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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

Vážení dárci a příznivci Světlušky,

rok 2008 uběhnul rychleji než kdy dříve. Nebýt konkrétní pomoci, kterou Světluška rozdává 

v podobě skutečných pomocníků nevidomým, mohli bychom i my v Nadačním fondu Českého 

rozhlasu snadno podlehnout představě, že naše práce je pomíjející a že s časem přichází 

i odchází vše. 

Stačí mi však potkat někoho, komu Světluška přinesla do života trochu světla. Najednou se 

rozsvítí celý den; a hluboko v srdci vím, že lidská solidarita a vzájemnost je něco, nad čím čas 

nemá žádnou moc.

Během osmi let jsme na pomoc potřebným rozdělili přesně 57 738 000 korun, přičemž právě 

v roce 2008 se toto číslo navýšilo o částku 9 504 707 Kč. Tisícům lidí jsme dali naději, že na 

svůj nelehký úkol nejsou sami, že jsme s nimi. 

Nedávno jsem vzpomínala, jak na začátku toho všeho byl Český rozhlas. Teď s námi pomáhají 

statisíce lidí ze všech koutů republiky. A právě všem těmto zdánlivě neviditelným pomocníkům 

patří naše obrovské poděkování za dlouhodobou přízeň, která se pro nás nikdy nestane 

samozřejmostí. To vám mohu slíbit. 

S úctou

Martina Kaderková,

ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu 

ÚVODNÍ SLOVO PATRONKY

Milí přátelé,

do rukou se vám dostává další výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu, malé ohlédnutí za 

rokem 2008. Doufám, že vám i tentokrát pootevře dveře do světa nocí černějších než ebenový dřevo.

I mně loňský rok se Světluškou přinesl nová poznání. Například už vím, že zvládnu potmě zpívat, 

ale neporadím si s prasklou strunou. A taky se nebojím přiznat, že je pro mě svět bez světla i tmy 

inspirací, ale jsem ráda, že mám možnost kdykoli otevřít oči.

Je mezi námi mnoho těch, kteří tu možnost nemají, a já je nepřestanu obdivovat. Když třeba 

na mém koncertě vystupuje Radim Vojtek, vždycky mě okouzlí svou spontánností, se kterou 

předstupuje před publikum. Prostě přijde a zpívá, dá do toho vše, aniž by přemýšlel, jestli se 

to líbí té paní ve třetí řadě. Pak čeká na potlesk, který ho odmění. 

Nevidomí jsou stejně různí jako vidící. Mám ale dojem, že tahle přirozenost je většině z nich 

společná. Nestarají se o to, kdo se na ně jak dívá. Jdou se svou kůží na trh bez předsudků a obav, 

a to mě inspiruje.

Chci Světlušce v roce 2009 popřát tuhle smělost ve vymýšlení nových projektů a cest při bourání 

bariér mezi vidícími a nevidícími.

Aneta Langerová

patronka projektu Světluška
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SVĚTLUŠKA
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Čes-

kého rozhlasu; jeho milou patronkou je Aneta Langerová. 

Světluška již 6 let svítí na cestu nevidomým dětem a dospělým 

z celé České republiky. Aby mohla zanést světlo všude tam, 

kde jsou ostrovy tmy, musí nejprve do své pomyslné lucerničky 

světlo nasbírat. Proto vám nejprve představujeme projekty, 

které jí v tom pomáhají…

SVĚTLA SVĚTLUŠKY
NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK
Již pár vteřin po půlnoci roku 2008 svítilo v lucerničce Světlušky 

malé světýlko. Malé, ale intenzivní světlo, pro Světlušku zažehli 

jako každoročně turisté z celé České republiky, kteří se i ten-

tokrát vydali na desítky novoročních pochodů, aby potěšili tělo, 

mysl i srdce – a to nejen to své. 

Tradičním novoročním dobrým skutkem je udělat něco pro 

bližní, protože právě tak potěšíte srdce dvě – srdce bližního 

i to vlastní. Proto si turisté vždy na Nový rok kupují novoroční 

čtyřlístek, který pak hrdě nosí na klopě. Jeden čtyřlístek totiž 

představuje pro Světlušku třicet korun, přičemž v roce 2008 

Klub českých turistů nasbíral prodejem čtyřlístků do Světluščí 

lucerničky 129 795 Kč. 

Za tuto částku může Světluška například pořídit jedno 

čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro 

nevidomé nebo přispět čtyřem zrakově postiženým dě-

tem na osobního asistenta, aby mohly chodit do běžné 

školy se zdravými kamarády v místě bydliště.

KAVÁRNA POTMĚ 
Rok 2008 se zapsal do historie Světlušky velkým písmem. Na-

dační fond Českého rozhlasu podpořil pan Václav Havel, když 

společně s Anetou Langerovou slavnostně přestřihli pásku Ka-

várny POTMĚ. Jako první pak ochutnali vyhlášenou černočernou 

kávu, kterou ve tmě připravují nevidomí. V pořadí čtvrtá temná 

kavárna stála na Ovocném trhu v Praze necelé tři týdny a ote-

vřeno bylo opět „od nevidim do nevidim.“ 

Mezi 2 689 hosty, kteří si přišli osahat absolutní tmu, byli napří-

klad Miloš Forman či Bára Hrzánová, která se do kavárny vrací 

rok co rok.

Kavárna POTMĚ je benefi ční projekt, kterým chce Nadační fond 

Českého rozhlasu přiblížit nejširší veřejnosti, co prožívají lidé, 

kteří nevidí nebo vidí velmi špatně. V netradiční černé kavárně si 

může každý na vlastní kůži vyzkoušet, co umí vnímat všemi smysly 

najednou, ovšem kromě zraku. Uvnitř obsluhuje tým skvěle se-

hraných nevidomých číšníků. V prostorách, které vidící jen tuší, se 

pohybují s nebývalou lehkostí a uměním. Usadí vás ke stolu a uvaří 

vám skvělou kávu.

Návrat z černočerné tmy na denní světlo je oslepující. Návštěva 

Kavárny POTMĚ však pro většinu znamená získat nové vidění. 

Nevšední zážitek, milá obsluha a originální způsob, jak podpořit 

sbírku Světluška, to všechno jsou důvody, které do kavárny rok 

co rok přivádí stovky návštěvníků.

Kavárna POTMĚ byla poprvé představena v roce 2006 na 41. MFF 

Karlovy Vary, kde se záhy stala jedním z nejnavštěvovanějších fes-

tivalových míst. O rok později byla poprvé představena v Praze na 

Ovocném trhu, odkud opět odcestovala na mezinárodní fi lmový 

festival do Karlových Varů.

Zásluhou obdivuhodného umění nevidomých kavárníků přispěli ná-

vštěvníci v roce 2008 do sbírky Světluška částkou 380 606 Kč. 

Od počátku projektu se tato částka vyšplhala na 1 221 936 Kč.

KDYŽ SE ŘEKNE KAVÁRNA POTMĚ

Svět bez světla, barev a tvarů

Jen málokdo má skutečnou představu o slepotě. Svět bez světla, 

barev a tvarů, ve kterém se nemůžete spolehnout na své oči.

Představte si, že si nepřečtete noviny, nepodíváte se na fi lm. Ne-

budete vědět o ceduli s upozorněním na výluku tramvaje, dál 

budete čekat na zastávce, dokud vám to někdo nepoví. Sami si už 

nenakoupíte, protože váš oblíbený malý krámek na rohu zrušili, 
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a v novém obchodním centru stejné zboží obvykle nezůstane na 

témže místě dva dny po sobě. Žijeme ve světe, který je zamě-

řený na vizuální informace. Snad právě proto nám ze všech pěti 

smyslů představa ztráty zraku nahání největší strach.

V Kavárně POTMĚ se setkáte s lidmi, kteří vás přesvědčí, že 

život ztrátou zraku nekončí. Noviny čtou na počítači s hlaso-

vým výstupem, fi lmy poslouchají s komentářem vizuálních scén 

pro nevidomé. Po trasách do školy či do zaměstnání se pohybují 

s pomocí bílé hole nebo vodicího psa.

Sehraný tým profesionálů

Uvnitř se pohybují s naprostou lehkostí. Hned jsou u vás a vzá-

pětí slyšíte jejich hlas o několik metrů dál. Nic nevidíte. Jen tu-

šíte. Bylo to vlevo, nebo vpravo?

Pohybovat se v absolutní tmě je umění. Naučit se mu vyžaduje 

mnoho odhodlání, vytrvalosti a taky trochu talentu. Není to 

nemožné, jen obtížné. Pracovat v Kavárně POTMĚ je náročné 

nejen co do prostorové orientace, ale i na soustředění a pa-

měť.

Uvnitř je to jako v úlu. „Vidící se potmě obvykle potřebují ubez-

pečovat, že s nimi u stolu jejich soustolovníci stále sedí, že jim 

neutekli a oni si nepovídají sami se sebou,“ říká 

Markétka, která se letos projektu účastnila již 

počtvrté. 

Ostatní smysly jsou v naprosté tmě zjitřené, 

možná právě proto se nám v kavárně vše 

zdá trošku více hlasitější, než jsme zvyklí. 

Obrácené role

V Kavárně POTMĚ okusíte obrácené 

role. Tak jako se nevidomí ve vizuálně 

zaměřeném světě spoléhají na pomoc 

vidících, například na přechodu pro 

chodce, ve tmě se oni stávají našimi 

průvodci, kterým musíme důvě-

řovat. Pokud jste si jednou tmu 

osahali, už nikdy nezapomenete, 

jak pro vás bylo důležité, že vám někdo popsal, 

kam vás vede, upozornil na překážky kolem, vysvětlil vám, kam 

pokládá hrníček s horkou kávou a kde najdete cukr a lžičku… 

ZEPTEJTE SE SRDCE

V černočerném prostoru Kavárny POTMĚ uvidíte svět jinýma 

očima. Možná vám nebudou chybět barvy. Možná vám bude ze 

všeho nejvíce chybět, že nemůžete číst ve tváři svých blízkých… 

Nezbude vám, než se obrátit na své srdce, zeptat se jej, co vidí.

Tajemství Kavárny POTMĚ

Jak to vypadá uvnitř kavárny, je obestřeno tajemstvím. „Pokud 

se to chcete dozvědět, musíte zapojit všechny smysly a svou 

fantazii, ale i tak se pravdu nikdy nedozvíte…,“ říká s úsměvem 

Alenka. „Se světlem vás dovnitř nepustíme. Leda se Světluš-

kou, a Kavárna POTMĚ je jediné místo, kde nesvítí,“ dodává 

a směje se. Také ona se projektu účastnila poněkolikáté. „Ote-

vření kavárny předchází intenzivní školení. Nejprve se musíme 

všichni naučit dokonale zvládnout prostor. Pomáhají nám spe-

ciální značky na podlaze, na stěnách, krokování. Vzdálenost 

také odhadujeme podle toho, jak se od stěn odráží zvuk. Ale 

když je kavárna plná, není možné se na toto 

plně spoléhat,“ dodává.

Inspirace v zahraničí 

Projekt je inspirován v zahraničí, avšak systém, jak 

první česká Kavárna POTMĚ funguje, je zcela původní 

a vznikl u nás. V zahraničních restauracích, ve kterých 

pracují nevidomí, probíhá příprava nápojů v osvětlené 

části vidícími pracovníky. V české Kavárně POTMĚ 

se o vás nevidomí postarají od začátku do konce. Mají 

přehled o obsazenosti stolů, ke kterému vás dovedou, 

a pravé italské espreso vám připraví na profesionálním 

kávovaru. „Vidící pracovníci nejsou téměř potřeba, pomá-

hají jen s placením, a to jen kvůli jistotě návštěvníků, kteří 

si platbu mohou zkontrolovat,“ vysvětluje autorka projektu 

Martina Kaderková. 

A JAK TO FUNGUJE?

Neobvyklá magnetická tabule

Před Kavárnou POTMĚ vás vítá hosteska Míša. Hned ví, ke kte-

rému stolu vás nechá odvést. Na magnetické tabuli si hmatem 

zaznamenává, jak lidé do kavárny přicházejí a odcházejí. „Ne, ty 

barvy jednotlivých magnetků opravdu nic neznamenají,“ směje se. 

Než vstoupíte do neznáma, krátce vám představuje Světlušku, do 

jejíž sbírky přispíváte zakoupením kávy a hrníčku. Pak vás vyzve, 

abyste se zbavili jakéhokoli zdroje světla. „Uvnitř kavárny je totiž 

tma tmoucí, takže svítí i ciferníky hodinek, byť schované do rukávu 

košile. Nechcete si přece pokazit zážitek ze tmy, že?“ nabádá vás. 

Vzhůru do tmy

To už se vás ujímá průvodce Petr, který vás spojí do vláčku, 

a hurá do tmy. Procházíte třemi dveřmi. Až za těmi posledními 

je temná noc. „Troje dveře brání tomu, aby do kavárny prosvitl 

byť jen pramínek denního světla,“ vysvětluje Petr. „S tím jsme si 

hodně lámali hlavu, než jsme to vymysleli,“ dodává. „V kamenné 

kavárně by to bylo snazší, ale tato je mobilní, sestavená z šesti 

propojených kontejnerů, takže to jsou vlastně improvizované 

podmínky. Kavárna musí být naprosto utěsněná, ale zároveň v ní 

musí být dýchatelně. V nevelkém prostoru se pohybuje zhruba 

26 lidí, proto je uvnitř klimatizace.“ Má perfektní přehled, však 

také byl u zrodu celé myšlenky.

ŠESTIBOD BRAILLOVA 

SLEPECKÉHO PÍSMA

„V Kavárně je celkem šest stolů ve tvaru šestibodu Braillova sle-

peckého písma. K jednomu z nich teď půjdeme, pamatujte si, že 

je to stůl číslo 3.“ Ke stolu vás odvádí po obvodu kavárny. Jejím 

středem vedou speciální značky, po kterých se pohybují výhradně 

číšníci. V každé směně jsou dva. „To je nutnost, nosíme horké ná-

poje, a proto musíme zabránit srážce.“ Petr vám ještě stačí sdělit 

jméno „vašeho“ číšníka, a už mizí v překvapivě černém prostoru, 

černějším, než jste si představovali. Slyšíte jen tiché klapnutí dveří.

CUKREM UŽ SE MUSÍTE STREFIT SAMI

„Dobrý den, jmenuji se Markéta a budu vás dnes obsluhovat,“ 

ozve se příjemný dívčí hlas. „Mohu vám nabídnout silné italské 

espreso nebo dva druhy čaje. Budete si ke kávě přát vodu, mléko 

nebo cukr?“ ptá se.
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„Uprostřed stolu můžete odložit to, co nepotřebujete, je tam 

odpadkový koš, tak do něj nesahejte,“ směje se Markéta a mizí. 

Než se nadějete, je zpátky a žádá vás, abyste si dali ruce na hranu 

stolu. Po stole vám pak sune šálek kávy a žertem dodává: „cuk-

rem dovnitř se už musíte strefi t sami.“

ZPÍVAJÍCÍ HLADINKA

Od vedlejšího stolu je slyšet melodie Beethovenovy Elišky. 

Markéta právě nalévá před očima jiných hostů teplý čaj. Oči nic 

nevidí, ale uši slyší. Když se hladina čaje dotkne čidla speciální 

pomůcky zavěšené na hrníčku, rozezní se známé tóny. „Tuto po-

můcku používá barman, který připravuje kávu a čaje na baru,“ 

vysvětluje zvědavým návštěvníkům odvedle. Šikovná věc.

ŠABLONA NA BANKOVKY

Uvnitř kavárny platíte pomocí žetonů. Na peníze dojde až na 

světle. „Placení potmě bychom zvládli. Máme na to takovou spe-

ciální šablonu, každá bankovka má totiž jinou velikost,“ osvětluje 

Markéta. „Ale viděli jste ten zástup lidí před kavárnou, placení na 

světle je přece jen rychlejší. Nechceme, aby byl někdo zklamaný, že 

se do kavárny nedostal,“ zamyslí se a s hlasitým smíchem dodává: 

„A navíc – nevíme, jak bychom přijímali případné reklamace.“ 

AŽ VÁM TMA BUDE TĚSNÁ

Až vám tma bude těsná, vydáte se na cestu ven. Opatrně za sebou 

zasunete židli a zavěšeni ve vláčku projdete třemi dveřmi. Když se 

otevřou ty poslední, do očí vás udeří prudké světlo. Je oslepující, 

mžouráte jako krtek. Zase vidíte. Máte pocit, že už víte, jaké to je. 

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

AŽ PŘÍŠTĚ…

Možná stále nevíte, jaké to je nevidět, ale až příště potkáte na ulici 

člověka s bílou holí, zapomenete na ostych a zeptáte se, zda a jak 

mu můžete pomoci. Namísto toho, abyste jej popadli a rozhodli za 

něj, že chce nastoupit do přijíždějící tramvaje. Stanete se Světluš-

kou, která nevidomé provází, pokud to tak oni chtějí a potřebují… 

Kavárna POTMĚ je nejen osvětovým, ale též benefi čním pro-

jektem. V roce 2008 přispěli její návštěvníci v Praze do sbírky 

Světluška celkovým výtěžkem ve výši 380 606 Kč. Za tuto částku 

může Nadační fond Českého rozhlasu koupit například vodicího 

psa dvěma těžce zrakově postiženým lidem a zároveň nechat vy-

robit dva fi lmy s audiopopisem obrazových scén pro nevidomé. 

P.S.: MĚLI JSME RADOST, ŽE PŘIŠLI:

Pracovníci Zpravodajství České televize, Televize Nova, Práva, 

Pražského deníku, Metra, Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu, 

Českého rozhlas 2 – Prahy a mnozí další zástupci jiných význam-

ných médií, kteří nám potvrdili, že i neziskový sektor může být 

pro novináře zajímavý. 

