
To byla jízda
Svezte se rokem 2020
se Světluškou a Ježíškovými vnoučaty

Výroční zpráva Nadačního fondu Českého rozhlasu



Poslechněte si úvodní slovo průvodkyní 
Anny a Marie a garantky naší cesty Gabriely
Drastichové, ředitelky Nadačního fondu 
Českého rozhlasu.

Kdo vás bude 
na cestě doprovázet?

Audio rozhovor

Marie Zemanová
Jmenuji se Marie Zemanová a jsem novinářka. Pracuji také se seniory
pro neziskovou organizaci Spolu s vámi a její službu Návštěvy POTMĚ.

Jsem autorkou blogu Za-Zrak, kde od roku 2017 informuji 
o životě bez zraku v souvislostech.

Anna Burdová
Mé jméno je Anna Burdová a říkám si sepisovatelka – pořád totiž něco 
sepisuju. 

Podle kolegyně Marušky Zemanové jsem copyherka, protože jsem
vysloužilá copywriterka (tedy bývalá reklamní textařka), stále ještě 
občasná publicistka a aktuálně autorka zejm. knížek pro děti. Též 
s láskou a nasazením pracuji pro službu Návštěvy POTMĚ.

https://drive.google.com/file/d/1Oc3IQZlcRB6No3XTKOqkv2GHxUh9Rops/view?usp=sharing


Martin Vojslavský

Dozorčí rada Nadačního fondu Českého rozhlasu

Lenka Ježková

Poslání Nadačního fondu Českého rozhlasu
vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve
své podstatě jedinečný a má zvláštní místo
a úlohu ve společnosti. Je proto důležité,
aby jej oblokopovalo prostředí, ve kterém
může své schopnosti rozvíjet. 

Toto poslání naplňuje nadační fond 
prostřednictvím dlouhodobých projektů 
Světluška a Ježíškova vnoučata 
a jednorázových sbírek, které pomáhají
tam, kde je aktuálně potřeba. 

René Zavoral

Správní rada Nadačního fondu Českého rozhlasu

předseda

Jiří Jeřábek místopředseda

Pavel Zavadil člen

Jan Pokorný člen

Antonín Kazda člen

Alena Liškay Králíková členka

Jan Svoboda člen

Filip Beránek člen

Linda Kaucká členka

Peter Chalupianský člen

do 15.10. 2020

od 15.10. 2020

Poslání a lidé



Tým Nadačního fondu Českého rozhlasu

Gabriela Drastichová ředitelka

Renáta Kaňková manažerka financí a sbírek

Karin Kovaříková manažerka provozu

Monika Pailová koordinátorka nadačních 
příspěvků pro organizace

Eva Vadászová koordinátorka nadačních 
příspěvků pro organizace

Michaela Pošvářová koordinátorka nadačních 
příspěvků pro jednotlivce

Karolína Žampachová public relations

Šárka Jurásková manažerka kampaní a projektů

Eliška Poláčková public relations

Kateřina Ježková produkční

Lukáš Jadrníček produkční

Kateřina Kovandová e-shop a administrativa

Miloslav Parolek vedoucí projektu Ježíškova vnoučata

Olga Štrejbarová

Informace k 31. prosinci 2020. Aktuální informace na www.nadacnifondcro.cz

sociální sítě projektu
Ježíškova vnoučata

Marietta Prajslerová koordinátorka projektu 
Ježíškova vnoučata

Poslání a lidé

www.nadacnifondcro.cz


Eva Vadászová, koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Zajišťuje průběh grantových řízení na podporu organizací z partnerského
fondu Kaufland, komunikuje se zástupci organizací, administruje jednotlivá 
kola grantového řízení od formální kontroly žádostí organizací po vyplácení 
uzavřených smluv. 

Gabriela Drastichová, ředitelka
Vytváří prostor a podmínky pro naplňování poslání, které Nadačnímu
fondu Českého rozhlasu vtiskli v roce 2000 jeho zakladatelé. 
A to v dlouhodobém sbírkovém projektu Světluška a v Ježíškových 
vnoučatech, které jsou benjamínkem nadačního fondu. Usiluje o to, aby ti,
pro které je pomoc nadačního fondu určena, byli vždy na prvním místě 
a aby dárci, kteří nám s důvěrou svěřili svou finanční podporu, věděli, komu
a jak jejich peníze pomáhají.

Renáta Kaňková, manažerka financí a sbírek
Sestavuje rozpočet nadačního fondu a kontroluje jeho následné plnění, 
vyúčtovává veřejné sbírky a hlídá, abychom s provozními financemi nakládali 
maximálně hospodárně. Přesné finance bere jako základ řádu a podstaty věcí, 
což všichni ostatní v týmu sledují zpovzdálí a s obdivem.

Karin Kovaříková, manažerka provozu
Záleží jí na tom, aby se Světluškám dobře pracovalo, byly v práci spokojené 
a měly vše, co k tomu potřebují. Kromě personální agendy má na starosti 
provoz celého nadačního fondu a s radostí pečuje také o partnery a dárce.

Monika Pailová, koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
Koordinuje Hlavní grantové řízení pro organizace, díky kterému Světluška
už 18 let podporuje poskytovatele sociálních služeb pro těžce zrakově 
postižené po celém Česku, sportovní kluby i poskytovatele volnočasových 
aktivit, školy a školská zařízení. Díky jejím podnětům je Světluška schopná 
přizpůsobovat finanční podporu potřebám těchto organizací a jejich klientů. 

Poslání a lidé



Kateřina Kovandová, e-shop a administrativa
Má na starosti světluščí e-shop, kde se stará o to, aby našim zákazníkům
balíčky dorazily v pořádku a včas. Podílí se také na Sbírkových dnech Světlušky
jako koordinátorka zapojených škol a dobrovolníků. 

Michaela Pošvářová, koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce
Má na starosti kompletní agendu žádostí jednotlivců od jejich podání přes
komunikaci s hodnotící komisí při jejich hodnocení přes uzavření smlouvy 
až k vyplacení a závěrečnému vyúčtování nadačních příspěvků. Je hlavním
kontaktem pro zrakově postižené, kteří se na Světlušku celoročně obracejí
s žádostí o finanční podporu, o radu či trpělivé vyslechnutí. 

Šárka Jurásková, manažerka kampaní a projektů
Domlouvá propagaci projektů Světlušky v tištěných médiích, outdooru,
rozhlase i TV, komunikuje s grafikem, připravuje tiskové materiály a hlídá
správné používání log. Také připravuje benefiční koncert Světlo pro Světlušku.

Karolína Žampachová, public relations
Představuje Světlušku a veškeré její aktivity, příběhy podpořených jednotlivců
a organizací skrze sociální sítě a média široké veřejnosti. Také se stará o to, 
aby byly všechny světlušcí texty vyladěny do puntíku. 

Eliška Poláčková, public relations
Má v malíčku web Světlušky, obstarává rozmanitou skladbu moderátorů nového
Podcastu POTMĚ a představuje příběhy všech podpořených z partnerského fondu
Kaufland. Spolu s Karolínou je také hlavním kontaktem pro média.  

Kateřina Ježková, produkční
Stará se o to, aby vše klaplo během Sbírkových dní a Nočních běhů pro Světlušku.
Její pracovní náplní je hlavně příprava eventů Světlušky a jejich samotná realizace
na místě mnohdy pro tisíce běžců a dobrovolníků a stovky návštěvníků Kavárny 
POTMĚ.

Poslání a lidé



Nevidomí kavárníci Ksenia Enilina, Jiří Fenz, Šarlota 
Hambergerová, Andrea Hlaváčková,
Radka Komárková, Barbora Mirgová,
Miroslav Orság, Jiří Pikeš, Petr Škorpil 

Tým Kavárny POTMĚ v roce 2020

Provozní kavárny Hana Hrudová, Kateřina Vrátná

Koordinátoři
sbírky

Natálie Jeřábková, Kateřina Kovandová,
Andrea Malcová, Lucie Malcová, 
Barbora Vlková

Tým Sbírkových dní Světlušky v roce 2020

Dobrovolníci a spolupracovníci na projektech 
Nadačního fondu Českého rozhlasu

Lucia Brinzanik, Jakub Hereš, Jan Horák, Helena Chmelíčková, 
Zdeněk Langer, David Podhola, Eliška Poláčková, Jakub Schneider,
Martin Skála, Jan Steinsdörfer, Michaela Steinsdörferová, 
Olga Velíšková, Zuzana Vocetková, Anna Vošalíková

Týmy a spolupracovníci na projektech
Nadačního fondu Českého rozhlasu

Poslání a lidé



Nadační fond Českého rozhlasu oslavil v roce 2020 už 20 let své 
existence. Mezi jeho dlouhodobé projekty patří Světluška, která od
roku 2003 pomáhá zvyšovat kvalitu života lidí se zrakovým postižením. 

Nováčkem v dobročinných aktivitách Nadačního fondu Českého 
rozhlasu jsou od roku 2020 Ježíškova vnoučata. Ta v předvánočním
čase plní přání osamělým seniorům v pobytových zařízeních.
 
Nadační fond ve spolupráci s Českým rozhlasem organizoval také
několik úspěšných sbírek, které reagovaly na dění doma i v zahraničí
– sbírky Pomáhejte s námi, Pustevny, Pomáhejte s námi Nepálu 
či Cimrman pomáhá.

Pomáhejte s námi byla první sbírka, kterou Český rozhlas ve spolupráci 
s nadačním fondem uspořádal pro lidi postižené povodněmi v roce 
2013. Celkový výtěžek povodňové sbírky se ke konci roku 2014 vyšplhal 
na 12,2 milionů korun. V dubnu 2014 vyhlásil Nadační fond Českého 
rozhlasu sbírku Pustevny na obnovu požárem zdevastované národní 
památky Libušín. 

Na podporu sbírky uspořádal Český rozhlas ve spolupráci s Valašským
muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm „Den pro Pustevny“. 
Částka ze vstupného pak putovala na účet sbírky Pustevny. 

Architektonický skvost, který znovu otevřel až v loňském roce, 
byl fondem a posluchači podpořen bezmála milionem korun. 

Nadační fond však reagoval i na dění ve světě. V roce 2015 vyhlásil
na pomoc obyvatelům Nepálu, které postihlo ničivé zemětřesení, 
veřejnou sbírku Pomáhejte s námi Nepálu. Výtěžek sbírky dosáhl 
bezmála 9‚6 mil. korun a byl rozdělen ve spolupráci s organizacemi 
Člověk v tísni a Namasté Nepál. Tato sbírka také v roce 2016 získala
první cenu Fóra dárců.

20 let NF ČRo

https://informace.rozhlas.cz/sbirka-nadacniho-fondu-ceskeho-rozhlasu-pomahejte-s-nami-doposud-vynesla-pres-6-7743280


Video Spot: https://youtu.be/t47HdxKmR5s

Projekt vzniku psychologické ambulance zřízené a vedené nevidomou
Janou B. z Nechanic podpořil nadační fond v roce 2016 v rámci sbírky
Cimrman pomáhá, do které byly kromě fondu zapojeny také organizace
Centrum Paraple a Nadační fond Slunce pro všechny. 

„Od samého začátku je nadačnímu fondu Český rozhlas stabilním 
partnerem. Právě díky němu a jeho stanicím se nám daří a dařilo 
dostávat se k potřebným i k dárcům a také o využití všech darů 
posléze informovat, což považujeme za klíč k důvěryhodnosti 
a transparentnosti,“ říká ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu
Gabriela Drastichová. 

Pod Nadačním fondem Českého rozhlasu pak v letech 2018 a 2019 
pomáhal seniorům také projekt Návštěvy POTMĚ. Tento projekt poté 
přešel v zapsaný ústav Spolu s vámi, který založili a vedou sami zrakově
postižení pracovníci.

Tyto sbírky fondu jsme během roku připomínali ve vysílání Českého 
rozhlasu a ke 20. narozeninám nadačního fondu také vznikl videospot. 

20 let NF ČRo



Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, 
který pomáhá osobám s těžkým zrakovým a kombinovaným
zrakovým postižením. Už od roku 2003 se ve Světlušce snažíme 
dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetržitou finanční pomocí 
zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových a zážitkových aktivit
pro všechny dárce. 
 
Shromážděné finanční prostředky do sbírky Světluška rozdělujeme 
celoročně nevidomým a slabozrakým žadatelům bez ohledu na věk. 

Podporujeme mimo jiné: 

Pomáháme budovat systém kvalitní péče o zrakově postižené skrze
organizace, které díky nadační podpoře mohou realizovat své projekty
zaměřené například na vzdělávání, vytváření pracovních míst, 
vývoj nových technologií nebo průvodcovské a asistenční služby.

osobní asistenci a odlehčovací služby

průvodcovské a předčitatelské služby

nákup a úpravu výukových materiálů pro studenty 

rekvalifikační kurzy a další vzdělávání

nákup kompenzačních pomůcek a proškolení v jejich používání

výcvik vodicích a asistenčních psů

sportovní, volnočasové a zájmové aktivity

Světluška
Veřejná sbírka



https://www.mujrozhlas.cz/potme

Jak můžete sbírku Světluška podpořit:

Rozdělování prostředků ze sbírky Světluška

Na našich akcích si přijdou na své sportovní nadšenci v rámci Nočních 
běhů pro Světlušku, milovníci kávy a neotřelých zážitků v Kavárně 
POTMĚ, hudební fanoušci na koncertě Světlo pro Světlušku 
i kolemjdoucí, kteří rádi jednoduše přispějí světluškám v ulicích během 
Sbírkových dnů Světlušky. 

Pro příznivce nepřetržitého poslechu pak nabízíme rozhovory
známých osobností s nevidomými a slabozrakými, které naladíte 
v Podcastu POTMĚ. 

Nadační fond vyhlašuje jednou ročně Hlavní grantové řízení pro
organizace a v průběhu celého roku přijímá žádosti jednotlivců. Díky
spolupráci se společností Kaufland vznikl v rámci sbírky Světluška
partnerský Fond Kaufland. Neziskové organizace či jednotlivci tak
mohou žádat o podporu ze sbírky Světluška buď v rámci hlavního
grantového řízení nebo právě z Fondu Kaufland. 

sbírkové konto KB: 99999 99999 / 0100

sbírkové konto ČSOB: 888 373 888 / 0300

provozní účet ČSOB: 666 171 666 / 0300 

DMS JEDNORÁZOVÁ: DMS SVETLUSKA 60 na číslo 87 777

DMS DLOUHODOBÁ: DMS TRV SVETLUSKA 60 na číslo 87 777

DMS je také možné odeslat ve výši 30 nebo 90 Kč. Ve tvaru DMS
pouze vyměňte číslo 60 za číslo 30 nebo 90 podle toho, jestli
chcete posílat 30 nebo 90 Kč. 

Světluška
Veřejná sbírka



Důvěryhodnost sbírky

S příjemci pomoci uzavírá Nadační fond Českého rozhlasu smlouvu
o poskytnutí nadačního příspěvku, která vymezuje účel použití
příspěvku. Využití darované částky je pravidelně pečlivě sledováno
a vyhodnocováno. Světluška tedy může garantovat cílené
a hospodárné využití finanční pomoci, kterou dárci jejím 
prostřednictvím poskytují těžce zrakově postiženým z celé 
České republiky. 

O podpoře projektových žádostí organizací přijatých do Hlavního 
grantového řízení pro rok 2020 rozhodovala odborná komise
v tomto složení:

O podpoře projektový žádostí organizací přijatých do Fondu Kaufland
v roce 2020 rozhodovala odborná komise v tomto složení:

Mgr. Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

MUDr. Filip Beránek, oční lékař Centra zrakových vad v Praze

Jan Dolínek, výkonný ředitel EDUin v Praze

PaedDr. Alexandra Bečvářová, ředitelka rané péče Centrum LIRA, z.ú.

Ing. Petra Ponrtová, finanční manažerka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Ondřej Suchan, šéfredaktor Českého rozhlasu Radiožurnál, spoluautor
charitativních projektů jako například Nevidomý fanoušek, Cimrman pomáhá,
Jedeme pro Světlušku

Mgr. Radek Pavlíček, expert v oblasti speciální informatiky, odborný
pracovník Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Radek Pavlíček, expert v oblasti speciální informatiky, odborný
pracovník Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Renata Maierl, úsek firemní komunikace Kaufland ČR v.o.s.

