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Úvodní slovo ředitele

Co si představím, když se řekne rok 2017 v  životě Na-

dačního fondu Českého rozhlasu? Vstup na prkna, která 

znamenají svět, rozběhané Česko ve tmě, kostičky známé 

plastové stavebnice u  šálku kávy, aplikaci, která bavila 

a poučila teenagery, první sólové číslo nevidomých uměl-

kyň v  televizi nebo revoluční propojení lidí se zrakovým 

postižením a  seniorů v  sociálním podniku . Ale jedno po 

druhém a bez jinotajů .

První koncert vážné hudby pod taktovkou Symfonického 

orchestru Českého rozhlasu nejenže zapojil talentova-

né nevidomé hudebníky, ale zároveň podpořil vstupným 

i sbírku Světluška . Vystoupení hvězd klasické scény jako je 

Václav Hudeček, Jitka Hosprová nebo Lubomír Brabec při-

lákalo několik tisíc posluchačů do sálu i ve vysílání . Celkový 

výtěžek akce je krásný, ale ještě krásnější byla setkání na-

šich nevidomých kolegů se symfoniky .

Na jaře jsme tradičně vystartovali při Nočních bězích pro 

Světlušku už ve 4 městech, k tradiční Praze, Brnu a Jihlavě 

přibyla nově i Olomouc . Přes 6 000 účastníků potěšil do-

provodný program, osobnosti a zajímavé rozhovory s ne-

vidomými běžci, ale zároveň nás v každém místě potrápil 

déšť a  chladné počasí . Ve 3 ̊ C se obvykle neběhá, o  to 

větší uznání patří všem, kdo rozsvítili čelovky a Světlušku 

podpořili .

Kavárna POTMĚ přišla s novinkou ve formě zapojení další-

ho smyslu . Jeden z partnerů nám daroval několik tisíc plas-

tových kostek stavebnice, které měli návštěvníci možnost 

si postavit do různých tvarů . Využívali toho zhusta, vedle 

konzumace nápojů, a také jejich výtvory překonávaly naše 

představy, co vše se dá ze 7 kostek postavit . Tahle společ-

ná hra nejen bavila, ale zároveň lidem ukázala, jak je i hmat 

důležitý a že rozhodně není snadné napoprvé bez kontroly 

zraku postavit přesně to, co chceme .

Za aplikaci Svitis .cz a celou kampaň kolem ní nás oceni-

la nejen veřejnost v ulicích celonárodních Sbírkových dní 

Světlušky, ale také odborná porota . My máme ale největ-

ší radost z  pozitivních reakcí mladých lidí, kteří se díky 

aplikaci dozvěděli řadu příběhů nevidomých lidí a také mě-

li možnost se zapojit do soutěže o  nejzajímavější fotku 

z ulic měst a obcí po celé ČR . Jejich aktivita překonala na-

še očekávání a my rozhodně tvrdíme, že generace Z není 

líná, je skvělá .

Při koncertu Světlo pro Světlušku se uskutečnil drobný 

krok pro veřejnost, ale velký krok pro nadační fond a zra-

kově postižené umělce . Poprvé jsme v rámci scénáře za-

řadili pěvecké a klavírní číslo nevidomých kolegyň a ono se 

stalo hned jedním z nejvýraznějších čísel celého programu . 

Hodláme v tomto trendu pokračovat a jsme hrdí na to, že 

se nám povedlo zbourat další hranice .

Návštěvy POTMĚ .  To není jen další projekt, ale hlavně 

revoluční sociální podnik . Myšlenkou je propojení lidí se 

zrakovým postižením a  osamělých seniorů . Nevidomí 

zaměstnanci jsou pečlivě vybraní tak, aby mohli nabízet 

seniorům zajímavé činnosti a aktivity . Jsou to nadaní hu-

debníci, mají přečteno spoustu knížek, jsou milovníky diva-

dla, novináři nebo multilingvisté . Babičky a dědečkové tak 

získají zajímavou společnost a smysluplné strávení volné-

ho času a nevidomí „návštěvníci“ zase pravidelnou práci .

Nadační fond Českého rozhlasu získal jako třešničku na 

dortu ocenění Superbrands za sbírku Světluška . Je to pro 

nás další povzbuzení v  inovativní a  hlavně praktické po-

moci nevidomým a těžce zrakově postiženým lidem 

bez rozdílu věku v celé ČR, které nám dodává energii 

a věřím, že i našim partnerům, dobrovolníkům, dár-

cům a  podporovatelům . Pomáháme rozsvítit svět 

nevidomých už 15 let . Děkujeme, že svítíte s námi!

V Praze dne 28 . 5 . 2018

S úctou

Přemysl Filip

ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu
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Už 17 let pomáhá Nadační fond Českého rozhlasu tam, kde 

je potřeba . Nejznámější sbírkou, do které mohou dárci při-

spívat, je sbírka Světluška, která svítí na cestu nevidomým 

a  těžce zrakově postiženým . Pomoc nadačního fondu je 

ale různorodá a směřuje také na pomoc lidem postiženým 

povodněmi (sbírka Pomáhejte s námi), obětem zemětřese-

ní v Nepálu (sbírka Pomáhejte s námi Nepálu) a na pomoc 

lidem s poškozením míchy, lidem se speciálními potřebami 

a  lidem s  těžkým zrakovým postižením (sbírka Cimrman 

pomáhá) .

Nadační fond Českého rozhlasu ale pomáhá nejen finanč-

ně . Pod hlavičkou Světlušky pořádá projekty, jejichž pro-

střednictvím propojuje světy vidících a nevidomých, bourá 

zažité stereotypy ve vztahu ke zrakově postiženým a dá-

vá příležitost na vlastní kůži zakusit svět tmy, který může 

být nečekaně pestrý a obohacující .

Pojďme si jednotlivé projekty nadačního fondu představit 

blíže .

Světluška
Světluška svítí na cestu nevidomým dětem a  dospělým 

z celé České republiky . Přispívá jim na speciální pomůcky, 

které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na psí vodicí po-

mocníky, na osobní asistenty dětem i seniorům, podporuje 

rozvoj talentu, tvořivých schopností nevidomých a  mož-

nosti jejich pracovního uplatnění . Je také pomyslným 

světélkem ve tmě pro mnoho organizací, které poskytují 

nevidomým své služby či se věnují osvětovým aktivitám 

zaměřeným na problematiku zrakového postižení .

Během patnácti let se do projektu zapojilo více než 95 ti-

síc dobrovolníků a  na pomoc potřebným bylo rozděleno 

přes 150 milionů korun, z toho v roce 2017 částka ve výši 

19 mil. korun .*

Projekty jako Noční běh pro Světlušku, Kavárna POTMĚ, 

Sbírkové dny Světlušky, benefiční koncert Světlo pro Svět-

lušku, Křišťál pro Světlušku a  další nabízí vidícím příleži-

tost inspirovat se světem tmy a nevidomým pak pomoc, 

díky které mohou žít lépe a samostatně .

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků od 
1 .1 . do 31 . 12 . 2017

Nadační fond Českého rozhlasu
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Koncert SOČR a hvězdy 
pro Světlušku

Začátek roku 2017 přinesl radost všem příznivcům Svět-

lušky a  vážné hudby . Talentovaní mladí umělci i  zkušení 

matadoři se sešli na jednom pódiu, aby v jedinečné harmo-

nii rozezněli Smetanovu síň Obecního domu na koncertu 

SOČR a hvězdy pro Světlušku . Na pódiu zazářili houslista 

Václav Hudeček, violistka Jitka Hosprová nebo kytarista 

Lubomír Brabec . Spolu s nimi vystoupili nadaní nevidomí 

hudebníci – multiinstrumentalista Mário Bihári, klavíristka 

a skladatelka Ráchel Skleničková a flétnistky Eva Blažková 

a Simona Němcová . To vše za doprovodu Symfonického 

orchestru Českého rozhlasu a pod vedením dirigenta Rad-

ka Baboráka . Milými průvodci večera byli Jitka Novotná 

a  Saša Rašilov . Na vstupném se pro Světlušku vybralo 

133 627 Kč a publikum odměnilo na závěr večera účinkující 

dlouhým potleskem ve stoje .

Návštěvníky koncertu čekal nejen skvělý hudební zážitek, 

ale během večera se také mohli zapojit do tiché aukce lah-

ve lahodného francouzského vína s  unikátní křišťálovou 

Benefiční akce v roce 2017Benefiční akce v roce 2017

zátkou od Preciosy . Výtěžek z aukce ve výši 7 000 Kč šel 

opět ve prospěch Světlušky .

Poděkování partnerům koncertu SOČR 
a hvězdy pro Světlušku
Koncert vznikl díky úsilí Symfonického orchestru České-

ho rozhlasu, který přišel s původní myšlenkou, byl scho-

pen přesvědčit k  vystoupení všechny účinkující a  stál za 

hudební dramaturgií celé akce . Světluška děkuje za po-

skytnutí prostor Obecnímu domu . Poděkování patří také 

Nadaci Preciosa, která věnovala do aukce víno s křišťálo-

vou zátkou a pro návštěvníky koncertu připravila malý dá-

rek v podobě korálkového setu pro výrobu náramku .

Noční běh pro Světlušku

Běhy pro Světlušku se stále rozrůstají – loni podpořili běž-

ci s čelovkami nevidomé už ve čtyřech městech – Praze, 

Brně, Jihlavě a nově také v Olomouci . Během dubna se jich 

na startu jednotlivých běhů sešlo více než 6 tisíc a výtě-

žek ze všech akcí, kde běželi společně vidící s nevidomými, 

dosáhl více než 2‚5 milionů korun pro Světlušku . I běhat 

ve tmě má smysl .

Poděkování partnerům Nočního běhu pro 
Světlušku
Světluščí běh vymysleli a od roku 2012 s pomocí dalších 

nadšenců bez nároku na honorář organizují dobrovolní-

ci Jakub Hereš, David Podhola a Martin Skála . Děkujeme 

generálnímu partnerovi běhu společnosti Esatrade s . r . o ., 

výhradnímu zastoupení značky ISOSTAR, která podpořila 

tento projekt částkou 300 000 Kč a zajistila pro účastníky 

občerstvení . Hlavní partner běhu Hannah pak věnoval na 

tento projekt částku 150 000  Kč . Velký dík za možnost 

využítí prostor náleží Výstavišti Praha Holešovice a  za 

podporu Městské části Praha 7 . Světluška děkuje za me-

diální partnerství Českému rozhlasu a České televizi . Běh 

by se nemohl uskutečnit bez další finanční pomoci těchto 

partnerů – AKON Česká republika‚s . r . o ., Autoclinic s . r . o ., 

Automotive Lighting s . r . o ., Beckman Coulter Foundation, 

ČSOB leasing a . s ., EKOPRODUKT s . r . o ., Nadace Vodafo-

ne ČR, NEXIA AP a . s ., ŠPONDR CMS‚s . r . o ., VELUX Česká 

republika, s . r . o ., Vladimír Vetiška – ALLVET .

Spoluorganizátory běhů v  regionech byli Univerzita Pa-

lackého v Olomouci, Up brand activation, s . r . o . a Rodinný 

park Robinson .

Světluška by se neobešla také bez zapojení velkého počtu 

dobrovolníků a firem, které se rozhodly projekt podpořit – 

ADCALL systém s . r . o ., agentura Young & Rubicam Praha 

s .r .o, AMBULANCE MEDITRANS s . r . o ., Asociace TOM, 

BASE GANG, s . r . o ., Calamarus, s . r . o ., Center Net spol . 

s . r . o ., Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s . r . o ., Dachser 

Czech Republic, a . s ., FUJIFILM Europe GmbH, organizační 

složka, G4S Cash Solutions (CZ), a . s ., Hervis sport a móda, 

Identifikační systémy, s . r . o ., Jan Novotný (Ministerstvo 

světla), Johnny Servis s . r . o ., nevidomí maséři  – Marek 

Moflár (Praha), Nevidomí maséři s . r . o . (Pavel Hons – Brno 

a Olomouc) a Robert Kotrba (Jihlava), PEBAL s . r . o ., Pluto 

Production s . r . o ., Pražské služby, a . s ., Rozvojové projekty 

Praha, a . s ., SILENT SOUND Sound Rental s . r . o ., Skalin & 

Layout, s . r . o ., Smilebox‚s . r . o ., T-Servis, Universal Music 

s . r . o ., VAN GILLERN s . r . o ., Zuzana Rambová, Rostislav 

Samec a další .
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Kavárna POTMĚ
Zkuste si představit prostor, ve kterém si v  naprosté 

tmě vychutnáváte každý doušek lahodné kávy  – tak to 

je světluščí Kavárna POTMĚ .  Vašimi průvodci se stanou 

nevidomí, kteří vás usadí ke stolu, připraví vám nápoj dle 

vašeho výběru a  pak zase doprovodí zpátky na světlo . 

Projekt Kavárny POTMĚ přibližuje vidícím svět nevido-

mých a představuje je v jiné roli – v roli těch, na které jsou 

vidící návštěvníci v kavárně odkázaní a na které se mohou 

při pohybu ve tmě spolehnout .

Kavárna POTMĚ byla poprvé otevřena v roce 2006 na MFF 

v Karlových Varech a od té doby si našla bezpočet návštěv-

níků i příznivců, kteří se do ní rádi vracejí . Netradiční kavárnu 

mohli v červnu navštívit lidé v Praze na náměstí Republiky, 

její pojízdnou verzi ve speciálně zatemněném autobuse pak 

od jara do podzimu v regionech po celé ČR . Pro návštěvní-

ky kavárny jsme připravili doprovodný program v podobě 

vystoupení nevidomých hudebníků, uvnitř kavárny jsme 

nabízeli ochutnávku vína a skládání kostek z LEGA .

Kavárna nabízí svým hostům zapojení všech smyslů vyjma 

zraku, ta autobusová pak navíc unikátní interiér v  podo-

bě organických tvarů vnitřního prostoru a různé struktury 

materiálů, použitých na každém ze šesti kupé, které přímo 

vybízejí k prozkoumávání hmatem . Pobyt v kavárně je pro 

návštěvníky intenzivním zážitkem, a po návratu zpátky na 

světlo si možná uvědomí, že to nejdůležitější vlastně ne-

vnímáme očima .

V  roce 2017 ochutnalo tu nejčernější kávu široko daleko 

celkem 6 411 hostů, kterým nevidomí číšníci uvařili 8 463 

nápojů . Díky velkému zájmu veřejnosti dosáhl výtěžek z ka-

várny částky více než 1‚2 milionu korun . V roce 2018 jede-

me dál! Sledujte naši cestu na Facebooku a webu Světlušky .

Benefiční akce v roce 2017
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Benefiční akce v roce 2017

Z návštěvní knihy 
Kavárny POTMĚ

„Velmi děkuji za krásný zážitek. Čajík jsem zvládla vypít 

a překvapilo mě, že se dá malovat po tmě a poznám pak, 

co to je.:-)“

„Bylo to super, kafe dobré, pivo Lucii přeteklo, ale uklidily 

jsme to po sobě. Moc mě překvapilo, jak mě ta tma 

uklidnila a příště přijdu zase a bez OBAV. Obsluha je 

skvělá!“  

Beáta (Dáša)

„Nikdo nepochopí, dokud nezažije. Skvělá zkušenost 

a zážitek.“  

Denisa

„Všichni tu byli velice příjemní. Úplně to změnilo můj 

pohled na tyto lidi. Patří k jedněm z nejmilejších, které 

jsem kdy v životě poznala. Nevím co dodat, prostě 

úžasné.“

„Děkuji za zážitek, při kterém si člověk uvědomí, že oči 

nejsou to jediné, čím se dá dívat na svět.“

„Ta tma je mnohem víc tmoucí, než jsem si dovedla 

představit. Velký obdiv všem, kdo takto zvládají své 

každodenní úkoly a moc děkuji za milé úsměvy, které 

člověk cítí, i když nevidí.“  

Lucie
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„Nejlepší kavárna, kterou jsem neviděla. Miluji.“  

S láskou Adéla + Michal

„Děkuji za nevšední zážitek. Člověk si uvědomí, jaký dostal 

dar, že může sledovat dění kolem sebe. Zároveň chci 

poděkovat všem, kteří se o kavárnu starají. Jsou skvělí.“  

Zdenka

„Moc děkuji za zážitek. To první co mě napadlo, kolik věcí 

není najednou důležitých. Díky, díky!“  

Veronika

„Nevidomí jsou běžně součástí našeho světa. Je skvělá 

zkušenost být pro jednou součástí toho jejich. Díky za 

skvělý zážitek.“  

Petr

Benefiční akce v roce 2017



16 výroční zpráva 2017
Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška

výroční zpráva 2017
Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška 17

Poděkování partnerům Kavárny POTMĚ
Kavárna by se nemohla konat bez laskavé podpory part-

nerů, kteří nám pomáhají šetřit náklady a poskytují nám 

to, co potřebujeme, zcela zdarma či za symbolickou cenu .

Děkujeme Městské části Praha 1 za bezplatné poskyt-

nutí prostoru na náměstí Republiky . Kavárna POTMĚ je 

sestavena z  pěti stavebních kontejnerů, které Světlušce 

bezplatně zapůjčila a  postavila společnost HOCHTIEF, 

a . s . Autobus pro pojízdnou Kavárnu POTMĚ pak Světlu-

šce darovala společnost ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ 

REPUBLIKA a . s ., která také zajistila nutné opravy au-

tobusu . Společnosti LE PATIO INTERNATIONAL s . r . o ., 

distributorovi značky ILLY, děkujeme za to, že můžeme 

připravovat kávu na jejich profesionálních kávovarech a že 

nám poskytují suroviny a  zaškolují naši obsluhu . Hotelu 

Perla děkujeme za ubytování pro nevidomé kavárníky a za 

laskavou péči a  příkladnou asistenci celého personálu . 

Děkujeme společnosti ČSOB Leasing a . s . za zapůjčení do-

provodného vozidla, firmě Coca-Cola HBC Česká republika 

s . r . o . za džusy, firmě FONTANA WATERCOOLERS s . r . o . 

za vodu, Rodinnému pivovaru Bernard za osvěžení v po-

době nealko piva . Zmrzlinu připravila firma MEC 3 s . r . o ., 

vitrínu nabídla společnost CESK, a . s ., závoz vybavení do 

kavárny zajistil DACHSER Czech republic a . s . Dále děku-

jeme tiskárně SVS, spol . s r .o . a FELCO Praha spol . s r .o . 

za tiskové materiály . Hrnečky do kavárny poskytla firma 

Český porcelán, akciová společnost, technické zázemí pak 

zajistilo NC Palladium a hotel Kings Court, parkovací mís-

to rezervoval Hotel Ibis Praha Old Town . Děkujeme také 

společnosti M-POWER s . r . o ., která nám vyrobila žetony, 

Pražským službám, a . s . za odvoz odpadu a firmě JOHNNY 

SERVIS s . r . o . za zapůjčení mobilních toalet . Oblečení pro 

tým kavárny dodal Outdoor Concept, a . s ., výrobce značky 

Hannah .

Velké poděkování patří generálnímu partnerovi Světlušky 

společnosti ČSOB, a . s . a  hlavnímu partnerovi Světlušky 

společnosti Herbadent s . r . o ., z  jejichž prostředků bylo 

uhrazeno vše, co nebylo možné zajistit zdarma .

Světluška děkuje za mediální partnerství Českému rozhla-

su a České televizi .

Benefiční akce v roce 2017 Benefiční akce v roce 2017
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Sbírkové dny Světlušky
11 .–15 . září
Více než 7‚5 tisíc malých i velkých Světlušek rozzářilo od 

11 .  do 15 .  září česká i  moravská města . Nemohli jste je 

přehlédnout  – ve světluščích tričkách, s  pokladničkami 

ve tvaru lucerny a  s  tykadly, která spolu s  peněženkou, 

propiskami a  zubními kartáčky prodávaly v  ulicích . Díky 

štědrým dárcům, kteří si od nich některý ze sbírkových 

předmětů zakoupili, dobrovolníci shromáždili do lucerniček 

částku přes 5‚2 milionu korun .

Hlavnímu světluščímu sbírkovému týdnu předcházela akce 

6 . a 7 . září v Praze na Andělu, kam přišly Světlušku pod-

pořit a  pozdravit známé osobnosti  – Tereza Kostková, 

Nela Boudová, Veronika Khek Kubařová, Lucie Výborná, 

Matouš Ruml, Filip Cíl, Igor Orozovič a Jiří Kohout .

Do sbírky se zapojily MŠ, knihovny, oddíly Asociace turi-

stických oddílů mládeže (Asociace TOM) a  další organi-

zace, které uspořádaly doprovodné akce a  jejich výtěžek 

pak věnovaly do sbírky pro nevidomé . Mezi těmito akcemi 

bychom rádi zmínili Koncert symfonického orchestru ZUŠ 

Jeseník pro Světlušku, na kterém jako host vystoupila ne-

vidomá zpěvačka a  dlouholetá spolupracovnice Kavárny 

POTMĚ Alena Terezie Vítek . Benefiční koncert spolu s pro-

dejem sbírkových předmětů přinesl Světlušce výtěžek 

23 602 Kč .

Krásnou akci s názvem Pochod za loupežníkem Drholcem 

uspořádali také Masarykova základní škola v Újezdě na Le-

sy společně s Klubem českých turistů, odborem POHODA 

Praha . Každý, kdo si koupil některý ze světluščích sbírko-

vých předmětů, přispěl Světlušce na pomoc nevidomým . 

Celkem se vybralo 6 600 Kč .

Do sbírky se zapojily i mateřské školy, které připravily pro 

děti program o zraku a seznámily je srozumitelnou formou 

se světem těch, kterým nejdůležitější lidský smysl chybí 

nebo je poškozen . Oblíbený náramek se svíticím logem 

Světlušky byl k dostání pouze ve vybraných knihovnách, 

anebo si jej mohli přihodit do košíku lidé nakupující online 

na Košík .cz .

Na sbírkovém webu www .svitis .cz byla umístěná mapa 

dobrovolnických Světlušek a  institucí spojených se sbír-

kou, kde byly zveřejněné i  některé příběhy lidí s  těžkým 

zrakovým handicapem, kterým Světluška pomáhá . Mož-

nost přispět online a rozsvítit světýlko na mapě mohli li-

dé nejen prostřednictvím webu, ale i přes mobilní aplikaci 

Světluška, která je ke stažení zdarma .

Dalším způsobem, jak mohli dárci Světlušku podpořit, byla 

možnost bezhotovostní platby prostřednictvím plateb-

ních terminálů s aplikací od společnosti Ingenico CZ .

Pro zapojené dobrovolníky jsme připravili soutěž . Ti z nich, 

kteří používají sociální sítě a podělili se o své fotky ve svět-

luščím kostýmu, mohli získat fotoaparát Instax mini 9 od 

FUJIFILM pro svou školu, oddíl nebo další instituci, se kte-

rou se ke sbírce připojili .

Všem malým i velkým Světluškám, dobrovolníkům a dár-

cům srdečně děkujeme!

Benefiční akce v roce 2017 Benefiční akce v roce 2017
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Napsali jste nám

„Dobrý den,

vše proběhlo v pořádku a studenti se vrátili nadšení. Měli 

převážně pozitivní zkušenosti s  lidmi, kteří se rozhodli při-

spět do sbírky. Jistě je to díky dlouholeté tradici sbírky, její 

seriózní pověsti a dobré reklamě. Těší nás, že se díky Va-

ší organizaci můžeme zapojit do smysluplného sociálního 

projektu. Děkujeme za skvělou spolupráci a přejeme i nadá-

le hodně úspěchů.“

Libuše Pawlasová
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, 
VOŠ a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o.,
Hradec Králové

„V naší mateřské škole jsme v týdnu od 11. do 15. 9. zorga-

nizovali sbírkové dny. V prostoru MŠ jsme umístili prodej-

ní stánek Světlušky, ve kterém si mohli děti i  jejich rodiče 

zakoupit sbírkové předměty nadačního fondu. Podařilo se 

nám nasbírat 7 147 Kč. V pátek 15. 9. nejstarší děti a paní 

učitelky ze třídy Sluníčka uspořádaly Černobílý den. Děti si 

měly možnost vyzkoušet, jak se pohybovat potmě, jak na-

jít a poznat svého kamaráda, hračku nebo cestu poslepu. 

