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Život zrakově postižených 
není černočerný.

Zrakově postižení vidí svět 
v různých podobách, zástupných 
formách, záblescích, odstínech, 
obrysech.

Představujte si spolu se mnou, 
jak úžasnou tvořivou schopnost 
mají, když ze zlomku obrazu utváří 
celek, když ze záblesku světla 
staví prostor kolem sebe, když jim 
ozvěna ukazuje cestu správným 
směrem a dotekem otevírají 
v knihách napsané příběhy.

Úžasné, viďte?

Gabriela Drastichová 
ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu
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*Světová zdravotnická organizace, Global Data on Visual Impairment, 2010  ** Český statistický úřad

Při poruchách 
zorného pole lidé 
v určité části obraz 
nevidí, někdy mohou 
vidět jakési drobné 
skvrnky.

Na světě žije 
285 milionů lidí 
se zrakovým 
postižením, 
z toho je 
39 milionů 
nevidomých.*

Zrakové vady 
obvykle postihují 
dvě oblasti vidění: 
zrakovou ostrost 
a zorné pole.

V ČR se počet lidí se 
zrakovým postižením 
odhaduje na 100 
tisíc, z nichž 10 tisíc 
je nevidomých nebo 
těžce zrakově 
postižených .* * 

Lidé s poruchou 
zrakové ostrosti vidí 
blízké či vzdálené 
předměty rozmazaně. 
V nejtěžších případech 
lidé rozeznávají jen 
barevné skvrny či 
obrysy.

Při nejtěžší variantě 
dochází k tzv. 
trubicovému vidění – 
jako byste se dívali 
brčkem. 

Tito lidé pak mohou 
bez problémů 
číst noviny, ale 
mají problémy při 
orientaci v prostoru 
a jsou odkázáni 
na bílou hůl či jiné 
pomůcky.

U některých 
zrakových vad 
může docházet jak 
k poruchám zorného 
pole, tak ke snižování 
zrakové ostrosti.
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Úvodní slovo 
ředitelky Nadačního 
fondu Českého 
rozhlasu

Milí přátelé,

rok se s rokem sešel a my přicházíme s rekapitulací toho, co 

jsme díky vám, našim dárcům, podporovatelům i sledujícím 

– abych neopomenula stále významnější online prostor – do-

kázali udělat pro komunitu lidí s těžkým zrakovým postižením 

v Česku. Ráda vám výsledky naší celoroční práce ukazuji v čís-

lech. Abychom číslům vdechli život, vyprávíme vám příběhy 

konkrétních lidí, rodin, zájmových skupin i organizací utvářejí-

cích pestrý systém služeb a aktivit pro lidi s těžkým zrakovým 

postižením, kterých je v Česku na 100 tisíc. 

Organizacím, jako je ta naše, nesvědčí revoluce. Evoluce je 

však nezbytná a my jsme měli v tomto roce příležitost klást si 

základní otázky PROČ, JAK a CO v kontextu nadačního fondu 

a projektu Světlušky. Vnímali jsme, že do posledního roku dru-

hé dekády nadačního fondu chceme vstoupit s jasnou definicí 

našeho účelu, s konkrétní představou společenské změny, kte-

ré chceme dosáhnout, a s partnerstvími, která nám umožní 

k této změně směřovat.

Naše PROČ jsme vtiskli do těchto slov: Světluška pomáhá zra-

kově postiženým vyrovnávat podmínky s ostatními lidmi, aby 

mohli směřovat k osamostatnění, a tím k naplnění životních 

rolí dle své volby. Samostatnost, soběstačnost a život dle 

vlastní volby se staly klíčové pro vymezení grantových progra-

mů Světlušky, prostřednictvím kterých rozdělujeme nadační 

příspěvky z veřejné sbírky Světluška těžce zrakově postiženým, 

tedy naše JAK. I nadále budeme spoluvytvářet a podporovat 

rozvoj systému služeb pro zrakově postižené skrze síť orga-

nizací a jednotlivců. Protože raná péče je nenahraditelným 

partnerem pro rodiny v prvních měsících a letech po narození 

dítěte se zrakovým postižením. Protože speciální školy i uči-

telé žáků v inkluzi mají jedinečnou možnost posilovat jejich 

samostatnost. Protože vedoucí sportovních klubů, táborů 

i  zájmových kroužků pro zrakově postižené mají sílu inspi-

rovat, otevírat možnosti a dělat život pestrý. Protože ani ve 

stáří nemůžeme mávnout rukou nad tím, že zrak už neslouží. 

A to je naše CO  – projekty organizací, kroky k samostatnosti 

a  soběstačnosti jednotlivců, které již 18 let podporujeme ze 

sbírky Světluška.

Samostatnost, soběstačnost a život dle vlastní volby byly i za-

dáním pro novou vizuální podobu Světlušky. Jsem vděčná, že 

jsme měli možnost pracovat s Petrou Komárkovou, grafičkou 

Českého rozhlasu. Pro Světlušku vytvořila sebevědomý a pří-

běhůplný vizuální styl a nové logo: hvězdnou oblohu, která od 

nepaměti vede poutníky na jejich cestě, a souhvězdí sestave-

né z bodů Braillova písma, které zve k objevování bezbřehého 

světa. Novou podobu Světlušky jsme poprvé představili na 

modulární Kavárně POTMĚ a v celé kráse i při koncertu Světlo 

pro Světlušku.

Věřím, že ukotvení v účelu Světlušky, který našel i svou vizuální 

podobu, nám pomohlo získat pevnou půdu pod nohama a se-

bevědomě jednat o nových partnerstvích pro Světlušku. Dnes 

tedy mohu přivítat mezi partnery Světlušky společnost Kau-

fland, která oslovila zákazníky všech svých prodejen a požá-

dala je o dar na podporu zrakově postižených. Vánoční sbírka 

vynesla neskutečných 9 068 760 Kč, které Kaufland dorovnal 

na 10 milionů. Tím nám umožnil v roce 2020, tedy v roce 20. 

narozenin nadačního fondu, rozdělit historicky nejvyšší částku 

na pomoc těžce zrakově postiženým. Se znalostí toho, jaký 

směr nabral rok 2020 ve své první polovině, je můj vděk za 

tuto štědrost ještě větší, protože máme možnost pomáhat 

rychleji, flexibilněji a všude tam, kde zasáhla krize.

Přeji vám pevné zdraví a děkuji vám, že jste vnímaví vůči světu 

kolem vás.

Gabriela Drastichová

ředitelka Nadačního fondu 
Českého rozhlasu
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Nadační fond 
Českého rozhlasu
Poslání Nadačního fondu Českého rozhlasu 

vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve 

své podstatě jedinečný a má zvláštní místo 

a úlohu ve společnosti. 

Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může 

své schopnosti rozvíjet. Fond chce napomáhat takové pro-

středí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. 

Hovoříme-li o člověku, pak máme na mysli člověka bez ohledu 

na jeho handicap, ať už fyzický, či mentální, barvu pleti či ná-

rodnostní příslušnost.

Nadační fond Českého rozhlasu byl zřízen v roce 2000. Úče-

lem fondu je:

•  podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mla-

dé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či jinak 

handicapované,

•  podpora rozvoje a rozšiřování vzdělávání, zejména mode-

lových a průkopnických projektů a aktivit volného času za-

měřených na děti a mládež,

• podpora v oblasti sociální a zdravotní,

• poskytování charitativní a humanitární pomoci.

Světluška
Světluška je dlouhodobým a nejznámějším 

sbírkovým projektem Nadačního fondu 

Českého rozhlasu. 

Jeho posláním je umožnit lidem s těžkým zrakovým postiže-

ním žít samostatný a smysluplný život a vytvářet prostor pro 

setkávání a vzájemné poznávání lidí s těžkým zrakovým posti-

žením a lidí vidících.

Zřizovatelem a mediálním partnerem fondu je Český rozhlas, 

který spolu s ostatními mediálními partnery pomáhá šířit 

osvětu a komunikovat i kontroverzní témata týkající se těžce 

zrakově postižených a jejich systémové podpory. 

Světluška také inspiruje dobrovolníky, místní komunity a firmy, 

které pak samy pořádají benefice, sbírky a jiné akce na pod-

poru potřebným.

Kdo jsme Lidé
LIDÉ V NADAČNÍM FONDU

Správní rada Nadačního fondu Českého rozhlasu:

René Zavoral předseda

Jiří Jeřábek místopředseda

Pavel Zavadil člen

Jan Pokorný člen

Antonín Kazda člen

Alena Líškay Králíková členka

Jan Svoboda člen

Filip Beránek člen

Linda Kaucká členka

Dozorčí rada Nadačního fondu Českého rozhlasu:

Martin Vojslavský

Lenka Ježková (dříve Velehradská)

Tým Nadačního fondu Českého rozhlasu:

Gabriela Drastichová ředitelka

Petra Ponrtová (do 31. 12. 2019) 

Renáta Kaňková  (od 1. 12. 2019)

manažerky financí 

a sbírek

Jaroslava Červenková manažerka provozu

Monika Pailová
koordinátorka nadačních 

příspěvků pro organizace

Michaela Pošvářová
koordinátorka nadačních 

příspěvků pro jednotlivce

Šárka Jurásková manažerka kampaní a projektů

Karolina Žampachová public relations

Kateřina Ježková produkční

Sabina Petrová produkční

Karin Kovaříková koordinátorka sbírky

Informace k 31. prosinci 2019. Aktuální informace na www.svetluska.net

TÝMY A SPOLUPRACOVNÍCI SVĚTLUŠKY

Tým Kavárny POTMĚ:

Nevidomí kavárníci: Monika Belynska, Petr Bláha, Kseniia Eni-

lina, Nicole Fryčová, Šarlota Hambergerová, Jana Handzlíková, 

Jan Hegr, Kateřina Hegrová, Andrea Hlaváčková, Jana Homo-

lová, Lukáš Kakara, Radka Komárková, Kamila Koncová, Pavlína 

Konečná, Michal Maišl, Petra Mašková, Barbora Mirgová, Silvia 

Nazarjan, Eva Odehnalová, Miroslav Orság, Jiří Pikeš, Vojtěch 

Polášek, Iva Procházková, Zdeněk Rybák, Lucie Špoková, Kate-

řina Urbanová, Alena Terezie Vítek, Kristýna Zapletalová

Vidící tým: Barbora Bíbová, Andrea Biliková, Lucie Bradáčová, 

Michaela Cikánová, Jaroslava Červenková, Karolína Doležalová, 

Kristina Doneová, Gabriela Drastichová, Iva Dulíková, Hana 

Hrudová, Dorota Jará, Dita Jůnová, Magdalena Jozová, Ond-

řej Jurásek, Šárka Jurásková, Anna Kiktová, Karin Kovaříková, 

Nikola Nguyenová, Veronika Opršalová, Monika Pailová, Monika 

Pazderová, Sabina Petrová, Petra Ponrtová, Michaela Pošvářová, 

Veronika Reinischová, Kateřina Vrátná

Tým Sbírkových dní Světlušky:

Koordinátoři sbírky: Aneta Antonínová, Petra Fejfarová, Natá-

lie Jeřábková, Zdeněk Langer, Andrea Malcová, Vojtěch Novot-

ný, Julie Pokorná, Alena Terezie Vítek

Dobrovolníci a spolupracovníci na projektech Nadačního 

fondu Českého rozhlasu:

Marie Černíčková, Karolína Drašarová, Martin Fábera, Jakub 

Hereš, Jan Kovařík, Petr Král, Lucie Křížková, David Podhola, 

Rostislav Samec, Jakub Schneider, Martin Skála, Jan Smetana, 

Zuzana Rambová, Olga Velíšková, Lucie Výborná 
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Poslechněte si příběh 

Žanety zde

Žaneta Nováková 

NOVÁ PSÍ POMOCNICE  

V červenci jsem přivítala do naší velké rodiny novou psí po-

mocnici Emi, a protože se máme ještě co učit, byly jsme 

pozvány na rekondiční pobyt, který pořádá Pes-Partner. Tato 

organizace pro mě fenku vycvičila. Ráda bych na rekondiční 

pobyt jela, ale z vlastních finančních zdrojů na to sama neu-

šetřím. Kvůli mému zrakovému a sluchovému omezení potře-

buji ke komunikaci tlumočníka. Budu tedy s sebou potřebovat 

vidící doprovod, který mi bude tlumočit a asistovat. Na rekon-

dici si zopakuji povelovou techniku a potkám se s ostatními 

majiteli pejsků. Věřím, že si s Emi užijeme spoustu legrace 

a zároveň zapracujeme na upevnění našeho vztahu.

Glaukom

Glaukom, známý také jako zelený zákal, 

patří na čelní místo mezi příčinami 

slepoty – celosvětově je to 13 % – proto 

jej řadíme mezi nejzávažnější diagnózy 

v očním lékařství. Jedná se o chronické 

onemocnění oka, při kterém jsou obvykle 

vlivem zvýšeného nitroočního tlaku 

nevratně poškozena vlákna zrakového 

nervu. Vznik glaukomu neprovází bolest 

ani jiné obtíže, může se tedy rozvíjet i delší 

dobu bez povšimnutí. K jeho včasnému 

odhalení jsou nutné pravidelné kontroly 

u očního lékaře. Léčí se obvykle očními 

kapkami snižujícími nitrooční tlak.

U dětí, které mají glaukom vrozený, nebo 

se u nich objevil v dětském věku, bývá 

průběh mnohem závažnější. Nitrooční tlak 

se u nich jak kapkami, tak operacemi daří 

snižovat mnohem obtížněji. Děti s tímto 

typem onemocnění mají pak navzdory 

veškeré lékařské péči a opakovaným očním 

operacím často těžce postižený zrak.  
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https://www.youtube.com/watch?v=sFdYTnys4lg&app=desktop


Sbírka Světluška
V ROCE 2019 BYLO VYPLACENO 284 ŽÁDOSTÍ 
JEDNOTLIVCŮ A 70 PROJEKTŮ NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ V CELKOVÉ ČÁSTCE 14 812 379 KČ

Sbírka Světluška pomáhá konkrétním těžce 

zrakově postiženým dětem a dospělým, 

a to přímo, nebo prostřednictvím 

organizací, které poskytují těmto lidem 

podporu a služby zejména v oblasti 

rané péče, vzdělávání, seberealizace 

a zaměstnávání. Nadační fond vyhlašuje 

jednou ročně Hlavní grantové řízení pro 

organizace a v průběhu celého roku 

přijímá žádosti jednotlivců.

DŮVĚRYHODNOST SBÍRKY 
S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu 

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, která vymezuje 

účel použití příspěvku. Využití darované částky je pravidelně 

pečlivě sledováno a vyhodnocováno. Světluška tedy může ga-

rantovat stoprocentní využití finanční pomoci, kterou dárci je-

jím prostřednictvím poskytují těžce zrakově postiženým z celé 

České republiky.

GRANTOVÉ KOMISE
O podpoře projektů neziskových organizací na rok 2019 v rám-

ci Hlavního grantového řízení rozhodla na svém zasedání dne 

15. ledna 2019 odborná komise v tomto složení:

PhDr. Ivan Antov, CSc.   

ředitel Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné 

školy pro zrakově postižené v Praze, člen grantové komise pat-

náctým rokem

MUDr. Filip Beránek

oční lékař Centra zrakových vad v Praze, člen grantové komise 

sedmým rokem

Mgr. Jana Fenclová

výkonná ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam, členka 

grantové komise třetím rokem

Mgr. Gabriela Drastichová

ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, členka grantové 

komise prvním rokem

PaedDr. Zbyněk Janečka, PhD.

