 

ženy, Týden, CLV ČR, euroAWK, JCDecaux 

DÁLe DĚKUJeMe PARTNeRůM

Astrosat (tituly TV Star, TV Mini, TV Magazín, Glanc), 

Bauer Media (tituly Claudia, Čas na lásku, Chvilka pro  

Tebe, Tina, Tina Bydlíme, Rytmus života, TV Plus, TV Max, 

Týdeník Televize, Žena a život), Burda Media 2000 (tituly 

Katka a Svět ženy), Cinema City, CityChannel, ČTK, ČSFD, 

Dopravní podnik hl  m  Prahy, economia (tituly In Magazín, 

Víkend, Respekt), empresa media (tituly Instinkt, Týden, 

Sedmička), Houser, helpnet cz, Mafra (deníky Lidové novi-

ny, MF Dnes, Metro), Magazín Klokan, Magistrát hlavního 

města Prahy, Mediafax, Mladá fronta (tituly e15, Sluníčko, 

Maminka, Lidé a země), Noviny Prahy 2, Právo, Radio  

Impuls, Ringier Axel Springer CZ (AHA, Blesk, Blesk pro 

ženy, Deník Sport, Reflex, Story), Sanoma Media Praha 

(Týdeník Květy), Týdeník Rozhlas, TV Prima, TV Metropol, 

Vltava Labe Press (Pražský deník a Regionální deníky)  

a všem dalším, kteří nám pomáhají informovat o našich 

projektech  Poděkování také patří studiím AVION a BeeP, 

která nám zdarma poskytla svoje zázemí pro nahrávání  

rozhlasových spotů Krásné naro
zeniny,

Světluško m
oje!
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Světlo v lucerNiČce 
Nadační fond Českého rozhlasu již dvanáct let propojuje 

ty, ke kterým osud nebyl příliš štědrý s těmi, kteří mohou 

jejich situaci změnit  Desátým rokem mu v tom pomáhá 

Světluška, do jejíž lucerničky přispívají naši štědří dárci  

Děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli pomáhat  

s námi, protože i symbolický dar má tu moc proměnit se 

ve významnou pomoc, když se naše síly spojí  

v roce 2013 Světluška nasbírala celkem 13 168 687,92 Kč. 

KoMu Svítí SvětlušKa
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborní-

ků  Světluška podporuje nevidomé v samotném začát-

ku, kdy se ve tmě teprve „rozkoukávají“, ale i později, 

v rozvoji jejich talentu, vzdělání a profesním uplatnění  

Doprovází je, když to potřebují, a když už mohou jít 

sami, občas jim jen posvítí na cestu  Pro mnohé orga-

nizace je Světluška zázemím a zárukou, že mohou se 

svými projekty pokračovat i v dalších letech  V roce 2013 

bylo podpořeno 244 žádostí jednotlivců a 57 projektů 

neziskových organizací v celkové částce 10,5 mil. Kč *

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků od  

1  1  do 31  12  2013

DLOUHODOBé GRANTOVé PROGRAMY

Světluška přiděluje nadační příspěvky v rámci pěti stálých 

grantových programů:

•	 KROK	ZA	KROKEM 

•	 ČLOVĚK	V	NOUZI 

•	 STIPENDIJNÍ	PROGRAM 

•	 CESTY	KE	SPOLEČNÉMU	SVĚTU 

•	 KAŽDÝ	NĚCO	DOKÁŽE

 

GRANTOVÁ PRAVIDLA

O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec 

s těžkým zrakovým postižením nebo kterákoli nezisko-

vá organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně 

zrakově postiženým lidem odborné služby na území ČR  

Informace o tom, jak o nadační příspěvek požádat, jsou ke 

stažení na www svetluska net v sekci Potřebuji pomoc  

Na internetových stránkách je též pravidelně zveřejňová-

no datum uzávěrky veřejného grantového řízení o nadační 

příspěvky ze sbírky Světluška pro neziskové organizace, 

přičemž jednotlivci mohou o finanční pomoc požádat kdy-

koli v průběhu roku 

 
DůVĚRYHODNOST SBÍRKY

S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu 

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která vymezu-

je účel použití příspěvku  Využití darované částky je pravi-

delně pečlivě sledováno a vyhodnocováno  Světluška tedy 

může garantovat stoprocentní využití finanční pomoci, 

kterou dárci jejím prostřednictvím poskytují nevidomým  

z celé České republiky 
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o podpoře projektů neziskových organizací na rok 2013 
rozhodla na svém zasedání dne 6. února 2013 grantová 
komise v tomto složení:

phdr. ivan antov, cSc.  
ředitel Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné 

školy pro zrakově postižené v Praze

Mudr. filip beránek 
oční lékař Centra zrakových vad v Praze

paeddr. Zbyněk janečka, phd.  
člen prezidia Českého svazu zrakově postižených sportov-

ců, zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybových 

aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého  

v Olomouci

phdr. Monika janíková 
psycholožka, vedoucí Střediska DAR DC Paprsek

Martina Kaderková 
toho času ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

bc. šárka lochmanová 
nevidomá absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity, studentka magisterského studia psychologie 

Masarykovy univerzity, koordinátorka projektu společ-

nosti Telefónica O2 v Brně (v současné době na mateřské 

dovolené)

ing. Mgr. Miroslava Sedláčková 
nevidomá reprezentantka ČR v atletice, cyklistice a bě- 

žeckém lyžování, právník ve Státním fondu životního pro-

středí ČR

Mgr. lucie výborná 
rozhlasová a televizní moderátorka a novinářka, aktivně 

se zapojuje do akcí Světlušky, jako např  Jedeme za Svět-

luškou, sbírkový den atd  
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děti patří doMů 
Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dě-

tem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova – náruč a lás- 

ka rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější, u dětí 

s postižením to platí dvojnásob  Proto i loni věnovala 

2 053 000 Kč na projekty rané péče v regionech České 

republiky  Odborně vyškolení poradci rané péče učí rodiče 

těžce postižených dětí, jak novému členu rodiny zajistit 

vše, co potřebuje ke šťastnému životu  Pro celou rodinu 

jsou rovněž tolik potřebnou psychickou oporou, takže 

se zmenšuje riziko, že bezradní rodiče umístí své dítě do 

ústavu  Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osob-

ní návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační pomůcky 

a hračky  Věříme, že toto je ten správný start na cestě  

k samostatnému životu nevidomého člověka 

ivana K. z ostravy

Když se Ivanka narodila, tak si její rodiče odnášeli domů 

zdravé děťátko  V průběhu prvního roku jejího života však 

začali zjišťovat, že je s jejich dcerkou něco jinak – nejprve 

odhalili zrakové postižení, později se Ivanka přestala vyví-

jet motoricky i mentálně, začala mít dýchací potíže a v ro- 

ce a půl u ní rodiče zaznamenali první epileptický záchvat  

Prvních deset let výchovy Ivanky a jejího staršího bratra 

nebylo jednoduchých, ale byli na to dva – máma a táta  

Jenže pak přišel rozvod, stěhování do jiného bytu a na 

matce zůstalo, aby pro své děti znovu začala budovat  

rozpadlé rodinné zázemí  Sebrala ale všechny síly a do-

konce dostudovala vysokou školu, aby rodinu finančně 

zabezpečila   

Náklady na péči o těžce postiženého člena rodiny jsou 

však daleko vyšší, než může jedna maminka unést,  

proto jim Světluška již druhým rokem přispěla částkou  

40 000 Kč na službu osobní asistence, aby byla zajiště-

na kvalitní péče o Ivanku v době, kdy se jí doma nemůže 

nikdo věnovat  Dalších 30 000 Kč pak Světluška věnovala 

na bezbariérovou úpravu koupelny  „Ráda bych poděko-
vala všem lidem, kteří se podíleli na sbírce pro Světlušku  
Život s handicapovaným členem rodiny není jednoduchý  
a čas od času přichází pocit beznaděje  Pak je pečující  
osoba vděčná za jakoukoli pomoc a oporu a Vy jste nám 
tu oporu nyní zajistili  Z celého srdce děkuji za to, že jste 
tu nejen pro nás, ale i pro ostatní, kteří denně zápasí  
s těžkým osudem “ napsala nám maminka Ivanky  Její po-

děkování ale patří také Vám!

do šKoly Se SvětlušKou 
Světluška provází nevidomé děti od jejich vstupu do ma-

teřské školky, a poté na základní a střední škole  Přispívá 

jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůc-

ky a školního asistenta, který je pro přijetí dítěte s těžkým 

zrakovým postižením do běžné školy podmínkou  

věra S. z huslenek

Jedním z mnoha dětí, kterým Světluška ve škole pomáhá, 

je devítiletá Věrka, která na jedno oko nevidí vůbec a na 

druhém vnímá pouze světlo a tmu  Věrka je teď ve druhé 

třídě a učení ji moc baví  Může navštěvovat školu ve ves-

nici, kde vyrostla, a být tak mezi kamarády  Každodenní 

překážky jí totiž pomáhá zvládat pedagogická asistentka, 

která ji provází už od školky  Aby paní asistentka mohla 

dál Věrce pomáhat, a to i s přípravou na výuku, přispěla 

Světluška již podruhé částkou 35 000 Kč  „Srdečně Vám 
děkuji, díky Světlušce se může paní asistentka Věrušce 
naplno věnovat i mimo zdi školy  Sama pro ni vyrábí krás-
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né pomůcky a přepisuje jí texty do Braillova písma  Letos 
mohla Věrka také začít navštěvovat kroužek sborového 
zpěvu a být tak více mezi vrstevníky  Jsme Vám velmi za-
vázáni,“ děkuje nám maminka Věrky 

benjamin l. z brna

Desetiletý Ben je od narození nevidomý  Rodiče se ho však 

snaží vychovávat tak, aby pro něj zrakový handicap byl jen 

minimální překážkou  V Brně proto navštěvuje 3  ročník 

běžné základní školy, aby byl mezi „zdravými“ vrstevníky  

Ben je ve škole moc spokojený, učení mu jde a zbývá mu 

tak čas i na další aktivity, jako je třeba hraní na housle  

Aby dál stíhal tempo spolužáků a mohl s nimi pracovat na 

stejných úkolech, je třeba nechat přepsat základní učebnice 

a pracovní sešity do Braillova bodového písma  Světluška 

Benovi přispěla částkou 32 500 Kč na výrobu učebnice Ma-

tematiky, Českého jazyka a Prvouky  „Děkujeme za finanční 
pomoc pro našeho syna, kterou jsme použili na přepis 
učebnic pro 3  ročník základní školy  Škola nám zajistila ta-
ké pořízení reliéfních map okolí školy a místa bydliště  Vaší 
pomoci si moc vážíme a uvědomujeme si, že bez ní by inte-
grace našeho syna do společnosti byla jen těžko uskutečni-
telná  Přejeme Světlušce, aby světlo, které roznáší potřeb-
ným, hřálo v srdci i všechny, kteří se jakýmkoli způsobem 
do její činnosti zapojují  Zdraví Vás rodina L  z Brna!“

Světluška v roce 2013 přispěla nevidomým na školní  
a osobní asistenci částkou celkem 902 240 Kč  
a 52 500 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu  
školních pomůcek. 

roZvoj taleNtu
Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrako-

vě postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na 

projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se 

zrakovým postižením, sportovní aktivity, hudební nástro-

je  V roce 2013 věnovala na sportovní a tvůrčí činnost 

nevidomých celkem 302 000 Kč  

Marek d. z plzně 

Marek je talentovaný mladík, kterého však od dětství pro-

vází progresivní zraková vada, která je důsledkem před-

časného narození poté, co jeho matka utrpěla autohavárii  

V Plzni vystudoval střední hotelovou školu, avšak jeho zra-

kové postižení pokročilo tak, že mu nedovoluje se v tom-

to oboru pracovně uplatnit  Protože se Marek od dětství 

intenzivně věnoval hudbě, rozhodl se pokračovat ve stu-

diu na konzervatoři pro zrakově postižené v Praze  Úspěš-

ně složil přijímací zkoušky oboru Hra na tenorový pozoun  

a učitelé ho moc chválí, jelikož má vynikající studijní výsled-

ky  Vzhledem k jeho talentu mu doporučují nástroj, který 

by mu umožnil další rozvoj ve hraní  Aby si Marek mohl po-

zoun koupit, přispěla mu Světluška chybějících 40 000 Kč 

jana d. z Nechanic

Paní Jana se od dětství věnovala jízdě na koni  Nejprve 

rekreačně, postupem času, se pak začala specializovat 

na skokové odvětví tohoto sportu a pravidelně jezdit na 

závody  Sport se stal doslova její vášní, kterou ale posléze 

musela na několik let nedobrovolně opustit z důvodu 

závažných zdravotních obtíží - postupné ztráty zraku  Zra-

ková vada nabourala paní Janě její každodenní život a při- 

nesla jí celou řadu těžkostí a nevratných změn  Dlouhý čas 

strávila v Pobytovém rehabilitačním středisku pro nevido-

mé Dědina, kde se učila doslova znovu žít  V nové situaci 

velmi obtížně hledala nový smysl života, nakonec se jí to 

ale podařilo  Byly to právě koně, kdo jí vrátil ztracenou 

chuť do života  Začala pečovat o koníka Sunnyho a vzá-

jemné pouto, které mezi nimi vzniklo, Janě pomohlo se  

s nelehkým životním údělem vyrovnat  Postupně se do-

zvěděla, že existuje sportovní disciplina pro handicapova-

né jezdce – paradrezura  Zpráva v ní vyvolala nadšení  

a od té doby její jezdecké snahy nabraly konkrétnější směr  

Jana a Sunny začali pravidelně trénovat a od roku 2006 

se prezentují na paradrezurních soutěžích  V současnosti 

se již účastní dokonce i běžných drezurních soutěží pro 

„zdravé“ jezdce, za což si Jana a Sunny zaslouží obrovský 

obdiv  Světluška Janě přispěla částkou 20 000 Kč, aby 

mohla využívat služby kvalifikované drezurní trenérky  

a byl jí umožněn další rozvoj v aktivitě, která ji tolik na-

plňuje  „Srdečně děkujeme Světlušce za poskytnutou 
finanční podporu pro naší paradrezurní činnost  S velikým 
potěšením a radostí jsme četli řádky vyjádření, které nám 
od vás přišlo poštou  Už dnes odpoledne mě čeká první 
tréninková hodina s mým koníkem Sunnym, na kterou se 
moc těším :-)  Bez Vaší podpory bych tréninkové hodiny 
absolvovat nemohla a tak si Vaší pomoci hluboce vážím,“ 
napsala nám Jana D  z Nechanic 