Nejvíce se dětem líbila hra Pejsek a jeho pán, ve které pes 

dovede nevidomého pána domů. Nakonec jsme se pokusili 

naše zážitky nakreslit  – samozřejmě poslepu. Byl to den 

plný nečekaných situací a nových zkušeností.

Máme radost, že jsme přispěli a pomohli tak rozsvítit svět 

nevidomých!“

Eva Quaiserová, MŠ Pardubice – Ohrazenice

„Dobrý den,

celý sbírkový den proběhl bez problémů, žáci byli nadšeni, 

že můžou pomoci a veřejnost reagovala pozitivně. Děkuje-

me za možnost pomoci.“

Mgr. Renata Opočenská, ředitelka školy
Základní škola Aloise Klára Úštěk, příspěvková organi-
zace

“Náš spolek se účastní sbírky již od roku 2008. Už předtím 

jsme samozřejmě sbírku znali, a protože jsme tehdy měli 

na Malostranském gymnáziu kroužek mladých zdravotníků 

a chtěli jsme rozšířit svoje dobročinné aktivity, zaujala nás 

nabídka Nadačního fondu Českého rozhlasu, abychom se 

zúčastnili sbírky Světluška, která se tehdy konala jen jeden 

den. Pomoc nevidomým spoluobčanům je podle nás důle-

žitá a rádi se této prospěšné charitativní sbírky účastníme. 

Nejprve jsme prodávali jen magnetky a  náramky a  měli 

jsme vždy jen jedna tykadla a krovky do dvojice. Mnozí lidé 

ale chtěli i  tykadla, a proto jsme byli rádi, když se z tyka-

del v  roce 2012 stal nový sbírkový předmět. O  tykadla je 

vždy velký zájem, takže dojdou jako první. Sbírka je i hodně 

známá, což nám pomáhá, protože většině lidí nemusíme 

vysvětlovat její smysl, a  mnozí lidé nás hned ráno sami 

vyhledávají a  chtějí přispět. Zpočátku se sbírky účastnili 

především studenti a studentky Malostranského gymnázia 

v  Josefské ulici, kde jsme měli kroužek, a  prodávali jsme 

tedy hned od rána. Nyní si už každý nemůže udělat čas 

v době školního vyučování, takže se vždy přizpůsobujeme 

časovým potřebám dobrovolníků a prodáváme někdy až do 

večera, kdy už většina školních skupin zase neprodává.”

Šimon Hlinovský, Oblastní spolek ČČK Praha 1

Poděkování partnerům sbírkových dní Světlušky
Světluška děkuje generálnímu partnerovi společnosti 

ČSOB, a . s ., a hlavnímu partnerovi společnosti Herbadent 

s . r . o .

Sbírku Světluška podpořil Český rozhlas a také Česká te-

levize, která odvysílala charitativní spotovou kampaň . 

Spoty mohli vidět i diváci v síti multikin Cinema City . K ce-

lorepublikové sbírce dobrovolníky i dárce svolávala skuteč-

ná světluška za úplňku z fotografie Radima Schreibera .

Sbírkové dny by se nemohly uskutečnit bez pomoci part-

nerů, kteří poskytují Světlušce zdarma nebo za symbolic-

ké částky své služby či produkty . Společnost Model Obaly 

a . s . již čtrnáctým rokem vyrábí originální kartonové misky 

a lucerničky, podle kterých se poznají světluščí dobrovolní-

ci . Společnosti Direct Parcel Distribution CZ s . r . o . patnác-

tým rokem distribuuje několik tun sbírkových předmětů do 

škol v celé ČR, o světluščí tykadla a náramky se po celý 

rok stará také partner pro logistiku a skladování DACHSER 

Czech Republic, a . s . Společnost G4S Cash Solutions a . s . 

má pak na starosti bezpečný svoz pokladniček a počítání 

výtěžku . Poděkování dále patří společnostem SVS, spol . 

s r .o . a Iva Vodáková – Durabo, které pro Světlušku zdar-

ma zajistily veškeré tiskové materiály, a společnosti ALEX 

FOX Central Europe, s . r . o ., která zajišťuje trička pro dob-

rovolníky . Děkujeme dalším partnerům, bez jejichž pomo-

ci bychom se při organizaci sbírky neobešli: ACTIVA spol . 

s .r .o, BOSS TIMER, spol . s  r .o ., COPY GENERAL s . r . o ., 

Creme de la Creme, s . r . o ., Dopravní podnik hl . m . Prahy, 

akciová společnost, ELTODO EG a . s ., FELCO Praha, spol . 

s  r .o ., Grantis s . r . o ., Magistrát hlavního města Prahy, 

PEBAL s .r .o, RAYFILM s . r . o ., VAN GILLERN s . r . o ., VISUAL 

WAY s . r . o ., ZDM a . s . a Asociace turistických oddílů mláde-

že (Asociace TOM) .

Internetové stránky www .svitis .cz a mobilní aplikaci Svět-

luška pro dárce vytvořily agentury Bistro a Mobile Internet 

ze skupiny tAdy . Děkujeme!

Světluška děkuje nejúspěšnější škole, kterou bylo Gym-
názium, Praha 6, Arabská 14 s výtěžkem 83 364 Kč.

Benefiční akce v roce 2017 Benefiční akce v roce 2017
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Benefiční akce v roce 2017

Benefiční večer Světlo pro 
Světlušku

(živě na ČT1 a Českém rozhlase)

Lonský benefiční večer pro Světlušku, který se konal 21 . říj-

na v Pražské křižovatce, se nesl v duchu čar a kouzel . Ča-

rovat pro Světlušku přišli Anna K ., Lenny, Marek Ztracený, 

Ewa Farna, Petr Malásek, David Stypka, Mirai, Tokhi a kvin-

tet Martiny Bačové . Netradiční duety známých zpěváků 

a  nevidomých sólistů doprovázel Světluščí sbor, složený 

z dětí Kühnova dětského sboru, Školy J . Ježka, ZŠ pro zra-

kově postižené na nám . Míru v Praze a Gymnázia pro zra-

kově postižené a SOŠ pro zrakově postižené v Praze . Rolí 

průvodců večera se ujali Lucie Výborná a Zdeněk Piškula .

V reportážích Den POTMĚ si vyzkoušeli poslepu různé ak-

tivity po boku nevidomých  – Ondřej Bank lyžovat, Dana 

Batulková chůzi se slepeckou holí a  keramiku a  Zdeněk 

Piškula fotbal . V medailonku o konkrétní pomoci ze sbírky 

Světluška jsme pak představili nevidomého Tadeáška ze 

Vsetína, kterému Světluška pomohla s nákupem kamerové 

lupy .
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Během koncertu fungovalo světluščí call centrum, ve kte-

rém se rolí telefonních operátorů zhostili Nela Boudová, 

Veronika Khek Kubařová, Petr Stach a Jan Smetana . Pro 

Světlušku zakouzlil i Richard Nedvěd . Telefony drnčely jako 

o závod, ale naši hosté vše zvládli na jedničku .

Děkujeme České televizi a  Českému rozhlasu, kteří nevi-

domým tuto příležitost každoročně dávají . A  především 

děkujeme těm, kteří po celý večer posílali dárcovské SMS 

a dary prostřednictvím call centra . Společnými silami se 

nám tak jen během samotného koncertu podařilo shro-

máždit téměř 1‚6 milionu korun!

Tradičně předali Světlušce v  závěru večera symbolické 

šeky partneři  – generální partner společnost ČSOB a . s . 

darovala šek s částkou 3 000 000 korun, hlavní partner 

Herbadent s . r . o . věnoval 1 553 644 korun a společnost 

Samsung Electronics Czech and Slovak, s . r . o . věnoval 

Světlušce 1 000 000 korun . Velký díky patří také všem 

ostatním partnerům .

Poděkování partnerům benefičního večera 
Světlo pro Světlušku
Děkujeme Českému rozhlasu, který nadační fond před 16 

lety založil a je jeho velkou oporou . Děkujeme České tele-

vizi, stanici ČRo Dvojka, Radiožurnálu a regionálním stani-

cím Českého rozhlasu za přímý přenos koncertu .

Scénu pro Světlušku navrhl a vytvořil architekt Tomáš Ja-

roš se společností SCENOGRAFIE s . r . o . Scénář napsali Vít 

Procházka, Petr Koubek a Barbora Mocová, hudební dra-

maturgie se ujal Petr Král a autorem hudebních aranží byl 

Petr Malásek .

K  realizaci koncertu přispěli také partneři, kteří věnovali 

Světlušce zdarma nebo za symbolické částky své služ-

by nebo produkty . Prostor Pražské křižovatky Světlušce 

poskytla Nadace Dagmar a  Václava Havlových Vize 97 . 

Ozvučení a osvětlení koncertu zajistila společnost TD Pro-

mo s . r . o . Oblečení pro moderátora zdarma poskytla znač-

ka T .M . Lewin . Hotel Perla a Hotel IBIS poskytly ubytování 

nevidomým účinkujícím a interpretům . Nášlapy a zábrany 

obstaral JOHNNY SERVIS s . r . o ., kostýmy pro Světluščí 

sbor společnosti Alex Fox a ZDM . Občerstvení pro účin-

kující zajistily společnosti Cook for life s . r . o ., Albi ČR a . s ., 

Le Patio International, s . r . o ., distributor značky ILLY, Coca 

Cola HBC Česká republika s . r . o ., FONTANA WATERCOO-

LERS, s . r . o ., Rodinný pivovar Bernard a  Bohemia Sekt . 

Zázemí pro Světluščí sbor poskytlo Národní divadlo, par-

kování pro techniku Národní památkový ústav a prostory 

pro call centrum společnost Cook for life s . r . o . Identifikač-

ní náramky dodaly Identifikační systémy s . r . o . O odvozy 

účinkujících a  realizačního týmu se zdarma postaral Kar 

Limousine Services . r . o ., úklid a  zábor zajistily Pražské 

služby, a . s . Rekvizity pro kouzelnické vystoupení zapůjčil 

výrobce hraček RAPPA s . r . o .

Poděkování dále patří společnostem SVS, spol . s r .o ., UNI-

PRINT, s . r . o ., FELCO Praha, spol . s  r .o . a  Copy General, 

s . r . o ., které pro Světlušku zajistily veškeré tiskové mate-

riály . Pro přepravu vybavení zapůjčila tranzitní vůz spo-

lečnost ČSOB Leasing, a . s . Akci podpořil Dopravní podnik 

hl . m . Prahy, akciová společnost .

Benefiční akce v roce 2017Benefiční akce v roce 2017
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Kalendáře pro Světlušku
Originální nástěnný kalendář pro rok 2018 s  ilustracemi 

Jiřího Janulíka přichystala pro své příznivce Světluška 

spolu s  partnery projektu . Zakoupením kalendáře, jehož 

prodej zajišťuje Agentura Antipol Brno CZ a výrobu firma 

Model Obaly, lidé přispěli do sbírky Světluška . Po kalen-

dářích s reprodukcemi ilustrací a obrazů Jiřího Trnky, Na-

děždy Kotrčové, Oldřicha Jelena, Josefa Čapka, Barbary 

Issa Wagnerové, Františka Tichého, Aloise Mikulky, Marie 

Plotěné a Vlasty Švejdové vznikl další krásný kalendář, kte-

rý udělal radost nejen nevidomým . V knihkupectví Barvič 

a Novotný v Brně jej za velkého zájmu ze strany veřejnosti 

pokřtil sám autor ilustrací .

Kalendáře bylo možné zakoupit ve vybraných knihkupec-

tvích a galeriích na celém území České republiky či objed-

nat u Agentury Antipol Brno CZ .

Celkový výtěžek z prodeje kalendářů byl téměř 147 tisíc 
korun.

Poděkování partnerům Kalendářů pro Světlušku
Děkujeme Agentuře Antipol Brno CZ s . r . o ., společnosti 

Model Obaly a . s . a především panu Jiřímu Janulíkovi, který 

Světlušce zdarma poskytl reprodukce svých ilustrací .

Novoročenky pro Světlušku
Společný projekt se společností Abalon, která pro Světlu-

šku vytvořila tištěná i elektronická PF s motivy od nevido-

mých a zrakově postižených dětí a dospělých . PF si mohly 

zakoupit firmy či další instituce pro své obchodní partnery . 

Část výtěžku z prodeje pak Abalon věnoval Světlušce .

Poděkování partnerům:
Děkujeme autorům ilustrací – nevidomé Pavle Kovaříkové 

s dcerou Martou a žákům ZŠ pro zrakově postižené na ná-

městí Míru v Praze 2 . Poděkování patří společnosti Abalon 

s . r . o . za grafické zpracování a výrobu PF a realizaci tohoto 

projektu .

Křišťál pro Světlušku

Třpytivé vánoční ozdoby z  českého křišťálu, které vyro-

bili lidé s  těžkým zrakovým postižením, během loňského 

adventu opět rozzářily nejen Václavské náměstí v Praze . 

Nápad, jak využít křišťálové kousky a současně pomoci ne-

vidomým, se zrodil před třemi lety v hlavách zaměstnan-

ců firmy Preciosa, která vyrábí unikátní křišťálové lustry 

a další dekorace z českého křišťálu .

Nevidomí tvůrci vánočních dekorací pro Světlušku z chrá-

něné dílny Pobytového rehabilitačního a  rekvalifikačního 

střediska pro nevidomé Dědina rozšířili kolekci ozdob 

z českého křišťálu a korálkových náramků o drátovaná sr-

díčka s korálky nebo korálkové vánoční retro hvězdy, které 

potěšily návštěvníky vánočních trhů na Václavském ná-

městí a zimního Dyzajn Marketu na náměstí Václava Havla 

v Praze . Kupující dostali navíc ke každé zakoupené ozdobě 

zdarma další, kterou zavěsili na konstrukci vánočního stro-

Benefiční akce v roce 2017Benefiční akce v roce 2017

mu . Symbolicky tak rozsvítili nejen náměstí, ale především 

svět nevidomých . Pro nevidomé pak tento projekt zname-

nal možnost jejich pracovního uplatnění .

Projekt křišťálu podpořila herečka Dana Batulková, která 

navštívila nevidomé klienty Dědiny při výrobě ozdob a ne-

chyběla ani u  toho, když se během vánočních trhů přijeli 

podívat ke stromu s křišťály na Václavské náměstí v Praze .

Výtěžek z projektu přinesl Světlušce více než 278 tisíc 
korun.

Poděkování partnerům Křišťálu pro Světlušku:
Děkujeme společnosti Nadace Preciosa, která Světlušce 

věnovala materiál na křišťálové ověsy a pořídila speciální 

kovový vánoční strom pro jejich zavěšení . Dále děkujeme 

Městské části Praha 1 a Sdružení Nového Města pražské-

ho za možnost prodeje ozdob v rámci akce Václavské Vá-

noce 2017 a spolku Dyzajn Fest z . s . Velký dík také patří 

nevidomým klientům Dědiny za jejich invenci a nadšení, se 

kterým vytvořili tisíce krásných ozdob, a  dobrovolníkům 

z České pojišťovny, kteří se zapojili do jejich prodeje .
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Další projekty a akce, kde jste 
mohli v roce 2017 Světlušku 
potkat

Retail Summit
Světluška se na pozvání pořadatele akce agentury Blue 

Events stala charitativním partnerem této akce . Na slav-

nostním večeru vystoupil Tomáš Klus spolu s nevidomou 

zpěvačkou, klavíristkou a  skladatelkou Ráchel Skleničko-

vou . Výtěžek z této akce přinesl 120 430 Kč pro Světlušku .

Festival TOLERANCE
Přehlídka zájmové umělecké činnosti zrakově postižených, 

kterou už poosmnácté organizovala OÁZA HODONÍN  – 

středisko speciálních služeb, z . s . Světluška přispěla na 

realizaci částkou 30 000 Kč .

Zimní pobyt pro hluchoslepé – běžecké 
lyžování s trasérem
Akce, kterou pro své klienty uspořádal LORM – Společnost 

pro hluchoslepé, z . s . v rámci projektu Sociálně aktivizační 

služby pro hluchoslepé, na který Světluška přispěla část-

kou 580 000 Kč .

Setkání rodin dětí v integrovaném vzdělávání
Pobyt pořádala Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých 

a slabozrakých v ČR, o . s . za přispění Světlušky v částce 

100 000 Kč .

Čelákovická Duběnka
Taneční soutěž pro amatérské taneční skupiny a začínající 

kroužky . Organizátoři získali prodejem sbírkových předmě-

tů pro Světlušku částku 4 861 Kč .

Běžíme pro Světlušku
Již 2 . ročník regionálního běhu v Lobči u Mšena, který při-

nesl Světlušce výtěžek 15 657 Kč .

Charitativní odpoledne pro Světlušku
V  Základní škole Lesní v  Liberci si děti vyzkoušely chůzi 

se slepeckou holí, obléknout se či namazat krajíc chleba 

potmě a  další aktivity poslepu . Výtěžek z  této akce byl 
4 426 Kč .

Spolu 2017
Společnost pro ranou péči (SPRP, z . s .) organizovala týden-

ní pobyt pro rodiny, kde vyrůstá dítě s těžkým zrakovým 

a kombinovaným postižením . Světluška přispěla částkou 

190 000 Kč .

Mistrovství ČR v sekání sektů
Se soutěží pro účastníky akce a s výtěžkem pro Světlušku 

ve výši 18 700 Kč .

Mezinárodní turnaj ve futsalu pro nevidomé
Bučovice Blind Football Cup 2017–5 . ročník mezinárodní-

ho turnaje ve futsalu pro nevidomé, který pořádal spolek 

Futsal pro nevidomé – Avoy MU Brno . Světluška přispěla 

částkou 70 000 Kč .

SKATE4RUN4
Charitativní duatlon (brusle + běh) konaný v  Mostě den 

před MČR v  in-line maratonu . Výtěžek ze závodu stej-

ně jako výtěžek z  prodeje sbírkových předmětů ve výši 

7 120 Kč putoval ve prospěch Světlušky .

Benefiční akce v roce 2017 Benefiční akce v roce 2017
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Potěšilo nás

Světlušce poslali dárci v roce 2017 největší 
počet DMS
Děkujeme našim dárcům, kteří v r . 2017 poslali Světlušce 

274 519 dárcovských esemesek*, což představuje částku 

8 008 587‚50 Kč . Světluška se tedy opět umístila na po-

myslném vrcholu žebříčku co se týče počtu zaslaných DMS 

v rámci všech organizací, které jsou do projektu DMS za-

pojeny . Děkujeme také Fóru dárců, které tento významný 

nástroj pro získávání finančních prostředků do veřejných 

sbírek provozuje .

Den pro Světlušku
CVČ Astra ve spolupráci s dalšími organizacemi ve Fren-

štátu pod Radhoštěm upořádala v  rámci Dne pro Svět-

lušku běh pro Světlušku a koncert nevidomého klavíristy 

Petra Bazaly spolu s žáky regionálních ZUŠ . Lidé také měli 

možnost navštívit obdobu světluščí kavárny „Po tmě“ . Vý-

těžek z  koncertu a  prodeje sbírkových předmětů dosáhl 

částky 19 555 Kč .

Sportovní tábor 2017
Soustředění talentovaných zrakově postižených žáků 

a mládeže v Železné Rudě pořádal Český svaz zrakově po-

stižených sportovců, z . s . Světluška na něj přispěla část-

kou 70 000 Kč .

Večerní běh a lampionový průvod pro 
Světlušku
Běh na hrad Starý Jičín a lampionový průvod kolem hradu . 

Díky prodeji sbírkových předmětů se mohla Světluška těšit 

z částky 7 289 Kč .

Svatomartinský koncert pro Světlušku
V chrámu sv . Martina ve Mšeně zazpívala nevidomá zpě-

vačka Eva Blažková, pro Světlušku se vybralo 6 040 Kč .

Benefiční akce v roce 2017 Potěšilo nás

Získaná ocenění
Velmi si vážíme toho, že Světlu získala ocenění Czech 

Superbrands 2017 . Superbrands je nejuznávanější nezá-

vislou globální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování 

obchodních značek . Titul Supebrands je znakem speciální-

ho postavení a uznáním vynikajícího postavení značky na 

lokálním trhu . Pečeť Superbrands získávají značky s vyni-

kající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hod-

noty a mají k nim osobní vztah . Pokládáme za čest, že se 

Světluška v roce 2017 mezi takovéto značky zařadila .

Radost jsme měli také z ocenění získaných v soutěži Ce-

ny Fóra dárců 2017  – 1 .  místo v  kategorii „Integrovaná 

kampaň“ za kampaň Rozsviťte s  námi Česko, 2 .  místo 

v kategorii „Sbírkový projekt“ za sbírku Cimrman pomáhá 

a 2 . místo v kategorii „Sbírkové předměty“ za Kartáček pro 

Světlušku .

*DMS zaslané v období od 1 .1 . do 31 . 12 . 2017 
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Kampaně
V roce 2017 jsme představili celkem 6 komunikačních kam-

paní . Tou první byla kampaň k Nočnímu běhu pro Světluš-

ku, kterou ve spolupráci se Světluškou připravily agentury 

Young & Rubicam a  MEC .  Kampaň startovala v  polovině 

března a  cílila hlavně na mladší publikum, aktivní běžce 

a obyvatele Prahy, Brna, Jihlavy a nově také Olomouce . Pro-

to byla její stěžejní část interaktivní – probíhala na webu, 

youtube, facebooku, ale také formou rozhlasových spotů, 

tiskové inzerce, plakátů v MHD, LED obrazovkách a jinde . 

Rekordních téměř 6 tisíc běžců a výtěžek přes 2‚6 mil Kč 

dokazuje, že byla velmi úspěšná a dobře zacílená .

Druhá kampaň komunikovala Kavárnu POTMĚ .  Spustili 

jsme ji v květnu a průběžně byla k vidění v Praze a regio-

nech v tiskové inzerci, na letáčcích, plakátech a internetu, 

a ke slyšení pak ve formě rozhlasových spotů, a to až do 

října . Oblíbeným motivem vizuálu Kavárny POTMĚ se slo-

ganem „Otevřeno od nevidim do nevidim“ a s bílými bub-

linami, odkazujícími na slavnostní otevření, doprovodný 

program či místo zastávky v regionu, jsme zvali návštěv-

níky na vlastní kůži ochutnat svět tmy a zároveň pomoci 

nevidomým . Jednotlivé výjezdy v regionech jsme podpořili 

také lokálně zamířenou kampaní na facebooku . Kampaní 

jsme cílili na pravidelné i nové návštěvníky, kterým jsme 

kromě nevšedního zážitku vypít si kávu či jiný nápoj potmě 

nabídli také další doprovodný program uvnitř kavárny  – 

možnost složit si poslepu model z  Lega nebo ochutnat 

speciální edici Vína pro Světlušku .

