Kde jste mohli Světlušku potkat v roce 2009 …
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SVĚTLO PRO SVĚTLUŠKU
„Jsou různá světla, nejmocnější je to, kterým svítí náš zájem o druhé,“ těmito slovy zahájili Aneta Langerová a Michal Horáček
5. charitativní večer Světlo pro Světlušku. Jubilejní benefici Nadačního fondu Českého rozhlasu, kterou živě vysílala ČT1 a ČRo 1-Radiožurnál, podpořily zástupy osobností blízkých srdci Světlušky, mezi nimi pan Viktor Preiss, Ivan Trojan, Michal Horáček, Jan Budař,
Eva Holubová, Jiří Macháček s MIG 21, Miro Žbirka, Tomáš Klus; chybět nemohly nevidomé děti - pěvecký sbor Duha ze slovenské
Levoče a výteční nevidomí hudebníci Mário Bihári a Ráchel Skleničková, stipendistka Světlušky.
Společná hudební vystoupení vidících a nevidících hudebníků a zpěváků vznikala speciálně pro tento večer, stejně jako unikátní
reportáže DEN POTMĚ, ve kterých si pět známých osobností – Michal Horáček, Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová, Vanda Hybnerová
a Saša Rašilov – vyzkoušelo prožít den bez jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů – zraku.

KAVÁRNA POTMĚ
Legendární šansoniérka Hana Hegerová a patronka Světlušky Aneta Langerová na počátku června slavnostně přestřihly pásku v pořadí již páté Kavárny POTMĚ. Osahat si tmu a ochutnat vyhlášenou černočernou kávu přišlo 1 664 lidí a nevidomí kavárníci uvařili
celkem 2 447 nápojů. Nově mohli návštěvníci ochutnat hudební vystoupení servírovaná ze střechy kavárny. Pro Světlušku zde koncertovali Chinaski, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Tomáš Klus, ale také nevidomá Ráchel Skleničková. Hostům uvnitř kavárny zazpívala Aneta Langerová, která zvládla potmě i obsluhovat. Přestože bylo i v letošním roce otevřeno od „nevidim do nevidim“, zájem
o kavárnu nepolevil ani v posledních dnech. Možná také proto, že návštěvníky zval na rande naslepo samotný Pavel Liška. Nevidomí
kavárníci prostřednictvím svého „umění žít ve tmě“ pomohli získat do sbírky Světluška 239 399 Kč.

Večer Světlo pro Světlušku je každoročním vyvrcholením naší celoroční práce a poděkováním dárcům. Ti byli v tento večer obzvlášť
štědří – během krátkých 52 minut poslali 81 946 dárcovských SMS, dalších 181 324 Kč přislíbili prostřednictvím call centra.
V následujících třech týdnech však přišlo na sbírkové konto o 600 000 Kč více a výtěžek koncertu se vyšplhal na 3 030 963 Kč.

To nejdůležitější člověk vidí srdcem, řekl Malý princ. Často na tuto větu myslím, když píšu podobné zprávy, jako je tato. Předkládáme vám
čísla a fakta, kolik peněz jsme nasbírali, kolik rozdělili. Ta čísla jsou ohromná, ale neříkají nic o tom, co jsme viděli srdcem a co v srdci viděli
ti, kterým peníze ze sbírky Světluška mění život. Čísla nevypráví příběhy. Chtěla bych se dnes pokusit zprostředkovat vám radost lidí,
kterým jsme společně pomohli. Ale ještě předtím, než vás za nimi zavedu, dovolte mi přece jen pár čísel a pro ty, kteří drží Světluščí
noviny v rukou poprvé, též krátké představení charitativního projektu, který se pro nemálo lidí v České republice stal symbolem pomoci
nevidomým. — Martina Kaderková, ředitelka

O SVĚTLUŠCE
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního
fondu Českého rozhlasu. Společně s patronkou Anetou Langerovou svítí na cestu nevidomým dětem
a dospělým z celé České republiky, přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový
displej, na psí vodicí pomocníky, osobní asistenty
pro nevidící děti, aby mohly chodit do běžných škol
a senioři nemuseli trávit podzim života v ústavu.
Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo
vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti.

SEDM LET SE SVĚTLUŠKOU
Během sedmi let se do projektu zapojilo více než 36 tisíc dobrovolníků a 2 miliony dárců. Světluška rozdělila na pomoc potřebným téměř 60 milionů korun. Tisícům lidí jsme dali vědět, že na svůj nelehký úkol nejsou sami, že jsme s nimi. Na začátku toho všeho byl Český rozhlas. Teď s námi pomáhají sta tisíce lidí ze všech koutů republiky.

DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY
9. 9. 2009 se ulice tří stovek českých měst opět rozsvítily. A nebyly to jen Světlušky, kdo svítil. Svítili všichni ti, kdo si od některého
z 6 000 dobrovolníků, oblečeného do originálního kostýmu broučka, koupili charitativní náramek, magnetku nebo přívěšek s reliéfem Světlušky. V loňském 7. ročníku nasbíraly Světlušky do lucerniček 6 054 516 Kč a do sbírky se zapojili dobrovolníci z 435
středních škol a domů dětí a mládeže. Tato částka představuje nejvýznamnější zdroj příjmů Světlušky, srdečně všem děkujeme!

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Po celý rok můžete přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999 / 0100 nebo odeslat dárcovskou SMS ve tvaru
DMS SVETLUSKA na číslo 87 777. Pro roční podporu odešlete SMS ve tvaru DMS ROK SVETLUSKA
a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč, Světluška obdrží 27 Kč. Více informaci naleznete na
www.darcovskasms.cz. Můžete se také stát Světluščím dobrovolníkem nebo přijít na některou z rozmanitých benefičních akcí.

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků,
která v roce 2009 rozhodla o podpoře 93 žádostí jednotlivců
a 42 projektů neziskových organizací v celkové částce
8 343 036 Kč.

IVANKA K. Z OSTRAVY: KDYŽ TO OSUD CHCE JINAK
Čas očekávání nového života bývá jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě nastávajícího rodiče. Každý věří, že se jeho dítě
narodí zdravé, neexistuje nic, co by si pro své dítě přál toužebněji. Jenže i když pro to udělá vše, osud to může chtít jinak.
Narození dítěte se náhle promění v nejnáročnější zkoušku,
které dosud čelil.
Tuto zkoušku musela podstoupit i maminka dnes už třináctileté
Ivanky K. z Ostravy, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou, mikrocefalií a řadou dalších postižení, trpí epilepsií, plicní
fibrosou, hypoplazií ledvin a přes veškerou péči doktorů se nepodařilo zachránit její zrak. Přestože je Ivanka doživotně připoutána
k vozíčku, má to nejcennější – milující maminku, která se rozhodla neumístit Ivanku do ústavu, a to ani ve chvíli, kdy je opustil
tatínek. Věnuje jí všechen svůj možný čas a péči tak, aby byla její
dcera spokojená a šťastná. Světluška společně s firmou Arcelor
Mittal přispěly rodině částkou 80 000 Kč na zakoupení speciálně upraveného vozu, který mamince umožní převážet Ivanku
v invalidním vozíku na rehabilitaci, hipoterapii a k lékaři.
„Ráda bych touto cestou poděkovala z celého srdce všem lidem,
kteří se podílejí na velmi záslužné práci Nadačního fondu Českého
rozhlasu Světluška. V letošním roce jsem byla Vámi obdarována
pro to, abych zvládla péči o svou těžce postiženou dceru. Pomohli
jste mi ulehčit těžkou životní situaci a já si toho nesmírně vážím.
Přála bych Vám, aby stejně jako obdarováváte ve své práci ty, kteří
to potřebují, aby i Vy jste byli obdarováváni jinými lidmi tím, co
potřebujete ke svému osobnímu štěstí. A nemusí to být vždy peníze, ale často velmi vzácné zdraví a láska. Děkuji Vám mnohokrát, s Vaší pomocí to zvládneme“, napsala Ivančina maminka.
Její poděkování patří také vám!

JOSEF P. Z ČESKÉHO BRODU: DVOJNÁSOBNÁ ZTRÁTA
21. srpna 1968 je den ztrát, téměř všichni v tento den o něco
přišli. Pro pana Josefa P. z Českého Brodu to byla ztráta dvojnásobná, během jediného dne přišel o svobodu i o zrak. Ráno
z rádia slyšel znepokojující zprávy o ostřelování Českého rozhlasu, nechtěl však přijít o violu, kterou jako člen Symfonického
orchestru Českého rozhlasu potřeboval k živobytí, a proto se

rozhodl si pro ni dojít. Střelbě na ulici se stačil vyhnout, ale následkem silných otřesů, hluku a traumatu u něj započal glaukom. I přes 20 očních operací se nemoc nepodařilo zastavit
a pan Josef se musel s těžkým postižením zraku naučit žít.

ve vodě učí rozvíjet psychomotorické funkce. Od počátku existence projektu přispěla částkou 1 439 000 Kč.