Poděkování partnerům Kavárny POTMĚ:

Finanční skupina AXA, generální partner Světlušky

SKANSKA, ILLY, Hotel Perla, Pietro Filipi, DPD, SVS
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Z NÁVŠTĚVNÍ KNIHY 

KAVÁRNY POTMĚ

„Pánbůh s námi“  |  Václav Havel

„Uviděl jsem nekonečno“  |  Miloš Forman 

„To se jen tak nevidí“  |  Andrea

„Lidé jsou konečně bez rozdílu – úžasný zážitek“  |  Jana z Aše

 „Krásný zážitek plný křehké krásy, kterou člověk v dnešní době 

zapomíná vnímat“  |  Jana

„Díky za to, že zvládáte statečně svůj osud a poskytujete vzácnou 

a příjemnou chvíli i nám vidoucím, ale někdy i ‚slepým‘ “  |  Rita D.

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

|  Květa + David

„Mockrát bych chtěl poděkovat za možnost namočit pytlíček 

s cukrem do kávy, aniž by se mi mohl někdo smát! Přeji mnoho 

úspěchů s projektem. Naviděnou“  |  Honza

„Bylo to úžasné! Skvělý nápad. A obsluha – v žádné kavárně ani 

v restauraci jsem nezažila tak příjemnou a pohotovou obsluhu. 

Děkuji, přijdu zas :-)“  |  Betty

„Nevšední zážitek, představit si, jak asi vypadá člověk, který vás 

obsluhoval. A představa to byla na mou duši krásná. Díky všem“  

|  Míša

„Z původního překvapení se stala tma mojí naprostou součástí. 

Děkuji“  |  Katka

„Do srdce je vidět i ve tmě.“  |  Petr + Káťa

„Netušil jsem, jak lidé vypadají ve tmě – jsou krásní. Děkuji za 

zážitek.“  |  R.

„Krásný nápad, výborný zážitek! Díky, že otevíráte lidem (nejen) 

oči! :-)“  |  Iva M.
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DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY

TRADIČNÍ PRODEJNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA

23. září se ulice tří stovek českých měst opět rozsvítily. A nebyly to jen Světlušky, kdo svítil. Svítili všichni ti, kteří si od některého 

z 6 000 dobrovolníků, oblečeného do originálního kostýmu broučka, koupili magnetky s kresbou nevidomé malířky Pavly Francové 

či náramek se Světluškou. V loňském 6. ročníku Světlušky nasbíraly do lucerniček během jediného dne 6 104 725 Kč. Do celo-

národní charitativní sbírky se zapojily děti a studenti ze 417 středních a vyšších škol, domů dětí a mládeže a skautských oddílů, což je 

vůbec nejvíce v historii Světlušky. Děkujeme!

Poděkování partnerům „Dne, kdy svítí Světlušky“

Finanční skupina AXA, generální partner Světlušky, DPD, Model Obaly, Bushman, Gladius, USIR,Oberbank AG, Logwin Road + Rail Czech, 

OMD, CLV ČR, euroAWK, JCDecaux, SVS

NAPSALI NÁM

Dobrý den, 

je velice těžké se vyrovnat a naučit žít 

s nějakým postižením nebo nemocí. 

Nevidět však tu krásu kolem, jak se mění 

roční doby, rozkvetlé louky, barevný 

podzim, první sněhové vločky … je moc 

smutné, a proto jsem do toho „šla“.

Mgr. Jana Dolníčková, Střední škola 

zemědělská, Chrudim 

(Pozn. dopis byl zkrácen)

Vážené organizátorky sbírky, 

celá sbírka byla pro naše studenty skvělou 

sociální zkušeností. Setkávali se s přijetím 

i odmítnutím, a to je škola života… 

Všichni se shodli na tom, že za rok půjdou 

znovu. Děkujeme Vám za příležitost 

zúčastnit se Vaší sbírky. Těšíme se na 

7. ročník. 

Příjemné sčítání přeje 

PhDr. Daniela Hochmanová, ředitelka 

Gymnázia Čakovice, Praha 9 

(Pozn. dopis byl zkrácen)
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BENEFIČNÍ KONCERT    Aneta pro Světlušku je každoročním 

milým vyvrcholením naší celoroční práce a tradičním poděková-

ním všem lidem, kteří společně se Světluškou po celý rok pomá-

hají a myslí na ty, kteří nevidí. 

V pořadí již čtvrtý benefi ční koncert Aneta pro Světlušku se ko-

nal v prostorách areálu Pražské křižovatky – kostela Sv. Anny, 

odkud jej živě přenášela Česká televize na programu ČT1 a Český 

rozhlas 1 – Radiožurnál. 

K nezapomenutelné atmosféře lidské vzájemnosti a pospolitosti, 

kterou podtrhovalo neobvyklé prostředí kostela Sv. Anny, při-

spěli všichni ti, kteří přišli pro Světlušku zpívat, hrát a někteří 

dokonce i tančit: patronka Aneta Langerová, Dan Bárta a Illustra-

tratosphere, nevidomí hudebníci Mário Bihári, Honza Jareš, stu-

denti Konzervatoře Jana Deyla a děti ze Školy Jaroslava Ježka pro 

zrakově postižené, a samozřejmě také všichni, kdo tleskali. 

Skvělým průvodcem večera byl Saša Rašilov, který navíc všem 

ukázal, že sám ví, jak „vysypat peníze z kapes“. Někdy je prostě 

potřeba postavit se na hlavu, což udělal a rozhýbal tím proud 

dobra, který na konto Světlušky plynul prostřednictvím dárcov-

ských sms od diváků. Během hodiny přišlo 66 135 dárcovských 

SMS. Další fi nanční dary přicházely na sbírkové konto Světlušky 

ještě několik týdnů po skončení televizního přenosu. V průběhu 

večera dále zástupce Finanční skupiny AXA Marek Zeman předal 

ředitelce Nadačního fondu Českého rozhlasu Martině Kaderkové 

v pořadí již třetí symbolický šek na 2 000 000 Kč. 

Poděkování partnerům koncertu Aneta pro Světlušku:

Finanční skupina Axa, generální partner Světlušky

Česká televize, Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Agentura Art 

Shock, Manželé Václav a Dagmar Havlovi, jejichž nadace Vize 97 

spravuje prostor Pražské křižovatky – kostel Sv. Anny, 

Rental PRO, Ambiente, Pietro Filipi, SVS

ANETA 
A HOSTÉ 

PRO SVĚTLUŠKU
BENEFIČNÍ KONCERT

20. 11. 08
PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE,

MÁRIO BIHÁRI

A NEVIDOMÉ DĚTI

HOSTÉ:

MODERUJE: SAŠA RAŠILOV
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KALENDÁŘE 
PRO SVĚTLUŠKU
Je vždy velikým povzbuzením, když se Světlušce podaří navázat nové 

partnerství s osvíceným fi remním dárcem, který se rozhodne daro-

vat část svého zisku na pomoc těm, kteří si sami pomoci neumějí. Je 

ale nepopsatelným svátkem, když dlouholetý partner sám přichází 

s dalším nápadem, jak dosavadní spolupráci prohloubit. Jedním z ta-

kových výjimečných okamžiků byl nápad společnosti Model Obaly 

vytisknout pro Světlušku nádherné nástěnné kalendáře s ilustracemi 

Jiřího Trnky, mezi nimiž nechyběl ani známý obrázek Karafi átových 

broučků s lucerničkou. 

Nástěnné kalendáře se prodávaly ve vybraných knihkupectvích a galeri-

ích či prostřednictvím objednávky u společnosti Antipol. A protože se 

kalendáře prodávaly ještě v lednu a únoru roku 2009, celkový výtěžek 

z jejich prodeje se dozvíme až z následující výroční zprávy.

Poděkování partnerům kalendářů pro Světlušky: Agentura 

Antipol, Model Obaly a dědicové Jiřího Trnky, kteří Světlušce 

poskytli reprodukce ilustrací tohoto předního českého výtvarníka

KAMPANĚ
V roce 2008 jsme připravili celkem čtyři vizuální kampaně. Tu 

první jsme rozjeli na jaře pod názvem JARO – PŘEDSTAVTE SI, 

ŽE HO NIKDY NEUVIDÍTE. Jejím autorem je agentura DDB 

Praha. Kampaň proběhla na PLV plochách, na plakátech, v tiskové 

inzerci a na internetu. 

Autorem druhého vizuálu s výmluvným sdělením OTEVŘENO OD 

NEVIDIM DO NEVIDIM je agentura DDB. Tento slogan se stal 

pro Kavárnu POTMĚ již typickým. V roce 2008 byla kampaň nově 

doplněna o bubliny odkazující na slavnostní otevření za přítom-

nosti pana Václava Havla a Anety Langerové. K vidění byla na letáč-

cích, na skládačce, na plakátech, v tiskové inzerci a na internetu.

Třetí kampaň proběhla před zářijovou sbírkou – Den, kdy svítí 

Světlušky. Autorem originálního komiksově laděného vizuálu je 

Dominik Herr, který pracuje pro Světlušku za symbolický hono-

rář jako grafi k již několik let. Kampaň byla k vidění na CLV, na 

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

Čtvrtá úspěšná kampaň proběhla v listopadu a poutala veřejnost 

k nejvýznamnější události Světluščího roku, a sice ke 4. ročníku be-

nefi čního koncertu Aneta pro Světlušku. Vizuál opět grafi cky zpra-

coval Dominik Herr, a to s použitím fotografi e z dílny Světlušky, 

kterou pořídila Martina Kaderková. Kampaň byla opět k vidění na 

CLV, na plakátech, na letáčcích, v tiskové inzerci a na internetu.

Ke každé vizuální kampani souběžně vznikaly anonce, které odvy-

sílal Český rozhlas na svých stanicích. 

Kampaně upozorňovaly širokou veřejnost na jednotlivé pro-

jekty Světlušky a přivedly k nám i nové dárce. Ti za celý rok 

přispěli přímo na sbírkové konto 99999 99999 / 0100 celkovou 

částkou 1 793 995 Kč a poslali celkem 77 678 DMS, což předsta-

vuje 2 097 306 Kč.

Hlavní mediální partneři:

Český rozhlas, Hospodářské noviny, OMD, Centrum.cz

Poděkování partnerům:

Aero, Bauer Media (Týdeník Televize, TV revue, Claudia, Pestrý 

svět), Blaník, Cinexpress (kina CineStar, Village Cinemas), 

Cinema, Cinema City, CLV ČR, Centrum.cz, Česká televize, 

Deníky Bohemia, Deníky Moravia, Economia (tituly Ekonom, 

Hospodářské noviny), Euro, euroAWK, IMAX, i-Zurnal.cz, kino 

Illusion, JCDecaux, Krásná paní, Lucerna, Mafra (deníky Lidové 

noviny, MF Dnes), Mediacop (tituly Instinkt, Týden), MF Plus, 

Multikino Ládví, Ořechovka, Palace Media (kina Palace Cinemas), 

www.penize.cz, kino Praha, Právo, Respekt, Ringier (tituly 

Refl ex, Blesk pro ženy, Nedělní Blesk), Rozhlas.cz, 100+1, kino 

Světozor, Týdeník Rozhlas, Xantypa

V ROCE 2008 JSTE MOHLI POTKAT SVĚTLUŠKU TAKÉ…
na dni otevřených dveří Českého rozhlasu, dětském dni Českého rozhlasu v ZOO Praha, tradičním Mikulášském charitativním bazaru a Vá-

nočním bazaru a na dalších akcích, které pro Světlušku pořádaly spřátelené organizace a domy dětí a mládeže. Na všech těchto místech jste 

měli možnost dozvědět se více o Světlušce, zahrát si hry, které simulují ztrátu zraku, či si koupit jeden ze sbírkových předmětů. 
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JEN DOBRÉ NÁPADY NESTAČÍ
Ani sebelepší nápady nestačí, když nemáte fi nanční prostředky 

na jejich realizaci. Je velkým přáním každé neziskové organi-

zace propojit své síly se spolehlivým důvěryhodným fi remním 

dárcem a vytvořit tak dlouhodobé, stabilní, oboustranně pří-

nosné partnerství. Světluška takového partnera našla ve Fi-

nanční skupině AXA. 

Po třech letech můžeme odvážně tvrdit, že to je partnerství 

prověřené časem, které se každým rokem posiluje. AXA kaž-

doročně přispívá Světlušce částkou 2 000 000 Kč na rea-

lizaci projektu a v roce 2008 nově aktivně zapojila do pomoci 

Světlušce své zaměstnance. Celý rok 2008 byl totiž pro Finanční 

skupinu AXA na celém světě ve znamení dobrovolnictví.

„Naši dobrovolníci pomáhali po celou dobu Kavárny POTMĚ; 

nejprve prošli speciálním školením pro práci s nevidomými ve 

sdružení Okamžik, poté pomáhali kavárnu stavět a demontovat, 

ale především doprovázeli nevidomé kavárníky po Praze, když se 

potřebovali někam přemístit,“ popisuje spolupráci Marek Zeman, 

zástupce generálního partnera.

Postavit Kavárnu POTMĚ je každoročně náročný logistický úkol. 

Zapojení dobrovolníků ze skupiny AXA pro nás proto zname-

nalo mnoho. Jsme rádi, že se vzájemná spolupráce a pouto mezi 

Světluškou a naším generálním partnerem ještě více prohloubily. 

Příslib pomoci v následujícím roce nám potvrzuje, že i náš gene-

rální partner je se Světluškou rád.

POMOC V ČÍSLECH
Nadační fond Českého rozhlasu již osm let propojuje ty, ke kterým osud nebyl příliš štědrý, s těmi, kteří mohou jejich situaci změnit. 

Šestým rokem mu v tom pomáhá Světluška. 

V roce 2008 jste Světlušce do její lucerničky

přispěli částkou 9 382 743 Kč. 

JAKO KOŘENY STROMU
Dárci, kteří se za těmito penězi skrývají, možná nejsou vidět na první pohled, avšak neviditelní jsou jen zdánlivě. Jsou jako hluboko ukryté 

kořeny stromů – přesto je zřejmé, že bez kořenů by žádný strom nepřežil a už vůbec by na něm nemohly uzrát šťavnaté plody. A protože 

nadace má kořeny ve slově dávat, bez plodů, které její strom nese, by nemohla plnit své poslání. Jsme moc rádi, že díky rodině dárců, která 

se každým rokem zvětšuje, má Nadační fond Českého rozhlasu kořeny hluboké a své poslání se mu daří naplňovat. Právě nevidomí, kteří 

kořeny nevidí, mohou jeho plody denně ochutnávat. A koneckonců, to důležité člověk vidí srdcem.

Děkujeme všem, kteří se rozhodli pomáhat s námi, věřte, že i symbolický dar má tu moc proměnit se ve významnou pomoc, když 

se naše síly spojí.
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GRANTOVÁ PRAVIDLA

O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec s těžkou ztrá-

tou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zra-

kově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.

Podrobná grantová pravidla jsou ke stažení na www.svetluska.net 

v sekci Jak požádat o nadační příspěvek. Na internetových stránkách 

je též pravidelně zveřejňováno datum uzávěrky veřejného granto-

vého řízení o nadační příspěvky ze sbírky Světluška, přičemž jednot-

livci mohou o fi nanční pomoc požádat kdykoli v průběhu roku.

Grantové řízení 2008

V roce 2008 zasedala grantová komise 2. prosince v tomto složení:

ing. Libor Křivka , předsedající, místopředseda správní rady 

Nadačního fondu Českého rozhlasu

PhDr. Ivan Antov, CSc., ředitel Gymnázia pro zrakově 

postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené 

v Praze 

Daniela Dolejšová , předsedkyně občanského sdružení 

Klub Hornomlýnská

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D., viceprezident Českého 

svazu zrakově postižených sportovců, zástupce vedoucího 

katedry aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné 

kultury, Univerzita Palackého

PhDr. Monika Janíková , psycholožka, vedoucí Střediska 

DAR DC Paprsek, členka občanského sdružení pro pomoc 

dětem a rodičům dětí s postižením

Martina Kaderková , ředitelka Nadačního fondu 

Českého rozhlasu

Bc. Šárka Lochmanová , nevidomá absolventka 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, studentka 

magisterského studia psychologie Masarykovy univerzity, 

koordinátorka projektu společnosti Telefónica O2 v Brně

PaedDr. Jana Vachulová , poradce rané péče Společnosti

pro ranou péči.

Důvěryhodnost sbírky

S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu 

o poskytnutí nadačního příspěvku.

Využití darované částky je pečlivě sledováno a vyhodnocováno. 

Za osm let fungování Nadačního fondu Českého rozhlasu se ne-

stalo ani jednou, aby nadační příspěvek byl využit v rozporu s uza-

vřenou smlouvou. Světluška tedy může garantovat stoprocentní 

využití fi nanční pomoci, kterou dárci jejím prostřednictvím po-

skytují nevidomým z celé České republiky.

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA

Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením. 

Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před kaž-

dodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě, bez pomoci 

jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů – zraku.

Světluška přispívá například na speciální pomůcky, které „mluví“ 

nebo mají hmatový displej, na psí vodicí pomocníky či na osobní 

asistenty pro nevidící děti, aby mohly chodit do běžných škol, 

a pro seniory, aby nemuseli trávit podzim života v ústavu. Svět-

luška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně 

na jejich cestě k samostatnosti. 

DLOUHODOBÉ GRANTOVÉ

PROGRAMY
Světluška přiděluje nadační příspěvky v rámci šesti stálých 

grantových programů:

KROK ZA KROKEM

ČLOVĚK V NOUZI

STIPENDIJNÍ PROGRAM

CESTY KE SPOLEČNÉMU SVĚTU

KAŽDÝ NĚCO DOKÁŽE

ÚČELOVĚ VÁZANÝ FOND
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PRO KOHO SVĚTLUŠKA 
SVÍTILA V ROCE 2008
Ačkoli byl výtěžek dlouhodobého charitativního projektu Světluška 

v roce 2008 nižší než v předešlých letech, pomoc, která od Svět-

lušky směřovala, se vyšplhala na neuvěřitelných 9 504 708 Kč. 