Třetí kampaň ke sbírkovým dnům Světlušky probíhala od 

srpna do září, s  fotkou opravdové světlušky na vizuálu od 

profesionálního fotografa světlušek českého původu Radi-

ma Schreibera, žijícího v USA . Kampaň byla k vidění na CLV, 

v tiskové inzerci, letáčcích, plakátech, internetu, na plakátech 

v MHD a na velkoplošných LED obrazovkách a obrazovkách 

v prodejnách Vodafone v Praze a Brně . Na obrazovkách ČT 

a v síti multikin Cinema City běžely TV a kinospoty se sloga-

nem „Potmě se bez pomoci neobejdete“ . Součástí kampaně 

byly opět rozhlasové spoty . V roce 2017 jsme nově nastarto-

vali spolupráci s influencery, kteří mají velkou fanouškovskou 

základnu na sociálních sítích a pomohli nám s propagací sbír-

kových dní a projektu Světluška na Instagramu .

Čtvrtá úspěšná kampaň proběhla v říjnu a poutala na nej-

větší událost Světlušky  – benefiční koncert Světlo pro 

Světlušku, který je tradičním vyvrcholením celého roční-

ku sbírky . Pro vizuál jsme použili fotografii malé nevido-

mé zpěvačky Věrušky Strbačkové se Světluščím sborem, 

která symbolizovala zapojení talentovaných nevidomých 

hudebníků Světlušky, a  zároveň vybízela k  pomoci ne-

vidomým společně se Světluškou . Vizuál jsme doplnili 

o  originální světelné písmo z  kampaně k  Nočnímu běhu 

pro Světlušku . Vizuál byl k vidění na CLV, v tiskové inzerci 

a dále pak na webech . V  rámci propagace koncertu také 

v ČT vznikly unikátní TV spoty se Zdeňkem Piškulou a ne-

vidomými protagonisty, kde jsou znázorněné situace, se 

kterými se nevidomí na ulici běžně setkávají – přecházení 

přes ulici a doptání se na cestu . Obě situace jsou natočené 

ve verzích „špatně“ neboli jak se to dělat nemá, a ve verzi 

„správně“ . Fungovaly jak v rámci propagace koncertu, tak 

vznikla i  jejich nadčasová verze, která je použitelná uni-

verzálně . Kampaň probíhala také ve formě rozhlasových 

spotů a jejím cílem bylo pozvat lidi k obrazovkám i radiopři-

jímačům a získat co nejvíce DMS a darů na sbírkové konto .

Pátou kampaní byla kampaň k projektu Křišťál pro Světluš-

ku, která byla k vidění v tisku a společně s poslední vánoční 

kampaní a radiospoty všech ostatních kampaní ke slyšení 

na celoplošných i regionálních vlnách Českého rozhlasu .

Všechny kampaně v  roce 2017 prezentovaly široké veřej-

nosti jednotlivé projekty Světlušky a přivedly k nám i nové 

dárce . Ti za celý rok přispěli přímo na sbírková konta 99999 
99999/0100 a 888 373 888/0300 částkou téměř 5,2 mil. 
korun. Dařilo se nám zvyšovat počet příznivců na sociálních 

sítích, stabilně rostl počet přátel na facebooku i návštěv-

nost webu www.svetluska.net . Web je blind friendly, navíc 

jednotlivé texty předčítá osobám se zrakovým handicapem 

zdarma ozvučený portál FriendlyVox, kam byl web Světluš-

ky zařazen po boku nejčtenějších zpravodajských serverů .

Hlavní mediální partneři:
Český rozhlas, Česká televize

Dále děkujeme partnerům:
BAUER MEDIA (tituly Claudia, Retro, Nostalgie, Hvězdy 

jako na dlani, Chvilka pro Tebe Napětí, Vaříme krok za kro-

kem), BORGIS (Právo), BURDA PRAHA (tituly Katka, Katka 

křížovky, Svět ženy Křížovky, Baví mě žít), CLV ČR, CZECH 

NEWS CENTER (tituly Blesk, Blesk Magazín TV, Nedělní 

Blesk, Aha!, Aha! TV, Reflex), ČTK, Dopravní podnik hl . m . 

Prahy, Eclipse Print, Economia (magazín EGO, Respekt), 

EMPRESA MEDIA (tituly Instinkt, Týden, Sedmička, 

Interview, Exkluziv, Faktor S), euroAWK, Nakladatelství 

Jalna (Listy Prahy 1), MAFRA (deník Metro), MF Reklama, 

Radioservis (Týdeník rozhlas), VLTAVA LABE MEDIA (Praž-

ský Deník a Regionální Deníky, Story, Týdeník Květy, Glanc, 

Vlasta, TV Star, TV Mini, TV Magazín), Vodafone Czech 

Republic (časopis ČiliChilli, LED obrazovky) a všem dalším, 

kteří nám pomáhají informovat o našich projektech . Podě-

kování také patří studiu BEEP, které nám zdarma poskytlo 

svoje zázemí pro nahrávání a výrobu rozhlasových spotů .

Kampaně Kampaně

pořadatel

partneři

generální partner zřizovatel a mediální partner mediální partnerhlavní partner

OTEVŘENO
od nevidim do nevidim

Kavárna POTMĚ
Autobus s nevšední kavárnou, ve které Vás obslouží nevidomí,  
putuje po regionech a míří právě k Vám. 
*přestávka 13–13.30 hod., změna programu vyhrazena

www.svetluska.net

22.–24. 9. Ostrava
OC Forum Nová Karolina

10–20 hod. (22. a 23. 9.)
10–16 hod. (24. 9.)*

A3_plakat_KavarnaBUS_bublina_2017_Ostrava.indd   1 20.6.2017   11:21:36

Rozsviťte se Světluškou svět nevidomých!
11.–15. září

Vaše Světluška

Kupte si od světluščích dobrovolníků tykadla, peněženku, propisku nebo 
zubní kartáček, a pomozte nám rozzářit ulice našich měst.

Děkujeme, Vaše pomoc je vidět!

Po celý rok můžete přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999/0100 nebo odeslat dárcovskou 

SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA 30 na číslo 87 777. Pro dlouhodobou podporu odešlete SMS 

ve tvaru  DMS TRV SVETLUSKA 30 a částka 30 Kč vám bude automaticky odečítána každý měsíc. 

Více informací naleznete na www.darcovskasms.cz. Děkujeme!

www.svetluska.net  svitis.cz #svitis
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pořadatelhlavní partnergenerální partner zřizovatel a mediální partner mediální partner
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21. 10. 2017
ČT1 | ČRo Dvojka | Radiožurnál  

regionální stanice ČRo

ve 21.15 hod.

b e n e f i č n í  k o n c e r t

Anna K, Lenny, Marek Ztracený, Ewa Farna, Zdeněk Piškula, Lucie Výborná, 
Ondřej Bank, Dana Batulková, Petr Malásek, David Stypka, Mirai, Tokhi, 

kvintet M. Bačové, Kühnův dětský sbor a nevidomí umělci i sportovci 
v Pražské křižovatce (kostel sv. Anny)

SvetloProSvetlusku_A3_plakat_2017.indd   1 10.10.17   18:12

 24. 11. – 22. 12. 2017
12 – 20 hod.  

Pomozte nám rozzářit Václavské 
náměstí a svět nevidomých!

Kupte si vánoční křišťálové ozdoby, náramky nebo 
dekorace, které vyrobili nevidomí. Dostanete zdarma 

další ozdobu, kterou zavěsíte na vánoční strom  
u stánku Světlušky. Přispějete do sbírky  

a nadělíte krásný dárek nevidomým. 

Děkujeme, Vaše pomoc je vidět!

Více na www.svetluska.net

zřizovatel a mediální partner hlavní partner Světlušky pořadatel provozovatel partneřigenerální partner Světlušky

Křišťál
pro Světlušku

Projekt Křišťál pro Světlušku Nadačního fondu Českého rozhlasu se koná v rámci akce Václavské Vánoce 2017, pořádané Městskou částí Praha 1. 

DMS SVETLUSKA 30 (1 DMS = 30 Kč, Světluška obdrží 29 Kč ) nebo  DMS TRV SVETLUSKA 30 (dlouhodobá podpora v podobě 1 DMS měsíčně) 
na číslo 87 777. Více na www.darcovskasms.cz  |  Sbírkové konto 99999 99999/0100

Kristal pro SV-plakat_A3_2017_cz.indd   1 10.11.17   13:57

LENNYvystoupí (od 20.00)

Hlavní partner běhu:

Generální partner běhu:

Generální 
partner 
Světlušky:

Hlavní  
partner  
Světlušky:

Zřizovatel a mediální partner: Mediální partner: Partner běhu:

20. DUBNA VE 21.00
STROMOVKA PRAHA 
2,5 KM NEBO 4,5 KM

PŘIJĎTE A POMOZTE ROZSVÍTIT  
ŽIVOT NEVIDOMÝCH. 
VYBERTE SI STARTOVNÉ:
ON-LINE 450 KČ, NA MÍSTĚ 500 KČ.

I běhat ve tmě má smysl. Děkujeme. Více info na behprosvetlusku.cz

Beh2017_Metro_ram_106x19_FINAL.indd   1 14.03.17   12:04
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Světlo v lucerničce
Už 14 let mohou lidé přispívat do sbírky Světluška Nadač-

ního fondu Českého rozhlasu . Děkujeme všem štědrým 

dárcům, kteří pomáhají s námi . Díky vám všem stále září 

světlo ve světluščí lucerničce a svítí na cestu těm, kteří se 

musí potýkat s nepřízní osudu v podobě slepoty či těžkého 

postižení zraku . I symbolický dar se může proměnit v kon-

krétní pomoc, která je vidět .

V roce 2017 Světluška nasbírala celkem 
18 647 669,14 Kč.

Komu svítí Světluška

Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků. 
Světluška podporuje nevidomé v samotném začátku, kdy 

se ve tmě teprve „rozkoukávají“, ale i později, v rozvoji je-

jich talentu, vzdělání a profesním uplatnění . Je také pomy-

slným světlem ve tmě pro mnoho organizací, které díky 

finanční podpoře od Světlušky mohou realizovat projekty 

zaměřené na nevidomé . V roce 2017 bylo podpořeno 275 
žádostí jednotlivců a 103 projektů neziskových organiza-
cí v celkové částce 19 mil. Kč. Část výtěžku, která nebyla 

rozdělena do konce roku 2017, bude za dohledu odborné 

komise rozdělena v roce 2018 . Nadační fond Českého roz-

hlasu bude o využití zbylých prostředků informovat ve Vý-

roční zprávě za rok 2018 .

Dlouhodobé grantové programy
Světluška přiděluje nadační příspěvky v rámci šesti gran-

tových programů:

• KROK ZA KROKEM

• ČLOVĚK V NOUZI

• STIPENDIJNÍ PROGRAM

• CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU

• KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE

• TECHNOLOGIE SE SVĚTLUŠKOU

Grantová pravidla
O  nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec 

s  těžkým zrakovým postižením nebo kterákoli nezisková 

organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně zra-

kově postiženým lidem odborné služby na území ČR .  In-

formace 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 rozhla-

su smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která vy-

mezuje účel použití příspěvku . Využití darované částky je 

pravidelně pečlivě sledováno a vyhodnocováno . Světluška 

tedy může garantovat stoprocentní využití finanční pomo-

ci, kterou dárci jejím prostřednictvím poskytují nevidomým 

z celé České republiky .

O podpoře projektů neziskových organizací na rok 2017 
v rámci Hlavního grantového řízení rozhodla na svém za-
sedání dne 31. ledna 2017 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

Mgr. Jana Fenclová
výkonná ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam

Ing. Přemysl Filip, MS
ředitel NF ČRo

PaedDr. Zbyněk Janečka, PhD.
člen prezidia Českého svazu zrakově postižených spor-

tovců, zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybo-

vých aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého 

v Olomouci

PhDr. Monika Janíková
psycholožka, vedoucí Střediska DAR Dětského centra Pa-

prsek

Linda Vaňková, MBA
vedoucí sbírky Světluška, fundraiserka a zástupkyně ředi-

tele NF ČRo

O podpoře žádostí o nadační příspěvek přijatých v průbě-
hu roku 2017 mimo výběrová řízení rozhodovala odborná 
komise v tomto složení:

Ing. Přemysl Filip, MSc
ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu

PaedDr. Martina Helešicová
výchovná poradkyně ve Škole Jaroslava Ježka  – MŠ, ZŠ 

a ZUŠ pro zrakově postižené, zástupkyně ředitele pro MŠ 

a ZUŠ, na škole dále vyučuje informatiku a výpočetní tech-

niku

PaedDr. Terezie Kochová
předsedkyně Asociace rodičů a  přátel dětí nevidomých 

a slabozrakých v ČR, z . s ., speciální pedagožka

Ing. Miroslav Michálek
nevidomý zakladatel a bývalý výkonný ředitel organizace 

Okamžik, z . ú .

Bc. Klára Pragerová
manažerka výcviku v  organizaci pro výcvik vodících 

a  asistenčních psů Pestrá společnost, o . p . s . (v  letech 

2009–2013 byla její ředitelkou), místopředsedkyně Canis-

terapeutické asociace

PaedDr. Jana Vachulová
zástupkyně ředitelky Rané péče EDA, poradkyně rané pé-

če, metodik pro službu rané péče a pro přechod dětí do 

předškolního vzdělávání

Světlo v lucerničce / Komu svítí Světluška

*smlouvy uzavřené s příjemci nadačních příspěvků od 

1 . 1 . do 31 . 12 . 2017
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Linda Vaňková, MBA
zástupkyně ředitele, fundraiserka a vedoucí sbírky Světlu-

ška Nadačního fondu Českého rozhlasu

O  podpoře projektů v  rámci programu Technologie se 
Světluškou rozhodovala dne 19.  června 2017 odborná 
komise v tomto složení:

Ing. Přemysl Filip, MSc
ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu

Mgr. Roman Kabelka
nevidomý absolvent informatiky na MU Brno, lektor obslu-

hy pomůcek z kategorie ICT, programátor, věnuje se testo-

vání přístupnosti webů

Mgr. Radek Pavlíček
expert v oblasti speciální informatiky pro zrakově postiže-

né, odborný pracovník Oddělení speciální informatiky Ma-

sarykovy univerzity v Brně, dlouhou dobu působil v Centru 

pomůcek a informatiky TyfloCentra Brno, o . p . s .

PhDr. Vojtěch Regec, Ph.D.
pedagog katedry speciální pedagogiky Univerzity Palacké-

ho Olomouc, která se věnuje oblastem handicapovaných 

vč . zrakově postižených, na ty se sám specializuje; prodě-

kan pro zahraniční vztahy

JUDr. David Šťáhlavský
Vedoucí tvůrčí skupiny Publicistika, moderátor ČRo Plus 

technologický expert se zaměřením popularizace témat 

věda a technika .

Ing. Zuzana ZELENICKÁ, Ph.D.
Corporate citizenship manažer firmy Samsung Electronics 

Czech and Slovak s . r . o .

Pro koho Světluška svítila v roce 
2017

Děti patří domů
Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dě-

tem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova . Proto i v roce 

2017 věnovala 3 425 000 Kč na projekty rané péče v re-

gionech České republiky . Odborně vyškolení poradci rané 

péče jezdí přímo do rodin, učí je, jak novému členu rodiny 

zajistit vše, co potřebuje k šťastnému životu a půjčují jim 

speciální stimulační pomůcky a  hračky . Pro rodiče těžce 

postižených dětí jsou také tolik potřebou psychickou opo-

rou . Věříme, že pro nevidomé děti je to ten správný start 

na cestě k samostatnému a šťastnému životu .

Rozvoj talentu
Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově 

postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na projek-

ty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrako-

vým postižením, sportovní aktivity, hudební nástroje .

V roce 2017 věnovala na sportovní a tvůrčí činnost nevi-
domých celkem 646 030 Kč.

Marek M . z Červeného Kostelce je od narození na jedno 

oko nevidomý a na druhém má zachovaný světlocit a bar-

vocit . Byla mu také diagnostikována porucha autistického 

spektra . Je integrovaný v běžné ZŠ a  rodiče ho odmalič-

ka vedou k nejrůznějším aktivitám, včetně hudebních . Od 

6-ti let se věnuje hře na trubku a mý vynikající výsledky . 

Hraje ve školním orchestru a vystupuje na různých akcích 

i  festivalech . V  současné době hraje na menší trubku, 

tzv . kornet, která již plně nevyhovuje jeho potřebám, a tak 

se rodina po poradě s Markovým učitelem hudby rozhodla 

pro nákup trubky nové . Na pořízení nástroje však neměla 

dostatek financí . Naštěstí pomohla Světluška a  Markovi 

na trubku přispěla částkou 21 900 Kč .

Tablet pro rozvoj koordinace
Malá Vaneska P . z  Jiříkovic má atrofii zrakového nervu, 

nystagmus (nekontrolované, trhavé pohyby očí ) a  svět-

loplachost . Na konzultace do rodiny pravidelně dochází 

poradkyně SPRP Brno . Společně trénují hlavně rozpozná-

vání obrázků a izolovaných znaků na největší vzdálenost, 

která dělá Vanesce problém . Pro zpestření pracují také 

s iPadem . Používají ho nejčastěji pro nácvik grafomotori-

ky, koordinaci oko-ruka a vyhledávání ozvučených objektů 

na ploše . Využívají především aplikaci Eda play‚Eda Pau-

li a další . Vaneska by podle poradkyně SPRP mohla iPad 

opravdu plně využít, proto doporučila jeho pořízení . Svět-

luška na něj rodině poskytla částku 9 000 Kč .

Sportovní a trenérské aktivity
Pan Petr B . z Kralup nad Vltavou je nevidomým hráčem 

a trenérem showdownu (aplikovaného stolního tenisu pro 

nevidomé a slabozraké), dlouhodobě se pohybuje v české 

i světové špičce . Sám vytvořil a spravuje neoficiální webo-

vé stránky o tomto sportu a své zkušenosti a herní doved-

nosti předává svým žákům, které učí na několika středních 

školách pro zrakově postižené v  Praze . Aby udržel krok 

s nejnovějšími trendy ve hře, jejíž pravidla se navíc v loň-

ském roce měnila, je pro něj velmi důležitá účast na mezi-

národních turnajích . Světluška ho proto v jeho sportovních 

aktivitách podpořila částkou 24 000 Kč .

Pro koho Světluška svítila v roce 2017 Pro koho Světluška svítila v roce 2017
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Podpora rodin zrakově postižených dětí
Světluška dlouhodobě podporuje Asociaci rodičů a přátel 

dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, která sdružuje rodi-

ny dětí s těžkým postižením zraku, jejich přátele a peda-

gogy, kteří se věnují vzdělávání těchto dětí . Díky aktivitám 

ARPDNS mohou rodiče i pedagogové vzájemně sdílet svo-

je zkušenosti . Asociace podporuje integrované vzdělává-

ní dětí, zajištění učebnic a dalších knih v bodovém písmu 

a výuky prostorové orientace, tvorbu hmatově ilustrova-

ných knih, provozování knihoven těchto knih pro nevidomé 

čtenáře po celé ČR a  mnohé další aktivity . V  roce 2017 
přispěla Světluška ARPDNS 755 800 Kč.

Kontakt s okolním světem
Paní Ivě R . z Plzně je 54 let a  již 15 let je prakticky ne-

vidomá v  důsledku diabetu . V  současné době je ve stá-

diu všech pozdních komplikací této nemoci a je odkázána 

na každodenní provádění peritoneální dialýzy . To s sebou 

přineslo i větší finanční nároky, např . na úpravu domácího 

prostředí apod . V  rámci svých možností se snaží zůstat 

stále aktivní a pracuje na částečný úvazek jako administra-

tivní pracovnice . Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstu-

pem pro ni představuje nezbytnou kompenzační pomůcku, 

díky které může být v kontaktu s ostatními a podporuje ji 

v její aktivní činnosti a samostatnosti . Na její nákup získala 

od Světlušky částku 11 500 Kč .

Když slábne zrak i sluch
Jen málokdo si dovede představit, co znamená těžké po-

stižení zraku, ke kterému se přidruží částečná nebo úplná 

ztráta sluchu . Záchranný kruh pro takto postižené nabízí 

LORM – Společnost pro hluchoslepé, kde se lidé učí speci-

álním dovednostem jako je chůze s červenobílou holí nebo 

alternativní komunikační techniky, např . Lormovu abece-

du, kdy si dva lidé navzájem znaky „kreslí“ do dlaně . Různé 

výlety a klubová setkání, které LORM pořádá, zase hlucho-

slepým lidem přináší radost a nové zážitky, ale především 

se zde mohou potkat s  lidmi, se kterými se mohou svojí 

specifickou řečí dorozumívat . Světluška v roce 2017 při-
spěla LORMU částkou 1 200 000 Kč.

Rehabilitační program
Mezi těmi, kterým jsme pomohli, byl i tehdy tříletý Edvard . 

Jeho maminka prodělala v těhotenství cytomegalovirovou 

infekci, která Edovi způsobila četná poškození mozku . Má 

zrakovou vadu a  také oboustrannou těžkou sluchovou 

ztrátu, takže nosí sluchadla . Díky psychomotorickému po-

stižení potřebuje Edvard pomoc se základními úkony, se-

beobsluhou, jezením, mytím a oblékáním . V poslední době 

se u něj objevují i rysy autismu . Maminka se proto obrátila 

na Světlušku s žádostí o příspěvek na intenzivní neurore-

habilitační program, kam mohou docházet ambulantně . 

Světluška na tento program přispěla částkou 40 000 Kč .

Podpora v pracovním uplatnění
Sehnat si práci bývá pro nevidomé a těžce zrakově posti-

žené mnohdy velmi obtížné . Tuto nelehkou situaci pomáhá 

změnit Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko 
DĚDINA, které pro ně nabízí pomoc v podobě intenzivních 

kurzů v programu sociální rehabilitace, sociálně terapeutic-

kých dílen a pracovní rehabilitace, na které navazuje rekva-

lifikace s následným pracovním uplatněním . Byli to právě 

klienti Dědiny, kteří díky svému umu a kreativitě vytvořili 

pro Světlušku nádherné křišťálové ozdoby, které se pro-

dávaly v rámci projektu Křišťál pro Světlušku . V roce 2017 

Světluška podpořila toto středisko částkou 675 000 Kč.

Technologie se Světluškou
Informační a  komunikační technologie dnes nabízí řadu 

možností, jak kompenzovat ztrátu nejdůležitějšího lidské-

ho smyslu  – zraku . V  roce 2017 v  rámci třetího ročníku 

tohoto grantového programu byl rozdělen 1 000 000 Kč . 

Program Technologie se Světluškou by se nemohl usku-

tečnit bez společnosti Samsung Electronics Czech and 

Slovak . Mezi podpořené projekty patří například Friendly-

Vox pro Knihovny . Ozvučený portál FriendlyVox, který jsou 

zvyklí lidé se zrakovým postižením používat na svých po-

čítačích doma, bude instalován na počítačích ve vybraných 

knihovnách . Osoby s různým postižením zraku tak budou 

mít snazší cestu k  informacím a  službám internetu . Vý-

hodou je, že FriendlyVox je možné instalovat na stávající 

vybavení knihoven a proškolení knihovníci mohou zrakově 

postiženým při práci na počítači poradit . Knihovna bude 

také informačně propojena s místně příslušnou organizací, 

která poskytuje služby lidem se zrakovým postižením .

Dobrovolníci i další pomoc 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 nezis-

kovou organizaci Okamžik, která školí profesionální dob-

rovolníky a asistenty nejen pro dospělé, ale i pro děti . Díky 

této bezplatné službě se děti se zrakovým postižením 

stávají samostatnějšími a rozvíjejí své sociální dovednos-

ti . Mimo to vznikají nová přátelství, která přinášejí nevi-

domým dětem i vidícím dobrovolníkům cenné zkušenosti 

a otevírají nové světy . V roce 2017 přispěla Světluška Oka-

mžiku celkovou částkou 2 180 000 Kč .