Michaela Pfeiferová, jednatelka společnosti Kaufland ČR v.o.s. (od 24.6.2020)

Klára Beňáčková, prokurista Kaufland ČR v.o.s. (od 24.6.2020) 

Světluška
Grantové komise



O podpoře individuálních žádostí o nadační příspěvek 
přijatých v průběhu roku 2020 rozhodovala odborná komise
v tomto složení: 

Fond Kaufland

Nadační příspěvky z partnerského Fondu Kaufland pro jednotlivce
schvalovala odborná komise pro jednotlivce (viz výše), doplněná
o tyto členy:

Mgr. Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

PaedDr. Martina Helešicová, ředitelka Školy Jaroslava Ježka - MŠ, ZŠ 
a ZUŠ pro zrakově postižené

PaedDr. Terezie Kochová, předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí 
nevidomých a slabozrakých v ČR, tyflopedka

Mgr. Klára Pragerová, vedoucí sociální služby, zástupkyně výkonné 
ředitelky organizace Pestrá

PaedDr. Jana Vachulová, poradkyně a metodička rané péče EDA cz

Michal Jelínek, lektor elektronických pomůcek pro zrakově postižené 
a metodik v Tyflokabinetu Praha

Olga Buriánková, instruktorka sociální rehabilitace nevidomých
a slabozrakých v Tyfloservisu Praha

Renata Maierl, úsek firemní komunikace Kaufland ČR v.o.s.

Michaela Pfeiferová, jednatelka společnosti Kaufland ČR v.o.s. (do 24. 6. 2020)

Klára Beňáčková, prokurista Kaufland ČR v.o.s. (od 24. 6. 2020) 

Světluška
Grantové komise



U projektů organizací podporujeme služby, které povedou klienta 
k samostatnosti a orientaci ve společnosti. Organizace mohou 
žádat o příspěvky na zlepšení a navýšení kapacity služby či zvýšení
kvalifikace svých zaměstnanců. Podpora se týká zejména služeb 
sociální prevence, poradenství a sociální péče.

Jednotlivcům s těžkým zrakovým postižením pak poskytujeme 
příspěvky na nákup služeb, které jim umožňují větší nezávislost 
v oblasti mobility a sebeobsluhy. Přispíváme na osobní asistenci,
pobyt ve stacionáři, pobyt v odlehčovací službě, průvodcovské 
a předčitatelské služby apod. 

Program podporuje i výuku prostorové orientace a samostatného
pohybu s orientační holí, nácvik sebeobslužných činností a speciálních
dovedností, např. čtení a psaní Braillova bodového písma.

53 podpořených žádostí jednotlivců ( + Krok za krokem z dřívějších let)

32 podpořených žádostí organizací

8 017 427 Kč vyplacená podpora

Mobilita a sebeobsluha

Tento program podporuje aktivity osob s těžkým zrakovým 
postižením při jejich volnočasových aktivitách v oblastech jejich
seberealizace. 

Přispíváme na sportovní a pohybové aktivity vrcholového 
i rekreačního rázu, kulturní a umělecké aktivity (divadelní činnost,
kurzy keramiky, rukodělné kurzy, hudební kroužky a akce, literární 
činnost) a seberozvojové aktivity.

30 podpořených jednotlivců ( + Každý něco dokáže z dřívějších let)

66 podpořených žádostí organizací

3 853 731 Kč vyplacená podpora

Volnočasové aktivity a seberealizace

Světluška
Grantové programy



V rámci podpory organizací přispíváme na zvýšení kapacity 
a odbornosti Speciálně pedagogických center (SPC), školských 
zařízení a podobných organizací, které provází žáky a studenty, 
rodiče, asistenty i pedagogy vzdělávacím procesem. 

Podporujeme také zpřístupňování informací pro těžce zrakově 
postižené a osvětové aktivity, realizace kurzů, školení nebo 
pořízení vybavení pro realizaci vzdělávání.

Podporujeme vzdělávání těžce zrakově postižených v každém 
věku a věříme, že dobře zvolené vzdělání a osobní nasazení 
jsou cestou k samostatnosti a seberealizaci. Cílem podpory 
jednotlivců s těžkým postižením zraku je zpřístupnit jim studijní
materiály a umožnit účast na vzdělávacích a rozvojových aktivitách. 

10 podpořených jednotlivců

21 podpořených žádostí organizací

2 301 201 Kč vyplacená podpora

Vzdělávání a přístup k informacím

Světluška
Grantové programy



Tento grantový program se zaměřuje na zvyšování kapacity 
a odbornosti organizací, které podporují zaměstnatelnost osob 
se zrakovým postižením a vytvářejí pro ně udržitelná a důstojná 
pracovní místa. 

Konkrétně se jedná o realizace rekvalifikačních kurzů, vybavení
pro zpřístupnění pracovního místa či příspěvek na zaměstnávání 
osob se zrakovým postižením.

Podporujeme také osoby s těžkým zrakovým postižením 
v možnostech získat zaměstnání a směřovat tak k finanční 
stabilitě a nezávislosti. 

27 podpořených jednotlivců ( + Stipendijní program z dřívějších let)

10 podpořených žádostí organizací

1 890 756 Kč vyplacená podpora

Zaměstnávání a finanční nezávislost

Světluška
Grantové programy



V tomto grantovém programu podporujeme nákup kompenzačních 
pomůcek do organizací, které tyto pomůcky následně používají 
při práci s klienty (poradenství, školení obsluhy pomůcky apod.). 

Cílem je umožnit osobám s těžkým zrakovým postižením možnost 
vyzkoušet si za asistence nezávislého odborníka více různých 
pomůcek a následně se vybrané pomůcky naučit obsluhovat. 

Jedná se např. o vývoj škálovatelných ICT řešení, přenos 
technologických řešení ze zahraničí nebo pořízení kompenzačních
pomůcek, na které nelze čerpat příspěvek ze státního rozpočtu.

Jednotlivce s těžkým zrakovým postižením pak podporujeme 
v podobě příspěvků na kompenzační pomůcky, které jim 
zkvalitňují život a přispívají k jejich samostatnosti.

54 podpořených jednotlivců

24 podpořených žádostí organizací

2 592 086 Kč vyplacená podpora

Asistivní technologie a kompenzační pomůcky

Světluška
Grantové programy



Program je určený na pomoc lidem s těžkým zrakovým 
a kombinovaným zrakovým postižením, kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. 

Jedná se o situaci vzniklou v důsledku zdravotního postižení, 
ztráty zaměstnání, nízkého příjmu apod. V rámci tohoto 
programu je možné žádat o příspěvek na náklady, které vznikly 
v krizové situaci žadatele. 

Cílem je pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením tuto situaci 
překonat a pomoci postavit se na vlastní nohy.

V roce 2020 jsme v rámci programu Člověk v nouzi vyhlásili 
mimořádnou podporu související s vyhlášeným nouzovým stavem
v celém Česku a přijatými preventivními opatřeními.

51 podpořených jednotlivců

1 361 706 Kč vyplacená podpora

Člověk v nouzi

Světluška
Grantové programy



Ježíškova vnoučata jsou charitativní projekt Českého rozhlasu, 
který propojuje osamocené lidi v domovech seniorů s dárci 
a plní jim vánoční přání. 

Ježíškova vnoučata vymyslela o Vánocích 2016 redaktorka
jihlavského rozhlasu Olga Štrejbarová, která zorganizovala
pomocí Facebooku obdarování stovek lidí žijících v domovech.
 
Za tři roky splnili dárci na 52 tisíc přání. Mezi nejčastější přání 
dříve narozených patří rádio a audioknihy, tablet či telefon 
k udržení kontaktu s blízkými, lupy, oblečení i sladkosti. 

V minulých ročnících si senioři také přáli něco zažít: výlet 
na ryby, do cukrárny, zabíjačku v domově, společné čtení, 
ale i to nejskromnější přání, kterým je pohlazení od blízkého 
člověka. Ježíškova vnoučata už ale plnila i netradiční zážitky 
jako setkání s papežem Františkem, jízda na Harleyi anebo 
seskok padákem.

V roce 2020 Ježíškova vnoučata rozšířila rodinu veřejných 
sbírek, organizovaných pod křídly Nadačního fondu Českého 
rozhlasu. 

Jak můžete podpořit sbírku Ježíškova vnoučata:

22222 22222 / 0800 Česká spořitelna a.s. 

Ježíškova vnoučata
Veřejná sbírka
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Posviť Světlušce

Tereza Kostková zve do Kavárny POTMĚ: Online

Posviť Světlušce / Světluška

Zastávka 01
sbírka Posviť Světlušce

Popis projektu

Říká si Lichoočko 
a fotoaparát má 
jako druhé oko

Bezpečnostní opatření proti koronaviru se hned na jaře 2020 výrazně promítla 
do sbírkových projektů Nadačního fondu Českého rozhlasu. Pro neziskovku, 
která dlouhodobě podporuje 80 organizací a ročně podpoří na 300 individuálních 
žadatelů, to byl rok nejistoty. A právě nejistota, jak to bude s realizací aktivit, 
které stojí především na mezilidském kontaktu (Noční běhy pro Světlušku, 
Kavárna POTMĚ, Sbírkové dny Světlušky v ulicích atd.), vedla ke spuštění 
online sbírky Posviť Světlušce. 

Vybrané peníze podpořily provoz nadačního fondu a realizaci jeho aktivit. Přes 
portál Darujme.cz, na němž byla sbírka spuštěna, se nakonec vybralo více než 
361 tis. korun.

Dovedete si představit téměr 
nevidomého fotografa?

Lubomír zachycuje čočkou fotoaparátu svět kolem sebe ve všech jeho barvách 
a podobách. Foťák mu slouží jako druhé oko: fotí praktické věci jako ceny v obchodě 
nebo jízdní řády, ale i pocitové snímky, ve kterých ukazuje svůj úhel pohledu.

Tvorbu vášnivého fotografa, který si říká Lichoočko, protože vidí rozmazaně už jen 
na jedno oko, najdete na www.lichoocko.cz.

Aby si pan Lubomír mohl svá umělecká díla prohlížet v plné kráse, pomohli jsme mu 
k požízení speciálního monitoru. „Na monitoru s větším rozlišením se mi při používání
zvětšovacího softwaru lépe vykresluje uživatelské prostředí počítače, což ocením jak 
při běžné práci s PC, tak při prohlížení svých fotografií. Díky velkému rozlišení se mi 
i při mnohonásobném zvětšení zobrazují detaily na fotkách hezky ostré a dodatečně 
tak můžu vychutnat krásy míst, která jsem navštívil,“ říká s úsměvem Lubomír.

Podpora Světlušky
Panu Lubomírovi jsme ze sbírky Světluška přispěli 10 000 korun na pořízení 
speciálního monitoru - součást digitální zvětšovací lupy.

Komentář Aničky

Jako většina lidí uvržených do izolace, jsem i já upoutaná k počítači víc než dřív. 
Do virtuálního prostoru se přesunula většina kontaktů s přáteli a kolegy, práce 
a zábava. Na monitoru svého zpřístupněného desktopu sleduji, jak se i činnost 
většiny firem a neziskových organizací, včetně Světlušky, přesouvá na internet.

https://www.darujme.cz/projekt/1203071
https://svetluska.rozhlas.cz/posvit-svetlusce-8206431
https://youtu.be/FPRI2X2SCZw


Zastávka 01
sbírka Posviť Světlušce

Kam to bude dál?

Počítač pro zrakově postižené

Určitou formou poděkování všem podporovatelům bylo spuštění Kavárny
POTMĚ: Online, do které vás na další cestě pozve Maruška, a Podcastu POTMĚ

Jednou z pomůcek, která zrakově postiženým zásadním způsobem pomáhá, 
je zpřístupněný počítač.

Klasický desktop nebo notebook, doplněný o hlasový výstup nebo zvětšování, 
které zpřístupňuje celé prostředí PC, umožňuje nevidomým a slabozrakým pracovat 
s počítačem v celé šíři jeho funkcí (práce s textovými editory, komunikačními 
platformami, prohlížení webových stránek atd.). Zcela nevidomípoužívají také braillský 
řádek, což je hmatový displej.

Já jakožto slabozraká kromě výše uvedeného využívám PC jako zvětšovací lupu. 
Když si chci kupříkladu přečíst knížku, jejíž písmo nepřečtu, knížku si oskenuji a získané
obrazy v OCR programu převedu na text. Ten pak čtu v několikanásobně zvětšené podobě 
na monitoru. Nebo využiju hlasový výstup, který mi text sám předčítá – to je 
nejpohodlnější, protože nenamáhám oči.

Komentář Aničky

Kavárna POTMĚ: Online02



Podpora Světlušky

Panu Václavovi Světluška 
přispěla na zakoupení iPadu 
částkou ve výši 20 000 korun.

Popis projektu

Velká pomoc v zaměstnání

Koronakrize zasáhla i tradiční Kavárnu POTMĚ, kterou v Praze a dalších 
městech každý rok navštíví na tři tisíce hostů. Proto jsme se na jaře rozhodli 
pozvat vás jednou za 14 dní do tmy alespoň online. Zkušenými průvodci byli 
zrakově postižení kavárníci a jejich hosté. Během společné hodinky si posvítili 
na řadu témat: mluvilo se o krizi, herectví, zdravém životním stylu i o víně. 

U kavárenského stolku mimo jiné usedli herci Tereza Kostková, Jan Čenský 
či Svatopluk Schuller, muzikant Matěj Ruppert i houslista Pavel Šporcl nebo 
sportovec Jiří Ježek.

Prostřednictvím chatu bylo možné klást otázky a kavárník mohl také posluchače
pozvat k mikrofonu a zapojit je do diskuze. Kavárna POTMĚ: Online byla jedním 
ze dvou produktů vzniklých v rámci sbírky Posviť Světlušce. Stejně jako Podcast
POTMĚ byla poděkováním dárcům a podporovatelům za pravidelné i jednorázové
příspěvky, ale i celoroční pracovní příležitostí pro kavárníky.

Václav pracuje jako trenér a barista ve fitness 
klubu.

Václav pracuje jako trenér a barista ve fitness 
klubu. Součástí jeho práce je i prodej dalších 
služeb a doplňků, které je nutné vést v online 
evidenci. Protože běžné systémy jsou pro pana
Václava nepřístupné, zaznamenával si vše do 
notebooku a prodeje pak zaevidoval někdo 
z kolegů. Přál si proto iPad, který nejen, 
že disponuje hlasovým odečítačem, ale navíc 
je možné k němu připojit další zařízení, jako 
je čtečka čárových kódů nebo platební terminál. 

„Jsem moc rád, že iPad mám, protože je mnohem 
snazší na obsluhu a lehčí na přenášení. Ušetří 
mně i hodně času. Jsem hlavně rád, že jsem díky 
němu v práci samostatnější,“ pochvaluje si Václav.

Zastávka 02
KavárnaPOTMĚ: Online

Komentář Marušky

Vyrážím na iPhonu do Kavárny POTMĚ: online. Ačkoliv jsem velká milovnice kaváren, 
při cestě do Kavárny POTMĚ: online neopouštím svůj obývák. 

Z úterních podvečerů si dělám milý rituál. Kávu si ale tentokrát vařím sama, uvelebuji 
se v křesle, spouštím Crowdcast a dávám telefon do nabíječky... Živou kavárenskou 
konverzaci mi zprostředkovávají zrakově postižení průvodci, kteří si do tmy zvou 
známé hosty.

https://youtu.be/jZdFeYu3x50Premiérový díl



Zastávka 02
Kavárna POTMĚ: Online

Kam to bude dál?

Zrakově postižení a chytré telefony

Jak pracují zrakově postižení s chytrými telefony?

Jak pracují zrakově postižení s chytrými telefony? Pro uživatele s těžkým postižením 
zraku je mobilní telefon významnou kompenzační pomůckou. 

Kromě standardních funkcí, jako volání či posílání SMS, nahrazuje poznámkový blok, diář,
diktafon, nástroj pro správu pošty i čtení dokumentů, webových stránek a knih. 

Pomáhá při komunikaci (hlasové ovládání i možnost diktovat) i orientaci (navigace, jízdní 
řády). Textové informace z displeje mobilního zařízení zprostředkovávají nevidomým 
uživatelům tzv. odečítače obrazovky prostřednictvím hlasového nebo hmatového 
výstupu. Na obou majoritních platformách jsou odečítače už nedílnou součástí systému. 

Na iOS je k dispozici VoiceOver, na Androidu pak odečítač TalkBack. Chcete-li si práci 
se čtečkami obrazovky vyzkoušet, běžte ve svém telefonu do části Zpřístupnění. 