člen prezidia Českého svazu zrakově postižených sportovců, 

zástupce vedoucího katedry aplikovaných pohybových aktivit, 

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, člen 

grantové komise patnáctým rokem

Mgr. Radek Pavlíček

expert v oblasti speciální informatiky pro zrakově postižené, od-

borný pracovník Oddělení speciální informatiky Masarykovy uni-

verzity v Brně, dlouhou dobu působil v Centru pomůcek a infor-

matiky TyfloCentra Brno, člen grantové komise druhým rokem

Ing. Petra Ponrtová

expertka v oblasti financí s dlouholetými zkušenostmi z audi-

tu a finančního řízení neziskové organizace, členka grantové 

komise prvním rokem

O podpoře individuálních žádostí o nadační příspěvek přijatých 

v průběhu r. 2019 rozhodovala odborná komise v tomto složení:

Mgr. Gabriela Drastichová 

ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Komu vaše 
dary pomáhají

PaedDr. Martina Helešicová

ředitelka Školy Jaroslava Ježka – MŠ, ZŠ a ZUŠ pro zrakově 

postižené

PaedDr. Terezie Kochová

předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a sla-

bozrakých v ČR, tyflopedka

Mgr. Klára Pragerová 

vedoucí sociální služby, zástupkyně výkonné ředitelky 

organizace Pestrá 

PaedDr. Jana Vachulová

poradkyně a metodička rané péče EDA cz

Ing. Petra Ponrtová

finanční manažerka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Michal Jelínek

lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené a meto-

dik v Tyflokabinetu Praha

GRANTOVÝ PROGRAM KROK ZA KROKEM

159 PODPOŘENÝCH JEDNOTLIVCŮ 
32 PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ ORGANIZACÍ 
9 918 775 KČ VYPLACENÁ PODPORA

Program Krok za krokem cílí na podporu služeb a aktivit, které 

napomáhají lidem s těžkým postižením zraku k samostatné-

mu životu. Světluška dlouhodobě podporuje služby pro rodiny 

dětí s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným posti-

žením, služby podporující rozvoj dětí ve speciálních školách 

i dětí s těžkým zrakovým postižením v integraci. Jednotlivcům 

všech věkových skupin přispívá na rekvalifikace a přípravu na 

zaměstnání, na pořízení nejnovějších kompenzačních pomů-

cek, na asistenční a průvodcovské služby a nezapomíná ani 

na pořizování a výcvik vodicích psů.

U Hanky se zraková vada začala objevovat až v jedenácti le-

tech. Onemocnění sítnice způsobilo, že je dnes téměř nevido-

má. Svět vidí rozmazaně přes z velké části neprůhlednou clonu 

blikajících teček. V uplynulém roce jí změnil život finanční pří-

spěvek Světlušky, díky které si mohla zakoupit kamerku OrCam 

MyEye 2. „Díky OrCamu jsem se mohla vrátit ke své dřívější 

vášni, kterou jsou knihy. Mohu si dnes pohodlně přečíst cokoli. 

Znovu jsem začala chodit do knihovny a knížky mohu také číst 

svým dětem, což jsem dříve ani s kamerovou lupou nedokázala 

a velmi mě to mrzelo. Díky této kameře jsem mnohem samo-

statnější a vše zvládnu s mnohem větší jistotou.”

Za organizace byl v loňském roce podpořen Tyfloservis a jeho 

projekt zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zdra-

votním postižením. Jeho cílem bylo podpořit nevidomé a těž-

ce slabozraké klienty na cestě k soběstačnosti. Přímá práce 

s klienty se zaměřovala především na pomoc při výběru a zís-

kávání vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Klienti se však i za pomoci instruktorů vyškolených v práci 

zrakového terapeuta učili používat zbylý zrak, a to především 

k praktickým činnostem, jako je čtení, psaní nebo prostorová 

orientace.

Nechyběla ani psychologická podpora klientů, kteří následkem 

oslabení nebo úplné ztráty zraku často trpí psychickými potí-

žemi a depresemi. Služby využil i velký čtenář, pan Jiří. Terape-

uti mu umožnili vyzkoušet kompenzační pomůcky, které poté 

nahradily jeho původní a nevyhovující. Pan Jiří si tak vyzkoušel 

například kamerovou lupu doplněnou o hlasový výstup, který 

mu poskytuje delší dobu čtení, když už má oči unavené. Spo-

lečně s kamerovou lupou se tak mohl pan Jiří vrátit ke svému 

velkému koníčku.
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jazyka zrakově postižených, kterou jsem zvládla na výbornou. 

Pro bakalářskou práci jsem připravila rozsáhlý výzkum, pro 

který jsem shromažďovala informace v terénu. Loni jsem se 

zúčastnila také několika zahraničních kurzů zaměřených na 

téma vysokoškolského studia v různých zemích Evropy.”

GRANTOVÝ PROGRAM ČLOVĚK V NOUZI 

16 PODPOŘENÝCH JEDNOTLIVCŮ 
267 315 KČ VYPLACENÁ PODPORA

Program Člověk v nouzi je určen na pomoc lidem s těžkým zra-

kovým a kombinovaným zrakovým postižením, kteří se ocitli 

v nepříznivé situaci v důsledku zdravotního postižení, ztráty 

zaměstnání, nízkého příjmu apod. Cílem je pomoci lidem tuto 

situaci překonat a postavit se na vlastní nohy.

Lukáš má od narození zelený zákal a poslední roky trpí glauko-

movými záchvaty. Jedná se o náhlé příhody, které jsou způ-

sobeny rychlým nárůstem nitroočního tlaku. S měřením tlaku 

Lukášovi pomáhá specifický přístroj Icare 100, který je v České 

republice vzácností a který mohla jeho rodina zakoupit díky 

finanční podpoře Světlušky. Pro Lukášovu maminku je nový 

přístroj velkým přínosem: „Díky Icare 100 máme několikrát 

denně přehled o vývoji tlaku v obou očích. Lukáš je díky domá-

címu měření klidnější. Pokud zjistí, že má tlak vysoký, dokáže 

situaci lépe psychicky zpracovat, protože nad ní má kontrolu. 

Věřím, že tímto způsobem dokážeme u něj prodloužit dobu ve 

světě vidoucích.“ 

GRANTOVÝ PROGRAM 
CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU  

7 PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ ORGANIZACÍ 
560 900 KČ VYPLACENÁ PODPORA

Program Cesty ke společnému světu podporuje pozitivní vnímá-

ní jinakosti skrze osvětu a edukaci zejména u lidí s těžkým zrako-

vým postižením a propojování komunit a lidí. Patří sem osvětové 

projekty zaměřené na problematiku zrakového postižení (např. 

publikační činnost, letní tábory pro děti se zrakovým postižením, 

výstavy zapojující lidi s těžkým zrakovým postižením i lidi vidící) 

a zároveň projekty, které těžce zrakově postiženým zpřístupňují 

to, co je nám vidícím běžně dostupné (např. načítání zvukových 

knih, hmatové výstavy, audio popis filmů apod.).

V loňském roce pomohl finanční příspěvek Světlušky Tyflo-

turistickému oddílu, který zorganizoval v Jindřichovicích pod 

Smrkem čtrnáctidenní letní tábor pro děti se zrakovým zne-

výhodněním. Tábor, kde se mohou děti s podobnými potížemi 

potkat, najít nové kamarády, rozvíjet se a v neposlední řadě si 

i pořádně zadovádět. 

GRANTOVÝ PROGRAM KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE 

69 PODPOŘENÝCH JEDNOTLIVCŮ 
23 PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ ORGANIZACÍ 
2 776 389 KČ VYPLACENÁ PODPORA

Program Každý něco dokáže je zaměřen na podporu a rozvoj 

těžce zrakově postižených umělců a sportovců, aby zažívali 

pocit seberealizace a úspěchu. Podporujeme aktivní trávení 

volného času a činorodost jak v podobě individuálních aktivit, 

tak v podobě skupinových či oddílových aktivit.

Honza je od narození zcela nevidomý. Hned po revoluci byl 

jako jeden z prvních integrován do „normální třídy“ mezi vidí-

cí děti. Za tuto šanci je dodnes velmi vděčný, protože mu to 

pomohlo stát se tím, kým je dnes – ač sám dodává, že inkluze 

určitě není pro každého. Honza vystudoval Fakultu informatiky 

Masarykovy univerzity a nyní pracuje na částečný úvazek jako 

vývojář a analytik softwaru. S nevidomou manželkou mu dělá 

velikou radost jeho syn, který se narodil v letošním roce. Nad 

jeho fascinujícími koníčky zůstává rozum stát. Je radioama-

térem, nadšeným ornitologem, dvakrát vylezl na horu Olymp, 

jezdí na běžkách, miluje běhání, a proto se pravidelně účastní 

náročných závodů Spartan Race a extrémních závodů tříčlen-

ných štafet BOBR CUP, jehož součástí je i sjezd na divoké vodě 

na kajaku. Právě s finančním příspěvkem na kajakové tréninky 

mu pomohla Světluška. „Že se něčeho bojím, ještě není důvod 

to nedělat,” říká Honza. 

Mnozí těžce zrakově postižení se bojí na ulici nosit bílou hůl 

mimo jiné proto, že tím dávají najevo svůj zrakový hendikep 

a jsou snazší obětí pro případné zloděje. Jedním z  důvodů, 

proč se stávají cílem útoků, je fakt, že se neumí bránit. S řeše-

ním přišlo TyfloCentrum Jihlava, které realizuje Kurz základů 

sebeobrany v praxi pro zrakově postižené. Ten podpořila 

v uplynulém roce i Světluška. „Trénovat osoby s handicapem 

má svá specifika. Prvotním a hlavním stavebním kamenem je 

prevence, aby se člověk do dané situace nedostal, a pokud už 

se dostane, aby z ní 'vycouval' nebo měl na své straně více 

vítězných karet.

Pro mě je každá lekce velká škola. Od těžce zrakově postiže-

ných jsem se naučil zejména pokoře. Pokoře k životu a síle 

bojovat s tím, co nám život přinesl. Obdivuji každého z mých 

studentů bez výjimek. Pro mě jsou to válečníci, aniž by museli 

projít jakýmkoli výcvikem,” mluví s obdivem o svých žácích 

Stanislav Vaněk, trenér kurzu pro nevidomé.

GRANTOVÝ STIPENDIJNÍ PROGRAM

40 PODPOŘENÝCH JEDNOTLIVCŮ 
584 500 KČ VYPLACENÁ PODPORA

Světluška podporuje studenty. Věří totiž, že dobře zvolené 

vzdělání a osobní nasazení jsou cestou k zaměstnání, ve kte-

rém budou po studiu dlouhodobě spokojení a docenění. Sti-

pendijní program je určen studentům středních, vyšších od-

borných a vysokých škol s těžkým zrakovým a  kombinovaným 

zrakovým postižením. Cílem programu je pomoci studentům 

s financováním nákladných úprav a převodu studijních mate-

riálů, pořízení specifických studijních pomůcek apod.

Zrakově postižená Pavlína složila státní závěrečné zkoušky 

a  dokončila bakalářské studium oboru anglický jazyk a lite-

ratura – německý jazyk a literatura na Ostravské univerzitě. 

S pořízením potřebných studijních pomůcek, například cizo-

jazyčných knih, skript či literatury nutné pro napsání baka-

lářské práce pomohla Pavlíně finanční podpora od Světlušky. 

„Za úspěšné absolvování studia vděčím i Světlušce. Součástí 

státní závěrečné zkoušky byla také obhajoba bakalářské práce, 

v mém případě na téma Moderní přístupy k výuce anglického 
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Návštěvy POTMĚ
27 ZAPOJENÝCH ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 
700 ZÚČASTNĚNÝCH SENIORŮ
2 500 SPOLEČNĚ STRÁVENÝCH HODIN

Návštěvy POTMĚ jsou sociální start-up 

těžce zrakově postižených, kteří za pomoci 

vidících provozují služby pro seniory.

Kromě zprostředkování návštěv u seniorů zajišťují i plnohod-

notná pracovní místa těžce zrakově postiženým. Od března 

2018 se do projektu zapojilo celkem 27 zrakově postižených, 

kteří se 700 seniory strávili více než 2 500 hodin plných vy-

právění, zpěvu, procházek a dalších aktivit. Návštěvy POTMĚ, 

jež byly do konce září roku 2019 podpořeny z Operačního pro-

gramu Zaměstnanost, přešly za trvající podpory Nadačního 

fondu Českého rozhlasu v zapsaný ústav Spolu. Ten založili 

sami zrakově postižení.

„Návštěvy POTMĚ jsme před dvěma lety stavěli tak, aby byly 

společně s jejich realizačním týmem připraveny na samostatný 

provoz. Od června loňského roku převzaly kolegyně z Návštěv 

POTMĚ veškerou agendu spojenou s provozem služby, vedením 

týmu, marketingem i komunikací s klienty. Jsem si jistá, že vzni-

kl naprosto unikátní sociální podnik, který vedou a provozují 

pouze lidé se zrakovým postižením a který současně adresuje 

jeden z nejpalčivějších společenských problémů, samotu senio- 

rů. Jsem na kolegy a kolegyně z Návštěv POTMĚ nesmírně 

pyšná,“ vysvětluje změnu ředitelka Nadačního fondu Českého 

rozhlasu a ředitelka Návštěv POTMĚ Gabriela Drastichová. 

V současné chvíli spolupracuje s Návštěvami POTMĚ 26 zaří-

zení pro seniory napříč republikou. „Podařilo se nám navázat 

spolupráci, která je přínosná pro všechny zúčastněné strany; 

pro nás návštěvníky, pro seniory i aktivizační pracovníky, kteří 

pro obyvatele domovů zajišťují volnočasové aktivity a koordinují 

naše návštěvy. Navázali jsme nová přátelství napříč generace-

mi a obohatili se o nové zkušenosti. Je to skvělá a smysluplná 

práce, která nás naplňuje, dává možnost seberealizace a bourá 

společenské i sociální bariéry,“ vysvětluje jedna z těžce zrakově 

postižených koordinátorek Návštěv POTMĚ Anna Burdová.

Návštěvy POTMĚ mají za relativně krátkou dobu fungování 

významný celospolečenský dopad. Reagují na problemati-

ku stárnoucí společnosti a ulehčují tak ženám a mužům tzv. 

sendvičové generace, kteří se současně starají o své nesa-

mostatné děti a své stárnoucí rodiče a potýkají se s fyzickým 

i psychickým vyčerpáním. Zrakově postižení díky vlastním zku-

šenostem a pravidelnému vzájemnému kontaktu dokážou na-

víc včas rozpoznat a podchytit úbytek zraku i sluchu u seniora 

a navrhnout vhodná řešení. Více informací o projektu najdete 

na webových stránkách www.navstevypotme.cz.

Tábor přenesl všechny děti díky celotáborové hře do nejrůzněj-

ších zemí světa. Každé dopoledne děti objevovaly zvyky a tra-

dice dané země a naučily se několik základních slovíček míst-

ního jazyka. V Egyptě luštily starodávné hieroglyfy, cestovaly 

do dalekého Japonska, kde snídaly za pomoci hůlek, skládaly 

haiku a rozeznávaly ho ve zvukové podobě Brailla. Pobyt v USA 

všem zpříjemnila Krav Maga Global Liberecko, která pomohla 

se základy sebeobrany proti nebezpečným gangům.

GRANTOVÝ PROGRAM 
TECHNOLOGIE SE SVĚTLUŠKOU   

7 PODPOŘENÝCH ŽÁDOSTÍ ORGANIZACÍ 
704 500 KČ VYPLACENÁ PODPORA

Program Technologie se Světluškou podporuje projekty zpří-

stupňující moderní technologie lidem s těžkým zrakovým 

postižením nebo zrakovým kombinovaným postižením skrze 

vlastní vývoj nebo přenos technologií a školení v oblasti IT 

dovedností.

I díky finanční podpoře Světlušky zorganizovalo sdružení BMI 

devatenáctý ročník konference INSPO, jejímž hlavním téma-

tem byly technologie pro osoby se specifickými potřebami. 