 

ceSta K SaMoStatNoSti
Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti  Nejčastěji 

jim přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počíta-

če, mobilní telefony a optické lupy zvětšující text (v roce 

2013 celkem 1 075 328 Kč )  Bez nich totiž nemají těžce 

zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně prak-

ticky nemožné najít si zaměstnání a uplatnění v životě 

vlasta š. z bohumína 

Pětasedmdesátiletá paní Vlasta od dětství vidí velmi 

špatně a v dospělosti její zraková vada pokročila k praktic-

ké nevidomosti  I přesto je to velmi aktivní paní – ráda si 

vše zařizuje sama a má také své koníčky, kterým se chce 

naplno věnovat  Její vášní je četba a také vlastní literární 

tvorba  Donedávna byla zvyklá k rozeznání textu využívat 

klasickou ruční lupu, ta však již začala být nedostačující  

Pod vedením odborníka si vyzkoušela digitální zvětšova-

cí lupu, která jí vyhovuje a umožní jí samostatně přečíst 

jak knížky nebo noviny, tak i např  cenovky na zboží nebo 

jízdní řád  Světluška přispěla částkou 17 000 Kč, aby si 

paní Vlasta mohla pořídit pomůcku, která jí vrátí tolik po-

třebný pocit samostatnosti  „Vážení! Chtěla bych vyjádřit 
ten nejvřelejší dík za štěstí, které se mi s touto pomůckou 
dostalo  Skončil pocit bezmoci, kdy jsem si nepřečetla ani 
složenku nebo dopis  Cítím se mnohem jistější a mohu dá-
le rozvíjet svou literární činnost  Přeji mnoho úspěchů ve 
Vašem krásném poslání,“ raduje se paní Vlasta 
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Pro koho Světluška svítila v roce 2013pro koho Světluška svítila v roce 2013

projeKty NeZiSKových  
orgaNiZací
Finanční podpora ze sbírky Světluška je určena také mno-

hým organizacím, které se snaží nevidomým a jejich rodi-

nám ulehčit v každodenním životě  existuje řada projektů, 

které Světluška podporuje kontinuálně již přes deset let  

Když slábne zrak i sluch 

Těžko si kdokoli z nás dovede představit, že už neuvidí 

tváře svých blízkých  Jsou však lidé, kteří se naučili žít  

s postižením zraku, ke kterému se přidružila částečná 

nebo úplná ztráta sluchu  Aby nebyli tichými izolovanými 

ostrůvky, je tu pro ně LORM – Společnost pro hluchosle-

pé, kde se lidé učí speciálním dovednostem jako chůzi  

s červenobílou holí nebo alternativní komunikační techni-

ky, např  Lormovu abecedu, kdy si dva lidé navzájem znaky 

„kreslí“ do dlaně  Různé výlety a klubová setkání, které 

LORM pořádá, zase hluchoslepým lidem přináší radost  

a nové zážitky, ale především se zde mohou potkat s lid- 

mi, se kterými se mohou svojí specifickou řečí dorozumí-

vat  Na činnost občanského sdružení LORM přispěla Svět-

luška v roce 2013 částkou 1 180 000 Kč. 

okamžik nejen pro nevidomé 

Nevidomé děti se zpravidla pohybují pouze v úzkém okru-

hu rodiny, ve speciálních školách, internátech a komunitě 

stejně postižených dětí  Světluška proto podporuje občan-

ské sdružení Okamžik, které školí profesionální dobrovolní-

ky a asistenty – nyní nejen pro dospělé, ale i pro děti   

Díky této bezplatné službě se děti se zrakovým postiže-

ním stávají samostatnějšími a rozvíjejí své sociální doved-

nosti  Mimo to vznikají nová přátelství, která přinášejí ne-

vidomým dětem i vidícím dobrovolníkům cenné zkušenosti 

a otevírají nové světy  „Myslím si, že asistence s R  mě 
ovlivnila, co se týče pohledu na svět nevidomých, nejvíce  
Poté, co mi vyprávěl, jak přišel o zrak, jsem si uvědomil, 
jaké množství maličkostí člověk řeší jako obrovský problém 
a přitom má to nejdůležitější – zdraví  I kdybych už nikdy 
nikomu neasistoval, tak mi tato zkušenost natolik otevřela 
oči správným směrem, že už se, jak doufám, vždy jen pou-
směji nad malichernostmi, které by mě dříve trápily,“ vzpo-

míná jeden z asistentů z Okamžiku  V roce 2013 přispěla 

Světluška Okamžiku částkou 280 000 Kč na projekt Vidět 

tvýma očima a dalších 1 105 000 Kč věnovala na projekty 

Dobrovolnické centrum, Poradenské centrum a NASLePO 

– kulturní aktivity lidí s těžkým zrakovým postižením 

filipovka a alka

Pečovat o dítě i dospělého se zrakovým postižením je pro 

rodinu velice náročné  V případě, že se k postižení zraku 

přidruží další vážný handicap, je situace o to komplikova-

nější  Světluška podporuje rodiče, kteří se přes veškerou 

nepřízeň osudu rozhodli své dítě neumístit do ústavu  

Přispívá nejen na osobní a pedagogickou asistenci, ale 

také na odlehčovací služby, které rodinám a opatrovníkům 

pomáhají načerpat síly, zatímco jejich děti smysluplně 

tráví čas rehabilitací, vzděláváním či aktivitami, které je 

povzbuzují v dalším vývoji  Děti s takto vážným kombino-

vaným postižením jsou totiž často odmítnuty nejen  

v běžné škole a školce, ale také ve škole speciální, a mnoh-

dy nemohou být umístěny ani do denního stacionáře  

Kontakt s jinými dětmi je přitom pro jejich rozvoj nesmírně 

důležitý 

Na odlehčovací a asistenční služby přispěla Světluška 

v roce 2013 částkou 220 000 Kč Klubu Hornomlýnská, 

o p s  Částku 150 000 Kč věnovala na služby příbramské 

organizace Alka, o p s 
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z dopisů Světlušce

 „Děkuji Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspě-
vek na sluchadla  Už je nosím, je jen nutné je za pochodu 
seřídit  Tak doufám, že se to podaří brzy a budou mi dobře 
sloužit  Jsem moc ráda za možnost požádat o příspěvek  
Takto mám peníze na normální živobytí a také na pobyty  
s o s  LORM – Společností pro hluchoslepé, kterých se 
moc ráda účastním  Vždy se těším na setkání s přáteli  
z celé republiky, jsou to vlastně jediné příležitosti, kdy se 
můžeme setkat a popovídat si osobně, a ne jen mailem, či 
na skypu  Vím, že Světluška LORM dlouhodobě podporuje 
a dokonce se loni na nás byli Vaši zástupci podívat na po-
bytu v Lučanech  A doufám, že to nebude poslední setká-
ní  Přeji Vám hodně úspěchů v pomáhání nám potřebným  
A hlavně ať Vás tato práce těší,“ přeje nám paní Zuzana U  

z Brna 

„Vážená nadace Světluško, děkuji Vám moc za Vaši štěd-
rost  Díky Vám jsem o celý krok blíž svému snu – začít 
opět studovat  Bohužel můj zrak je už tak slabý, že bych 
se bez elektronické lupy s hlasovou podporou neobešla  
Nemůžu pracovat na normálním počítači, a jelikož jsem 
upoutaná na vozík, nedokáži se zkontaktovat se svým 
okolím tak, jako dříve  Je moc dobře, že existují takové-
to organizace, které pomáhají lidem, jako jsem já  Vaše 
práce je nedocenitelná a já Vám za ní ze srdce děkuji  Ať je 
pro Vás velkou odměnou pocit, že máte tu moc dělat lidi 
šťastnými, každý to totiž nedokáže  Už jsem nedoufala, 
že se mi podaří nemalou částku potřebnou na pořízení 
pomůcky sehnat, ale teď jsem znovu uvěřila, že je mezi ná-
mi ještě dost hodných a všímavých lidí, kterým není život 
ostatních lhostejný,“ děkuje Monika V  z Otnice 

 „Dobrý den, mnohokrát Vám děkujeme za příspěvek na 
dotykový tablet pro našeho syna Jirku  Jiříkovi pomůže 
rozvíjet jeho zrakové možnosti a dovednosti  Nainstalova-
li jsme mu aplikaci eDA Play, která je od pražské orga-
nizace Raná péče eDA a je určena pro rozvoj zraku  Jiné 
aplikace pomůžou zase rozvíjet komunikaci nebo jemnou 
motoriku prostřednictvím programu na kreslení  Jedno-
duché dětské hry mu také pomáhají rozvíjet mentální 
stránku  Ještě jednou děkujeme,“ napsali nám rodiče Jiřího 

L  z Klatov 

„Dobrý den  Ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za 
poskytnutí nadačního příspěvku na kurz obsluhy kom-
penzační pomůcky – počítače pro nevidomé s hlasovým 
výstupem  Ze začátku jsem měl strach, jak to vše zvládnu 
a co mě bude čekat  Nejhorší pro mě bylo hned zezačátku 
psaní všemi deseti, to mě dalo zabrat  Pak jsem se pustil 
do klávesových zkratek, vytváření složek, čtení elektronic-
ké pošty, skenování, stahování knih z digitálních knihoven 
pro nevidomé, vyhledávání na internetu, atd  Čím víc jsem 
se učil, tím jsem chtěl umět víc a všechno rychleji  Strach, 
že ozvučený počítač ovládat nezvládnu, už pominul, 
a dnes si s počítačem tykám  Dostanu se všude, kam po-
třebuji, na internet, na email, skype, facebook atd  Tímto 
bych Vám chtěl moc a moc poděkovat za příspěvek, který 
jste mi poskytli a umožnili mi rozšířit obzory,“ vypráví nám 

pan Roman V  z Varnsdorfu 
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Přehled vyplacených 
nadačních příspěvků  

ze sbírky Světluška v roce 2013 
podle programů
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krok za krokem – projekty neziskových organizacíkrok za krokem – projekty neziskových organizací

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Středisko rané péče SPRP České 
Budějovice

Znám a umím 250 000,00 Kč 0,00 Kč

Středisko rané péče SPRP Ostrava
Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým 
postižením

250 000,00 Kč 0,00 Kč

Středisko pro ranou péči  
Plzeň, o p s 

Přijdeme až k vám 250 000,00 Kč 0,00 Kč

Středisko rané péče SPRP Olomouc
Program stimulace zraku pro klienty Střediska 
rané péče SPRP Olomouc

250 000,00 Kč 0,00 Kč

Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace – světlo pro rodinu 250 000,00 Kč 0,00 Kč

Středisko pro ranou péči  
Liberec, o p s 

Podpora vývoje dětí se zrakovým postižením  
s důrazem na rozvoj zrakového vnímání  
a komunikace

250 000,00 Kč 0,00 Kč

Společnost pro ranou péči, o s Lépe vidět svět 100 000,00 Kč 0,00 Kč

Raná péče eDA, o p s  (Středisko 
pro ranou péči Praha, o p s )

Podpora rozvoje zrakového vnímání u dětí  
s centrální poruchou zrakového vnímání a u dětí 
s vrozenými zrakovými vadami vyžadujícími 
okluzní terapii, nošení brýlí nebo kontaktních 
čoček

250 000,00 Kč 0,00 Kč

Raná péče eDA, o p s  (Středisko 
pro ranou péči Praha, o p s )

Společně 2013 – týdenní kurz pro rodiny dětí se 
zrakovým postižením

100 000,00 Kč 0,00 Kč

Okamžik – sdružení pro podporu 
nejen nevidomých

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově 
postiženým

500 000,00 Kč 0,00 Kč

Okamžik – sdružení pro podporu 
nejen nevidomých

Vidět tvýma očima – asistence pro děti se 
zrakovým postižením

280 000,00 Kč 0,00 Kč

o s  LORM – Společnost pro 
hluchoslepé 

Sociálně aktivizační služby pro osoby  
s hluchoslepotou: edukačně rehabilitační pobyty 
a klubová setkání hluchoslepých

650 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

o s  LORM – Společnost pro 
hluchoslepé 

Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou 500 000,00 Kč 0,00 Kč

Pobytové rehabilitační a 
rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina o p s 

Podpora programu sociální rehabilitace 100 000,00 Kč 0,00 Kč

ARPZPD v ČR, o s , Klub 
Hornomlýnská

Centrum FILIPOVKA – odlehčovací služba pro 
děti se zrakovým a kombinovaným postižením

70 000,00 Kč 0,00 Kč

ARPZPD v ČR, o s , Klub 
Hornomlýnská

Centrum FILIPOVKA – osobní asistence pro děti 
se zrakovým a kombinovaným postižením

150 000,00 Kč 0,00 Kč

ALKA o p s
ALKA – Odlehčovací služby pro rodiny se 
zrakově a kombinovaně postiženým členem

150 000,00 Kč 0,00 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých  
v ČR, o s 

Školní integrace 2013 150 000,00 Kč 0,00 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých  
v ČR, o s 

Setkání rodin 2013 100 000,00 Kč 0,00 Kč

Český svaz zrakově postižených 
sportovců

Plaváček 2013 – týdenní kurz pro rodiny 150 000,00 Kč 0,00 Kč

Základní škola Dubá
SPONKA – Společně Pomáháme Nevidomým 
KAmarádům

90 000,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení Ostrovid Vidím dobře? 80 000,00 Kč 0,00 Kč

Asociace zrakových terapeutů o s 
Zavedení vyšetření zrakové ostrosti novým 
testem Keeler Acuity Cards v ČR

60 000,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení Trojka Terapie 50 000,00 Kč 0,00 Kč

15  přední hlídka Royal Rangers  
v ČR

Středisko Víteček pomáhá dětem s těžkým 
kombinovaným postižením

50 000,00 Kč 0,00 Kč
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krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – projekty neziskových organizací

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Raná péče eDA, o p s  (Středisko 
pro ranou péči Praha, o p s )

Terénní služba rané péče 100 000,00 Kč 0,00 Kč

Charita Opava Čtení, které život změní 29 400,00 Kč 0,00 Kč

Základní škola při Dětské 
psychiatrické nemocnici

Pomůcky pro děti se zrakovým a kombinovaným 
postižením

4 916,00 Kč 0,00 Kč

Pobytové rehabilitační  
a rekvalifikační středisko  
pro nevidomé Dědina o p s 

Renovace prostor střediska pro zrakově 
postižené

95 172,50 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Lucie V  z Krnova
Vybavení domácnosti pro rozvoj zrakového 
vnímání dítěte

2 784,00 Kč 0,00 Kč

Magdalena D  z Pardubic Pedagogická asistence na školní rok 2012/2013 17 500,00 Kč 0,00 Kč

Jakub H  z Brandýsa nad Labem Pedagogická asistence na školní rok 2012/2013 17 200,00 Kč 0,00 Kč

Jana R  z Mělníka
Pedagogická asistence v MŠ na školní rok 
2012/2013

20 000,00 Kč 0,00 Kč

Lucie B  z Olomouce Rehabilitační kočárek 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Daniela M  z Mostu Mechanický vozík 0,00 Kč 24 475,00 Kč

Věra S  z Huslenek Osobní asistence na období 09/2012-06/2013 17 500,00 Kč 0,00 Kč

Miroslava P  z Moravského 
Krumlova

Digitální zápisník s hlasovým výstupem 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Adriana K  z Býště Pedagogická asistence na školní rok 2012/2013 12 520,00 Kč 0,00 Kč

Dominik Š  z Libuně Zdravotní sedací zařízení 0,00 Kč 20 000,00 Kč

Iva K  ze Zlína Osobní asistence na školní rok 2012/2013 14 000,00 Kč 0,00 Kč

Natálie A  ze Svojšic
Pedagogická asistence v MŠ na školní rok 
2012/2013

20 000,00 Kč 0,00 Kč

Šarlota K  ze Ševetína Pedagogická asistence na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Petr V  z Opavy Mobilní telefon s hlasovým výstupem 1 094,00 Kč 0,00 Kč
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krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Jaromír Ž  z Hutiska-Solence Osobní asistence na školní rok 2012/2013 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Bohumil K  z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Adam S  z Červeného Kostelce Rehabilitační kočárek 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Lucie F  z Hrubé Skály Pedagogická asistence na školní rok 2012/2013 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana J  z Přerova Denní pobyt v Aktivačním centru na rok 2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Simona V  z Ústí nad Labem Mechanický vozík 15 410,00 Kč 0,00 Kč

Karolína V  z Mochova Dotykový tablet 6 890,00 Kč 0,00 Kč

Sebastian S  ze Zlína
Pobyt v rehabilitačním stacionáři na období 
školního roku 2012/2013