Pro koho Světluška svítila v roce 2017 Pro koho Světluška svítila v roce 2017
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Z dopisů Světlušce:
„Dobrý den, dovolte mi Vám všem v Nadačním fondu Čes-

kého rozhlasu a všem těm, kteří poskytli finanční příspěvek, 

moc poděkovat za poskytnutou pomoc, ve kterou jsme již 

ani nedoufali. V naši tíživé zdravotní a sociální situaci jsme 

ji velmi uvítali, pomůže nám to v řešení naší specifické si-

tuace.“

Marta M . a její syn z Úval

„Vážená nadace, chtěla bych Vám moc poděkovat za fi-

nanční příspěvek a  za Vaši pomoc. Váš příspěvek mi po-

může k tomu, abych získala digitální zvětšovací lupu. Ta mi 

pomůže k tomu, abych vše měla velké na počítači a hlavně 

hlasový výstup, což k mému zdravotnímu postižení moc po-

třebuji. Jsem velice vděčná za každou pomoc.“

Renata K . ze Žlutic

„Dobrý den, mnohokrát vám děkuji za Vaši laskavost a po-

chopení pro člověka, jako jsem já. Člověka, který je nevi-

domý, osamělý a potýká se s neduhy vysokého věku. Díky 

Vaší laskavosti se mohu dostat na místa, která jsou pro 

mne nedostupná a na kterých jsem dlouho nebyla. Je bá-

ječné, když jednou za měsíc se dostanu do obchodu, na 

procházku, zapálit svíčku na hřbitově a  další pro vidomé 

lidi běžné věci. Díky průvodkyním, které za mnou pravidelně 

z Tyflocentra jezdí, jsem v obraze, vím, co se ve městě děje, 

co se změnilo, co je tam nového. Za vaši velkou práci vám 

velice děkuji, máte velkou zásluhu a jste součástí života ne-

jen mého, ale všech zrakově postižených, kteří Vaši pomoc 

potřebují.“

Dagmar F . z Litomyšle

„Milá nadace Světluško! Opět a znovu Vám chci poděkovat 

za Vaši finanční pomoc a to opakovaně, příspěvkem na péči 

ve výši 20 000 Kč. Je to pro mne zásadní pomoc, bez které 

Pro koho Světluška svítila v roce 2017 Pro koho Světluška svítila v roce 2017

bych nemohla čerpat žádné pečovatelské služby. Moje po-

děkování se nedá měřit s Vaší prací, kterou pro nás zrakově 

postižené děláte.“

Vlasta Š . ze Starého Bohumína

„Dobrý den, velmi Vám i  nadaci Světluška děkujeme za 

ochotu i  pomoc ve věci asistence Jana L. na jednoletém 

pomaturitním studiu anglického jazyka na Jazykové škole 

Athena v Kroměříži. Honza studium s dopomocí asistentky 

zvládl výborně a v jazyce se hodně zdokonalil.“

Maminka Eva L . a syn Jan L . z Kroměříže

„Vážená Světluško, ráda bych těmito několika nedlouhými 

řádky vyjádřila svou nesmírnou radost nad tím, že jste se 

rozhodla podpořit mou exkurzi prostřednictvím příspěvku 

na zajištění asistence. Velmi si toho vážím a děkuji nejen za 

tuto pomoc, ale též za důvěru ve mně kladenou.“

Kateřina Alexandra Š . z Brna

„Ráda bych touto cestou poděkovala Nadačnímu fondu 

Českého rozhlasu Světluška za podporu a nadační příspě-

vek ve výši 35 000 Kč, který jste poskytli pro mého syna 

Vladimíra na docházku do denního pobytu v  Aktivačním 

centru Jsme tady o. p. s.“

Maminka Romana Č . a syn Vladimír Č . z Přerova
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Přehled poskytnutých 
nadačních příspěvků v roce 

2017 dle programů
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* Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené v roce 2017 . * Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené v roce 2017 .

V tabulce jsou uvedeny souhrnné informace k veřejné sbír-

ce Světluška o nadačních příspěvcích schválených a vypla-

cených v roce 2017 .

Celkem byly v  roce 2017 žadatelům o nadační příspěvek 

schváleny finanční prostředky ve výši 19 062 034  Kč * . 
Z toho byly v témže roce proplaceny nadační příspěvky ve 

výši 17 747 212 Kč .

Na začátku roku 2017 rovněž zbývalo vyplatit některé 

splátky nadačních příspěvků schválených v  předchozích 

obdobích . V  souhrnu tyto závazky činily 1 070 400  Kč 

a  v  roce 2017 z  nich bylo vyplaceno 1 030 400  Kč . Po 

zohlednění vrácených nadačních příspěvků zbývá v  roce 

2018 vyplatit 40 000 Kč .

V  roce 2017 tak bylo vyplaceno celkem 18 777 612  Kč 

a v roce 2018 zbývá vyplatit celkem 1 354 822 Kč .

GRANTOVÝ PROGRAM SCHVÁLENÉ NADAČNÍ 
PŘÍSPĚVKY *

SKUTEČNĚ VYPLACENÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY ZBÝVÁ VYPLATIT V PŘÍŠTÍM OBDOBÍ

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V MIN. LETECH

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V ROCE 2017

CELKEM Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V MIN. LETECH

Z NADAČNÍCH 
PŘÍSPĚVKŮ 

SCHVÁLENÝCH 
V ROCE 2017

CELKEM

Jednotlivci

Krok za krokem 3 262 067 Kč 620 070 Kč 2 492 995 Kč 3 113 065 Kč 20 000 Kč 769 072 Kč 789 072 Kč

Člověk v nouzi 14 500 Kč 0 Kč 14 500 Kč 14 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Každý něco dokáže 1 039 035 Kč 159 350 Kč 914 035 Kč 1 073 385 Kč 0 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč

Stipendijní program 801 500 Kč 250 980 Kč 380 750 Kč 631 730 Kč 20 000 Kč 420 750 Kč 440 750 Kč

CELKEM 5 117 102 Kč 1 030 400 Kč 3 802 280 Kč 4 832 680 Kč 40 000 Kč 1 314 822 Kč 1 354 822 Kč

Neziskové organizace

Krok za krokem 9 670 400 Kč 0 Kč 9 670 400 Kč 9 670 400 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Každý něco dokáže 2 093 732 Kč 0 Kč 2 093 732 Kč 2 093 732 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Cesty ke společnému světu 1 180 800 Kč 0 Kč 1 180 800 Kč 1 180 800 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Technologie se Světluškou 1 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM 13 944 932 Kč 0 Kč 13 944 932 Kč 13 944 932 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKOVÝ SOUHRN

Krok za krokem 12 932 467 Kč 620 070 Kč 12 163 395 Kč 12 783 465 Kč 20 000 Kč 769 072 Kč 789 072 Kč

Člověk v nouzi 14 500 Kč 0 Kč 14 500 Kč 14 500 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Každý něco dokáže 3 132 767 Kč 159 350 Kč 3 007 767 Kč 3 167 117 Kč 0 Kč 125 000 Kč 125 000 Kč

Stipendijní program 801 500 Kč 250 980 Kč 380 750 Kč 631 730 Kč 20 000 Kč 420 750 Kč 440 750 Kč

Cesty ke společnému světu 1 180 800 Kč 0 Kč 1 180 800 Kč 1 180 800 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Technologie se Světluškou 1 000 000 Kč 0 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

CELKEM 19 062 034 Kč * 1 030 400 Kč 17 747 212 Kč 18 777 612 Kč 40 000 Kč 1 314 822 Kč 1 354 822 Kč

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017 – sbírka 
Světluška dle programů

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků v roce 2017 – sbírka 
Světluška dle programů
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Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců

3 262 067 Kč 2 492 995 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Adam N. z Úval Notebook 11 990 Kč 11 990 Kč

Adéla K. z Metylovic Pobyt v denním stacionáři na rok 2017 40 000 Kč 40 000 Kč

Aita J. z Prahy Osobní asistence na období červenec – prosinec 2017 30 000 Kč 30 000 Kč

Albína M. z Prahy Dotykový tablet (iPad) 7 000 Kč 7 000 Kč

Aleš K. z Českých Budějovic Doučování z Anglického jazyka na období leden – červen 
2017

13 500 Kč 13 500 Kč

Aleš K. z Frýdku Místku Pobyt v denním stacionáři na školní rok 2017/2018 30 000 Kč 15 000 Kč

Alexandr S. z Brna Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Alfons B. z Opavy Čtecí přístroj s hlasovým výstupem pro čtení tiskovin 7 000 Kč 7 000 Kč

Amálie K. ze Zlína Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 16 000 Kč 16 000 Kč

Aneta P. z Prahy Rekondičně integrační pobyt pro držitele vodicích psů 
(v termínu 19 .–26 . 8 . 2017)

5 500 Kč 5 500 Kč

Anna H. z Prahy Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (PC) 8 000 Kč 8 000 Kč

Anna L. z Nového Hrozenkova Digitální zvětšovací lupa (notebook) 9 000 Kč 0 Kč

Barbora M. z Prahy Osobní asistence na období říjen 2017 – září 2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Dagmar P. z Liběšic Vodicí pes 33 000 Kč 33 000 Kč

Dagmar. F z Litomyšle Osobní asistence na rok 2018 9 600 Kč 0 Kč

Daniel K. z Vacova Přenosná kamerová lupa 19 500 Kč 19 500 Kč

Daniela T. z Teplic Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Darina K. z Rybitví u Pardubic Osobní asistence na rok 2017 20 000 Kč 20 000 Kč

Darina K. z Rybitví u Pardubic Průvodcovské a předčitatelské služby na rok 2017 15 000 Kč 15 000 Kč

Darina K. z Rybitví u Pardubic Osobní asistence a průvodcovské a předčitatelské služby 
na rok 2018

40 000 Kč 0 Kč

David P. z České Lípy Pedagogická asistence na 2 . pololetí školního roku 
2016/2017

20 000 Kč 20 000 Kč

David Š. z Prahy Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Edward W. z Prahy Osobní asistence na období říjen 2017 – srpen 2018 40 000 Kč 0 Kč

Edward W. z Prahy Neurorehabilitační ambulantní pobyt na klinice AXON 40 000 Kč 40 000 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Emílie Ch. z Hradce Králové Soubor pomůcek pro stimulaci zraku 5 645 Kč 5 645 Kč

Emílie M. z Litoměřic Dotykový tablet (iPad) 4 000 Kč 4 000 Kč

Eva B. z Prostějova Osobní asistence na rok 36 000 Kč 0 Kč

Eva K. z Valašského Meziříčí Čtecí přístroj s hlasovým výstupem pro čtení tiskovin 
a mobilní telefon s hlasovým výstupem

4 000 Kč 4 000 Kč

Eva M. z Brna Mobilní telefon s hlasovým výstupem, digitální zápisník 
s hlasovým výstupem a kurz obsluhy kompenzačních 
pomůcek

14 421 Kč 14 421 Kč

Filip S. z Třince Denní pobyt ve stacionáři na období 2017/2018 25 000 Kč 12 500 Kč

Filip S. z Turnova Soubor pomůcek – Digitální zápisník s hlasovým výstupem 
(notebook) a Braillský displej pro nevidomé (přídavné 
zařízení k počítači)

7 500 Kč 7 500 Kč

Hana N. z Prahy Kurz obsluhy digitální zvětšovací lupy s hlasovým 
výstupem

8 000 Kč 0 Kč

Iva K. ze Zlína Osobní asistencena školní rok 2017/2018 25 000 Kč 12 500 Kč

Iva R. z Plzně Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem (PC) 11 500 Kč 11 500 Kč

Jakub A. z Dolních Vlčkovic Odstranění lokálních svalových jizev a bolestivého 
syndromu (Operace metodou Ulzibat) a následný 
neurorehabilitační program v rehabilitačním centru 
Renona

50 000 Kč 50 000 Kč

Jakub H. z Bradýsa nad Labem Pedagogická asistence na 2 . pololetí školnío roku 
2016/2017

20 000 Kč 20 000 Kč

Jakub M. z Teplic Osobní asistence na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Jakub S. z Prostějova Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Jan B. z Prahy Kurz obsluhy digitálního čtecího zařízení s hlasovým 
výstupem

8 500 Kč 8 500 Kč

Jan H. z Prahy Dalekohledové brýle 7 000 Kč 7 000 Kč

Jan S. z Ústí nad Labem Brýle na blízko 2 250 Kč 2 250 Kč

Jan Ž. z Luže Mobilní telefon s hlasovým výstupem (iPhone) 6 000 Kč 6 000 Kč

Jan. Š. z Pardubic Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (PC) 
a Kamerová zvětšovací lupa s hlasovým výstupem

15 023 Kč 15 023 Kč
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Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Jana B. z Nechanic Rekonstrukce nebytových prostor na prostory k podnikání 
(psychologická a psychoterapeutická ambulance)

100 000 Kč 100 000 Kč

Jana J. z Přerova Denní pobyt v Aktivačním centru na rok 2017 35 000 Kč 35 000 Kč

Jana M. z Ústí nad Labem Filtrové brýle 2 623 Kč 0 Kč

Jana Š. z Prahy Digitální zvětšovací lupa 11 100 Kč 11 100 Kč

Jarmila H. z Bruntálu Ozdravný pobyt v Luhačovicích (v termínu 14 .–
20 . 8 . 2017)

8 390 Kč 8 390 Kč

Jaromír S. ze Vsetína Čtecí přístroj s hlasovým výstupem pro čtení tiskovin 6 000 Kč 6 000 Kč

Jaromír Ž. z Hutiska Solance Osobní asistence na 2 . pololetí školního roku 2016/2017 15 000 Kč 15 000 Kč

Jaroslav B. z Řevnic Pedagogická asistence v MŠ na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Jaroslav K. z Prahy Osobní asistence na rok 2018 40 600 Kč 20 600 Kč

Jaroslav S. z Čkyně Osobní asistence na poznávacím zájezdu do Švýcarska 
v termínu 17 .4 .–21 . 4 . 2017

6 000 Kč 6 000 Kč

Jaroslav T. z Kutné Hory Kurz obsluhy digitální zvětšovací lupy s hlasovým 
výstupem

7 500 Kč 0 Kč

Jaroslava M. z Liberce Dioptrické brýle 8 590 Kč 0 Kč

Jaroslava N. z Prahy Digitální čtecí zápisník s hlasovým výstupem 4 500 Kč 4 500 Kč

Jaroslava P. ze Studánky Kamerová zvětšovací lupa 25 000 Kč 25 000 Kč

Jeny R. z Mělníka Kurz obsluhy digitálního čtecího přístroje s hlasovým 
výstupem

8 000 Kč 0 Kč

Jiří K. z Mnichova Hradiště Digitální zvětšovací lupu s hlasovým výstupem (PC) 11 500 Kč 11 500 Kč

Jiří L. z Roudnice nad Labem Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem (PC) 20 000 Kč 20 000 Kč

Jiří U. z Opavy Soubor pomůcek: Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 
a Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook)

13 000 Kč 13 000 Kč

Josef G. Z Kladna Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 8 000 Kč 0 Kč

Josef G. z Prahy Dioptrické brýle 10 000 Kč 10 000 Kč

Juliána K. z Prahy Osobní asistence na období říjen 2017 – září 2018 50 000 Kč 30 000 Kč

Julie T. z Klimkovic Operace metodou Ulzibat 35 000 Kč 35 000 Kč

Kamil S. z Přerova Osobní asistence na rok 2017 35 000 Kč 35 000 Kč

Kamil S. z Přerova Fusak vlněný 5 250 Kč 0 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Karel Ž. z Prahy Kapesní lupa 1 019 Kč 1 019 Kč

Karla Č. ze Ždírce Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (PC) 11 640 Kč 0 Kč

Kateřina H. z České Třebové Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 0 Kč

Kateřina P. z Karviné Osobní asistence na období květen 2017 – duben 2018 39 600 Kč 39 600 Kč

Kateřina P. z Karviné Učebnice Braillova písma 6 500 Kč 0 Kč

Kateřina P. z Karviné Cyklovozík za tandemové kolo 25 000 Kč 25 000 Kč

Kateřina P. z Prahy Kurz obsluhy PC s využitím hlasového výstupu 8 500 Kč 8 500 Kč

Kateřina S. z Liberce Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (notebook) 35 000 Kč 0 Kč

Kateřina Š. z Prahy Osobní asistence na muzikologické exkurzi v Rusku 
v termínu 20 .5 .–5 . 6 . 2017 (Cestovní a režijní náklady 
spojené s provedením asistence)

26 000 Kč 26 000 Kč

Kateřina U. z Prahy Rekondičně integrační pobyt pro držitele vodicích psů 
(v termínu 19 .–26 . 8 . 2017)

5 500 Kč 5 500 Kč

Kateřina V. z Lovosic Krmivo pro vodícího psa na období červenec 2017 – 
červen 2018

9 600 Kč 9 600 Kč

Klára B. z Chrastavy Dětské chodítko 17 000 Kč 17 000 Kč

Klára Š. z Prahy Skener 6 000 Kč 6 000 Kč

Kryštof T. z Uherského Hradiště Soubor pomůcek: Digitální čtecí zařízení s hlasovým 
výstupem (PC) a Digitální zápisník s hlasovým výstupem 
(notebook)

25 000 Kč 25 000 Kč

Ladislav P. ze Sokolova Soubor pomůcek – Digitální zvětšovací lupa s hlasovým 
výstupem (PC) a Kamerová TV lupa – přenosná

18 500 Kč 18 500 Kč

Lenka J. z Hronova Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (notebook) 11 845 Kč 0 Kč

Lenka K. Z Brna Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem a braillským 
displejem

13 500 Kč 13 500 Kč

Lucie B. z Prahy Počítačový program Zoom text Reader s hlasovou 
podporou

34 700 Kč 34 700 Kč

Lucie F. z Trutnova Soubor pomůcek – Digitální zápisník s hlasovým výstupem 
(notebook) a Braillský displej pro nevidomé (přídavné 
zařízení k počítači)

4 633 Kč 0 Kč

Lucie F. z Trutnova Osobní asistence na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Ludmila B. z Obrnice Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Lukáš V. z Prahy Přepis učebnic do Braillova písma včetně hmatové 
ilustrace

14 500 Kč 14 500 Kč

Marcela S. z Vyškova Osobní asistence na období březen 2017 – únor 2018 40 000 Kč 40 000 Kč

Marcela V. z Kladna Mobilní telefon s hlasovým výstupem (iPhone) a přídavná 
klávesnice

4 000 Kč 4 000 Kč

Marek K. z Opavy Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (notebook) 5 000 Kč 5 000 Kč

Marek P. ze Znojma Neurorehabilitační program v ADELI Medica Center 20 000 Kč 20 000 Kč

Marek S. z Třince Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (notebook) 10 000 Kč 10 000 Kč

Marie K. z Frýdku-Místku Dvoje filtrové brýle 8 000 Kč 8 000 Kč

Marie R. z Prahy Individuální psychoterapie zaměřená na psychosomatiku 3 000 Kč 0 Kč

Marie Z. ze Slaného Mobilní telefon s hlasovým výstupem (iPhone) 
a elektronickou orientační pomůcku – dotykový tablet 
(iPad)

4 000 Kč 4 000 Kč

Markéta J. z Hradce Králové Cyklovozík a příslušenství (přídavné přední kolo) 25 000 Kč 25 000 Kč

Marta B. ze Stříteže nad Bečvou Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (PC) 9 000 Kč 9 000 Kč

Marta S. z Prahy Masérský kurz Manuální lymfodrenáže 8 500 Kč 0 Kč

Marta Z. z Velenky Vodicí pes 12 441 Kč 12 441 Kč

Martin Ch. ze Zlína Oboustranná sluchadla a tvarovky 32 890 Kč 32 890 Kč

Martin Š. z Frýdku-Místku Pobyt v denním stacionáři na rok 2017 30 000 Kč 30 000 Kč

Martina H. z Kroměříže Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem 6 900 Kč 6 900 Kč

Matěj H. z Liberce Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 50 000 Kč 0 Kč

Michaela L. ze Strakonic Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Michal K. z Ústí nad Labem Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 0 Kč

Michal P. z Nové Role Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (PC) 10 000 Kč 10 000 Kč

Milada C. z Prahy Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (notebook) 9 500 Kč 9 500 Kč

Miloslav K. z Českých Budějovic Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 5 000 Kč 5 000 Kč

Miloš V. z Havířova Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 9 000 Kč 9 000 Kč

Miroslav C. z Velkého Meziříčí Dioptrické brýle 2 247 Kč 2 247 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Miroslav C. z Velkého Meziříčí Automobil pro přepravu osoby s těžkým kombinovaným 
postižením

50 000 Kč 50 000 Kč

Miroslav K. z Brna Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 8 590 Kč 0 Kč

Miroslav M. z Prahy Stomatologické ošetření – rekonstrukce chrupu 25 000 Kč 25 000 Kč

Miroslav M. z Prahy Osobní asistence prosinec 2017 – listopad 2018 33 000 Kč 16 500 Kč

Monika K. z Karviné Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (notebook) 4 500 Kč 4 500 Kč

Natálie K. z Břeclavi Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Nela Š. z Havlíčkova Brodu Dioptrické brýle 2 646 Kč 2 646 Kč

Nela V. z České Třebové Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Nella B. z Chebu Kontaktní čočky na rok 2017 8 000 Kč 8 000 Kč

Ondřej K. z Černošic Školné v Celoživotním vzdělávání na akademické roky 
2017/2018 a 2018/2019

18 000 Kč 18 000 Kč

Ota Daniel S. z Vratimova Doprava do školy pro handicapované na školní rok 
2017/2018

28 000 Kč 14 000 Kč

Otakar G. z Ostravy Stolní kamerová zvětšovací lupa s hlasovým výstupem 34 930 Kč 34 930 Kč

Pavel B. z Brna Přestavba koupelny a WC v rodinném domě 60 000 Kč 60 000 Kč

Pavel T. z Kostelce nad Orlicí Soubor pomůcek – kamerová zvětšovací lupa – přenosná 
a filtrové brýle

60 000 Kč 60 000 Kč

Petr B. z Prahy Kurz obsluhy digitální zvětšovací lupy s hlasovým 
výstupem

10 000 Kč 0 Kč

Petr K. Votic Digitální zvětšovací lupa (PC) 15 000 Kč 0 Kč

Petr R. z Prahy Kurz plavání na rok 2017 14 400 Kč 14 400 Kč

Petr R. z Prahy Neurorehabilitační program v ADELI Medica Center 20 000 Kč 20 000 Kč

Petr R. z Prahy Kurz plavání na rok 2018 14 400 Kč 14 400 Kč

Petr R. z Prahy Neurorehabilitační program v ADELI Medica Center 2018 20 000 Kč 20 000 Kč

Petr V. z Prahy Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem (notebook) 11 500 Kč 11 500 Kč

Petra N. z Prahy Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Radek K. z Čestic Digitální zvětšovací lupa (notebook) 11 581 Kč 0 Kč

Radek K. z Ústí nad Labem Přídavné zvětšovací zařízení (TV obrazovka) 31 773 Kč 31 773 Kč
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Radmila K. z Brna Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem (PC) 10 500 Kč 10 500 Kč

Renata K. ze Žlutic Digitální zápisník s hlasovým výstupem (PC) 8 100 Kč 8 100 Kč

Romana H. z Olomouce Osobní asistence na rok 2017 35 000 Kč 17 500 Kč

Rostislav S. z Tovačova Braillský displej pro nevidomé (přídavné zařízení k počítači) 8 500 Kč 8 500 Kč

Simona B. z Kladna Mobilní telefon s hlasovým výstupem (iPhone) . 3 439 Kč 3 439 Kč

Sofie P. z Příbrami Brýlová skla se speciálním filtrem a obruby 4 000 Kč 4 000 Kč

Stanislava K. z Prahy Kurz obsluhy digitální zvětšovací lupy s hlasovým 
výstupem

11 000 Kč 11 000 Kč

Sylva N. z Plzně Dioptrické brýle 10 890 Kč 10 890 Kč

Šárka M. z Brna Osobní asistence na období říjen 2017 – září 2018 30 000 Kč 15 000 Kč