Mobilní zařízení se poslepu ovládá prostřednictvím předem daných gest. Případně 
je možné k němu připojit externí klávesnici nebo hmatový displej.

Podcast POTMĚ

Rozhovory mám moc ráda – vždycky se z nich od mluvčích 
dozvíte spoustu zajímavých věcí. Proto se po skončení Kavárny
POTMĚ online těším na nový podcast od Světlušky.

03

Zastávka 02
Kavárna POTMĚ: Online



Podpora Světlušky

Spolek Dostaň šanci jsme v roce 2020 podpořili z Fondu Kaufland částkou 84 600 korun.

Popis projektu

Dostaň šanci, z.s.

Podcast POTMĚ – světluščí novinka, která vznikla ve spolupráci s aplikací 
Českého rozhlasu mujRozhlas.cz v rámci sbírky Posviť Světlušce. 

Šlo o poděkování všem, kteří pomáhají. Podcast POTMĚ ukazoval 
každodennosti ze života nevidomých. Světluška ho vysílala od 14. května 
pravidelně každých čtrnáct dní ve čtvrtek. 

Co dva týdny se setkal jiný moderátor z řad známých osobností se zrakově 
handicapovaným hostem. Moderátory například byli youtubeři Kovy a Lukefry, 
herec a food blogger Lukáš Hejlík, lektorka jógy Zuzka Klingrová, paralympionik 
Jiří Ježek, herečka Iva Pazderková a další. Se svými hosty si posvítili na různá 
témata - zaměstnávání, sport, cestování i technologie. Nechybělo ani 
seznamování poslepu, ve kterém Buchty z Rádia Wave vyzpovídaly sportovce, 
maséra a osobního trenéra Marka Moflára. Jejich díl si můžete poslechnout tady. 

  

Podcast POTMĚ je možné kromě aplikace mujRozhlas.cz poslouchat také 
na Spotify a dalších podcastových platformách. 

Cílem pravidelných tréninků lidí s těžkým zrakovým postižením je zvýšení sebevědomí, 
sportovní výkonnosti a podpoření fyzické kondice a všeobecného pohybového rozvoje.

Za spolkem stojí Marek Moflár, který se trénování zrakově postižených věnuje 
dlouhodobě. Organizaci Dostaň šanci, z.s. přispěla Světluška částečně na realizaci 
pravidelných individuálních a skupinových tréninků pro 5 zrakově postižených klientů. 

"Při práci s klienty jsem si uvědomil, že úplně každý má nějaký problém, kterému musí 
čelit, a proto jsem se rozhodl založit spolek Dostaň šanci. Mým cílem je pomoci mu jeho
překážku překonat," říká Marek Moflár, který ve své práci pomáhá nejen osobám 
s těžkým postižením zraku.

Zastávka 03
Podcast POTMĚ

Komentář Marušky

Moc jsem si oblíbila podcasty! Proto mě potěšilo, když se i Světluška svezla na vlně 
tohoto nového trendu. Nasazuji sluchátka a zaposlouchávám se do podcastu POTMĚ...

Podcast s Markem

https://www.mujrozhlas.cz/potme/buchty-marek-moflar-hezkou-holku-poznam-podle-vlasu
https://www.mujrozhlas.cz/potme
http://www.dostansanci.cz


Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Virtuální běh pro Světlušku

04

Zastávka 02Zastávka 03
Podcast POTMĚ

Zrakově postižení a audio pomůcky
Moderní technologie, jako jsou počítače, telefony nebo chytré hodinky, 
na zrakově postižené uživatele běžně mluví.

Jsou však i další přístroje, třeba kuchyňské či osobní váhy, budíky, lékařské 
a meteorologické teploměry. Při nalévání tekutin do sklenic nebo hrnků pomáhá 
tzv. hladinka – malý přístroj, který se zavěsí na okraj nádoby, a při přiblížení hladiny 
k okraji vydá zvukový signál.

Další užitečnou a oblíbenou ‚hračkou‘, která nevidomým pomáhá v domácnosti, škole,
zaměstnání atp., je audiočtečka nalepovacích štítků PenFriend. Na vybraný předmět 
stačí nalepit štítek a ten spárovat se čtečkou. Do zařízení jen o málo většího než psací
pero si pak uživatel nahraje hlasovou poznámku k danému předmětu. 

Takto si nevidomý může označit např. lékové krabičky, potraviny (druh, datum spotřeby
nebo návod k přípravě), dokumenty, hudební a datové nosiče a řadu dalších věcí.

Nezbytnou pomůckou při cestování je pak vysílačka VPN – malé zařízení se šesti tlačítky,
z nichž každé vyvolává určitou odezvu zvukových majáčků v hromadné dopravě. 

Když chce slabozraký nebo nevidomý zjistit číslo autobusu nebo jiného dopravního 
prostředku, stiskne při jeho příjezdu tlačítko a z vozu se ozve hlášení. Hlasová navigace
takto pomáhá také na některých vlakových nádražích a v metru, kde je orientace 
nejsložitější.

Díky hlášení tak nevidomý snáz najde správný východ nebo eskalátory.

Po kavárně a podcastu už to chce trochu pohybu. Online 
forma Nočních běhů pro Světlušku k tomu doslova vybízí.



Popis projektu

Pohyb i prostředí okolo koní pomáhají

V roce 2020 bylo možné poprvé v historii pro Světlušku běžet také online. 
Ke zvednutí z pohovky a nazutí bot na běhání vybízelo heslo: “Ať jsi chodec 
nebo běžec, pojď s námi pomáhat těm, co na svět hledí jiným zrakem! 
Zaběhej si kdykoli a kdekoli a rozběhej Česko pro Světlušku.” Běhat se dalo 
od 17. září do 25. října 2020. 

Stačilo si běh trasovat s oblíbenou aplikací a podělit se o screenshot. 
Doporučené trasy byly 2,5 a 5 kilometrů, děti pak mohly běžet 500 metrů. 
Nevidomým a slabozrakým se pomáhalo v 5 kategoriích: běžec, chodec, 
handicapovaný, rodina a srdcař (100 % pomáhá, bez medaile). Startovné bylo 
150 korun a zahrnovalo medaili, startovní balíček, diplom, startovní číslo 
a příspěvek pro Světlušku. 

Navíc se všichni virtuální běžci mohli 20. října večer připojit ke streamu 
koncertu kapely Slza a Václava Noida Bárty.

Věděli jste, že nevidomým a slabozrakým dětem 
dokážou významně pomáhat nejen psi, ale i koně?

Důkazem je například malá Mariannka, které jsme 
přispěli na hiporehabilitační pobyt v centru Mirákl.
To se touto léčebnou metodou, která využívá 
pohyby koňského hřbetu a prostředí okolo koní, 
zabývá už od roku 2011. Děti se v areálu 
hospodářského dvora v Bohuslavicích učí volně 
a bez strachu pohybovat.

„Pobyt u koní Mariannce pomáhá zlepšit komunikační dovednosti i držení těla, se kterým
má jako většina nevidomých dětí trochu problém. Jízda na koni, krmení z ruky, čištění 
kopyt nebo malování na tělo koně jsou pro ni obrovským zážitkem. 

Po pobytu v hiporehabilitačním centru vidíme u dcerky po všech stránkách obrovský
posun, a tak bychom jí ho i v budoucnu rádi opět dopřáli,“ říká Mariannčina maminka.

Podpora Světlušky
Marianně přispěla Světluška na pobyt v Centru hiporehabilitace Mirákl 19 700 korunami.

Stream koncertu

Zastávka 04
Virtuální běh pro Světlušku

Komentář Marušky

Nainstalovala jsem si příslušnou aplikaci a spolu s téměř šesti tisíci dalších běžců 
vyrážím na online formu běhů pro Světlušku.

https://www.facebook.com/NFSvetluska/videos/1060272614427919


Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Kavárna POTMĚ05

Mohou zrakově postižení běhat?

Vizuál pro Virtuální běhy

I zcela nevidomí mohou běhat a také běhají! 

I zcela nevidomí mohou běhat a také běhají! Dokonce by se dalo říci, že vedle cyklistiky
a plavání patří běhání k jedněm z nejoblíbenějších sportovních aktivit. 

K běhu ale samozřejmě slabozraký nebo nevidomý běžec potřebuje traséra – člověka, 
který s ním běží a hlásí změny trasy a terénu. Nevidomý s trasérem doslova táhnou 
za jeden provaz – drží se za pružný provázek nebo gumu, která mezi nimi udržuje 
fyzický kontakt a zároveň pomáhá udržovat určitý rozestup, aby do sebe nenaráželi. 

Toto pojítko nevidomému umožňuje vnímat pohyby traséra a následovat ho.

Je nasnadě, že po náročném sprintu to chce zvolnit. Opět 
zakotvím v kavárně. Na kávu si zajedu klidně až do Českých
Budějovic – a dáme si ji s kolegyní Aničkou a taky 
s youtuberem Kovym.

Zastávka 02Zastávka 04
Virtuální běh pro Světlušku



Popis projektu

K větší samostatnosti s pomůckami

Vlajkový osvětový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Kavárna POTMĚ 
přivítala od 25. do 30. srpna na českobudějovickém Náměstí Přemysla Otakara 
II. hosty. Zatemněná kavárna nabídla kromě nevšedního zážitku i profesionální 
péči zrakově postižené obsluhy, která s radostí představila kousek svého 
každodenního světa. 

Kromě voňavé kávy přivezla Kavárna POTMĚ i pestrý doprovodný program 
– slavnostní otevření s Českým rozhlasem České Budějovice a Jihočeským 
divadlem, akustické vystoupení skupiny Slza nebo autorské čtení a besedu 
youtubera Karla Kováře alias Kovyho. Vystoupení byla součástí multižánrového
festivalu Město lidem / lidé městu.

Organizace Tyfloservis, která zajišťuje pro osoby s postižením zraku rehabilitaci, 
koupila díky Světlušce pro své klienty kameru OrCam MyEye 2.0.

Zařízení o velikosti palce tvoří kamera a reproduktor u ucha uživatele. Stačí ukázat 
prstem na jakýkoliv tištěný text (noviny, knihy, jídelní lístky, vývěsní štíty, etikety 
i obrazovku počítače či smartphonu), a zařízení ho přečte. Umí rovněž rozeznávat barvy,
bankovky či snímat čárové kódy. Protože jde o velice specifickou pomůcku, je potřeba, 
aby se s ní zájemce řádně seznámil a vyzkoušel, zda mu vyhovuje.

Úkolem Tyfloservisu je vyhodnotit, zda je kamera Orcam pro klienta vhodná a vybavit jej
teoretickými i praktickými znalostmi, díky kterým bude schopen pomůcku aktivně 
používat.

„OrCam jsme zakoupili v polovině roku a mezi našimi klienty byl velký zájem vyzkoušet 
si ho. Zájem mají hlavně slabozrací. Bohužel, kvůli opatřením proti koronaviru jsme zatím
nemohli vyhovět všem zájemcům o zkoušku, a tak doufáme, že se situace zlepší a OrCam
si budou moci vyzkoušet i ti, kteří na to zatím čekají,“ uvedla Bc. Karolína Gašparová 
z TyfloCentra.

Podpora Světlušky
Organizace Tyfloservis o.p.s. si pro své klienty mohla kameru OrCam MyEye 2.0. pořídit 
díky příspěvku 95 000 korun od Světlušky.

Zastávka 05
Kavárna POTMĚ v Českých Budějovicích

Komentář Marušky

Zatímco Josef Švejk – ústřední postava Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka 
za světové války – šel k regimentu do Budějovic pěšky, já jsem v pátek 28. srpna 
na přesun použila hned tři dopravní prostředky – autobus, metro a auto. Potřebovala 
jsem jen bílou hůl. Ostatní kompenzační pomůcky, včetně vysílačky VPN a navigace 
v mobilu, zůstaly tentokrát nepoužité v kabelce.



Cestování na větší vzdálenosti

Jak trávíte čas, když cestujete na větší vzdálenosti? 

Pokud řídíte auto, je to jasné, ale jedete-li vlakem nebo autobusem, možná se kocháte 
okolní krajinou, čtete knížku nebo se sluchátky v uších pospáváte.

U zrakově postižených to není jiné. Jen klasickou papírovou knihu nahrazuje elektronická,
případně audiokniha. Na veškeré volnočasové nebo pracovní aktivity (ano, i nevidomí 
během cest vyřizují pracovní záležitosti) však stačí jedna pomůcka – třeba notebook 
nebo skladnější iPad, většinou je to však malý a všestranný pomocník iPhone, na kterém
se dá dělat opravdu všechno. 

Třeba ke čtení e-knih slouží specializovaná aplikace s přiléhavým názvem VoiceDream 
Reader, která knihy (nebo jiné dokumenty) předčítá hlasem. Uživatel, který má přístup
do online knihoven pro nevidomé, jejichž fond je registrovaným čtenářům přístupný 
zdarma, má k dispozici nepřeberné množství titulů a periodik.

Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Noční běhy pro Světlušku06

Výlet do Českých Budějovic mě poněkud vyčerpal 
a na Noční běhy pro Světlušku se tedy vůbec necítím. 

Předávám proto štafetu kolegyni Aničce - jen ať se s vodící
fenkou Dixinkou taky pořádně proběhnou.

Zastávka 02Zastávka 05
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Popis projektu

Dvě oči a čtyři nohy navíc

Také do tradičních Nočních běhů pro Světlušku, které se v průběhu roku konají
v šesti českých městech, zasáhla opatření proti koronaviru. Přesunem 
na podzimní termíny se podařilo odstartovat alespoň ve třech městech.

Série nočních běhů začala ve čtvrtek 17. září v ostravských Dolních Vítkovicích. 
Ve středu 23. září pokračovaly v Amfiteátru v Jihlavě a 1. října v Brně. Kvůli 
nepříznivé epidemiologické situaci se bohužel musely zrušit další běhy v Plzni 
(původně plánované na 6. října), Olomouci (14. října) a v Praze (20. října).

Do benefičních běhů se zapojilo celkem 8 630 běžců, z nichž část běžela 
virtuálně díky spolupráci Světlušky a organizace Rozběháme Česko. 
Zakoupením startovného přispěli na pomoc zrakově postiženým téměř 
2,9 milionu korun.

Díky příspěvku od Světlušky se také daly 
dohromady dvě nerozlučné duše. Já (Anna 
Burdová) s vodicí fenkou jménem Dixie. První
kapitoly našeho společného příběhu jsme začaly
psát v únoru 2020.

Dixie je rasa goldendoodle (kříženec zlatého 
retrívra a královského pudla) a je nesmírně 
empatická, obětavá, inteligentní a nadšená 
do jakékoli práce. Okamžitě se stala miláčkem 
nejen mým, ale i mého okolí. 

Zamilovali si ji klienti domovů pro seniory, které navštěvujeme v rámci služby Návštěvy 
POTMĚ, a obdivovatele našla i ve Světlušce – díky tomu se dokonce stala tváří podzimní
TV upoutávky na sbírku Světlušky. Didi taky miluje děti, a tak doufám, že brzy nastanou
lepší časy pro besedy a autorská čtení, na která jezdím do škol a knihoven se svými 
knížkami, a Dixinka se tak bude moct potkávat i s dětmi. 

Dixie mi není jen průvodkyní na cestách, je mi taky nejlepší kámoškou. Přece jen, když 
jste s nějakou bytostí 24 hodin denně, doslova v dobrém i ve zlém, pak je to vztah, 
jakému se jen tak něco nevyrovná.

Podpora Světlušky
Příspěvek od Světlušky ve výši 25 000 korun pokryl větší část z 10 procentní spoluúčasti
žadatele na celkové ceně vodicího psa. Částka za výchovu a výcvik Dixie činila 297 000 
korun, z nichž 90 % uhradil příslušný úřad práce.

Zastávka 06
Noční běhy pro Světlušku

Komentář Aničky

Se svou vodicí fenkou Dixii jsem od února 2020, a to i díky příspěvku od Světlušky. 
Od chvíle, kdy jsem ji dostala, jsem se těšila na každou příležitost, kdy spolu budeme 
moct vyrazit ven. Po jarním lockdownu se konečně vydáváme na cestu – tentokrát 
na Noční běhy pro Světlušku, jejichž mottem je “Rosteš s každou překážkou, kterou 
překonáš”. Tak uvidíme, o kolik centimetrů větší se z nich vrátíme.



Ostrava, Jihlava, Brno… A my s Dixinkou máme jazyky 
na vestě. Na sbírkové dny Světlušky vás proto doprovodí 
Maruška.