Dnes je mu 72 let, srší vitalitou a elegancí, se kterou je
možné se potkat snad už jen ve filmech pro pamětníky. Přes
vysoký věk stále s obrovským nasazením a nadšením učí
na ZUŠ a má radost ze svých žáků, kteří dosahují vynikajících výsledků. Jeden z nich zpívá v opeře ND, druhý spoluzaložil kapelu Divokej Bill, i další jsou jinak úspěšní. Pan Josef
též chodí se svou ženou hrát a zpívat do Domu pokojného stáří, aby potěšil nemocné. Světluška mu přispěla
11 990 Kč na zakoupení digitální lupy, která dokáže
zvětšit text natolik, aby jej svým zbytkem zraku přečetl,
využije ji zejména pro zápisy do třídní knihy.

Těžko si kdokoli z nás dovede představit, že už neuvidí tváře
svých blízkých. Jsou však lidé, kteří se naučili žít s postižením
zraku, ke kterému se přidružila částečná nebo úplná ztráta
sluchu. Aby nebyli tichými izolovanými ostrůvky, učí se
ve speciálních kurzech Společnosti pro hluchoslepé LORM
speciální komunikační techniky a dovednosti, např. Lormovu
abecedu, při které využívají hmat. Světluška LORM podporuje dlouhodobě, dosud přispěla částkou 6 408 346 Kč,
z toho letos částkou 1 130 000 Kč. Světluška také přispěla např. Míše K. z Nymburku 47 100 Kč a Zdeňce H.
z Otrokovic 22 000 Kč na sluchadla, díky kterým mohou
být v kontaktu se svým okolím.

„Mnohokrát děkujeme, že jste podpořili naši žádost o příspěvek
na digitální lupu. Je to pomůcka, která mému muži pomáhá při
jeho zrakovém postižení a umožňuje mu zpřístupnit informace
a komunikovat s okolím. Upřímný dík za Vaši pomoc, kterou poskytujete potřebným. Srdečně zaplať Pán Bůh za všechno. S přáním všeho dobrého“, napsala nám žena pana Josefa. Také toto
poděkovaní patří i vám a proto se s vámi o něj dělíme.

VENDULKA K. Z KUNÍNA: SVĚTLUŠKA PŘÍSTAVEM
Každý z nás se může ocitnout ve svízelné životní situaci, kterou
není možné vyřešit bez pomoci bližního člověka. O co těžší to
pak musí být pro někoho, kdo nevidí. Světluška je přístavem
pro ty, kteří se v takové situaci ocitli. Oporu nabídla i tříleté
Vendulce a její mamince z Kunína, které postihly povodně.
Červnová voda minulého roku jim vzala základní vybavení
nutné pro skromný život, nezůstalo jim prakticky nic. Jako by
už tak nebylo pro maminku náročné zajistit, aby Vendulce nic
nechybělo – stejně jako mnoho jiných maminek, kterým se
narodilo těžce postižené dítě, zůstala na výchovu dcerky sama.
Světluška rodině poskytla příspěvek ve výši 32 000 Kč
na základní vybavení bytu, jako je postel, lednice a pračka.

ŠÁRKA L. Z BRNA: CHTĚLA BYCH POMÁHAT LIDEM
TÍM, CO JSEM SE NAUČILA…
„Naši mě vychovávali jako bych viděla“, vypráví mi Šárka. „Mám
ještě bratra, že nevidím se doma neřešilo, musela jsem uklízet,
vysávat, všechno stejně jako on.“ Dnes je za to Šárka rodičům
vděčná, taková průprava se do života hodí. Už v porodnici si lékaři a rodiče všimli něčeho zvláštního v jejích očích. Záhy se