Pod tímto číslem se skrývá 97 podpořených žádostí jednot-

livců a 69 projektů neziskových organizací. Světluška je pro 

ně zázemí a záruka, že mohou se svými projekty pokračovat 

i v dalších letech. 

RODINY POD KŘÍDLY 

SVĚTLUŠKY 
Světluška pomáhá postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bez-

pečí domova. Náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte 

to nejdůležitější. U dětí s postižením to platí dvojnásob. Té-

měř 2 000 000 Kč z výtěžku sbírky opět putovaly na projekty 

Společnosti pro ranou péči v regionech v celé České republice. 

Odborně vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se na-

rodilo těžce postižené dítě, jak svému novorozenému děťátku 

pomoci. Regionální Střediska pro ranou péči zajišťují osobní ná-

vštěvy rodin, půjčují stimulační pomůcky a hračky pro děti. 

Nadační fond Českého rozhlasu dosud přispěl Společnosti pro 

ranou péči 9 740 995 Kč a za svou podporu získal ocenění Společ-

nosti pro ranou péči v kategorii Trvalá podpora terénních sužeb 

rané péče.

SVĚTLUŠKA A PLAVÁČEK
Pro nevidomé děti znamenají první krůčky do života vstup do 

neznáma. Poznávání je ukryto jen v dotecích dlaní a ve zvucích, 

které k nim dolétnou. Cizota okolního světa jim nahání strach. 

To se však změní, ponoří-li se pod hladinu vody. Náhle jim vy-

tanou chvíle, které prožívaly v bezpečí pod srdcem své matky. 

Tváře malých vodníčků se rozsvítí… 

Proto Světluška již pošesté částkou 200 000 Kč podpořila 

projekt Plaváček pro kombinovaně postižené děti, které se ve 

vodě učí rozvíjet psychomotorické funkce. Letošního setkání 

s vodníčky se účastnila také patronka Aneta. Od počátku pro-

jektu Světluška přispěla částkou 1 089 000 Kč.

KDYŽ SLÁBNE ZRAK I SLUCH

Těžko si kdokoli z nás dovede představit, že už neuvidí tváře 

svých blízkých. Jsou však lidé, kteří se naučili žít s postižením 

zraku, ke kterému se přidružila částečná nebo úplná ztráta 

sluchu. Aby nebyli tichými izolovanými ostrůvky, učí se ve 

speciálních kurzech Společnosti pro hluchoslepé LORM spe-

ciální komunikační techniky a dovednosti, například Lormovu 

abecedu, při které využívají hmat. Světluška LORM podporuje 

dlouhodobě, letos přispěla částkou 1 240 000 Kč. Nadační 

fond Českého rozhlasu dosud přispěl na projekty občanského 

sdružení LORM částkou 5 478 346 Kč.

Světluška v roce 2008 dále přispěla například Václavě T. z Tach-

lovic a Janu J. z Prahy částkou 4 000 Kč, aby se mohli zúčastnit 

projektu Evropské prázdniny hluchoslepých.

FILIPOVKA

Světluška přispívá dětem se zrakovým postižením na osobního 

asistenta, aby mohly chodit do běžné základní či mateřské 

školy. Když se však ke zrakovému postižení přidruží jiný vážný 

handicap, jsou tyto děti v běžné škole či školce, mnohdy i ve 

speciální škole, odmítnuty. Přitom kontakt s jinými dětmi je 

tolik důležitý pro jejich rozvoj. Proto Světluška přispěla na 

vznik centra Filipovka. 

Filipovka pomáhá rodinám, které trvale pečují o dítě s postiže-

ním, formou ambulantní péče. Tato odlehčovací služba je určena 

pro děti ve věku 2 až 10 let se zrakovým nebo jiným smyslovým, 

tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, jejichž 

zdravotní handicap jim neumožňuje integraci do předškolních 

zařízení ani denního stacionáře pro děti s postižením. Světluška 

přispěla Filipovce od vzniku centra v létě 2006 dodnes celkovou

částkou 1 441 000 Kč.
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ROZVOJ TALENTU 
Světluška stejně jako v předchozích letech směřuje svoji pomoc 

mezi mladé zrakově postižené muzikanty, například desetiletému 

Robinu J. ze Žďáru přispěla na pianino Petrof či Božence B., Voj-

tovi P, Martinovi D. a Anně K., studentům Konzervatoře Jana 

Deyla, na trubku, digitální piano Yamaha a příčnou fl étnu. 

„Milá Světluško, ráda bych tímto co nejsrdečněji poděkovala za fi nanční 

příspěvek, který jsem od Vás obdržela, a díky tomu jsem si mohla koupit 

svůj vlastní hudební nástroj. Ještě jednou mnohokrát děkuji.“ Napsala 

Světlušce Boženka B.

VZDĚLÁNÍ 

Desítky dětí z MŠ a ZŠ i SŠ mají díky příspěvku Světlušky školního 

asistenta a mohou být integrovány do běžných škol, aniž by dojíž-

děly do mnohdy stovky kilometrů vzdálené speciální školy. Světluška 

podporuje ve studiu také 9 zrakově postižených studentů VŠ, mezi 

nimi například Elišku M., která studuje sociální péči o smyslově posti-

žené na Univerzitě v Hradci Králové, či Martinu K. z Lomnice, která 

studuje speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. 

VOJTA: 5 LET SE SVĚTLUŠKOU
Vojta je normální šestnáctiletý kluk, který má rád počítače a ang-

ličtinu. Už od 6. třídy to umí výborně s počítačem a na klávesnici 

píše dokonce všemi deseti. To už tak běžné není. Vojta totiž ne-

vidí, a tak počítač s hlasovým výstupem je jeho nepostradatelným 

průvodcem na studentských výpravách za poznáním světa. Jeho 

dalším velkým koníčkem je hudba, od školky hraje podle násle-

chu na housle a klavír. Světluška Vojtovi již pět let přispívá část-

kou 30 000 Kč na pedagogickou asistentku. Díky ní může chodit 

do školy se zdravými kamarády v místě bydliště. Asistentka pro 

Vojtu například přepisuje texty do bodového písma a pomáhá mu 

s prostorovou orientací v okolí školy. Se Světluškou ho čeká ještě 

9. třída, pak by rád pokračoval v integrovaném studiu na gymnáziu 

v Boskovicích. „Jsme moc vděčni za Vaši pomoc, bez ní by Vojta 

studovat nemohl,“ napsala Světlušce Vojtova maminka Eva.

MLUVICÍ OPTICKÁ LUPA 

PRO MARKA 
 Ve skutečnosti neexistuje svět vidících a nevidomých, je jen jeden 

svět, ve kterém žijeme všichni společně. Marek o tom ví své, chodí 

do osmé třídy a pomalu přichází o zrak. Již brzy neuvidí nic ze 

světa kolem sebe – tváře svých blízkých, město, ve kterém vy-

rostl, místa, která má rád… I přes to všechno mu ale svět zůstane 

i nadále důvěrně známý. Marek totiž ví, stejně tak jako Malý princ, 

že to nejdůležitější vidíme srdcem. Žije jen s maminkou, bratrem 

Leonem a sestrou Adrianou, protože tatínek mu zemřel. I když se 

zdá, že život Markovi staví do cesty jednu zkoušku za druhou, Ma-

rek se nevzdává a rozhodně mu nechybí optimismus. Na Světlušku 

se s maminkou obrátil, protože ke studiu potřebuje speciální lupu, 

která umí zvětšit text do velikosti, kterou dokáže přečíst. Lupa 

má navíc hlasový výstup, který Marek využije, až mu přestane zrak 

sloužit úplně. Světluška na lupu přispěla částkou 10 000 Kč.

ASISTENTKA PRO MARTINA
Čas očekávání nového života bývá jedním z nejkrásnějších oka-

mžiků v životě ženy, ale i muže, budoucího tatínka. Bohužel s in-

formacemi, které mají nastávající rodiče v dnešní době k dispozici, 

rostou též obavy, zda vše dopadne tak, jak má. Žádný rodič si ne-

přeje nic více, než aby se právě jeho dítě narodilo zdravé. Jenže 

i když pro to udělají vše, osud to může chtít jinak. Narození dítěte 

se náhle promění v nejnáročnější zkoušku, které dosud museli če-

lit. Přesto by své děti za nic na světě nevyměnili. Milují je nade vše. 

Martínkovi je deset a má právě takové rodiče. Od narození nevidí 

a ke smyslovému postižení se připojilo postižení mozku a pohy-

bového ústrojí. Není to snadné, ale Martin má po zdraví hned 

to nejdůležitější – milující rodinu. Žije se svými rodiči a bratrem 

v České Třebové. Starat se o takto postiženého chlapečka je ná-

ročné, přesto se rodiče rozhodli neumístit jej do ústavu. Snaží se, 

aby měl Martin vše, co potřebuje. K celodenní péči a pro činnosti, 

které se zdají vidícím lidem samozřejmé, potřebují Martinovi ro-

diče někoho, kdo by jim pomohl nejen s péči o syna, ale i někoho, 

kdo jim poskytne tolik potřebnou psychickou podporu. 

Proto Světluška opakovaně přispěla Martínkovi na osobní asistentku 

částkou 20 000 Kč (dosud celkem částkou 64 400 Kč). Díky ní může 

být Martínek integrován do speciální školy v Ústí nad Orlicí, kde 

s pomocí speciálních pedagogů rozvíjí své schopnosti a dovednosti. 

ČTYŘNOHÝ KAMARÁD 

PRO HONZU
„Vodicí pes mi bude oporou, kterou v životě potřebuje každý člověk. 

Rád bych se vrátil zpět mezi své vrstevníky,“ napsal Světlušce 24letý 

Honza. Před čtyřmi lety přišel Honza při dopravní nehodě o zrak. 

Ztráta zraku je vždy ochromující, zvláště je-li nečekaná a přijde-li 

v takto mladém věku. Život vám obrátí vzhůru nohama. Vyrovnat 

se s novou situací není snadné. I ty nejobyčejnější věci – sám se 

ráno obléct, najíst se nebo si vyprat – jsou poslepu jiné. Musíte se 

je učit znovu, stejně jako číst a psát v bodovém písmu. Asi nejtěžší 

je naučit se orientovat v prostoru a samostatně se pohybovat s bí-

lou holí. Vydat se do rušných ulic vyžaduje mnoho odvahy a kuráže. 

„Poprvé má strach každý“, přiznal Honza. Právě čtyřnohý kamarád 

mu dodá jistotu. Už nikdy nebude sám. „Moc si jej přeji, již dlouho 

na něj myslím a věřím, že mu za jeho službu poskytnu dobré zázemí, 

které potřebuje. Doufám, že mi pomůže dostat se ze současné izolace 

zpět mezi lidi, abych si mohl najít práci a uplatnění v životě jako všichni,“ 

svěřil se Světlušce. Vodicí pes stojí 198 500 Kč, Světluška Honzovi 

přispěla částkou 48 500 Kč.

TANDEMOVÉ KOLO 

PRO FRANTIŠKA
František přišel na svět jako zcela zdravé miminko. Narodil se 

v malém městečku Měřín na Vysočině. Vše se náhle a znenadání 

změnilo, když s rodiči oslavil první rok. Lékaři našli na jeho mozku 

nádor, který utlačuje oční nervy. Zlý sen neklepe na dveře, ani se 

neohlásí s předstihem. František postupně přicházel o zrak, onko-

logové mu dávali tři měsíce života. Společnými silami odborného 

lékaře a láskyplných rodičů se chlapečkovi podařilo nad zákeřnou 

nemocí zvítězit, i když už nikdy neuvidí jejich tváře. Nyní, ve svých 

jedenácti letech, navštěvuje základní školu pro nevidomé v Brně. 

Světluška Františkovi přispěla částkou 15 390 Kč na tandemové 

kolo, díky kterému může František o víkendu jezdit s tatínkem na 

výlety a zvýšit tak svou pohybovou aktivitu, ke které vzhledem ke 

svému handicapu nemá jinak příliš mnoho příležitostí. 

SABKA: KDYŽ PODZIM 

ZTRATÍ BARVY 
Ročně u nás onemocní cukrovkou 50 000 lidí, 1 000 lidí v dů-

sledku této nemoci oslepne. Cukrovka je nejčastější příčinou 

slepoty získané v dospělosti. Ve vyspělých zemích postihuje cuk-

rovka přibližně čtyři až šest procent populace, u nás trpí diabetem 

bohužel až 9 procent lidí a čísla neustále stoupají. Světluška neumí 

tento otřesný fakt zvrátit, může jen dopady této závažné nemoci 

zmírnit. Podzim našeho života si představujeme barevný, obklo-

pení vnoučaty a lidmi, které máme rádi, někteří na zahrádce, jiní 

cestováním či na rybách… Nikdo z nás nemyslí na to, že scénář, 

který si maluje, může zcela postrádat barvy a možná i světlo. 

Jednou z těch, koho cukrovka připravila o zrak, je i paní Sabka M. 

z Plzně. Je jí 74 let, žije sama, a protože je v posledních letech hla-

dina cukru v její krvi velmi vysoká, prakticky neustále ji musí sle-

dovat a přizpůsobovat tomu inzulín. Pravidelná kontrola hladiny 
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glykémie vyžaduje velkou spotřebu proužků do glukometru, na 

které paní Sabce už nezbývají peníze z důchodu. Světluška jí proto 

přispívá pátým rokem na měřicí proužky částkou 2 800 Kč. 

DŮSTOJNÝ PODZIM 

ŽIVOTA PRO EVU
Také paní Evu B. z Prostějova postihla cukrovka. Nevidí již 40 let, 

dnes je jí 72 a už nemá žádné blízké příbuzné. Každoroční příspě-

vek od Světlušky ve výši 45 000 Kč na osobního asistenta je pro 

ní jedinou záchranou, jak žít samostatně ve své domácnosti, nikoli 

v ústavu. „Bez pomoci osobní asistentky nedokážu sama nakoupit, 

nevidím na ceny, v domácnosti mi asistentka pomáhá v podstatě se 

všemi pracemi, pomáhá při přípravě stravy, kontroluje ošacení, prádlo, 

pomáhá s úklidem a v neposlední řadě je mi společnicí na vycházkách, 

návštěvách lékaře nebo návštěvách kulturních a společenských akcí. 

Asistentka mi předčítá z novin a vyřizuje za mne korespondenci. Za 

tuto pomoc Vám moc děkuji,“ napsala Světlušce paní Eva. Každý má 

právo na důstojný podzim života. Jsme moc rádi, že paní Eva může 

svůj podzim strávit v místě, které je jejímu srdci blízké – doma.

SVĚT POZNANÝ HMATEM 
O lidech se zrakovým postižením se mnohdy říká, že mají oči 

ukryté v dlaních. O Aleně to platí dvojnásob. Své dlaně používá 

nejen ke „čtení světa“, který ji obklopuje. Samotné informace jí 

nestačily, toužila vnímat jeho krásy a toužila je i sama vytvářet. 

Svůj sen si jednatřicetiletá nevidomá Alena splnila studiem speci-

ální Axmanovy techniky modelování. Prostřednictvím vlastních 

příběhů z hlíny teď otevírá dveře do míst, která nikdy neuvidíte, 

podobně jako Alena nikdy neuvidí úžas v očích člověka prohlížejí-

cího si její sochu; a přesto díky ní ona místa můžete navštívit. 

Axmanova technika modelování v Tasově Alenu nenaučila pouze 

modelovat sochy či vyrábět užitkovou keramiku. Díky škole, na 

jejíž studium jí Světluška přispěla, bude jednou jako lektorka učit 

další lidi se zdravotním postižením. Věříme, že příspěvek od Svět-

lušky ve výši 66 200 Kč tak pomůže k samostatnějšímu životu 

a lepšímu uplatnění v práci nejen Aleně, ale i dalším lidem, kteří 

stejně jako ona krásy světa vidět nemohou, ale mohou jej pozná-

vat hmatem. Alena, byť sama nevidí, se stala Světluškou, která 

provází ostatní zrakově postižené na jejich cestě tmou.

MLUVICÍ POČÍTAČ 

PRO LUKÁŠE 

Založit rodinu a mít smysluplné zaměstnání. Celkem obyčejná 

přání, řeknete si, kdo by je neměl. Dva základní pilíře našeho 

života… A přesto mohou být pro někoho jiného nedosažitel-

ným snem. 75 procent lidí se zrakovým postižením je v České 

republice bez práce. Nevidomí patří mezi skupinu s nejmenšími 

šancemi, a to mnohdy i přesto, že mají patřičné vzdělání a zkuše-

nosti. Většina zaměstnavatelů neví, co může od člověka se zrako-

vým postižením čekat, nevidomého potkali maximálně na ulici.

Není to jen jejich vina. Donedávna vyrůstali lidé se zrakovým 

handicapem ve speciálních zařízeních. Integrace lidí s postižením 

do společnosti je otázkou posledních let. Navíc tradiční zaměst-

nání jako košíkář, kartáčník či práce telefonisty jsou na ústupu. 

Klasické telefonní ústředny nahrazují digitální, zboží se dováží 

z Číny, je tak levnější. V současné době nevidomí nejčastěji na-

cházejí uplatnění jako ladiči hudebních nástrojů, učitelé hudby, 

maséři, konzultanti. Jsou mezi nimi ale i IT specialisté, právníci, 

lektoři, koordinátoři… 

Sedmadvacetiletý Lukáš má už jen zbytky zraku, který se kaž-

dým dnem zhoršuje, přesto patří mezi ty šťastnější. Má práci, 

a navíc velmi zajímavou: pracuje jako lektor výpočetní techniky. 