Tadeáš H. z Prahy Pedagogická asistence v domácím vzdělávání na školní rok 
2017/2018

40 000 Kč 20 000 Kč

Tereza J. z Jihlavy Osobní asistence na školní rok 2017/2018 25 200 Kč 12 600 Kč

Tereza P. z Klobouků u Brna Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem (notebook) 5 000 Kč 5 000 Kč

Tereza V. z Dolních Bojanovic Osobní asistence na období květen 2017 – duben 2018 40 000 Kč 40 000 Kč

Tibor N. z Velehradu Naslouchadla 20 000 Kč 0 Kč

Tomáš D. z Olomouce Oprava notebooku 5 000 Kč 5 000 Kč

Tomáš F. z Frýdku-Místku Pobyt v denním stacionáři na rok 2017 40 000 Kč 40 000 Kč

Tomáš H. z Bílovic u Uherského 
Hradiště

Osobní asistence na rok 2017 50 000 Kč 50 000 Kč

Tomáš Ch. ze Stařeče Dotykový tablet 9 000 Kč 9 000 Kč

Tomáš P. z Kladna Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 11 000 Kč 11 000 Kč

Tomáš P. z Libčice nad Vltavou Dvoje filtrové brýle 22 694 Kč 22 694 Kč

Tomáš V. z Mratína Dotykový tablet (iPad) 8 000 Kč 8 000 Kč

Václav K. z Brna Soubor pomůcek: Digitální zvětšovací lupa s hlasovým 
výstupem (PC) a Digitální zápisník s hlasovým výstupem 
(notebook)

21 500 Kč 21 500 Kč

Vanesa P. z Jiříkovic Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Veronika J. z Brna Soubor pomůcek – Digitální zápisník s hlasovým výstupem 
(notebook) a Mobilní telefon s hlasovým výstupem 
(iPhone)

11 000 Kč 11 000 Kč

Veronika K. z Prahy Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Veronika Š. z Doksan Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Veronika V. ze Zlína Dotykový tablet (iPad) 9 000 Kč 9 000 Kč

Viktorie P. z Brna Filtrové brýle 5 500 Kč 5 500 Kč

Vladimír Č. z Přerova Denní pobyt v Aktivačním centru na rok 2017 35 000 Kč 35 000 Kč

Vladislav M. z Kladna Mobilní telefon s hlasovým výstupem 13 120 Kč 0 Kč

Vlasta Š. ze Starého Bohumína Osobní asistence na období srpen 2017 – červenec 2018 20 000 Kč 10 000 Kč

Vojtěch P. z Prahy Braillský displej pro nevidomé 10 000 Kč 0 Kč

Vojtěch S. Třince Denní pobyt ve stacionáři na období 2017/2018 25 000 Kč 12 500 Kč

Vojtěch S. z Velkých Hamrů Osobní asistence na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 0 Kč

Zdeněk L. z Prahy Digitální zápisník s hlasovým výstupem (PC) a kurz 
obsluhy digitálního čtecího zařízení přístroje s hlasovým 
výstupem

18 000 Kč 0 Kč

Zdenka B. z Brna Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem (notebook) 9 500 Kč 9 500 Kč

Zdeňka H. z Otrokovic Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook) 3 000 Kč 3 000 Kč

Zdeňka V. z Ostravy Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem (PC) 87 807 Kč 87 807 Kč

Zdeňka V. z Prahy Kurz obsluhy digitálního čtecího zařízení s hlasovým 
výstupem

8 500 Kč 8 500 Kč

Zuzana U. z Opavy Soubor pomůcek: Kamerová zvětšovací lupa – přenosná 
a Digitální zápisník s hlasovým výstupem (notebook)

18 000 Kč 18 000 Kč

Žofie M. z Prahy Digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem (PC) 13 000 Kč 0 Kč
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9 670 400 Kč 9 670 400 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

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

80 000 Kč 80 000 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR, 
z. s.

Setkání rodin 2017 100 000 Kč 100 000 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR, 
z. s.

Školní integrace 2017 250 000 Kč 250 000 Kč

Asociace zrakových terapeutů 
o. s.

Vzdělávání zrakových terapeutů v oblasti diagnostiky 
a rehabilitace zraku (testy pro vyšetřování vidění kojenců, 
malých dětí a dětí s vrozeným nebo získaným těžkým 
zrakovým postižením)

500 000 Kč 500 000 Kč

Centrum Bazalka, o. p. s. Rozsviťte náš svět – zajištění zrakové terapie pro klienty 
Centra BAZALKA

10 000 Kč 10 000 Kč

Centrum LIRA, z.ú. (Středisko 
pro ranou péči Liberec, o. p. s.)

Podpora vývoje dětí raného věku se zrakovým postižením 
V Libereckém, Královéhradeckém a Ústeckém kraji 
zaměřená na rozvoj zrakového vnímání, komunikace a hry

410 000 Kč 410 000 Kč

Centrum LIRA, z.ú. (Středisko 
pro ranou péči Liberec, o. p. s.)

Pobytový kurz pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením 140 000 Kč 140 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální 
péči z. s.

Projekt VÝZVA – služba OASA – osobní asistence 
u dospívajících a mladých lidí se zrakovým postižením

70 000 Kč 70 000 Kč

EDA cz, z.ú. Podpora rozvoje zrakového vnímání u dětí s centrálními 
poruchami percepce a dětí s více vadami včetně poruch 
autistického spektra

410 000 Kč 410 000 Kč

EDA cz, z.ú. „Společně 2017“ – týdenní kurz pro rodiny dětí se 
zrakovým postižením

190 000 Kč 190 000 Kč

Hornomlýnská, o. p. s. Osobní asistence pro děti s zrakovým a kombinovaným 
postižením

90 000 Kč 90 000 Kč

Hornomlýnská, o. p. s. Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným 
postižením

70 000 Kč 70 000 Kč

Charita Opava Braillská tiskárna a Navigační jednotka pro nevidomé 100 000 Kč 100 000 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

KAFIRA, o. p. s. Společně k samostatnosti a soběstačnosti 50 000 Kč 50 000 Kč

Klub přátel červenobílé hole z. s. Nový obzor – edukační, osvětová a klubová činnost 20 000 Kč 20 000 Kč

LORM – Společnost pro 
hluchoslepé z. s.

Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou 590 000 Kč 590 000 Kč

LORM – Společnost pro 
hluchoslepé z. s.

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

580 000 Kč 580 000 Kč

Masarykova univerzita, 
Středisko pro pomoc studentům 
se specifickými nároky – 
Teiresiás

Podpora účasti studentů z ČR na Mezinárodní letní škole 
pro mládež se zrakovým postižením (ICC 2017)

50 000 Kč 50 000 Kč

Občanské sdružení při Škole 
Jaroslava Ježka, z. s.

Podpora výuky a nácviku sebeobslužných činností dětí 
v internátu Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené

210 000 Kč 210 000 Kč

Občanské sdružení při Škole 
Jaroslava Ježka, z. s.

ICT ve Škole J .Ježka – nákup 10 ks počítačů s podporou 
SW pro nevidomé pro výuku zrakově postižených žáků

200 000 Kč 200 000 Kč

Okamžik, z. ú. Dobrovolnické centrum 250 000 Kč 250 000 Kč

Okamžik, z. ú. Vidět tvýma očima – pomoc dětem se zrakovým 
postižením

500 000 Kč 500 000 Kč

Okamžik, z. ú. Centrum aktivního života zrakově postižených 400 000 Kč 400 000 Kč

PES PRO TEBE, z. s. Jak pomáhá pes – význam vodicího a asistenčního psa 
v životě osob se zdravotním postižením

40 000 Kč 40 000 Kč

Pestrá společnost, o. p. s. Nácvikový canisterapeutický pobyt pro dětské klienty 
s kombinovaným zrakovým postižením

50 000 Kč 50 000 Kč

Pobytové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina o. p. s.

Podpora provozu sociální rehabilitace a sociálně 
terapeutických dílen nevidomých a těžce zrakově 
postižených ve středisku Dědina

275 000 Kč 275 000 Kč

Pobytové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko pro 
nevidomé Dědina o. p. s.

Podpora zajištění mobility těžce zrakově postižených 
a nevidomých klientů střediska Dědina

300 000 Kč 300 000 Kč

Raná péče Kuk, z.ú. (Středisko 
pro ranou péči Plzeň, o. p. s.)

Přijdeme až k vám IX 330 000 Kč 330 000 Kč
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Program Krok za krokem – Podpořené projekty neziskových organizací

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

ROZHLEDNA – poradenské 
služby pro život s těžkým 
zrakovým postižením, z. ú.

I když nevidím, můžu vypadat dobře 69 000 Kč 69 000 Kč

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
z. s.

Navigační centrum SONS 90 000 Kč 90 000 Kč

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, 
z. s.

SAMI ZA SEBE VYKROČME ZE TMY

Zaměstnávání osob s těžkým zrakovým postižením na 
regionálních pracovištích

200 000 Kč 200 000 Kč

Speciálně pedagogické centrum 
EDA, z.ú.

Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC 
EDA 2017

250 000 Kč 250 000 Kč

Spolek rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí Daneta

Co nevidím, to uslyším, ucítím, pohladím 18 000 Kč 18 000 Kč

SPRP, z. s. (Společnost pro ranou 
péči)

Lépe vidět svět 300 000 Kč 300 000 Kč

SPRP, z. s. (Společnost pro ranou 
péči)

Spolu 2017 – týdenní kurz pro rodiny 190 000 Kč 190 000 Kč

Středisko rané péče SPRP Brno Světlo pro rodinu 410 000 Kč 410 000 Kč

Středisko rané péče SPRP České 
Budějovice

Znám a umím 385 000 Kč 385 000 Kč

Středisko rané péče SPRP 
Olomouc

Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče 
SPRP Olomouc

330 000 Kč 330 000 Kč

Středisko rané péče SPRP 
Ostrava

Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením 330 000 Kč 330 000 Kč

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Chráněná dílna pro nevidomé – HapAteliér 82 500 Kč 82 500 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. Nástavbový kurz pro využití mobilních dotykových 
zařízení osobami se zrakovým postižením v každodenním 
životě – pobytový kurz

20 000 Kč 20 000 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. Kurz aktivního využití volného času – rekondice 36 000 Kč 36 000 Kč

TyfloCentrum Liberec, o. p. s. Vybavení učebny pro zaškolení práce s elektronickými 
kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené 
v Libereckém kraji

40 000 Kč 40 000 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními 
pomůckami

35 000 Kč 35 000 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. Zaměstnávání lidí se zrakovým postižením (aneb každý 
má právo pracovat)

85 000 Kč 85 000 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. Poznáváme Česko 15 000 Kč 15 000 Kč

Tyflokabinet České Budějovice, 
o. p. s.

Poradíš si i poslepu! 40 000 Kč 40 000 Kč

Tyfloservis, o. p. s. Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým 
postižením

220 000 Kč 220 000 Kč

Základní škola a mateřská škola 
pro zrakově postižené a vady 
řeči, Plzeň, Lazaretní

Rozvoj dovedností v prostorové orientaci prostřednictvím 
realizace soutěžního soustředění žáků

60 000 Kč 60 000 Kč

Základní škola pro zrakově 
postižené (Praha, nám. Míru)

Interaktivní výuka prostřednictvím tabletů a interaktivních 
tabulí pro slabozraké žáky v ZŠ pro zrakově postižené

120 000 Kč 120 000 Kč

Základní škola speciální Neratov Pomůcky pro děti s těžkým zrakovým postižením 39 900 Kč 39 900 Kč

ZEMĚ, z. s. Odborné zaškolení pracovníků Speciálně pedagogických 
center – práce s testy LEA SYMBOLS

40 000 Kč 40 000 Kč

Program Člověk v nouzi - Podpořené žádosti jednotlivců

14 500 Kč 14 500 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Josef K. z Prahy Pobyt ve škole v přírodě v termínu 31 .5 .–9 . 6 . 2017 1 500 Kč 1 500 Kč

Marie a Jaroslav K. z Prahy Pobyt ve škole v přírodě v termínu 31 .5 .–9 . 6 . 2017 3 000 Kč 3 000 Kč

Šárka S. z Lysé nad Labem Vybavení domácnosti pro zajištění základních životních 
potřeb (šatní skříň, vysavač)

10 000 Kč 10 000 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené projekty neziskových organizací
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Program Každý něco dokáže – Podpořené žádosti jednotlivcůProgram Každý něco dokáže – Podpořené žádosti jednotlivců

1 039 035 Kč 914 035 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Adam S. z Prahy Tandemové kolo 25 000 Kč 25 000 Kč

Alena S. z Nedašova Rozvoj řemeslných dovedností a kreativity v rámci projektu 
„Křišťál pro Světlušku“ za období listopad – prosinec 2016

450 Kč 450 Kč

Alena V. z Prahy Rozvoj komunikačních a organizačních dovedností v rámci 
projektu „Sbírkové dny Světlušky“ za období únor – červen 
2017

56 950 Kč 56 950 Kč

Alena V. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

18 650 Kč 18 650 Kč

Alena V. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna 
POTMĚ na cestě v regionech

24 775 Kč 24 775 Kč

Aleš M. z Brna Sportovní aktivity na rok 2017 – tandemová cyklistika, futsal 15 000 Kč 15 000 Kč

Andrea H. z Příbrami Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

6 300 Kč 6 300 Kč

Andrea H. z Příbrami Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna 
POTMĚ na cestě v regionech .

3 600 Kč 3 600 Kč

Anna P. z Plzně Sportovní příprava na zimní paralympijské hry 
v Pchjongčchangu

září 2017 – duben 2018

40 000 Kč 40 000 Kč

Barbora J. z Brna Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

1 400 Kč 1 400 Kč

Barbora J. z Brna Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna 
POTMĚ na cestě v regionech

8 675 Kč 8 675 Kč

Ema F. z Hrdějovic Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

5 600 Kč 5 600 Kč

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

9 250 Kč 9 250 Kč

Eva L.z Opavy Sportovní aktivity – individuální kondiční trénink na období 
červenec 2017 – červen 2018

20 000 Kč 10 000 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Eva O. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

10 800 Kč 10 800 Kč

Ivo B. z Prahy Sportovní aktivity na rok 2017 – běžecké lyžování, 
tandemová cyklistika, bowling, horolezectví, windsurfing, 
goalball, plavání, běh

20 000 Kč 20 000 Kč

Jan H. z Brna Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

5 050 Kč 5 050 Kč

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

18 075 Kč 18 075 Kč

Jana B. z Nechanic Sportovní aktivity na rok 2017 – jezdecká turistika 20 000 Kč 20 000 Kč

Jana H. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

11 850 Kč 11 850 Kč

Jarmila K. z Prahy Rozvoj řemeslných dovedností a kreativity v rámci 
projektu „Křišťál pro Světlušku“ za období listopad – 
prosinec 2016

9 630 Kč 9 630 Kč

Jaroslava N. z Prahy Vydání sbírky poezie „Přikryto marností“ 15 000 Kč 0 Kč

Jiří D. z Peček Sportovní aktivity – individuální kondiční trénink na období 
červenec 2017 – červen 2018

20 000 Kč 10 000 Kč

Jiří M. z Brna Vydání povídkové knihy „Vysočina aneb velká psina“ a její 
načtení na zvukový nosič CD

13 000 Kč 13 000 Kč

Josef G. z Prahy Sportovní aktivity na období srpen 2017 – červenec 
2018 – bowling

30 000 Kč 30 000 Kč

Josef K. z Prahy Elektrické klávesy 16 490 Kč 16 490 Kč

Kamila K. z Provodína u České 
Lípy

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

7 875 Kč 7 875 Kč

Karel M. z Prahy Sportovní aktivity na rok 2017 – bowling 20 000 Kč 20 000 Kč

Kateřina H. z Hodonína Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

6 150 Kč 6 150 Kč

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

5 425 Kč 5 425 Kč
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ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Kateřina K. z Berouna Interkom – komunikační bluetooth zařízení pro 
nevidomého sportovce a jeho traséra

12 000 Kč 12 000 Kč

Kateřina Š. z Nového Města na 
Moravě

Klávesový nástroj 8 390 Kč 8 390 Kč

Kateřina U. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

14 750 Kč 14 750 Kč

Kateřina U. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

20 575 Kč 20 575 Kč

Kateřina U. z Prahy rozvoj komunikačních dovedností v rámci projektu 
Sbírkové dny Světlušky za období září 2017

475 Kč 475 Kč

Kristýna Z. ze Znojma Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

4 200 Kč 4 200 Kč

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

6 800 Kč 6 800 Kč

Marek M. z Červeného Kostelce Hudební nástroj (trubka) 21 900 Kč 21 900 Kč

Marek M. z Prahy Sportovní aktivity na období květen – prosinec 2017 – 
triatlon

25 000 Kč 25 000 Kč

Michal M. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

14 950 Kč 14 950 Kč

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

12 850 Kč 12 850 Kč

Michal M. z Prahy rozvoj komunikačních dovedností v rámci projektu 
Sbírkové dny Světlušky za období září 2017

1 200 Kč 1 200 Kč

Miroslav O. z Karolinky u Vsetína Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

9 650 Kč 9 650 Kč

Miroslav O. z Karolinky u Vsetína Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

19 325 Kč 19 325 Kč

Miroslav O. z Karolinky u Vsetína rozvoj komunikačních dovedností v rámci projektu 
Sbírkové dny Světlušky za období září 2017

475 Kč 475 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Miroslav S. z Ústí nad Labem Sportovní aktivity na rok 2017 – plavání 50 000 Kč 50 000 Kč

Nicole F. z Mělníka Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

4 300 Kč 4 300 Kč

Nicole F. z Mělníka Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

5 300 Kč 5 300 Kč

Nikola V. z Prahy Sportovní aktivity na rok 2018 – individuální kondiční 
trénink

20 000 Kč 0 Kč

Patrik. D. z Plané nad Lužnicí Sportovní aktivity na rok 2018 – individuální kondiční 
trénink

20 000 Kč 0 Kč

Petr B. z Kralup nad Vltavou Sportovní aktivity na období duben – prosinec 2017 – 
showdown

24 000 Kč 24 000 Kč

Petr F. z Davle Sportovní aktivity na rok 2017 – tandemová cyklistika, 
běh a běžecké lyžování

20 000 Kč 20 000 Kč

Petr M. z Předhradí Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

9 750 Kč 9 750 Kč

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

1 250 Kč 1 250 Kč

Petr M. z Předhradí rozvoj komunikačních dovedností v rámci projektu 
Sbírkové dny Světlušky za období září 2017

350 Kč 350 Kč

Petra S. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

8 350 Kč 8 350 Kč

Radka K. ze Zelenče u Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

9 600 Kč 9 600 Kč

Radka K. ze Zelenče u Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

1 950 Kč 1 950 Kč

Robin K. z Kutné Hory Sportovní aktivity na rok 2018 – individuální kondiční 
trénink

20 000 Kč 0 Kč

Rostislav Ch. z Jetětic Sportovní aktivity na období říjen 2017 – září 2018 – 
cyklistika

20 000 Kč 20 000 Kč

Program Každý něco dokáže – Podpořené žádosti jednotlivcůProgram Každý něco dokáže – Podpořené žádosti jednotlivců



62 výroční zpráva 2017
Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška

výroční zpráva 2017
Nadační fond Českého rozhlasu   |   Světluška 63

Program Každý něco dokáže
– Podpořené projekty neziskových organizací

2 093 732 Kč 2 093 732 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Ameropa, z. s. Cesty světla – hudební kurzy Ameropa a MHF Praha, 
klasika…rozvoj hudebního talentu nevidomých, nebo zrakově 
postižených dětí

60 000 Kč 60 000 Kč

BC Bowlingzone, z. s. Celoroční tréninková příprava zrakově postižených bowlerů 
oddílu Blinds na rok 2017 včetně zajištění účasti na 
mistrovství světa IBSA Fukuoka (Japonsko)

30 000 Kč 30 000 Kč

Blind Sport Club Praha, z. s. Podpora bowlingového týmu pro slabozraké a nevidomé BSC 
Praha

30 000 Kč 30 000 Kč

Blind Sport Club Praha, z. s. Podpora futsalového týmu BSC Praha 50 000 Kč 50 000 Kč

Český svaz zrakově 
postižených sportovců, z. s.

Pořízení reflexních vestiček pro slabozraké, nevidomé a jejich 
průvodce

36 000 Kč 36 000 Kč

Český svaz zrakově 
postižených sportovců, z. s.

Senior, junior, kadet a benjamínek 2017 220 000 Kč 220 000 Kč

Český svaz zrakově 
postižených sportovců, z. s.

Mladí šampióni 2017 200 000 Kč 200 000 Kč

Český svaz zrakově 
postižených sportovců, z. s.

Žákovská goalballová liga 2017 – turnaj žáků ZŠ s přípravným 
soustředěním

100 000 Kč 100 000 Kč

Český svaz zrakově 
postižených sportovců, z. s.

Sportovní tábor 2017 70 000 Kč 70 000 Kč

Futsal pro nevidomé – Avoy 
MU Brno

Mezinárodní turnaj ve futsalu pro nevidomé – Bučovice Blind 
Football Cup 2017

70 000 Kč 70 000 Kč

Futsal pro nevidomé – Avoy 
MU Brno

Podpora futsalu pro nevidomé – účast Avoy MU Brno na 
mezinárodních turnajích

30 000 Kč 30 000 Kč

Jeden na jednoho, z. s. Podpora běžeckých, střeleckých a triatlonových akcí pro 
zrakově postižené členy

30 000 Kč 30 000 Kč

Klub zrakově postižených 
sportovců Opava, z. s.

„VELIKONOČNÍ TURNAJ“ – 24 .ročník mezinárodního turnaje 
zrakově postižených sportovců v kuželkách

15 000 Kč 15 000 Kč

LORM – Společnost pro 
hluchoslepé z. s.

Lormolympiáda – 6 . ročník sportovní soutěže osob 
s hluchoslepotou

30 000 Kč 30 000 Kč

OÁZA HODONÍN středisko 
speciálních služeb z. s.

Festival TOLERANCE 2017–18 . ročník – přehlídka zájmové 
umělecké činnosti zrakově postižených občanů – ZUČ

30 000 Kč 30 000 Kč

ŽADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Šarlota K. z Ševětína Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

12 925 Kč 12 925 Kč

Tomáš Č. z Plzně Sportovní aktivity – individuální kondiční trénink na období 
červenec 2017 – červen 2018

20 000 Kč 10 000 Kč

Tomáš P. z Hroubovic Klávesový nástroj 10 000 Kč 10 000 Kč

Václav S. z Libice nad Cidlinou Tandemové kolo 25 000 Kč 25 000 Kč

Václav T. z Prahy Sportovní aktivity na rok 2017 – tandemová cyklistika, 
veslování

20 000 Kč 20 000 Kč

Věra M. z Prahy Sportovní aktivity na rok 2017 – bowling 20 000 Kč 20 000 Kč

Veronika Z. z Vodňan Sportovní aktivity – individuální kondiční trénink na období 
červenec 2017 – červen 2018

20 000 Kč 10 000 Kč

Vladimir P. z Bělé Klávesový nástroj 10 000 Kč 0 Kč

Vojtěch P. z Rožnova pod 
Radhoštěm

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na náměstí Republiky v Praze v termínu 
5 .–22 . 6 . 2017

4 800 Kč 4 800 Kč

Vojtěch P. z Rožnova pod 
Radhoštěm

Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – 
Kavárna POTMĚ na cestě v regionech

7 625 Kč 7 625 Kč

Zdeněk R. ze Zdic Tandemové kolo 25 000 Kč 25 000 Kč

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

11 300 Kč 11 300 Kč

Program Každý něco dokáže – Podpořené žádosti jednotlivců
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Program Každý něco dokáže 
– Podpořené projekty neziskových organizací

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Okamžik, z. ú. Podpora kulturních aktivit osob se zrakovým postižením 500 000 Kč 500 000 Kč

Organizace nevidomých, z. s. Sportovní aktivity pro nevidomé a těžce zrakově 
postižené občany

10 000 Kč 10 000 Kč

Osvěta, z. s. Výtvarný ateliér pro děti s poruchami zraku 19 332 Kč 19 332 Kč

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA 
PRAHA – ODBOR ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH

Sportovní příprava na Mistrovství světa v bowlingu 
zrakově postižených – Japonsko 2017

30 000 Kč 30 000 Kč

TANDEM – Spolek rodičů 
a přátel školy při Základní 
škole, Opava, Havlíčkova 1, 
příspěvková organizace

Sportovní hry zrakově postižené mládeže 54 400 Kč 54 400 Kč

TANDEM – Spolek rodičů 
a přátel školy při Základní 
škole, Opava, Havlíčkova 1, 
příspěvková organizace

Sportem k posílení zdraví a vztahů 80 000 Kč 80 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Sportovní aktivity – Šachy 2017 20 000 Kč 20 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Sportovní aktivity – Simulovaná zvuková střelba 2017 10 000 Kč 10 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Sportovní aktivity – Showdown 2017 25 000 Kč 25 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Sportovní aktivity – kuželky 2017 15 000 Kč 15 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Cyklistická aktivita zrakově postižených 2017 40 000 Kč 40 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Naváděcí madlo pro bowling nevidomých 10 000 Kč 10 000 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. Koupě dvojkola pro neziskovou organizaci TyfloCentrum 
Jihlava, o . p . s .