Práce vodicího psa a důležitý tip pro vás
Vodicí pes je pro nevidomé nejen velkým pomocníkem, ale mnohdy i psychickou oporou.

Na povel dokáže vyhledat volné místo v dopravním prostředku nebo lavičku na ulici, 
schody, eskalátory, dveře, přechod pro chodce atd. Vodicí pes poutá pozornost lidí, což 
nás dostává do různých, někdy i humorných situací. 

Lidé se nás často ptají, jestli pes pozná číslo tramvaje nebo jaká barva svítí na semaforu. 
Když se nás takhle zeptají v jednom dni tři lidé, tak vlastně šíříme osvětu. Ne, pes 
opravdu nepozná barvu na semaforu ani číslo dopravního prostředku, pouze reaguje 
na povely svého pána.

A ještě jedna věc: Prosím, nehlaďte nám pořád ty pejsky a nevolejte na ně! Ohrožujete 
tím naši bezpečnost.

Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Sbírkové dny Světlušky07

Zastávka 02Zastávka 06
Noční běhy pro Světlušku



Popis projektu
Celorepublikové Sbírkové dny Světlušky proběhly od 7. do 11. září. Naplno 
se k nim přidal i světluščí tým, který svítil od pondělí do pátku vždy v jednom 
z českých měst: start byl na pražském Andělu, následoval přesun do Hradce
Králové, Českých Budějovic, Liberce a Plzně. 

V roce 2020 se více než tři a půl tisícům dobrovolníků zejména z řad studentů,
oblečeným v černých a žlutých tričkách s tykadly, podařilo nasbírat do kasiček 
více než 2,7 milionu korun.

Zastávka 07
Sbírkové dny Světlušky

Komentář Marušky

Nejsem žádná netykadlavka, a tak nasazuji tykadla, oblékám tričko s logem Světlušky 
a vyrážím spolu s naším týmem a partou dobrovolníků z řad studentů do ulic na Sbírkové
dny Světlušky.



Podpořené organizace a jednotlivci z měst, která jsme navštívili 
během sbírkového týdne:

PRAHA: To byla trefa!
Světluška v roce 2020 přispěla na pořádání Mistrovství České republiky v kuželkách 
pro zrakově postižené. To 15. srpna na Žižkově uspořádal SK Slavia Praha OZP 
a protože Světluška na místě měla svého zástupce, máme z první ruky, že to byla 
skvělá akce. Zúčastnili se jí zrakově postižení takřka z celé republiky a medaile se 
udílely ve třech kategoriích podle stupně zrakového handicapu a v jedné vložené, 
samostatné kategorii. 

A nutno podotknout, že ve dvou kategoriích excelovaly hlavně ženy – Daniela
�ampy z TJ Sokol Brno (1. místo v kategorii B1 za 760 kuželek), Eliška Čermáková
(2. místo v kategorii B1 se 606 kuželkami) a Anna Paulusová z Klubu Zrapos Opava
(1. místo v kategorii B2 se 734 skolenými kuželkami). "I přes opatření proti 
koronaviru se akce povedla. Bez roušek se to sice neobešlo, ale i tak jsme byli rádi, 
že se v pořadí 41. ročník Mistrovství ČR v kuželkách podařilo uspořádat. 

Dodatečně děkujeme všem sportovcům a partnerům za spolupráci a že nám pomohli
na turnaji vytvořit skvělou atmosféru," říká za pořádající klub SK Slavia Praha OZP 
Karel Macháček.

Podpora Světlušky
Na Mistrovství ČR v kuželkách pro zrakově postižené přispěla Světluška 
Sportovnímu klubu Slavia Praha částkou 26 000 korun.

Zastávka 02Zastávka 07
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Podpořené organizace a jednotlivci z měst, která jsme navštívili 
během sbírkového týdne:

HRADEC KRÁLOVÉ + LIBEREC: 
Raná péče pomáhá dětem s rozvojem zraku
Centrum LIRA pomáhá v Hradci Králové a Liberci rodinám s malými dětmi, které mají 
zrakové postižení, často v kombinaci s jinými typy zdravotního znevýhodnění. 

Světluška centru přispěla na rozšíření služeb. Další peníze pomohly při zajištění
programu rozvoje zrakového vnímání u dětí raného věku. Zlepšila se také diagnostika 
zejména v oblasti zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti. Terapeuti tak jsou schopni 
lépe stanovit program pro konkrétní dítě. Pořízení nových testů, zejména Teller test, 
zvýšilo odbornost týmu a rozšířilo možnosti,které mohou být během diagnostiky 
využívány. Program Tobii zase přispěl ke zlepšení možností podpory rozvoje zrakového
vnímání u konkrétních dětí v domácím prostředí, ale i během ambulantního programu. 
Centrum má i novou rehabilitační židličku a kvalitnější kameru.

„Zakoupené pomůcky i testový materiál mají dlouhodobou využitelnost, proto jsme rádi,
že je využijeme i v následujícím období a budeme moct díky nim zkvalitňovat služby pro
rodiny dětí se zrakovým postižením v rámci našeho programu „Rozvoj zrakového 
vnímání“. 

Podpora Nadačního fondu Českého rozhlasu je pro nás velmi důležitá a moc si jí vážíme,“
říká Kateřina Jírová z centra LIRA.
 
Podpora Světlušky:
Centrum LIRA, z.ú si díky příspěvku 252 400 korun pořídilo asistivní technologie 
a kompenzační pomůcky. Za 787 600 korun od Světlušky mohlo pro své klienty zajistit
program zaměřený na zajištění programu rozvoje zrakového vnímání u dětí raného věku
a podporu jeho kvality prostřednictvím vzdělávání odborného týmu a doplnění 
diagnostických testů a pomůcek.

Video z Centra LIRA

Zastávka 02Zastávka 07
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https://liberec.rozhlas.cz/prispeli-jste-svetluskam-ukazeme-vam-komu-jste-mozna-take-pomohli-8295471


Podpořené organizace a jednotlivci z měst, která jsme navštívili 
během sbírkového týdne:

ČESKÉ BUDĚJOVICE: 
Hmatové učebnice a pomůcky 
pro názornější studium

Sice se objevují názory, že Braillovo písmo je na ústupu díky moderním technologiím, 
které na nevidomé mluví, studentka Natálie z Českých Budějovic je ale důkazem toho,
že hmatové písmo není za zenitem. 

Ke studiu využívá zapůjčené encyklopedie a učebnice právě v Braillově písmu. Kromě 
knih jí ve výuce pomáhají i hmatové předměty. „Natálka si látku lépe pamatuje, když si
o ní může sama přečíst. Hmatové předměty jí zase pomáhají udělat si lepší představu 
o daném předmětu. 

Celá výuka se tím ozvláštnila a stala se pro ni zajímavější, protože už nemusí jen 
poslouchat výklad,“ vysvětluje Natálčina maminka a dodává, že učebnice a hmatové
předměty navíc využívají i Natálčini spolužáci.

Podpora Světlušky:
Natálii Světluška přispěla 30 000 korun na zapůjčení učebnic v Braillově písmu 
a hmatových pomůcek, a také 20 000 korun na osobní asistenci při školních aktivitách
a vyučování.

Zastávka 02Zastávka 07
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Podpořené organizace a jednotlivci z měst, která jsme navštívili 
během sbírkového týdne:

PLZEŇ: Kompenzační pomůcky 
i poznávání krás Česka

TyfloCentrum Plzeň pomáhá zrakově postiženým klientům v řadě oblastí. Jednou 
z nich je nabídka kompenzačních pomůcek, které se rychle vyvíjejí. Především mobilní
telefony, jež patří k nejžádanějším pomůckám kvůli šíři svého využití (orientace, 
navigace, zvětšování, rozpoznávání textu, barev, bankovek atd.) se mění. 

Lektoři TyfloCentra, kteří klientům radí s výběrem pomůcek a školí v jejich obsluze, 
proto musí držet krok s dobou a každý nový přístroj či aplikaci nejprve sami vyzkoušet.
„Naši klienti se zajímají hlavně o práci s chytrými telefony a hodinkami.

V rámci námi poskytovaných služeb nabízíme výukové aktivity, na nichž zájemce 
seznamujeme s prací s uvedenými pomůckami. I když se do realizace těchto aktivit 
v roce 2020 promítla opatření proti COVID-19, poskytovali jsme v rámci možností 
individuální konzultace. K výukovým aktivitám, při řešení technických problémů 
a dalšímu poskytování služeb na dálku se pak našim lektorům osvědčil program 
TeamViewer,“ říká Mgr. Hana Dostálová. 

Vedle toho pořádá TyfloCentrum Plzeň v průběhu celého roku poznávací a zážitkové 
výlety v rámci projektu Česko (ne)vídané. Účastníci díky němu mají možnost poznávat
krásy přírody nebo historických památek doslova na vlastní kůži. V roce 2020 vyrazili 
např. do NP Šumava a do informačního centra Svinná Lada, několikrát se zrelaxovali
v bazénu ve Kdyni a navštívili zámek ve Lhotě.

Podpora Světlušky:
Na pořízení asistivních technologií a kompenzačních pomůcek přispěla Světluška 
plzeňskému TyfloCentru částkou 76 000 korun. Na projekt „Česko (ne)vídané III.“ 
od Světlušky TyfloCentrum Plzeň získalo 30 000 korun.
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Jak pozná zrakově postižený, 
kolik mu kdo vrátil zpět peněz?

Každá mince a bankovka má svůj specifický tvar a velikost a jsou proto 
rozeznatelné hmatem. 

Mince českých korun můžeme dobře rozlišit díky okrajům a velikosti. 
Například koruna má stejné vroubky jako desetikoruna, dvoukoruna má 
stejné plošky jako dvacka a pětikoruna má hladký okraj jako padesátka. 

Rozdíl je ve velikosti mincí, takže splést si dvoukorunu a dvacetikorunu snad
ani nejde. Rozeznat hmatem bankovky je těžší a zvládne to jen pár borců 
a borkyň. Možností je jednak ohmatat si ochranné (lesklé) proužky, které 
se u jednotlivých bankovek také liší, nebo bankovku určitým způsobem 
složit a podle toho, o kolik jedna strana přesahuje, určit hodnotu bankovky,
protože se liší i délkou.

Nejjednodušší je použít plastovou šablonku, do níž se bankovka zasune, 
přehne a podle hmatných proužků zjistíme hodnotu, nebo, ještě lépe, 
mobilní aplikaci, která okamžitě hlásí, na jakou bankovku jste zamířili kameru
telefonu. Úplně nejjednodušší je samozřejmě platit kartou. Ne všude je to 
ale možné.

Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Koncert Světlo pro Světlušku08

Na podzim sbírková kampaň Světlušky vrcholí benefičním 
koncertem Světlo pro Světlušku. Na této výjimečné události 
se opět s kolegyní Aničkou potkáme s Kovym.
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Popis projektu
Sbírkový projekt Světlušky každoročně vrcholí benefičním koncertem, který živě
přenáší Česká televize a Český rozhlas. Smyslem benefičního večera je podpořit
talentované nevidomé muzikanty i sportovce, kteří mají možnost vystoupit na 
jednom pódiu společně se známými osobnostmi, ale také oslovit širokou 
veřejnost a formou dárcovských SMS nebo finančním darem přislíbeným 
prostřednictvím call centra získat potřebné finanční prostředky do sbírky 
Světluška. 

Díky vybraným penězům pak může Světluška pomáhat konkrétním nevidomým
dětem a dospělým z celé České republiky žít lepší a samostatnější život.
Koncert je také poděkováním všem partnerům, dárcům a dobrovolníkům, kteří
nás podporují.  

Benefiční koncert Světlo pro Světlušku se vysílal v sobotu 17. října z Pražské 
křižovatky a jeho motto bylo „To budete koukat“. Koncertu se dotkla 
mimořádná opatření – musel se konat bez diváků, nemohl vystoupit Světluščí 
sbor a změnit se muselo i celé hudební schéma. Na poslední chvíli došlo také 
ke změně v moderátorské dvojici, když se v karanténě ocitla Veronika Khek 
Kubařová.

Pro zrakově postižené diváky byl přenos vůbec poprvé opatřen živým 
audiopopisem. Český rozhlas Radiožurnál totiž zajistil speciální komentář 
živého přenosu koncertu tak, aby si ho mohli naplno užít i diváci a posluchači 
se zrakovým postižením. Kromě tradičního vysílání na ČT1 a ČRo Radiožurnál 
mohli diváci sledovat koncert i na sociálních sítích a webu iRozhlas.cz/svetluska. 

Zastávka 08
Koncert Světlo pro Světlušku

Komentář Marušky

Moje první účast na koncertu pro Světlušku se neobešla bez pečlivých příprav. 
Velkým zážitkem pro mě jako pro milovnici módy byl nákup večerních šatů 
v doprovodu módní stylistky. Takže hurá na koncert!

https://www.irozhlas.cz/svetluska
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13639313381-svetlo-pro-svetlusku/22054215037


Celým večerem provázeli moderátoři Ewa Farna a Karel Kovář alias Kovy.
Před sálem bez publika vystoupili Ewa Farna, Anna K., Pavel Šporcl, Michal 
Hrůza, Lake Malawi a Pokáč, jehož nová písnička, kterou složil pro Světlušku, 
měla na koncertě premiéru. 

Tradiční Den POTMĚ měl tentokrát podobu DNE SPOLU.  Ben Cristovao 
s Janem Novákem létali vzduchem na parkourovém hřišti, Pavel Šporcl 
s Benjaminem Levíčkem hráli kolemjdoucím na pražské Kampě a Kovy 
s Marií Zemanovou a Annou Burdovou bourali v ulicích Českých Budějovic 
stereotypy ve vnímání nevidomých. Diváci viděli i stand-up číslo Ivy Pazderkové
a Ondřeje Zmeškala. 

V medailonku komu Světluška pomáhá jsme představili nevidomou maminku 
Alenu a její dceru Šarlotku.

Výtěžek večera se díky zaslaným DMS a přislíbeným darům na sbírkové konto 
vyšplhal na 2,2 mil. korun.

Mateřství se dá zvládnout i potmě
Dcera Šarlotka se Aleně narodila v říjnu 2019. 

Jako každá nevidomá máma, i Alena spoustu věcí „vychytala“ (přebalování, krmení 
atd.), obstará domácnost, uvaří sobě i dcerce, kam potřebuje, tam si dojde i s kočárkem,
nákupy řeší v e-shopech.

Jsou ale činnosti, které se bez zraku neobejdou – jsou to třeba různé hry nebo prohlížení
obrázků s Šarlotkou, jež holčička pro svůj rozvoj potřebuje. Právě tehdy se hodí pomoc 
asistentek.

„Na naše kámošky (asistentky Gábinku a Adélku) se malá Loty vždycky strašně těší 
– ví, že zase bude trochu větší legrace, než s mámou. To pak řádí na hřišti, jezdí 
na skluzavce, houpe se na houpačce, na pískovišti se zasypává pískem nebo zkouší 
odrážedlo. Když se nepovede počasí, zůstáváme doma a prohlížíme knížky, opakujeme 
zvuky zvířátek, skládáme jednoduché puzzle nebo si Loty kreslí. 

Já si vždycky uvařím kávu a s radostí a vděčností pozoruju, jak se díky pomoci asistentek
dcerka vzdělává a rozvíjí ve všech směrech,“ pochvaluje si maminka Alena.

Podpora Světlušky:
Maminka Alena na financování asistentek využila příspěvek od Světlušky 
ve výši 40 000 korun.
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Koncert Světlo pro Světlušku



Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Vánoční sbírka pro Světlušku09

No a kam dál? Blíží se Vánoce, tak na nákupy. S Aničkou 
a Dixii vyrážíme do Kauflandu – chceme totiž originální 
světluščí jmenovky na dárky, jejichž koupí zákazníci přispějí 
do partnerského Fondu Kaufland sbírky Světluška, který 
pomáhá zrakově postiženým.

Jak nevidomí rodiče používají kočárek
Ne všichni nevidomí rodiče používají kočárek, někteří dávají přednost nošení
miminka v šátku nebo nosítku. Ti, kteří kočárek mají, ho používají jinak, než 
je běžné. Vozí ho totiž kvůli většímu bezpečí za sebou. Nevidomý rodič, který
chodí s bílou holí, drží v šikovnější ruce hůl a aktivně ji používá. 