Jeho zaměstnání je náročné, vyžaduje neustálé další vzdělávání, 

domácí přípravu, ale i administrativní činnosti. Na Světlušku se 

obrátil s žádostí o příspěvek na speciálně upravený počítač se 

softwarem, který umí nahlas přečíst obrazovku a navíc ji pomocí 

zařízení, které se jmenuje braillský řádek, „vyťukat“ v bodovém 

písmu do prstů rukou. Jeho pořízení zcela převyšuje Lukášovy fi -

nanční možnosti, ke své práci jej však nutně potřebuje. Světluška 

mu přispěla částkou 17 800 Kč.
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ČTYŘI PŘÍBĚHY…

Čtyři příběhy, které spojuje více než „tma v očích rozpitá,“ jak 

zpívá v Písni pro Světlušku Radim Vojtek s Anetou Langerovou. 

Na následujících stránkách vám představíme čtyři mladé lidi: dvě 

slečny a dva mladé muže. Společného toho mají mnohem více, 

než se na první pohled zdá. 

Jsou odvážní, talentovaní, zapálení, bezprostřední… Do věcí se 

pouští s odhodláním; ztrátu zraku jakoby vyvažovala houževna-

tost, která se jen tak nevidí. Jsou svědectvím, že život ztrátou 

zraku nekončí.

V České republice však stále žije mnoho lidí se zrakovým postiže-

ním, kteří se neumí samostatně pohybovat s bílou holí a neodváží 

se opustit zdi svého domova. Je zřejmé, že Světluška nepodpo-

ruje jen ty talentované. Právě ti lidé, kteří ještě nenalezli jistotu 

ve tmě, Světlušku potřebují nejvíce.

Následující příběhy mohou být inspirací pro všechny, kteří se ke 

svému prvnímu kroku na cestě k umění života ve tmě teprve od-

hodlávají. A že je to dlouhá nekončící cesta…

Ráchel, Robík, Šárka a Roman mají ještě jednu věc společnou. 

Všem čtyřem už někdy Světluška pomohla. Teď pomáhají oni 

Světlušce, aniž by je Světluška musela žádat. Radost z darování 

je často mnohonásobně větší než radost obdarovaného a stejně 

tak opravdu obdarovaný může být jen ten, kdo již někdy v životě 

něco daroval. Kdo poznal půvab vděku, přestane být pouhým pří-

jemcem. Byť by mohl darovat jen sám sebe. Život je nepřetržitý 

a mnohotvárný řetězec dávání a přijímání… Děkujeme všem těm, 

kterým Světluška někdy posvítila na cestu, že teď svítí se Světluš-

kou dalším, kteří to potřebují.

Martina Kaderková

RÁCHEL – KURÁŽ 

V NEOBYČEJNÉM BALENÍ 

„A dalším hostem dnešního večera jsou Ready Kirken,“ zavolala s ne-

obyčejnou kuráží a kouzlem tehdy ještě dívenka Ráchelka do 

zaplněné Lucerny. Možná to pro jednou mohla být i výhoda, že 

nevidí. Nemohly ji tak znejistit tisíce tváří, které na ni, plny očeká-

vání, upíraly zrak. Sklidila obrovský potlesk od diváků v sále a bez-

pochyby též od diváků benefi čního koncertu Aneta pro Světlušku 

u obrazovek ČT a posluchačů u rozhlasových přijímačů. 

Od té doby uběhlo pět let. Z Ráchelky vyrostla mladá energická 

slečna, stejně přímočará jako dříve, se stále stejným podmanivým 

osobním kouzlem a zaujetím pro vše, do čeho se pustí. „Nevím, jak 

to Ráchel dělá, ale každé ráno vstává s dobrou náladou, nikdy nevstala 

zamračená, je to můj nabíječ,“ prozradila Světlušce kdysi dávno její ma-

minka. Ráchel přitom žije sama jen s maminkou a dvěma sourozenci, 

kteří, na rozdíl od ní, vidí. Mohlo by se tedy zdát, že jí starosti občas 

přinesou „zamračeno“, Ráchel to však vidí jinak. 

 Nikdy neviděla, a možná proto bere jako přirozenost, že ke stu-

diu potřebuje ozvučený počítač, že píše všemi deseti a že knihy, 

které nemá v braillu, si naskenuje a přečte pomocí hlasového vý-

stupu. Je to zkrátka šikovná a všestranně nadaná slečna. Učí se 

anglicky a fi nsky, ale její největší talent tkví v muzikálnosti. 

Světluška provází Ráchel už mnoho let. Mimo jiné jí přispěla na 

osobního asistenta, aby ještě jako školačka mohla navštěvovat inte-

grovanou běžnou školu, později Hudební gymnázium Jana Nerudy, 

kde je studium obtížné i pro vidící studenty, natož pro nevidomou 

klavíristku, která se musí učit notopis v braillu nebo zpaměti. Svět-

luška jí v minulosti také přispěla na nejrůznější speciální pomůcky, 

jako je mluvicí notebook a elektronický zápisník, ale také na za-

koupení akordeonu, který si Ráchelka moc přála, jelikož chtěla 

u táboráku hrát a zpívat pro své kamarády. Nyní Ráchel studuje na 

Konzervatoři Jana Deyla hru na klavír a zpěv, a patří mezi dalších 

15 stipendistů, kterým Světluška v roce 2008 poskytla studijní sti-

pendium. Stipendium pro Ráchel bylo ve výši 30 000 Kč.
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RENESANČNÍ ROBÍK: 

NEHASIT, HOŘÍM!
Jedenáctiletý Robík je renesanční bytost. Těžko říct, zda by byl 

stejný, kdyby viděl. Největší zlom v jeho životě nastal, když mu 

bylo sedm. Tehdy dostal svůj první počítač s hlasovým výstupem, 

a to je opravdová brána do světa. Zatímco děti, které vidí, po-

užívají počítač převážně k hraní her, nevidící děti doslova hltají 

svět, který jim byl dosud utajen. Robík je mimo jiné i zapálený ra-

dioamatér, ví přesně, na kterých stránkách a kdy vysílá americký 

a polský jidiš, kde a kdy balkánské rádio… Když mu bylo 9 let, 

moderoval spolu s Danielou Brůhovou Tmavomodrý svět, spe-

ciální celodenní vysílání ČRo 2 – Praha u příležitosti 100. výročí 

narození Jaroslava Ježka. Vedl si báječně.

Kromě rádií a hracích strojů, na které se chodí dívat dlaněmi do 

Muzea hracích strojů, sbírá nářečí. Má doma bezpočet mp3 nahrávek 

a gramofonových desek… S jistotou rozezná jakékoli nářečí v Če-

chách a na Moravě, a dokonce i na Slovensku. Není divu, jako mnoho 

nevidomých má absolutní hudební sluch. Se svou „vlakovou tetou“ 

projezdil křížem krážem Českou republiku; ví, jak jdou za sebou sta-

nice na vlakových trasách; pamatuje si jednotlivá hlášení a dokonce 

ví, kdo je namluvil. Pokud vás to udivuje, pak vás překvapí i to, že se 

je nenaučil zpaměti. „Má jen velmi dobře vytrénovanou paměť. Není 

nijak výjimečný, je to nutnost,“ říká skromně jeho maminka. „Logika, 

paměť – to všechno funguje u člověka, který se narodil nevidící, jinak. 

Prostě více trénují hlavu, protože musí.“ dodává. 

V něčem ale Robík rozhodně vyniká, to si vymluvit nedám. Má 

veliké hudební nadání. Sotva v roce stál, už zkoušel klapky klavíru; 

přitahovaly ho jako magnet. V roce a půl uměl zahrát první me-

lodii, ve třech se učil noty. Dnes chodí pilovat techniku k učiteli 

Konzervatoře Jana Deyla. „Improvizaci by mohl učit Robík mě“, žer-

tuje jeden z jeho učitelů. Robík totiž začal chodit na improvizaci 

už ve čtyřech letech. Učit se notopis v Braillu zpaměti není nic 

pro něj. „Nejraději hraju jen tak, bez not,“ tvrdí Robík.

Nezůstal ale jen u klavíru. Když mu bylo sedm, zamiloval se do 

Dědka s cibulí od Radůzy a přes léto se naučil hrát na akordeon. 

„…hořím pro všechny svoje koníčky a taky lidi, které mám rád. Hořet 

podle mě znamená žít,“ vášnivě vysvětluje Robík v dokumentu ČT 

s názvem Nehasit, hořím. Tato věta jej vystihuje snad nejlépe. 

Prostě zahořel pro akordeon, a tak hrál a hrál…

Robíkovo první setkání se Světluškou se odehrálo před šesti lety 

na absolventském koncertě Společnosti pro ranou péči. Robík 

zpíval skladbu od Zuzany Navarové a doprovázel se přitom na 

klavír. Nebylo by na tom nic tak dechberoucího, kdyby mu nebylo 

šest let a neimprovizoval na klavír jako zkušený jazzman. Od té 

doby jej Světluška provází, když ji Robík potřebuje.

Přispěla mu již na osobní asistenci, na rozvoj talentu a v posled-

ním roce 2008 na přepis učebnic do Braillova písma (30 000 Kč). 

Robík má za sebou mnoho úspěchů, například získal prestižní 

Zlatý oříšek pro talentované děti, pan Suchý ho angažoval do 

divadla Semafor, kde se v rámci Vánočních přestavení stal hvěz-

dou, která okouzlila diváky svým temperamentem a bezpro-

středností, s Jardou Duškem zase absolvoval České lvy… Přesto 

je maminka Robíka při zemi a pořád opakuje: „Hlavně aby byl 

Robík šťastný, ať dělá cokoli. Vůbec to nemusí být muzika.“

Teď Robík studuje italskou školu a brzy půjde na gymnázium. Pře-

jeme mu v jeho životě totéž co jeho maminka… 
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ŠÁRKA: CHTĚLA BYCH 

POMÁHAT LIDEM TÍM, 

CO JSEM SE NAUČILA… 
„Naši mě vychovávali, jako bych viděla,“ začíná své vyprávění Šárka. 

„Mám ještě bratra, že nevidím se doma neřešilo, musela jsem uklí-

zet, vysávat, všechno stejně jako on.“ Dnes je za to Šárka rodičům 

vděčná, taková průprava se do života hodí. Maminka je oční lé-

kařka, tatínek byl pediatr. Když se Šárka narodila, už v porodnici 

si lékaři a rodiče všimli něčeho zvláštního v jejích očích. Záhy se 

u Šárky prokázala kombinace šedého a zeleného zákalu. Násle-

dovalo několik operací, ale marně. Ve třech letech malá culíkatá 

Šárka oslepla úplně. „Pamatuji si barvy. Nejraději mám fi alovou, při-

pomíná mi ametyst, můj kámen,“ říká dnes pětadvacetiletá Šárka 

a na sobě má fi alové šaty.

Pochází z Brna, kde v šesti letech nastoupila do speciální školy 

Hlinky – patřila mezi ty šťastnější děti, které nemusí od první 

třídy na internát a které své rodiče vídají každý den, ne jen o ví-

kendech. 

Když přišel čas střední školy, vybrala si gymnázium. Začít chodit 

do školy s vidícími spolužáky byla pro ni výzva. Neměla asistenta, 

jak je to běžné dnes. Všechno musela zvládat sama. „Naučili nás, 

jak se orientovat na chodbách školy, v matematice mi obrázky vysvět-

lila paní učitelka,“ říká Šárka. „Chtěla jsem chodit do školy s vidícími 

dětmi, celý život přece strávím s lidmi, kteří vidí. Tak proč to odkládat,“ 

dodává. Zároveň ale přiznává, že mnoho vidících přátel ve škole 

neměla. Do školy chodili další tři nevidomí, se kterými se skama-

rádila. Mnohem později pak v jednom z nich našla svou životní 

lásku.

Ráda studovala, ale ještě raději hrála na klavír či akordeon a zpí-

vala. Hudba byla, a ostatně stále je, odmalička její vášní. Tou-

žila se dostat na Konzervatoř Jana Deyla, ale přišla další životní 

zkouška. Přílišným namáháním zápěstí Šárka získala vracející se 

zánět šlach. A protože chtěla zůstat hudbě blízko, rozhodla se 

studovat hudební výchovu a angličtinu na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity. Souběžně studovala i psychologii na fi -

lozofi cké fakultě.

S přípravou na přijímačky jí, stejně jako dalším vysokoškolským 

studentům, pomáhalo Centrum pro studenty se specifi ckými po-

třebami Teiresiás. „Pomohli mi získat otázky v elektronické podobě, 

obstarali přepisy studijní látky do bodového písma,“ vzpomíná Šárka.

Při samotném studiu pak už Šárce pomáhala Světluška. Šárka totiž 

byla jedním z desítek stipendistů, kterým poskytuje Světluška na stu-

dijní potřeby nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč na školní rok.

Šárka také neváhala pomoci Světlušce a podílela se na sestavování 

týmu pro úplně první Kavárnu POTMĚ v roce 2006. Sama se pak 

tří kaváren účastnila jako číšnice. „Dalo mi to hodně, protože ráda 

komunikuji s lidmi. Vyzkoušela jsem si práci, kterou bych jako nevidomá 

běžně dělat nemohla. Taky se mi líbilo to, že mohu zažít, jaké to je, když 

je na mé pomoci závislý někdo jiný… Obvykle totiž pomáhají lidé mně. 

Ve tmě kavárny to bylo naopak. Očima pro vidící jsme byli my, nevidomí,“ 

popisuje svůj zážitek z práce v temné kavárně Šárka.

Dnes je Šárka bakalářkou dvou fakult Masarykovy univerzity, kde 

pokračuje ve studiu psychologie, které se chce nadále věnovat. 

I proto začala navštěvovat Institut aromaterapie. „Ráda bych 

pomáhala lidem tím, že v praxi jednou skloubím aromaterapii s psy-
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chologií,“ objasňuje, proč se kromě dvou fakult rozhodla ještě pro 

výukový kurs aromaterapie.

Už rok bydlí se svým přítelem, který také nevidí. „Hrozně ráda 

vařím,“ říká Šárka. „Peču buchty, válím těsto, prostě všechno. Když 

jsme spolu loni začali bydlet, zkusila jsem, jestli zvládnu sama uvařit 

guláš. Matějovi to chutnalo a mně taky, od té doby je to můj koníček. 

Neumím se odbýt rohlíkem, vždycky si uvařím,“ vypráví.

Šárka má životní elán, který je jí možné závidět, ráda se směje 

a při povídání s ní člověk snadno zapomene, že vás nevidí…

P.S.: Světluška a Šárka si pomáhají navzájem. Na podzim 2008, 

když jí skončilo stipendium, jako čestná členka grantové komise 

v braillu přečetla a ohodnotila stovku žádosti neziskových orga-

nizací a jednotlivců o nadační příspěvek ze sbírky Světluška. Roz-

hodovat, komu budou peníze přiděleny, je zodpovědná a náročná 

práce. Samozřejmě bez nároku na fi nanční odměnu. „Chtěla jsem 

poznat Světlušku z jiné strany. Teď, když už vím, kam přesně peníze 

ze sbírky jdou a jak je těžké o tom rozhodovat, ráda doporučuji Svět-

lušku lidem, kteří chtějí pomoci. Mám jistotu, že v případě Světlušky 

jdou peníze na dobrou věc…“

ROMAN: ČLOVĚK BY SI MĚL 

ZKUSIT, NA CO STAČÍ
Je horké srpnové odpoledne a Roman mi čte svou nejoblíbenější pa-

sáž z knížky Alchymista: „A když se tito lidé setkají a jejich zrak se zkříží, 

všechno minulé i budoucí ztrácí jakýkoli význam a existuje jen ta chvíle 

a ta neuvěřitelná jistota, že všechno pod sluncem je psáno touž Rukou. 

Rukou, která probouzí Lásku a která pro každého, kdo pod sluncem pra-

cuje, odpočívá a hledá poklady, stvořila duši jemu blízkou. Jinak by sny lid-

ského rodu neměly žádný smysl.“ Pozorně jej poslouchám a on pokra-

čuje: „Ale prakticky celou knížkou prostupuje to, že když člověk po něčem 

opravdu touží, celý Vesmír se spojí, aby svůj sen dokázal uskutečnit.“

Přiznám se, že mě toto Romanovo vyprávění překvapilo. Je mu 26, 

působí velmi klidně a „srovnaně“. Znám jej jako zapáleného IT ma-

chra, člověka přes počítače, audionahrávky a všechno technické. 

Jenže člověk se musí pořád učit vidět více, než nám ostatní ukazují. 

A právě lidé, kteří se na svět nedívají očima, ale srdcem, by nás toho 

mohli mnohé naučit.
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Knížka jej inspirovala natolik, že se před čtyřmi lety vydal s ka-

marádem do Španělska na Montserrat. Klášter, který stojí na 

hoře po celá staletí, mu učaroval. Získal přesvědčení, že všechno 

na světě má svůj smysl a řád, a také jistou dávku vnitřního klidu.

Roman je z Brna, má starší sestru a mladšího bráchu. Že něco není 

v pořádku, toho si rodiče všimli, když měl sotva 14 dní. Lékaři po-

tvrdili zelený zákal; ve dvou měsících měl první operaci, ve třech 

letech poslední. Do 13 let viděl na pravé oko do jednoho metru, 

rozeznal barvy. V pubertě se oko zakalilo a dnes už nevidí nic. 

„Naši mi vždycky říkali, že člověk by si měl zkusit, na co stačí. A tak 

jsem jako dítě dělal všechno, co ostatní, lozil po stromech, jezdil na 

kole. Pravda, měl jsem sice otřes mozku, ale je to lepší, než kdyby mě 

naši úzkostlivě chránili a dnes bych si neuměl ani zalít kafe,“ vypráví 

Roman. Má kamaráda, který zvládl doktorát, ale v běžném životě 

se bez cizí pomoci neobejde. „Není to jeho chyba. Leccos by si sám 

udělat chtěl, ale přehnaná starost rodičů mu v tom zabránila, teď už 

to jde těžko, i když tam ty předpoklady jsou. A to je problém mnoha 

lidí, kteří nevidí,“ otevřeně pojmenovává problémy, kterým čelí 

nevidomí.