30 000,00 Kč 0,00 Kč

Michal H  z Přerova Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 13 000,00 Kč 0,00 Kč

Filip O  z Loun Dotykový tablet 19 000,00 Kč 0,00 Kč

Linda A  z  Plzně
Software pro digitální čtecí zařízení s hlasovým 
výstupem

31 000,00 Kč 0,00 Kč

Markéta K  z Brna Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 19 000,00 Kč 0,00 Kč

Irena S  z Klecan Osobní asistence na období 11/2012-10/2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

eva B  z Prostějova Osobní asistence na rok 2013 40 800,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

eliška Č  z Prahy Rekvalifikační kurz – masér 21 082,00 Kč 0,00 Kč

Lucie J  z Uhlířských Janovic Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 14 900,00 Kč 0,00 Kč

Adéla K  ze Zlína
Pedagogická asistence  
na období 11/2012–06/2013

40 000,00 Kč 0,00 Kč

Lýdia J  z Brna Ososbní asistence na rok 2013 14 500,00 Kč 0,00 Kč

Lucie J  z Brna Ososbní asistence na rok 2013 14 500,00 Kč 0,00 Kč

Ondřej F  z Ostravy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 23 411,00 Kč 0,00 Kč

Anna K  z Komárova Speciální pomůcky a hračky pro rozvoj zraku 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Marie K  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Martina B  z Olomouce Osobní asistence na rok 2013 21 000,00 Kč 0,00 Kč

Marie R  z Prahy Hodinky a budík pro slabozraké 1 324,00 Kč 0,00 Kč

Štěpán V  z Kadaně Dotykový tablet 18 999,00 Kč 0,00 Kč

Marek S  z Mikulova Rekvalifikační kurz – masér 21 082,00 Kč 0,00 Kč

Markéta M  z Batelova Vodící pes 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Jakub V  z Brodku u Prostějova Mobilní telefon s hlasovým výstupem 1 200,00 Kč 0,00 Kč
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Matyáš K  z Kutné Hory Dotykový tablet 11 000,00 Kč 0,00 Kč

Vladislav M  z Kladna Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 23 000,00 Kč 0,00 Kč

Karel L  z Vodňan Osobní asistence na rok 2013 17 500,00 Kč 0,00 Kč

Arnoštka R  z Prahy Dalekohledové brýle 2 300,00 Kč 0,00 Kč

Marie R  z Prahy Mobilní telefon s hlasovým výstupem 1 079,00 Kč 0,00 Kč

Jiří S  ze Znojma Osobní asistence na rok 2013 21 460,00 Kč 0,00 Kč

Jana L  z Horních Počapel Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 9 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana L  z Horních Počapel Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Michaela S  z Chomutova Digitální zápisník s hlasovým výstupem 3 200,00 Kč 0,00 Kč

Pavla K  z Prahy Hmatové knížky pro děti 4 916,00 Kč 0,00 Kč

Amálie K  z Brumova-Bylnice Kamerová zvětšovací TV lupa – stolní 9 000,00 Kč 0,00 Kč

Michael Z  z Ostravy Mechanický vozík 13 176,00 Kč 0,00 Kč

Ivana K  z Ostravy Osobní asistence na období 11/2012–10/2013 35 000,00 Kč 0,00 Kč

Robin J  ze Žďáru nad Sázavou Osobní asistence při výuce hudby na rok 2013 35 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Ladislav K  z Polep Učebnice v Braillově písmu 35 000,00 Kč 0,00 Kč

Zuzana U  z Brna Sluchadla 12 000,00 Kč 0,00 Kč

Tomáš H  z Bílovic Pobyt v rehabilitačním stacionáři na rok 2013 12 798,00 Kč 17 202,00 Kč

Tomáš H  z Bílovic Osobní asistence na rok 2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

David Z  ze Všestar Osobní asistence na školní rok 2012/2013 23 520,00 Kč 0,00 Kč

Lukáš L  ze Vsetína
Asistenční služby a volnočasové aktivity  
na školní rok 2012/2013

19 200,00 Kč 0,00 Kč

Renata S  z Prahy Vodící a asistenční pes 18 000,00 Kč 0,00 Kč

Renata S  z Prahy
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem  
a braillským displejem

19 000,00 Kč 0,00 Kč

Zlata H  z Bolatic Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 3 310,00 Kč 0,00 Kč

Zlata H  z Bolatic Indikátor barev 16 000,00 Kč 0,00 Kč

Ivanka K  z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Ksenia e  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Michaela K  z Nymburka Osobní asistence na rok 2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Kristýna V  z Písku Dotykový tablet 10 000,00 Kč 0,00 Kč

krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

eva P  z Hatě u Hlučína Digitální zápisník s hlasovým výstupem 35 000,00 Kč 0,00 Kč

Matyáš S  z Teplic Dotykový tablet 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Ondřej Z  z Bernartic nad Odrou
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem  
a braillským displejem

16 500,00 Kč 0,00 Kč

Hana M  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Ludmila D  ze Znojma Kamerová zvětšovací TV lupa – stolní 35 000,00 Kč 0,00 Kč

Adam M  z Klášterce nad Ohří Světelný panel pro zrakovou stimulaci 8 500,00 Kč 0,00 Kč

Yousef A  J  z Prahy Dotykový tablet 7 900,00 Kč 0,00 Kč

Jiří L  z Klatov Dotykový tablet 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Zuzana K  ze Stochova Laktační poradenství 1 500,00 Kč 0,00 Kč

Roman V  z Varnsdorfa Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Roberto L  z Prahy elektronický zápisník s hlasovým výstupem 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin Ž  z Kadaně Dotykový tablet 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Jakub V  z Brodku u Prostějova Zkouška eCDL start 1 592,00 Kč 0,00 Kč

Hana D  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 10 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Barbora Ch  z Pražma Krmivo pro vodícího psa 4 800,00 Kč 0,00 Kč

Lucie H  z Berouna Dotykový tablet 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Jozef M  ze Skuhrova Filtrové brýle 4 000,00 Kč 0,00 Kč

Kamil S  z Přerova Denní pobyt v Aktivačním centru na rok 2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Vladimír S  z Valašského Meziříčí Vodící pes 0,00 Kč 20 000,00 Kč

eliška Anežka D  z Ostravy
Nájezdová plošina do automobilu pro převoz 
imobilní osoby

nepeněžité 
plnění

nepeněžité 
plnění

Michaela S  z Chomutova Mobilní telefon s hlasovým výstupem 0,00 Kč 10 000,00 Kč

Karolína S  z Třebotova Osobní asistence na období 09/2013–06/2014 12 000,00 Kč 18 000,00 Kč

Ondřej K  z Jindřichova Hradce Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Jaromír T  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 6 500,00 Kč 0,00 Kč

Gabriel T  z Postoloprt Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 9 000,00 Kč 0,00 Kč

Gabriel T  z Postoloprt Mobilní telefon s hlasovým výstupem 1 069,00 Kč 0,00 Kč

Monika V  z Otnic Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 0,00 Kč 65 000,00 Kč

Oskar Jan N  z Hořovic Dotykový tablet 8 500,00 Kč 0,00 Kč

krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Vlasta Š  ze Starého Bohumína Osobní asistence na období 04-12/2013 0,00 Kč 7 200,00 Kč

Vlasta Š  ze Starého Bohumína Kamerová zvětšovací TV lupa – přenosná 17 000,00 Kč 0,00 Kč

Štefan B  z Mostu Mobilní telefon s hlasovým výstupem 1 094,00 Kč 0,00 Kč

Štefan B  z Mostu Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 1 000,00 Kč 0,00 Kč

Štefan B  z Mostu Indikátor barev 1 200,00 Kč 0,00 Kč

Štefan B  z Mostu
Dálkový ovladač akustických orientačních 
majáčků pro nevidomé 

1 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan V  z Jánských Lázní Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 0,00 Kč 7 500,00 Kč

Nikola B  z Bělé pod Bezdězem
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem  
a braillským displejem

18 000,00 Kč 0,00 Kč

Kristýna Z  z Prahy Mobilní telefon s hlasovým výstupem 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Kamil S  z Přerova Stropní zvedací zařízení pro imobilní osoby 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Jakub N  z Neratovic Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Vítězslav Č  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 6 000,00 Kč 0,00 Kč

Leontýna F  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Radek K  z Českých Budějovic Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 3 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Irena S  z Klecan Mobilní telefon s hlasovým výstupem 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Iveta G  z Kněževsi Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 0,00 Kč 10 000,00 Kč

Renata S  z Prahy Dioptrické brýle 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Iveta K  z Bystřice Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Iveta G  z Kněževsi
Dálkový ovladač pro nevidomé zabudovaný  
v bílé holi (VPN 03)

0,00 Kč 1 000,00 Kč

Zdeněk K  z Břeclavi Digitální zápisník s hlasovým výstupem 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana J  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 6 000,00 Kč 0,00 Kč

Lubomír S  ze Zašové Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 7 000,00 Kč 0,00 Kč

Marek M  z Brna Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana B  z Morkovic Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Hana H  z Prahy Filtrové brýle – odklápěcí 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Michaela K  z Nymburka
Rekondičně – integrační pobyt pro držitele 
vodících psů

6 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan H  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 13 000,00 Kč 0,00 Kč

Daniel D  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Bronislav H  z Havířova Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 7 000,00 Kč 0,00 Kč

Vojtěch S  z Velkých Hamrů Osobní asistence na školní rok 2013/2014 35 000,00 Kč 0,00 Kč

Jitka J  z Brněnce Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 8 500,00 Kč 0,00 Kč

Pavel S  z Prahy Filtrové brýle se samozabarvovacími skly 3 000,00 Kč 0,00 Kč

Miloslav B  z Jablonce nad Nisou Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 6 500,00 Kč 0,00 Kč

Samuel M  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Zdeněk S  ze Sedlčan
Osobní asistence při týdenním edukačně – 
rehabilitačním pobytu

5 000,00 Kč 0,00 Kč

Jakub H  z Brandýsa nad Labem Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

Aneta P  z Prahy
Rekondičně – integrační pobyt pro držitele 
vodících psů

0,00 Kč 7 000,00 Kč

Kateřina P  z Prahy Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 23 000,00 Kč 0,00 Kč

Julie S  z Horní Pěny Osobní asistence na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

David F  z Prachovic Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Natálie A  z Českých Budějovic Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

Pavel J  z Dobřichovic Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Jakub B  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin R  z České Třebové Osobní asistence na školní rok 2013/2014 35 000,00 Kč 0,00 Kč

Jitka Č  z Kroměříže Kamerová zvětšovací TV lupa – stolní 9 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana R  z Obříství
Pedagogická asistence v MŠ na školní rok 
2013/2014

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Božena P  z Prahy Digitální zápisník s hlasovým výstupem 6 000,00 Kč 0,00 Kč

Božena P  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 6 000,00 Kč 0,00 Kč

Lenka V  z Kutné Hory Digitální čtecí zařízení 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan K  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Tereza Š  z Ostravy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin R  z Klášterce nad Ohří Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Martina R  z Bystřice Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Ladislav O  z Litvínova
Digitální zvětšovací zařízení s hlasovým 
výstupem

10 000,00 Kč 0,00 Kč

Marie K  z Ostravy Hipoterapie 2 500,00 Kč 0,00 Kč

Ondřej D  z Fulneku Dotykový tablet 10 000,00 Kč 0,00 Kč

krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Štefan N  z Kralup nad Vltavou Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan M  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Adéla K  z Metylovic Sluchadla 11 660,00 Kč 0,00 Kč

Jiří M  z Hostěradic Digitální zápisník s hlasovým výstupem 0,00 Kč 9 000,00 Kč

Adam K  ze Strančic Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Ota Daniel S  z Vratimova Doprava do školy pro handicapované studenty 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Miroslav B  z Trhového Štěpánova Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

Alena S  ze Zlína Krmivo pro vodícího psa 0,00 Kč 6 000,00 Kč

Alena S  ze Zlína
Soubor pomůcek – čtečka hlasových etiket, 
diktafon s hlasovým výstupem, indikátor barev

3 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin B  z Cvrčovic Krmivo pro vodícího psa 0,00 Kč 6 000,00 Kč

Petr H  z Karviné Digitální zápisník s hlasovým výstupem 4 500,00 Kč 0,00 Kč

Jiří K  z Mnichova Hradiště Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Vladimír J  z Opavy Kamerová lupa 1 000,00 Kč 0,00 Kč

Věra S  z Huslenek Osobní asistence na školní rok 2013/2014 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Antonín T  z Prahy Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Daniel L  z Českého Krumlova Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem 7 802,00 Kč 0,00 Kč

Alena B  z Prahy Prizmatické brýle 11 000,00 Kč 0,00 Kč

Jaromír Ž  z Hutiska – Solance Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 17 500,00 Kč 17 500,00 Kč

Benjamin L  z Brna Přepis učebnic do Braillova písma 32 500,00 Kč 0,00 Kč

Šarlota K  ze Ševetína Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Lucie F  z Hrubé Skály Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Martina B  z Litoměřic Sluchadla 4 500,00 Kč 0,00 Kč

Tereza T  z Prahy Filtrové brýle 12 442,00 Kč 0,00 Kč

David D  z Unhoště Dotykový tablet 10 969,00 Kč 0,00 Kč

Václava T  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Zuzana a Jiří Č  z Telče Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Kateřina Š  z Hradce Králové Dotykový notebook 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Světlana P  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 0,00 Kč 10 000,00 Kč

krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Božena G  z Brna Vybavení pro péči o novorozeně 0,00 Kč 4 700,00 Kč

Anna Š  z Brázdnimi Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 35 000,00 Kč

Tadeáš B  z Brandýska Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Anežka P  z Benešova Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Lukáš L  ze Vsetína
Asistenční služby a volnočasové aktivity na 
školní rok 2013/2014

0,00 Kč 19 200,00 Kč

Iva K  ze Zlína Osobní asistence na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Ivana K  z Ostravy Ososbní asistence na období 11/2013–10/2014 0,00 Kč 40 000,00 Kč

Ivana K  z Ostravy Bezbariérová úprava koupelny 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Petr V  z Horní Blatné Diktafon a indikátor barev 0,00 Kč 2 000,00 Kč

Jan S  z Železnice Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Zuzana a Gabriela K  z Dlouhého 
Mostu

Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Lucie F  z Hrubé Skály Výroba speciálních pomůcek 0,00 Kč 20 000,00 Kč

Jakub B  z Prahy Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Jaroslav S  z Kroměříže Dioptrické brýle 0,00 Kč 3 000,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Vojtěch O  z Kněževsi Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Tereza L  z Chomutova Pedagogická asistence na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 35 000,00 Kč

Ilja L  z Prahy Filtrové brýle 9 000,00 Kč 0,00 Kč

Jiřina P  z Brandýska Filtrové brýle 0,00 Kč 3 966,00 Kč

David Z  ze Všestar Osobní asistence na školní rok 2013/2014 23 520,00 Kč 0,00 Kč

Petr N  z Kadaně Scanner 0,00 Kč 5 000,00 Kč

Lucie B  z Prostějova Osobní asistence na rok 2014 0,00 Kč 40 800,00 Kč

Dalibor K  z Žabčic Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 0,00 Kč 5 000,00 Kč

Vojtěch P  z Ústí nad Labem Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Vladimíra M  z Prahy Speciální dioptrické brýle 0,00 Kč 6 500,00 Kč

eva B  z Prostějova Osobní asistence na rok 2014 0,00 Kč 40 800,00 Kč

Kateřina Š  z Chomutova Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Martina B  z Olomouce Osobní asistence na rok 2014 0,00 Kč 25 000,00 Kč