Na konferenci byla představena široká škála pomůcek, apli-

kací, programů a projektů zkvalitňujících život lidem s různým 

zdravotním postižením. Řada z nich byla představena poprvé, 

například asistenční robot Eiffel, kterého z domova na dálku 

hlasovými povely ovládal na vozík upoutaný Jiří Jambor.

Další technologickou novinkou určenou pro zrakově postižené 

uživatele byl náramek Sunu, který detekuje překážky v blízkém 

okolí a upozorňuje na ně vibracemi. V hlasování publika o nej-

lepší expozici zvítězil Tomáš Jelínek, který předvedl aplikaci na 

rozpoznávání bankovek Cash Reader. 

Sbírka Nepál
CELKOVÝ VÝTĚŽEK TÉMĚŘ 9,6 MILIONU KORUN

Nadační fond Českého rozhlasu ve 

spolupráci s Radiožurnálem vyhlásil 

16. května 2015 veřejnou sbírku Pomáhejte 

s námi Nepálu na pomoc lidem, které 

postihlo ničivé zemětřesení.

Finanční prostředky byly poskytnuty především na okamžitou 

pomoc lidem bez přístřeší, výstavbu škol a podporu zdrojů 

obživy a infrastruktury. Poslední finanční prostředky z veřejné 

sbírky putovaly do Nepálu koncem roku 2018. Veřejná sbírka 

bude uzavřena v roce 2020.

Povodňová sbírka 
Pomáhejte s námi 
CELKOVÝ VÝTĚŽEK 12,2 MILIONU KORUN

Nadační fond Českého rozhlasu ve 

spolupráci s Českým rozhlasem pomáhal 

prostřednictvím veřejné sbírky Pomáhejte 

s námi také obětem povodní, které zasáhly 

Českou republiku v červnu 2013.

Výtěžek této sbírky byl beze zbytku rozdělen mezi potřebné 

v následujícím období přímo i prostřednictvím humanitárních 

organizací Člověk v tísni a ADRA. Veřejná sbírka „Pomáhej-

te s námi“ byla vyhlášena na dobu neurčitou, aby v případě 

humanitárních katastrof na území České republiky mohla 

okamžitě přijímat dary na pomoc obětem a dále je rozdělovat 

potřebným. 

SBÍRKOVÁ KONTA SVĚTLUŠKY:

99999 99999/0100 KB

888 373 888/0300 ČSOB

SBÍRKOVÉ KONTO POVODŇOVÉ 
SBÍRKY POMÁHEJTE S NÁMI:

888 444 666/0300 ČSOB

PROVOZNÍ ÚČET:

666 171 666/0300 ČSOB

DMS ZPRÁVY:

DMS SVETLUSKA 60 na číslo 87 777, 

pro trvalou podporu ve tvaru 

DMS TRV SVETLUSKA 60 (sbírka Světluška)

DMS ROZHLAS 60 (povodňová sbírka)

DMS je také možné odeslat ve výši 30 nebo 90 Kč. 

Ve tvaru DMS pouze vyměňte číslo 60 za číslo 30 

nebo 90 podle toho, jestli chcete posílat 30 

nebo 90 Kč. 

Jak nás můžete podpořit?
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Poslechněte si příběh 

Kateřiny zde

Kateřina Gavlasová

CHCI POMÁHAT LIDEM 

Narodila jsem se jako nedonošené dítě. Kvůli velmi nízké po-

rodní hmotnosti jsem byla umístěna do inkubátoru. Nedlouho 

po narození mi lékaři diagnostikovali retinopatii nedonoše-

ných. Jsem prakticky nevidomá. Levé oko je úplně nevidomé, 

na pravém mám zbytek zraku. Ke svému postižení se však 

snažím přistupovat pozitivně a žít plnohodnotný život. Studuji 

Sociální a charitativní práce na HTF UK v Praze. Chci se v bu-

doucnu věnovat osobám se zdravotním postižením a osvětě 

v této oblasti. Mým životním cílem je být prospěšná a pomá-

hat lidem.

Retinopatie 
nedonošených

Retinopatie nedonošených je onemocnění 

sítnice, které postihuje především 

předčasně narozené a nedonošené děti 

s nízkou porodní hmotností. Tyto děti jsou 

umístěny v inkubátoru a kvůli dechové 

a oběhové nedostatečnosti se jim podává 

kyslík. To ale představuje rizikový faktor 

a může vést k postižení zraku.

Retinopatie nedonošených postihuje 

obě oči, ovšem průběh a postižení očí 

mohou být velmi rozdílné. Onemocnění 

nemusí zanechat vážné následky, často 

ale končí krátkozrakostí a může vést až 

k nevidomosti. Nedonošené děti musí 

proto dlouhodobě sledovat oční lékař. 

Vzhledem k jejich celkové nezralosti může 

být retinopatie spojena s dalším postižením, 

např. s dětskou mozkovou obrnou.
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https://www.youtube.com/watch?v=I02zcoCBLIE&app=desktop


Posláním Světlušky je umožnit lidem se 

zrakovým postižením žít plnohodnotný život, 

ale také vytvářet prostor pro setkávání lidí 

nevidomých a vidících. Světluška proto 

každoročně pořádá projekty, které dávají 

vidícím možnost nahlédnout do světa 

nevidomých a nevidomým poskytují pomoc, 

díky které mohou žít samostatně. 

Projekty 
Světlušky

Noční běhy 
pro Světlušku
I běhat ve tmě má smysl!
8,4 TISÍCE BĚŽCŮ / VÝTĚŽEK 3,6 MILIONU KORUN

Noční běhy pro Světlušku odstartovaly v roce 2012 v Praze 

a postupně se rozšířily do dalších měst. Na start se každoroč-

ně staví tisíce lidí s čelovkami, aby pomohly těžce zrakově po-

stiženým. Akce je určena pro sportující i nesportující veřejnost.

Osmý ročník Nočních běhů pro Světlušku byl výjimečný. Na 

startovném se povedlo vybrat o 800 tisíc korun více než 

v roce 2018 a na start se postavilo rekordních 8,4 tisíce běž-

ců. Běželo se v Praze, Brně, Plzni, Olomouci a Jihlavě. Na trať 

se ve všech pěti městech postavilo i 132 zrakově postižených 

běžců s traséry. O dobrou náladu na běžecké trati se postarali 

herci, zpěváci, sportovci a nevidomí interpreti, kteří se podíleli 

na tradičním doprovodném programu nočních běhů. Ve fit-

ness zóně ČSOB Na Zdraví navíc běžci „vycvičili“ 67 tisíc korun 

pro nevidomou plavkyni Nikol Bukóciovou. 
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Kavárna POTMĚ
Otevřeno od nevidim 
do nevidim
6,7 TISÍC HOSTŮ / VÝTĚŽEK 1,3 MILIONU KORUN

Kavárna POTMĚ je unikátní koncept plně zatemněné kavárny, 

v níž obsluhují zrakově postižení. Přibližuje vidícím svět nevi-

domých a představuje je v jiné roli – jako ty, na které se ná-

vštěvníci při pohybu ve tmě mohou plně spolehnout. Funguje 

už od roku 2006.

V roce 2019 zaměstnávala Kavárna POTMĚ 27 zrakově posti-

žených. V Praze se poprvé představila v novém modulárním 

a mobilním kabátě a v nové vizuální podobě Světlušky, ve 

které ještě stihla na podzim zavítat i do regionů. V této nové 

podobě objede v roce 2020 další česká a moravská města. 

Hosté, kteří navštívili kavárnu v Praze, Brně, Litomyšli, Borova-

nech, Uherském Hradišti, Bzenci, Trutnově, Plzni, Jičíně a Jih-

lavě, vypili 8 844 nápojů. Nejvíce nápojů na hlavu se vypilo 

v kavárně v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních 

filmů Ji.hlava.

Sbírkové dny 
Světlušky
Svítíte spolu s námi

Mladí dobrovolníci ve světluščích tričkách již po osmnácté 

vyrazili do českých a moravských měst a od 9. do 13. září po-

mohli do kasiček vybrat 4 839 053 korun. Sbírkové dny Světlu-

šky odstartovaly známé osobnosti, ke kterým patřili například 

Youtuber Kovy a moderátoři Lucie Výborná či Jan Kovařík. 

Nákupem sbírkových předmětů mohli lidé po celé republice 

podpořit děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením. Svět-

luška v roce 2019 pro dárce připravila nové sbírkové předměty 

– ponožky se svítícím lemem, hrací karty či tradiční černý zub-

ní kartáček Herbadent. Prodalo se 12,5 tisíce ponožek, téměř 

9 tisíc zubních kartáčků, 28 tisíc karet, 13 tisíc propisek a 12,3 

tisíce píšťalek.

7,9 TISÍC DOBROVOLNÍKŮ / VÝTĚŽEK 4,8 MILIONU KORUN
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Benefiční koncert 
Světlo pro Světlušku
Koncert za účasti vidících 
i nevidomých hudebníků 
a sportovců
129 ÚČINKUJÍCÍCH / VÝTĚŽEK Z DMS 
A CALL CENTRA 1,8 MILIONU KORUN

Podzimní benefiční koncert Světlo pro Světlušku, který živě 

vysílá Česká televize a Český rozhlas Radiožurnál, je vyvrcho-

lením sbírkového projektu Světluška. Je také poděkováním 

všem partnerům, dárcům a dobrovolníkům, kteří Světlušku 

podporují.

Smyslem benefičního večera je podpořit talentované nevido-

mé muzikanty a sportovce a získat další prostředky do sbírky 

Světluška prostřednictvím jednorázových a trvalých dárcov-

ských SMS a finančních darů na účet. Známí zpěváci vystupují 

v netradičních duetech společně s nevidomými muzikanty 

a  všechna hudební vystoupení vznikají vždy speciálně pro 

tento večer.

S nevidomými a slabozrakými umělci si v roce 2019 na pódiu 

Pražské křižovatky zazpívali Chinaski, Lenka Filipová, Miro Žbir-

ka, David Koller, Xindl X a Jananas, Tereza Černochová a Jakub 

Ondra. Celým večerem provedli diváky a posluchače moderá-

toři Lucie Výborná a Jan Smetana.
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Jedeme pro 
Světlušku
Kde peníze pomáhají
12 ETAP / VÝTĚŽEK 180 TISÍC KORUN 

Od 5. srpna do konce prázdnin ujeli moderátoři a reportéři 

Radiožurnálu po boku nevidomých cyklistů stovky kilometrů. 

Navštívili 12 míst v republice, které symbolizují 12 příběhů – 12 

témat ze života zrakově postižených.

Smyslem této „jízdy“ bylo ukázat místa, kde Světluška pomáhá, 

a vybrat peníze do sbírky. Partner projektu Kolovna za každý 

ujetý kilometr věnoval Světlušce 500 korun. Výtěžek Světluška 

použila především na vzdělávání zrakově postižených.

Nevidomý fanoušek
Nevidomí fandí sportu 
i divadlu
65 NEVIDOMÝCH FANOUŠKŮ / 11,5 HODINY 
KOMENTOVANÝCH ZÁŽITKŮ 

S nápadem zpřístupnit sport nevidomým fanouškům přišla 

za Světluškou a Radiožurnálem v roce 2018 fotbalová Sparta. 

Podzimní derby pražských “S” tak bylo vůbec prvním sportov-

ním kláním se speciálním komentářem. Dalšími sporty, které 

měli nevidomí fanoušci možnost v roce 2019 prostřednictvím 

speciálního komentáře sledovat, byly tenis, hokej, basketbal 

a dostihy. 

Komentář pro nevidomé je oproti klasické rozhlasové reportáži 

specifický – popisuje dění na hřišti či v ochozech a daleko víc 

si všímá gestikulace a popisu hráčů. Jeho podobu připravovali 

komentátoři Českého rozhlasu přímo s nevidomými fanoušky. 

Nezůstalo ale jen u sportu – zkrátka nepřišli ani milovníci 

kultury, pro které Světluška připravila komentované divadelní 

představení Divadla Verze a prohlídku pražské Zoo se speciál-

ním komentářem.
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Vánoce pro 
Světlušku
Originální ozdoby 
z rukou nevidomých
10 KLIENTŮ CHRÁNĚNÉ DÍLNY / 42 DOBROVOLNÍKŮ 
SVĚTLUŠKY / VÝTĚŽEK 240 TISÍC KORUN

V adventním čase Světluška prodává originální dárkové 

předměty už od roku 2014, kdy spustila projekt Křišťál pro 

Světlušku.  Na začátku to byly křišťálové ověsy, poté ozdoby 

na stromeček a šperky na krk a kompletovali je zrakově po-

stižení klienti chráněné dílny Dědina, pro které tato činnost 

představuje pracovní uplatnění. Dobrovolníci Světlušky je pak 

prodávali na adventních trzích Václavské Vánoce na pražském 

Václavském náměstí. 

Vánoční sbírka 
Kaufland
Drobný dar, velký skutek
302 350 ARCHŮ / 133 PRODEJEN / 
VÝTĚŽEK 10 MILIONŮ KORUN

Tradiční vánoční sbírka pořádaná Kauflandem proběhla v roce 

2019 poprvé ve spolupráci se Světluškou. Od 18. listopadu 

do 1. prosince se ve 133 prodejnách prodalo 302 350 archů 

speciální edice vánočních jmenovek a zákazníci Kauflandu tak 

svým nákupem věnovali 9 070 500 korun. Kaufland výtěžek 

dorovnal na 10 milionů a celý daroval do sbírky Světluška.

Co se dá pořídit za:

• 5 jmenovek = 1 hodina osobní asistence

•  100 jmenovek = mluvící váha jako jedinečný pomocník 

pro vaření

• 1 000 jmenovek = roční stipendium na vysoké škole

• 2 000 jmenovek = tandemové kolo

•  3 000 jmenovek = stolní kamerová lupa pro čtení novin, 

kuchařek i dopisů

Víno pro Světlušku
Vděčný dárek pro znalce
VÝTĚŽEK 90 TISÍC KORUN

Vinařství Mikrosvín zařadilo do svého portfolia speciální edici 

„Vína pro Světlušku“. Vínem, které pomáhá, se stalo Veltlínské 

zelené, pozdní sběr z roku 2017, viniční trať Liščí vrch.

Autorem myšlenky podpořit Světlušku tímto netradičním způ-

sobem je profesor Vlastimil Válek a víno přineslo Světlušce 

přesně 89 656 korun.
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Spolupráce 
s Johnson & 
Johnson
Společnost Johnson & Johnson se aktivně zajímá 

o problematiku lidí se zrakovým postižením, a proto 

Světlušku požádala o sérii workshopů pro své zaměst-

nance. Účastí na Nočním běhu pro Světlušku, návště-

vou Kavárny POTMĚ i nákupem sbírkových předmětů 

pro své zaměstnance pak společnost podpořila Svět-

lušku také finančně. 

Festival Apríles ve 
Velkých Pavlovicích
Festival Apríles pro Světlušku již několikátým rokem 

pořádá Gymnázium Velké Pavlovice. Díky aktivnímu 

zapojení a nadšení studentů gymnázia přinesla sbírka 

ve škole a výtěžek ze vstupného na ples v sále místní 

sokolovny více než 50 tisíc korun.

Podpoř správného 
broučka
Za každý vysazený stromek v rámci akce „Podpoř 

správného broučka“ se zavázala společnost Lescus 

Cetkovice přispět Světlušce tři koruny. Díky nasazení 

všech žáků a studentů základních a středních škol 

a hojnému počtu dalších dobrovolníků se do projektu 

zapojilo více než 700 účastníků. Za dva dny sázení se 

tak podařilo vysázet 34 325 nových stromečků na plo-

še větší než dvanáct fotbalových hřišť a do světluščí 

sbírky putuje díky tomuto projektu přes 100 tisíc korun.  