Druhou ruku má zapaženu a táhne jí kočárek. Šátek nebo ergonomické nosítko
je volbou pro ty, kteří chtějí být při cestování s miminkem flexibilnější. 
Pro maminku Zuzanu Třeštíkovou to prý bylo praktičtější z několika důvodů.

“Vždycky mi bylo příjemnější mít miminko na břiše a ruce volné pro bílou hůl,
vodicího psa či případný nákup. Neuměla jsem si také moc představit, jak bych 
jako nevidomá řešila cestování s kočárkem v pražské MHD, která není vždy úplně
bezbariérová. 

A dalším, pro mě neméně důležitým důvodem byl prostě fakt, že v nosítku byla
dcerka jako miminko nejspokojenější a měla jsem o ní i absolutní přehled. 

Protože jsme poměrně dost cestovali, ocenila jsem také možnost nakojit dcerku 
v nosítku, kdekoli a kdykoli potřebovala,” říká Zuzka a dodává, že kočárek doma
měli spíš pro to, aby dcerku mohli vozit příbuzní, sami ho s taktéž nevidomým
partnerem vůbec nepoužívali.

Zastávka 02Zastávka 08
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Popis projektu
Koupí jmenovky na vánoční dárky bylo během adventu v Kauflandu možné 
podpořit sbírku Světluška. Z vánoční sbírky Kauflandu do ní putovalo rekordních
15,5 milionu korun a na podporu projektu Světluška 1,5 milionu korun.

Přesně 12 082 890 korun darovali zákazníci a Kaufland navíc přispěl dalších 
4 027 630 korun (= slíbených 10 Kč za každý prodaný arch jmenovek), a sumu 
ještě zaokrouhlil na rovných 17 milionů korun. 

Vánoční sbírka pro Světlušku s mottem “Rozsviťte s námi Vánoce nevidomým” 
se konala od 23. listopadu do 6. prosince ve všech 135 prodejnách společnosti 
Kaufland. Za dva týdny se prodalo 402 763 archů. Nejštědřejší byli zákazníci 
v prodejně v Uherském Brodě, kde se prodalo bezmála 9 500 kusů jmenovek, 
další nejúspěšnější prodejny byly Opava-Předměstí, Rokycany, Žatec a Klatovy. 

Získané prostředky se rozdělují v otevřeném grantovém řízení z partnerského 
Fondu Kaufland. O příspěvky mohou celoročně žádat jak jednotlivci s těžkou 
ztrátou zraku, tak organizace pomáhající lidem s těžkým zrakovým nebo 
zrakovým kombinovaným postižením, a to v dlouhodobých grantových 
programech Světlušky. 

Podcast POTMĚ

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

MOBILITA A SEBEOBSLUHA

17 podpořených žádostí jednotlivců, 577 865 Kč vyplacená podpora

19 podpořených žádostí organizací, 1 031 776 Kč vyplacená podpora

Podcast POTMĚ
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SEBEREALIZACE / ŽIVOTNÍ STYL

14 podpořených žádostí jednotlivců, 297 571 Kč vyplacená podpora

33 podpořených žádostí organizací, 986 287 Kč vyplacená podpora

Vánoční sbírka

Zastávka 09
Vánoční sbírka pro Světlušku #Kaufland

Komentář Marušky

Ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová 
se v doprovodu prakticky nevidomé Šarloty Hambergerové vydala do pěti 
prodejen Kaufland, ve kterých se v rámci vánoční sbírky podařilo prodat nejvíc 
jmenovek na dárky. Gabriela s Šarlotou poděkovaly zaměstnancům a představily, 
kde přesně budou vybrané peníze celý rok pomáhat.

https://www.youtube.com/watch?v=S6i6XUiUt6M


Podcast POTMĚ

Podpora z partnerského Fondu Kaufland v roce 2020

VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍSTUP K INFORMACÍM

3 podpořené žádosti jednotlivců, 53 200 Kč vyplacená podpora

13 podpořených žádostí organizací, 611 235 Kč vyplacená podpora

Podcast POTMĚ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ A FINANČNÍ NEZÁVISLOST

2 podpořené žádosti jednotlivců, 35 000 Kč vyplacená podpora

6 podpořených žádostí organizací, 344 512 Kč vyplacená podpora

Podcast POTMĚ
ASISTIVNÍ TECHNOLOGIE A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

29 podpořených žádostí jednotlivců, 360 150 Kč vyplacená podpora

12 podpořených žádostí organizací, 612 267 Kč vyplacená podpora

Podcast POTMĚ
ČLOVĚK V NOUZI

10 podpořených žádostí jednotlivců, 262 520 Kč vyplacená podpora
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Cyklovýlety na tandemu
Také nevidomí milují cyklistiku díky všem specifickým vjemům, které nabízí. 

Jsou ale odkázáni na jízdu v tandemu s člověkem, který vidí. Na tandemu se svou 
rodinou vyráží na výlety i studentka Zuzana, která si požádala o příspěvek od Světlušky
právě proto, aby se obohatila o nové sportovní zážitky.

“Jsem z Hlučínska, a protože to máme blízko do Polska, podnikli jsme s rodinou nejdelší
okruh přes hranice a zase zpátky. Bylo to super a těším se na nové výlety,” pochvaluje 
si Zuzana.

Podpora Světlušky:
Zuzana dostala z Fondu Kaufland na tandemové kolo příspěvek ve výši 25 000 korun.
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Piano pro talentovaného chlapce
Devítiletý Jozef miluje hru na piano. 

Proto už přes čtyři roky dochází na soukromé hodiny klavíru. Jeho paní učitelka je s ním
moc spokojená – Jožkovi totiž nejsou cizí ani skladby velikánů mezi skladateli, jakými 
byli a jsou Mozart, Bach či Beethoven. 

Jožkovým velkým přáním bylo moct si pořádně zahrát taky doma. Maminka se proto 
rozhodla pořídit mu pianino. Co ho mají, dělá Jožko hudbou radost nejen sobě, 
ale i mamince.

„Syn chodí na hodiny klavíru už od čtyř let. Doma jsme ale měli jen malé elektronické 
klávesy, na které cvičil. Jsme hrozně rádi, že už má plnohodnotný hudební nástroj 
– s těmi malými klávesami se to teď vůbec nedá srovnat,“ usmívá se jeho maminka.

Podpora Světlušky:
Světluška na koupi pianina pro Jožku přispěla z Fondu Kaufland, a to částkou
10 000 korun.
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Psychoterapeutický výcvik
Timea je absolventkou sociální práce a psychologie a pracuje jako psychoterapeutka. 

Příspěvek od Světlušky čerpá na jeden rok z celkem pětiletého psychoterapeutického
výcviku s názvem Daseinsanalytický výcvik – péče o duši. 

Jedná se o sebezkušenostní výcvik (vzdělávání) pro pracovníky pomáhajících profesí, 
který rozvíjí další možnosti práce s klienty a také v osobním rozvoji v péči o vlastní 
psychiku.

„Těším se hlavně na to, že se díky výcviku naučím něco dalšího užitečného pro své
klienty, prohloubím své schopnosti pracovat se skupinou, ale zároveň je to příležitost
dozvědět se, jak mohu pečovat sama o sebe a také možnost dostat zpětnou vazbu
od výcvikové skupiny,“  říká Timea. Kvůli koronaviru se začátek kurzu posunul, 
Timea už ale absolvovala několik skupinových sezení, během kterých se trénovaly 
různé psychoterapeutické techniky. Dále ji čekají přednášky a praxe v Alzheimercentrech
a hospicích. 
 
Podpora Světlušky:
Timee Světluška na jeden rok z pětiletého výcviku přispěla z Fondu Kaufland 
25 000 korun.



Rozšíření nabídky sportů pro nevidomé
Blind Athletic Club pořádá na atletickém stadionu TJ Sokol Královské Vinohrady 
pětkrát týdně tréninky.  

Každý atlet má předem daný plán, rozdělený po týdnech, který plní pod dohledem
trenérů a asistentů. Klub ale usiluje i o rozšíření sportovních a volnočasových aktivit 
nevidomých a slabozrakých sportovců. Snahou bude vytvořit fungující tým fotbalistů 
a fotbalistek s možností pravidelného tréninku minimálně jednou týdně a celodenním
víkendovým soustředěním jedenkrát za 14 dní. 

Na plaveckém stadionu v Holešovicích chce klub dvě hodiny týdně umožnit nejen 
plavání s trenérkou, ale i následnou relaxaci – saunování a masáže.

„Světluška už v minulosti podpořila naše atlety, díky čemuž si mohli koupit lepší vybavení,
zaplatit trenéra a asistenty. I to určitě pomohlo tomu, jak se nám pak dařilo na závodech,
ze kterých jsme přivezli na dvě desítky medailí,“ pochvaluje si trenér Martin Horák. 

„Náš nově založený sportovní klub Blind Athletic Club Královské Vinohrady plánuje 
rozšířit nabídku sportů a přilákat další sportovce a taky už se moc těšíme na další 
závody.“

Podpora Světlušky:
Blind Athletic Club Královské Vinohrady z.s chce za 90 000 korun rozšířit možnosti 
sportovního vyžití lidí se zrakovým handicapem. Kromě atletiky jde o fotbal, plavání,
tenis, ale i turistiku.

https://www.facebook.com/NFSvetluska/posts/2915057635209233

https://www.facebook.com/NFSvetluska/posts/2925102020871461
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Hmat: klíčový smysl nevidomých dětí
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava pracuje s unikátní 
diagnostickou metodou Tactual Profile. 

Ta slouží k hodnocení hmatových funkcí u klientů s těžkým zrakovým postižením. 
Soustředí se na požadavky, které klade běžné prostředí, a snaží se zvýšit rozsah 
schopností a dovedností. U dětí se zkoumá například vědomí jejich těla a citlivost,
manipulace s předměty a to, jak zkoumají své okolí a vnímají detaily. Důležitou součástí
jsou praktické dovednosti jako dotykové strategie, propojení objektu s jeho funkcí i to, 
jak si děti hrají. 

„Kvalitní diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb je v naší organizaci stěžejním 
prvkem pro další podporu dětí a žáků se zrakovým postižením, například ve vzdělávání. 
Díky nadačnímu příspěvku od Světlušky se nám podařilo získat nizozemský diagnostický 
nástroj Tactual Profile, který je nesmírně důležitým kamínkem do diagnostické skládačky. 
Tactual Profile nám umožňuje rozšířit dimenzi diagnostiky hmatových funkcí dětí a žáků, 
objektivně je hodnotit, a díky těmto výstupům zkvalitňovat individuální podporu našich
klientů,“ vysvětluje Hana Vařejková, speciální pedagožka Mateřské školy a Speciálně 
pedagogického centra Jihlava.

Podpora Světlušky:
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava získala s pomocí Světlušky
a Fondu Kaufland za 66 287 korun z Nizozemska diagnostickou metodu Tactual Profile. 
Ta pomáhá u dětí diagnostikovat, ale také stimulovat hmatové a další funkce.



Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Spustili jsme e-shop10

Před Vánocemi zjišťuju, kolik dárků mi ještě chybí. Vyrážím 
proto pátrat do světluščího e-shopu po originálních dárcích.
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Letní tábor pro děti s těžkým postižením zraku
Organizace Život trochu jinak pořádá již řadu let tábory pro děti s těžkým postižením 
zraku. Podpora Světlušky pomůže zorganizovat i ten následující v srpnu 2021. 

Během tábora se děti budou účastnit řady různorodě zaměřených programů, ve kterých
si vyzkouší pohyb v neznámém a členitém terénu, což přispěje ke zlepšení jejich 
prostorové orientace. Kromě táborové hry a dalších aktivit si budou moci samostatně 
vyzkoušet i zvládání každodenních činností a sebeobsluhy. 

Po náročném školním roce, kdy výuka probíhala převážně distančně, budou mít děti 
možnost dostat se do přírody, zažít dobrodružství a zábavu i si vyzkoušet nové věci.
„Naše tábory Světluška podporuje pravidelně. Zrakově postižené děti tak mohou prožít
 týden plný her, zábavy a zážitků, za nimiž se další roky rády vracejí. Na letním táboře 
se jim rovněž naskytne příležitost vyzkoušet si či naučit se něco nového. V roce 2020 
to bylo např. zapalování ohně pomocí křesadla, střelba z luku, zhotovení přístřešku 
či klasika v podobě spaní pod širákem, které je zejména pro děti z města úplnou 
novinkou. Každá nová aktivita, kterou si děti vyzkouší, pro ně představuje krůček vpřed
při poznávání tohoto především vizuálního světa,“ popisuje Ing. Petra Benedíková 
z organizace Život trochu jinak.
 
Podpora Světlušky:
Organizace Život trochu jinak, z.s. uspořádá díky příspěvku 40 000 korun od Světlušky 
letní tábor pro děti s těžkým postižením zraku.

https://tabor.zivotjinak.cz/?page_id=386

https://tabor.zivotjinak.cz/?page_id=386


http://eshop.svetluska.net/

Popis projektu
Během pandemie jsme v pro nás rekordním čase jednoho měsíce spustili 
nový e-shop Světlušky. Pro ten původní nám do té doby poskytoval azyl 
Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. U všech sbírkových předmětů, 
které jsou součástí naší veřejné sbírky, dbáme na místní původ, užitečnost 
a udržitelnost. Vše, co prodáváme, si proto pečlivě vybíráme. 

Jde nám o to, aby se na sbírkových předmětech podíleli čeští designéři, 
výroba probíhala co nejšetrněji k životnímu prostředí a abychom tím 
případně podpořili sociální podnik. 

V novém e-shopu nabízíme produkty jako ponožky, čelenku, hrnek či zubní
kartáček, milé drobnosti i předměty, které prošly pod rukama samotných 
nevidomých. 

Nejprodávanějším předmětem za rok 2020 byl svítící světluščí kartáček. 
Těch se na e-shopu prodalo 1 821 kusů. V závěsu za nimi jsou čelenky 
– od začátku e-shopu se jich do konce roku prodalo 1 737 kusů. 

Velmi oblíbené jsou i ponožky, prodalo se 1 320 kusů se starým motivem 
a 356 kusů s novým. Hrnků, oblíbených také mezi návštěvníky naší Kavárny 
POTMĚ, se pak do konce roku 2020 prodalo 420 kusů.

Zastávka 10
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Komentář Marušky

Nákup vánočních dárků na poslední chvíli je docela adrenalin, znáte to. 
Nakonec usoudíte, že nejlepší je nakoupit online, a to originální předměty 
s nějakou přidanou hodnotou. E-shop Světlušky to všechno splňuje!



Pandemie mne naučila nakupovat on-line
Doposud jsem na webu nakupovala minimálně – mimo jiné audioknihy nebo parfémy.
 
Opatření v kamenných prodejnách, jako rozestupy či nutnost použít nákupní vozík, 
mne ale dovedla k nákupu přes internet, což je mezi nevidomými a slabozrakými uživateli
preferovaný způsob nakupování. 

Já jsem k zajišťování potravin a drogerie zvolila Rohlik.cz, který je jedním 
z nejpřístupnějších českých e-shopů. To znamená, že jeho vývojáři na potřeby lidí 
se zrakovým handicapem myslí: nejen že web umí přečíst odečítače obrazovky, ale má
 i správnou strukturu, vhodnou navigaci na stránce i alternativní popisky k obrázkům 
a ikonám. Já jako slabozraká oceňuji i přehlednost a dobrou práci s barvou a kontrastem.
Na Rohlíku nakupuji jednou týdně. Velkou pomocí je pro mne možnost být členem Klubu
Rohlík bez bariér: oceňuji zejména donesení těžkých tašek až na práh bytu ve třetím patře. 

Podpora Světlušky:
Příspěvek od Světlušky jsem v roce 2020 nečerpala. Již čtyři roky ale používám při 
veškeré elektronické komunikaci mobilní telefon a tablet, na které mi kromě úřadu práce
přispěla i Světluška. Ta také podporuje organizace, které dávají práci nevidomým včetně 
služby Návštěvy POTMĚ, kde působím.

Jak se zrakově postižení orientují na internetu?
Jak už bylo v průběhu naší cesty několikrát zmíněno, zrakově postižení pracují 
se zpřístupněnými počítači, telefony a tablety. 

To znamená, že jim uživatelské rozhraní, obsah webových stránek a dalších aplikací 
zpřístupňuje speciální software nebo hlasový výstup.

K tomu, aby se s pomocí těchto asistivních programů na internetu orientovali, je nutné, 
aby byly webové stránky nebo prostředí mobilních aplikací takzvaně přístupné. 