Milada D  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 0,00 Kč 6 000,00 Kč

krok za krokem – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Jan A  z Prahy Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Jana J  z Přerova Denní pobyt v Aktivačním centru na rok 2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Petr N  z Kadaně Dotykový tablet 8 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan V  z Prahy Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 0,00 Kč 6 000,00 Kč

Markéta J  z Hradce Králové Dotykový tablet 0,00 Kč 8 000,00 Kč

Karel L  z Vodňan Osobní asistence na rok 2014 0,00 Kč 40 000,00 Kč

Světlana P  z Prahy Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 0,00 Kč 8 000,00 Kč

eva L  z Jindřichova Hradce Kamerová zvětšovací lupa 0,00 Kč 50 000,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 
2013

K proplaceNí 
2014

Jana R  z Obříství
Pokládka vinylové podlahy v domě zasaženém 
povodní

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana R  z Obříství
Instalace kvalitního osvětlení pro lepší 
prostorovou orientaci (dům zasažený povodní )

12 500,00 Kč 0,00 Kč

Alena B  z Prahy
Stěhovací služby – stěhování do bezbariérového 
bytu

0,00 Kč 8 000,00 Kč

eva K  z Prostějova Veterinární péče pro vodícího psa 10 357,00 Kč 0,00 Kč

Marie R  z Prahy Obnovení vybavení domácnosti po požáru v bytě 7 676,00 Kč 2 324,00 Kč

Petr V  z Horní Blatné
Stravné při pobytu v domě pro zrakově 
postižené na období 10/2013–08/2014

12 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin B  z Cvrčovic Úhrada prvních dvou nájmů v novém bytě 10 800,00 Kč 0,00 Kč

eva K  z Prostějova Veterinární péče pro vodícího psa 6 000,00 Kč 0,00 Kč

Barbora Ch  z Pražma Krmivo pro vodícího psa 0,00 Kč 4 800,00 Kč

člověk v nouzi – žádosti jednotlivcůkrok za krokem – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Okamžik – sdružení pro podporu 
nejen nevidomých

NASLePO aneb podpora kulturních aktivit 
nevidomých lidí 

180 000,00 Kč 0,00 Kč

o s  LORM – Společnost pro 
hluchoslepé 

Lormolympiáda – 4  ročník sportovní  
a dovednostní soutěže osob s hluchoslepotou

30 000,00 Kč 0,00 Kč

Tandem – Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZŠ pro zrakově postižené  
a žáky s vadami řeči v Opavě

Rádi v pohybu 60 000,00 Kč 0,00 Kč

Český svaz zrakově postižených 
sportovců

Sportovní tábor 2013 – soustředění 
talentovaných zrakově postižených žáků  
a mládeže

35 000,00 Kč 0,00 Kč

Český svaz zrakově postižených 
sportovců

Žákovská goalballová liga 2013 50 000,00 Kč 0,00 Kč

Český svaz zrakově postižených 
sportovců

Kadet, junior a benjamínek 2013 80 000,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení OÁZA Hodonín 
– středisko speciálních služeb

Festival Tolerance 2013 – 14  ročník: přehlídka 
zájmové umělecké činnosti zrakově postižených 
občanů – ZUČ

15 000,00 Kč 0,00 Kč

TJ ZRAPOS Opava, o s 
Velikonoční turnaj – XX  ročník mezinárodního 
turnaje zrakově postižených sportovců  
v kuželkách

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Blind Sport Club Praha
Podpora mladého goalballového týmu  
BSC Praha

10 000,00 Kč 0,00 Kč

Blind Sport Club Praha Podpora futsalového týmu BSC Praha 10 000,00 Kč 0,00 Kč

TJ zrakově postižených ZORA 
PRAHA

Běžecké lyžování zrakově postižených  
pro rok 2013

10 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

TJ zrakově postižených ZORA 
PRAHA

Windsurfing nevidomých 20 000,00 Kč 0,00 Kč

TJ zrakově postižených ZORA 
PRAHA

Cyklistická aktivita zrakově postižených  
pro rok 2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Futsal pro nevidomé – Avoy MU 
Brno, o s 

Mezinárodní turnaj ve futsale pro nevidomé 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Pobytové rehabilitační  
a rekvalifikační středisko  
pro nevidomé Dědina o p s 

Turnaj ve hře Quardo pro nevidomé 5 000,00 Kč 0,00 Kč

Základní škola a Mateřská škola 
prof  V  Vejdovského Olomouc

Sportovní hry zrakově postižené mládeže 41 709,00 Kč 0,00 Kč

Futsal pro nevidomé – Avoy MU 
Brno, o s 

Avoy MU Brno na mezinárodních turnajích 14 000,00 Kč 0,00 Kč

každý něco dokáže – projekty neziskových organizací každý něco dokáže – projekty neziskových organizací
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Simona N  z Brna Příčná flétna 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Marek M  z Červeného Kostelce Tandemové kolo 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Petr H  z Prahy Klávesy 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Sára H  ze Zlína Individuální výuka zpěvu 2 400,00 Kč 0,00 Kč

Miroslava S  z Prahy
Sportovní aktivity v roce 2012 (atletika  
a běžecké lyžování )

20 000,00 Kč 0,00 Kč

Vítězslav J  z Prahy Financování projektu www tapinradio cz 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Martina R  z Bystřice Digitální knihovna pro zrakově postižené 10 000,00 Kč 0,00 Kč

Marek D  z Plzně Pozoun 40 000,00 Kč 0,00 Kč

Lenka R  z Plzně Tandemové kolo 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana D  z Nechanic Sportovní aktivity v roce 2012 – paradrezura 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Václav T  z Prahy
Sportovní aktivity na rok 2013 – tandemová 
cyklistika, veslování

20 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Ivo B  z Prahy
Sportovní aktivity na rok 2013 – tandemová 
cyklistika, běžecké lyžování

20 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin K  z Bílovce Tandemové kolo 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Sára H  ze Zlína Hipoterapie a jezdecký výcvik 4 000,00 Kč 0,00 Kč

Natálie K  z Benešova Tandemové kolo 25 000,00 Kč 0,00 Kč

Peter A  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – KAVÁRNA POTMĚ

3 375,00 Kč 0,00 Kč

Nikola B  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – KAVÁRNA POTMĚ

6 025,00 Kč 0,00 Kč

Simona B  z Rokytnice nad Jizerou
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

11 700,00 Kč 0,00 Kč

ema F  z Hrdějovic
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

5 975,00 Kč 0,00 Kč

Božena G  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

2 000,00 Kč 0,00 Kč

Jana H  z Ostravy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

7 650,00 Kč 0,00 Kč

Jan H  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

17 750,00 Kč 0,00 Kč

každý něco dokáže – žádosti jednotlivců každý něco dokáže – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Kateřina H  z Hodonína
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

17 650,00 Kč 0,00 Kč

Lukáš K  z Bučovic
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

13 175,00 Kč 0,00 Kč

Kamila K  z Provodína
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

12 400,00 Kč 0,00 Kč

Michaela K  z Nymburka
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

3 900,00 Kč 0,00 Kč

Michal M  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

12 250,00 Kč 0,00 Kč

Petr M  z Předhradí
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

13 325,00 Kč 0,00 Kč

eva O  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

8 675,00 Kč 0,00 Kč

Zdeněk R  ze Zdic
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

12 750,00 Kč 0,00 Kč

Alena S  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

13 275,00 Kč 0,00 Kč

Kristýna Z  ze Znojma
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

4 375,00 Kč 0,00 Kč

Petr A  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

6 600,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Nikola B  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

2 900,00 Kč 7 025,00 Kč

Božena G  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

10 150,00 Kč 0,00 Kč

Jan H  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

22 475,00 Kč 900,00 Kč

Kateřina H  z Hodonína
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

20 750,00 Kč 900,00 Kč

Lukáš K  z Bučovic
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

14 900,00 Kč 950,00 Kč

Kamila K  z Provodína
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

15 765,00 Kč 850,00 Kč

Michaela K  z Nymburka
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

1 150,00 Kč 0,00 Kč

Michal M  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

9 175,00 Kč 900,00 Kč

Petr M  z Předhradí
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

8 500,00 Kč 950,00 Kč

Zdeněk R  ze Zdic
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

9 900,00 Kč 900,00 Kč

Alena S  z Nedašova
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

18 300,00 Kč 0,00 Kč

každý něco dokáže – žádosti jednotlivců každý něco dokáže – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Kristýna Z  ze Znojma
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

4 500,00 Kč 900,00 Kč

Josef S  ze Sedlce-Prčice Studijní jazykový pobyt v zahraničí 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Petr S  z Vlašimi Tandemové kolo 0,00 Kč 25 000,00 Kč

Monika M  z Předhradí Vydání autorského CD 17 000,00 Kč 0,00 Kč

Ilja K  z Prahy Vydání autorské knihy „Takový sníh už nepadá“ 20 000,00 Kč 0,00 Kč

Rostislav S  z Tovačova Cyklotrenažér 6 000,00 Kč 0,00 Kč

ema F  z Hrdějovic
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

6 950,00 Kč 750,00 Kč

Roman K  z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

5 825,00 Kč 950,00 Kč

Patrik H  z Luhačovic Sportovní aktivity na rok 2013 – alpské lyžování 0,00 Kč 20 000,00 Kč

Simona B  z Rokytnice nad Jizerou
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

0,00 Kč 900,00 Kč

eva O  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

0,00 Kč 900,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Marcela J  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

0,00 Kč 850,00 Kč

Vojtěch P  z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ na cestě  
v regionech

0,00 Kč 900,00 Kč

každý něco dokáže – žádosti jednotlivců každý něco dokáže – žádosti jednotlivců



Světluška   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   výroční zpráva 2013   |   7978   |   výroční zpráva 2013   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti vyplaceNo 2013 K proplaceNí 2014

Vendula H  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Ráchel S  z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Petr V  z Dříteně Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Johana F  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Roberto L  z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Martin H  z Otrokovic Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Michal F  z České Lípy Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Daniel Š  z Olomouce Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Luboš K  z Předměřic  

nad Jizerou

Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Karel G  z Dolan u Olomouce Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan B  z Plzně Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Josef S  ze Sedlce - Prčice Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Inka D  ze Sokolova Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Kamila K  z Provodína Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Marek M  z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Ondřej K  z Černošic Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Irena S  z Klecan Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Radek Ž  z Kaliště u Lipí Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

Sandra W  z Mistřovic Studijní stipendium na školní rok 2012/2013 30 000,00 Kč 0,00 Kč

příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti vyplaceNo 2013 K proplaceNí 2014

Jiří Č  ze Žinkov Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

30 000,00 Kč 0,00 Kč

Pavel D  ze Žďáru  

nad Sázavou

Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

30 000,00 Kč 0,00 Kč

Pavel S  ze Žďáru  

nad Sázavou

Studijní stipendium na rok 2013 pro studium 

v Mezinárodním centru Axmanovy techniky 

modelování 

30 000,00 Kč 0,00 Kč

Markéta M  z Batelova Studijní stipendium na období 05/2013–

04/2014 pro studium v Mezinárodním centru 

Axmanovy techniky modelování

30 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan M  z Kroměříže Studijní stipendium na akademický rok 

2012/2013

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Pavla Č  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Inka D  ze Sokolova Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

0,00 Kč 30 000,00 Kč

Hana S  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

15 000,00 Kč 0,00 Kč

David S  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

15 000,00 Kč 0,00 Kč

Jan M  z Kroměříže Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Luboš K  z Předměřic  

nad Jizerou

Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Marek M  z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Johana F  z Prahy Studijní stipenidum na akademický rok 

2013/2014

0,00 Kč 30 000,00 Kč

stipendijní program – žádosti jednotlivců stipendijní program – žádosti jednotlivců
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příjeMce NadaČNího 
příSpěvKu

předMět žádoSti vyplaceNo 2013 K proplaceNí 2014

Zdeňka H  z Otrokovic Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 

pro studium v Mezinárodním centru Axma-

novy techniky modelování

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Martin H  z Otrokovic Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Veronika J  z Brna Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014 v zahraničí

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Michal F  z České Lípy Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

0,00 Kč 25 000,00 Kč

Vendula H  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

0,00 Kč 30 000,00 Kč

Sandra W  z Mistřovic Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Kamila K  z Provodína Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

0,00 Kč 30 000,00 Kč

Roberto L  z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Helena C  z Ústí nad Labem Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Ondřej K  z Černošic Studijní sitpendium na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Josef S  ze Sedlce - Prčice Studijní stipenidum na akademický rok 

2013/2014

15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Petr V  z Dříteně Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Daniel Š  z Olomouce Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Barbora Ch  z Pražma Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

Irena S  z Prahy Studijní stipendium na akademický rok 

2013/2014

0,00 Kč 20 000,00 Kč

David K  z Horního Slavkova Studijní stipendium na školní rok 2013/2014 0,00 Kč 30 000,00 Kč

NeZiSKová orgaNiZace předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Okamžik – sdružení pro podporu nejen 
nevidomých

Poradenské centrum 420 000,00 Kč 0,00 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR, o s 

Tactus 2013 80 000,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení Slepíši
Dlouhodobý osvětový projekt „HeLe LIDI“  
pro děti základních a mateřských škol

70 000,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé – Byl jednou jeden člověk 180 000,00 Kč 0,00 Kč

Krajská vědecká knihovna v Liberci Děti čtou nevidomým dětem 15 000,00 Kč 0,00 Kč

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, 
příspěvková organizace

Poznej a pomoz 4 375,00 Kč 0,00 Kč

Bezmezí, o s 
Interaktivní zážitkové semináře o životě osob  
s těžkým postižením zraku

29 310,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení Apogeum
Nácvik speciálních dovedností, zajištění 
školení a supervize nevidomého týmu 
Kavárny POTMĚ 2013

41 595,00 Kč 0,00 Kč

stipendijní program – žádosti jednotlivců cesty ke společnému světu – projekty neziskových organizací



Světluška   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   výroční zpráva 2013   |   8382   |   výroční zpráva 2013   |   Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška

V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné informace k veřejné sbírce Světluška o vyplacených nadačních příspěvcích, 

včetně nadačních příspěvků, které budou vyplaceny v roce 2014  

NeZISKOVé ORGANIZACe

graNtový prograM vyplaceNo 2013 K proplaceNí 2014

Krok za krokem 5 309 488,50 Kč 0,00 Kč

Každý něco dokáže 605 709,00 Kč 0,00 Kč

Cesty ke společnému světu 840 280,00 Kč 0,00 Kč

celKeM 6 755 477,50 Kč 0,00 Kč

JeDNOTLIVCI

graNtový prograM vyplaceNo 2013 K proplaceNí 2014

Krok za krokem 2 261 203,00 Kč 1 008 843,00 Kč

Člověk v nouzi 74 333,00 Kč 15 124,00 Kč

Každý něco dokáže 693 490,00 Kč 64 525,00 Kč

Stipendijní program 640 000,00 Kč 475 000,00 Kč

celKeM 3 669 026,00 Kč 1 563 492,00 Kč

CeLKeM

graNtový prograM vyplaceNo 2013 K proplaceNí 2014

Krok za krokem 7 570 691,50 Kč 1 008 843,00 Kč

Člověk v nouzi 74 333,00 Kč 15 124,00 Kč

Každý něco dokáže 1 299 199,00 Kč 64 525,00 Kč

Stipendijní program 640 000,00 Kč 475 000,00 Kč

Cesty ke společnému světu 840 280,00 Kč 0,00 Kč

celKeM 10 424 503,50 Kč 1 563 492,00 Kč

V roce 2013 byly ze sbírky Světluška vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši 10 424 503,50 Kč  Z toho částka  
1 569 202 Kč představuje nadační příspěvky přidělené v roce 2012 a částka 8 855 301,50 Kč představuje nadační  

příspěvky přidělenéčást nadačních příspěvků přidělených v roce 2013  V roce 2014 zbývá proplatit nadační příspěvky  

v celkové výši 1 563 492 Kč 

nadační příspěvky vyplacené v roce 2013 – souhrny nadační příspěvky vyplacené v roce 2013 – souhrny
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Jednotlivci 3 663 316 Kč