O Romanovi rozhodně nemůže nikdo říct, že je nesamostatný. 

Pravidelně se vydává na koncerty své oblíbené zpěvačky Anety 

Langerové v různých koutech České republiky. „Je to vždycky 

velké dobrodružství, jestli tam dojedu včas a najdu to.“ Jezdí s kama-

rádem, který mu pomáhá. Jako místopředseda fanklubu Anety 

naprogramoval fanklubácké internetové stránky.

Přes IT je opravdu odborník.

Už v deseti letech zkoušel programovat. Dostal Eureku, což byl 

první miniaturní počítač pro nevidomé, a protože na ní byl pro-

gramovací jazyk Basic, už po půl roce zkoušel přijít na kloub 

tomu, jak jsou naprogramovány hry pro nevidící.

Ve dvanácti dostal první opravdový počítač a poprvé si začal hrát 

se zvuky. Audioeditorování, které později vyústilo v DJing, se stalo 

jeho velkým koníčkem. Jeho DJ sety dokonce odvysílalo oblíbené 

brněnské rádio Krokodýl, a dodnes úspěšně zveřejňuje své „sety“ 

(namixované nahrávky) na speciálním serveru pro DJ’s.

Roman studuje Fakultu informačních technologií na Masarykově 

univerzitě a souběžně speciální pedagogiku. Již teď na částečný 

úvazek pracuje jako lektor zrakově postižených. Učí je, jak za-

cházet se speciálně upravenými počítači s hlasovým výstupem. 

Také testuje webové stránky, zda jsou přístupné pro lidi se zra-

kovým handicapem. „Obojí mě moc baví, až dostuduji, chtěl bych se 

tomu věnovat naplno, proto jsem si taky přibral tu speciální pedago-

giku,“ těší se Roman.

Světluška mu pomáhá studijním stipendiem ve výši 30 000 Kč na 

školní rok. Mimo jiné od Světlušky získal ozvučený mobil a něko-

likrát se zúčastnil Kavárny POTMĚ.

Z DOPISŮ SVĚTLUŠCE

Dovolte, 

abych Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze srdce poděko-

vala za nadační příspěvek na digitální zvětšovací lupu s hla-

sovým výstupem, laserovou tiskárnu a zaškolení. Ztratila 

jsem zrak před dvěma a půl lety zcela náhle a octla jsem se 

v izolaci. Díky Vám jsem si mohla pořídit zmíněné zrakové 

pomůcky, tím se mi znovu otevřel svět, mohu komunikovat, 

číst a psát. Mohla jsem se také vrátit ke svému koníčku 

výtvarného umění a získávat informace přes internet. Můj 

svět díky Vám zkrásněl a já se z toho velmi raduji. Stále pilně 

chodím do počítačového kurzu pro zrakově postižené, moc 

toho ještě neumím, ale moc mě to baví. Přeji Vám mnoho 

úspěchů ve Vaší velice prospěšné činnosti. 

Věra N., Praha 

Vážení, 

jsme velmi rádi za podporu, kterou našemu synovi poskyt-

nete. Jistě to vylepší jeho možnosti a zase trochu pomůže 

v našem úsilí o integraci a plnohodnotnému životu. Děku-

jeme. 

Šárka P., Rožnov pod Radhoštěm

TÝM SVĚTLUŠKY

Martina Kaderková – ředitelka

Šárka Jurásková – zástupkyně ředitelky

Jiřina Nachtmannová – vedoucí grantových programů

Milada Jašová – koordinátorka nadačních příspěvků, produkce

Ivana Jančová – vedoucí sbírkového dne (od 8/08) 

Jana Kotrabová – asistentka (od 8/08)

Spolupracovníci na projektech Nadačního fondu Českého rozhlasu (DPČ):

Veronika Musilová, Martina Kasalová, Alena Procházková, Kristýna Fialová, Anička Skoupá, Lucie Prokopová, 

Miloš Kejklíček, Pavel Bartoň, Jiří Mottl, Lucie Soukupová, Marie Payneová
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nejvýznamnější dárce

generální partner

partneři Kavárny POTMĚ

hlavní mediální partneři

dlouhodobí partneři

Generálním partnerem projektu Světluška byla v roce 2008 Finanční skupina AXA, která projekt podporuje již třetím rokem. 

Další poděkování patří Českému rozhlasu, zřizovateli NF ČRo.

Děkujeme za laskavou pomoc partnerům

Activa, AF BKK, Bistro Films, Camero Production, Centrum reklamy, C&T servis, Česká obec sokolská, Domy dětí a mládeže, 

Eclipse Print, Fontana Watercoolers, Fórum dárců, Grantis, Juteko, In Store Promotion, KROCEK CZ, Maspex Czech, Neoma, 

občanské sdružení Okamžik, Omega Plast, Ozrz, Pebal, Rayfi lm, Tiskárna Herbia, TK Obaly, Van Gillern.

partneři sbírkového dne

partneři koncertu pro Světlušku

partner pro tiskpartneři kalendáře pro Světlušku
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NEZISKOVÁ ORGANIZACE PROJEKT MÍSTO
 SCHVÁLENÝ 

PŘÍSPĚVEK 

ARPZDP v ČR, o.s., 

Klub Hornomlýnská 

Centrum FILIPOVKA – odlehčovací služba pro děti se 

zrakovým a kombinovaným postižením
Praha  300 000 Kč 

 ARPZDP v ČR, o.s., 

Klub Hornomlýnská 

Centrum FILIPOVKA – osobní asistence pro děti se 

zrakovým a kombinovaným postižením
Praha  200 000 Kč 

Asociace rodičů a přátel dětí 

nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.
Tactus.cz 2009 celostátní  100 000 Kč 

Asociace rodičů a přátel dětí 

nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.
Školní integrace celostátní  100 000 Kč 

Brailcom, o.p.s.
Vaše noviny prosím II – Ještě lepší Trafi ka pro nevidící 

a těžce zrakově postižené
celostátní  100 000 Kč 

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
VÝZVA – služba OASA – soustředěná osobní 

asistence u dětí s těžkým zdravotním postižením
Ostrava  150 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Plaváček 2009 celostátní  200 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Kadet a junior 2009 celostátní  150 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Šampion celostátní  80 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Žákovská goalballová liga 2009 celostátní  70 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Sportovní tábor 2009 celostátní  50 000 Kč 

Český svaz zrakově postižených 

sportovců
Plaváček 2008 celostátní  26 000 Kč 

DANETA, svépomocné sdružení rodičů 

a přátel zdravotně postižených dětí
Speciální pomůcky pro zrakově postižené a nevidomé Hradec Králové  12 000 Kč 

Klub přátel červenobílé hole

Nový obzor – osvětová a klubová činnost zaměřená 

na kulturně-výtvarnou činnost a poradenství 

pro hluchoslepé a zrakově postižené osoby 

s kombinovanou mentální vadou

celostátní  30 000 Kč 

Konzervatoř Jana Deyla a střední 

škola pro zrakově postižené

Studijně poznávací zájezd do Anglie pro studenty 

Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově 

postižené

celostátní  60 000 Kč 

LORM – Společnost pro hluchoslepé

Sociálně aktivizační služby pro osoby 

s hluchoslepotou:  edukačně rehabilitační pobyty 

a klubová setkání hluchoslepých

celostátní  600 000 Kč 

NEZISKOVÁ ORGANIZACE PROJEKT MÍSTO
 SCHVÁLENÝ 

PŘÍSPĚVEK 

LORM – Společnost pro hluchoslepé Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou celostátní  600 000 Kč 

LORM – Společnost pro hluchoslepé
Lormolympiáda – 2. ročník sportovní a dovednostní 

soutěže osob s hluchoslepotou
celostátní  40 000 Kč 

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE 

Praha 10
Dotýkáme se a poznáváme Praha  2 200 Kč 

Nadační fond Dětský úsměv při 

Dětském centru s komplexní péčí 

a podpůrnou rodinnou terapií

Muzikoterapie u dětí se zdravotně-sociálním 

postižením – u dětí s vážným zrakovým postižením
Praha  50 000 Kč 

Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé celostátní  300 000 Kč 

Občanské sdružení Apogeum
Prezentace fi lmů pro nevidomé v rámci akce Kavárna 

POTMĚ 2008 v Praze
Praha  53 500 Kč 

Občanské sdružení OÁZA 

Hodonín – středisko speciálních 

služeb

Festival Tolerance 2009 – 10. jubilejní ročník: 

přehlídka zájmové umělecké činnosti zrakově 

postižených občanů – ZUČ

Hodonín  30 000 Kč 

Občanské sdružení Oliva Neviděný svět II. Praha  10 000 Kč 

Občanské sdružení Oliva Neviděný svět Praha  7 000 Kč 

Občanské sdružení Trojka
Terapiemi ke zkvalitnění života zrakově 

a kombinovaně postižených dětí
Havlíčkův Brod  70 000 Kč 

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým Praha  550 000 Kč 

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých

Podpora kulturních aktivit osob s těžkým zrakovým 

postižením
celostátní  300 000 Kč 

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Vzdělávací, informační a poradenské centrum (VIPC) celostátní  200 000 Kč 

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Interaktivní zážitkové semináře pro žáky středních škol Praha  75 000 Kč 

Občanské sdružení Tandem Nápadník do biologie celostátní  68 000 Kč 

Občanské sdružení Tandem Sportem mezi ostatními celostátní  50 000 Kč 

Sdružení Slepíši Dlouhodobý osvětový projekt Hele lidi pro ZŠ a MŠ
Jihomoravský 

kraj
 130 000 Kč 

Společnost pro ranou péči Spolu 09 – týdenní kurz pro rodiny celostátní  200 000 Kč 

Společnost pro ranou péči Učíme děti dívat se celostátní  190 000 Kč 

Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace – světlo pro rodinu Brno  250 000 Kč 
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NEZISKOVÁ ORGANIZACE PROJEKT MÍSTO
 SCHVÁLENÝ 

PŘÍSPĚVEK 

Středisko rané péče SPRP České 

Budějovice
Znám a umím

Jihočeský kraj, 

Vysočina
 250 000 Kč 

Středisko rané péče SPRP Liberec Rozšíření prostor pro ambulantní programy

Liberecký, 

Královéhradecký, 

Ústecký kraj

 12 000 Kč 

Středisko rané péče SPRP Olomouc
Program stimulace zraku v rodinách Olomouckého 

a Zlínského kraje

Olomoucký, 

Zlínský kraj
 250 000 Kč 

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

postižením
Ostrava  300 000 Kč 

Středisko rané péče SPRP Plzeň Přijdeme až k vám
Plzeňský, 

Karlovarský kraj
 200 000 Kč 

Středisko rané péče SPRP Praha
Rozšíření služby – ambulantní stimulace zraku 

pro klienty Střediska SPRP Praha
Praha  200 000 Kč 

Škola Jaroslava Ježka pro zrakově 

postižené

Výměnný pobyt žáků mezi školami pro zrakově 

postižené v Praze a Edinburghu
celostátní  60 000 Kč 

TJ zrakově postižených 

ZORA PRAHA
Cyklistická aktivita zrakově postižených celostátní  20 000 Kč 

TJ zrakově postižených 

ZORA PRAHA 
Eskymování nevidomých Praha  8 400 Kč 

TJ ZRAPOS Opava
Velikonoční turnaj – XVI. ročník mezinárodního 

turnaje zrakově postižených sportovců v kuželkách
celostátní  15 000 Kč 

Tyfl o Vysočina Jihlava, o.p.s. Na vozíku k nevidomým Jihlava  40 000 Kč 

Tyfl ocentrum ČR, o.p.s.

Zřízení průvodcovské služby na území Karviné 

v rámci sociální rehabilitace zrakově postižených 

občanů

Karvinsko  20 000 Kč 

Základní škola a Mateřská 

škola Dříteň

Vybudování schodišťové plošiny pro 

tělesně postižené žáky
Dříteň  30 000 Kč 

Základní škola a mateřská škola 

pro tělesně postižené
Čteme s lupou Liberec  47 742 Kč 

ZŠ a MŠ Klíč Asistence u dívky s těžkým zrakovým postižením Česká Lípa  50 000 Kč 

ZŠ Dubá
SPONKA – Společně Pomáháme Nevidomým 

Kamarádům
Dubá  55 445 Kč 

ZŠ při Biskupském gymnáziu Krupka Integrace zrakově postižené žákyně Krupka  50 000 Kč
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JMÉNO / ODKUD PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
SCHVÁLENÝ 

PŘÍSPĚVEK

Alena B. z Prahy Mobilní telefon  1 000 Kč 

Alena K. z Frýdlantu Přepis učebnic do Braillova písma  20 000 Kč 

Alena S. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  12 350 Kč 

Alena S. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  1 000 Kč 

Aneta S. ze Senice na Hané Tandemové kolo  20 000 Kč 

Anna H. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  18 000 Kč 

Eva B. z Prostějova Osobní asistence  45 900 Kč 

František J. z Měřína Tandemové kolo  15 390 Kč 

Jan J. z Prahy Průvodcovské služby pro Evropské prázdniny hluchoslepých  4 000 Kč 

Jan M. ze Skalice nad Svitavou Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  24 000 Kč 

Jan Š. z Oslavan Vodicí pes  45 000 Kč 

Jana D. z Nechanic Paradrezurní jezdectví – trénink a pronájem jezdecké haly  20 000 Kč 

Jana H. z Prahy Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  12 400 Kč 

Jana V. z Hejnice Digitální zvětšovací TV lupa s hlasovým výstupem a tiskárna  25 000 Kč 

Jaroslava M. z Prahy Filtrové brýle Eschenbach  4 016 Kč 

Jiří E. z Blanska Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  5 000 Kč 

Jiří H. z Ústí nad Labem Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  12 650 Kč 

Jitka K. z Kladna Filtrační brýle se speciálním fi ltrem  5 030 Kč 

Josef Č. z Hodonína Tandemové kolo  19 875 Kč 

Kamil H. z Jihlavy Mechanický vozík Quickie Neon  20 000 Kč 

Kamila K. z Provodína Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  13 200 Kč 

Libuše P. z Kostelce nad Orlicí
Studijní stipendium v Mezinárodním centru Axmanovy techniky 

modelování pro zrakově postižené
 30 600 Kč 

Lucie Ch. z Brna Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  3 200 Kč 
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JMÉNO / ODKUD PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
SCHVÁLENÝ 

PŘÍSPĚVEK

Lukáš K. z Bučovic Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  2 650 Kč 

Lukáš L. z Olomouce Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem  17 800 Kč 

Marek D. z Prahy Studijní stáž – výuka angličtiny  22 500 Kč 

Marek K. z Mostu Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem a školení  25 000 Kč 

Marek M. z Bíliny Digitální TV lupa s hlasovým výstupem  9 372 Kč 

Markéta F. z Přerova Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  11 900 Kč 

Martin B. z Rýmařova Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 2008/2009  15 000 Kč 

Martin B. z Rýmařova Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  11 900 Kč 

Martin D. z Dvora Králové nad Labem Příčná fl étna  30 000 Kč 

Martin R. z České Třebové Asistenční služby pro studium speciální základní školy  14 400 Kč 

Martina K. z Lomnice Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  24 000 Kč 

Michaela K. z Nymburka Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  11 300 Kč 

Michaela K. z Nymburka Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  1 000 Kč 

Michaela K. z Velkého Března Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  15 000 Kč 

Michala L. z Brna Studijní stáž – výuka angličtiny  20 000 Kč 

Pavel N. z Prostějova Studijní stáž – výuka angličtiny  10 000 Kč 

Pavlína B. z Prahy Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 2008/2009  18 000 Kč 

Peter A. z Brna Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 2008/2009  15 000 Kč 

Peter A. z Brna Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  12 100 Kč 

Petr F. z Davle Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem  10 000 Kč 

Petr M. ze Skutče Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  14 900 Kč 

Petr M. ze Skutče Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  1 000 Kč 

Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  30 000 Kč 

Radim P. z Hořovic Digitální TV lupa  3 400 Kč 

JMÉNO / ODKUD PŘEDMĚT ŽÁDOSTI
SCHVÁLENÝ 

PŘÍSPĚVEK

Radka H. z Nové Včelnice Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  11 800 Kč 

Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium na 2. pololetí školního roku 2008/2009  15 000 Kč 

Renáta N. ze Stupna Filtrové brýle Eschenbach  2 000 Kč 

Renáta V. ze Štěpánkovic Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a digitální záznamník  13 024 Kč 

Roberto L. z Prahy Přepis učebnic do Braillova písma  30 000 Kč 

Roman K. z Brna Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  8 600 Kč 

Rostislav S. z Tovačova Bezpečnostní dveře  12 000 Kč 

Rostislav V. z Velkého Meziříčí Asistenční služby při integraci v mateřské škole  9 000 Kč 

Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru  2 800 Kč 

Simona B. z Rokytnice nad Jizerou Rozvoj prostorových a komunikačních dovedností – Kavárna POTMĚ  12 800 Kč 

Timea T. z Ostravy Studijní stipendium na školní rok 2008/2009  30 000 Kč 

Tomáš S. ze Světlé nad Sázavou Mimoškolní aktivity  24 000 Kč 

Václava T. z Tachlovic Průvodcovské služby pro Evropské prázdniny hluchoslepých  4 000 Kč 

Věra N. z Prahy
Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem, laserová tiskárna 

a zaškolení
 25 000 Kč 

Vítězslav J. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem  25 000 Kč 

Vladimír V. z Liberce Speciální brýle  6 767 Kč 

Vojtěch P. z Rožnova pod Radhoštěm Digitální piano Yamaha  25 000 Kč 

Vojtěch Š. z Boskovic Asistenční služby pro integraci na základní škole  30 000 Kč 

Vojtěch V. z Č. Třebové Tříkolka Loped  11 270 Kč 

Zdeňka B. z Kladna Kamerová TV lupa  4 900 Kč 

Zdeňka H. z Prahy Vodicí pes  10 000 Kč
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  Světluška 20082  |

PŘÍLOHY

I. Rozvaha v plném rozsahu

II. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

III. Příloha k účetní závěrce

PŘÍJEMCE ZPRÁVY

Příjemce zprávy:   Nadační fond Českého rozhlasu

Účetní jednotka:   Nadační fond Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, (dále jen společnost)

Právní forma:   nadační fond

IČ:    264 19 068

Hlavní předmět činnosti:  podpora oblasti sociální a zdravotní

    poskytování charitativní a humanitární pomoci

     podpora rozvoje kultury a všech forem umění, zvláště mladých talentovaných umělců ze  

sociálně slabých rodin či jinak hendicapovaných

     podpora rozvoje a rozšiřování vzdělávání, zejména modelových, průkopnických projektů a 

aktivit volného času zaměřených na děti a mládež 

Orgány nadačního fondu:  Správní rada (k 31. 12. 2008)

Mgr. Jiří Vejvoda   předseda správní rady

Ing. Libor Křivka   místopředseda správní rady

Karel Schwarzenberg   člen

Ing. Jiří Mikeš   člen

Prof.MUDr. Josef Koutecký, DrCs. člen

Ing. Václav Kasík   člen

Jana Černochová   člen

Ověřované období účetní závěrky: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Odpovědný auditor:   Ing. Ivana Jobánková, Jasanová 18, 637 00 Brno

    číslo osvědčení 1640
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ZPRÁVA O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku společnosti, tj. rozvahu k 31. 12. 2008, výkaz zisku a ztráty  za období od 1. 1. 2008 do 

31. 12. 2008 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá  statutární  orgán  společnosti. Sou-

částí  této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby 

neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané 

situaci přiměřené účetní odhady.