KDYŽ SLÁBNE ZRAK I SLUCH

RODINY POD KŘÍDLY SVĚTLUŠKY

prokázala kombinace šedého a zeleného zákalu. Následovalo
několik operací, ale marně. Ve třech letech malá culíkatá Šárka
oslepla úplně. „Pamatuji si barvy. Nejraději mám fialovou…
připomíná mi ametyst, můj kámen“, říká dnes pětadvacetiletá
Šárka a na sobě má fialové šaty.
Pochází z Brna, patřila mezi ty šťastnější děti, které nemusí
od první třídy na internát a které své rodiče vídají každý
den, nejen o víkendech, protože speciální škola Hlinky byla
na dosah. Když přišel čas střední školy, vybrala si gymnázium. Neměla asistenta, jak je to běžné dnes. Všechno musela zvládat sama. „Naučili nás, jak se orientovat na chodbách školy, v matematice mi obrázky vysvětlila paní učitelka,“
říká Šárka. „Chtěla jsem chodit do školy s vidícími dětmi, celý
život přece strávím s lidmi, kteří vidí. Tak proč to odkládat…“,
dodává. Zároveň ale přiznává, že mnoho vidících přátel
ve škole neměla. Do školy chodili další tři nevidomí a s těmi
se spřátelila.
Odmalička je její velikou vášní hudba. Toužila se dostat
na Konzervatoř Jana Deyla, ale přišla další životní zkouška.
Přílišným namáháním zápěstí Šárka získala vracející se zánět
šlach. Aby zůstala hudbě blízko, rozhodla se studovat hudební výchovu a angličtinu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity souběžně s psychologií na filozofické fakultě.
Šárka je jednou z desítek stipendistek a stipendistů, kterým
při studiu pomáhá Světluška nadačním příspěvkem ve výši
30 000 Kč na školní rok.

Světluška a Šárka si však pomáhají navzájem – jako číšnice se
účastnila již tří Kaváren POTMĚ. „Dalo mi to hodně, protože ráda
komunikuji s lidmi. Vyzkoušela jsem si práci, kterou bych jako nevidomá běžně dělat nemohla. Taky se mi líbilo to, že mohu zažít,
jaké to je, když je na mé pomoci závislý někdo jiný … Obvykle
totiž pomáhají lidé mně. Ve tmě kavárny to bylo naopak. Očima
pro vidící jsme byli my, nevidomí“, popisuje svůj zážitek z práce
v temné kavárně Šárka.
V roce 2008 a 2009 jako čestná členka grantové komise
v Braillu přečetla a ohodnotila stovku žádosti neziskových
organizací o nadační příspěvek ze sbírky Světluška, samozřejmě bez nároku na finanční odměnu. „Chtěla jsem poznat
Světlušku z jiné strany. Teď, když už vím, kam přesně peníze ze
sbírky jdou a jak je těžké o tom rozhodovat, ráda doporučuji
Světlušku lidem, kteří chtějí pomoci. Mám jistotu, že v případě
Světlušky jdou peníze na dobrou věc…“, vypráví Šárka.

Světluška pomáhá postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova. Náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější. U dětí s postižením to platí dvojnásob. 2 000 000 Kč
z výtěžku sbírky putovaly na projekty Společnosti pro ranou péči
v regionech v celé České republice. Jejich odborně vyškolení poradci
učí rodiče, kterým se narodilo těžce postižené dítě, jak svému novorozenému děťátku pomoci. Regionální Střediska pro ranou péči
zajišťují osobní návštěvy rodin, půjčují stimulační pomůcky a hračky
pro děti. Za 7 let Světluška poskytla rané péči 11 740 995 Kč.

SVĚTLUŠKA A PLAVÁČEK
Pro nevidomé děti znamenají první krůčky do života vstup
do neznáma. Poznávání je ukryto jen v dotecích dlaní a ve zvucích, které k nim dolétnou. Cizota okolního světa jim nahání
strach. To se však změní, ponoří-li se pod hladinu vody. Náhle jim vytanou chvíle, které prožívaly v bezpečí pod srdcem
své matky. Tváře malých vodníčků se rozsvítí.

Proto Světluška již po sedmé částkou 200 000 Kč podpořila projekt Plaváček pro kombinovaně postižené děti, které se
generální partner

hlavní partner

Šárka má životní elán, který je jí možné závidět, ráda se směje
a při povídání s ní člověk snadno zapomene, že Vás nevidí.
Nyní čekají se svým přítelem miminko, Světluška jim přeje
mnoho společného štěstí.

7 LET SE SVĚTLUŠKOU
Rádi bychom Vám představili tři z přibližně dvaceti projektů,
které Světluška podporuje již sedm let. Pro neziskové organizace, které je realizují, se stal Nadační fond Českého rozhlasu
zázemím a zárukou, že mohou, v této nejisté době, se svými
projekty nejen pokračovat, ale je i rozvíjet.

partner pro tisk

pořadatel

Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 217-9
www.svetluska.net