Neziskové organizace 6 755 478 Kč

Věcné dary 109 049 Kč

celKeM 10 527 843 Kč

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků od 1  1  do 31  12  2013 

nadační příspěvky vyplacené v roce 2013 – souhrny*

povodňová SbírKa „poMáhejte S NáMi“
Nadační fond Českého rozhlasu v loňském roce pomáhal nejen nevidomým, ale ve spolupráci s Českým rozhlasem 

také obětem povodní, které zasáhly Českou republiku začátkem června  Sbírka Pomáhejte s námi vyvrcholila  

14  června dárcovským dnem, kdy bylo v Českém rozhlase zřízeno speciální call centrum, ve kterém se vystřídalo 

více než 25 známých osobností  

Do sbírky se kromě veřejnosti zapojili také firemní dárci, např  T-Mobile Czech Republic a s  (finanční dar 500 000 Kč),  

Nadace Vodafone Česká republika (finanční dar 268 950 Kč), FORD MOTOR COMPANY, s r o  prostřednictvím GlobalGi-

ving Foundation (finanční dar 247 138,78 Kč), eLFIS spol  s r o  (finanční dar 200 000 Kč), advokátní kancelář Havel, Ho-

lásek & Partners s r o  (finanční dar 100 000 Kč), KPMG Česká republika Audit, s r o  (finanční dar 60 967 Kč), Shell Czech 

Republic a s  (finanční dar 20 000 Kč) a další 

Celkový průběžný výtěžek sbírky ke konci roku 2013 činil 12 593 848,79 Kč  Z důvodu obrovského zájmu a solidarity lidí 

byla sbírka prodloužena a dosud nebyla ukončena 

Výtěžek sbírky je rozdělován ve spolupráci s organizacemi Člověk v tísni a ADRA a doposud bylo podpořeno více než  

350 rodin ve 25 obcích  

nadační příspěvky poskytnuté z povodňové sbírky Pomáhejte s námi
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Nadační příspěvky poskytnuté z povodňové sbírky Pomáhejte s námi nadační příspěvky poskytnuté z povodňové sbírky Pomáhejte s námi

V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné informace k veřejné sbírce Pomáhejte s námi o vyplacených nadačních příspěv-

cích, včetně nadačních příspěvků, které budou vyplaceny v roce 2014  

žadatel předMět žádoSti
vyplaceNo 

2013
K proplaceNí 

2014

Jana R  z Obříství
Likvidace škod na majetku způsobených  
povodní (rodinný dům, kde vyrůstá dítě  
s těžkým zrakovým postižením)

50 000,00 Kč 150 000,00 Kč

Člověk v tísni, o p s 
Finanční dar určený ke zmírnění následků 
povodní 2013 – přímé rozdělení mezi  
poškozené osoby 

6 695 000,00 Kč 0,00 Kč

Občanské sdružení ADRA
Finanční dar určený ke zmírnění následků 
povodní 2013 – přímé rozdělení mezi  
poškozené osoby 

5 150 000,00 Kč 0,00 Kč

obec Putim
Náhrada škod na majetku obce Putim 
způsobených povodněmi v červnu 2013

0,00 Kč 20 000,00 Kč

V roce 2013 byly z povodňové sbírky Pomáhejte s námi vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši 11 895 000 Kč  V roce 

2014 zbývá proplatit nadační příspěvky v celkové výši 170 000 Kč 
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JeN DOBRé NÁPADY NeSTAČÍ

Ani sebelepší nápady nestačí, když nemáte finanční prostředky na jejich uskutečnění  Je velkým přáním každé neziskové 

organizace propojit své síly se spolehlivým důvěryhodným firemním dárcem a vytvořit tak dlouhodobé, stabilní, obou-

stranně přínosné partnerství  Světluška takové partnery našla ve finanční skupině AXA Česká republika, s r o  a společ-

nosti Herbadent, s r o  Velkou oporou Nadačnímu fondu Českého rozhlasu je jeho zřizovatel Český rozhlas, který vše před 

13 lety nastartoval  

Děkujeme hlavnímu partnerovi – finanční skupině AXA Česká republika, s r o , která podporuje Světlušku již osmým rokem  

Velkou oporou Světlušky jsou také zaměstnanci, kteří již šestým rokem pomáhají postavit Kavárnu POTMĚ na Ovocném 

trhu a rovněž pomáhají při doprovodech obsluhy  

finanční skupina aXa Česká republika s.r.o. podpořila projekt Světluška od počátku společné spolupráce v roce 2006 
více než 18 mil. Kč, z toho v roce 2013 darovala 1 000 000 Kč. 

Velký dík patří také hlavnímu partnerovi společnosti Herbadent, s r o , malé poctivé české firmě s velkým srdcem, která 

Světlušku podporuje už pátým rokem  Jsme rádi, když se partnerství postupně rozvíjí a nabalují se na něj nové nápady  

Jedním z takových nápadů, který se zrodil v Herbadentu, bylo rozšíření finanční pomoci pro Světlušku v podobě 1 Kč  

z každého prodaného produktu dentální řady 

Společnost herbadent s.r.o. podpořila projekt Světluška od roku 2009 více než 5 mil. Kč, z toho v roce 2013  
darovala 1 071 242 Kč.

poděkování dárcůmpoděkování partnerům za věcné dary a bezplatně poskytnuté služby
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Děkujeme všem partnerům, kteří nám poskytují služby a produkty zdarma a tím nám pomáhají šetřit prostředky a mini-

malizovat naše náklady  S jejich pomocí můžeme připravovat naše projekty profesionálně, aniž bychom zatížili provozní 

rozpočet 

BeZ TĚCHTO SPOLeČNOSTÍ BYCHOM NeMOHLI POMÁHAT V TAKOVé MÍŘe

Společnost | darovaná věcná plnění či služby | hodnota daru

a. charouz, spol. s r.o. | nájezdová plošina do automobilu Ford pro elišku Anežku D  | 70 000 Kč

activa spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 16 789 Kč

akustické centrum s.r.o. | měření hladiny hluku v rámci hudebních vystoupení na Kavárně POTMĚ

a Kavárně POTMĚ na cestě

alifeStyle s.r.o. | lucerny jako dekorace na podium koncertu pro Světlušku

aMbi cZ, s.r.o. | občerstvení pro účinkující na koncert pro Světlušku | 45 682 Kč

areS group s.r.o. | ostraha v rámci Kavárny POTMĚ a Kavárny POTMĚ na cestě

arriva praha s.r.o. | servis autobusu s Kavárnou POTMĚ

artlingua, a.s. | překlad dokumentu | 454 Kč

auto podbabská | servis automobilu | 283 Kč

avion Sound spol. s r.o. | poskytnutí zvukového studia pro nahrávání rozhlasových spotů

boheMia SeKt, s.r.o. | občerstvení na předpremiéru filmu PO TMĚ SVĚTLO | 5 304 Kč

boMtoN Studia a.s. | česání a líčení účinkujících na koncertu pro Světlušku

boZp-po s.r.o. | dokumentace BOZP a PO | 8 000 Kč

clifford chance llp organizační složka | právní poradenství a zastupování

coca-cola hbc Česká republika, s.r.o. | nápoje pro Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku | 66 517 Kč

copy geNeral, s.r.o. | kopírovací a tiskové služby | 33 353 Kč

Červa eXport iMport a.s. | trička pro sbírkový den | 12 326 Kč

direct parcel distribution cZ s.r.o. | dar ve formě přepravních služeb | 286 222 Kč

electroluX, s.r.o. | mikrovlnná trouba | 1 950 Kč

eltodo a.s. | elektrické připojení stánku během sbírkového dne, v rámci natáčení tanečního klipu Jdem tmou a zajištění

připojení a odpojení Kavárny POTMĚ na Ovocném trhu

ferMata, a.s. | výroba DVD s filmem PO TMĚ SVĚTLO | 16 577 Kč

foNtaNa WatercoolerS s.r.o. | voda a kelímky pro Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku včetně dopravy | 77 701 Kč

galerie hlavního města prahy | zapůjčení prostor (zázemí ) v rámci natáčení tanečního klipu Jdem tmou | 18 755 Kč

graNtiS, spol. s r.o. | tisk předávacích protokolů pro sbírkový den | 2 000 Kč

guNNebo cZ s.r.o. | přestěhování trezoru | 2 100 Kč

hájek a boušová, spol. s r.o. | občerstvení pro natáčení tanečního klipu Jdem tmou a pro předpremiéru

filmu PO TMĚ SVĚTLO | 12 302 Kč

hotel perla | ubytování týmu Kavárny POTMĚ a účinkujících v rámci koncertu pro Světlušku

identifikační systémy, s.r.o. | náramky s potiskem na koncert pro Světlušku | 763 Kč

jan paukert lahůdkářství, s.r.o. | občerstvení na předpremiéru filmu PO TMĚ SVĚTLO | 3 150 Kč

jirout reKlaMy s.r.o. | výroba omalovánek se Světluškou pro mateřské školy zapojené do sbírkového dne

jiří bělonožník | razítka Světluška | 1 000 Kč

jiří eifler – dřevovýroba | opravy interiéru autobusu Kavárny POTMĚ na cestě | 30 008 Kč

jiří vondrus – Kredit | malování kanceláří NF

judr. pavlína Megová, jazyková škola, překladatelská agentura, MKM | překlad dokumentů

juMpee s.r.o. | magnetické záložky | 9 000 Kč

juta a.s. | motouz na krovky pro sbírkový den

KrKoNošSKé obálKy s.r.o. | poštovní obálky, tašky | 3 000 Kč

lamdaprint cZ s.r.o. | tonery do kanceláře | 7 300 Kč

laWi Sport s.r.o. | cyklistické soupravy | 31 049 Kč

le patio iNterNatioNal s.r.o. | káva ILLY, čaje a zapůjčení kávovarů na Kavárnu POTMĚ

lMc s.r.o. | inzerce pracovních míst na portálu Jobs cz | 4 346 Kč

lucernička flowers | realizace květinové výzdoby scény koncertu pro Světlušku

Mailbox translations s.r.o. | překlad dokumentů | 1 053 Kč

Mgr. lucie butcher | překlad dokumentů | 2 420 Kč

poděkování partnerům za věcné dary a bezplatně poskytnuté služby
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Michal pavlík | kancelářský nábytek | 25 471 Kč

MK pleXi, s.r.o. | plastové krabičky do autobusu s Kavárnou POTMĚ | 12 387 Kč

Model obaly a.s. | nástěnné kalendáře se Světluškou určené k prodeji, vlnitá lepenka a papírové krovky, lucerničky a misky

pro sbírkový den | 312 500 Kč

MoriS design s r.o. | svítilny čelovky | 8 616 Kč

Moudrý překlad, s.r.o. | překlad dokumentů | 4 100 Kč

NadeMlýNSKá s.r.o. | kostým pro Anetu Langerovou na koncert pro Světlušku

Navrátil team s.r.o. | cyklistické soupravy | 27 588 Kč

orange tree, s.r.o. | překlad dokumentů | 6 000 Kč

orpa papír a.s. | papírové tubusy | 1 120 Kč

pebal s.r.o. | obalové materiály pro sbírkový den

pietro filipi s.r.o. | trička se Světluškou pro Světluščí sbor a účinkující na koncertu pro Světlušku | 27 888 Kč

proMopro, spol. s r.o. | zapůjčení vysílaček na koncert pro Světlušku

Quehenberger logistics cZe s.r.o. | zdarma skladové prostory pro sbírkové předměty a vybavení Kavárny POTMĚ

radoslav vNeNČáK | kancelářský nábytek | 116 400 Kč

rayfil M s.r.o. | průhledné samolepící štítky na sbírkový den

reKlaMa Stofi.cZ s.r.o. | gravírované štítky na ceny udělované k výročí 10  narozenin Světlušky | 650 Kč

reNtal pro s.r.o. | osvětlení a ozvučení koncertu pro Světlušku

Secupack s.r.o. | kancelářské potřeby a obalový materiál | 3 267 Kč

Skanska a.s. | bezplatné zapůjčení stavebních kontejnerů pro Kavárnu POTMĚ

Sor libchavy spol. s r.o. | opravy autobusu s Kavárnou POTMĚ

Steadi, s.r.o. | zapůjčení kamery na přímý přenos koncertu pro Světlušku | 7 000 Kč

Studio beep s.r.o. | poskytnutí zvukového studia pro nahrávání rozhlasových spotů

SvS spol. s r.o. | tiskové materiály ke kampaním Nadačního fondu Českého rozhlasu

technická univerzita v liberci | ubytování pro výjezd Kavárny POTMĚ v Liberci | 3 510 Kč

terS, spol. s r.o. | tašky s bezbečnostní páskou | 7 560 Kč

tK obaly, s.r.o. | termokelímky pro Kavárnu POTMĚ | 2 500 Kč

utd. by content cee, s.r.o. | authoring DVD – film PO TMĚ SVĚTLO s dalšími bonusovými materiály | 22 385 Kč

vaN gillerN s.r.o. | Pe tašky s potiskem Světlušky | 31 306 Kč

viSual Way s.r.o. | zapůjčení plazmové obrazovky na prodejní akci v rámci sbírkového dne | 4 223 Kč

yeS – překlady a tlumočení, s.r.o. | překlad dokumentů | 20 300 Kč

Zakázkové cukrářství josef vích | narozeninový dort pro Světlušku | 2 500 Kč

Dále děkujeme partnerům, kteří nám poskytly své produkty či služby za minimální  
či symbolickou částku

ZA MINIMÁLNÍ ČI SYMBOLICKOU ČÁSTKU
aNtipol brNo, spol. s r.o. | spolupráce při prodeji kalendářů pro Světlušku

areS group s.r.o. | ostraha v rámci koncertu pro Světlušku

arieta creative Shop | grafické služby za symbolickou úplatu

arMada filMS s.r.o. | realizace TV a kinospotu k 10  narozeninám Světlušky

audip s.r.o. | účetní služby a mzdová agenda

autoservis garant s.r.o. | servis + STK vozu

boSS tiMer spol. s r.o. | dodavatel sbírkových předmětů

faN & toM s.r.o. | nekomerční pronájem Velkého sálu pražské Lucerny na koncert pro Světlušku

felco praha spol. s r.o. | tisk plakátů pro projekty Světlušky

g4S cash Solutions (cZ), a.s. | svoz pokladniček a počítání výtěžku během sbírkového dne

jídelna Světozor | občerstvení pro realizační tým a účinkující koncertu pro Světlušku

KpMg Česká republika audit, s.r.o. | audit za rok 2013 za symbolickou cenu

ledvision s.r.o. | led panely na pódium koncertu pro Světlušku

lucernička flowers | květiny na výzdobu scény benefičního koncertu pro Světlušku

poděkování partnerům za věcné dary a bezplatně poskytnuté služby
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(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)

dárce ČáStKa (KČ)

Adámek Vladimír, Ing 10 000,00 

ARMADA FILMS s r o 10 000,00 

ARRIVA TRANSPORT ČeSKÁ 
RePUBLIKA a s 

17 446,00 

AUGIAS LP, s r o 10 000,00 

Auto FReIBeRG spol  s r o 50 000,00 

AXA Česká republika s r o 1 000 000,00 

AZ PRIMA, spol  s r o 10 000,00 

B2B Partner s r o 10 000,00 

Balaštík Jiří 10 000,00 

BALBO PROReNT s r o 20 000,00 

dárce ČáStKa (KČ)