Běh pro Světlušku 
a Kavárna POTMĚ 
ve Svitavách
V pátek 10. května uspořádalo Městské informační 

centrum Svitavy běh pro Světlušku s občerstvením 

a doprovodným programem. Běželo se, jak jinak, za 

tmy a účastníci si mohli vybrat ze dvou tras – pro děti 

a pro dospělé. Pro Světlušku se podařilo vybrat téměř 

75 tisíc korun. Dalších bezmála 50 tisíc korun předsta-

voval výtěžek z autobusové Kavárny POTMĚ, se kterou 

Světluška spolu s týmem nevidomých kavárníků do 

Svitav přijela.

Koncert 
rozhlasového 
Big Bandu 
Gustava Broma 
pro Světlušku
V Karlových Varech na podzim vystoupil pod taktov-

kou Vladimíra Valoviče rozhlasový Big Band Gustava 

Broma. Po boku zpěvačky Dashy, držitelky Ceny Thálie, 

zazněl hlas nevidomé zpěvačky Blanky Janečkové. Vý-

těžek z koncertu ve výši téměř 60 tisíc korun putoval 

do světluščí sbírky na pomoc těžce zrakově postiže-

ným dětem a dospělým.

Inspirovali jsmeKalendář pro 
Světlušku
Ilustrace, které potěší 
i pomáhají 
1 151 PRODANÝCH KALENDÁŘŮ / VÝTĚŽEK 
197 TISÍC KORUN 

Světluška od roku 2009 připravuje ve spolupráci s partnery 

projektu a vybranými ilustrátory nástěnný kalendář, jehož koupí 

je možné přispět do světluščí sbírky. Prodej kalendáře zajišťuje 

brněnská agentura Antipol Brno CZ a o výrobu se dlouhodobě 

stará společnost Model Obaly.

Autorem nástěnného kalendáře pro rok 2020 je Antonín Vojtek, 

který bývá nazýván „Malířem jižní Moravy“. Jižní Moravu miluje 

a celý život ji ztvárňuje svým osobitým způsobem. Ilustrace 

v kalendáři jsou nejen její oslavou, ale také pozváním do kraje 

pod Pálavou

Novoročenky
Dětské obrázky dělají 
radost nejen na nový rok
6 815 NOVOROČENEK, VÝTĚŽEK 24 TISÍC KORUN

Obrázky pro novoročenky Světlušky na rok 2020 připravily děti 

se zrakovým a jiným postižením z Prahy a Opavy a nesly se ve 

znamení modré. Světluška novoročenky připravuje již od roku 

2016 ve spolupráci se společností Abalon. Především firemní 

dárci mají kromě možnosti přispět také příležitost šířit osvětu 

o životě těžce zrakově postižených.

Motiv tohoto benefičního přání byl vytvořen zrakově postiženými dětmi, kterým Světluška pomáhá.
www.svetluska.net

Autorkou motivu je Kristýna S., Základní škola pro žáky s poruchami zraku, nám. Míru 19, Praha 2.
Radosti zimy © 2019 Abalon s.r.o.
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Poslechněte si příběh 

Miloslava zde

Miloslav Klich

CHCI VÉST PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT  

Jsem důchodce a postupně jsem kvůli „rozpadu sítnice“ přišel 

o zrak. Požádal jsem proto o příspěvek na pomůcku OrCam 

MyEye, kterou jsem mohl vyzkoušet a plně mi vyhovovala. 

Několik dalších pomůcek jsem ještě vyzkoušel v Tyfloservisu 

v Ostravě, kde se potvrdilo, že právě tato plně splňuje moje 

potřeby. Bohužel mi příspěvek na toto zařízení nebyl úřady 

přiznán s tím, že se jedná o nadstandartní pomůcku. Přiznali 

mi příspěvek na digitální čtecí přístroj pro nevidomé, který 

jsem si v Tyfloservisu také mohl vyzkoušet, ale jeho ovládání 

bylo naprosto nevyhovující. Mé odvolání bylo zamítnuto. Jako 

důchodce nemám tolik peněz na doplatek za zmiňovanou po-

můcku. Rád bych však byl více soběstačný a vedl plnohodnot-

ný život jako člověk, který má svůj zrak v pořádku.

Věkem 
podmíněná
makulární
degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace 

je závažné onemocnění sítnice a je 

nejčastější příčinou praktické slepoty 

u lidí starších 65 let ve vyspělých zemích. 

Při makulární degeneraci dochází 

k postižení centrální části sítnice, 

makuly (tzv. žlutá skvrna, místo 

nejostřejšího vidění). Onemocnění se 

vyskytuje ve dvou formách: v pomalu 

postupující suché, která se vyskytuje 

v 80–90 % případů, a v rychle se 

rozvíjející vlhké, která dokáže zničit zrak 

během několika týdnů či měsíců.
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https://www.youtube.com/watch?v=89FNES4oMoA&app=desktop


Poděkování partnerům Identifikační systémy, s. r. o. | 9 210 identifikačních náramků 

s potiskem a 1 500 svítících náramků na projekty Noční běh 

pro Světlušku a koncert pro Světlušku | 16 214 Kč

LE PATIO INTERNATIONAL, s. r. o. | zapůjčení kávovarů, káva ILLY, 

čaje, kelímky a další pro Kavárnu POTMĚ, Noční běh pro Světlušku 

a koncert pro Světlušku

Magistrát hl. města Prahy | záštita primátora a poskytnutí 

městských reklamních ploch na Sbírkové dny Světlušky

Model Obaly, a. s. | nástěnné kalendáře, lucerničky, šestihrany 

a krabice pro potřeby sbírky | 132 114 Kč

Pražské služby, a. s. | svoz odpadu v rámci Nočního běhu pro 

Světlušku a koncertu pro Světlušku | 9 075 Kč a 20 851 Kč

Rextim holding, a. s. – Hotel PERLA | ubytování týmu Kavárny 

POTMĚ a účinkujících na koncert pro Světlušku

Staropramen | nápoje na Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku

Ostatní projekty a podpora Světlušky

ALZA.cz | prodej sbírkových předmětů

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

ACTIVA, spol. s r. o. | kancelářské potřeby | 16 637 Kč

CINEMA CITY | partner pro kinoreklamu na sbírku Světluška

COPY GENERAL, s. r. o. | kopírovací a tiskové služby | 28 000 Kč 

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

DACHSER Czech Republic, a. s. | poskytnutí skladovacích pro-

stor, logistické podpory projektů a balení sbírkových předmětů 

do škol | 250 000 Kč

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

ních služeb | 121 000 Kč

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

Světluška 

Hotel Duo | organizace Dýňobraní pro Světlušku 36 689 Kč, 

ubytování realizačního týmu koncertu Světlušky 

Ing. arch. Michal Okleštěk | pronájem stanových konstrukcí | 

5 445 Kč 

Ingenico CZ, s. r. o. | využití platebních terminálů INGENICO

Mujmarket, s. r. o. | pronájem prodejního místa Dyzajn Market 

ZIMA 

Prepo-Team, s. r. o. | dar hasicí přístroj s držákem | 1 000 Kč

Sportovní klub Tandeamo, z. s. | zapůjčení tandemových kol 

pro projekt Jedeme pro Světlušku

STUDIO BEEP, a. s. | poskytnutí zvukového studia pro nahrá-

vání a výrobu rozhlasových spotů v rámci kampaní Světlušky

Český rozhlas založil Nadační fond 

Českého rozhlasu s posláním vyrovnávat 

příležitosti k plnohodnotnému životu 

pro všechny lidi bez rozdílu. Je nejen 

zřizovatelem, ale i významným finančním 

partnerem Nadačního fondu po celou 

dobu jeho existence.

Je pro nás nesmírně důležité, že můžeme prostřednictvím 

všech stanic ústy jejich moderátorů promlouvat k poslucha-

čům Českého rozhlasu. V roce 2019 jsme ve spolupráci s Ra-

diožurnálem navštívili 12 organizací, které projekt Nadačního 

fondu Světluška dlouhodobě podporuje, abychom dárcům 

vyprávěli příběhy konkrétní pomoci. 

Místo hlavního partnera již 12 let patří společnosti Herbadent, 

které děkujeme za dlouholeté partnerství se Světluškou. Her-

badent nás provází s důvěrou a péčí blízkého přítele. I po dva-

nácté je naše díky od srdce.

V roce 2019 jsme našli společný krok s ČSOB Na Zdraví, plat-

formou pro zdravý životní styl pod hlavičkou Československé 

obchodní banky. V pozici generálního partnera nám umožnila 

zrealizovat 5 nočních běhů pro Světlušku a dodala nám jistotu, 

že v roce 2020 zvládneme hned 6 nočních běhů. 

S koncem roku jsme pro Světlušku a zrakově postižené v Čes-

ku našli nového, a věříme, že dlouhodobého, partnera. Společ-

nost Kaufland se spolu s námi vydala na misi za samostatný 

život a soběstačnost lidí se zrakovým postižením. Vánoční 

sbírka s Kauflandem, do které se zapojilo všech 164 prodejen, 

Kavárna POTMĚ

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

CESK, a. s. | zapůjčení vitríny na zmrzlinu 

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o. | 6 000 hrnků | 58 080 Kč

Hotel Kings Court Prague | podpora projektu 

IKEA Česká republika, s. r. o. | nábytek | 44 114 Kč 

KOMA Modular | údržba modulární kavárny | 30 000 Kč

MEC3, s. r. o. | zmrzlina 

Property Solutions, s. r. o. | technické zázemí 

Sbírkové dny Světlušky

Grantis, s. r. o. | tisk předávacích protokolů | 2 000 Kč

Iva Vodáková – DURABO | tisk průkazů pro dobrovolníky 

ZDM, s. r. o. | potisk triček pro dobrovolníky

METROSERVIS, s. r. o. | zapůjčení vah na inventuru a balení 

Světlo pro Světlušku – benefiční koncert

Bohemia sekt, s. r. o. | nápoje 

CPI Hotels, a. s. | ubytování pro účinkující 

Kar Limousine Service, s. r. o. | zajištění dopravy 

Kaufland Česká republika, v. o. s. | občerstvení 

METAMORPHOSIS, s. r. o. | květiny

Plavecký stadion Podolí | prostory pro natáčení medailonku 

Tomáš Jaroš | architekt scény 

Vánoce pro Světlušku

Ko-ra-le.cz | produktová podpora projektu Vánoce pro Světlušku

SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO, z. s. | poskytnutí 

stánku na Václavském náměstí v rámci projektu Vánoce pro 

Světlušku

Partneři více projektů

Asociace TOM | pomoc s organizací Nočních běhů pro Světlu-

šku a dobrovolníci Sbírkových dní Světlušky

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

pro Světlušku, Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku

Crocodille ČR, spol. s r. o | 546 baget na projekty Noční běh 

pro Světlušku, Jedeme pro Světlušku a koncert pro Světlušku 

FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o. | balená voda, výdejníky 

a kelímky pro Kavárnu POTMĚ a koncert pro Světlušku

přinesla do veřejné sbírky Světluška 10 milionů korun. Díky 

pokladním, kteří prodávali štítky na vánoční dárky, a díky štěd-

rosti zákazníků, kteří svým nákupem udělali hned dvojí radost, 

budeme v roce 2020 rozdělovat na pomoc těžce zrakově po-

stiženým rekordní částku.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM ZA VĚCNÉ DARY 
A BEZPLATNĚ POSKYTNUTÉ SLUŽBY 

Noční běh pro Světlušku

AMBULANCE MEDITRANS, s. r. o. | 2 vozidla zdravotnické po-

moci s posádkami | 19 000 Kč

Center Net, spol. s r. o. | zapůjčení vysílaček | 4 816 Kč

Esatrade, s. r. o. | občerstvení Isostar 

Jan Novotný | osvětlovací technika | 12 342 Kč

JOHNNY SERVIS, s. r. o. | technické zajištění

Master Internet, s. r. o. | mobilní čtečka vstupenek 

OUTDOOR CONCEPT, a. s. | 7 000 sportovních vaků Hannah | 

561 750 Kč

PEBAL, s. r. o. | 4 500 zatahovacích sáčků | 7 986 Kč

Royal party service, spol. s r. o. | pronájem stanů | 14 700 Kč

SILENT SOUND Rentall, s. r. o. | poskytnutí techniky, světel, 

zastřešení a ozvučení běhu v Brně | 70 785 Kč

SKALIN & LAYOUT, s. r. o. | pomoc se zajištěním běhu v Praze 

Smilebox, s. r. o. | foto stánek na běhu v Praze | 21 054 Kč

Výstaviště Praha, a. s. | pronájem venkovních prostor před 

Průmyslovým palácem v Praze | 100 000 Kč 
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SVS, spol. s r. o. | tiskové materiály ke kampaním Světlušky

Tělovýchovná jednota Dukla Praha, z. s. | zapůjčení tandemo-

vých kol pro projekt Jedeme pro Světlušku

Tělovýchovná jednota Zora, z. s. | zapůjčení tandemových kol 

pro projekt Jedeme pro Světlušku

VAN GILLERN, s. r. o. | 3 900 PVC tašek s potiskem Světlušky | 

20 310 Kč 

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace | 

poskytnutí obrázků zrakově postižených dětí pro novoročenky

Základní škola pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru, 

Praha 2 | poskytnutí obrázků zrakově postižených dětí pro no-

voročenky

Zookee, s. r. o. | 21 funkčních triček pro projekt Jedeme pro 

Světlušku

DÁLE DĚKUJEME PARTNERŮM, KTEŘÍ NÁM POSKYTLI 
SVÉ PRODUKTY ČI SLUŽBY ZA MINIMÁLNÍ NÁKLADY 
NEBO SE SLEVOU:

Noční běh pro Světlušku

BASE GANG, s. r. o. | zapůjčení stanů a vybavení na běh v Praze

Městská část Praha 7 | záštita a povolení běhu 

Kavárna POTMĚ

Jiří Eifler | údržba a opravy interiéru autobusu s Kavárnou 

POTMĚ

KOMA Rent | uskladnění modulární Kavárny POTMĚ

Sbírkové dny Světlušky

Městská část Praha 5 | zábor pro stánek

Světlo pro Světlušku – benefiční koncert

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 | nekomerční 

pronájem Pražské křižovatky 

Národní divadlo | nekomerční pronájem prostor pro účinkující 

a přenosovou techniku 

Národní památkový ústav | nekomerční pronájem prostor 

pro přenosovou techniku 

Pragotour, s. r. o. | zajištění přepravy sboru zrakově postiže-

ných dětí 

RENTAL PRO, s. r. o. | osvětlení a ozvučení 

SCENOGRAFIE, s. r. o. | scénografie a dekorace

Partneři více projektů

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

Světlušku, Sbírkové dny Světlušky | 51 657 Kč

G4S Cash Solutions (CZ), a. s. | svoz pokladniček a počítání 

výtěžku v rámci Nočního běhu pro Světlušku a Sbírkových dní 

Světlušky

Městská část Praha 1 | zábor pro přenosové vozy na koncert 

pro Světlušku, zábor na Kavárnu POTMĚ

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro 

nevidomé Dědina, o. p. s. | kompletace balíčků pro Noční běh 

pro Světlušku a výroba ozdob v rámci projektu Vánoce pro 

Světlušku 

Ostatní projekty a podpora Světlušky

Antipol Brno CZ, s. r. o. | spolupráce při realizaci projektu 

Kalendář pro Světlušku

BOSS TIMER, spol. s r. o. | dodavatel sbírkových předmětů

David Dubec | grafické práce pro projekt Světluška

GoOut, s. r. o. | prodej vstupenek na akce Světlušky

Havel and Partners | revize právních dokumentů pro grantové 

oddělení 

RAYNET, s. r. o. | správa CRM systému

SLAVÍČEK, s. r. o. | účetní služby a mzdová agenda

Studio Tyrš, s. r. o. | grafické práce pro projekt Světluška

Partnerství pro reklamu a propagaci projektu Světluška

Herbadent, s. r. o., Dr. Max lékárna | partneři projektu Kartáček 

pro Světlušku | 382 188 Kč

Mediální partnerství

Český rozhlas | zřizovatel a mediální partner – podpora a propa-

gace projektů, přenos koncertu Světlo pro Světlušku

Česká televize | mediální partner – podpora a propagace 

projektů, přenos koncertu Světlo pro Světlušku

BORGIS, BURDA Praha, CLV ČR, CZECH NEWS CENTER, 

ECONOMIA, euroAWK, JCDecaux, MAFRA Print, MF Reklama, 

Nakladatelství Jalna, RADIOSERVI, WAVEMAKER Czech

hlavní partner

zřizovatel a hlavní mediální partner hlavní mediální partner

generální partner Nočního běhu pro Světlušku hlavní partner Nočního běhu pro Světlušku

partner Vánoční sbírky

partneři Sbírkových dnů Světlušky

partneři Kavárny POTMĚ

Rozhodují
činy.
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partneři Vánoc pro Světlušku

partner Kalendářů pro Světlušku partneři projektu Kartáček pro Světlušku 

partneři pro tisk

dlouhodobí partneři

partneři pro ubytování zapůjčení auta

mediální partneři

Finanční část
partneři koncertu Světlo pro Světlušku
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Zpráva nezávislého auditora
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AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem  (A. I. + A. II. + A. III. + A. IV.) 50 2 137