Zjednodušeně řečeno to v praxi znamená, že když nemáte přístupnou stránku třeba 
v e-shopu, při jeho procházení vám hlasový výstup není schopen odečítat prostředí, 
protože např. tlačítka a další ovládací prvky nejsou nijak nazvané a hlasový výstup je 
neumí pojmenovat. 

Takže buď nic neříká, nebo jen hlásí: „Tlačítko…Button… Icon…“ a podobně. Nevidomý 
uživatel pak neví, jestli jde o tlačítko „Koupit“, „Přejít do košíku“ nebo „Vyprázdnit košík“, 
a tím pádem je pro něj nákup neuskutečnitelný.

Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Jak jinak jste mohli Světlušku podpořit11

Tak a teď je čas si dopřávat - co takhle láhev dobrého vína, 
nějaký zážitek či drobnost k nákupu? Jdu prozkoumat, kde 
všude partneři Světlušky a jejich zákazníci pomáhali.

Zastávka 02Zastávka 10
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Víno pro Světlušku
Již podruhé vyrobilo Vinařství Mikrosvín Mikulov, tradiční partner Světlušky, víno 
speciálně pro Nadační fond Českého rozhlasu. Vínem pro Světlušku je Veltlínské zelené
- pozdní sběr z roku 2018 z viniční tratě Liščí vrch. 

Jde o víno z řady Traditional line. Dne 18. února proběhlo v pražském Vinografu první 
představení tohoto vína a netradiční degustace. Tu vedl sommeliér Jakub Přibyl.
U příležitosti této první veřejné degustace byl ředitelce Nadačního fondu Českého 
rozhlasu předán šek na částku 89 656 korun, kterou pomohl vybrat Veltlín ročníku 2017. 

I 20 procent z ceny vína následujícího ročníku jde Světlušce, která získané finance 
použije na pomoc těžce zrakově postiženým po celé České republice. Vinařství Mikrosvín 
Mikulov je samozřejmě i dodavatelem vynikajícího  vína ze své produkce pro Kavárnu 
POTMĚ. Celkový výtěžek z prodeje v roce 2020 nakonec byl 154 371 korun.

Kalendář pro Světlušku
Světluška od roku 2009 připravuje ve spolupráci s partnery projektu a vybranými 
ilustrátory nástěnný kalendář, jehož koupí je možné přispět do světluščí sbírky. Prodej
kalendáře zajišťuje brněnská agentura Antipol Brno CZ a výrobu a propagaci
dlouhodobě financuje společnost Model Obaly.

Pro rok 2021 se autorem v pořadí již třináctého kalendáře stal český fotograf Radim 
Schreiber, žijící už dvacet let v americké Iowě. Ten fotografuje světlušky a detailně
zkoumá i jejich život. Celkový výtěžek z prodeje kalendáře představoval 177 160 korun.

Novoročenky pro Světlušku
Obrázky od dětí se zrakovým a jiným postižením z Prahy a Opavy ozdobily tištěná
i elektronická PF Světlušky na rok 2021. Ve spolupráci se společností Abalon je 
připravujeme již od roku 2016 a především firemní dárci tak spolu s možností přispět 
mohou tímto způsobem také šířit osvětu o životě těžce zrakově postižených. 

Výnos z prodeje v roce 2020 činil 27 540 korun.

Článek o projektu

Zastávka 02Zastávka 11
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https://svetluska.rozhlas.cz/svetlusci-kalendar-pro-rok-2021-rozzari-magicke-svetlusky-8377880


Zážitková agentura ADROP podporuje Světlušku
Zážitková agentura ADROP svým zákazníkům umožnila zakoupit si speciální zážitky 
POTMĚ. Ty zájemcům umožnily si na vlastní kůži vyzkoušet rozmanité činnosti, jako by
byli nevidomí. Tím ale podpora Světlušky nekončí. 

V rámci běžné objednávky měli nakupující v e-shopu ADROPu možnost dobrovolného
příspěvku. Díky tomu mohl ADROP předat projektu Světluška šek na 100 000 korun.

Alza pomáhá dvakrát
Společnost Alza zorganizovala na podporu Světlušky charitativní prodej peněženky. 
Tu si mohli její zákazníci koupit při nákupu za 50 korun. Navíc se společnost Alza zapojila
do Souhvězdí pomoci. Její zákazníci finančně přispívali na konkrétní projekty, v našem 
případě na nové on-line projekty jako Kavárna POTMĚ: online a Podcast POTMĚ. 

Celkový výtěžek byl 202 656 korun.

Slevomat a jeho zákazníci podpořili Světlušku
Při nákupu poukazů na Slevomatu měli lidé možnost přispět konkrétní částkou 
a pomoci tak vybrat třeba příspěvky na osobní asistenty, čtečky i navigace pro 
lidi s těžkým zrakovým postižením. Společnost Slevomat pak všechny tyto 
prostředky věnovala ve formě daru Světlušce.

Zákazníci Slevomatu podpořili Světlušku částkou 126 150 korun.

Projekt Zlaté trenýrky upozornil 
na potíže nevidomých při nákupu
K Mezinárodnímu dni nevidomých spustil Twisto krásný projekt Zkus si koupit
zlaté trenýrky. Chtěl tak upozornit na situaci až 100 000 Čechů, kteří mají těžkou
vadu zraku: https://www.twisto.cz/kampane/neviditelny-eshop/. 

K tomu navíc firma podpořila kampaň na podporu Světlušky.

Zákazníci Twista podpořili Světlušku částkou 172 930 korun.
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https://blog.twisto.cz/twisto-dela-svet-pristupnejsi-pridej-se/?_ga=2.10186357.1363715758.1617186939-1881982879.1617186939


Optiky Doktor Klain: Z každé zakázky 
šla Světlušce koruna
Díky partnerství se sítí optik Doktor Klain putovala z každé uzavřené zakázky jedna 
koruna ve prospěch Světlušky. Kromě této spolupráce ještě společnost Doktor Klain
Světlušku podpořila finančním darem. 

Celkový výtěžek z prodeje v roce 2020 činil 14 523 korun, dalších 20 000 korun navíc
firma Nadačnímu fondu Českého rozhlasu darovala. 

Lékárny Dr. Max nabízejí světluščí kartáček
V síti lékáren Dr. Max se od roku 2015 prodává světluščí kartáček, který svítí ve tmě. 
Ten díky tomu boduje i mezi sbírkovými  předměty. V loňském roce jich v síti tohoto 
lékárenského řetězce zákazníci koupili 4737 kusů. Z každého prodaného kartáčku 
přitom Světluška získala částku 50 korun.

Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Ježíškova vnoučata12

Protože k Vánocům už tradičně patří projekt Ježíškova 
vnoučata, vyrazíme se za nimi podívat. Co se stala součástí 
Nadačního fondu Českého rozhlasu, máme to k nim ještě blíž.
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Popis projektu
Ježíškova vnoučata jsou projektem Českého rozhlasu, který od roku 2020 patří 
pod křídla Nadačního fondu Českého rozhlasu. Čtvrtý ročník výrazně ovlivnil 
covid-19.

Proto jsme se rozhodli zaměřit na ta přání a dárky, které umožní společné aktivity
seniorů v domovech nebo je propojí s vnějším světem. Do charitativního projektu 
Českého rozhlasu se v roce 2020 zapojilo více než 900 domovů seniorů, 
pečovatelských služeb a ostatních organizací pečujících o seniory. 

Splněno bylo během dvou měsíců téměř 16 tisíc přání. „Celkem se vybralo přes 
6 milionů korun. Z toho 1,5 milionu díky Slevomatu, který je dlouhodobým 
partnerem projektu. Odhadovaná cena dárků zakoupených Ježíškovými vnoučaty
je 16 milionů korun. Dohromady tedy mluvíme o více než 22 milionech korun, 
které jednotliví lidé i firmy pro radost seniorů během posledních dvou měsíců 
roku věnovali,” říká ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela 
Drastichová.

Pro rok 2020 byla typická skromná přání seniorů. Zatímco v dřívějších ročnících 
se objevovalo velké množství zážitkových přání, nyní jich v důsledku uzavření 
pobytových zařízení pro seniory ubylo a naopak přibylo přání hmotných. 

Mezi ta nejskromnější patřila krabička lentilek nebo keramická miska. Mnoho 
seniorů si Ježíškovým vnoučatům napsalo o notebook nebo televizi. V těchto 
případech byla evidentní touha po spojení se světem za zdmi domovů, 
které byly dlouhodobě uzavřené návštěvám.

Velmi často se v balíčku pro seniora objevil dárek i pro pečující personál. 
Balíček kávy, hrníček nebo třeba malovaný obrázek tak byly projevem toho, 
že si dárci uvědomují náročnost situace v době pandemie a chtějí pečovatelům 
a sestrám poděkovat za jejich úsilí.

Pro finanční dary na pořízení nákladnějších přání pro seniory navíc zřídil Nadační
fond Českého rozhlasu veřejnou sbírku. Z ní budou financovány také budoucí 
aktivizační služby pro seniory – hudební a divadelní vystoupení, canisterapie, 
výlety či zřízení mobilních zahrádek.

Zastávka 12
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Komentář Marušky

Obdarovávání seniorů Ježíškovými vnoučaty je krásnou akcí, na kterou 
se každoročně těšíme. Klientům pobytových zařízení se plnila přání 
i v době pandemie.



Domov plný světýlek

Domov Na Pustaji Křešice se díky finančním darům Ježíškových vnoučat proměnil 
na domov splněných přání. 

Chtěli mít tolik světýlek, aby si mohli ozdobit každý rok o Vánocích stromek před 
domem, altánek, i domov samotný. To tedy znamená vážně hoooodně světýlek! 
A přání se jim splnilo.

První rozsvícení v předvánočním čase dokonce někteří s dojetím oplakali. Nemohli se 
dočkat večera a pořád postávali před domovem. Bylo to, podle jeho zaměstnanců, 
přání, o kterém mluvili už řadu let.
 
“Rádi bychom vám všem poděkovali za splněné přání, za radost, kterou rozdáváte 
nejen nám, ale všem, kterým se nějaké to přání díky vám a vašemu projektu splnilo. 

Děkujeme za hezké chvíle, které nám poskytujete,” napsali nám o Vánocích z domova
Na Pustaji a přiložili hezké fotografie.

Poděkování patří vám. Každému z vás, kdo třeba jen malou částkou přispěl na toto
nákladné přání ve sbírce Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. 
Těšit bude desítky obyvatel každý rok o Vánocích. Každý rok si na vás vzpomenou. 
A jistě i vy na ně.

Podpora Ježíškových vnoučat:
Ze sbírky Ježíškova vnoučata jsme na nákup vánočního osvětlení přispěli částkou 
129 091 korun.
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Elektrický vozík pro pana Béďu

 “Jmenuji se Béďa a jsem měsíc po amputaci nohy. Přišel jsem o ní kvůli proleženinám
po operaci kyčlí. Ven z bytu se dostanu jen díky manželce, která mě ze schodů sváží 
na matraci a nahoru mě nosí. Většinu našetřených peněz jsme museli investovat 
za pomůcky, které teď potřebuji, a obyčejný vozík mám zapůjčený. Kéž bych mohl 
alespoň nějak fungovat venku a moje žena mě nemusela tlačit, když už mě nosí 
po schodech. Kdysi byl můj sen navštívit Petrohrad, ale přání se mění…”
 
To byl dopis od pana Bedřicha. Přišel pár týdnů před Vánoci a my věděli, že mu musíme
jeho přání splnit. Přál si elektrický vozík. Díky vám, Ježíškovým vnoučatům, se podařilo 
jeho přání splnit. Jak se můžete přesvědčit na fotografiích, pan Bedřich je teď opravdu 
šťastný. Děkujeme!

Podpora Ježíškových vnoučat:
Ze sbírky Ježíškova vnoučata jsme na nákup elektrického skútru přispěli 
částkou 96 490 korun.
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Interaktivní stolek pro terapie i zábavu

Obyvatelé domova Centrum péče Doubrava si přáli stolek s dotykovou obrazovkou,
díky kterému by mohli lépe trénovat paměť, zahrát si hry, zažít spousty legrace 
a zároveň se naučit něco nového. Mají moc rádi nejen skupinové aktivity, ale taktéž 
i individuální, na pokojích. 

Tento stoleček chtěli využít především pro seniory, kteří ze zdravotních důvodů bohužel
na skupinové aktivity nemůžou docházet. Ježíškova vnoučata jim tohle přání splnila 
a už od nich také máme zprávy, jak se jejich klientům stolek líbí.
 
„Interaktivní stůl je pro mnohé z klientů příjemným zpestřením všedních dnů. Mnozí 
z nich nejprve přistupovali s ostychem, ovšem po prvních zkušenostech se rádi vracejí.
Je to příjemný společník, který vnáší radost do našich dnů. Tento stolek, který 
se podařilo koupit ze společné sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu díky vám, 
milá Ježíškova vnoučata, slouží v domově každý den při individuálních terapiích 
a pomáhá tak seniorům s procvičováním kognitivních funkcí. Mezi nejoblíbenější 
aplikace patří Zábava od A do Z a malování. Ještě jednou moc děkujeme.“

Podpora Ježíškových vnoučat:
Ze sbírky Ježíškova vnoučata jsme na nákup interaktivního stolku přispěli částkou 
46 509 korun.

Zastávka 12
Ježíškova vnoučata



Něco o Vánocích
Jak si užívají Vánoce zrakově handicapovaní? Asi jako kdokoli jiný. 

Znáte to – dárečky, spousta jídla, setkávání s rodinou a přáteli, sledování televize…
Cože – televize? Ano, i nevidomí se dívají (v přeneseném smyslu slova) na televizi. 
Některé pořady stačí vnímat sluchem a děj je jasný z dialogů nebo zvuků.

U filmů více založených na obrazovém ději je to těžší – tady nám ale pomáhá 
doprovodný komentář, kterým jsou některé snímky doplněny a je možné si ho 
na televizi spustit. Ne každý film jím však disponuje, a tak roli komentátora musí zastat 
někdo blízký.

Pravdou ovšem je, že TV program, po léta o svátcích takřka neměnný, už často nebaví
ani nás, a tak raději vyrazíme ven, třeba na hezkou procházku, když přeje počasí. 
V zimních měsících nás sice trápí sníh, který výrazně zhoršuje orientaci v prostoru, jenže
toho v nížinách o Vánocích stejně moc nebývá.

Podcast POTMĚ

Kam to bude dál?

Poděkování partnerům Světlušky

Podcast POTMĚ
a partnerům Ježíškových vnoučat.

Zastávka 12
Ježíškova vnoučata



Každý rok na tomto místě děkujeme partnerům, kteří významným způsobem
podpořili dlouhodobé i jednorázové projekty Nadačního fondu Českého rozhlasu
a vložili do nás důvěru, že finanční a materiální podporu přeměníme v cílenou 
pomoc potřebným. 

Řada našich partnerů čelila v důsledku pandemických opatření a uzavření 
ekonomiky velkým finančním problémům. O to víc si vážíme toho, že i v tak
obtížné době zůstali s námi a v rámci svých možností nás podpořili. 

Přejeme všem našim partnerům, aby rok 2021 přinesl očekávaný obrat. 

Děkujeme! Vaše Světlušky a Ježíškova vnoučata

Partner Světlušky a Ježískových vnoučat

Český rozhlas založil v roce 2000 Nadační fond Českého rozhlasu 
s posláním vyrovnávat příležitosti k plnohodnotnému životu pro 
všechny lidi bez rozdílu. 

Rok 2020 byl tedy oslavou 20. narozenin Nadačního fondu
Českého rozhlasu, která připomněla všechny jednorázové sbírky, 
které pomáhaly při povodních, na Pustevnách i po zemětřesení 
v Nepálu, a oba dlouhodobé projekty nadačního fondu – Světlušku 
a Ježíškova vnoučata. 

Český rozhlas je nejen zřizovatelem, ale i významným finančním 
partnerem nadačního fondu po celou dobu jeho existence. 

Svým posluchačům na celostátních i regionálních vlnách představuje 
příběhy těch, kterým nadační fond pomáhá, ať už jsou to těžce zrakově
postižení, podpoření ze sbírky Světluška, nebo osamělí senioři z projektu
Ježíškova vnoučata, a aktivně tyto projekty propaguje ve svém vysílání. 

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Partneři Světlušky 

Společnost Kaufland je partnerem Světlušky od roku 2019. 

V Kauflandu jsme našli silného partnera, který spolu s námi pokračuje 
v podpoře samostatného života a soběstačnosti lidí se zrakovým postižením. 