ODPOVĚDNOST AUDITORA

Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o audi-

torech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu 

s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní 

závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených 

v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné 

nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou re-

levantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, 

nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účet-

ních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření  výroku auditora.

VÝROK AUDITORA

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi nanční situace společnosti  k  31.12. 2008 a nákladů, 

výnosů a výsledku jejího hospodaření  za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum vyhotovení zprávy 

V Brně dne 1. 7. 2009        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        Auditor:  Ing. Ivana  Jobánková

        Jasanová 18, 637 00 BRNO

        číslo osvědčení 1640

  

  

  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auditor: Ing. Ivana Jobánkov
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PŘÍLOHA I. 

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU

Světluška  |  Nadační fond Českého rozhlasu
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dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Příloha č. 1

ROZVAHA

k 31. 12. 2008

(v tis. Kč)

Úč NO 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

IČ: 26419068

AKTIVA č. ř.
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 85 67

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 3

2. Software (013) 4

3. Ocenitelná práva (014) 5

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 7

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 323 372

1. Pozemky (031) 11

2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12

3. Stavby (021) 13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 323 372

5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 15

6. Základní stádo a tažná zvířata (026) 16

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 17

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 18
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9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 19

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 20

III. Dlouhodobý fi nanční majetek celkem 21 0 0

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 22

2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem (062) 23

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 24

4. Půjčky organizačním složkám (066) 25

5. Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 26

6. Ostatní dlouhodobý fi nanční majetek (069) 27

7. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek (043) 28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 29 -238 -305

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30

2. Oprávky k softwaru (073) 31

3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 32

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 34

6. Oprávky ke stavbám (081) 35

7.
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movit.věcí 

(082)
36 -238 -305

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 37

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 38

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 39

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 40

B. Krátkodobý majetek celkem 41 10 259 7 478

I. Zásoby celkem 42 1 747 1 725

1. Materiál na skladě (112) 43 1 747 1 725

2. Materiál na cestě (119) 44

3. Nedokončená výroba (121) 45

4. Polotovary vlastní výroby (122) 46

5. Výrobky (123) 47

6. Zvířata (124) 48
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7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 49

8. Zboží na cestě (139) 50

9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 51

II. Pohledávky celkem 52 0 0

1. Odběratelé (311) 53

2. Směnky k inkasu (312) 54

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55

4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 56

5. Ostatní pohledávky (315) 57

6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 58

7. Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřej.zdrav.poj. (336) 59

8. Daň z příjmů (341) 60

9. Ostatní přímé daně (342) 61

10. Daň z přidané hodnoty (343) 62

11. Ostatní daně a poplatky (345) 63

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64

13.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC 

(348)
65

14. Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66

15. Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67

16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68

17. Jiné pohledávky (378) 69

18. Dohadné účty aktivní (388) 70

19. Opravná položka k pohledávkám (391) 71

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 72 8 504 5 737

1. Pokladna (211) 73 75 240

2. Ceniny (213) 74

3. Účty v bankách (221) 75 8 429 5 497

4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 76

5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 77

6. Ostatní cenné papíry (256) 78
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7. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek (259) 79

8. Peníze na cestě (261) 80

IV. Jiná aktiva celkem 81 8 16

1. Náklady příštích období (381) 82 8 16

2. Příjmy příštích období (385) 83

3. Kursové rozdíly aktivní (386) 84

Aktíva celkem 85 10 344 7 545

PASIVA č. ř.
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 86 9 013 7 156

I. Jmění celkem 87 8 186 6 329

1.  Vlastní jmění (901) 88 73 73

2.  Fondy (911) 89 8 113 6 256

3.  Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 90

II. Výsledek hospodaření celkem 91 827 827

1.  Účet výsledku hospodaření (963) 92

2.  Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 93 271

3.  Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 94 556 827

B. Cizí zdroje celkem 95 1 331 389

I. Rezervy celkem  96 0 0

l.  Rezervy (941) 97

II. Dlouhodobé závazky celkem 98 0 0

1.  Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 99

2.  Emitované dluhopisy (953) 100

3.  Závazky z pronájmu (954) 101

4.  Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 102

5.  Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 103

6.  Dohadné účty pasivní (389) 104

7.  Ostatní dlouhodobé závazky (959) 105

III. Krátkodobé závazky celkem 106 1 331 389
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1.  Dodavatelé (321) 107 917 -1

2.  Směnky k úhradě (322) 108

3.  Přijaté zálohy (324) 109

4.  Ostatní závazky (325) 110

5.  Zaměstnanci (331) 111 130 115

6.  Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112

7.  Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdr. pojiš. (336) 113 91 77

8.  Daň z příjmů (341) 114

9.  Ostatní přímé daně (342) 115 36 13

10.  Daň z přidané hodnoty (343) 116

11.  Ostatní daně a poplatky (345) 117

12.  Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu (346) 118

13.  Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů úz. samospr. celků (348) 119

14.  Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 120

15.  Závazky k účastníkům sdružení (368) 121

16.  Závazky z pevných termínových operací (373) 122

17.  Jiné závazky (379) 123 91 106

18.  Krátkodobé bankovní úvěry (231) 124

19.  Eskontní úvěry (232) 125

20.  Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 126

21.  Vlastní dluhopisy (255) 127

22.  Dohadné účty pasivní (389) 128 66 79

23.  Ostatní krátkodobé fi nanční výpomoci (249) 129

IV. Jiná pasiva celkem 130 0 0

1.  Výdaje příštích období (383) 131

2.  Výnosy příštích období (384) 132

3.  Kursové rozdíly pasivní (387) 133

Pasiva celkem 134 10 344 7 545
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PŘÍLOHA II. 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU

Světluška  |  Nadační fond Českého rozhlasu
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dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Příloha č. I1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31. 12. 2008

(v tis. Kč)

Úč NO 1-01

Název a sídlo účetní jednotky

Nadační fond Českého rozhlasu

Vinohradská 12, 120 00 Praha 2

IČ: 26419068

Název ukazatele č. ř. za účetní období celkem

A. Náklady 1 hlavní činnost hospodářská činnost

I. Spotřebované nákupy celkem 2 1 071 0

1.  Spotřeba materiálu (501) 3 1 047

2.  Spotřeba energie (502) 4 24

3.  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5

4.  Prodané zboží (504) 6

II. Služby celkem 7 2 884 0

5.  Opravy a udržování (511) 8 33

6.  Cestovné (512) 9 3

7.  Náklady na reprezentaci (513) 10 36

8.  Ostatní služby (518) 11 2 812

III. Osobní náklady celkem 12 2 708 0

9.  Mzdové náklady (521) 13 2 065

10.  Zákonné sociální pojištění (524) 14 643

11.  Ostatní sociální pojištění (525) 15

12.  Zákonné sociální náklady (527) 16

13.  Ostatní sociální náklady (528) 17

IV. Daně a poplatky celkem 18 1 0

14.  Daň silniční (531) 19
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15.  Daň z nemovitostí (532) 20

16.  Ostatní daně a poplatky (538) 21 1

V. Ostatní náklady celkem 22 87 0

17.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23

18.  Ostatní pokuty a penále (542) 24

19.  Odpis nedobytné pohledávky (543) 25

20.  Úroky (544) 26

21.  Kursové ztráty (545) 27

22.  Dary (546) 28

23.  Manka a škody (548) 29

24.  Jiné ostatní náklady (549) 30 87

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 67 0

25.  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 67

26.
  Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm.a hmotn.

majetku (552)
33

27.  Prodané cenné papíry a podíly (553) 34

28.  Prodaný materiál (554) 35

29.  Tvorba rezerv (556) 36

30.  Tvorba opravných položek (559) 37

VIl. Poskytnuté příspěvky celkem 38 0 0

31.  Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 39

32.  Poskytnuté Členské příspěvky (582) 40

VlIl. Daň z příjmů celkem 41 0 0

33.  Dodatečné odvody daně z příjmů 42

Náklady celkem  43 6 818 0
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Název ukazatele č.ř. za účetní období celkem

B. Výnosy 44 hlavní činnost hospodářská činnost

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 0 10

1.  Tržby za vlastní výrobky (601) 46

2.  Tržby z prodeje služeb (602) 47 10

3.  Tržby za prodané zboží (604) 48

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49 0 0

4.  Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) 50

5.  Změna stavu zásob polotovarů (612) 51

6.  Změna stavu zásob výrobků (613) 52

7.  Změna stavu zvířat (614) 53

III. Aktivace celkem 54 0 0

8.  Aktivace materiálu a zboží (621) 55

9.  Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) 56

10.  Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 57

11.  Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58

IV. Ostatní výnosy celkem 59 4 122 0

12.  Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 60

13.  Ostatní pokuty a penále (642) 61

14.  Platby za odepsané pohledávky (643) 62

15.  Úroky (644) 63 9

16.  Kursové zisky (645) 64

17.  Zúčtování fondů (648) 65 4 087

18.  Jiné ostatní výnosy (649) 66 26

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 67 0 1

19.  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hm. majetku (652) 68

20.  Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 69

21.  Tržby z prodeje materiálu (654) 70 1

22.  Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku (655) 71

23.  Zúčtování rezerv (656) 72

24.  Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku (657) 73
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25.  Zúčtování opravných položek (659) 74

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 2 685 0

26.  Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 76

27.  Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 2 685

28.  Přijaté členské příspěvky (684) 78

VII. Provozní dotace celkem 79 0 0

29.  Provozní dotace (691) 80

Výnosy celkem 81 6 807 11

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 -11 11

34.  Daň z příjmů (591) 83 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 -11 11
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PŘÍLOHA III. 

PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ SOUČÁST 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2008

Světluška  |  Nadační fond Českého rozhlasu
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I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

I.1 Charakteristika Nadačního fondu 

Českého rozhlasu

Nadační fond Českého rozhlasu (dále „nadační fond“) 

byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného u Krajského 

obchodního soudu v Praze dne 15. prosince 2000 v oddílu N, 

vložce číslo 371. Jediným zřizovatelem je Český rozhlas. Sídlo 

nadačního fondu je v Praze 2, Vinohradská 12, PSČ 120 99.  

Posláním nadačního fondu je:

> podporovat oblasti sociální a zdravotní,

> poskytovat charitativní a humanitární pomoc,

>  podporovat rozvoj kultury a všech forem 

umění, zvláště mladé talentované umělce ze 

sociálně slabých rodin či jinak handicapované,

>  podporovat rozvoj a rozšiřování vzdělávání, 

zejména modelové, průkopnické projekty 

a aktivity volného času zaměřené na děti 

a mládež.

Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy čj. 

S-MHMP/303552/2006 nadační fond od 21.8.2006 pořádá 

veřejnou sbírku „SVĚTLUŠKA“, za účelem získání peněžitých 

příspěvků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým 

zrakovým postižením, a to shromažďováním příspěvků 

na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, 

pokladničkami, prodejem předmětů během Dne, kdy svítí 

Světlušky a v rámci projektu Kavárna POTMĚ, prodejem 

vstupenek, pronájmem telefonní linky dárcovských SMS.

I.2 Orgány Nadačního fondu Českého rozhlasu

Složení správní rady k 31. prosinci 2008 bylo následující (abecedně):

jméno funkce

Jana Černochová člen

Ing. Václav Kasík člen

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. člen

Ing. Libor Křivka
místopředseda 

správní rady

Ing. Jiří Mikeš člen

Karel Schwarzenberg člen

Mgr. Jiří Vejvoda předseda správní rady

Po odstoupení z členství ve správní radě paní Táni Fischerové 

k 8. 6. 2007 pracovala správní rada v průběhu roku 2008 

v neúplném složení (jedno místo člena neobsazeno), aniž by to 

jakkoli nepříznivě ovlivnilo její fungování.

Složení správní rady k 31. prosinci 2007 bylo následující (abecedně):

jméno funkce

Jana Černochová člen

Taťána Fisherová ( do 8.6.2007) člen

Ing. Václav Kasík člen

Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc. člen

Ing. Libor Křivka
místopředseda 

správní rady

Ing. Jiří Mikeš člen

Karel Schwarzenberg člen

Mgr. Jiří Vejvoda předseda správní rady

V průběhu roku 2007 odstoupila z členství ve správní radě 

Taťána Fischerová k 8.6.2007.
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O zápis změn v nadačním rejstříku (ke kterým došlo 

i v průběhu roku 2006) bylo požadováno v závěru roku 2007, 

ale kvůli formálním náležitostem jejich zápis k 31. 12. 2007 

proveden nebyl.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2008 bylo následující:

jméno funkce

Věra Čapková člen

JUDr. Ing. Daniel Srnec člen

Dozorčí rada pracovala v roce 2008 po rezignaci její 

předsedkyně paní Ing. Petry Pospíšilové v předchozím roce 

v neúplném složení, aniž by to mělo podstatný vliv na její 

činnost.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007 bylo následující:

jméno funkce

Věra Čapková člen

JUDr. Ing. Daniel Srnec člen

Dozorčí rada pracovala v roce 2007 po rezignaci její 

předsedkyně paní Ing. Petry Pospíšilové v neúplném složení.

II.   ÚČETNÍ METODY 

A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

II.1  Základní zásady vedení účetnictví

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla připravena podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů, 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 platných v České republice. 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu 

o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve 

věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad 

o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 

Rozvahovým dnem je 31. 12. 2008 a účetním obdobím 

je kalendářní rok 2008. Údaje v této účetní závěrce jsou 

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

uvedeno jinak. 

II.2   Přehled významných účetních 

pravidel a postupů

II.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek

Veškerý dlouhodobý hmotný majetek nabytý v průběhu běžného 

účetního období je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují 

cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související. Darovaný dlouhodobý hmotný majetek je oceněn 

reprodukční pořizovací cenou.

Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 

40 000 Kč je odepisován přímo do spotřeby.
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Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 000 Kč je odepisován 

zrychleně podle zařazení do jednotlivých daňových skupin. 

Účetní sazby jsou shodné se sazbami odpočitatelnými 

pro daňové účely.

II.2.2 Pohledávky

Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené 

o opravnou položku. Účetní postupy pro nevýdělečné 

organizace umožňují pouze tvorbu opravných položek dle 

zákona o daních z příjmů, a to pouze u pohledávek vzniklých 

z titulu zdaňované (vedlejší) činnosti, což nemusí být v souladu 

se základní účetní zásadou opatrnosti.

II.2.3 Zásoby

Zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami. 

Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení 

včetně nákladů s pořízením souvisejících, např. dopravné, 

pojistné, apod.

II.2.4 Nadační dary

Nadační dary jsou přijímány na základě uzavřených darovacích 

smluv mezi nadačním fondem a dárci. Nadační dary určené 

na realizaci hlavní činnosti a účelově vázané na poskytování 

nadačních příspěvků se účtují do fondů nadačních darů. 

Nadační dary určené na správu fondu se účtují do výnosů. 

Okamžikem uskutečnění účetního případu v případě 

peněžních darů je den přijetí daru, v případě bezplatně přijaté 

služby a věcných plnění je den uzavření smlouvy. Bezplatně 

přijaté služby (darované služby) se dle své povahy zaúčtují na 

vrub příslušného nákladového účtu souvztažně ve prospěch 

výnosů. Celkové roční náklady na správu nadačního fondu 

nesmí podle statutu převýšit 30 % z ročně poskytnutých 

nadačních příspěvků.

II.2.5 Nadační příspěvky

Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě smluv 

o poskytnutí nadačních příspěvků uzavřených mezi nadačním 

fondem a příjemci nadačních příspěvků. Nadační příspěvky 

jsou poskytovány z fondů nadačních příspěvků.

II.2.6 Sledování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady nadačního fondu jsou sledovány odděleně 

za jednotlivé činnosti, které jsou posláním nadačního fondu 

v souladu s jeho statutem. Tyto výnosy a náklady jsou 

vykázány v rámci hlavní činnosti. Odděleně jsou sledovány 

náklady na provoz nadačního fondu, které jsou uvedeny pod 

správní činností.