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  (součet A. I. 1. až A. I. 7.) 0 0

1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0

2 Software 0 0

3 Ocenitelná práva 0 0

4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

5 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  (součet A. II. 1. až A. II. 10.) 2 460 4 449

1 Pozemky 0 0

2 Umělecká díla, předměty a sbírky 0 0

3 Stavby 0 2 166

4 Hmotné movité věci a jejich soubory 2 460 2 196

5 Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0

6 Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0

7 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 87

8 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0

9 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0

10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0

A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem  (součet A. III. 1. až A. III. 6.) 0 0

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0 0

2 Podíly - podstatný vliv 0 0

3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0

4 Zápůjčky organizačním složkám 0 0

5 Ostatní dlouhodobé zápůjčky 0 0

6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0 0

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem  (součet A. IV. 1 až A. IV. 11.) -2 410 -2 312

1 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 0 0

2 Oprávky k softwaru 0 0

3 Oprávky k ocenitelným právům 0 0

4 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0

5 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý majetek celkem 0

6 Oprávky ke stavbám 0 -119

AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

7 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí -2 410 -2 158

8 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 0 0

9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 0 0

10 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 -35

11 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0

B. Krátkodobý majetek celkem  (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.) 31 439 38 542

B. I. Zásoby celkem  (součet B. I. 1. až B. I. 9.)      1 664 1 441

1 Materiál na skladě Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0

2 Materiál na cestě 0 0

3 Nedokončená výroba 0 0

4 Polotovary vlastní výroby 0 0

5 Výrobky 0 0

6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 0 0

7 Zboží na skladě a v prodejnách 1 664 1 441

8 Zboží na cestě 0 0

9 Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0

B. II. Pohledávky celkem  (součet B. II. 1. až B. II. 19.) 5 869 1 695

1 Odběratelé 111 31

2 Směnky k inkasu 0 0

3 Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0

4 Poskytnuté provozní zálohy 53 12

5 Ostatní pohledávky 3 59

6 Pohledávky za zaměstnanci 215 244

7 Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 0 0

8 Daň z příjmů 0 0

9 Ostatní přímé daně 0 0

10 Daň z přidané hodnoty 0 0

11 Ostatní daně a poplatky 0 0

12 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 5 375 1 337

13 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 0 0

14 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 0 0

15 Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0

16 Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 0

17 Jiné pohledávky (součet A.I.1. až A.I.7.) 0

18 Dohadné účty aktivní 373 256

19 Opravná položka k pohledávkám -261 -244

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem  (součet B. III. 1. až B. III. 7.) 23 895 35 390

1 Peněžní prostředky v pokladně 48 69

Rozvaha k 31. 12. 2019
(v celých tisících Kč)
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AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

2 Ceniny 0 0

3 Peněžní prostředky na účtech 23 847 35 321

4 Majetkové cenné papíry k obchodování 0 0

5 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

6 Ostatní cenné papíry 0 0

7 Peníze na cestě 0 0

B. IV. Jiná aktiva celkem  (součet. B. IV. 1. až B. IV. 2.) 11 16

1 Náklady příštích období 11 16

2 Příjmy příštích období 0 0

AKTIVA CELKEM (A. + B.) 31 489 40 679

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Vlastní zdroje celkem  (A. I. + A. II.) 24 974 38 345

A. I. Jmění celkem  (A. I. 1. + A. I. 2. + A. I. 3.) 24 974 38 345

1 Vlastní jmění 411 411

2 Fondy 24 563 37 934

3 Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků 0 0

A. II. Dlouhodobý majetek celkem  (A. II. 1. + A. II. 2. + A. II. 3.) (A. I. + A. II. + A. III. + A. IV.) 0

1 Účet výsledku hospodaření (součet A. I. 1. až A. I. 7.) 0

2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0

3 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0 0

B Cizí zdroje celkem  (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV.) 6 515 2 334

B. I. Rezervy celkem  (B. I. 1.) 0 0

1 Rezervy 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky celkem  (součet B. II. 1. až B. II. 7.) 0 1 082

1 Dlouhodobé úvěry 0 0

2 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0 0

3 Závazky z pronájmu 0 0

4 Přijaté dlouhodobé zálohy 0 0

5 Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0

6 Dohadné účty pasivní 0 0

7 Ostatní dlouhodobé závazky 0 1 082

B. III. Krátkodobé závazky celkem  (součet B. III. 1. až B. III. 23.) 1 015 1 252

1 Dodavatelé 96 93

2 Směnky k úhradě 0 0

3 Přijaté zálohy 0 0

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

4 Ostatní závazky 73 0

5 Zaměstnanci 356 260

6 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 0 0

7 Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 208 155

8 Daň z příjmů 0 0

9 Ostatní přímé daně 58 47

10 Daň z přidané hodnoty 0 0

11 Ostatní daně a poplatky 0 0

12 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 0 0

13 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků 0 0

14 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 0 0

15 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti 0 0

16 Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0

17 Jiné závazky 0 542

18 Krátkodobé úvěry 0 0

19 Eskontní úvěry 0 0

20 Dlouhodobý majetek celkem 0 0

21 Vlastní dluhopisy 0 0

22 Dohadné účty pasivní 224 155

23 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 0 0

B. IV. Jiná pasiva celkem  (součet. B. IV. 1. až B. IV. 2.) 5 500 0

1 Výdaje příštích období 0 0

2 Výnosy příštích období 5 500 0

PASIVA CELKEM (A. + B.) 31 489 40 679
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NÁKLADY Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Činnost 
celkem

A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby  (součet A. I. 1. až A. I. 6.) 8 458 372 8 830

1 Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 555 24 579

2 Prodané zboží 3 070 135 3 205

3 Opravy a udržování 4 4

4 Náklady na cestovné 35 2 37

5 Náklady na reprezentaci 72 3 75

6 Ostatní služby 4 722 208 4 930

A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace  (součet A. II. 7. až A. II. 9.)  0 0

7 Změna stavu zásob vlastní činnosti 0 0

8 Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 0 0

9 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0

A. III. Osobní náklady  (součet A. III. 10. až A. III. 14.) 9 685 427 10 112

10 Mzdové náklady 7 366 325 7 691

11 Zákonné sociální pojištění 2 190 96 2 286

12 Ostatní sociální pojištění 0 0 0

13 Zákonné sociální náklady 129 6 135

14 Ostatní sociální náklady 0 0 0

A. IV. Daně a poplatky  (A. IV. 15.) 28 2 30

15 Daně a poplatky  28 2 30

A. V. Ostatní náklady  (součet A. V. 16. až A. V. 22.)       601 27 628

16 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 1 0 1

17 Odpis nedobytné pohledávky 2 0 2

18 Nákladové úroky 0 0 0

19 Kursové ztráty 0 0 0

20 Dary 357 16 373

21 Manka a škody 0 0 0

22 Jiné ostatní náklady 241 11 252

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  (součet A. VI. 23. až A. I. 27.)    266 12 278

23 Odpisy dlouhodobého majetku 181 8 189

24 Prodaný dlouhodobý majetek 0 0 0

25 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0

26 Prodaný materiál 0 0 0

27 Tvorba a použití rezerv a opravných položek 85 4 89

NÁKLADY Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Činnost 
celkem

A. VII. Poskytnuté příspěvky  (A. VII. 28.) 0 0 0

28 Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 0

A. VIII. Daň z příjmů  (A. VIII. 29.) 0 0 0

29 Daň z příjmů 0 0 0

NÁKLADY CELKEM  (A. I. + A. II. + A. III. + A. IV. + A. V. + A. VI. + A. VII. + A. VIII.) 19 038 840 19 878

VÝNOSY Hlavní 
činnost

Hospodářská 
činnost

Činnost 
celkem

B. I. Provozní dotace  (B. I. 1.) 5 439 0 5 439

1 Provozní dotace 5 439 0 5 439

B. II. Přijaté příspěvky  (součet B. II. 2. až B. II. 4.) 7 505 0 7 505

2 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 0 0

3 Přijaté příspěvky (dary) 7 505 0 7 505

4 Přijaté členské příspěvky 0 0 0

B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 5 610 429 6 039

B. IV. Ostatní výnosy  (součet B. VI. 5. až B. VI. 10.) 895 0 895

5 Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 0 0 0

6 Platby za odepsané pohledávky 0 0 0

7 Výnosové úroky 2 0 2

8 Kursové zisky 0 0 0

9 Zúčtování fondů 890 0 890

10 Jiné ostatní výnosy 3 0 3

B. V. Tržby z prodeje majetku  (součet B. V. 11. až B. V. 15.) 0 0 0

11 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0 0 0

12 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0

13 Tržby z prodeje materiálu 0 0 0

14 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0

15 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0

VÝNOSY CELKEM  (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V.) 19 449 429 19 878

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 411 -411 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 411 -411 0

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
(v celých tisících Kč)
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Příloha účetní závěrky

1. Charakteristika a hlavní aktivity

Vznik a charakteristika nadačního fondu

Nadační fond Českého rozhlasu (dále „nadační fond“) byl za-

psán 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, zvláště 

mladé talentované umělce ze sociálně slabých rodin či ji-

nak handicapované,

•  podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, zejména mode-

lové, průkopnické projekty a aktivity volného času zaměře-

né 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

Ředitelka nadačního fondu k 31. prosinci 2019

Gabriela Drastichová

Členové správní rady a dozorčí rady k 31. prosinci 2019

Členové správní rady Funkce

René Zavoral předseda

Jiří Jeřábek místopředseda

Pavel Zavadil člen

Jan Pokorný člen

Antonín Kazda člen

Alena Líškay Králíková členka

Členové správní rady Funkce

Jan Svoboda člen

Filip Beránek  člen

Linda Kaucká členka 

Členové dozorčí rady

Martin Vojslavský 

Lenka Ježková (Velehradská)

Změny v nadačním rejstříku

•  Ke dni 31. ledna 2019 paní Kateřina Dudášová (dříve Krásová) 

odstoupila z funkce členky správní rady.

•  Dne 1. února 2019 byla zvolena členkou správní rady paní 

Linda Kaucká.

•  Tyto změny byly zapsány do nadačního rejstříku dne 16. 

května 2019.

•  Ke dni 3. března 2019 odstoupila z funkce členka dozorčí 

rady paní Lenka Altnerová, její členství zaniklo po uplynu-

tí 3 měsíční lhůty. Nový člen dozorčí rady nebyl doposud 

zvolen.

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 pozdějších před-

pisů, vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 401 až 414 plat-

ných v České republice. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zása-

du 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 2019 a účetním obdobím je 

kalendářní rok 2019. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádře-

ny v tisících korunách českých (tis. Kč), pokud není uvedeno 

jinak. 

a) Dlouhodobý hmotný majetek

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu běž-

ného účetního období je vykázán v pořizovacích cenách, které 

zahrnují cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady. Darovaný 

dlouhodobý hmotný majetek je oceněn reprodukční pořizovací 

cenou a je účtován oproti vlastnímu jmění. Při účtování odpisů 

majetku, který byl darován, je dále toto vlastní jmění zúčtová-

váno 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 odpisování 

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 nadačního 

fondu apod. Úbytek zboží je oceňován metodou váženého 

aritmetického průměru a účtován na účet Prodané zboží.

(c) Stanovení opravných položek

Dle § 37 vyhlášky č. 504/2002 Sb., není nadační fond povi-

nen tvořit opravné položky. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., 

§7 odstavec 1 vyžaduje, aby účetní závěrka podávala věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. Současně v odstavci 2 stejného paragrafu zákon sta-

novuje, že pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že 

použití účetních metod předepsaných prováděcími předpisy 

bude neslučitelné s povinností podat věrné a poctivé zobra-

zení, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán 

věrný a poctivý obraz.

•  Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené 

o  opravnou položku. Nadační fond stanoví opravné po-

ložky k pochybným pohledávkám individuálně na základě 

věkové struktury pohledávek, s ohledem na velikost dluhu 

a míru vymahatelnosti. 

•  Zásoby – Nadační fond účtuje o opravných položkách k zá-

sobám v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je 

přechodně vyšší, než prodejní cena zásob snížená o nákla-

dy spojené s prodejem.

(d) Nadační dary

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darova-

cích smluv mezi nadačním fondem a dárci. Nadační dary 

určené na realizaci hlavní činnosti a účelově vázané na po-

skytování nadačních příspěvků se účtují do fondů nadačních 

darů. Nadační dary určené na správu nadačního fondu jsou 

účtovány ve věcné a časové souvislosti s náklady. Okamžikem 

uskutečnění účetního případu v případě peněžních darů je 

den přijetí daru. Nepeněžní dary získané formou přijatých slu-

žeb a spotřebované věcné dary se účtují do výnosů a zároveň 

do nákladů v hodnotě stanovené smlouvou. Nespotřebované 

věcné dary jsou evidovány na základě fyzické inventury na 

účtech zásob. 

(e) Nadační příspěvky

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv o po-

skytnutí nadačních příspěvků a na základě darovacích smluv 

uzavřených mezi nadačním fondem a příjemci nadačních 

příspěvků nebo příjemci darů. Nadační příspěvky jsou přidě-

lovány z fondů nadačních příspěvků a okamžikem uskuteč-

nění účetního případu je den schválení nadačního příspěvku. 

Dary jsou poskytovány z fondů příslušných veřejných sbírek 

a okamžikem uskutečnění účetního případu je den vyplacení 

nadačního příspěvku.

(f) Dotace

Účetní jednotka vykazuje pohledávku za poskytovatelem dota-

ce z titulu nároku na její přijetí v okamžiku vzniku nároku, kdy 

je její poskytnutí nepochybné. Pro dodržení věrného a poctivé-

ho zobrazení se dotace vykazuje tak, aby byl dodržen akruální 

princip jejího vykázání.

(g) Sledování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány odděleně 

za jednotlivé činnosti, které jsou v souladu s posláním nadač-

ního fondu a jeho statutem. 

Výnosy a náklady hospodářské činnosti, které představují vý-

nosy ze smluv o reklamním plnění, se evidují odděleně jednak 

z důvodu výkaznictví, jednak z důvodu odlišného principu zda-

nění daní z příjmů.