Vánoční sbírka s Kauflandem, do které se zapojilo všech 164 prodejen, přinesla
do veřejné sbírky Světluška 17 milionů korun. Díky pokladním, kteří prodávali
štítky na vánoční dárky, a díky štědrosti zákazníků, kteří svým nákupem udělali 
hned dvojí radost, budeme v roce 2021 rozdělovat na pomoc těžce zrakově 
postiženým rekordní částku. 

V roce 2020 vstoupila společnost Kaufland do 9. ročníku Nočních běhů pro 
Světlušku jako generální partner a vnesla do kampaně i samotných běhů 
skvělou náladu, zdravé občerstvení a finanční podporu, díky které bylo možné 
zrealizovat Noční běh v Ostravě, Jihlavě i Brně, a rozběhat Česko ve Virtuálním
běhu pro Světlušku. 

Kaufland Světlušce pomohl v průběhu roku i s překlenutím výpadku 
v provozních financích ve sbírce Posviť Světlušce a s jeho pomocí 
jsme nastartovali dva nové online projekty Podcast POTMĚ 
a Kavárnu POTMĚ: Online a udrželi v chodu grantové oddělení
Světlušky.

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 

Pozdrav generálního ředitele

https://drive.google.com/file/d/1PyOT_omNWBRlwNEHpffFgq-NFc98XHoF/view?usp=sharing


Herbadent stojí po boku Světlušky už od roku 2009 a stal se tak nedílnou součástí 
všech jejích projektů a aktivit. Původně finanční podpora se postupně rozšiřovala 
i o další formy spolupráce – zaměstnanci pomáhali při stavbě Kavárny POTMĚ, 
v sortimentu kavárny jsme nabízeli medicinální vína z produkce Herbadent, tým 
firemních běžců startoval na Nočních bězích pro Světlušku apod. Posledním společným
projektem je pak Kartáček pro Světlušku, který Herbadent realizuje spolu s lékárenským 
řetězcem Dr. Max.

Koncert Světlo pro Světlušku či charitativní spotová kampaň na obrazovkách – to je 
od roku 2005 nejviditelnější podoba spolupráce s Českou televizí, ale nezůstává jen 
u ní. Díky účasti zástupců nadačního fondu a dalších hostů či známých osobností 
v pořadech ČT se diváci dozvídají i o dalších aktivitách nadačního fondu a také 
o způsobech, jak konkrétně se mohou do pomoci sami zapojit.  

Hannah a Noční běh pro Světlušku tvoří nerozlučný tandem, díky kterému můžeme 
od roku 2012 účastníkům našich běhů každoročně přinášet krásné sportovní doplňky
ve startovních balíčcích. Společnost Outdoor concept, která stojí za českou 
značkou Hannah, podporuje Světlušku také finančně. V roce 2020 se Světluškou 
rozběhal Hannah 3 města v rámci Nočních běhů pro Světlušku a na 5 tisíc běžců, 
kteří běhali po vlastní ose v rámci Virtuálního běhu pro Světlušku. Hannah také obléká
tým Světlušky.

Partneři Světlušky 
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Spolupráce s Pivovary Staropramen začala v roce 2019 podporou Kavárny POTMĚ 
a postupně se rozšířila i na Noční běhy pro Světlušku, kde společnost vystupuje se 
svojí značkou Cool. Klasické i nealko pivo rozšířily možnosti občerstvení pro hosty 
kavárny i návštěvníky běhů. Díky dlouhodobé finanční podpoře Staropramenu, hlavního
partnera Kavárny POTMĚ, se Světlušce daří přivážet jedinečný zážitek z kavárny 
a společnosti nevidomých a slabozrakých kavárníků do českých a moravských měst. 
V roce 2020 zakotvila Kavárna POTMĚ na sklonku léta v Českých Budějovicích.

Kavárna POTMĚ rovná se výtečná káva ILLY. Tahle rovnice platí už od začátku fungování 
tohoto projektu v roce 2006 a o její pravdivosti se mohli přesvědčit desetitisíce (nejen)
kávových nadšenců, kteří Kavárnu POTMĚ za dobu jejího působení navštívili. 

Za dlouholetou podporu proto patří dík společnosti Le Patio International, 
distributorovi značky ILLY.

Nejen káva se pije v Kavárně POTMĚ. V nabídce jsou také různé příchutě džusů a další 
nápoje značky Coca-Cola, která je do kavárny dodává. Také účinkující na koncertě Světlo
pro Světlušku nebo účastníci Nočního běhu pro Světlušku nemusí mít díky této 
spolupráci o pitný režim strach. Světluška si s Coca-Colou notuje také v udržitelnosti 
a společně vymýšlí, jak třídit a minimalizovat plastový odpad na akcích Světlušky.

Partneři Světlušky 
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Tisíce tun rozvezených a svezených sbírkových předmětů do škol a dalších institucí 
nejen během Sbírkových dní Světlušky, to je mise společnosti DPD, dlouholetého 
partnera pro přepravu. Zaměstnanci společnosti DPD se Světluškou běhají na nočních
bězích a v následujících letech jich bude s jistotou víc, jelikož se společnost DPD spojila
se společností Geis.

Vše začalo v roce 2003 návrhem a výrobou sbírkové lucerničky a krovek pro 
dobrovolníky 1. ročníku Sbírkových dní Světlušky. Od té doby dodává společnost
Model Obaly nejen krásné pokladničky a misky pro potřeby dobrovolníků a obalový
materiál pro sbírku, ale také financuje výrobu a propagaci Kalendáře pro Světlušku.  

Partner Světlušky pro logistiku a přepravu. Sklad společnosti v Kladně poskytuje 
zázemí pro sbírkové předměty a další vybavení Světlušky. Zaměstnanci Dachseru také
zajišťují balení stovek krabic se sbírkovými předměty do škol a dalších institucí, 
zapojených do Sbírkových dní Světlušky. Díky Dachseru a srdcařů, kteří tam pracují, 
jsou akce Světlušky připravené na jedničku.

Partneři Světlušky 
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Zubní kartáčky pro Světlušku na prodejnách sítě lékáren Dr. Max pomáhají rozzářit
úsměv těžce zrakově postižených dětí i dospělých. Nákupem kartáčků, které svítí 
ve tmě, totiž zákazníci přispívají Světlušce. Jen za rok 2020 koupili zákazníci 
lékáren Dr. Max 4 737 světluščích kartáčků.

Od roku 2005 partner Světlušky pro tisk propagačních materiálů. Za dobu 
spolupráce vyrobili statisíce letáků, plakátů, brožur, samolepek a dalších tiskovin, 
určených pro účastníky našich akcí a pro dárce Světlušky, ale i pro dobrovolníky 
Sbírkových dní Světlušky. 

Nejmladší člen rodiny partnerů Světlušky, který v roce 2020 finančně podpořil 
projekt Noční běh pro Světlušku a doslova zářil na všech třech nočních bězích.

Partneři Světlušky 
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KOMA
FONTANA
THUN 1794
MIKROSVÍN

Další partneři Kavárny POTMĚ

NADACE VIZE
PRAŽSKÁ KŘIŽOVATKA
NE.T.
PROFESSIONAL SOUND
SCÉNOGRAFIE

Další partneři Koncertu Světlo pro Světlušku

MODEL OBALY
ANTIPOL BRNO CZ
ABALON

Partneři kalendářů a novoročenek

SVS
COPY GENERAL
FELCO PRAHA

Partneři pro tisk

ACTIVA
SLAVÍČEK

Dlouhodobí partneři

CPI HOTELS
HOTEL DUO

Partneři pro ubytování

ALEX FOX
ZDM
ASOCIACE TOM

Další partneři Sbírkových dní Světlušky

Partneři Světlušky 
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V Americe má Santa Claus sáně, u nás má Ježíšek DHL Express 
Czech Republic. Jejich kurýři vyzvedávají dárky pro seniory a vozí 
je od listopadu do ledna seniorům do domovů pro seniory a stovek 
dalších zařízení po Česku. O Vánocích 2020 rozvezli 2 180 balíčků 
od dárců.

Slevomat stojí po boku Ježíškových vnoučat už od prvního ročníku.
Je partnerem pro finanční sbírku, která v roce 2020 dosáhla 
1,5 milionu korun právě přes Slevomat a celkem pak 6 milionů korun,
ze kterých Ježíškova vnoučata nakupují nákladnější přání seniorům 
a seniorkám.

Benjamínek v rodině Ježíškových vnoučat, ale zato s inovativní 
technologií, která o Vánocích umožnila propojovat dárce se seniory 
v domovech pomocí bezpečného videohovoru. 

Partneři Ježíškových vnoučat
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Podcast POTMĚ
CreativeDreams s.r.o.

pořízení fotografií a fotokoutek běh Brno

Podcast POTMĚ
DJ Lowa

zajištění hudební produkce Ostrava

Podcast POTMĚ
Esatrade, s. r. o.

energetické tyčinky Isostar

Podcast POTMĚ
Kaufland Česká republika v.o.s.

müsli tyčinky, trička pro dobrovolníky

Podcast POTMĚ
Krkonošské obálky s.r.o.

10 000 ks obálek | 1 322,00 Kč

Podcast POTMĚ
Martin Mikula

propagační videospoty | 30 000,00 Kč

Podcast POTMĚ
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava

zdravotní asistence Jihlava

Podcast POTMĚ
Outdoor concept a.s.

11 000 ks reflexních sportovních vaků | 504 460,00 Kč

Podcast POTMĚ
Royal party servis spol. s r.o.

pronájem lavic a stolů | 4 230,00 Kč

Podcast POTMĚ
Schaff production s.r.o.

zajištění hudební produkce Brno | 12 100,00 Kč

Noční běh pro Světlušku

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020
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Podcast POTMĚ
Silent Sound Rental s.r.o.

pronájem techniky na běh v Brně | 14 242,00 Kč

Podcast POTMĚ
SLIBY – CHYBY, z.s.

produkční služby Jihlava

Podcast POTMĚ
SportObchod.cz s.r.o. 

399 ks rozlišovacích vest | 31 920,00 Kč

Podcast POTMĚ
Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity

výpomoc se zajištěním dobrovolníků běh Brno

Noční běh pro Světlušku

Podcast POTMĚ
KOMA MODULAR s.r.o.

údržba modulární kavárny 

Podcast POTMĚ
Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s.

60 ks lahví vína

Podcast POTMĚ
�un 1794 a.s.

5 500 hrnků | 529 072,50 Kč

Kavárna POTMĚ

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020
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Podcast POTMĚ
Hlavní město Praha

poskytnutí CLV ploch JCDecaux pro Sbírkové dny Světlušky | 526 350,00 Kč

Podcast POTMĚ
G4S Cash Solutions (CZ), a. s.

nekomerční svoz pokladniček a počítání výtěžku

Podcast POTMĚ
Městská část Praha 5

zábor pro stánek

Podcast POTMĚ
ZDM, s. r. o. 

potisk triček pro dobrovolníky

Sbírkové dny Světlušky

Podcast POTMĚ
AURA Medical s.r.o. 

zapůjčení dodávky

Podcast POTMĚ
Bolt, s. r. o. 

zajištění dopravy pro účinkující

Podcast POTMĚ
Crocodille ČR, spol. s r. o.

občerstvení pro účinkující a realizační tým

Podcast POTMĚ
Hotel Duo

ubytování realizačního týmu

Podcast POTMĚ
Jaroš Tomáš

architekt scény

Světlo pro Světlušku - benefiční koncert

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020
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Podcast POTMĚ
Jirka Jan

vlasový styling

Podcast POTMĚ
Krupník Pavel

vlasový styling

Podcast POTMĚ
Libeřské lahůdky a.s. 

občerstvení pro účinkující a realizační tým

Podcast POTMĚ
Mary Kay – Veronika Bečková 

líčení

Podcast POTMĚ
Městská část Praha 1

zábor pro přenosové vozy

Podcast POTMĚ
METAMORPHOSIS, s. r. o.

květiny

Podcast POTMĚ

Světlo pro Světlušku - benefiční koncert

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020
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Podcast POTMĚ
Abalon, spol. s r. o.

PF přání a komplimentky pro Světlušku

Podcast POTMĚ
Activa spol. s r.o. 

věcný dar – kancelářské potřeby | 18 649,46 Kč

Podcast POTMĚ
Alza.cz a.s.

prodej sbírkových předmětů

Podcast POTMĚ
Asociace TOM

pomoc s organizací Nočních běhů pro Světlušku a dobrovolníci Sbírkových dní Světlušky

Podcast POTMĚ
BOA Design

design sbírkového předmětu pro e-shop (ponožky)

Podcast POTMĚ
CINEMA CITY

partner pro kinoreklamu na sbírku Světluška

Podcast POTMĚPodcast POTMĚ
Coca-Cola HBC Česká republika s. r. o.

nápoje na Noční běh pro Světlušku, Kavárnu POTMĚ a koncert Světlo pro Světlušku

Podcast POTMĚ
COPY GENERAL s.r.o.

kopírovací a tiskové služby | 28 000,00 Kč

Podcast POTMĚ
CPI Hotels, a. s.

ubytování pro účinkující

Podcast POTMĚ
DACHSER Czech Republic a.s.

poskytnutí skladovacích prostor, logistické podpory projektů a balení sbírkových 
předmětů do škol | 250 000,00 Kč

Partneři více projektů a ostatní podpora Světlušky 

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020
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Podcast POTMĚ
DPD CZ s.r.o.

přepravní služby | 121 000,00 Kč

Podcast POTMĚ
FELCO Praha, spol. s r.o.

plakáty v rámci kampaní projektu Světluška

Podcast POTMĚ
FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o.

balená voda, výdejníky a kelímky pro Kavárnu POTMĚ 

Podcast POTMĚ
Identifikační systémy, s.r.o.

10 400 svítících náramků a 380 identifikačních náramků s potiskem na projekty Noční běh
pro Světlušku a koncert Světlo pro Světlušku | 15 130,00 Kč

zapůjčení kávovarů, káva ILLY, čaje, kelímky a další pro Kavárnu POTMĚ 
a koncert Světlo pro Světlušku

Podcast POTMĚ
Ingenico CZ, s. r. o. 

využití platebních terminálů INGENICO

Podcast POTMĚ
JOHNNY SERVIS, s. r. o. 

technické zajištění Nočních běhů a koncertu Světlo pro Světlušku

Magistrát hl. města Prahy

záštita primátora a poskytnutí městských reklamních ploch na Sbírkové dny Světlušky

Město České Budějovice

zábor pro Kavárnu POTMĚ a pro stánek během Sbírkových dní Světlušky

Podcast POTMĚPodcast POTMĚ
LE PATIO INTERNATIONAL, s. r. o.

Partneři více projektů a ostatní podpora Světlušky 

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020
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Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Podcast POTMĚ
Model Obaly a. s.

nástěnné kalendáře a pokladničky, misky a obalový materiál pro 
potřeby sbírky | 233 705,00 Kč

Podcast POTMĚ
Outdoor concept a. s.

oblečení pro tým Světlušky

Podcast POTMĚ
Sagitta spol. s r. o. 

sada 10 ks simulačních brýlí | 7 502,00 Kč

Podcast POTMĚ
Shoptet s. r. o.

vytvoření a správa e-shopu | 3 400,00 Kč

tiskové materiály ke kampaním Světlušky

Podcast POTMĚ
Pivovary Staropramen s. r. o.

nápoje pro Noční běhy pro Světlušku, Kavárnu POTMĚ a koncert Světlo pro Světlušku

Podcast POTMĚ
STUDIO BEEP, a. s. 

poskytnutí zvukového studia pro nahrávání

VAN GILLERN, s. r. o.

PVC tašky s potiskem Světlušky

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace

poskytnutí obrázků zrakově postižených dětí pro novoročenky

Podcast POTMĚPodcast POTMĚ
SVS, spol. s r. o. 

Partneři více projektů a ostatní podpora Světlušky 

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Podcast POTMĚ
Základní škola pro žáky s poruchami zraku na náměstí Míru, Praha 2

poskytnutí obrázků zrakově postižených dětí pro novoročenky

Partneři více projektů a ostatní podpora Světlušky 

Podcast POTMĚ
DHL Express (Czech Republic) s. r. o.

přepravní služby | 968 000,00 Kč

Podcast POTMĚ
BTL Medical technologies s. r. o. 

12 800 ks respirátorů | 83 200,00 Kč

Podcast POTMĚ
Alza.cz a.s.

zapůjčení 25 tabletů do domovů pro seniory

Podcast POTMĚ
Vodafone Czech Republic a. s.