35 000 Kč 35 000 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. Jezdíme na dvojkole 24 000 Kč 24 000 Kč

Tyfloturistický oddíl, z. s. Volnočasové aktivity pro děti se zrakovým postižením 110 000 Kč 110 000 Kč

Ymca Brno Letní pobyt pro děti a mládež s těžkým postižením zraku 40 000 Kč 40 000 Kč

ZAHRADA, o. p. s. CIRKUS NASLEPO 40 000 Kč 40 000 Kč

Život trochu jinak, z. s. Letní pobyt pro děti s těžkým postižením zraku 30 000 Kč 30 000 Kč

Stipendijní program – Podpořené žádosti jednotlivců

801 500 Kč 380 750 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Aleš M. z Plzně Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 34 000 Kč 17 000 Kč

Inka D. ze Sokolova Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 30 000 Kč 15 000 Kč

Ivana S. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 30 000 Kč 15 000 Kč

Jan M. z Kroměříže Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Jaromír Ž. z Hutiska Solance Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Jiří Č. ze Žinkovy Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Jiří H. z Petrovic Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Lukáš L. ze Vsetína Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 0 Kč

Lukáš V. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Martin H. z Otrokovic Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 30 000 Kč 15 000 Kč

Milan D. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 36 000 Kč 18 000 Kč

Natálie A. z Českých 
Budějovic

Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Nicole F. z Mělníka Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 15 000 Kč 7 500 Kč

Ondřej Z. z Nového Jičína Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Patrik T. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 37 500 Kč 18 750 Kč

Pavlína S. z Vratimova Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Robin K. z Kutné Hory Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 10 000 Kč 5 000 Kč

Šarlota K. z Ševětína Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Tadeáš K. z Hodonína Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 22 000 Kč 11 000 Kč

Tibor N. z Velehradu Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Tomáš J. z Nebužel Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 37 000 Kč 18 500 Kč

Vilma Š. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč

Vojtěch P. z Rožnova pod 
Radhoštěm

Studijní stipendium na školní rok 2017/2018 40 000 Kč 20 000 Kč
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Program Cesty ke společnému světu  
– Podpořené projekty neziskových organizací

1 180 800 Kč 1 180 800 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Apogeum, z. s. Filmy pro nevidomé 250 000 Kč 250 000 Kč

Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých 
a slabozrakých v ČR, z. s.

Zážitkové víkendy prostorové orientace 2017 95 800 Kč 95 800 Kč

Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých 
a slabozrakých v ČR, z. s.

Tactus .cz 2017 150 000 Kč 150 000 Kč

Krajská vědecká knihovna 
v Liberci

Děti čtou nevidomým dětem 25 000 Kč 25 000 Kč

Okamžik, z. ú. Poradenské centrum 460 000 Kč 460 000 Kč

ROZHLEDNA – poradenské 
služby pro život s těžkým 
zrakovým postižením, z. ú.

Svět nevidomých na webu 20 000 Kč 20 000 Kč

SLEPÍŠI, z. s. Dlouhodobý osvětový projekt „HELE LIDI“ + výroba 
originálních vzdělávacích pomůcek

140 000 Kč 140 000 Kč

VODICÍ PES, o. s. UVIDÍME 40 000 Kč 40 000 Kč

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

PŘEDKLADATEL PŘEDMĚT ŽÁDOSTI SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK

VYPLACENO 
2017

Asociace rodičů a přátel 
dětí nevidomých 
a slabozrakých v ČR, z. s.

Everest šance 2017 160 000 Kč 160 000 Kč

EDA cz, z.ú. EDA PLAY TOBY – rozšíření o úkoly Dotkni se a objevuj, které 
podporují vytváření zrakových představ i u dětí s CVI

90 000 Kč 90 000 Kč

Charita Opava Nejnovější technologie dostupné zrakově postiženým 50 000 Kč 50 000 Kč

KAFIRA o. p. s. Moderní technologie – významný pomocník lidí se zrakovým 
postižením

100 000 Kč 100 000 Kč

Masarykova univerzita, 
Středisko pro pomoc 
studentům se specifickými 
nároky – Teiresiás

Pélion – rozvoj vzdělávacího portálu pro zrakově postižené 60 000 Kč 60 000 Kč

Masarykova univerzita, 
Středisko pro pomoc 
studentům se specifickými 
nároky – Teiresiás

Rozšíření systému Polygraf – zpřístupnění promítaného 
prezentačního obrazu a přepisu mluveného slova či titulků 
těžce zrakově postiženým

120 000 Kč 120 000 Kč

Nadační fond FriendlyVox Pilotní projekt FriendlyVox pro knihovny 150 000 Kč 150 000 Kč

Okamžik z. s. Jak na Iphone přes VoiceOver pro pokročilé uživatele 70 000 Kč 70 000 Kč

Pobytové rehabilitační 
a rekvalifikační středisko 
pro nevidomé Dědina o. p. s.

Nácvik odstraňování informační bariéry nevidomých 
a slabozrakých v oblasti čtení, psaní a vzdělávání 
prostřednictvím PC

100 000 Kč 100 000 Kč

Sjednocená organizace 
nevidomých 
a slabozrakých ČR

Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro 
zrakově postižené

100 000 Kč 100 000 Kč

Program Technologie se Světluškou – Podpořené projekty organizací
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NÁVŠTĚVY POTMĚ
Sociální start-up nevidomých založený s pomocí vidících . 

Navštěvujeme seniory tam, kde jim hrozí samota .

Návštěvy POTMĚ jsou novým projektem Nadačního fon-

du Českého rozhlasu, na který získal v roce 2017 finanční 

podporu z Operačního programu Zaměstnanost . Návště-

vy POTMĚ vznikly jako sociální startup díky vlastnímu od-

hodlání a chuti nevidomých, jejichž uplatnění na trhu práce 

je stále komplikované . Nevidomí a slabozrací návštěvníci 

dochází za seniory domů i do pobytových zařízení, prostě 

všude tam, kde jim hrozí samota .

Cílem projektu je postupně zapojit až osmnáct nevido-

mých a slabozrakých dospělých, kteří budou seniory na-

vštěvovat a  věnovat se společně vybraným aktivitám, 

a  to nejdříve v  Praze, následně i  dalších českých měs-

tech . Služba je cílena na seniory, kteří většinu času tráví 

o  samotě ve svých domovech, odlehčovacích centrech, 

stacionářích či domovech pro seniory, kde personál ne-

má dostatečné kapacity na individuální přístup . Návště-

vy POTMĚ chtějí být tam, kde dny začínají splývat, a ze 

života se vytrácí radost . Během návštěv mohou senioři 

s nevidomými například zpívat, hrát na hudební nástroje, 

plést, chodit na procházky, zkrátka se věnovat čemukoli, 

co vrací chuť do života . Návštěvy POTMĚ tak poskytují 

podporu celé rodině a především těm, kteří pečují o své 

rodiče či prarodiče .

Více informací o projektu najdete na webových stránkách 

www .navstevypotme .cz

Návštěvy POTMĚ a povodňová sbírka Pomáhejte s námi Sbírka Nepál

SBÍRKA NEPÁL
NF ČRo ve spolupráci s Radiožurnálem vyhlásil 16 . května 

2015 na pomoc obyvatelům Nepálu, který postihlo ničivé 

zemětřesení, veřejnou sbírku Pomáhejte s námi Nepálu . 

Celkový výtěžek sbírky dosáhl bezmála 9‚6 mil. korun, při-

čemž finanční prostředky byly poskytnuty především na 

okamžitou pomoc lidem bez přístřeší, výstavbu poškoze-

ných škol a podporu zdrojů obživy a infrastruktury . Největ-

ší část pomoci byla poskytnuta v průběhu let 2015 a 2016 

prostřednictvím organizací Člověk v tísni a Namasté Nepál 

v následujících krocích:

•  Výstavba dočasných přístřešků – příprava na zimu (Člo-

věk v tísni – Simthalí, Selang): distribuce materiálu pro 

stavbu dočasných přístřeší – 1 415 domácností, distri-

buce zimních šál – 350 dospělých z rizikových skupin + 

rodiny s dětmi pod 5 let, zimní bundy – 1 091 domác-

ností s dětmi

•  Podpora zdrojů obživy a oprava infrastruktury (Člověk 

v tísni – Selang, Baruwa): stavba 3 víceúčelových mul-

tifunkčních center (např . sklad zemědělských produktů, 

komunitní centrum apod .), oprava a  údržba zavlažo-

vacích kanálů, využití pro 320 domácností, distribuce 

40 tisíc ks sazenic kardamomu mezi 133 domácností, 

obnova chovu koz

•  Stavba toalet v rámci rekonstrukce školy (Namasté Ne-

pál – Simthalí )

V  současné době, více než dva roky po ničivém země-

třesení, zůstávají potřeby mnoha nepálských obyvatel, 

zvláště v nejvíce postižených a odlehlých oblastech, stále 

nepokryty . Proto byla prostřednictvím organizace Člověk 

v tísni, o . p . s . podpořena v roce 2017 rekonstrukce školy 

Ganesh Basic School v Baruwe (okres Sindupalchuk) .

V  následující tabulce jsou uvedené souhrnné informace 

k veřejné sbírce Pomáhejte s námi Nepálu o nadačních pří-

spěvcích schválených a vyplacených v roce 2017 .

PŘÍJEMCE ÚČEL DARU MÍSTO SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

2017

VYPLACENO 
2017

Člověk v tísni, o. p. s. Humanitární pomoc lidem zasaženým 
zemětřesením v Nepálu v roce 2015 
(rekonstrukce školy)

Nepál (Ganesh Basic 
School – Sindhupanchok, 

Baruwa)

1 040 000 Kč *832 000 Kč

*) 832 000 Kč je první splátka z celkové částky 1 040 tis . Kč, druhá splátka bude vyplacená po ukončení projektu a schválení 

závěrečného vyúčtování

POVODŇOVÁ SBÍRKA POMÁHEJTE S NÁMI
Nadační fond Českého rozhlasu pomáhá nejen nevidomým, 

ale také obětem povodní, které zasáhly Českou republiku 

v červnu 2013 . Poděkování za úzkou spolupráci při rozdě-

lování těchto finančních prostředků patří Člověku v tísni, 

o . p . s . Celkový výtěžek povodňové sbírky Pomáhejte s ná-
mi dosáhl částky 12‚6 mil. Kč, které byly rozděleny potřeb-

ným v  letech následujících po ničivých povodních . Sbírka 

Pomáhejte s námi byla vyhlášena na dobu neurčitou, aby 

v případě humanitárních katastrof na území České republi-

ky mohla okamžitě přijímat dary na pomoc obětem a dále 

je rozdělovat potřebným .
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POMOC, KTERÁ JE VIDĚT

Velmi děkujeme všem, kteří pomáhají spolu s  námi . Jed-

notlivcům, kteří nám věnovali jednorázový finanční dar či 

nás podporují pravidelně, ale také našim partnerům z řad 

firemních dárců, kteří jsou nám velkou oporou . Kromě ne-

zbytné finanční pomoci do spolupráce se Světluškou za-

pojují své zaměstnance, přinášejí nové nápady a projekty 

a společně tak budujeme partnerství, která nám umožňují 

růst a dále pomáhat . Díky těmto partnerstvím tak může 

nadační fond realizovat projekty, které by jinak zůstaly jen 

na papíře .

Velmi si vážíme toho, že jsme takové partnery našli ve spo-

lečnosti ČSOB, a . s ., generálním partnerovi projektu, a ve 

společnosti Herbadent, s . r . o . Velkou oporou Nadačnímu 

fondu Českého rozhlasu je jeho zřizovatel Český rozhlas, 

který vše před 17 lety nastartoval .

Děkujeme společnosti ČSOB, a . s ., generálnímu partnerovi 

Světlušky . Díky tomuto partnerství jsme mohli realizovat 

naše projekty a také nabídnout dárcům rozšířené možnos-

ti finanční podpory Světlušky přes smartbanking prostřed-

nictvím QR kódu . Na výjezdech Kavárny POTMĚ na cestě 

a dalších akcích pro veřejnost využíváme mobilní platební 

terminály ČSOB, které se staly klíčovým a nepostradatel-

ným platebním nástrojem . Dalším počinem v  roce 2017 

bylo prohloubení spolupráce v oblasti Zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením s oddělením HR přímo v rámci 

skupiny ČSOB . V prostorách ČSOB proběhl pilotní interak-

tivní workshop, kde mohli jak nevidomí, tak i zaměstnan-

ci banky vejít ve vzájemný kontakt . Světluška se i v roce 

2017 vypravila přímo za zaměstnanci ČSOB – u centrály 

společnosti v Praze 5 Radlicích opět otevřela autobuso-

vou Kavárnu POTMĚ .

ČSOB dlouhodobě podporuje interní rozvoj a  profesio-

nalizaci neziskových organizací, zároveň umožňuje těžce 

zrakově postiženým rozvíjet své schopnosti a dovednosti 

tak, aby se zlepšovala jejich pozice na trhu práce . Nepo-

stradatelné partnerství našla Světluška i  u dalších členů 

ČSOB Group . Společnost ČSOB Leasing zapůjčuje dopro-

vodné vozidlo ke Kavárně POTMĚ na cestě, kterým se 

přepravuje tým nevidomých kavárníků . Díky zapůjčenému 

vozidlu jsme mohli zabezpečit i další projekty, jako je kon-

cert Světlo pro Světlušku a v adventních týdnech Křišťál 

pro Světlušku . Centrála společnosti ČSOB Pojišťovna nám 

poskytuje zámezí a  pomoc při výjezdu Kavárny POTMĚ 

na cestě do Pardubic. Společnost ČSOB, a. s. podpořila 
projekt Světluška od počátku spolupráce v  roce 2013 
částkou více než 12‚9 milionu korun, z toho pro rok 2017 
darovala přes 3 miliony korun.

Velký dík patří hlavnímu partnerovi Světlušky, společnosti 

Herbadent s . r . o ., malé poctivé české firmě s velkým srd-

cem, která Světlušku podporuje už osmým rokem a svoji 

pravidelnou finanční pomoc rozšířila o  projekt Kartáček 

pro Světlušku . Tento projekt, který uskutečnila ve spolu-

práci s lékárenským řetězcem Dr . Max, přinesl na podporu 

projektu Světluška od počátku své existence téměř 1‚4 

mil . Kč . Společnost Herbadent s. r. o . podpořila projekt 
Světluška od roku 2009 částkou téměř 9‚6 milionu ko-
run, z toho v roce 2017 věnovala téměř 1‚5 milionu korun.

Poděkování patří také společnosti Samsung Electronics 

Czech and Slovak, která věnovala Světlušce 1 milion ko-
run na program Technologie se Světluškou, díky kterému 

budou mít nevidomí lepší přístup k  informacím v knihov-

nách i na vysokých školách .

Poděkování dárcůmSbírka Cimrman pomáhá

Sbírka byla vyhlášena 1 .  září 2016 v  souvislosti s  celo-

ročním projektem Radiožurnálu a Divadla Járy Cimrmana 

„Půlstoletí s  Cimrmanem“ a  vyvrcholila při setkání cimr-

manologů 1 . října 2016 v Příchovicích a Tanvaldu . Přispět 

bylo možné na speciální konto 555 484 555/0300 nebo 

formou dárcovské SMS ve tvaru DMS CIMRMAN .

Sbírka Cimrman pomáhá byla určená na pomoc lidem 

s poškozením míchy, lidem se speciálními potřebami a  li-

dem s těžkým zrakovým postižením . Finanční prostředky 

byly rozděleny mezi tři neziskové organizace  – Centrum 

Paraple podporované Zdeňkem Svěrákem, Nadační fond 

Slunce pro všechny, který podporoval Ladislav Smoljak 

a Nadační fond Českého rozhlasu .

Finanční prostředky umožnily Centru Paraple upravit klu-

bovnu pro klienty, kde mají místo na relaxaci po cvičení, 

přijímání návštěv, vzájemné sdílení zkušeností . NF Slunce 

pro všechny mohl modernizovat školu pro žáky se speciál-

ními potřebami a zajistit rekonstrukci podlahových krytin . 

NF Českého rozhlasu podpořil projekt vzniku psychologic-

ké ambulance zřízené a vedené nevidomou Janou B .

Sbírka byla ukončena k 15 . 08 . 2017 a její výtěžek přesáhl 

450 tis. Kč .

V  následující tabulce jsou uvedené souhrnné informace 

k veřejné sbírce Cimrman pomáhá o nadačních příspěvcích 

schválených a vyplacených v roce 2017 .

PŘÍJEMCE ÚČEL DARU MÍSTO SCHVÁLENÝ 
PŘÍSPĚVEK 

2017

VYPLACENO 
2017

Nadační fond Slunce pro 
všechny

Modernizace školy pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami

Unhošť, Středočeský 
kraj

150 442‚00 Kč 150 442‚00 Kč

Centrum Paraple, o. p. s. Podpora provozu a činnosti Centra 
Paraple, o . p . s .

Praha 10 150 442‚00 Kč 150 442‚00 Kč

Paní Jana B. Rekonstrukce nebytových prostor na 
prostory k podnikání (psychologická 
a psychoterapeutická ambulance)

Nechanice, kraj 
Královehradecký

150 000‚00 Kč 150 000‚00 Kč
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ZA 
VĚCNÉ DARY A BEZPLATNĚ 
POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Děkujeme všem partnerům, kteří nám poskytují služby 

a produkty zdarma a  tím nám pomáhají šetřit prostředky 

a minimalizovat naše náklady . S jejich pomocí můžeme při-

pravovat naše projekty profesionálně, aniž bychom zatížili 

provozní rozpočet .

Bez těchto společností bychom nemohli pomáhat v tako-
vé míře:

Darovaná věcná plnění či služby | hodnota daru

Abalon spol. s r.o. | PF 2018 pro Světlušku a komplimentky 

pro projekt Křišťál pro Světlušku

ACTIVA spol. s r.o. | kancelářské potřeby | 20 035 Kč

Adcall systém s. r. o. | dodání softwaru Enplug včetně sou-

visejících služeb | 21 990 Kč

AKORD OT, s. r. o. | odborné konzultace s  lektorem | 

52 635 Kč

ALBI ČR a. s. | občerstvení na koncert pro Světlušku | 

4  400 Kč

ALEX FOX Central Europe, s. r. o. | trička na Noční běh pro 

Světlušku, Sbírkové dny Světlušky a koncert pro Světlušku | 

61 276 Kč

AMBULANCE MEDITRANS s. r. o. | 2 vozidla zdravotnické 

pomoci s posádkami na Noční běh pro Světlušku | 18 000 Kč

ARRIVA TRANSPORT ČR a. s. | opravy a údržba autobusu 

s Kavárnou POTMĚ

Bohemia sekt, s. r. o. | nápoje na koncert pro Světlušku | 

6 433 Kč

Calamarus, s. r. o. | tisk propagačních materiálů na Noční 

běh pro Světlušku | 6 500 Kč

Center Net spol. s  r.o. | zapůjčení vysílaček na Noční běh 

pro Světlušku | 4 756 Kč

CESK a. s. zapůjčení vitríny na zmrzlinu pro Kavárnu POTMĚ

Coca-Cola HBC Česká republika s. r. o. | nápoje na Noční 

běh pro Světlušku, Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku | 
96 175 Kč

Cook for life s. r. o. | občerstvení pro účinkující a realizační 

tým koncertu pro Světlušku | 25 000 Kč

COPY GENERAL s. r. o. | kopírovací a  tiskové služby | 

30 000 Kč

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z. s. 
| zvýšení povědomí o zrakově postižených osobách a spo-

lečný rozvoj aktivit

ČSOB Leasing, a. s. | zapůjčení devítimístného vozu na akce 

Světlušky a osobního vozu na Křišťál pro Světlušku

Poděkování dárcům
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DACHSER Czech Republic a. s. | poskytnutí skladovacích 

prostor, logistické podpory a  balení sbírkových předmětů 

do škol | 250 000 Kč

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. | dar ve formě přeprav-

ních služeb | 169 400 Kč

Dyzajn Fest z. s. | prodejní místo na akci Dyzajn Market ZI-

MA

FELCO Praha, spol. s r.o. | plakáty v rámci kampaní projektu 

Světluška | 29 730 Kč

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | balená voda, výdejní-

ky a kelímky pro Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku | 
101 414 Kč

Grantis, s. r. o. | tisk předávacích protokolů na Sbírkové dny 

Světlušky

HOCHTIEF CZ a. s. | pronájem 5 obytných kontejnerů na Ka-

várnu POTMĚ | 183 514 Kč

Hotel Duo | organizace Dýňobraní pro Světlušku

Hotel Kings Court Prague | podpora projektu Kavárna PO-

TMĚ

Hotel Ibis Praha Old Town | ubytování pro účinkující na kon-

cert pro Světlušku

Hotel Park Inn Ostrava | ubytování pro tým Kavárny PO-

TMĚ

Hotel Royal Ricc Brno | ubytování pro tým Kavárny POTMĚ

Identifikační systémy, s. r. o. | svítící tyčinky a identifikační 

náramky včetně potisku na Noční běh a koncert pro Světluš-

ku | 20 465 Kč

Ingenico CZ s. r. o. | využití platebních terminálů INGENICO, 

aplikace HTML5 pro sbírkový projekt Světluška

Iva Vodáková – DURABO | tisk průkazů pro dobrovolníky 

na Sbírkové dny Světlušky

Ing. Jaroslav Burda | kamerová zvětšovací televizní lupa | 

15 000 Kč

JOHNNY SERVIS s. r. o. | zapůjčení mobiliáře a podpora na 

projektech Nadačního fondu Českého rozhlasu (Kavárna 

POTMĚ, Noční běh pro Světlušku, koncert pro Světlušku)