3. Změna účetních metod a postupů

V roce 2019 nebyla provedena změna účetních metod a postupů.
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4. Dlouhodobý hmotný majetek

Samostatné movité věci
a soubory movitých věcí

Drobný hmotný majetek
(20-40 tis. Kč)

Soubory  dlouhodobého 
majetku (nad 40 tis. Kč) Celkem

Pořizovací cena

Zůstatek k 1. 1. 2019 2 249 72 139 2 460

Přírůstky 44 66 2 166 2 276

Úbytky 235 52 0 287

Zůstatek k 31. 12. 2019 2 058 86 2 305 4 449

Oprávky

Zůstatek k 1. 1. 2019 2 249 22 139 2 410

Odpisy 5 65 119 189

Oprávky k úbytkům 235 52 0 287

Zůstatek k 31. 12. 2019 2 019 35 258 2 312

Zůstatková hodnota 1. 1. 2019 0 50 0 50

Zůstatková hodnota 31. 12. 2019 39 51 2 047 2 137

V  roce 2019 došlo k  významnému   navýšení dlouhodobého 

hmotného majetku. Byly pořízeny 3 moduly kavárny z  dílny 

KOMA Modular s.r.o. v celkové hodnotě 2  166 tis. Kč, a to 

z provozního fondu organizace. Úhrada nakoupeného majet-

ku probíhá rozloženě dle dohodnutého splátkového kalendáře, 

a to do roku 2022. První splátka byla hrazena v květnu 2019.

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 2019 činily 68 tis. Kč včetně pojištění.

Nájem prostor

Nadační fond má od Českého rozhlasu najaty kancelářské 

prostory, ve kterých sídlí. Dále si nadační fond pronajímá pro-

story pro pořádání Nočního běhu pro Světlušku v Praze a pro 

pořádání koncertu Světlo pro Světlušku. Celkové roční náklady 

týkající se těchto nájmů v roce 2019 činily 267 tis. Kč.

6. Zásoby

Zásoby jsou tvořeny převážně sbírkovými předměty, určenými 

k prodeji v rámci veřejné sbírky Světluška. Hodnota zásob k 31. 

12. 2019 činí 1 441 tis. Kč. V roce 2019 byly při inventuře identi-

fikovány zastaralé zásoby v hodnotě 105 tis. Kč.

7. Pohledávky

Pohledávky k odběratelům činí 31 tis. Kč, pohledávky z titulu 

poskytnutých záloh činí 12 tis. Kč. Pohledávky za zaměstnance 

činí 244 tis. Kč, tato pohledávka představuje pohledávku za 

bývalou zaměstnankyní Nadačního fondu. 

Na základě posouzení dobytnosti pohledávek eviduje nadační 

fond k 31. prosinci 2019 opravnou položku k pochybným po-

hledávkám ve výši 244 tis. Kč.

8. Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní ve výši 256 tis. Kč představují pohle-

dávky z titulu prodaných sbírkových předmětů na konci roku, 

které byly uhrazeny až počátkem roku 2020.

9. Závazky

Závazky k dodavatelům činí 93 tis. Kč. Nadační fond neeviduje 

závazky po lhůtě splatnosti. Závazky za zaměstnance činí 260 

tis. Kč. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdra-

votního pojištění činí 155 tis. Kč, ze kterých 108 tis. Kč předsta-

vují závazky ze sociálního zabezpečení a 47 tis. Kč představují 

závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků ne-

jsou po lhůtě splatnosti. 

Položku v Rozvaze B II.7 Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 

1 082 tis. Kč představují dvě splátky pořízených kavárenských 

modulů za firmou KOMA Modular s.r.o., a to na roky 2021 

a 2022 dle splátkového kalendáře.

Položka v Rozvaze B III. 17 Jiné závazky obsahuje druhou splát-

ku za rok 2020 za firmou KOMA Modular s.r.o. dle splátkového 

kalendáře.

10. Ostatní přímé daně

Ostatní přímé daně činí 47 tis. Kč a představují závazky z daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Žádné z těchto zá-

vazků nejsou po lhůtě splatnosti.

11. Náklady příštích období

Náklady příštích období v celkové výši 16 tis. Kč představu-

jí časové rozlišení faktur za služby, které budou poskytnuty 

v roce 2020.

12. Dotace

Účetní jednotka zahájila k 1. říjnu 2017 projekt Návštěvy Potmě, 

za účelem nového modelu zaměstnávání zrakově postižených. 

Na projekt, který bude probíhat dva roky, obdržela dotaci od 

Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Maxi-

mální výše prostředků určených k čerpání je dle Rozhodnutí 

o  poskytnutí dotace č. OPZ/03/024/0006473 ve výši 8 939 

tis. Kč. V roce 2019 Nadační fond dokončil projekt s tím, že 

výše nákladů dosáhla částky 8 877 tis. Kč, tedy celková dotace 

nebyla dočerpána o 63 tis. Kč.

Organizace odevzdala vyúčtování s přehledem čerpání dotace, 

které bylo schváleno dne 5. 3. 2020 a v tomto měsíci byla také 

doplacena částka 1 337 tis. Kč. Nadační fond neidentifikoval 

žádná případná rizika nesplnění dotačních podmínek a z toho 

vyplývající povinnosti dotaci vrátit.

13. Závazky nevykázané v rozvaze

Správní rada ani vedení nadačního fondu si nejsou vědomi 

žádných závazků nevykázaných v rozvaze.

14. Vlastní zdroje 

Vlastní jmění Fondy Hospodářský výsledek  Vlastní zdroje celkem

Zůstatek k 1. 1. 2019 411 24 563 0 24 974

Pohyb 2019 0 13 372 0 13 372

Zůstatek k 31. 12. 2019 411 37 935 0 38 346

V roce 2019 byly z Fondů schváleny a k 31. 12. 2019 dosud nevyplaceny nadační příspěvky ve výši 925 tis. Kč ze sbírky Světluška.

Stav fondů k 31. 12. 2019
Stav k 31.12. 

2018 (v tis. Kč)
Přijaté 

dary
Vyplacené 
příspěvky

Vrácené 
příspěvky

Převody 
mezi fondy

Spotřeba 
věcných darů

Zúčtování 
fondů 

Stav k 31.12. 
2019 (v tis. Kč)

Fondy celkem 24 563 29 830 -14 812 182 0 -938 -890 37 935

Fond sbírka Světluška 12 527 18 920 -14 812 182 -1 390 0 0 15 427

Fond sbírka Kaufland 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

Fond sbírka Pomáhejte s námi (Povodně) 4 14 0 0 0 0 0 18

Fond provozní 12 032 896 0 0 1 390 -938 -890 12 490

Provozní fond obsahuje finanční prostředky na správní a provozní náklady NF ČRo. Podrobný přehled o přijatých a poskytnutých darech a příspěvcích je součástí výroční zprávy.

15. Veřejné sbírky

a) Světluška

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc 

dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, a to shro-

mažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním 

bankovním účtu, pokladničkami, prodejem předmětů, prode-

jem vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS, 
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pořádá nadační fond veřejnou sbírku „Světluška“. Veřejná sbír-

ka je právně upravena Rozhodnutím Magistrátu hlavního měs-

ta Prahy o zahájení veřejné sbírky č.j. S-MHMP/1050402/2012 

pro období od 23. srpna 2012 na dobu neurčitou.

Výtěžek veřejné sbírky Světluška v roce 2019 činil 29 051 tis. 

Kč (2018 – 15 569 tis.). Ve výtěžku je zahrnuta částka 3 886 tis. 

Kč za přijaté dárcovské DMS z října, listopadu a prosince roku 

2018, která byla přijatá od Fóra dárců až v roce 2019. Naopak 

ve výtěžku není zahrnuta částka 3 160 tis. Kč za dárcovské 

DMS přijaté v říjnu, listopadu a prosinci roku 2019, neboť tato 

částka byla zaslána na sbírkové konto Světlušky Fórem dárců 

až v roce 2020. Výtěžek sbírky se významně navýšil díky zapo-

jení řetězce Kaufland a.s., který zaslal do sbírky 10 milionů Kč

b) Pomáhejte s námi

Za účelem získání peněžitých příspěvků na přímou pomoc li-

dem zasaženým povodněmi na území České republiky v červ-

nu 2013, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlá-

šeném 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“. Veřejná sbírka je právně upravena Roz-

hodnutím Magistrátu hlavního města Prahy o zahájení veřejné 

sbírky č. j. S-MHMP/1050402/2012 pro období od 7. června 

2013 na dobu neurčitou. Výtěžek veřejné sbírky „Pomáhejte 

s námi“ v roce 2019 činil 14 tis. Kč.

16. Daň z příjmů

Za rok 2019 nadačnímu fondu nevznikla daňová povinnost z ti-

tulu daně z příjmů právnických osob.

17. Přijaté příspěvky, tržby za vlastní výkony 
a zboží celkem

Přijaté příspěvky představují peněžní dary a ostatní nepeněži-

tá plnění přijatá na zajištění projektů a správu ve výši 7 504 tis. 

Kč. Tržby za prodané zboží a služby činily v roce 2019 částku 

6 039 tis. Kč. Další významnou položku výnosů představuje 

zúčtování provozního fondu ve výši 890 tis. Kč.

18. Osobní náklady

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 je 10, z toho 1 vedoucí pra-

covník. Výše mzdových nákladů činí 7 690 tis. Kč a náklady na 

zdravotní a sociální pojištění jsou 2 287 tis. Kč. Členové správ-

ní rady a dozorčí rady nadačního fondu vykonávají své funkce 

bez nároku na odměnu a v roce 2019 jim nebyly poskytnuty 

žádné finanční ani naturální požitky. 

19. 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.

2018 2019 2018 2019

Český rozhlas 233 0 43 63

Celkem 233 0 43 63

(b) Transakce se spřízněnými osobami

Výnosy a přijaté dary za rok Náklady na služby za rok

2018 2019 2018 2019

Český rozhlas 1 329 1 050 201 286

Celkem 1 329 1 050 201 286

(c) Smluvní vztahy

Členové řídících, kontrolních nebo jiných orgánů nadačního 

fondu určených statutem nebo jejich rodinní příslušníci neu-

zavřeli s nadačním fondem za vykazované účetní období ob-

chodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

20. Odměna auditora

Odměna auditora v roce 2019 činila 61 tis. Kč. 

21. Výsledek hospodaření

V roce 2019 se nepodařil generovat zisk z hospodářské čin-

nosti. Ztráty z  hospodářské i hlavní činnosti byly vyrovnány 

z provozního fondu, celkový výsledek hospodaření je nula. 

22. Události po datu účetní závěrky

Vedení nadačního fondu nejsou známy žádné další významné 

následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů 

k účetní závěrce.

S ohledem na aktuální situaci spojenou s  dopady přijatých 

opatření proti šíření onemocnění COVID-19 bylo třeba zrevi-

dovat finanční plán organizace a provést následná opatření: 

Podpis statutárního orgánu:

V Praze dne 17. 4. 2020

Mgr. Gabriela Drastichová 

Ředitelka NF ČRo

1. Jak je aktuálně zasažena činnost organizace:

a)   NF ČRo byl nucen v důsledku pandemických opatření re-

vidovat harmonogram fundraisingových aktivit, které byly 

plánované na období 03–07/2020. Termíny aktivit byly 

přesunuty do období 08–12/2020. Nové termíny se týkají 

projektů: 

• Noční běh pro Světlušku 2020 – v 6 lokacích v Česku

• Kavárna POTMĚ 2020 – 3 lokace v Česku

2. Jak je aktuálně zasažen provoz organizace:

a)  Pracovníci NF ČRo pracují od vyhlášení karanténních opat-

ření formou homeoffice.

b)  Provoz grantového oddělení NF ČRo nebyl zasažen vůbec, 

provoz ostatních oddělení NF ČRo byl upraven v souvislosti 

s novým harmonogramem aktivit.

3.  Dopad současné situace na plánované výnosy a náklady 

v roce 2020

• Pokles příjmů je předběžně odhadován v objemu 20 %

•  V oblasti výdajů lze očekávat jejich snížení, a to zejména 

s  ohledem na maximální nákladovou efektivitu plánova-

ných akcí, redukci úvazků minimálně v období nouzového 

stavu - viz. bod 5 a obsah přílohy označené jako „Finanční 

plán revize 17. 4. 2020“

4.  Pokrytí případné ztráty r. 2020

  Pokrytí ztráty za rok 2020 je zajištěno finanční rezervou na 

provozním fondu

5.  Přehled již zavedených a připravovaných významných 

opatření související s řešením negativních dopadů pan-

demie COVID-19 – úspory provozních financí (a-d) a zvý-

šení výnosů sbírkových a provozních financí (e-f)

a)  U třech zaměstnanců byl v důsledku opatření 1a) snížen 

pracovní úvazek o 20 % na období 04/2020, u jednoho 

zaměstnance byl v důsledku opatření 1a) snížen pracovní 

úvazek o 10 % na období 04-12/2020

b)  Tři zaměstnankyně současně vykonávají pracovní činnost, 

kterou střídají s péčí o dítě do 13 let, tedy čerpají podporu 

OČR v rozsahu 20–30 % svého pracovního úvazku

c)  Objem nakupovaných PR služeb byl v důsledku 1a) na obdo-

bí 04/2020 snížen o 50 % a na 05/2020 o 25 %

d)  Objem nakupovaných produkčních služeb byl v důsledku 1a) 

na období 04/2020 a 05/2020 snížen až o 90 %

e)  Posílení online dárcovství prostřednictvím online dárcovské 

platformy Darujme.cz – s příjmy do veřejné sbírky Světluška

f)  Posílení online dárcovství a mobilního dárcovství – s příjmy 

do provozních financí NF ČRo

6. Rizika a nejistoty v plnění závazků organizace

Organizace díky svým rezervám na provozním fondu bude 

schopná dostát svým závazkům a nedostane se do problé-

mů s platební schopností, a to jak vůči dodavatelům, tak vůči 

svým zaměstnancům

Příloha čl. 3 – Finanční plán revize 17. 4. 2020

Plán aktualizovaný Plán původní

Stav fondů k 1.1.2020 (v tis.) 35 632 35 632

Výnosy 10 579 12 133

Náklady 12 309 12 599

Provozní výsledek hospodaření -1 730 -466

Příjmy 23 412 26 234

Výdaje 24 321 26 462

Příjmy - výdaje (výsledek sbírky) -909 -228

Stav fondů k 31.12.2020 (v tis.)                          32 993 34 938

Mgr. René Zavoral 

Předseda správní rady NF ČRo
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Poslechněte si příběh 

Lilien zde

Lilien Krejčí a její maminka

CVIČENÍ MÁ SMYSL  

Máme doma malou holčičku Lilinku. Krátce po narození nám 

lékaři při běžné prohlídce oznámili, že má pravděpodobně ka-

taraktu. Po operaci jsme začali využívat služby rané péče a za-

hájili zrakovou stimulaci. Vzhledem k tomu, že maličká má kro-

mě odoperované katarakty ještě mikroftalmus, nebylo možné 

plně pracovat s  oční čočkou – vypadávala jí z očička a její 

nošení bylo nepohodlné. Abychom maximálně využili čas pro 

zrakovou stimulaci a cvičení očička, byla jsem s Lilien doma 

do jejích 4 let. Nyní chodí do 1. třídy a velmi se snaží. I přes 

přiznaný individuální plán pracuje s nasazením a elánem. Dělá 

nám i paní učitelce radost. Na vzdálenost cca 15 cm rozpo-

znává tvary, barvy, vymalovává na světelné desce. Cvičíme dál 

a má to smysl. Rozhodli jsme se, že to nevzdáme.

Katarakta

Katarakta neboli šedý zákal je označení 

pro zakalení oční čočky. U šedého zákalu 

dochází k zakalování čočky, které postupně 

znemožňuje průchod světla do oka. 

Toto onemocnění se projevuje zamlženým 

a neostrým viděním, změnou dioptrií 

pacienta, vnímáním menší sytosti barev 

na postiženém oku a častějším oslněním 

(např. při řízení vozidel v noci). Šedý zákal, 

kterého hlavní příčinou je přirozený proces 

stárnutí, nelze nijak zastavit ani zpomalit. 

Léčit se dá pouze operativně: zakalená 

čočka se odstraní a nahradí novou.

Katarakta může být ale i vrozená. Její léčba 

u dětí je mnohem náročnější a může při 

ní nastat více komplikací než u dospělých. 