Banášová Milada 15 000,00 

Baránek Pavel 10 000,00 

Bartáková Zdeňka 10 000,00 

Bartoš Václav 10 000,00 

Bednar Jan 12 000,00 

Beneš Josef 10 000,00 

Beníšek Bohuslav 10 000,00 

Bernatziková Vira 10 000,00 

Biber s r o 10 000,00 

BigMedia, spol  s r o 25 000,00 

Biokont CZ, s r o 20 000,00 

Bojas Karel, Ing 15 000,00 

dárce ČáStKa (KČ)

Boogie Films s r o 20 000,00 

Borsek Vladimír 10 000,00 

Bradík Jaroslav 20 000,00 

Bradna Miroslav 10 000,00 

Brothers s r o 10 000,00 

Bureš Petr, Ing 15 000,00  

Burgermeisterová Radka 10 000,00  

Buryšková Marie Ing 50 000,00  

C S  commerce service, a s 20 000,00  

Čadil Vladimír 10 000,00  

Černíková Zdeňka 50 000,00  

Červinková Jarmila 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Česká průmyslová a obchodní 
společnost s r o 

20 000,00  

Československá obchodní banka, a s 3 250 000,00  

Český rozhlas 2 105 000,00  

ČSZPS 31 177,00  

Dejmalová Blahoslava 10 000,00  

Deloitte Advisory s r o 28 000,00  

Dentosan s r o 15 000,00  

Dětská ordinace 10 000,00  

Diagnostika – Rydl 10 000,00  

DOT CONTROLS a s 50 000,00  

Direct Parcel Distribution CZ s r o 66 853,00  

DS Soft Olomouc, spol  s r o 10 000,00  

přijaté finanční dary v roce 2013přijaté finanční dary v roce 2013
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dárce ČáStKa (KČ)

eCOVIS Corporate Finance CZ s r o 10 000,00  

elekom, a s 90 000,00  

eLFIS spol  s r o 200 000,00  

emmer Miroslav 10 000,00  

eMRITeR v o s 25 000,00  

esatrade, s r o 190 000,00  

etnetera a s 20 000,00  

Farníková Drahoslava 10 000,00  

Felklová Ilona, Ing 10 000,00  

FeRRUM s r o 20 000,00  

Fialová Věra 10 000,00  

Filipčík Josef 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

FILMSeRVICe a s 15 000,00  

Fleischmannová Vladimíra, MUDr 12 000,00  

Franc Michal 10 000,00  

Freemanová Michaela 10 000,00  

FReYTAG-BeRNDT, spol  s r o 47 900,00  

Global Giving Foundation 342 311,28  

GM – Systemms CZ, s r o 13 305,00  

Gvozdek Martin 10 000,00  

Háková Jaroslava 10 000,00  

Hamačková eliška 10 000,00  

Haman Marek 20 000,00  

Handl Petr, Mgr 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Havel, Holásek & Partners s r o 100 000,00  

Havlena Petr, Ing 10 000,00  

HB ReAVIS GROUP CZ, s r o 20 000,00  

Hebakova Olga 10 000,00  

Heldová Petra 15 000,00  

Herbadent s r o 1 070 000,00  

Herman Vlastimil 10 000,00  

Hon Michal, Ing 10 000,00  

Horák Martin 10 000,00  

Hotel Happy Star s r o 10 000,00  

HOYA Lens CZ a s 55 000,00  

HRANIPeX a s 100 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Hykel Bohuslav 10 000,00  

Charities Aid Foundation 210 714,14  

Chmelík Pavel 20 000,00  

Chrištof Jan 10 000,00  

Chronak Jaroslav, Mgr 10 000,00  

IPSOS s r o 44 500,00  

IZOLTeCHNIK CZeCH s r o 10 000,00  

Jalůvka Radek 30 000,00  

Janebová 10 000,00  

Jára Karel 20 000,00  

Jarolímek Karel 10 000,00  

Jelínek Jiří 10 000,00  

přijaté finanční dary v roce 2013přijaté finanční dary v roce 2013
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dárce ČáStKa (KČ)

Jelínek Pavel 10 000,00  

Jelínková Jiřina 10 000,00  

JV PROJeKT VH s r o 12 000,00  

Kadlček Radim, Ing 30 000,00  

Kadlec Jiří 15 000,00  

Kandr Miroslav 10 000,00  

Karel Michal 10 000,00  

Karelli CZ, s r o 10 000,00  

Keilová Jarmila 10 000,00  

Kejdus Lukáš, Mgr 15 000,00  

Kejvalová Jana, Ing 10 000,00  

Klimeš Jiří, Ing 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Klímková Zdenka, Ing 10 000,00  

Kohout Richard 10 000,00  

Kolarik eduard, Mgr 25 128,50  

Kotlín Milan 10 000,00  

Kotva Vladimír 20 000,00  

Koubek Vladimír, JUDr 10 000,00  

KPMG Česká republika Audit, s r o 60 967,00  

Králíková, RNDr 10 000,00  

Kroul Milena, MUDr 10 000,00  

Kryl Petr, Ing 10 000,00  

Křepelka Petr 10 000,00  

Kubička Václav, Ing 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Kvíčala Jan 10 000,00  

LABORATOIRe BIODeRMA CZeCH 
RePUBLIC s r o 

70 000,00  

LADOS, a s 15 000,00  

Lancera Consulting 50 000,00  

LAPeK, a s 20 000,00  

Lecová Miloslava, Ing 10 000,00  

Lékárna u Magistra – PharmDr  Ivan 
Vondráček

50 000,00  

Lenka Moštěková 10 000,00  

Lešák Ivo 10 000,00  

LeVAL s r o 24 000,00  

Macháč František 10 000,00  

Matějíčková Martina 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

MeDIA FACTORY Czech Republic a s 70 000,00  

MeGABOOKS CZ, spol  s r o 21 000,00  

Merxbauerová eva 10 000,00  

Metess, s r o 20 000,00  

Mírek Filip (SUN - WAY) 10 170,00  

Motejlová Blanka 50 000,00  

Mrázek Jan 10 000,00  

Mrkvička Pavel 10 000,00  

Muroň Jiří 10 000,00  

Mydlář Jaromír 10 000,00  

Nadace Martina Romana 200 000,00  

Nadace Vodafone Česká republika 268 950,00  

přijaté finanční dary v roce 2013přijaté finanční dary v roce 2013
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dárce ČáStKa (KČ)

Němečková Jaroslava 20 000,00  

Neuman Pavel 10 000,00  

Nomad Films s r o 15 000,00  

Nosek Pavel 15 000,00  

Občanské sdružení The Boom 16 842,00  

Obec Dešná u Dačic 10 000,00  

Obec Mirošovice 30 000,00  

Obec Oldřichovice 10 000,00  

Obst Petr 10 000,00  

OMeGA, spol  s r o 10 000,00  

Ondrášková Květa, PhDr 29 617,00  

p  k  Solvent, s r o 40 236,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Parvonič Petr (MobileBOARD) 12 000,00  

PAV CZeCH s r o 20 000,00  

Pavlíček Michal 10 000,00  

Pelak Miloslav 15 000,00  

Peot s r o 10 000,00  

Pinkasová Miluše 25 000,00  

Pokorný Jan, Ing 10 000,00  

Polan Ilja, Ing 10 000,00  

Poljáková Jana 10 000,00  

PRADe Investment s r o 10 000,00  

PRAHA TOUR s r o 10 000,00  

Princip a s 50 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Protean s r o 10 000,00  

Přibyl Pavel 10 000,00  

RADAR Advertising, s r o 14 139,00  

Rextim holding a s 44 800,00  

Rosenkranz Petr 10 000,00  

Rozsypal Vít, Ing 15 000,00  

Rybenská Jana 10 000,00  

Rybová Marie, MUDr 10 000,00  

Rydl Jan 10 000,00  

Říháček Miroslav, Ing 100 000,00  

Řízení letového provozu České 
republiky, státní podnik

100 000,00  

Sabatka Tomáš 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Saturka Radek 10 000,00  

savage tv s r o 10 000,00  

Shell Czech Republic a s 20 000,00  

Schaefer Jutta 12 557,50  

Schneider Jiří 10 000,00  

SKALIN & LAYOUT s r o 12 750,00  

Skanska a s 109 524,00  

Slevomat cz, s r o 43 700,00  

Slodecká Oxana 12 000,00  

Smolen Radim, Mgr 10 000,00  

Smolík Radek 27 000,00  

Soltyš Dušan 10 000,00  

přijaté finanční dary v roce 2013přijaté finanční dary v roce 2013
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dárce ČáStKa (KČ)

Spousta Dalibor 10 000,00  

Steinhauserová Iva 10 000,00  

Stodůlka Jaroslav, Ing 10 000,00  

Stodůlková Helena 10 000,00  

Stolin Tomáš 10 000,00  

Stomatologie - MUDr 10 000,00  

Stránský Martin 10 000,00  

Subrt Zdeněk 10 000,00  

Suchánek Josef, Ing 10 000,00  

Svátková Ludmila 10 000,00  

Svěrák Zdeněk 10 000,00  

Svoboda Jiří 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Svobodová Pavla 10 000,00  

Šebková Božena 10 000,00  

ŠKOFIN s r o 11 400,00  

Škrobánek David 10 000,00  

Šnajder Jakub 15 000,00  

Šumšal Jan 10 000,00  

Švecová Lenka 15 000,00  

Švorc Jiří 10 000,00  

Target Pictures Production s r o 12 000,00  

Tatar Ivan 10 000,00  

Tauchman Miloslav 20 000,00  

TeCHNOLOGY s r o 60 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

Tengler Hynek 10 000,00  

T-Mobile Czech Republic a s 500 000,00  

Toman Petr 25 000,00  

Tomášek Radek 12 000,00  

Tomíček Richard 10 000,00  

Tomsa Jan, JUDr  10 000,00  

TOP eSTHeTIC centrum 20 000,00  

Touskova Marta 10 000,00  

TPC spol  s r o 20 000,00  

TŘeBA TAK o s 10 000,00  

TYMOS spol  s r o 10 000,00  

UNIMARCO a s 10 000,00  

dárce ČáStKa (KČ)

USK Praha 10 000,00  

Válek Petr 20 000,00  

Vavrouch Josef, Ing 10 000,00  

VeKOBS s r o 20 000,00  

Vítková Jana, Ing 30 000,00  

Vlachová Dana 20 000,00  

Volf Roman 10 000,00  

VS-eKOPRAG, s r o 10 000,00  

Vývoda Roman 10 000,00  

Watterson David 10 000,00  

WeSTeRN CONSULTANTS 10 000,00  

Wilhelm Walter 10 000,00  

přijaté finanční dary v roce 2013přijaté finanční dary v roce 2013
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dárce ČáStKa (KČ)

Z & Z, spol  s r o 10 000,00  

Záhořík Pavel Ing  (AIR TeCHNIC s r o ) 10 000,00  

Zejda Daniel, Mgr 10 000,00  

celKeM 13 603 987,42  

 

*dar ČSOB ve výši 3 000 000 Kč a dar Českého rozhlasu ve 

výši 1 000 000 Kč jsou finanční dary na kalendářní rok 2014

partNeři 2013

HLAVNÍ PARTNeŘI

ZŘIZOVATeL A HLAVNÍ MeDIÁLNÍ PARTNeR

HLAVNÍ MeDIÁLNÍ PARTNeR

NeJVýZNAMNĚJŠÍ DÁRCI PROJeKTU SVĚTLUŠKA

partneři 2013přijaté finanční dary v roce 2013
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NeJVýZNAMNĚJŠÍ DÁRCI POVODňOVé SBÍRKY POMÁHeJTe S NÁMI

PARTNeŘI KAVÁRNY POTMĚ A KAVÁRNY POTMĚ NA CeSTĚ 

PARTNeŘI SBÍRKOVéHO DNe V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ

PARTNeŘI KONCeRTU SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU

DLOUHODOBÍ PARTNeŘI A PARTNeR PRO AUDIT

PARTNeŘI KALeNDÁŘů PRO SVĚTLUŠKU

PARTNeŘI PRO TISK

MeDIÁLNÍ PARTNeŘI

DĚKUJeMe ZA LASKAVOU POMOC PARTNeRůM 

Akustické centrum s r o , AReS GROUP s r o , Avion Sound spol  s r o , Bezmezí o s , BOSS TIMeR spol  s r o , City Channel,  

Dopravní podnik hl  m  Prahy, akciová společnost, eclipse Print a s , eLTODO a s , GRANTIS, s r o , JUTA a s , Občanské 

sdružení Okamžik, PeBAL s r o , Pizza Coloseum Myslbek, Pražské služby a s , RAYFILM s r o , Student agency, TeRS, 

spol  s r o , VAN GILLeRN s r o 

partneři 2013partneři 2013
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Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12

120 99 Praha 2

IČ  26419068

zapsán v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze

v oddílu N vložka 371 

e-mail: svetluska@rozhlas cz

telefon: 221 551 217

fax: 221 551 216 

www svetluska net

Sbírkové konto Světlušky: 99999 99999/0100, KB

Provozní účet: 416851001/5500, Raiffeisenbank

DMS: DMS SVeTLUSKA na číslo 87 777, 

pro roční podporu ve tvaru DMS ROK SVeTLUSKA

ředitel 

Přemysl Filip 

Zástupkyně ředitele 

Vedoucí sbírky Světluška 

Linda Vaňková 

office manažer

Petra Frýbortová 

Koordinátorka nadačních příspěvků pro neziskové 

organizace a jednotlivce 

Dagmar Prajznerová

asistentka koordinátorky nadačních příspěvků 

Kristýna Valášková

Manažer kampaní, pr 

Šárka Jurásková

vedoucí produkce – Kavárna potMě, Kavárna potMě 

na cestě a koncert Světlo pro Světlušku 

Alexandra Kratochvilová

vedoucí projektu Kavárna potMě na cestě 

Veronika Musilová 

asistentka

Lenka Červenková

asistent fundraisingu 

Irena Machková

kontaktní údaje
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tým Kavárny potMě 

Nevidomí kavárníci: Kateřina Hegrová, Jan Hegr, Petr Adamec, Lukáš Kakara, Boženka Gogoľáková, Kamila Koncová,  

Petr Mašek, Michal Maišl, Alenka Schutová, Zdeněk Rybák, Kristýna Zapletalová, Nikola Bílá, ema Fenclová, Vojtěch  

Polášek, eva Odehnalová, Simona Boudová, Jana Handzlíková, Roman Kabelka, Michaela Kováčová 

vidící tým

Jiří Blíha, Radka Blíhová, Jana Burešová, Kristýna Fialová, Zuzana Vilímová, Jakub Sokol, Michaela Snopková, Lenka  

Dufková, Zuzana Vilímcová, Anna Stryhalová, Kateřina Müllerová, Markéta Korbelová, Tomáš Kratochvil, Michaela  

Kratochvilová

dobrovolníci a spolupracovníci na projektech Nadačního fondu Českého rozhlasu 

Aneta Langerová, Nikola Langer, Olga Špátová, Jakub Hereš, David Podhola, Martin Skála, Vladimír Kroc, Kevin-v-ton,  

Michal Kuchař, Luděk Sokol, Martin Fábera, Milan Dvořák, Jindřiška Prchalová, Petr Vaněk, Jakub Skokan, Jan Cága,  