Kar Limousine Service s. r. o. | zajištění dopravy pro účinku-

jící na koncert pro Světlušku | 34 200 Kč

KRALUPOL a. s. | zapůjčení plynových bomb pro vytápění 

stánků na akcích Světlušky

LE PATIO INTERNATIONAL s. r. o. | káva ILLY, čaje a zapůj-

čení kávovarů na Kavárnu POTMĚ

Ladislav Štaidl | poskytnutí licence k  užití skladby | 

300 000 Kč

METROSERVIS s. r. o. | zapůjčení vah na inventuru a balení 

sbírky

MEC 3 s. r. o. | zmrzlina pro Kavárnu POTMĚ

Jan Novotný | zapůjčení 2 světelných balonů na Noční běh 

pro Světlušku | 6 300 Kč

Model Obaly a. s. | nástěnné kalendáře pro Světlušku s ilu-

stracemi Jiřího Janulíka, 4 500 ks lucerniček, 3 500 ks šes-

tihranů a 1 500 ks krabic pro potřeby sbírky | 172 425 Kč

Nadace PRECIOSA | produktová podpora projektu Křišťál 

pro Světlušku

Property Solutions s. r. o. | technické zázemí pro Kavárnu 

POTMĚ

Nordic Walking Challenge, z. s. | uspořádání závodů v Nor-

dic Walking na podporu projektu Světluška

Orange Tree s. r. o. | překlady textů | 1 180 Kč

PEBAL s. r. o. | zatahovací sáčky 4 500 ks na Noční běh pro 

Světlušku | 7 970 Kč

potisk pásek s. r. o. | lepicí pásky | 2 178 Kč

Pražské služby, a. s. | svoz odpadu v  rámci Nočního bě-

hu pro Světlušku, Kavárny POTMĚ a koncertu pro Světlu-

šku, úklid a dopravní značení na koncertu pro Světlušku | 

31 148 Kč

RAYFILM s. r. o. | průhledné samolepící štítky na sbírkové 

dny 16 000 ks | 9 763 Kč

REMA Systém, a. s. | bezplatný odběr elektroodpadu, pou-

žitých elektrozařízení a elektrobaterií

Rextim holding a. s.  – Hotel PERLA | ubytování týmu 

Kavárny POTMĚ a účinkujících na koncert pro Světlušku | 
26 300 Kč

Richard Froněk, Aroshop | látkové tašky | 5 000 Kč

Rodinný pivovar BERNARD a. s. | nápoje na Kavárnu PO-

TMĚ a koncert pro Světlušku

Rozvojové projekty Praha, a. s. | pronájem venkovních pro-

stor před Průmyslovým palácem v Praze na Noční běh pro 

Světlušku | 100 000 Kč

SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO z. s. | poskyt-

nutí stánku na Václavském náměstí v rámci projektu Křišťál 

pro Světlušku

SECUPACK s. r. o. | obalový materiál

SILENT SOUND Rental s. r. o. | poskytnutí techniky, světla, 

zastřešení a ozvučení Nočního běhu pro Světlušku v Brně | 

58 927 Kč

Schreiber Radim | poskytnutí fotografií k  využití v  rámci 

projektů Světlušky

SKALIN & LAYOUT, s. r. o. | pomoc se zajištěním Nočního 

běhu pro Světlušku v Praze

Smilebox s. r. o. | Smilebox na Nočním běhu pro Světlušku 

v Praze | 21 054 Kč

SOR Libchavy spol. s  r.o. | opravy autobusu s  Kavárnou 

POTMĚ

Poděkování dárcůmPoděkování dárcům
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STUDIO BEEP a. s. | poskytnutí zvukového studia pro na-

hrávání a výrobu rozhlasových spotů

SVS, spol. s r.o. | tiskové materiály ke kampaním Světlušky

UNIPRINT REPRO spol. s r.o. | tisk propagačních materiálů 

na sbírkové dny a Křišťál pro Světlušku | 8 811 Kč

VAN GILLERN s. r. o. | PE tašky s  potiskem Světlušky 

8 000 ks | 18 228 Kč

VERPACKUNG PLUS s. r. o. | přepravní box | 3 287 Kč

VISUAL WAY s. r. o. | zapůjčení plazmové obrazovky na stá-

nek pro sbírkové dny v Praze | 18 600 Kč

T.M. LEWIN | oblečení pro moderátora koncertu pro Svět-

lušku

ZDM s. r. o. | potisk triček na Noční běh pro Světlušku, Sbír-

kové dny Světlušky a koncert pro Světlušku | 363 296 Kč

ZŠ pro zrakově postižené na náměstí Míru, Praha 2 | po-

skytnutí obrázků zrakově postižených dětí pro novoročenky

Dále děkujeme partnerům, kteří 
nám poskytli své produkty či 
služby za minimální náklady:

Antipol Brno CZ s. r. o. | spolupráce při prodeji Kalendářů 

pro Světlušku

BASE GANG, s. r. o. | zapůjčení stanů a vybavení na Noční 

běh pro Světlušku v Praze

BOSS TIMER, spol. s r.o. | dodavatel sbírkových předmětů

Český porcelán, akciová společnost | 8 000 ks hrnků pro 

Kavárnu POTMĚ

David Dubec | grafické služby za symbolickou úplatu

Equica, a. s. | vývoj evidence skladových zásob

Eventival s. r. o. | poskytnutí software pro CRM systém

G4S Cash Solutions (CZ), a.s | svoz pokladniček a počítání 

výtěžku v rámci Nočního běhu pro Světlušku a Sbírkových 

dní Světlušky

Herr Dominik | grafické služby za symbolickou úplatu

Jiří Eifler | údržba a opravy interiéru autobusu s Kavárnou 

POTMĚ

Městská část Praha 1 | zábor pro přenosové vozy na kon-

cert pro Světlušku, zábor na Kavárnu POTMĚ

Městská část Praha 2 | záštita a zábor pro Kavárnu POTMĚ

Městská část Praha 5 | zábor pro Sbírkové dny Světlušky

Městská část Praha 7 | záštita a povolení Nočního běhu 

pro Světlušku

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 | nekomerční 

pronájem Pražské křižovatky na koncert pro Světlušku

Národní divadlo | nekomerční pronájem prostor pro účinku-

jící a přenosovou techniku na koncert pro Světlušku

Poděkování dárcům

Národní památkový ústav | nekomerční pronájem prostor 

pro přenosovou techniku na koncert pro Světlušku

Pluto Production s. r. o. | kompletace startovních balíčků 

na Noční běh pro Světlušku

Pragotour s. r. o. | zajištění přepravy sboru nevidomých dětí 

na koncert pro Světlušku

SCENOGRAFIE s. r. o. | scénografie koncertu pro Světlušku

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

TICKETPRO a. s. | výroba, distribuce a prodej vstupenek na 

koncert pro Světlušku

TICKETSTREAM s. r. o. | distribuce a prodej vstupenek na 

koncert pro Světlušku

Universal Music, s. r. o . | vystoupení Lenny a skupiny Mirai 

na Nočním běhu pro Světlušku a koncertu pro Světlušku

Partnerství pro reklamu 
a propagaci projektu Světluška

Esatrade s. r. o., zastoupení značky Isostar | generální part-

ner Nočního běhu pro Světlušku | finanční dar 300 000 Kč

Herbadent s. r. o./Dr. Max lékárna | partneři projektu Kar-

táček pro Světlušku | finanční dar 438 452 Kč

Poděkování dárcům
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PŘIJATÉ FINANČNÍ DARY V ROCE 2017
(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)

Poděkování dárcůmPoděkování dárcům

DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

AGROTRAC spol . s . r . o . 10 000‚00 Kč

ALLVET spol . s r .o . – Vetiška 
Vladimír

10 000‚00 Kč

Amadeus Czech Republic and 
Slovakia, s . r . o .

24 384‚00 Kč

AMJ Trade, spol . s . r . o . 20 000‚00 Kč

Antonín Petr 17 777‚00 Kč

Automotive Lighting s . r . o . 90 000‚00 Kč

Báča Libor 25 000‚00 Kč

Baláš Stanislav, Ing . 10 000‚00 Kč

Bendík Radoslav 12 000‚00 Kč

Blue Events, s . r . o . 50 000‚00 Kč

Bohemia Properties a . s . 13 673‚00 Kč

Bradna Miroslav 10 000‚00 Kč

Brzek Antonín 10 000‚00 Kč

Buryšková Marie, Ing . 20 000‚00 Kč

CAT CUT s . r . o . 10 000‚00 Kč

Ciháková Miroslava 13 673‚00 Kč

Colsys s . r . o . 36 050‚00 Kč

Coupek Stanislav 20 000‚00 Kč

Creme de la Creme, s . r . o . 16 128‚00 Kč

CZECH NEWS CENTER, a . s . 40 500‚00 Kč

Čadil Vladimír 10 000‚00 Kč

Český rozhlas 1 183 627‚00 Kč

DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

D A Q U A S spol . s r .o . 87 777‚00 Kč

Derma Plus s . r . o . 12 000‚00 Kč

Dia-Praktik s . r . o . 10 000‚00 Kč

EFEZA s . r . o . 10 000‚00 Kč

Fleischmanová Vladimíra, MUDr . 12 000‚00 Kč

Galda jan 10 000‚00 Kč

Grassl Jana 10 000‚00 Kč

Hájková Adéla, Ing . 10 000‚00 Kč

HERBADENT s . r . o . 115 192,00 Kč

Horáková Alena 10 000‚00 Kč

HOYA Lens CZ a . s . 114 080‚00 Kč

Hrnčířová Jana 10 000‚00 Kč

Hudcová Hana 70 000‚00 Kč

IBM Česká republika, spol . s r .o . 51 000‚00 Kč

IDA Servis spol . s r .o . 12 000‚00 Kč

IPSOS s . r . o . 26 986‚00 Kč

Janáček Frederik 15 000‚00 Kč

Johnson & Johnson, s . r . o . 25 000‚00 Kč

JV PROJEKT VH s . r . o . 12 000‚00 Kč

Klus Tomáš 50 000‚00 Kč

Kocourová Jitka 10 000‚00 Kč

Koldinský Jan, Ing . 10 000‚00 Kč

Korejtková Ilona 12 000‚00 Kč

Kříček Roman, Ing . 15 000‚00 Kč

DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

Kubátová Iva 10 000‚00 Kč

Lounková Anna, Ing . 10 100‚00 Kč

Mačugová Dagmar 20 000‚00 Kč

Mach Vladimír 26 500‚00 Kč

MEDIA FACTORY Czech Republic a . s . 20 000‚00 Kč

METESS s . r . o . 30 000‚00 Kč

Mikroelektronika spol . s r .o . 10 000‚00 Kč

MIZERA-STAVBY, a . s . 10 000‚00 Kč

Model Obaly, a . s . 196 020,00 Kč

Moudrá Stanislava 17 000‚00 Kč

MYTRI s . r . o . 30 000‚00 Kč

Nadace Vodafone Česká republika 52 500‚00 Kč

Outdoor Concept a . s . 150 000‚00 Kč

Outrata Lubomír 10 000‚00 Kč

Parvovič Petr 12 000‚00 Kč

Pasovský Marek 18 000‚00 Kč

Pavlínek Roman 20 000‚00 Kč

Pintová Králová Renata 10 000‚00 Kč

Samsung Electronics Czech and 
Slovak, s . r . o .

1 000 000‚00 Kč

Simánek Lubomír 10 000‚00 Kč

Simply Office s . r . o . 12 000‚00 Kč

Sneiberg Jan 12 000‚00 Kč

Sretrová Martina 57 000‚00 Kč

ŠKODA AUTO a . s . 267 734,00 Kč

ŠPONDR CMS, spol . s . r . o . 10 000‚00 Kč

The Boom 25 000‚00 Kč

DÁRCE ČÁSTKA (KČ)

Vodní zdroje Lovosice, spol . s r .o . 10 000‚00 Kč

Volařík Miroslav Ing . 37 050‚00 Kč

Základní umělecká škola Sezimovo 
Ústí

10 000‚00 Kč

Zavadil Pavel 1 000 000‚00 Kč

Živný Milan 25 000‚00 Kč
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Plánovaný rozvoj v dalších letechPoděkování dárcům

PLÁNOVANÝ ROZVOJ 
V DALŠÍCH LETECH

Zaměstnatelnost osob s těžkým zrakovým 
postižením
Na podporu zaměstnávání osob se zrakovým postižením 

se NF ČRo v rámci projektu Světluška začal zaměřovat již 

v roce 2015, kdy zahájil zviditelňování tohoto tématu Kon-

ferencí uspořádanou pod záštitou záštitou US Embassy 

a manželky velvyslance USA paní Tamar Newberger .

Cílem je posunout a  rozvíjet možnosti pomoci ze strany 

veřejné sbírky Světluška tak, aby se zlepšila situace osob 

se zrakovým postižením na trhu práce . Nezaměstnanost 

v  této skupině je stále mezi 80 a 90% . Zároveň chceme 

touto netradiční formou veřejnost vzdělávat, bourat ste-

reotypy a samozřejmě zvyšovat povědomí o sbírce Svět-

luška .

Regionalizace
Světluška pokračuje v  rozvoji působení v  regionech tak, 
aby poskytla veřejnosti možnost zapojit se do jednotli-
vých projektů – ať už se jedná o Noční běh, výjezdy Kavár-

ny POTMĚ na cestě, Sbírkové dny Světlušky nebo Křišťál 

pro Světlušku . Regionalizace s  sebou nese i  rozsáhlou 
osvětovou činnost, lidé se mohou blíže seznámit se způ-

sobem života nevidomých a těžce zrakově postižených .
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Partneři 2017Partneři 2017

generální partner 

hlavní partner

           zřizovatel a hlavní mediální partner          hlavní mediální partner

partner pro technologie

generální partner Nočního běhu pro Světlušku        hlavní partner Nočního běhu pro Světlušku

partneři Kavárny POTMĚ

partneři Sbírkových dní Světlušky

partneři koncertu Světlo pro Světlušku
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partneři Křišťálu pro Světlušku

dlouhodobí partneři

partneři Kalendářů pro Světlušku                         partneři projektu Kartáček pro Světlušku

partneři pro tisk

mediální partneři

Děkujeme za laskavou pomoc partnerům 

Akustické centrum s . r . o ., Bezmezí o . s ., Boss Timer s . r . o ., Eclipse Print a . s ., Eltodo EG a . s ., Fórum dárců, 

Grantis s . r . o ., Juta a . s ., Občanské sdružení Okamžik, Pebal s . r . o ., Pražské služby a . s ., RAYFILM s . r . o ., 

VAN GILLERN s . r . o ., VAN Group Plus s . r . o .

Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12

120 00 Praha 2

e-mail: svetluska@rozhlas .cz

www .svetluska .net

sbírková konta Světlušky: 99999 99999/0100 KB, 

888 373 888/0300 ČSOB

sbírkové konto povodňové sbírky Pomáhejte s námi: 

888 444 666/0300 ČSOB

sbírkové konto sbírky Pomáhejte s námi Nepálu: 

200 9999 200/0300 ČSOB

provozní účet: 666 171 666/0300 ČSOB

DMS SVETLUSKA 30 na číslo 87 777, pro trvalou podporu 

ve tvaru DMS TRV SVETLUSKA 30 (sbírka Světluška)

DMS ROZHLAS 30 (povodňová sbírka)

DMS PRONEPAL 30 (sbírka Nepál)

DMS je také možné odeslat v cenových hladinách 60 nebo 

90 Kč – ve tvaru DMS pouze vyměňte číslo 30 za číslo 60 

nebo 90, dle Vámi zvolené podpory ve výši 60 nebo 90 Kč .

Ředitel
Přemysl Filip

Manažerka fundraisingu a sbírek, zástupkyně ředitele
Linda Vaňková

Manažerka financí
Petra Ponrtová

Manažerka provozu
Jaroslava Červenková

Manažerka nadačních příspěvků
Andrea Dosoudilová

Koordinátorka nadačních příspěvků
Kamila Jeřábková

PR manažerka
Barbora Mocová

Manažerka kampaní a projektů
Šárka Jurásková

Projektová manažerka, produkční
Dita Jůnová

Asistentka produkce
Michaela Hronová

Asistentka
Karin Kovaříková

Koordinátorka fundraisingu a sbírkových dní
Petra Nováková

Vedoucí projektu Návštěvy POTMĚ
Gabriela Drastichová

Koordinátorka projektu Návštěvy POTMĚ
Petra Schmoranzová

Kontaktní údaje ke dni 31. 12. 2017.
Aktuální kontaktní údaje na www.svetluska.net

Kontaktní údajePartneři 2017
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Tým Kavárny POTMĚ

Nevidomí kavárníci: Kateřina Hegrová, Jan Hegr, Kamila 

Koncová, Petr Mašek, Michal Maišl, Alena Terezie Vítek, 

Kristýna Zapletalová, Ema Fenclová, Bára Mirgová, Vojtěch 

Polášek, Eva Odehnalová, Simona Bláhová, Jana Handzlíko-

vá, Petra Stoyová, Radka Komárková, Kateřina Urbanová, 

Nicole Fryčová, Miroslav Orság, Andrea Hlaváčková, Šarlota 

Kušnírová, Zdeněk Rybák

Vidící tým: Lenka Dufková, Monika Pazderová, Dan Poběrežský, 

Kateřina Panochová, Štěpánka Polášková, Karolína Doležalová, 

Lucie Bradáčová, Petra Musilová, Michaela Krajčová, Michal 

Dosoudil, Barbora Bíbová, Iva Dulíková, Sylva Řiháková, 

Kateřina Janoušková, Kateřina Raková, Petr Hůla, Andrea 

Biliková, Michaela Štroblová, Karolína Dostálová

Tým Sbírkových dní Světlušky

Koordinátoři sbírky: Alena Terezie Vítek, Aneta Antonínová, 

Andrea Malcová, Julie Pokorná, Natálie Jeřábková, Petra 

Fejfarová, Vojtěch Novotný, Zdeněk  Langer, Štefan Novotný

Dobrovolníci a  spolupracovníci na projektech Nadačního 
fondu Českého rozhlasu

Jakub Hereš, David Podhola, Martin Skála, Zuzana Rambová, 

Rostislav Samec, Lucie Výborná, Petr Král, Vladimír Kroc, 

Jan Kovařík, Jiří Chum, Jan Smetana, Terezie Kovalová, 

Michal Kuchař, Luděk Sokol, Martin Fábera, David Dubec, 

Dominik Herr, Marie Černíčková, Petr Vaněk

Formální náležitosti zákona o účetnictví

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení nadačního 

fondu známy žádné významné události, které nastaly po 

rozvahovém dni a  byly by významné pro naplnění účelu 

výroční zprávy . Nadační fond se řídí platnou legislativou 

České republiky v oblasti pracovněprávních vztahů a ochra-

ny životního prostředí a  nevydává prostředky na činnost 

v oblasti výzkumu a vývoje . Náklady na správu nadačního 

fondu jsou vedeny odděleně . Správní rada schvaluje rozpo-

čet fondu, náklady na správu veřejných sbírek a  schvaluje 

roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospoda-

ření . Dozorčí rada kontroluje plnění podmínek stanovených 

pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnic-

tví vedeného fondem . Nadační fond dále nemá organizační 

složku v zahraničí .

© 2018 Nadační fond Českého rozhlasu

Grafika & DTP David Dubec

foto: Igor Zehl (titulní strana, str . 42, 80), David Sedlecký (str . 5, 10–11, 18, 24 vlevo, 25 vlevo nahoře, 31, 72 nahoře), 

Matěj Stránský (str . 7), Tomáš Vodňanský (str . 8), Marek Rakovský (str . 9 nahoře), Jan Berghauer (str . 9 uprostřed),  

Pavel Průcha (str . 9 dole), Michaela Hronová (str . 12–13, 14–15, 27 vpravo), Martin Jandourek (str . 16),  

Khalil Baalbaki (str . 17), Marek Pitaš (str . 22–23, 24 vpravo, 25 vlevo dole a vpravo, 72 dole),  

Přemysl Filip (str . 23 vpravo), Dominik Herr (str . 27 vlevo), Kryštof Peterka (str . 68),  

archivy neziskových organizací a jednotlivců/žadatelů o nadační příspěvky (str . 19, 28, 29, 36–38, 69, 70)

texty: Šárka Jurásková

Kontaktní údajeKontaktní údaje

tým Světlušky 
v Kavárně POTMĚ
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Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky 

k 31 . prosinci 2017
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Zpráva nezávislého auditoraZpráva nezávislého auditora
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Výkaz zisku a ztráty
za období roku 2017

Účetní závěrkaÚčetní závěrka
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A. Náklady (ř. 39)

č . ř . za účetní období celkem

1
hlavní

činnost

hospodářská 
činnost

CELKEM

I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8) 2 8 122 278 8 400

1 . Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných do-
dávek (501–3)

3 1 313 45 1 358

2 . Prodané zboží (504) 4 1 973 68 2 041

3 . Opravy a udržování (511) 5 30 1 31

4 . Náklady na cestovné (512) 6 101 3 104

5 . Náklady na reprezentaci (513) 7 60 2 62

6 . Ostatní služby (518) 8 4 645 159 4 804

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)

9 0 0 0

7 . Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 0

8 . Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb (57x) 11 0 0 0

9 . Aktivace dlouhodobého majetku (57x) 12 0 0 0

III. Osobní náklady celkem (ř. 14 až 18) 13 7 137 246 7 383

10 . Mzdové náklady (521) 14 5 320 183 5 503

11 . Zákonné sociální pojištění (524) 15 1 623 56 1 679

12 . Ostatní sociální pojištění (525) 16 0 0 0

13 . Zákonné sociální náklady (527) 17 194 7 201

14 . Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 0

IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 20) 19 12 0 12

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

15 . Daně a poplatky (53x) 20 12 0 12

V. Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28) 21 181 7 188

16 . Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále 
(541)

22 0 0 0

17 . Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 0 0 0

18 . Nákladové úroky (544) 24 0 0 0

19 . Kursové ztráty (545) 25 1 0 1

20 . Dary (546) 26 19 1 20

21 . Manka a škody (548) 27 0 0 0

22 . Jiné ostatní náklady (549) 28 161 6 167

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek celkem (ř. 30 až 34)

29 84 3 87

23 . Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
(551)

30 370 13 383

24 . Prodaný dlouhodobý majetek (552) 31 0 0 0

25 . Prodané cenné papíry a podíly (553) 32 0 0 0

26 . Prodaný materiál (554) 33 0 0 0

27 . Tvorba a použití rezerv a opravných položek (556-9) 34 −286 −10 −296

VII. Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36) 35 0 0 0

28 . Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami (58x)

36 0 0 0

VIII. Daň z příjmů celkem (ř. 48) 37 0 26 26

29 . Daň z příjmů (59x) 38 0 26 26

Náklady celkem  39 15 536 560 16 096

Výkaz zisku a ztráty za období roku 2017Výkaz zisku a ztráty za období roku 2017
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B.  Výnosy

č. ř. za účetní období celkem

40
hlavní

činnost

hospodářská 
činnost

CELKEM

I. Provozní dotace (ř. 42) 41 157 0 157

1 . Provozní dotace (691) 42 157 0 157

II. Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46) 43 6 182 0 6 182

2 . Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 
(681)

44 0 0 0

3 . Přijaté příspěvky (dary) (682) 45 6 182 0 6 182

4 . Přijaté členské příspěvky (684) 46 0 0 0

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 47 4 605 964 5 569

IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 49 až 54) 48 4 188 0 4 188

5 . Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále 

(641-2)

49 0 0 0

6 . Platby za odepsané pohledávky (643) 50 0 0 0

7 . Výnosové úroky (644) 51 3 0 3

8 . Kursovné zisky (645) 52 0 0 0

9 . Zúčtování fondů (648) 53 4 129 0 4 129

10 . Jiné ostatní výnosy (649) 54 56 0 56

V. Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 56 až 60) 55 0 0 0

11 . Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku (652)

56 0 0 0

12 . Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 57 0 0 0

13 . Tržby z prodeje materiálu (654) 58 0 0 0

14 . Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 59 0 0 0

15 . Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 60 0 0 0

Výnosy celkem 61 15 132 964 16 096

C VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 – 61 + 38) 62 -404 430 26

D VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 63 -404 404 0

Výkaz zisku a ztráty za období roku 2017Výkaz zisku a ztráty za období roku 2017
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Rozvaha
k 31 . 12 . 2017

Účetní závěrkaÚčetní závěrka
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Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

Rozvaha k 31 . 12 . 2017Rozvaha k 31 . 12 . 2017

AKTIVA č. ř.
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 02 + 10 + 21–28) 1 383 23

I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 03 až 09) 2 0 0

1 . Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3 0 0

2 . Software (013) 4 0 0

3 . Ocenitelná práva (014) 5 0 0

4 . Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 0 0

5 . Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7 0 0

6 . Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 0 0

7 . Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 ) 10 2 468 2 492

1 . Pozemky (031) 11 0 0

2 . Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 0 0

3 . Stavby (021) 13 0 0

4 . Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 14 2 468 2 492

5 . Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15 0 0

6 . Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 16 0 0

7 . Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17 0 0

8 . Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18 0 0

9 . Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19 0 0

10 . Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek ( ř. 22 až 27 ) 21 0 0

1 . Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 22 0 0

2 . Podíly - podstatný vliv (062) 23 0 0

3 . Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24 0 0

4 . Zápůjčky organizačním složkám (066) 25 0 0

5 . Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 26 0 0

6 . Ostatní dlouhodobý finanční majetek  (069) 27 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 ) 28 -2 085 -2 469

1 . Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 0 0

2 . Oprávky k softwaru (073) 30 0 0

3 . Oprávky k ocenitelným právům (074) 31 0 0

4 . Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 0 0

5 . Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 0 0

6 . Oprávky k stavbám (081) 34 0 0

7 . Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí (082)

35 -2 085 -2 469

8 . Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36 0 0

9 . Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 0 0

10 . Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 0 0

11 . Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 ) 40 29 574 35 546

I. Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 ) 41 1 635 2 055

1 . Materiál na skladě (112) 42 0 0

2 . Materiál na cestě (119) 43 0 0

3 . Nedokončená výroba (121) 44 0 0

4 . Polotovary vlastní výroby (122) 45 0 0

5 . Výrobky (123) 46 0 0

6 . Mladá zvířata a jejich skupiny (124) 47 0 0

7 . Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 1 635 2 055

8 . Zboží na cestě (139) 49 0 0
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9 . Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 0 0

II. Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 ) 51 149 6 433

1 . Odběratelé (311) 52 139 140

2 . Směnky k inkasu (312) 53 0 0

3 . Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0 0

4 . Poskytnuté provozní zálohy (314-ř .50) 55 53 78

5 . Ostatní pohledávky (315) 56 0 2

6 . Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 215 215

7 . Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění (336)

58 0 0

8 . Daň z příjmů (341) 59 0 0

9 . Ostatní přímé daně (342) 60 0 0

10 . Daň z přidané hodnoty (343) 61 0 0

11 . Ostatní daně a poplatky (345) 62 0 0

12 . Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 
(346)

63 0 0

13 . Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samostatných celků (348)

64 0 0

14 . Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65 0 0

15 . Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 0 6 258

16 . Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67 0 0

17 . Jiné pohledávky (378) 68 0 0

18 . Dohadné účty aktivní (388) 69 0 0

19 . Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -258 -260

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ( ř. 72 až 79 ) 71 27 778 27 041

1 . Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 26 47

2 . Ceniny (213) 73 0 0

3 . Peněžní prostředky na účtech (221) 74 27 752 26 994

4 . Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0 0

5 . Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 0 0

Rozvaha k 31 . 12 . 2017Rozvaha k 31 . 12 . 2017

6 . Ostatní cenné papíry (256) 77 0 0

7 . Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) 78 0 0

8 . Peníze na cestě (+/-261) 79 0 0

IV. Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 ) 80 12 17

1 . Náklady příštích období (381) 81 12 17

2 . Příjmy příštích období (385) 82 0 0

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 ) 83 29 957 35 569
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Rozvaha k 31 . 12 . 2017Rozvaha k 31 . 12 . 2017

PASIVA č. ř.
Stav k prvnímu 

dni účetního ob-
dobí

Stav k posled-
nímu dni účet-

ního 

období

A. Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 ) 84 29 226 25 967

I. Jmění celkem ( ř. 86 až 88 ) 85 29 226 25 967

1 . Vlastní jmění (901) 86 411 411

2 . Fondy (911) 87 28 815 25 556

3 . Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 
(921)

88 0 0

II. Výsledek hospodaření celkem ( ř. 90 až 92 ) 89 0 0

1 . Účet výsledku hospodaření (+/-963) 90 0 0

2 . Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 91 0 0

3 . Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min . let (+/-932) 92 0 0

B. Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 ) 93 731 9 602

I. Rezervy celkem ( ř. 95 ) 94 0 0

1 . Rezervy (941) 95 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 ) 96 0 0

1 . Dlouhodobé úvěry (953) 97 0 0

2 . Vydané dluhopisy (953) 98 0 0

3 . Závazky z pronájmu (954) 99 0 0

4 . Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 100 0 0

5 . Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0 0

6 . Dohadné účty pasivní (389) 102 0 0

7 . Ostatní dlouhodobé závazky (959) 103 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 105 až 127) 104 731 820

1 . Dodavatelé (321) 105 115 17

2 . Směnky k úhradě (322) 106 0 0

3 . Přijaté zálohy (324) 107 0 0

4 . Ostatní závazky (325) 108 0 12

5 . Zaměstnanci (331) 109 263 331

6 . Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 110 0 0

7 . Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění (336)

111 150 184

8 . Daň z příjmů (341) 112 25 26

9 . Ostatní přímé daně (342) 113 41 52

10 . Daň z přidané hodnoty (343) 114 0 0

11 . Ostatní daně a poplatky (345) 115 0 0

12 . Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 116 0 0

13 . Závazky ze vztahu k rozp .orgánů uzem .sam .celků (348) 117 0 0

14 . Závazky z upsaných nespl .cenných papírů a podílů (367) 118 0 0

15 . Závazky ke společníkům sdružených ve společnosti (368) 119 0 0

16 . Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 120 0 0

17 . Jiné závazky (379) 121 0 0

18 . Krátkodobé bankovní úvěry (231) 122 0 0

19 . Eskontní úvěry (232) 123 0 0

20 . Vydané kratkodobé dluhopisy (241) 124 0 0

21 . Vlastní dluhopisy (255) 125 0 0

22 . Dohadné účty pasivní (389) 126 137 198

23 . Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (379) 127 0 0

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 129 + 130) 128 0 8 782

1 . Výdaje příštích období (383) 129 0 0

2 . Výnosy příštích období (384) 130 0 8 782

PASIVA CELKEM (ř. 84 + 93) 131 29 957 35 569
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Příloha k účetní závěrce

Účetní závěrkaÚčetní závěrka
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Příloha k účetní závěrcePříloha k účetní závěrce

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

-  podpora v oblasti sociální a zdravotní,

-  poskytovat charitativní a humanitární pomoc,

-  podporovat rozvoj kultury a všech forem umění, zvláš-

tě 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 00 Praha 2

Česká republika

Sídlo nadačního fondu
Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 1409/12

120 00 Praha 2 – Vinohrady

Česká republika

Identifikační číslo
264 19 068

Ředitel nadačního fondu k 31. prosinci 2017
Přemysl Filip

Členové správní rady a dozorčí rady k 31. prosinci 2017
Členové správní rady:

-  René Zavoral (předseda)

-  Jiří Jeřábek (místopředseda)

-  Pavel Zavadil (člen)

-  Jan Pokorný (člen)

-  Antonín Kazda (člen)

-  Alena Líškay Králíková (člen)

-  Jan Svoboda (člen)

-  Filip Beránek (člen)

-  Kateřina Krásová (člen)

Členové dozorčí rady

-  Martin Vojslavský

-  Lenka Velehradská

-  Lenka Altnerová

Změny v nadačním rejstříku
Dne 13 . září 2017 byla zvolena členkou správní rady paní 

Kateřina Krásová .

Dne 3 . dubna 2017 zanikla funkce člena dozorčí rady panu 

Petru Šobotníkovi

Dne 24 . dubna 2017 byla zvolena členkou dozorčí rady pa-

ní Lenka Altnerová .

Dne 24 . dubna 2017 byla zvolena členkou dozorčí rady pa-

ní Lenka Velehradská .

Tyto změny byly zapsány do nadačního rejstříku po datu 

účetní závěrky, dne 6 . ledna 2018 .

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 2017 a účetním obdo-

bím je kalendářní rok 2017 . 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 vlastní-

mu jmění . Při účtování odpisů majetku, který byl darován, 

je dále toto vlastní jmění zúčtováváno oproti zúčtování 

fondů ve výkazu zisku a ztráty 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 lineárně po dobu dvou let . Dobu odpisování ma-

jetku určuje účetní jednotka dle jednotlivého druhu majetku .

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpiso-

vání podle skupin majetku:

MAJETEK METODA DOBA 
ODPISOVÁNÍ

Drobný hmotný majetek 
dlouhodobý

Lineární 2 roky

Soubory dlouhodobého 
majetku

Lineární 5 let

Hmotný dlouhodobý majetek Lineární 3–5 let

(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 na-

dačního fondu apod . Úbytek zboží je oceňován metodou 

váženého aritmetického průměru a účtován na účet Pro-

dané zboží .

(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 metod 

předepsaných prováděcími předpisy bude neslučitelné s po-

vinností podat věrné a poctivé zobrazení, postupuje účetní 

jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz .
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-  Pohledávky se vykazují v  nominální hodnotě snížené 

o opravnou položku . Nadační fond stanoví opravné po-

ložky k pochybným pohledávkám individuálně na zákla-

dě 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 účetnic-

tví 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 da-

ry určené na realizaci hlavní činnosti a účelově vázané na 

poskytování nadačních příspěvků se účtují do fondů na-

dačních darů . Nadační dary určené na správu nadačního 

fondu jsou účtovány ve věcné a časové souvislosti s ná-

klady . Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě 

peněžních darů je den přijetí daru . Nepeněžní dary získané 

formou přijatých služeb a  spotřebované věcné dary se 

účtují do výnosů a zároveň do nákladů v hodnotě stanove-

né smlouvou . Nespotřebované věcné dary jsou evidovány 

na základě fyzické inventury na účtech zásob .

(e) Nadační příspěvky

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv 

o poskytnutí nadačních příspěvků a na základě darovacích 

smluv uzavřených mezi nadačním fondem a  příjemci na-

dačních příspěvků nebo příjemci darů . Nadační příspěvky 

jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků a okamži-

kem uskutečnění účetního případu je den vyplacení nadač-

ního příspěvku . Dary jsou poskytovány z fondů příslušných 

veřejných sbírek a okamžikem uskutečnění účetního přípa-

du je den vyplacení nadačního příspěvku .

(f ) Dotace

Účetní jednotka vykazuje pohledávku za poskytovatelem 

dotace z titulu nároku na její přijetí v okamžiku vzniku ná-

roku, kdy je její poskytnutí nepochybné . Pro dodržení věr-

ného a poctivého zobrazení se dotace vykazuje tak, aby 

byl dodržen akruální princip jejího vykázání .

(g) Sledování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány odděle-

ně za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu s posláním 

nadačního fondu a jeho statutem .

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 . Změna účetních metod a postupů

V  roce 2017 nebyla provedena změna účetních metod 

a postupů .

4 . Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité 
věci a soubory 
movitých věcí

Hmotný Dlouhodobý 
majetek  

(20–40 tis. Kč)

Soubory 
dlouhodobého 

majetku  
(nad 40 tis. Kč)

Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1 . 1 . 2017 2 329 – 139 2 468

Přírůstky – 24 – –

Úbytky – – – –

Zůstatek k 31 . 12 . 2017 2 329 24 139 2 492

Oprávky – – – –

Zůstatek k 1 . 1 . 2017 1 946 – 139 2 085

Odpisy 383 1 – 384

Oprávky k úbytkům – – – –

Zůstatek k 31 . 12 . 2017 2 329 1 139 2 469

Zůstatková hodnota 1. 1. 2017 383 – – 383

Zůstatková hodnota 31. 12. 2017 – 23 – 23

5 . Najatý majetek

Operativní leasing
Nadační fond má od společnosti ŠkoFin pronajat osobní 

vůz Škoda Fabia kombi . Celkové roční náklady týkající se 

tohoto nájmu v roce 2017 činily 27 tis . Kč včetně pojištění .

Nájem prostor
Nadační fond má od Českého rozhlasu najaty kancelářské 

prostory, ve kterých sídlí . Dále si nadační fond pronajímá 

prostory pro pořádání Nočního běhu pro Světlušku v Pra-

ze a pro pořádání koncertu Světlo pro Světlušku . Celkové 

roční náklady týkající se těchto nájmů v  roce 2017 činily 

278 tis . Kč .

6 . Zásoby

Hodnota zásob k 31 . 12 . 2017 činí 2 055 tis . Kč . Zastaralé 

zásoby byly v  roce 2017 zlikvidovány a opravná položka 

k těmto zásobám ve výši 299 tis . Kč byla zúčtována .

Příloha k účetní závěrcePříloha k účetní závěrce
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7 . Pohledávky

Pohledávky k odběratelům činí 140 tis . Kč . Nadační fond 

eviduje pohledávky za odběrateli po splatnosti ve výši 3 

tis . Kč a z titulu poskytnutých záloh ve výši 43 tis . Kč .

Pohledávky za zaměstnanci činí 215 tis Kč ., tato pohle-

dávka představuje pohledávku za bývalou zaměstnankyní 

Nadačního fondu .

Na základě posouzení dobytnosti pohledávek eviduje na-

dační fond k 31 . prosinci 2017 opravnou položku k pochyb-

ným pohledávkám ve výši 260 tis . Kč, z toho 215 tis . Kč 

souvisí s pohledávkou za zaměstnanci a 45 tis . Kč se vzta-

huje k pohledávkám po splatnosti a poskytnutým zálohám .

8 . Závazky

Závazky k dodavatelům činí 17 tis . Kč . Nadační fond neevi-

duje závazky po lhůtě splatnosti .

Závazky za zaměstnance činí 331 tis . Kč . Žádné z těchto 

závazků nejsou po lhůtě splatnosti .

Závazky k  institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění činí 184 tis . Kč, ze kterých 129 tis . 

Kč představují závazky ze sociálního zabezpečení a 55 tis . 

Kč představují závazky ze zdravotního pojištění . Žádné 

z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti .

9 . Ostatní přímé daně

Ostatní přímé daně činí 52 tis . Kč a představují závazky 

z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti . Žádné 

z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti .

13 . Vlastní zdroje

Vlastní jmění Fondy Hosp. výsledek Vlastní zdroje 
celkem

Zůstatek k 1 . 1 . 2017 411 28 815 0 29 226

Pohyb 2017 0 -3 259 0 -3 259

Zůstatek k 31 . 12 . 2017 411 25 556 0 25 967

V roce 2017 byly z Fondů schváleny a k 31 . 12 . 2017 dosud nevyplaceny nadační příspěvky ve výši 1 355 tis . Kč ze sbírky 

Světluška .

Stav fondů k 31. 12. 2017

Stav 
k 31. 12. 

2016 
(v tis. Kč)

Přijaté 
dary

Vyplacené 
příspěvky

Vrácené 
příspěvky

Převody 
mezi fondy

Spotřeba 
věcných 

darů

Zúčtování 
fondů

Stav 
k 31. 12. 

2017  
(v tis. Kč)

Fondy celkem 28 815 20 446 -20 061 1 148 0 −663 −4 129 25 556

Fond sbírka Světluška 13 347 19 602 -18 777 109 -940 0 0 13 341

Fond sbírka Pomáhejte 
s námi Nepálu

209 0 -832 1 039 -208 0 0 208

Fond sbírka Pomáhejte 
s námi

2 2 −1 0 0 0 0 3

Fond sbírka Cimrman 395 63 -451 0 -7 0 0 0

Fond provozní 14 862 779 0 0 1 155 -663 -4 129 12 004

Provozní fond obsahuje finanční prostředky na správní a provozní náklady NF ČRo . Podrobný přehled o přijatých a poskyt-

nutých darech a příspěvcích je součástí výroční zprávy .

Příloha k účetní závěrcePříloha k účetní závěrce

10 . Náklady příštích období

Náklady příštích období v celkové výši 17 tis . Kč zahrnují 

zejména časové rozlišení pojištění a povinného ručení au-

tomobilu ve výši 11 tis . Kč a dále časové rozlišení faktur za 

služby, které budou poskytnuty v roce 2018 .

11 . Dotace

Účetní jednotka zahájila k 1 . říjnu 2017 projekt Návštěvy Po-

tmě, za účelem nového modelu zaměstnávání zrakově posti-

žených . Na projekt, který bude probíhat dva roky, obdržela 

dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci Ope-

račního programu Zaměstnanost Evropského sociálního 

fondu . Maximální výše prostředků určených k čerpání je dle 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č . OPZ/03/024/0006473 

ve výši 8 939 tis . Kč . Veškeré tyto prostředky jsou určeny 

jako neinvestiční . V roce 2017 organizace obdržela 2 681 

tis . Kč a vykázala k 31 . 12 . 2017 pohledávku v konečné výši 

6 258 tis . Kč z titulu této dotace .

V roce 2017 Nadační fond vyčerpal dotaci ve výši 157 tis . 

Kč . Zbývající část nevyčerpané dotace vykazuje pod po-

ložku „Výnosy příštích období“ v  hodnotě 8 782 tis . Kč, 

čímž dodržel věcnou a  časovou souměřitelnosti nákladů 

a výnosů dané dotace .

Nadační fond neidentifikoval žádná případná rizika nespl-

nění dotačních podmínek a  z  toho vyplývající povinnosti 

dotaci vrátit .

12 . Závazky nevykázané v rozvaze

Správní rada ani vedení nadačního fondu si nejsou vědomi 

žádných závazků nevykázaných v rozvaze .
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14 . Veřejné sbírky

a) Světluška

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou po-

moc dětem i  dospělým s  těžkým zrakovým postižením, 

a  to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném 

zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem před-

mětů, prodejem vstupenek, pronájmem telefonní linky 

dárcovských SMS, pořádá nadační fond veřejnou sbírku 

„Světluška“ . Veřejná sbírka je právně upravena Rozhodnu-

tím Magistrátu hlavního města Prahy o zahájení veřejné 

sbírky č .j . S-MHMP/1050402/2012 pro období od 23 . srp-

na 2012 na dobu neurčitou .

Výtěžek veřejné sbírky Světluška v roce 2017 činil 19 602 

tis . Kč (2016–20 100 tis .) . Ve výtěžku je zahrnuta částka 

3 509 tis . Kč za přijaté dárcovské DMS z října, listopadu 

a  prosince roku 2016, která byla přijatá od Fóra dárců 

až v roce 2017 . Naopak ve výtěžku není zahrnuta částka 

1 858 tis . Kč za dárcovské DMS přijaté v říjnu, listopadu 

a prosinci roku 2017, neboť tato částka byla zaslána na 

sbírkové konto Světlušky Fórem dárců až v roce 2018 .

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 předmětů, prodejem vstupenek, pronájmem 

telefonní linky dárcovských SMS a složením hotovosti do 

pokladny zřízené právnickou osobou, pořádal nadační fond 

veřejnou sbírku „Pomáhejte s námi“ . Veřejné sbírka je práv-

ně upravena Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Pra-

hy o zahájení veřejné sbírky č . j . S-MHMP/1050402/2012 

pro období od 7 .  června 2013 na dobu neurčitou . Výtě-

žek veřejné sbírky „Pomáhejte s  námi“ v  roce 2017 činil 

2 tis . Kč .

c) Pomáhejte s námi Nepálu

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou po-

moc lidem postiženým zemětřesením na území Nepálu, 

a  to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném 

zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem před-

mětů, prodejem vstupenek, pronájmem telefonní linky dár-

covských SMS a složením hotovosti do pokladny zřízené 

právnickou osobou, pořádal nadační fond veřejnou sbír-

ku „Pomáhejte s  námi Nepálu“ . Veřejné sbírka je právně 

upravena Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy 

o zahájení veřejné sbírky č .j . S-MHMP/832584/2015 pro 

období od 19 . května 2015 na dobu neurčitou . Celkový vý-

těžek sbírky od jejího zahájení je 9 587 tis . Kč, v roce 2017 

byl výtěžek sbírky již minimální .

d) Cimrman pomáhá

Za účelem získání peněžitých příspěvků na pomoc lidem 

s těžkým zrakovým postižením, lidem s poškozením míchy 

a  lidem se speciálními potřebami, a  to shromažďováním 

příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním 

účtu, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstu-

penek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS a slo-

žením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, 

pořádal nadační fond veřejnou sbírku „Cimrman pomáhá“ . 

Veřejné sbírka je právně upravena Rozhodnutím Magist-

rátu hlavního města Prahy o zahájení veřejné sbírky č . j . 

S-MHMP/1334399/2016 pro období od 1 .  září 2016 do 

15 . srpna 2017 . Celkový výtěžek veřejné sbírky „Cimrman 

pomáhá“ přesáhl 458 tis . Kč, z toho 63 tis . v roce 2017 . 

Sbírka byla ukončena k datu 15 . srpna 2017 .

15 . Daň z příjmů

Za rok 2017 vznikla nadačnímu fondu daňová povinnost 

z titulu daně z příjmů právnických osob ve výši 26 tis . Kč .

16 .  Přijaté příspěvky, tržby za vlastní výkony 
a zboží celkem

Přijaté příspěvky představují peněžní dary a ostatní nepe-

něžitá plnění přijatá na zajištění projektů a správu ve výši 

6 182 tis . Kč . Tržby za prodané zboží a služby činily v roce 

2017 částku 5 569 tis . Kč .

Další významnou položku výnosů představuje zúčtování 

provozního fondu ve výši 4 129 tis . Kč .

Příloha k účetní závěrcePříloha k účetní závěrce
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20 . Výsledek hospodaření

V roce 2017 jsme dosáhli ztráty v hlavní činnosti ve výši 404 tis . Kč . V hospodářské činnosti jsme dosáhli zisku před zda-

něním ve výši 430 tis . Kč .

21 . Události po datu účetní závěrky

Dne 6 . ledna 2018 byly zapsány do nadačního rejstříku změny ve složení správní a dozorčí rady, které jsou podrobně po-

psány v bodu 1 . Přílohy k účetní závěrce .

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: 28 . 5 . 2018

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

Ing. Přemysl Filip, MSc.

Ředitel NF ČRo

Mgr. René Zavoral

Předseda správní rady NF ČRo

Příloha k účetní závěrcePříloha k účetní závěrce

17 . Osobní náklady

Počet zaměstnanců k 31 . 12 . 2017 je 14, z toho 3 vedoucí pracovníci .

Výše mzdových nákladů činí 5 503 tis . Kč, a náklady na zdravotní a sociální pojištění jsou 1 679 tis . Kč .

Členové správní rady a dozorčí rady nadačního fondu vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2017 jim nebyly 

poskytnuty žádné finanční ani naturální požitky .

18 . Informace o spřízněných osobách

(a) Odběratelé a dodavatelé
Ve vztazích s odběrateli a dodavateli, popsaných v bodě 6, jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů 

k spřízněným osobám:

Pohledávky k 31. 12. Závazky k 31. 12.

2016 2017 2016 2017

Český rozhlas – 96 10

Celkem – – 96 10

(b) Transakce se spřízněnými osobami

Výnosy a přijaté dary za rok Náklady na služby za rok

2016 2017 2016 2017

Český rozhlas 1 108 1 194 153 215

Celkem 1 108 1 194 153 215

(c) Smluvní vztahy
Členové řídících, kontrolních nebo jiných orgánů nadačního fondu určených statutem nebo jejich rodinní příslušníci neuza-

vřeli s nadačním fondem za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy .

19 . Odměna auditora
Odměna auditora v roce 2017 činila 61 tis . Kč .
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