V dětském věku je také ohrožen vývoj zraku; 

v dospělosti děti s vrozenou kataraktou i při 

nekomplikovaném průběhu léčby dosahují 

zrakové ostrosti maximálně na horní 

hranici slabozrakosti.
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https://www.youtube.com/watch?v=jSZR5VOFmEU&app=desktop


Přehledové tabulky
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Souhrnný přehled 
poskytnutých nadačních 
příspěvků ze sbírky 
Světluška v roce 2019

Celkem byly v roce 2019 žadatelům o nadační příspěvek pro 

jednotlivce  schváleny finanční prostředky ve výši 4 462 121 Kč. 

Z toho byly v témže roce proplaceny nadační příspěvky ve výši 

3 507 086 Kč a v roce 2020 z nich zbývá vyplatit ještě 887 

251 Kč.

V roce 2019 rovněž zbývalo vyplatit některé splátky nadačních 

příspěvků schválených v předchozích obdobích. V souhrnu 

tyto závazky činily 1 062 523 Kč a v roce 2019 z nich bylo 

vyplaceno  po stornech a sníženích  951 693 Kč. Po zohlednění 

vrácených a stornovaných nadačních příspěvků zbývá v roce 

2020 vyplatit 19 000 Kč.

V roce 2019 byly schváleny finanční prostředky ve výši 10 494 

600 Kč na podporu projektů organizací. Z toho byly propla-

ceny nadační příspěvky ve výši 10 353 600 Kč po zohlednění 

storna ve výši 141 000 Kč. Celkem se tedy v roce 2019 vyplatilo  

14 812 379 Kč na nadačních příspěvcích.

Program Člověk v nouzi – Podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Monika M.
Školkovné a další náklady související 
s docházkou dětí do mateřské školy

24 000 Kč

Petr. P.
Speciální mléko, hygienické potřeby 
a doplatek na kočárek

20 000 Kč

Marek P. 
Skládací elektrický vozík (eThrone 12 
s příslušenstvím)

20 000 Kč

Sylva N.
Brýle pro silnou krátkozrakost a vadou 
sítnice (keratokonus)

10 600 Kč

Marie S. Humanware explore 5 9 500 Kč

Jana K. Binaurální sluchadla 9 960 Kč

Marcela N. Kamerová lupa Pandoo 5,5 HD 12 500 Kč

Vladimír H.
Kamerová zvětšovací lupa Humanware 
explore 8

19 000 Kč

Adéla K. Brýle 9 500 Kč

Marie K.
Náklady na cestu na oční terapii, stravné 
v MŠ a pobyt v nemocnici

15 000 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Jan T.
Operace – katarakt a implantace duhovkové 
náhrady

33 000 Kč

Lidmila Š. Kamerová lupa Humanware Explore 8 17 990 Kč

Marie K. Nákup školních potřeb 2 300 Kč

Jarmila H. Příspěvek na nájemné 20 000 Kč

Juliána K. Osobní asistence po dobu rekonvalescence 10 000 Kč

Martin K. Elektroinstalace bytu 33 965 Kč

Celkem 267 315 Kč

Program Každý něco dokáže – Podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Tereza B. Dva trimestry plaveckého kurzu 5 000 Kč

Martina V.
Mezinárodní turnaj v showdownu v Itálii 
2019

20 000 Kč

Jitka D.
Vybavení na bowling, startovné na turnajích, 
tréninky

15 000 Kč

Ondřej K. Sport Showdown 20 000 Kč

Aleš M. Cyklistika a futsal pro nevidomé 15 000 Kč

Alena V. Vydání CD 15 000 Kč

Ivo B.
Sportovní aktivity a pořízení sportovních 
pomůcek a jejich servis

15 000 Kč

Václav T. Sportovní sezona 2019 15 000 Kč

Tomáš J.
Kvalifikační turnaj na paralympijské hry – 
IBSA goalball international qualifier

20 000 Kč

Josef S.
Kvalifikační turnaj na paralympijské hry – 
IBSA goalball international qualifier

20 000 Kč

Jan B.
Kvalifikační turnaj na paralympijské hry – 
IBSA goalball international qualifier

20 000 Kč

Lukáš V.
Kvalifikační turnaj na paralympijské hry – 
IBSA goalball international qualifier

20 000 Kč

Václav S.
Kvalifikační turnaj na paralympijské hry – 
IBSA goalball international qualifier

20 000 Kč

Karel N.
Kvalifikační turnaj na paralympijské hry – 
IBSA goalball international qualifier

20 000 Kč

Martin B.
Financování účasti na mistrovství světa ve 
vzpírání zrakově postižených v Egyptě, Gize – 
listopad 2019

20 000 Kč

Hana P.
Osvětová činnost – život se zrakovým 
postižením

31 635 Kč

Patrik D. Individuální kondiční trénink 5 000 Kč

Robin K. Individuální kondiční trénink 5 000 Kč

Alena H. Individuální kondiční trénink 15 000 Kč

Nikola Ch. Individuální kondiční trénink 10 000 Kč

Tomáš K. Tandemový rám na kolo 25 000 Kč

Petr B. Sport Showdown 20 000 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Miroslav O. Oprava hudebního nástroje – akordeon 15 000 Kč

Marek M. Příprava a závod Ironman 20 000 Kč

Jáchym N. Rehabilitační trénink 15 000 Kč

Patrik H.
Sjezdové lyžování zrakově postižených 
sportovců

20 000 Kč

Roman Z. Sportovní aktivity v rámci ČR 12 000 Kč

Miroslav S. Sportovní sezona 2019 25 000 Kč

Jan H. Kajakářská sezóna 2019-2020 15 000 Kč

Pavel D. Lekce ježdění na tandemu a plavání 15 000 Kč

Kamil Z. Sportovní aktivity v ČR 15 000 Kč

Nikol B.
Výuka plavání pod vedením osobního 
trenéra

67 498 Kč

Petr R. Kurz plavání 2020 14 400 Kč

Marek M. Sportovní aktivity 27 601 Kč

Rostislav Ch. Tandemová cyklistika říjen 2019 – září 2020 15 000 Kč

Jiří D. Tandemové kolo 25 000 Kč

Hana K. 
Náklady na dopravu při provozování 
volnočasové aktivity – historického šermu

15 000 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Jan H.
Sportovní aktivity na rok 2018/2019 – 
pádlování a eskymování

15 000 Kč

Rostislav Ch.
Sportovní aktivity na období říjen 2018 – 
září 2019 – cyklistika

15 000 Kč

Aida J. Tandemové kolo 10 000 Kč

Václav V. 
Vydání knihy "Gizdi a koltuni aneb historky 
dětské, díl prvý"

4 000 Kč

Celkem 728 134 Kč

Počet podpořených 
jednotlivců

Předmět 
činnosti

Vyplacená 
částka

1
Rozvoj řemeslných dovedností 
a kreativity

9 200 Kč

20
Rozvoj prostorových a komunikačních 
dovedností – Kavárna POTMĚ

266 355 Kč

5
Rozvoj komunikačních dovedností 
a osvětová činnost

68 500 Kč

2
Masérská činnost – Noční běh pro 
Světlušku 2019

7 500 Kč

Celkem 351 555 Kč

Program Každý něco dokáže – Podpořené projekty neziskových organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

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

Plavecko-rehabilitační pobyt 2019 36 000 Kč

BC Bowlingzone, z. s.
Otevřené mistrovství ČR v bowlingu zrakově postižených 
2019 a příprava na něj

20 000 Kč

Blind Sport Club Praha, z. s. Podpora zrakově postižených sportovců BSC Praha 70 000 Kč

Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s.
Podpora zrakově postižených sportovců v rámci sportovních 
aktivit ČSZPS 2019

600 000 Kč

Futsal pro nevidomé – Avoy MU Brno, z. s.
Podpora futsalu pro nevidomé - účast Avoy MU Brno 
na mezinárodních turnajích, uspořádání BBFC

120 000 Kč

Klub zrakově postižených sportovců Opava
Velikonoční turnaj - 26. ročník mezinárodního turnaje zrakově 
postižených sportovců v kuželkách

10 000 Kč

LORM – Společnost pro hluchoslepé, z. s.
Lormolympiáda – 7. ročník sportovní soutěže osob 
s hluchoslepotou

30 000 Kč

MŠ, ZŠ A SŠ prof. Vejvodovského Olomouc – Hejčín Celostátní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež 2019 50 000 Kč

OÁZA HODONÍN středisko speciálních služeb, z. s.
Festival TOLERANCE 2019 - 20. jubilejní ročník – přehlídka zájmové 
umělecké činnosti zrakově postižených občanů – ZUČ

25 000 Kč

Okamžik, z. ú.
Hmateliér – ateliér a keramická dílna pro nevidomé 
a prezentace jejich tvorby

150 000 Kč

Péče bez překážek, z. s. Podpora plavání dětí se zrakovým a kombinovaným postižením 36 700 Kč

SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z. s. Rozvoj oddílu zrakově postižených sportovců SK Olomouc Sigma MŽ 90 000 Kč

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených 
dětí Daneta

Nevidím hudbu, slyším hudbu, rozdávám hudbu 15 000 Kč

Sportovní klub Orbita Brno, z. s.
Zdravotní, kompenzační a výukové plávání pro děti 
a mládež se zrakovým postižením

20 000 Kč
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Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Sportovní klub Slavia Praha – Odbor zrakově postižených Bowling a Kuželky – tréninky a reprezentace 30 000 Kč

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

Na hřišti i na tandemu máme blízko jeden k druhému 95 000 Kč

TJ Dukla Praha, z. s. Kurz cyklistiky pro zrakově postižené 20 000 Kč

TJ Zora Praha, z. s. Sportovní aktivity nevidomých 2019 120 000 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. Kurz základní sebeobrany v praxi pro zrakově postižené 20 000 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. Jezdíme na dvojkolech 2019 25 000 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. Nevidím, ale tvořím 10 000 Kč

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené 
a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Sportovní zimní celorepublikové soustředění zrakově 
postižených dětí z České republiky 2019

70 000 Kč

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

Celkem 1 692 700 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Jan M. Papír ZY-TEX 5 500 Kč

Miroslava N. Osobní asistence 40 000 Kč

Jakub P. Apple iPad 6 000 Kč

Lukáš H. Roční docházka do Aktivačního centra (CDS) 20 000 Kč

Anděla K. Kamerová zvětšovací lupa 12 000 Kč

Ľudovít M. Průvodcovské služby 4 800 Kč

Vladimír Č. Roční docházka do Aktivačního centra (CDS) 40 000 Kč

Monika M.
Krmení a veterinární prohlídky 
asistenčního psa

15 000 Kč

Hana P. OrCam MyEye 2.0. 127 550 Kč

Aida J.
Pořízení asistenčního terapeutického psa 
s prvky vodění

25 000 Kč

Věra Z. Kamerová lupa 13 000 Kč

Tereza S. Apple iPad 6 000 Kč

Ivo B.
Digitální zápisník pro nevidomé s hlasovým 
výstupem

8 000 Kč

Ivo B.
Komplexní školení používání zvláštní 
pomůcky – digitálního zápisníku pro 
nevidomé s hlasovým výstupem

8 000 Kč

Emilie N. Kamerová lupa 17 500 Kč

Ivanka V. Kamerová lupa 23 000 Kč

Jaroslav S. Osobní asistence 5 000 Kč

Jana J.
Roční docházka do Aktivačního 
centra (CDS)

35 000 Kč

Petr Z. iPhone 1 600 Kč

Miloslava P. Hmatové knihy 6 000 Kč

Jan L.
Osobní asistence po dobu rehabilitačního 
pobytu

15 000 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Mikuláš G. Tablet 5 000 Kč

Kamila K.

Úprava učebnic portugalského, anglického 
a španělského jazyka a češtiny pro cizince – 
digitalizace, zpřehlednění tabulek, opatření 
popisky

30 000 Kč

Karolína S. Asistenční pes 25 000 Kč

Kateřina K. Vodicí pes průvodce nevidomého 25 000 Kč

Natálie A.
Kreslicí a rýsovací souprava Marburg 
s příslušenstvím

9 000 Kč

Petr J.
Digitální zvětšovací lupa a multifunkční 
komunikační zařízení pro nevidomé

60 000 Kč

Tomáš B. 
Kamerová zvětšovací lupa ClearView C 22" 
HD One

10 000 Kč

Pavlína B. Dioptrické a filtrové brýle 8 270 Kč

Dominika B.
Kamerová zvětšovací lupa ClearView C 24“ 
Full HD

7 500 Kč

Markéta Š.
Digitální zápisník pro zrakově postižené 
s hlasovým výstupem

10 000 Kč

Jana V. Kamerová zvětšovací lupa Compact 6 HD 14 000 Kč

Jarmila H. Ozdravný pobyt Horní Lomná 10 000 Kč

Ludmila U.
Digitální čtecí přístroj pro nevidomé 
s hlasovým výstupem

45 000 Kč

Veronika K. Clear Reader Plus 6 000 Kč

Vojtěch Ž.

Multifunkční elektronická komunikační 
pomůcka pro zrakově postižené 
a hluchoslepé – iPhone 8plus + 
klávesnice Rivo2

3 000 Kč

Hana L.
Kamerová zvětšovací lupa Compact 6HD 
s hlasem

3 000 Kč

Hana L.
Kamerová zvětšovací lupa ClearView 
C 22'' HD One

4 000 Kč

Olga M.
Digitální čtecí přístroj pro nevidomé 
s hlasovým výstupem

7 466 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Matěj Z. iPad 6 000 Kč

Jozef M. Hmatová kniha "Kamarádi písmenka" 6 000 Kč

Jonáš S.
Dioptrické brýle a dioptrické sluneční 
brýle

2 190 Kč

Matyáš K.
Bezbariérová koupelna – výměna vany 
za sprchový kout

7 500 Kč

Kateřina K. iPad 6 000 Kč

Rostislav Ch. Digitální zvětšovací lupa 7 000 Kč

Šimon Š. Apple iPad 2018 32GB 6 000 Kč

Natálie F. iPad 6 000 Kč

Tereza V. Osobní asistence 40 000 Kč

Věra Š.
Kamerová zvětšovací lupa ClearView C 24'' 
HD s hlasovým výstupem

10 000 Kč

Kateřina V.
Multifunkční elektronická pomůcka – 
mobilní telefon ACE - Samsung Galaxy

2 000 Kč

Iva Z. Mobilní telefon Blindshell classic 6 000 Kč

Agáta J.
Dotykový tablet Apple iPad Air (2019) Wi-Fi 
64 GB – Space Gray

6 000 Kč

Adéla W. iPad 4 990 Kč

Karolína K. iPad pro dceru do školy 6 000 Kč

Nikita N. iPad 32GB (128GB) 6 000 Kč

Adam S. Služba – svoz do ZŠS 27 000 Kč

Jakub S. Brýle 3 000 Kč

Martina R.
Digitální čtecí přístroj pro nevidomé 
s hlasovým výstupem

10 000 Kč

Marian K. Tablet Apple iPad 6 000 Kč

Jindra F.
Digitální zápisník pro zrakově postižené 
s hlasovým výstupem

10 000 Kč

Božena M. Filtrové brýle 5 022 Kč

Jaroslav S.
Osobní asistence v rámci projektu 
Brýlen Rauš

5 600 Kč

Zuzana R. Průvodcovské služby 6 495 Kč

Tomáš R. Průvodcovské služby na pobytu v Egyptě 6 495 Kč

Josef K. Kamerová lupa HumanWare Explore 8 15 000 Kč

Pavlína S.
Osobní asistence podobu účasti na projektu 
Brýlen rauš

5 600 Kč

Adéla K. Dioptrické brýle 8 000 Kč

Žaneta N. Rekondiční pobyt s Pes partner 2 120 Kč

Ondřej K. Braillský displej 7 990 Kč

Karel P. Kamerová zvětšovací lupa 12 000 Kč

Veronika H. Kamerová zvětšovací lupa Traveller HD 6 000 Kč

Matěj Ž.
Daseinanalytický psychoterapeutický výcvik 
– úhrada ročního poplatku 2019/2020

20 000 Kč

Kateřina B.
Kamerová zvětšovací lupa Compact 6 
HD speech

11 000 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

David K.
Digitální zápisník pro nevidomé s hlasovým 
výstupem

5 000 Kč

Jan Z. Hodinky slovensky mluvící – přívěšek 2 600 Kč

Miloslav K. OrCam MyEye 2.0 58 104 Kč

Tomáš D. OrCam MyEye 12 000 Kč

Drahomíra N. Česky mluvící teploměr 3 000 Kč

Sofie M. Apple iPad 6 000 Kč

Eduard B.
Elektronická orientační pomůcka pro 
nevidomé a hluchoslepé

4 000 Kč

Jaroslav G. Adaptech TextReado MR-SD 5 000 Kč

Nikola L. Roční docházka do stacionáře 40 000 Kč

Erika G. Sluchadla na pravé a levé ucho 20 000 Kč

Kateřina S. Osobní asistence 18 000 Kč

Juliána K. Osobní asistence 40 000 Kč

Oldřich S.
Kurz obsluhy multifunkční elektronické 
komunikační pomůcky a digitálního čtecího 
zařízení pro nevidomé s hlasovým výstupem

8 000 Kč

Kamil S. Roční docházka do Aktivačního centra (CDS) 40 000 Kč

Jan K. Asistenční pes 15 000 Kč

Kateřina P.
Osobní asistence, průvodcovské 
a předčitatelské služby

40 000 Kč

Marie T.
Kurz obsluhy digitální zvětšovací lupy 
s hlasovým výstupem

9 500 Kč

Kateřina P.