II.2.7 Událost po datu účetní závěrky

Dopad událostí, které nastanou mezi rozvahovým dnem 

a dnem podpisu účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech 

v případě, že tyto události poskytly doplňující informace 

o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem podpisu 

účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím 

skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky 

těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány 

v účetních výkazech.
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III.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

III.1  Dlouhodobý hmotný majetek

Reprodukční cena
1. 1. 2008

tis. Kč

Přírůstky

tis. Kč

Vyřazení

tis. Kč

31. 12. 2008

tis. Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 236 49 0 285

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 87 0 0 87

Celkem 323 49 0 372

Oprávky
1. 1. 2008 

tis. Kč

Přírůstky

tis. Kč

Vyřazení

tis. Kč

31. 12. 2008 

tis. Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 151 67 0 218

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 87 0 0 87

Celkem 238 67 0 305

Zůstatková hodnota 85 – – 67

V roce 2008 organizace pořídila dlouhodobý majetek v hodnotě 49 tis. Kč. Jednalo se o počítač TP X61s-TopS, 12,1” VGA, OS Windows.

III.2  Zásoby

31. 12. 2008 tis. Kč 1. 1. 2008 tis. Kč

Zásoby materiálu 1 725 1 747

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

Přívěsky s logem Světlušky  417 tis. Kč (k 1. 1. 2008  417 tis. Kč)

Hrnečky s logem Světlušky  70 tis. Kč (k 1. 1. 2008  29 tis. Kč)

Náramky s logem Světlušky  471 tis. Kč (k 1. 1. 2008  1 062 tis. Kč)

Benefi ční CD singly  222 tis. Kč (k 1. 1. 2008  222 tis. Kč)

Frisbee s logem Světlušky  7 tis. Kč (k 1. 1. 2008  8,5 tis. Kč)

Lynard s logem Světlušky  0,4 tis. Kč (k 1. 1. 2008  8 tis. Kč)

Pravítka  28,5 tis. Kč (k 1.1.2008  0 tis. Kč)
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Magnetka  291 tis. Kč (k 1. 1. 2008  0 tis. Kč)

Trička PF 47 tis Kč (k 1. 1. 2008  0 tis. Kč)

Kalendáře 170 tis. Kč (k 1. 1. 2008  0 tis. Kč)

Tykadla 0,6 tis. Kč (k 1. 1. 2008  0 tis. Kč)

CELKEM 1 725 tis. Kč (k 1. 1. 2008  1 747 tis. Kč) 

III.3  Vlastní jmění, fondy

Vlastní jmění

 (tis. Kč)

Fondy 

(tis. Kč)

Hospodářský 

výsledek (tis. Kč)

Vlastní zdroje 

celkem (tis. Kč)

Zůstatek k 1. 1. 2007 73 4 368 557 4 998

Přijaté dary – majetek – – – –

Přijaté nadační dary včetně bezplatně přijatých služeb – 17 777 – 17 777

Poskytnuté nadační příspěvky – -10 871 – -10 871

Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní 

činnosti včetně zúčtování bezplatně přijatých služeb
– -3 162 – -3 162

Hospodářský výsledek za běžné období – – 270 –

Zůstatek k 31. 12. 2007 73 8 112 827 9 013

Přijaté dary – majetek – – – –

Přijaté nadační dary a vrácené poskytnuté příspěvky – 9 929 – 9 929

Poskytnuté nadační příspěvky – -9 521 – -9 521

Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti – -2 264 – -2 264

Hospodářský výsledek za běžné období

Zůstatek k 31. 12. 2008 73 6 256 827 7 157

Položka Přijaté nadační dary a vrácené poskytnuté příspěvky zahrnuje přijaté dary, výtěžek z pořádání sbírky Světluška 

a další v roce 2008 ve výši 9 913 tis. Kč a vrácené příspěvky poskytnuté v minulých letech ve výši 16 tis. Kč. 

Dále nadační fond přijal bezplatně dary a ostatní nepeněžitá plnění na realizaci projektů a správu ve výši 2 685 tis. Kč. Tyto dary, 

bezplatně přijaté služby a věcná plnění jsou při přijetí zaúčtovány do nákladů souvztažně s příslušným účtem výnosů účtové skupiny 

68 – Přijaté příspěvky (viz bod II.2.4. Přílohy).
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Položka Přijaté nadační dary je nižší oproti předchozímu roku zejména proto, že na rozdíl od roku 2007 nezahrnuje bezplatně přijaté 

služby (bezplatně přijaté služby jsou zahrnuty v II.2.4. Přílohy), dále nezahrnuje dar (2 000 000 Kč) od generálního partnera Finanční 

skupiny AXA na realizaci projektu Světluška v roce 2008, neboť byl Nadačnímu fondu Českého rozhlasu zaslán již na konci prosinci 

roku 2007, tudíž byl v roce 2007 také zaúčtován.

Položka Čerpání zdrojů na úhradu nákladů z hlavní činnosti obsahuje použití prostředků na úhradu nákladů NF spojených 

s realizací projektů vztahujících se k hlavní činnosti v souladu s jeho statutem ve výši 2 264 tis. Kč.

Vlastní jmění ve výši 73 tis. Kč představuje majetkový vklad zřizovatele do nadačního fondu při jeho zřízení ve výši 5 tis. Kč a jiné 

majetkové dary v celkové hodnotě 68 tis. Kč. 

III.4  Přijaté dary, výtěžek sbírky, vyplacené prostředky

V roce 2008 nadační fond uspořádal veřejnou sbírku v rámci dlouhodobého projektu Světluška, pomocí které bylo vybráno  

9 382 743,94 Kč (ve výtěžku je zahrnuta částka 2 377 134 Kč za přijaté dárcovské DMS z roku 2007, která byla přijatá od Fóra dárců 

až v roce 2008, naopak není ve výtěžku zahrnuta částka 1 836 810 Kč za dárcovské DMS přijaté v listopadu a prosinci roku 2008, 

neboť tato částka byla zaslána na sbírkové konto Světlušky Fórem dárců až v roce 2009). 

III.4.1 Abecední přehled dárců a přijatých nadačních darů v roce 2008 nad 4 tisíce Kč

Dárce
Hodnota fi nančního 

daru (Kč)

Activa 50 000

Adée Tomáš 10 000

Anonymní dárce 5 000

Anonymní dárce 5 000

Anonymní dárce 5 000

Anonymní dárce 6 000

Anonymní dárce 8 667

Antušek Milan, Ing 5 000

Arkema, s.r.o. 10 000

Bříza Jan 10 000

con4PAS 10 000

ČD Telematika, a.s. 250 000

Česká obec Sokolská 34 650

Dárce
Hodnota fi nančního 

daru (Kč)

Český rozhlas 900 000

Dalecký Pavel 5 000

Dědek Jan 6 000

Derma plus 5 000

Doleček Oldřich 5 000

Domy, s.r.o. 25 000

Dostálová Jarmila 10 000

Ekogroup, o.s. 7 000

Escad Trade, s.r.o. 10 000

E-studio 10 000

Gajdůšek Petr 5 000

Gurka Josef 6 000

Gvozdek Martin 10 000

Dárce
Hodnota fi nančního 

daru (Kč)

Heršič Petr 20 000

Holická Ivana, Ing. 25 000

Holická Ivana, Ing. 10 000

Hostinský Jaroslav 8 000

Hydrometrics, s.r.o. 10 000

Ipsos Tambor 5 450

Ipsos Tambor 30 000

Jakubíček František 5 000

Jakubíčková Věra 5 000

Jandora Tomáš 10 000

Kahanek Václav 4 000

Kala Jan 43 458,50

Kašpar Roman 5 000

187x190_SV_VZ08_rozšířená_příloha_FIN_press.indd   Sec3:26187x190_SV_VZ08_rozšířená_příloha_FIN_press.indd   Sec3:26 12.7.2010   21:42:4012.7.2010   21:42:40



NF ČRo  |  Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2008   |  9

Dárce
Hodnota fi nančního 

daru  (Kč)

Kaucký Jan 14 000

Kirchner Petr 5 000

Klímková Zdeňka, Ing. 10 000

Knap Petr 5 000

Kocarková Kristina 5 000

Kohoutek Tomáš 10 000

Kolínská Anna 400 000

Koplová Bedřiška 8 000

Kotras Václav 5 000

Kovařík Tomáš 10 000

Kryl Petr, Ing. 5 000

Kuchyňka Petr 4 900

Kviderová Erika 5 000

Lighthouse mark. Sol. 10 000

Moosová Věra 50 000

Dárce
Hodnota fi nančního 

daru  (Kč)

Moravová Jana 20 000

NO+BL nábytek 21 000

Opršalová Milada 5 000

Paterová Aneta 5 000

Pavlíčková 5 000

Poledne Petr, JUDr. 10 000

Princip, a.s. 40 000

Princip, a.s. 40 000

Roztočilová Libuše 10 000

Rumian Luboš 10 000

Satrapa Pavel, Ing. 50 000

Seidlová Blanka 5 000

S-invest 10 000

Skanska CZ, a.s. 94 426,50

Sklenářová Marie 5 000

Dárce
Hodnota fi nančního 

daru  (Kč)

Slavík Pavel 10 000

Sodomková Drah. 5 000

Stenclová Irena 15 000

Strýček Aleš, Mgr. 5 000

Synthon, s.r.o. 6 000

Synthon, s.r.o. 10 000

Šilha Jiří 10 000

Šmajser Martin 10 000

Špic Jakub 4 000

Švábová Eva, Ing. 20 000

Towers Consulting, s.r.o. 20 000

Vácha Petr, Ing. 10 000

Zahrádka Lukáš 5 000

Žofka Pavel 200 000

CELKEM 2 801 552

Dárce
Hodnota darované 

služby (Kč)

ABEL-Computer, s.r.o. 5 117

ABEL-Computer, s.r.o. 6 070

COPY GENERAL, s.r.o. 56 408,84

Direct Parcel Distribution CZ, s.r.o. 192 617

Financia, a.s. 320 000

Dárce
Hodnota darované 

služby (Kč)

HERBIA, s.r.o. 5 296

RENTAL PRO, s.r.o. 74 884

Slater, s.r.o. 6 426

SVS, spol. s r.o. 200 000

CELKEM 866 818,84

III.4.2 Abecední přehled dárců a přijatých darů formou služeb v roce 2008
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III.4.3 Abecední přehled dárců a přijatých hmotných darů v roce 2008

III.4.4 Přehled vyplacených nadačních příspěvků v roce 2008 dle programů

Program Krok za krokem (projekty neziskových organizací)

Dárce
Hodnota hmotného 

daru (Kč)

ACTIVA, spol. s.r.o. 15 267,22

Ateliér Haškovec 11 781

ECOFOL, s.r.o. 668

Grantis s.r.o. 3 300

Fontana Watercoolers, s.r.o. 8 136,50

Gunnebo CZ, s.r.o. 6 500

Jelínek Jiří 34 760

Maspex Czech, s.r.o. 5 070

Model Obaly, a.s. 210 000

Model Obaly, a.s. 180 000

Dárce
Hodnota hmotného 

daru (Kč)

Obaly.cz 3 641

Ozrz, s.r.o. 5 944

PEBAL, s.r.o. 7 021

pietro fi lipi, s.r.o 54 212

RAYFILM, s.r.o. 2 297

Reklama Centrum, s.r.o. 3 620

Štorm František 8 500

VAN GILLERN, s.r.o. 27 371

CELKEM 588 088,72

Příjemce  nadačního příspěvku Název projektu
Vyplaceno 
2008  (Kč)

K proplacení 
2009  (Kč)

ARPZDP v ČR, o.s., 
Klub Hornomlýnská 

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

200 000 0

ARPZDP v ČR, o.s., 
Klub Hornomlýnská 

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

250 000 50 000

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

Školní integrace 100 000 0

Centrum pro rodinu 
a sociální péči o.s.

VÝZVA – služba OASA – soustředěná osobní asistence u dětí 
s těžkým zdravotním postižením

150 000 0

Český svaz zrakově 
postižených sportovců

Plaváček 2009 200 000 0

DANETA, svépomocné sdružení 
rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí

Speciální pomůcky pro zrakově postižené a nevidomé 12 000 0
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Dětský domov a MŠ speciální, 
Beroun

Zlepšení podmínek pro rozvoj dětí se zrakovým postižením 
a s hluchoslepotou

70 000 0

LORM – Společnost 
pro hluchoslepé

Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně 
rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých (2008)

200 000 0

LORM – Společnost 
pro hluchoslepé

Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou (2008) 200 000 0

LORM – Společnost 
pro hluchoslepé

Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou: edukačně 
rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých (2009)

500 000 100 000

LORM – Společnost 
pro hluchoslepé

Sociální rehabilitace pro osoby s hluchoslepotou (2009) 500 000 100 000

MAJÁČEK o.p.s.
Použití správné kvality světla ke zvýšení úrovně vidění u dětí 
s vícečetným, nejen zrakovým, postižením

100 000 0

MŠ a ZŠ speciální 
Diakonie ČCE Praha 10

Dotýkáme se a poznáváme 2 200 0

Nadační fond Dětský úsměv při 
Dětském centru s komplexní 
péčí a podpůrnou rodinnou 
terapií

Muzikoterapie u dětí se zdravotně-sociálním postižením – u dětí 
s vážným zrakovým postižením

50 000 0

Občanské sdružení Trojka
Terapiemi ke zkvalitnění života zrakově 
a kombinovaně postižených dětí

60 000 0

Okamžik – sdružení pro 
podporu nejen nevidomých

Sociálně aktivizační služby pro lidi se zrakovým postižením 200 000 0

Okamžik – sdružení pro 
podporu nejen nevidomých

Dobrovolnické centrum pomoci zrakově postiženým 450 000 100 000

os Tandem Nápadník do biologie 68 000 0

Společnost pro ranou péči Spolu 09 - týdenní kurz pro rodiny 200 000 0

Společnost pro ranou péči Učíme děti dívat se 190 000 0

Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace – světlo pro rodinu (2008) 50 000 0

Středisko rané péče SPRP Brno Zraková stimulace – světlo pro rodinu (2009) 200 000 50 000

Středisko rané péče 
SPRP České Budějovice

Znám a umím – poskytování kvalifi kovaného programu stimulace 
zraku dětem, funkční vyšetřování dětí ve středisku, poradenství 
a konzultace rodičům v domácím prostředí (2008)

50 000 0

Středisko rané péče 
SPRP České Budějovice

Znám a umím (2009) 200 000 50 000
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Středisko rané péče 
SPRP Liberec

Zkus to jinak 50 000 0

Středisko rané péče 
SPRP Olomouc

Program stimulace zraku v rodinách Olomouckého, 
Zlínského kraje (2008)

50 000 0

Středisko rané péče 
SPRP Olomouc

Program stimulace zraku v rodinách Olomouckého 
a Zlínského kraje (2009)

200 000 50 000

Středisko rané péče 
SPRP Ostrava

Rozvoj zrakového vnímání a kompenzačních schopností 
u dětí s těžkým zrakovým postižením

100 000 0

Středisko rané péče 
SPRP Ostrava

Rozvoj zrakového vnímání u dětí se zrakovým postižením 250 000 50 000

Středisko rané péče SPRP Plzeň Terénní podpora dětí v západních Čechách II. 50 000 0

Středisko rané péče SPRP Plzeň Přijdeme až k vám 200 000 0

Středisko rané péče SPRP Praha
Rozšíření služby – ambulantní stimulace zraku 
pro klienty Střediska SPRP Praha

150 000 50 000

Tyfl o Vysočina Jihlava, o.p.s. Zakoupení a užívání tiskárny Braillova slepeckého bodového písma 134 610 0

Tyfl ocentrum ČR, o.p.s.
Zřízení průvodcovské služby na území Karviné v rámci 
sociální rehabilitace zrakově postižených občanů

20 000 0

Základní škola a Mateřská škola 
Dříteň

Vybudování schodišťové plošiny pro tělesně postižené žáky 30 000 0

Základní škola a mateřská škola 
pro tělesně postižené

Čteme s lupou 47 742 0

ZŠ a MŠ Klíč, s.r.o. Asistence u dívky s těžkým zrakovým postižením 50 000 0

ZŠ Dubá SPONKA – Společně Pomáháme Nevidomým Kamarádům 55 445 0

ZŠ při Biskupském
gymnáziu Krupka

Integrace zrakově postižené žákyně 50 000 0

CELKEM 5 639 997 600 000

Program Krok za krokem (žádosti jednotlivců)

Příjemce  nadačního příspěvku Předmět žádosti
Vyplaceno 
2008  (Kč)

K proplacení 
2009  (Kč)

Andrea K. z Frýdlantu Přepis učebnic do Braillova písma 7 596,50 0

Aneta S. ze Senice na Hané Tandemové kolo 20 000 0

David K. z Pardubic Identifi kátor popisků 8 600 0
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Eva B. z Prostějova Osobní asistence (2008) 22 500 0

Eva B. z Prostějova Osobní asistence (2009) 22 950 22 950

Helena K. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a tiskárnou 24 000 0

Ivo B. z Prahy Digitální zápisník s hlasovým výstupem a školení 30 000 0

Jan J. z Prahy Průvodcovské služby pro Evropské prázdniny hluchoslepých 4 000 0

Jana H. z Ostravy Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem 30 000 0

Jana V. z Hejnice Digitální zvětšovací TV lupa s hlasovým výstupem a tiskárna 25 000 0

Jaromír Ž. z Hutiska – Solence Asistenční služby při studijních pobytech v roce 2007/2008 20 000 0