Dalibor Puchta, Matěj Stránský

formální náležitosti zákona o účetnictví

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadačního fondu známy žádné významné události, které nastaly po rozva-

hovém dni a byly by významné pro naplnění účelu výroční zprávy  Nadační fond se řídí platnou legislativou České republi- 

ky v oblasti pracovněprávních vztahů a ochrany životního prostředí a nevydává prostředky na činnost v oblasti výzkumu  

a vývoje  Nadační fond dále nemá organizační složku v zahraničí 

© 2013 Nadační fond Českého rozhlasu

grafika: Dominik Herr 

dtp: ARIeTA Creative Shop

tisk: www fotoknihyakalendare cz 

foto: Jakub Skokan (str  9, 10–12, 15, 17, 19, 22, 25, 32, 88), Martina Kaderková (str  7, 27, 31, 35–36, 39, 41, 45, 47-48), 

Kevin  V  Ton (str  9, 21), Dominik Herr (titulní strana, str  4, 109, zadní strana), Růžena Šodková (str  43) 

texty: Martina Kaderková, Šárka Jurásková, Dagmar Prajznerová
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Zpráva nezávislého auditora 
pro Správní radu Nadačního fondu 
Českého rozhlasu k 31  12  2013
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zpráva nezávislého auditorazpráva nezávislého auditora
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Výkaz zisku a ztráty
za období roku 2013
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Výčet položek podle vyhlášky č  504/2002 Sb 

Úč NO 1-01

výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
za rok končící 31  prosince 2013

ič 264 19 069

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

Nadační činnost

číslo

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

1 2

a. Náklady 1

i. Spotřebované nákupy celkem 2 1 858

1 Spotřeba materiálu 3 1 806

2 Spotřeba energie 4 52

3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5

4 Prodané zboží 6

ii.  Služby celkem 7 2 587

5 Opravy a udržování 8 68

6 Cestovné 9 8

7 Náklady na reprezentaci 10 116

8 Ostatní služby 11 2 395

iii.  osobní náklady celkem 12 6 424

9 Mzdové náklady 13 4 962

10 Zákonné sociální pojištění 14 1 462

11 Ostatní sociální pojištění 15

12 Zákonné sociální náklady 16

13 Ostatní sociální náklady 17

iv.  daně a poplatky celkem 18 12

14 Daň silniční 19

15 Daň z nemovitostí 20

16 Ostatní daně a poplatky 21 12

v.  ostatní náklady celkem 22 276

17 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23

18 Ostatní pokuty a penále 24

19 Odpis nedobytné pohledávky 25

20 Úroky 26

21 Kursové ztráty 27

22 Dary 28

23 Manka a škody 29

24 Jiné ostatní náklady 30 276

vi. odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 872

25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 32 551

26 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm a hmotn ma-
jetku 

33

27 Prodané cenné papíry a podíly 34

28 Prodaný materiál 35

29 Tvorba rezerv 36

30 Tvorba opravných položek 37 321

vil. poskytnuté příspěvky celkem 38

31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 39

32 Poskytnuté Členské příspěvky 40

vlil. daň z příjmů celkem 41

33 Dodatečné odvody daně z příjmů 42

Náklady celkem  43 12 029

výkaz zisku a ztráty za období roku 2013výkaz zisku a ztráty za období roku 2013
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číslo

řádku

Činnosti

hlavní hospodářská

1 2

a. výnosy 44

i. tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 139 342

1 Tržby za vlastní výrobky 46

2 Tržby z prodeje služeb 47 28 342

3 Tržby za prodané zboží 48 111

ii. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49

4 Změna stavu zásob nedokončené výroby 50

5  Změna stavu zásob polotovarů 51

6  Změna stavu zásob výrobků 52

7  Změna stavu zvířat 53

iii.  aktivace celkem 54

8  Aktivace materiálu a zboží 55

9  Aktivace vnitroorganizačních služeb 56

10  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57

11  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58

iv.  ostatní výnosy celkem 59 9 724

12  Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60

13  Ostatní pokuty a penále 61

14  Platby za odepsané pohledávky 62

15  Úroky 63 1

16  Kursové zisky 64 1

17  Zúčtování fondů 65 9 642

18  Jiné ostatní výnosy 66 80

v. tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 

položek celkem

67

19 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného 

a hmotného majetku 

68

20 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69

21 Tržby z prodeje materiálu 70

22 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71

23 Zúčtování rezerv 72

24 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73

25 Zúčtování opravných položek 74

vi.  přijaté příspěvky celkem 75 1 853

26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 

složkami 

76

27  Přijaté příspěvky (dary) 77 1 853

28  Přijaté členské příspěvky 78

vii. provozní dotace celkem 79

29  Provozní dotace 80

výnosy celkem 81 11 716 342

c.  výsledek hospodaření před zdaněním 82 -313 342

34  Daň z příjmů 83 29

d.  výsledek hospodaření po zdanění 84 -313 313

výkaz zisku a ztráty za období roku 2013výkaz zisku a ztráty za období roku 2013
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Rozvaha  
k 31  12  2013
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aKtiva číslo 
řádku

Stav k posled  
dni účetního 

období

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

a. dlouhodobý majetek celkem                                            Součet ř. 2+10+21+29 1 1 630 2 132

i. dlouhodobý nehmotný majetek celkem                                     Součet ř. 3 až 9 2   

   1  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3   

   2  Software 4   

   3  Ocenitelná práva 5   

   4  Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   6   

   5  Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek   7   

   6  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8   

   7  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9   

ii. dlouhodobý hmotný majetek celkem                                    Součet ř. 11 až 20 10 2 701 2 701

   1  Pozemky 11   

   2  Umělecká díla, předměty a sbírky 12   

   3  Stavby 13   

   4  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     14 2 701 2 701

   5  Pěstitelské celky trvalých porostů 15   

   6  Základní stádo a tažná zvířata 16   

   7  Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   17   

   8  Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   18   

   9  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19   

 10  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20   

iii. dlouhodobý finanční majetek celkem                                  Součet ř. 22 až 28 21   

   1  Podíly v ovládaných a řízených osobách 22   

   2  Podíly v osobách pod podstatných vlivem                                            23   

   3  Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                              24   

   4  Půjčky organizačním složkám 25   

   5  Ostatní dlouhodobé půjčky  26   

   6  Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27   

   7  Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28   

iv. oprávky k dlouhodobému majetku celkem                         Součet ř. 30 až 40 29 -1 071 -569

   1  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30   

   2  Oprávky k softwaru 31   

   3  Oprávky k ocenitelným právům 32   

   4  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33   

   5  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34   

   6  Oprávky ke stavbám 35   

   7  Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -1 071 -569

   8  Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37   

   9  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38   

  10  Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 39   

  11  Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40   

b.   Krátkodobý majetek celkem                                      Součet ř. 43+53+73+82 41 19 645 14 264

i. Zásoby celkem                                                                            Součet ř. 43 až 51 42 3 111 3 757

   1  Materiál na skladě     43   

   2   Materiál na cestě               44   

   3  Nedokončená výroba          45   

   4  Polotovary vlastní výroby          46   

   5  Výrobky 47   

   6  Zvířata                                                       48   

   7  Zboží na skladě a v prodejnách          49 3 432 3 757

   8  Zboží na cestě   50   

   9  Opravné položky k zásobám 51 - 321  

  10  Poskytnuté zálohy na zásoby   52   

ii. pohledávky celkem                                                                   Součet ř. 54 až 72 53 137 163

    1  Odběratelé 54 111 141

    2  Směnky k inkasu 55   

    3  Pohledávky za eskontované cenné papíry 56   

rozvaha k 31  12  2013rozvaha k 31  12  2013

rozvaha (bilance) v plném rozsahu 
k 31  prosinci 2013 (v tisících Kč)

ič 264 19 069

Výčet položek podle vyhlášky č  504/2002 Sb 

ve znění vyhlášky č  400/2005 Sb 

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

Nadační činnost
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    4  Poskytnuté provozní zálohy 57 66 64

    5  Ostatní pohledávky 58   

    6  Pohledávky za zaměstnanci                                                                            59 216 216

    7  Pohledávky za  institucemi sociálního zabezpečení a veřejného  
       zdravotního pojištění

60   

    8  Daň z příjmů                                                                                 61   

    9  Ostatní přímé daně                                                                       62   

   10  Daň z přidané hodnoty                                                                 63   

   11  Ostatní daně a poplatky                                                                64   

   12  Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 65   

   13  Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
        územních samosprávných celků                          

66   

   14  Pohledávky za účastníky sdružení                                                       67   

   15  Pohledávky  z pevných terminovaných operací           68   

   16  Pohledávky z emitovaných dluhopisů                                                                           69   

   17  Jiné pohledávky                                                   70 2  

   18  Dohadné účty aktivní 71   

   19  Opravná položka k pohledávkám                                                 72 -258 -258

iii. Krátkodobý finanční majetek celkem                                   Součet ř. 74 až 81 73 16 232 10 029

    1  Pokladna   74 76 54

    2  Ceniny   75   

    3  Účty v bankách     76 16 156 9 975

    4  Majetkové cenné papíry k obchodování 77   

    5  Dluhové cenné papíry k obchodování                                                         78   

    6  Ostatní cenné papíry 79   

    7  Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                                                      80   

    8  Peníze na cestě 81   

iv. jiná aktiva celkem                                                                   Součet ř. 83 až 85 82 165 315

    1  Náklady příštích období  83 165 315

    2  Příjmy příštích období                                                                    84   

    3  Kursové rozdíly aktivní                                                                 85   

aKtiva celKeM                                                                                                ř. 1+41  86 21 275 16 396

paSiva číslo 
řádku

Stav k posled  
dni účetního 

období

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období

a.  vlastní zdroje celkem 87 20 516 15 548

i.  jmění celkem 88 20 516 15 548

1 Vlastní jmění 89 575 709

2 Fondy 90 19 941 14 839

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 91

ii.  výsledek hospodaření celkem 92

1 Účet výsledku hospodaření 93

2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 94

3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 95

b. cizí zdroje celkem 96 759 848

I Rezervy celkem  97

l Rezervy 98

ii. dlouhodobé závazky celkem 99

1 Dlouhodobé bankovní úvěry 100

2 emitované dluhopisy 101

3 Závazky z pronájmu 102

4 Přijaté dlouhodobé zálohy 103

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 104

6 Dohadné účty pasivní 105

7 Ostatní dlouhodobé závazky 106

iii. Krátkodobé závazky celkem 107 730 701

1 Dodavatelé 108 108 163

2 Směnky k úhradě 109

3 Přijaté zálohy 110

rozvaha k 31  12  2013rozvaha k 31  12  2013
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4 Ostatní závazky 111

5 Zaměstnanci 112 307 267

6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 113

7 Závazky k institucím sociálního zabezpečení  

a veřejného zdravotního pojištění 

114 176 138

8 Daň z příjmů 115 29

9 Ostatní přímé daně 116 47 44

10 Daň z přidané hodnoty 117

11 Ostatní daně a poplatky 118

12 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 119

13 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních  

celků

120

14 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 121

15 Závazky k účastníkům sdružení 122

16 Závazky z pevných termínových operací 123

17 Jiné závazky 124 46 6

18 Krátkodobé bankovní úvěry 125

19 eskontní úvěry 126

20 emitované krátkodobé dluhopisy 127

21 Vlastní dluhopisy 128

22 Dohadné účty pasivní 129 17 83

23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 130

iv.  jiná pasiva celkem 131 29 147

1  Výdaje příštích období 132 29 6

2  Výnosy příštích období 133 141

3  Kursové rozdíly pasivní 133

pasiva celkem 135 21 275 16 396

rozvaha k 31  12  2013
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Příloha k účetní závěrce
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1  CHARAKTeRISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

vznik a charakteristika nadačního fondu

Nadační fond Českého rozhlasu (dále „nadační fond“) byl 
zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Městského 
soudu v Praze dne 15  prosince 2000, oddíl N, vložka 371  

poslání nadačního fondu

- podporovat oblasti sociální a zdravotní

- poskytovat charitativní a humanitární pomoc

- podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláště  
 mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či  
 jinak handicapované

- podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména  
 modelové, průkopnické projekty a aktivity volného času  
 zaměřené na děti a mládež

Zřizovatel nadačního fondu

Český rozhlas  
Vinohradská 12 
120 99 Praha 2 
Česká republika

Sídlo nadačního fondu

Nadační fond Českého rozhladu 
Vinohradská 12 
120 99 Praha 2 
Česká republika

identifikační číslo

264 19 068

ředitel nadačního fondu

Od 1  ledna do 28  listopadu 2013 Martina Kaderková  
Od 6  prosince 2013 byla pověřená vedením fondu Linda 
Vaňková, MBA 

Členové správní rady a dozorčí rady k 31. 12. 2013

Členové správní rady

Mgr  art  Peter Duhan (předseda správní rady)  
Mgr  Ondřej Nováček (místopředseda) 
Mgr  Antonín Kazda (člen) 
Ing  Ladislav Musil (člen) 
Mgr  Jan Svoboda (člen) 

Členové dozorčí rady

Mgr  emil Holub (předseda) 
Ludmila Sýkorová (místopředseda) 
Radka Mašková (člen)

Změny v nadačním rejstříku 

Dne 9  prosince rezignovala na pozici členky správní rady 
PhDr  Monika Janíková  

Dne 10  prosince rezignovala na pozici členky správní rady 
Tanja Kovač  

Tyto změny byly k datu sestavení účetní závěrky ozná-
meny, ale nebyly zapsány do nadačního rejstříku 

2  ZÁSADNÍ ÚČeTNÍ POSTUPY POUŽÍVANé 
NADAČNÍM FONDeM

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla připravena 
podle zákona č  563/1991 Sb , o účetnictví ve znění poz-
dějších předpisů, vyhlášky č  504/2002 Sb , ve znění poz-
dějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není pod-
nikání č  401 až 414 platných v České republice  

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především 
zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu 
účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti 
a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách  

Rozvahovým dnem je 31  prosinec 2013 a účetním obdobím 
je kalendářní rok 2013  Údaje v této účetní závěrce jsou 
vyjádřeny v tisících korunách českých (tis  Kč), pokud není 
uvedeno jinak  

(a) dlouhodobý hmotný majetek

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu 
běžného účetního období je vykázán v pořizovacích ce-
nách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací 
náklady  Darovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn 
reprodukční pořizovací cenou a je účtován oproti vlastnímu 
jmění  Při účtování odpisů majetku, který byl darován, je 
dále toto vlastní jmění zúčtováváno oproti ostatním výno-
sům ve výši účetních odpisů 

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně 
do 20 tis  Kč je účtován přímo do spotřeby  Dlouhodobý 
drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 tis  Kč  
do 40 tis  Kč je odpisován časově prostřednictvím účtu 
381 – Časové rozlišení  Dobu upotřebitelnosti majetku  
určuje účetní jednotka dle jednotlivého druhu majetku  

Nadační fond pro stanovení účetních odpisů vychází  
z pravidel odpisování pro daňové účely  Dlouhodobý 
hmotný majetek nad 40 tis  Kč je účetně odpisován  

rovnoměrně i zrychleně podle zařazení do jednotlivých  
daňových skupin  

(b) Zásoby

Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách  Pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky 
při dopravě, pojistné, dopravné za dodání do skladu nadač-
ního fondu apod  Úbytek zboží je oceňován metodou váže-
ného aritmetického průměru 

(c) Stanovení opravných položek

Dle § 37 vyhlášky č  504/2002 Sb , není nadační fond  
povinen tvořit opravné položky  Zákon o účetnictví  
č  563/1991 Sb , §7 odstavec 1 vyžaduje, aby účetní zá-
věrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví  
a finanční situace účetní jednotky  Současně v odstavci  
2 stejného paragrafu zákon stanovuje, že pokud dojde  
ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních me-
tod předepsaných prováděcími předpisy bude neslučitelné 
s povinností podat věrné a poctivé zobrazení, postupuje 
účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a po-
ctivý obraz 

pohledávky

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené  
o opravnou položku  Nadační fond stanoví opravné položky 
k pochybným pohledávkám individuálně na základě věkové 
struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu a míru 
vymahatelnosti  