15 datových SIM pro tablety do domovů pro seniory

Podcast POTMĚ
Oscar Senior s.r.o.

poskytnutí aplikace Oscar Senior domovům pro seniory zdarma

Sbírka Ježíškova vnoučata

Věcné dary a bezplatně poskytnuté služby v roce 2020

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Podcast POTMĚ
Dolní oblast VÍTKOVICE z. s.

produkční služby Ostrava

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

kompletace balíčků pro Noční běhy pro Světlušku

Podcast POTMĚ
RAYFILM s. r. o. 

samolepící etikety na rozesílání medailí z virtuálního běhu pro Světlušku

Podcast POTMĚ
SKALIN & LAYOUT, s. r. o.

produkce online koncertu

Podcast POTMĚ
up brand activation s.r.o. 

produkční služby Brno

Podcast POTMĚ
SKALIN & LAYOUT, s. r. o.

produkce online koncertu

Podcast POTMĚ
up brand activation s.r.o. 

produkční služby Brno

Noční běh pro Světlušku

Produkty či služby za minimální náklady nebo se slevou

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Produkty či služby za minimální náklady nebo se slevou

Podcast POTMĚ
KOMA RENT s. r. o.

uskladnění modulární kavárny

Kavárna POTMĚ

Podcast POTMĚ
Akademie stylu a módy s.r.o. (Klára Klempířová)

 kostýmní výtvarnice

Podcast POTMĚ
Fencl Zdeněk

vizážista

Podcast POTMĚ
Hofbauer Jiří

stylista

Podcast POTMĚ
Ing. Petr Sýs (Professional Sound)

nekomerční ozvučení koncertu

Podcast POTMĚ
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

nekomerční pronájem Pražské křižovatky

Podcast POTMĚ
Národní divadlo

nekomerční pronájem prostor pro účinkující a přenosovou techniku

nekomerční pronájem prostor pro přenosovou techniku

Podcast POTMĚ
Národní památkový ústav

Světlo pro Světlušku - benefiční koncert

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Produkty či služby za minimální náklady nebo se slevou

Podcast POTMĚ

Světlo pro Světlušku - benefiční koncert

Podcast POTMĚ
NE. T.

technické zajištění koncertu

Podcast POTMĚ
Pražské služby, a. s. 

svoz odpadu v rámci koncertu Světlo pro Světlušku

Podcast POTMĚ
Restaurace Na Rynku Pub

občerstvení pro účinkující a realizační tým

Podcast POTMĚSCENOGRAFIE, s. r. o.

scénografie a dekorace

Podcast POTMĚ
Shameless.cz s. r. o.

bedňáci

Podcast POTMĚ
Shield Tech s.r.o. 

ostraha

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Produkty či služby za minimální náklady nebo se slevou

Podcast POTMĚ

Partneři více projektů a ostatní podpora Světlušky

Podcast POTMĚ
Antipol Brno CZ, s. r. o.

spolupráce při realizaci projektu Kalendář pro Světlušku

Podcast POTMĚ
ATELIER KUDLIČKA s. r. o

výroba sbírkového předmětu pro e-shop (náramek)

Podcast POTMĚ
David Dubec

grafické práce pro projekt Světluška

Podcast POTMĚ
GoOut, s. r. o.

prodej vstupenek na akce Světlušky, zapůjčení mobilních čteček

Podcast POTMĚ
RAYNET, s. r. o. 

správa CRM systému

Podcast POTMĚ
REMEMBERSHIP s.r.o. 

kreativa, design a grafické práce

Podcast POTMĚ
SLAVÍČEK, s. r. o.

účetní služby a mzdová agenda

Podcast POTMĚ
Studio Tyrš, s. r. o.

grafické práce pro Noční běh pro Světlušku

Podcast POTMĚ
Toman Design

kreativní a grafické zpracování výroční zprávy NF ČRo 2019

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 



Podcast POTMĚ

Partnerství pro reklamu a propagaci projektu Světluška

Podcast POTMĚHerbadent, s. r. o., Dr. Max lékárna 

partneři projektu Kartáček pro Světlušku

Praha TV, BURDA Praha, CLV ČR, CZECH NEWS CENTER, ECONOMIA, 
euroAWK, JCDecaux, Studio BEEP, WAVEMAKER Czech

Podcast POTMĚPodcast POTMĚČeská televize

mediální partner – podpora a propagace projektů, přenos koncertu 
Světlo pro Světlušku

Podcast POTMĚ

Mediální partnerství Světlušky

Podcast POTMĚČeský rozhlas

zřizovatel a mediální partner – podpora a propagace projektů, 
přenos koncertu Světlo pro Světlušku

Zastávka 13
Poděkování partnerům Světlušky
a Ježíškových vnoučat 
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

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

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

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

2. Software   

3. Ocenitelná práva   

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek   

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem            (součet A.II.1. až A.II.10.)   

1. Pozemky   

2. Umělecká díla, předměty a sbírky   

3. Stavby   

4. Hmotné movité věci a jejich soubory   

5. Pěstitelské celky trvalých porostů   

6. Dospělá zvířata a jejich skupiny   

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek   

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

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

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba   

2. Podíly - podstatný vliv   

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

4. Zápůjčky organizačním složkám   

5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky   

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek   

  

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace 
v plném rozsahu 
ke dni 
 Název a sídlo účetní jednotky  

IČO 

 

 
 
 

31.12.2020
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Nadacní fond Ceskeho rozhlasuˇ ˇ ´

Vinohradska 12´
Praha 2

2 6 4 1 9 0 6 8 12099

2 137 1 920
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

4 449 2 548

0 0

0 0
2 166 2 166

2 196 295
0 0

0 0
87 87

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem       (součet A.IV.1 až A.IV.11.)   

1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje   

2. Oprávky k softwaru   

3. Oprávky k ocenitelným právům   

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

6. Oprávky ke stavbám   

7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí   

8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů   

9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                           celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

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

1. Materiál na skladě   

2. Materiál na cestě   

3. Nedokončená výroba   

4. Polotovary vlastní výroby   

5. Výrobky   

6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny   

7. Zboží na skladě a v prodejnách   

8. Zboží na cestě   

9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                          (součet B.II.1. až B.II.19.)   

1. Odběratelé   

2. Směnky k inkasu   

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

4. Poskytnuté provozní zálohy   

5. Ostatní pohledávky   

6. Pohledávky za zaměstnanci   

7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

  

IC:ˇ 26419068

-2 312 -628

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
-119 -347

-2 158 -215

0 0

0 0
-35 -66

0 0
38 542 54 596
1 441 2 130

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

1 441 2 130
0 0

0 0

1 695 566

31 303
0 0

0 0
12 9

59 0
244 244

0 0

0 0

0 0
0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 1 2 

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem   

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

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti   

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

16. Pohledávky z vydaných dluhopisů   

17. Jiné pohledávky   

18. Dohadné účty aktivní   

19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem             (součet B.III.1. až B.III.7.)   

1. Peněžní prostředky v pokladně   

2. Ceniny   

3. Peněžní prostředky na účtech   

4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

6. Ostatní cenné papíry   

7. Peníze na cestě   

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

1. Náklady příštích období   

2. Příjmy příštích období   

 AKTIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

  

IC:ˇ 26419068

0 0

1 337 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 254

256 0

-244 -244

35 390 51 841
69 47

0 0
35 321 51 794

0 0

0 0

0 0

0 0
16 59

16 59
0 0

40 679 56 516
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                              (A.I. + A.II.)   

A. I. Jmění celkem                                                         (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

1. Vlastní jmění   

2. Fondy   

3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků   

A. II. Výsledek hospodaření celkem                          (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

1. Účet výsledku hospodaření   

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení   

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                           (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

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

1. Rezervy   

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

1. Dlouhodobé úvěry   

2. Vydané dluhopisy   

3. Závazky z pronájmu   

4. Přijaté dlouhodobé zálohy   

5. Dlouhodobé směnky k úhradě   

6. Dohadné účty pasivní   

7. Ostatní dlouhodobé závazky   

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

1. Dodavatelé   

2. Směnky k úhradě   

3. Přijaté zálohy   

4. Ostatní závazky   

5. Zaměstnanci   

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům   

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění   

8. Daň z příjmů   

9. Ostatní přímé daně   

10. Daň z přidané hodnoty   

11. Ostatní daně a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu   

13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů   

  

IC:ˇ 26419068

38 345 54 738

38 345 54 738
411 411

37 934 54 327
0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

2 334 1 778
0 0

0 0
1 082 541

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
1 082 541

1 252 1 195
93 80

0 0

0 0

0 49
260 244

0 0
155 138

0 0
47 39

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
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Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního 
období 

Stav k poslednímu dni účetního 
období 

a b 3 4 

15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé úvěry   

19. Eskontní úvěry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné účty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci   

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

1. Výdaje příštích období   

2. Výnosy příštích období   

 PASIVA CELKEM                                                                  (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

IC:ˇ 26419068

0 0

0 0
542 571

0 0
0 0

0 0
0 0

155 74

0 0

0 42
0 0

0 42
40 679 56 516

23.4.2021

Nadacní fondˇ Barbora Slanska´ ´

Cinnosti organizací sdruzujících osoby za ucelem prosazovaní spolecnych zajmuˇ ˇ ´ˇ ´ ˇ ´ ´ ˚

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Revize financí

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

A.I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 
                                                                            (součet A.I.1. až A.I.6.)    

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek    

2. Prodané zboží    

3. Opravy a udržování    

4. Náklady na cestovné    

5. Náklady na reprezentaci    

6. Ostatní služby    

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

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti    

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb    

9. Aktivace dlouhodobého majetku    

A.III. Osobní náklady                                         (součet A.III.10. až A.III.14.)    

10. Mzdové náklady    

11. Zákonné sociální pojištění    

12. Ostatní sociální pojištění    

13. Zákonné sociální náklady    

14. Ostatní sociální náklady    

A.IV. Daně a poplatky                                                                       (A.IV.15.)    

15. Daně a poplatky    

A.V. Ostatní náklady                                          (součet A.V.16. až A.V.22.)    

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále    

17. Odpis nedobytné pohledávky    

18. Nákladové úroky    

19. Kursové ztráty    

20. Dary    

21. Manka a škody    

22. Jiné ostatní náklady    

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace 

v plném rozsahu 
ke dni 

 
 

IČO 

 

 

Název a sídlo účetní jednotky 

31.12.2020

(v celych tisících Kc)´ ˇ
Nadacní fond Ceskeho rozhlasuˇ ˇ ´

Vinohradska 12´
2 6 4 1 9 0 6 8 Praha 2

12099

7 509 516 8 025

331 23 354

1 457 100 1 557

5 0 5

5 0 5

56 4 60

5 655 389 6 044

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 712 324 5 036

3 563 245 3 808

1 053 73 1 126

0 0 0

96 6 102

0 0 0

8 1 9

8 1 9

1 268 87 1 355

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

974 67 1 041

0 0 0

293 20 313

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Označení NÁKLADY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

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

23. Odpisy dlouhodobého majetku    

24. Prodaný dlouhodobý majetek    

25. Prodané cenné papíry a podíly    

26. Prodaný materiál    

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek    

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

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami    

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

29. Daň z příjmů    

 NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + 
A.VII. + A.VIII.)    

 

26419068

256 18 274

256 18 274

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 753 946 14 699

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ



 
Označení VÝNOSY Činnost 

a b hlavní 
1 

hospodářská 
2 

celkem 
3 

B.I. Provozní dotace                                                                           (B.I.1.)    

1. Provozní dotace    

B.II. Přijaté příspěvky                                             (součet B.II.2. až B.II.4.)    

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami    

3. Přijaté příspěvky (dary)    

4. Přijaté členské příspěvky    

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží    

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

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

6. Platby za odepsané pohledávky    

7. Výnosové úroky    

8. Kursové zisky    

9. Zúčtování fondů    

10. Jiné ostatní výnosy    

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

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku    

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů    

13. Tržby z prodeje materiálu    

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku    

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku    

 VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)    

C. Výsledek hospodaření před zdaněním    

D. Výsledek hospodaření po zdanění    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

   

    

Právní forma účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

Předmět podnikání Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

26419068

0 0 0

0 0 0

7 770 0 7 770

0 0 0

7 770 0 7 770

0 0 0

3 637 1 021 4 658

2 271 0 2 271

0 0 0

0 0 0

2 0 2

0 0 0

2 232 0 2 232

37 0 37

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13 678 1 021 14 699

-75 75 0

-75 75 0

23.4.2021

Nadacní fondˇ Barbora Slanska´ ´

Cinnosti organizací sdruzujících osoby za ucelem prosazovaní spolecnych zajmuˇ ˇ ´ˇ ´ ˇ ´ ´ ˚

Vytvoreno v programu FORM studio - www.kastnersw.czˇ
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Celkem byly v roce 2020 žadatelům o nadační příspěvek pro organizace schváleny
finanční prostředky ve výši 17 033 391 Kč, proplaceny byly nadační příspěvky 
ve výši 15 474 021 Kč. Z hlavního grantového řízení pro rok 2020 byly schváleny
nadační příspěvky v částce 11 987 944 Kč, přičemž vyplaceno bylo 
11 887 944 Kč. Celkem ze tří kol grantového řízení z Fondu Kaufland byly 
schváleny nadační příspěvky ve výši 5 045 603 Kč, vyplaceno bylo 3 586 077 Kč 
a v roce 2021 z nich zbývá vyplatit ještě 1 381 266 Kč. Z nadačních příspěvků
schválených v roce 2020 a 2019 byly sníženy či stornovány příspěvky 
ve výši 219 978 Kč.

Celkem byly v roce 2020 žadatelům o nadační příspěvek pro jednotlivce schváleny
finanční prostředky ve výši 4 366 854 Kč. Z toho byly v témže roce proplaceny
nadační příspěvky ve výši 3 730 218 Kč a v roce 2021 z nich zbývá vyplatit ještě 
582 710 Kč. Z nadačních příspěvků schválených v roce 2020 byly sníženy 
či stornovány příspěvky ve výši ve výši 53 926 Kč. V roce 2020 rovněž zbývalo 
vyplatit některé splátky nadačních příspěvků schválených v předchozích obdobích. 

V souhrnu tyto závazky činily 906 251 Kč a v roce 2020 z nich bylo vyplaceno 
po stornech a sníženích 853 868 Kč. Po zohlednění vrácených a stornovaných 
nadačních příspěvků zbývá v roce 2021 vyplatit z příspěvků schválených 
v předchozích letech 0 Kč.

Přehledové tabulky

Souhrnný přehled nadačních příspěvků 
ze sbírky  Světluška v roce 2020



Souhrnný přehled nadačních příspěvků 
ze sbírky Světluška v roce 2020 - organizace

Přehledové tabulky
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Souhrnný přehled nadačních příspěvků 
ze sbírky Světluška v roce 2020 - jednotlivci

Přehledové tabulky
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Nadační příspěvky vyplacené v roce 2020 poskytovatelům sociálních služeb 
pro seniory z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata byly v celkové výši 170 015 Kč. 

Jde o zlomek nadační podpory, která ze sbírky Ježíškova vnoučata plynula 
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2021, kdy jsme plnili přání seniorů 
z Vánoc roku 2020.

Přehledové tabulky

Souhrnný přehled nadačních příspěvků 
ze sbírky Ježíškova vnoučata v roce 2020

Příjemce Předmět žádosti Vyplacená podpora
Senior Domy Pohoda Český Těšín a.s keramická pec - hromadné přání pro seniory bydlící v domově se zvláštním režimem - 33 631 Kč-               
Vánoční osvětlení Domova Na Pustaji Křešice vánoční osvětlení  domova - 129 091 Kč-             
Hurá na výlet technika pro vysílaní - podpora setkávání se v online prostředí pro seniory - 7 293 Kč-                
CELKEM 170 015 Kč



Přehledové tabulky

Přijaté finanční dary v roce 2020



Přehledové tabulky

Statistiky darů fyzických osob v roce 2020



Přestupte si prosím, je tady rok 2021
Brzdíme? Kdeže, shrnutí a výhled

Poslechněte si závěrečné slovo 
průvodkyň Anny, Marie a ředitelky
Nadačního fondu Českého rozhlasu
Gabriely Drastichové.

Audio rozhovor

https://drive.google.com/file/d/1u5-7rQOh9CsFzhFzCUFUrrtUKt8_kQP6/view?usp=sharing
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