Jaroslava M. z Prahy Filtrové brýle Eschenbach 4 016 0

Jitka K. z Kladna Filtrační brýle se speciálním fi ltrem 5 030 0

Josef Č. z Hodonína Tandemové kolo 19 875 0

Kamil H. z Jihlavy Mechanický vozík Quickie Neon 20 000 0

Kamil S. z Přerova Pohybový přístroj MOTOmed viva2 20 000 0

Lukáš K. z Votic Speciální fi ltrové brýle 6 723 0

Lukáš L. z Olomouce Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem 17 800 0

Marcel D. z České Lípy Osobní asistence 2007/2008 35 000 0

Marek K. z Mostu Digitální čtecí zařízení s hlasovým a hmatovým výstupem a školení 25 000 0

Marek M. z Bíliny Digitální TV lupa s hlasovým výstupem 9 372 0

Martin R. z České Třebové Asistenční služby pro studium speciální základní školy 14 400 0

Matěj K. z Mostu Kamerová TV lupa 15 085 0

Michala L. z Brna Studijní stáž – výuka angličtiny 20 000 0

Ondřej Z. z Bernartic nad Odrou Osobní asistence 15 000 0

Radim Č. z Prahy Speciální fi ltrové brýle a lupa 1 726 0

Radim P. z Hořovic Digitální TV lupa 3 400 0

Renáta N. ze Stupna Filtrové brýle Eschenbach 2 000 0

Renáta V. ze Štěpánkovic Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a digitální záznamník 13 024 0

Roberto L. z Prahy Přepis učebnic do Braillova písma 10 000 0

Rostislav V. z Velkého Meziříčí Asistenční služby při integraci v mateřské škole 9 000 0

Tomáš V. z Brna Asistent pro lyžařský kurz a náčiní do tělesné výchovy 7 010 0

Václav F. z Prahy Počítač s hlasovým výstupem 4 000 0
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Václava T. z Tachlovic Průvodcovské služby pro Evropské prázdniny hluchoslepých 4 000 0

Věra N. z Prahy
Digitální zvětšovací lupa s hlasovým výstupem, laserová tiskárna 
a zaškolení

25 000 0

Věra V. z Prahy Digitální čtecí zařízení s hmatovým výstupem 25 000 0

Vojtěch Š. z Boskovic Asistenční služby pro integraci na základní škole 15 000 0

Vojtěch Š. z Boskovic Pedagogická asistence 15 000 15 000

Vojtěch V. z Č. Třebové Tříkolka Loped 11 270 0

Zdeněk K. z Prahy Software do digitálního čtecího zařízení s hlasovým výstupem 30 000 0

Zdeňka B. z Kladna Kamerová TV lupa 4 900 0

Zdeňka H. z Prahy Vodící pes 10 000 0

CELKEM 632 277,50 37 950

Program Člověk v nouzi  (žádosti jednotlivců)

Příjemce  nadačního příspěvku Předmět žádosti
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Lukáš V. z Prasklic Ubytování na internátu ve školním roce 2006/2007 a 2007/2008 21 228 0

Rostislav S. z Tovačova Bezpečnostní dveře 12 000 0

Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru (2008) 2 078,50 0

Sabka M. z Plzně Proužky do glukometru (2009) 2 799,60 0

CELKEM 38 106,10 0

Stipendijní program (žádosti jednotlivců)

Příjemce  nadačního příspěvku Předmět žádosti
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Alena S. z Opavy
Studijní stipendium v Mezinárodním centru 

Axmanovy techniky modelování pro zrakově postižené
11 200 0

Alena S. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 1 000

Anna H. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 8 000 0

Eliška M. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 30 000 0

Jan M. ze Skalice nad Svitavou Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 28 000 0
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Jan M. ze Skalice nad Svitavou Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 9 000 15 000

Libuše P. z Kostelce nad Orlicí
Studijní stipendium v Mezinárodním centru Axmanovy techniky 

modelování pro zrakově postižené
15 300 15 300

Marek D. z Prahy Studijní stáž – výuka angličtiny 22 500 0

Martin B. z Rýmařova Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 0

Martina K. z Lomnice Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 28 000 0

Martina K. z Lomnice Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 9 000 15 000

Matěj P. ze Slavkova u Brna Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 0

Michaela K. z Nymburku Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 0

Michaela K. z Velkého Března Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 15 000 0

Pavel N. z Prostějova Studijní stáž – výuka angličtiny 10 000 0

Peter A. z Brna Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 7 500 7 500

Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 30 000 0

Radek Ž. z Kaliště u Lipí Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 15 000 15 000

Ráchel S. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 0

Roman K. z Brna Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 0

Šárka L. z Brna Studijní stipendium na školní rok 2007/2008 15 000 0

Timea T. z Ostravy Studijní stipendium na školní rok 2008 30 000 0

CELKEM 373 500 68 800

Program Cesty ke společnému světu (projekty neziskových organizací)

Příjemce  nadačního příspěvku Název projektu
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Asociace rodičů a přátel dětí 

nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.
Tactus.cz 2009 100 000 0

Brailcom, o.p.s.
Vaše noviny prosím II – Ještě lepší Trafi ka pro nevidící 

a těžce zrakově postižené
50 000 50 000

Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé (2008) 100 000 0

Občanské sdružení Apogeum
Prezentace fi lmů pro nevidomé v rámci akce 

Kavárna Potmě 2008 v Praze
53 500 0
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Občanské sdružení Apogeum Filmy pro nevidomé (2009) 250 000 50 000

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých

Poradna pro otázky samostatného života lidí se zrakovým 

postižením
150 000 0

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Vzdělávací, informační a poradenské centrum (VIPC) 200 000 0

Okamžik – sdružení pro podporu 

nejen nevidomých
Interaktivní zážitkové semináře pro žáky středních škol 75 000 0

Sdružení Slepíši Dvouletý osvětový projekt HELE LIDI 50 000 0

Sdružení Slepíši Dlouhodobý osvětový projekt Hele lidi pro ZŠ a MŠ 130 000 0

CELKEM 1 158 500 100 000

Program Každý něco dokáže (projekty neziskových organizací)

Příjemce nadačního příspěvku Název projektu
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Český svaz zrakově 

postižených sportovců
Kadet a junior 2008 100 000 0

Český svaz zrakově 

postižených sportovců
Plaváček 2008 76 000 0

Český svaz zrakově 

postižených sportovců
Kadet a junior 2009 150 000 0

Český svaz zrakově 

postižených sportovců
Sportovní tábor 2009 50 000 0

Český svaz zrakově 

postižených sportovců
Šampion 80 000 0

Český svaz zrakově 

postižených sportovců
Žákovská goalballová liga 2009 70 000 0

Klub přátel červenobílé hole

Nový obzor – osvětová a klubová činnost zaměřená na kulturně-

výtvarnou činnost a poradenství pro hluchoslepé a zrakově 

postižené osoby s kombinovanou mentální vadou

30 000 0

Konzervatoř Jana Deyla a střední 

škola pro zrakově postižené

Studijně poznávací zájezd do Anglie pro studenty Konzervatoře 

Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené
60 000 0
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LORM – Společnost pro 

hluchoslepé
Lormolympiáda a 2. ročník Ceny Hieronyma Lorma 40 000 0

Občanské sdružení OÁZA 

Hodonín – středisko speciálních 

služeb

Festival Tolerance 2009 – 10. jubilejní ročník: přehlídka zájmové 

umělecké činnosti zrakově postižených občanů – ZUČ
30 000 0

Občanské sdružení Oliva Neviděný svět 7 000 0

Okamžik – sdružení 

pro podporu nejen nevidomých

Podpora kulturních aktivit osob 

s těžkým zrakovým postižením (2008)
100 000 0

Okamžik – sdružení 

pro podporu nejen nevidomých

Podpora kulturních aktivit osob 

s těžkým zrakovým postižením (2009)
200 000 100 000

os Tandem Sportem mezi ostatními 50 000 0

Škola Jaroslava Ježka 

pro zrakově postižené

Výměnný pobyt žáků mezi školami 

pro zrakově postižené v Praze a Edinburghu
60 000 0

TJ zrakově postižených 

ZORA PRAHA
Cyklistická aktivita zrakově postižených (2008) 50 000 0

TJ zrakově postižených 

ZORA PRAHA
Cyklistická aktivita zrakově postižených (2009) 20 000 0

TJ zrakově postižených 

ZORA PRAHA 
Eskymování nevidomých (2008) 8 400 0

TJ zrakově postižených 

ZORA PRAHA 
Eskymování nevidomých (2009) 8 400 0

TJ ZRAPOS Opava
Velikonoční turnaj – XVI. ročník mezinárodního turnaje 

zrakově postižených sportovců v kuželkách
15 000 0

CELKEM 1 204 800 100 000

Program Každý něco dokáže (žádosti jednotlivců)

Příjemce nadačního příspěvku Předmět žádosti
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Alena S. z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
12 350 0

Aleš M. z Brna Tandemové kolo 20 000 0

Anna K. ze Železné Rudy Flétna 30 000 0
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Božena B. z Rokycan Trubka 20 000 0

Jana D. z Nechanic Paradrezurní jezdectví – trénink a pronájem jezdecké haly 20 000 0

Jana H. z Prahy
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
12 400 0

Jiří H. z Ústí nad Labem
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
12 650 0

Kamila K. z Provodína
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
13 200 0

Lucie Ch. z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
3 200 0

Lukáš K. z Bučovic
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
2 650 0

Lýdia K. z Prahy Kurz klasické masáže 18 000 0

Markéta F. z Přerova
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
11 900 0

Martin B. z Rýmařova
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
11 900 0

Martin D. z Dvora Králové nad Labem Příčná fl étna 20 000 0

Michaela K. z Nymburku
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
11 300 0

Peter A. z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
12 100 0

Petr B. z Valašského Meziříčí Akordeon 30 000 0

Petr M. ze Skutče
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
14 900 0

Radka H. z Nové Včelnice
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
11 800 0

Robin J. ze Žďáru nad Sázavou Pianino Petrof 30 000 0

Roman K. z Brna
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
8 600 0

Simona B. z Rokytnice nad Jizerou
Rozvoj prostorových a komunikačních 

dovedností – Kavárna POTMĚ
12 800 0

Tereza K. z Prahy Tandemové kolo 15 000 0

Tomáš S. ze Světlé nad Sázavou Mimoškolní aktivity 10 000 14 000
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Václav T. z Prahy Tandemové kolo 20 000 0

Vojtěch P. z Rožnova Digitální piano Yamaha 25 000 0

CELKEM 409 750 14 000

Program Účelově vázaný fond (projekty neziskových organizací)

Příjemce  nadačního příspěvku Předmět žádosti
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Občanské sdružení Trojka
Terapiemi ke zkvalitnění života zrakově 

a kombinovaně postižených dětí
10 000   0

Program Účelově vázaný fond (žádosti jednotlivců)

Příjemce  nadačního příspěvku Předmět žádosti
Vyplaceno 

2008  (Kč)

K proplacení 

2009  (Kč)

Anna H. z Prahy Studijní stipendium na školní rok 2008/2009 0  10 000

Martin D. z Dvora Králové 

nad Labem
Příčná fl étna 10 000  0

Roberto L. z Prahy Přepis učebnic do Braillova písma 20 000 0

Tereza Š. z Hradce Králové Asistenční služby a pomůcky pro studium 7 777 0

CELKEM 37 777 10 000
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III.4.5 Přehled všech vyplacených nadačních příspěvků v roce 2008 

V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné informace o vyplacených nadačních příspěvcích, včetně nadačních příspěvků, které 

budou vyplaceny v roce 2009. 

JEDNOTLIVCI

GRANTOVÝ PROGRAM Vyplaceno 2008 (Kč) K proplacení 2009 (Kč)

Krok za krokem 632 277,50 37 950

Člověk v nouzi 38 106,10 0

Stipendijní program 373 500  68 800   

Každý něco dokáže 409 750 14 000

Účelově vázaný fond 37 777 10 000

CELKEM 1 491 410,60 130 750

 

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

GRANTOVÝ PROGRAM Vyplaceno 2008 (Kč) K proplacení 2009 (Kč)

Krok za krokem 5 639 997 600 000

Cesty ke společnému světu 1 158 500 100 000

Každý něco dokáže 1 204 800 100 000

Účelově vázaný fond 10 000 0

CELKEM 8 013 297  800 000   

SOUHRN

GRANTOVÝ PROGRAM Vyplaceno 2008 (Kč) K proplacení 2009 (Kč)

Krok za krokem 6 272 274,50 637 950

Člověk v nouzi 38 106,10 0

Stipendijní program 373 500  68 800,00   

Každý něco dokáže 1 614 550 114 000

Cesty ke společnému světu 1 158 500 100 000

Účelově vázaný fond 47 777 10 000

CELKEM 9 504 707,60 930 750
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V roce 2008 byly ze sbírky Světluška vyplaceny nadační příspěvky v celkové výši 9 504 707,60 Kč (z toho částka 2 617 927,50 Kč 

představuje nadační příspěvky přidělené v roce 2007; a částka 6 886 780,10 Kč představuje nadační příspěvky přidělené v roce 2008). 

V roce 2009 zbývá proplatit nadační příspěvky ve výši 930 750 Kč, přičemž vyplacení 2. splátky nadačního příspěvku je vázáno 

předložením průběžné zprávy o realizaci podpořeného projektu.

III.5  Krátkodobé Závazky a jiná pasiva

31. 12. 2008 tis. Kč 31. 12. 2007 tis. Kč

Dodavatelé
- do splatnosti 

- po splatnosti  -1

913 

4

Jiné závazky - do splatnosti 106 91

Dohadné účty pasivní 79 66

Výdaje příštích období

Závazky celkem 184 1 074

Závazky z obchodního styku a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem nadačního fondu.

Struktura krátkodobých závazků k 31. 12. 2008 je následující:

> Společnost na účtu 321 – Dodavatelé eviduje k 31. 12. 2007 částku ve výši -1 tis. Kč.

> Položka jiné závazky představuje zejména závazek ve výši 106 tis. Kč vůči subjektům na základě smluvních vztahů.

>  Závazky vůči zaměstnancům, fi nančním orgánům, institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění byly uhrazeny 

v řádném termínu v lednu 2008. Nadační fond neeviduje žádné závazky vůči fi nančním orgánům, institucím sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění, které by byly k 31. 12. 2008 po splatnosti. 
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III.6  Daň z příjmu

Výpočet daně z příjmu je uveden v následující tabulce: 

2008 tis. Kč 2007 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním 0 271

Připočitatelné položky 6 513 6 953

Odpočitatelné položky 6 476 -6  953

Odečet 30 % do výše základu daně (max. 1 mil. Kč), 

§20, odst. 7 zákona o daních z příjmu 
-37 -271

ZÁKLAD DANĚ 0 0

SAZBA DANĚ 21 % 24 %

DAŇ Z PŘIJMU CELKEM 0 0

III.7  Členění výnosů

Výnosy 2008

hlavní  činnost
hospodářská           

činnost
správní  činnost  celkem

Přijaté nadační dary 1 575 1 110 2 685

Zúčtování fondů 2 264 0 2 264

Úroky 0 9 9

Ostatní výnosy 1 860 1 860

Výnosy celkem 5 699 1 119 6 818
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Rozdělení položky zúčtování fondů je uvedeno v bodě III.3 Vlastní jmění, fondy. 

Výnosy 2007 

hlavní  činnost
hospodářská           

činnost
správní  činnost  celkem

Přijaté nadační dary 1 091 1 086 2 177

Zúčtování fondů 3 162 3 162

Úroky 9 9

Ostatní výnosy 1 584 276 16 1 876

Výnosy celkem 5 846 276  1 032 7 224

III.8  Členění nákladů

Náklady 2008

hlavní činnost včetně 

nákladů na sbírku
správní činnost celkem

Spotřeba materiálu a energie 1 046 25 1 071

Služby 2 411 472 2 883

Osobní náklady 2 244 464 2 708

Jiné ostatní náklady 0 156 156

Náklady celkem 5 701 1 117 6 818

Náklady 2007

hlavní činnost včetně 

nákladů na sbírku
správní činnost celkem

Spotřeba materiálu a energie 1 616 338 1 954

Služby 2 467 299 2 766

Osobní náklady 1 845 281 2 126

Jiné ostatní náklady 51 56 107

Náklady celkem 5 979 974 6 953
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III.9  Zhodnocení nákladového kritéria

Náklady na správu Nadačního fondu Českého rozhlasu v roce 2008 činily 1 117 tis. Kč (v roce 2007:  974 tis. Kč), což představuje 

12 % z celkové výše nadačních příspěvků poskytnutých v tomto období (v roce 2007: 8,96 %).  Statutem stanovené pravidlo omezení 

nákladů na správu ve výši 30 % částky poskytnutých nadačních příspěvků bylo v roce 2008 a 2007 dodrženo. 

III.10  Mzdové náklady

Počet zaměstnanců

Počet zaměstnanců v roce 2008 Počet zaměstnanců v roce 2007

Průměrný počet členů vedení 1 1

Průměrný počet ostatních zaměstnanců 6 6

Průměrný počet zaměstnanců celkem 7 7

Osobní náklady

náklady v tis. Kč v roce 2008 náklady v tis. Kč v roce 2007

Mzdové náklady 2 065 1 634

Zákonné sociální pojištění 643 492

Osobní náklady celkem 2 708 2 126

Členové správní rady a dozorčí rady nadačního fondu vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2008 a 2007 jim nebyly 

poskytnuty žádné fi nanční ani naturální požitky. 

III.11  Potenciální závazky

Nadační fond není odpůrcem v žádném soudním sporu vyplývajícím z jeho činnosti. 

Správní rada ani vedení nadačního fondu si nejsou vědomy žádných potenciálních závazků nadačního fondu.
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III.12  Události po datu účetní závěrky

Nadační fond Českého rozhlasu uhradil v lednu 2009 v řádném termínu veškeré své závazky z titulu dlužných mezd, zálohy na daň 

z příjmů fyzických osob, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění vyplývající ze zaúčtování mezd za prosinec 2008. Po datu 

účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2008.
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