Zásoby

Nadační fond účtuje o opravných položkách k zásobám  
v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně 
vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené 
s prodejem 

(d) Nadační dary

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených daro-
vacích smluv mezi nadačním fondem a dárci  Nadační dary 

příloha k účetní závěrcepříloha k účetní závěrce
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určené na realizaci hlavní činnosti a účelově vázané na 
poskytování nadačních příspěvků se účtují do fondů nadač-
ních darů  Nadační dary určené na správu nadačního fondu 
se účtují do výnosů v běžném roce, pouze pokud dárce 
specifikuje účel použití v daném období  Není-li specifiko-
váno, jsou nadační dary na správu účtovány do fondů  Oka-
mžikem uskutečnění účetního případu v případě peněžních 
darů je den přijetí daru  Nepeněžní dary získané formou 
přijatých služeb se účtují do výnosů a zároveň do nákladů  
v hodnotě stanovené smlouvou  O bezplatně přijatých 
službách, které nemají smluvně stanovenou částku, na-
dační fond neúčtuje  

(e) Nadační příspěvky

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv  
o poskytnutí nadačních příspěvků uzavřených mezi nadač-
ním fondem a příjemci nadačních příspěvků  Nadační pří-
spěvky jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků  
a okamžikem uskutečnění účetního případu je den vypla-
cení nadačního příspěvku 

(f ) Sledování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány oddě-
leně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu s posláním 
nadačního fondu a jeho statutem  

Účetní jednotka používá střediskově vedené účetnictví  
Náklady na správu nadačního fondu jsou sledovány oddě-
leně od hlavní činnosti 

Výnosy a náklady hospodářské činnosti, které představují 
výnosy ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně 
jednak z důvodu výkaznictví, jednak z důvodu odlišného 
principu zdanění daní z příjmů 

3  DLOUHODOBý HMOTNý MAJeTeK

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí (nad 40 tis  Kč)

Drobný dlouhodobý 

hmotný majetek

Celkem

pořizovací cena

Zůstatek k 1  1  2013 2 563 138 2 701

Přírůstky -- -- --

Úbytky -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31  12  2013 2 563 138 2 701

oprávky

Zůstatek k 1  1  2013 431 138 569

Odpisy 502 -- 502

Oprávky k úbytkům -- -- --

Přeúčtování -- -- --

Zůstatek k 31  12  2013 933 138 1 071

Zůstatková hodnota 1. 1. 2013 2 132 -- 2 132

Zůstatková hodnota 31. 12. 2013 1 630 -- 1 630

Odpisy ve výkazu zisku a ztrát obsahují také odpisy ve výši 49 tis  Kč (2012 – 28 tis  Kč) k dlouhodobému drobnému ma-
jetku, který je časově rozlišen na dva roky 

4  NAJATý MAJeTeK

operativní leasing

Nadační fond Má od Českého rozhlasu najaty kancelářské prostory, ve kterých sídlí  Dále si nadační fond pronajímá pro-
story pro pořádání Koncertu pro Světlušku  Celkové roční náklady týkající se těchto nájmů v roce 2013 činily 290 tis  Kč 
(2012 – 295 tis  Kč) 

příloha k účetní závěrcepříloha k účetní závěrce
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5  ZÁSOBY

Zásoby zboží k 31  prosinci 2013 činily 3 432 tis  Kč (2012 – 3 757 tis  Kč)  Na základě posouzení prodejnosti byla k záso-
bám vytvořena opravná položka ve výši 321 tis  Kč (2012 – 0 tis  Kč) 

Zásoby zboží představují sbírkové předměty určené k prodeji ve veřejné sbírce Světluška v následující struktuře:

položka Zůstatek k 31. 12. 2013 Zůstatek k 31. 12. 2012

Přívěsky s logem Světlušky 468  502

Hrnečky s logem Světlušky 170  255

Náramky s logem Světlušky 793  951

Benefiční CD singly 205 210

Frisbee s logem Světlušky 0,7 1

Lynard s logem Světlušky 18 20

Pravítka 67 22

Magnetka 174  177

Trička PF 43 22

Trička IMI -- 39

Trička Červa 19 --

Kalendáře 182 215

Kovový přívěsek s reliéfem 76 79

Buttony 171 280

Tykadla 172 108

DVD Kavárna 10 11

DVD Po tmě světlo 11 --

Lucerny s logem Světlušky 0,3 2

Deštníky s logem Světlušky 37 50

Termohrnky 33 40

Svítilny 76 92

Reflexní pásky 31 35

Hra kuličková 144 145

Píšťalky s logem Světlušky 474 470

Čelovky 50 31

Záložky 7 --

celkem 3 432 3 757

6  POHLeDÁVKY A ZÁVAZKY

(a) pohledávky

Odběratelé činí 111 tis  Kč (2012 – 141 tis  Kč)  Nadační fond neeviduje žádné pohledávky za odběrateli po lhůtě splat-
nosti 

Pohledávky za zaměstnanci činí 216 tis  Kč (2012 – 216 tis  Kč), ze kterých 215 tis  Kč (2012 – 215 tis  Kč) představuje 
pohledávka za bývalou zaměstnankyní nadačního fondu 

Na základě posouzení dobytnosti pohledávek vytvořil nadační fond k 31  prosinci 2013 opravnou položku k pochybným 
pohledávkám ve výši 258 tis  Kč  (2012 – 258 tis  Kč), z toho 215 tis  Kč (2012 – 215 tis  Kč) bylo vytvořeno k pohledáv-
kám za zaměstnanci a 43 tis  Kč ke krátkodobým poskytnutým zálohám (2012 – 43 tis  Kč) 

(b) Závazky

Dodavatelé činí 108 tis  Kč (2012 – 163 tis  Kč), ze kterých 2 tis  Kč (2012 – 33 tis  Kč) představují závazky po lhůtě splat-
nosti  

7  NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ

Náklady příštích období v celkové výši 165 tis  Kč (2012 – 315 tis  Kč) zahrnují zejména časové rozlišení pojištění auto-
busu „Kavárna POTMĚ na cestě“ ve výši ve výši 51 tis  Kč (2012 – 151 tis  Kč) a dále časové rozlišení majetku s pořizovací 
hodnotou 20 – 40 tis  Kč ve výši 114 tis  Kč (2012 – 164 tis  Kč) 

příloha k účetní závěrcepříloha k účetní závěrce
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8  VLASTNÍ ZDROJe

Vlastní jmění Fondy Fondy – pořízení  

majetku

Vlastní zdroje celkem

Zůstatek k 1  1  2013 709 13 411 1 428 15 548

Přijaté dary - majetek -- -- -- --

Přijaté nadační dary -- 37 040 -- 37 040

Poskytnuté nadační příspěvky --   - 22 296 --  - 22 296

Čerpání na úhradu nákladů  

projektů a režie 

--  - 9 381 --  - 9 381

Výsledek hospodaření -- -- -- --

Odpis darovaného majetku - 134 -- - 261 - 395

Zůstatek k 31. 12. 2013 575 18 774 1 167 20 516

Položka Čerpání na úhradu nákladů projektů a režie obsahuje použití prostředků na úhradu nákladů na zajištění projektů  
v rámci hlavní činnosti a v souladu s jeho statutem ve výši 9 381 tis  Kč (2012 – 8 599 tis  Kč) 

Vlastní jmění představuje k 31  prosinci 2013 majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu při jeho zřízení ve výši  
5 tis  Kč (2012 – 5 tis  Kč) a jiné nepeněžité dary v celkové zůstatkové hodnotě 570 tis  Kč (2012 – 704 tis  Kč)  

9 VeŘeJNé SBÍRKY

a) Světluška 

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, a to shro-
mažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem 
vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS, pořádá nadační fond veřejnou sbírku „Světluška“  Veřejná sbírka 
je právně upravena Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy o zahájení veřejné sbírky č j S-MHMP/1050402/2012 
pro období od 23  srpna 2012 na dobu neurčitou 

Výtěžek veřejné sbírky Světluška v roce 2013 činil 13 169 tis  Kč (2012 – 11 223 tis  Kč)  Ve výtěžku je zahrnuta částka 
2 786 tis  Kč za přijaté dárcovské SMS z října, listopadu a prosince roku 2012, která byla přijatá od Fóra dárců až v roce 
2013  Naopak ve výtěžku není zahrnuta částka 3 358 tis  Kč za dárcovské SMS přijaté v říjnu, listopadu a prosinci roku 
2013, neboť tato částka byla zaslána na sbírkové konto Světlušky Fórem dárců až v roce 2014 

b) pomáhejte s námi

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc lidem zasaženým povodněmi na území České republiky v červnu 
2013, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem před-
mětů, prodejem vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS a složením hotovosti do pokladny zřízené práv-
nickou osobou, pořádá nadační fond veřejnou sbírku „Pomáhejte s námi“   Veřejná sbírka je právně upravena Rozhodnutím 
Magistrátu hlavního města Prahy o zahájení veřejné sbírky č j  S-MHMP/1050402/2012 pro období od 7  června 2013 na 
dobu neurčitou 

Výtěžek veřejné sbírky „Pomáhejte s námi“ činil 12 516 tis  Kč 

10  DAň Z PŘÍJMů

Za rok 2013 vznikla nadačnímu fondu daňová povinnost z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 29 tis  Kč  
(2012 – 0 tis  Kč)  

příloha k účetní závěrcepříloha k účetní závěrce
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11  ČLeNĚNÍ VýNOSů

Hlavní činnost Hospodářská činnost Správní činnost Celkem

Přijaté dary 2013 852 -- 1 001 1 853

2012 675 -- 1 016 1 691

Zúčtování fondů 2013 9 642 -- -- 9 642

2012 8 834 -- - 9 8 825

Úroky 2013 -- -- 1 1

2012 1 -- 1 2

Ostatní výnosy 2013 220 342 -- 562

2012 75 308 3      386

celkem 2013   10 714 342 1 002 12 058

2012 9 585 308 1 011 10 904

Přijaté dary představují peněžní dary a ostatní nepeněžitá plnění přijatá na zajištění projektů a správu ve výši  
1 853 tis  Kč (2012 – 1 691 tis  Kč)  

12  ČLeNĚNÍ NÁKLADů

Hlavní činnost Správní činnost Celkem

Spotřeba materiálu a energie 2013 1 645 213 1 858

2012 1 626 167 1 793

Služby 2013 1 968 619 2 587

2012 2 625 206 2 831

Osobní náklady 2013 5 625 799 6 424

2012 5 231 458 5 689

Jiné ostatní náklady 2013 927 233 1 160

2012 411 180 591

celkem 2013 10 165 1 864 12 029

2012 9 893 1 011 10 904

Tabulka nezahrnuje daň z příjmu právnických osob ve výši 29 tis  Kč (2012 – 0 tis  Kč) 

13  ZHODNOCeNÍ NÁKLADOVéHO KRITéRIA

Náklady na správu Nadačního fondu Českého rozhlasu v roce 2013 činily 1 864 tis  Kč (2012 – 1 011 tis  Kč), což předsta-
vuje 8,36 % z celkové výše nadačních příspěvků poskytnutých v tomto období (2012 – 9,38 %)   Statutem stanovené pra-
vidlo omezení nákladů na správu ve výši 30 % částky poskytnutých nadačních příspěvků bylo v roce 2013 i v roce 2012 
dodrženo 

14  INFORMACe O SPŘÍZNĚNýCH OSOBÁCH

(a) odběratelé a dodavatelé

V odběratelích a dodavatelích, popsaných v bodě 6, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů k spřízně-
ným osobám:

pohledávky k 31. 12.            Závazky k 31. 12.

2013 2012 2013 2012

Český rozhlas -- -- 51 --

celkem -- -- 51 --

b) transakce se spřízněnými osobami

  výnosy a přijaté dary za rok Náklady na služby za rok

2013 2012 2013 2012

Český rozhlas 2 431* 1 300 164 165

celkem 2 431 1 300 164 165

*zahrnuje též přijaté dary ve výši 1 105 tis  Kč určené na správu nadačního fondu, které nebyly k 31  prosinci 2013 pou-
žity na pokrytí nákladů běžného období

příloha k účetní závěrcepříloha k účetní závěrce
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15  OSOBNÍ NÁKLADY

Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2013 a 2012:

2013 počet Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění

Zaměstnanci 7 3 909 1 104

Vedoucí pracovníci 2 1 053 358

celkem 9 4 962 1 462

2012 počet Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění

Zaměstnanci 7 3 022 874

Vedoucí pracovníci 2 1 331 452

celkem 9 4 363 1 326

Členové správní rady a dozorčí rady nadačního fondu vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2013 a 2012 
jim nebyly poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky  

16  ZÁVAZKY K INSTITUCÍM SOCIÁLNÍHO ZABeZPeČeNÍ A VeŘeJNéHO ZDRAVOTNÍHO 
POJIŠTĚNÍ

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění činí 176 tis  Kč (2012 – 138 tis  Kč), ze kte-
rých 123 tis  Kč (2012 – 97 tis  Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 53 tis  Kč (2012 – 41 tis  Kč) předsta-
vují závazky ze zdravotního pojištění  Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti 

17  OSTATNÍ PŘÍMé DANĚ

Ostatní přímé daně činí 47 tis  Kč (2012 – 44 tis  Kč) a představují závazky z daně z příjmů fyzických osob ze závislé čin-
nosti  Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti 

18  POTeNCIÁLNÍ ZÁVAZKY

Nadační fond eviduje potenciální závazek ve výši cca 40 tis  Kč s příslušenstvím z titulu uplatněné náhrady údajné škody 
způsobené třetí osobě v souvislosti s akcí Kavárna Potmě, pořádanou nadačním fondem  Z důvodu ochrany nadačního 

fondu a prostředků, se kterými hospodaří, bylo rozhodnuto o hrazení případné náhrady škody až po přezkoumání tohoto 
nároku a jeho správné výše soudem 

Vyjma tohoto sporu není nadační fond odpůrcem v žádném jiném soudním sporu vyplývajícím z jeho činnosti  

Správní rada ani vedení nadačního fondu si nejsou vědomy žádných jiných potenciálních závazků nadačního fondu 

19  UDÁLOSTI PO DATU ÚČeTNÍ ZÁVĚRKY

Dne 20  března 2014 byli Mgr  Alena Králíková a Ing  Pavel Zavadil jmenováni členy správní rady  Dne 6  února 2014 rezig-
novali na pozice členů dozorčí rady Mgr  emil Holub, Ludmila Sýkorová, Radka Mašková 

Dne 6  února 2014 byl Ing  Martin Vojslavský jmenován členem dozorčí rady 

Dne 3  dubna 2014 byl Ing  Petr Šobotnik jmenován členem dozorčí rady 

Tyto změny byly do data sestavení účetní závěrky oznámeny, ale nebyly zapsány do nadačního rejstříku 

Dne 14  dubna 2014 byl zvolen do funkce ředitele NF ČRo Ing  Přemysl Filip, MSc 

Vedení nadačního fondu nejsou známy žádné další významné následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních vý-
kazů nebo zveřejnění v příloze k účetní závěrce 

Datum: 12  června 2014

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

příloha k účetní závěrcepříloha k účetní závěrce

Mgr. ondřej Nováček

Místopředseda správní rady

ing. přemysl filip, MSc.

Ředitel NF ČRo
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