Zvukové, elektronické a audio odborné knihy 
stahované za poplatek pomocí aplikace 
Knihy play, Audiotéky apod. (dále jen 
odborné zvukové knihy)

6 000 Kč

Ondřej B. Osobní asistence 39 780 Kč

Adéla K. Osobní asistence a pobyt ve stacionáři 40 000 Kč

Jan K. Osobní asistence 40 000 Kč

Kateřina P.
Poplatek za studium na profesionálního 
licencovaného kouče na akreditované škole

25 000 Kč

Denisa Z. Soustředění vodících a asistenčních psů 9 600 Kč

Žaneta Š. Osobní asistence 20 500 Kč

Jitka Č. Osobní asistence 20 000 Kč

Veronika Š. iPad 3 000 Kč

Karel B. Brýle s filtračními skly 6 500 Kč

Nina Š. Osobní asistence 40 000 Kč

Aleš K. Osobní asistence na školní rok 2019–2020 40 000 Kč

Anna N. Intenzivní hiporehabilitační pobyt 15 200 Kč

Vojtěch S. Osobní asistence na školní rok 2019–2020 40 000 Kč

Ludmila H. Kapsys smart lite 2 8 000 Kč

Ludmila G. Kamerová lupa Humanware 8 15 000 Kč

Jindřich K.
Kurz obsluhy digitálního čtecího zařízení 
pro nevidomé s hlasovým výstupem

10 000 Kč
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Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Michaela C. Doučování AJ 9 000 Kč

Alena V. Osobní asistence 40 000 Kč

Hana K. Osobní asistence 40 000 Kč

Victoria T. Zraková terapie 12 000 Kč

Dalibor K.
Digitální zápisník pro nevidomé s hlasovým 
výstupem MZ583

9 000 Kč

Ondřej K.
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 
Galop C1163E

10 000 Kč

Michaela K. Apple iPad 6 000 Kč

Tereza B. Apple iPad 6 000 Kč

Tereza J.
Osobní asistence na období od září 2019 
do června 2020

28 000 Kč

Marcela Š. Osobní asistence 40 000 Kč

Matěj P. Apple iPad 6 000 Kč

Jakub S. Apple iPad 6 000 Kč

Radmila K.
Digitální zápisník pro nevidomé s hlasovým 
výstupem MZ583

10 000 Kč

Antonín P. Osobní asistence 4 800 Kč

Jaroslava K.
Průvodcovské a předčitatelské služby na 
období prosinec 2019 – listopad 2020

18 000 Kč

Irena M. Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem 6 500 Kč

Lucie F.

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

4 633 Kč

Kateřina P. Audioknihy 6 500 Kč

Jaroslav T.
Kurz obsluhy digitální zvětšovací lupy 
s hlasovým výstupem

7 500 Kč

Edward W.
Osobní asistence na období říjen 2017 – 
srpen 2018

20 000 Kč

Barbora M.
Osobní asistence na období říjen 2017 – 
září 2018

20 000 Kč

David K.
Počítačový program JAWS 18 Professional 
Edition

5 400 Kč

Martin Š. Masérský kurz rytmických masáží 20 000 Kč

Pavla K.
Osobní asistence na období duben 2018 – 
březen 2019

15 000 Kč

Tereza V.
Osobní asistence na období květen 2018 – 
duben 2019

20 000 Kč

Antonín T.
Automobil pro přepravu osoby s těžkým 
zrakovým postižením

30 000 Kč

Kateřina P.
Osobní asistence na období květen 2018 – 
duben 2019

20 000 Kč

Denis G. Dotykový tablet (iPad) 5 000 Kč

Adéla M. Dotykový tablet (iPad) 6 000 Kč

Jiří B. Počítačový kurz 8 500 Kč

František D. Dotykový tablet (iPad) 6 000 Kč

Vojtěch S. Dotykový tablet (iPad) 6 000 Kč

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Marie V.
Digitální čtecí přístroj pro nevidomé 
s hlasovým výstupem (Notebook)

10 000 Kč

Julie P.
Soubor pomůcek – Stolní kamerová 
zvětšovací lupa a Digitální zvětšovací lupa 
(notebook)

20 200 Kč

Jaroslava N. Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 9 500 Kč

Cecílie N. Kurz obsluhy kompenzační pomůcky 9 500 Kč

Vlasta S. Digitální zvětšovací televizní lupa 45 000 Kč

Matyáš U. Dotykový tablet (iPad) 6 000 Kč

Zdeněk S. Multifunkční elektronická pomůcka (iPhone) 9 000 Kč

Anna M. Mobilní telefon Huawei 3 900 Kč

Lenka S. Kamerová zvětšovací lupa 5 000 Kč

Marie K.
Soubor pomůcek - Digitální zvětšovací lupa 
(PC) a Kamerová zvětšovací lupa

10 000 Kč

Vlasta S. Filtrové brýle Eschenbach 3 500 Kč

Jonáš S.
Soubor pomůcek - Dioptrické brýle 
a světelný panel + průhledné tvary

3 310 Kč

Natálie A.
Hmatové sbírky a encyklopedie na školní 
rok 2018/2019

14 000 Kč

Darina K.
Průvodcovské a předčitatelské služby 
na rok 2019

20 000 Kč

Jakub K. Osobní asistence na rok 2019 40 000 Kč

Dagmar F. Osobní asistence na rok 2019 10 560 Kč

Eva B. Osobní asistence na rok 2019 36 000 Kč

Martin Š. Pobyt v denním stacionáři na rok 2019 40 000 Kč

Tomáš F. Pobyt v denním stacionáři na rok 2019 40 000 Kč

Jaroslav K. Osobní asistence na rok 2018 20 000 Kč

Celkem 2 523 275 Kč

Program Krok za krokem – Podpořené projekty neziskových organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

LORM Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou 600 000 Kč

Centrum LIRA, z. ú. Všechno jde, i když trochu jinak 600 000 Kč

EDA cz, z. ú.
Podpora rozvoje zrakových schopností a dovedností dětí s těžkými 
vrozenými vadami zraku a další rozvoj péče o stimulaci zrakových 
dovedností u dětí s centrálními poruchami zraku v raném věku

600 000 Kč

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, z. s. Školní integrace 2019 500 000 Kč

Společnost pro ranou péči, o. s. Lépe vidět svět 2019 490 000 Kč

Středisko rané péče SPRP, pobočka BRNO Světlo pro rodinu 450 000 Kč

Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice Znám a umím 400 000 Kč

Okamžik, z. ú. Vidět tvýma očima – pomoc dětem se zrakovým postižením 350 000 Kč

Raná péče Kuk, z. ú. Přijdeme až k vám XI 350 000 Kč

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc Program stimulace zraku pro klienty Střediska rané péče SPRP Olomouc 350 000 Kč

Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením 350 000 Kč

Speciálně pedagogické centrum EDA, z. ú. Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA – 2019 300 000 Kč

Občanské sdružení, z. s. při Škole Jaroslava Ježka 
pro zrakově postižené

ICT ve Škole Jaroslava Ježka – 3 ks znakového braillského displeje 
Focus 40 Blue 2017

260 000 Kč

Pobytové a 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

250 000 Kč

Tyfloservis, o. p. s. Zdravotně-edukační služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením 220 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky, z. s.

SAMI ZA SEBE VYKROČME ZE TMY IV, Zaměstnávání osob s těžkým 
zrakovým postižením na regionálních pracovištích

180 000 Kč

Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s. Benjamínek a kadet 2019 150 000 Kč

MŠ, ZŠ A SŠ pro zdravotně znevýhodněné Rozvíjení a procvičování zrakových dovedností s využitím zařízení TOBII PCEYE 89 000 Kč

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

80 000 Kč

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o. p. s.  "Krizové" dofinancování sociální služby 238 700 Kč

EDA cz, z. ú.
Cognitive vison - účast na semináři pro instruktorky zrakové stimulace z různých 
středisek rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením

61 800 Kč

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s. Zaměstnávání lidí se zrakovým postižením (aneb každý má právo pracovat) 80 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči OASA – osobní asistence u mladých lidí se zrakovým postižením 60 000 Kč

TyfloCentrum Brno, o. p. s. HapAteliér – chráněná dílna pro nevidomé 60 000 Kč

Základní a mateřská škola pro zrakově postižené 
a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

3. ročník rozvoje dovedností v prostorové orientaci prostřednictvím 
realizace soutěžního soustředění žáků

60 000 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 2019)

50 000 Kč

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

50 000 Kč

PES PRO TEBE, z. s.
Rekondiční pobyt pro držitele vodicích a asistenčních psů zakončený 
soutěží ve výkonu vodicích a asistenčních psů – ukázka práce psího 
pomocníka pro veřejnost

40 000 Kč

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. Intenzivní školení práce s náročnými kompenzačními pomůckami 40 000 Kč

Ymca Brno Letní pobyt pro děti a mládež s těžkým postižením zraku 36 000 Kč

TyfloCentrum Jihlava, o. p. s.
Rekondiční pobyt zaměřený na výuku a nácvik prostorové orientace 
a samostatného pohybu pro osoby s těžkým zrakovým postižením

35 000 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. Česko (ne)vídané II 15 000 Kč

Celkem 7 395 500 Kč
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Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Tomáš M. Studijní stipendium 2018/2019 11 500 Kč

Inka D. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Jiří H. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Patrik T. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Aleš M. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Nicole F. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Vojtěch P. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Tereza P. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Jiří Č. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Lukáš V. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Ondřej Z. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Veronika K. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Pavlína S. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Martin H. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Milan D. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Tibor N. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Lukáš L. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Oliver Š. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Natálie A. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Celkem 584 500 Kč

Studijní program – Podpořené žádosti jednotlivců

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Inka D. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Aleš M. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Václav S. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Ondřej Z. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Veronika K. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Dominik T. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Karel N. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Oliver Š. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Tibor N. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Markéta V. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Pavlína S. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Martin K. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Patrik T. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Vilma B. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Tomáš M. Studijní stipendium 2019/2020 13 000 Kč

Kseniia E. Studijní stipendium 2019/2020 10 000 Kč

Kateřina V. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Nicole F. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Jiří Č. Studijní stipendium 2019/2020 15 000 Kč

Dominik T. Studijní stipendium 2018/2019 10 000 Kč

Karel N. Studijní stipendium 2018/2019 15 000 Kč

Program Cesty ke společnému světu – Podpořené projekty neziskových organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

Aliterra, z. ú. Výstavní projekt ZHOMTNĚNÉ SVĚTLO 50 000 Kč

Český svaz zrakově postižených sportovců, z. s. Vzdělávací program pro předškolní děti pÁPÁ hrátky 2019 16 000 Kč

Klub přátel červenobílé hole, z. s. Nový obzor – edukační, osvětová a klubová činnost 19 900 Kč

Mluvící kniha, z. s.
Odstraňování kulturních bariér zrakově handicapovaných a seniorů 
formou audioknih

50 000 Kč

Okamžik, z. ú. Dobrovolnické centrum 300 000 Kč

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

Vodící pes, z. s. UVIDÍME 15 000 Kč

Celkem 560 900 Kč

Program Technologie se Světluškou – Podpořené projekty neziskových organizací

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená částka

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

Zvýšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku 
(Agora a Pélion 2019)

130 000 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
České republiky, z. s.

Přenos zahraničních IOS aplikací a metodické školení lektorů 
obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené

120 000 Kč

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

Lablind Zone – využití 3D tisku pro vzdělávání zrakově postižených 227 500 Kč

BMI sdružení, z. s. Konference INSPO 80 000 Kč

EDA cz, z. ú.
Vytvoření baterie animovaných vizuálních programů pro diagnostiku 
a terapii zrakových vad u dětí raného věku

70 000 Kč

Orbis tactus Nákup tiskárny Braillova písma Everest V5 65 000 Kč

TyfloCentrum Plzeň, o. p. s. Moderní technologie pro braillský tisk 12 000 Kč

Celkem 704 500 Kč

Dárce Darovaná částka

Model Obaly, a. s. 196 020,00 Kč

OUTDOOR CONCEPT, a. s. 170 000,00 Kč

Radioservis, a. s. 18 000,00 Kč

Rextim holding, a. s. 15 600,00 Kč

Richard Kohout 10 000,00 Kč

Sberbank CZ, a. s. 63 600,00 Kč

Spolek The Boom 25 000,00 Kč

SPORT INVEST Marketing, a. s. 57 056,00 Kč

ŠKODA AUTO, a. s. 197 186,00 Kč

ŠKODA AUTO, a. s. 248 423,00 Kč

TRI Prague 26 922,39 Kč

Zámecké vinařství Bzenec 22 676,00 Kč

Dary ze závěti

Dárce Darovaná částka

Högerová Eva 2 187 545,54 Kč

Schwalb Jaroslav 480 750,90 Kč

Albrechtová Anna 30 000,00 Kč

Dárce Darovaná částka

ALEX FOX Central Europe, s. r. o. 30 030,00 Kč

Automotive Lighting, s. r. o. 90 000,00 Kč

Beckman Coulter Foundation 113 832,81 Kč

Beckman Coulter Foundation 80 448,65 Kč

Bohemia Properties, z. s. 36 689,00 Kč

Centrum Mana, z. s. 10 765,00 Kč

Československá obchodní banka, a. s. 400 000,00 Kč

Československá obchodní banka, a. s. 67 498,00 Kč

Český rozhlas 1 050 000,00 Kč

De Heus, a. s. 14 765,00 Kč

eventisimo, s. r. o. 55 000,00 Kč

HERBADENT, s. r. o. 300 000,00 Kč

Ing. Pavel Zavadil 500 000,00 Kč

Kaufland Česká republika, v. o. s. 591 421,38 Kč

Kaufland Česká republika, v. o. s. 931 240,00 Kč

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková 
vozidla ČR, s. r. o.

30 000,00 Kč

Kolovna Koncept, s. r. o. 179 350,00 Kč

LESCUS Cetkovice, s. r. o. 102 975,00 Kč

Mikroelektronika, s. r. o. 10 000,00 Kč

Přijaté finanční dary v roce 2019
(dary nad 10 000 Kč, řazeno abecedně)   
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Ne každý zrakově 
postižený je současně 
nevidomý; ne každý 
zrakově postižený vidí 
svět černě. Moci tak 
nahlédnout a objevit 
jeho barvy, formy, 
krásu! Společně.
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