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KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
Z 5. ročníku sbírky Světluška bylo rozděleno na projekty neziskových organizací 8 396 422 Kč,
individuální žádosti byly podpořeny v celkové výši 1 773 737 Kč.
KDYŽ SLÁBNE ZRAK I SLUCH

PSÍ VODICÍ KAMARÁDKA A POČÍTAČ CO MLUVÍ

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, letos přispěla částkou
1 270 000 Kč.

Když energická Alenka moderovala v Lucerně
s Michalem Horáčkem první beneﬁční koncert
Aneta pro Světlušku, těžko byste hádali, že
moderuje podruhé v životě. Většina z nás by
možná ani nepostřehla, že Alenka nevidí. Do
Prahy se přestěhovala z Brumova. Do šestnácti
viděla velmi špatně, v šestnácti díky zanedbání
lékařů oslepla úplně. Jakmile dosáhla plnoletosti, neváhala následovat svůj sen a odjela studovat zpěv na Konzervatoř J. Deyla. Ve studiu
jí Světluška pomáhá stipendiem, a protože je
vytrvalá, letos jí čeká absolutorium. Již déle
než rok má od Světlušky novou čtyřnohou
kamarádku – vodicího a asistenčního psa
Toscu. Z letošního výtěžku Světluška Alence
přispěla částkou 40 000 Kč na zakoupení
mluvícího počítače. Alenka věří, že jí pomůže
nejen v každodenní komunikaci s okolním
světem, ale především najít zaměstnání.

Dostává se vám do rukou občasník, kterým vám chceme
přiblížit, komu všemu Světluška svítí. Díky vám všem.

ÚVOD
Rok 2007 byl pro Světlušku pátým v řadě. Událo se toho mnoho, co by stálo za zmínku. Ze
všeho nejdůležitější však zůstává konkrétní pomoc, ve kterou měníme peníze, jež nám darují
dárci. To jsou stopy, které nezmizí. Během pěti let jsme na pomoc potřebným rozdělili více než
40 milionů korun, přičemž právě v roce 2007 se toto číslo navýšilo o 10,2 milionů. Tisícům lidí
jsme dali naději, 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.

O SVĚTLUŠCE
Světluška je tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu
Českého rozhlasu. Jeho milou patronkou je Aneta Langerová. Světluška 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, tak aby mohly
chodit do běžných škol a senioři nemuseli trávit podzim
života v ústavu. Světluška zkrátka pomáhá lidem, co nevidí
nebo vidí velmi špatně na jejich cestě k samostatnosti.

OSOBNÍ ASISTENCE
Světluška již potřetí pomohla 72leté paní Evě B. z Prostějova, která je 40 let nevidomá, trpí cukrovkou a protože nemá žádné blízké příbuzné, je pro ní příspěvek Světlušky (45 000 Kč) na osobního
asistenta jedinou záchranou, jak žít samostatně ve své domácnosti a ne v ústavu. Asistent jí pomáhá s nákupem a domácími pracemi jako praní prádla, příprava jídla, s úklidem a především je též
společníkem na vycházkách či návštěvách u lékaře a úřadech.
generální partner

pořadatel

Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje rada odborníků.
Dosud se do projektu zapojilo více než 25 000 dobrovolníků a přes 1 200 000 dárců.

JAK MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Nadační fond Českého rozhlasu
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
tel.: 221 551 217–9

Po celý rok je možné přispět na konto „deset devítek“ 99999 99999 / 0100 nebo
poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS SVETLUSKA na číslo 87777. Cena DMS je 30 Kč,
Světluška obdrží 27 Kč. Můžete se také stát „Světluščím dobrovolníkem“ nebo přijít
na některou z rozmanitých beneﬁčních akcí.

KAVÁRNA POTMĚ POPRVÉ V PRAZE

KONCERT PRO SVĚTLUŠKU
5. ročník sbírky vyvrcholil beneﬁčním koncertem Aneta pro Světlušku, který z Divadla Archa živě
přenášela ČT 1 a Čro 1 – Radiožurnál. Milými hosty Anety Langerové byli No Name, nestárnoucí
šansoniérka Hana Hegerová a nemohly chybět nevidomé děti, které Světluška podporuje v rozvoji
talentu. Srdce diváků si získala Sára Kaliášová, kterou Aneta doprovodila při písni Křídla Motýlí, ale
také charismatický Roberto Lombino a Ráchelka Skleničková. Na závěr přímého přenosu, jehož
skvělými průvodci byli Saša Rašilov a Alenka Schutová, si připravili Aneta, Radim Vojtek a nevidomé děti z Konzervatoře Jana Deyla překvapení. Jako poděkování všem dárcům a dobrovolníkům
společně zazpívali charitativní Píseň pro Světlušku. Ti během koncertu Světlušce poslali neuvěřitelných 85 tisíc dárcovských SMS a navýšili tak sbírkové konto Světlušky o více než 3 mil. korun.

6. června otevřel Nadační fond Českého rozhlasu za Stavovským divadlem netradiční kavárnu. Po 8 dní
připravovalo 12 vyškolených nevidomých číšníků v originální mobilní Kavárně POTMĚ tu nejčernější
kávu v Čechách. Osahat tmu si přišlo na 4200 návštěvníků a fronty byly „od nekonečna do nekonečna“, ačkoli otevřeno bylo „od nevidim do nevidim“.

POHÁDKY OD SVĚTLUŠKY NA MFF KARLOVY VARY
Z Prahy Kavárna POTMĚ mířila opět na MFF Karlovy Vary, kde Světluška mimo jiné premiérově
představila první pohádku od Světlušky: Jak Matěj s Rozárkou hledali poklad. Fronty byly nejen na
naši jinou kávu, ale taky na Jirku Macháčka, který pohádku vyprávěl v Kavárně POTMĚ několikrát
denně. Do konce roku pak vznikla kolekce pěti zvukových pohádek, které napsaly významné osobnosti české kultury. Pohádky od Světlušky vyšly ve Sluníčku, byly a stále jsou ke stažení na internetu
a ještě před Vánoci udělaly radost stovkám vidících i nevidících dětí.
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DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY
19. září se ulice tří stovek českých měst
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 nebo beneﬁční
singl, který pro Světlušku nazpívala patronka Aneta s nevidomým 13-náctiletým
Radimem Vojtkem. V letošním 5. ročníku
Světlušky nasbíraly do lucerniček rekordních 6 705 296 Kč a do sbírky se zapojilo
360 škol a domů dětí a mládeže.
DMS SVETLUSKA na číslo 87777 | konto 99999 99999 / 0100
více najdete na www.svetluska.net

KOMU SVÍTÍ SVĚTLUŠKA
RODINY POD KŘÍDLY SVĚTLUŠKY

SVĚTLUŠKA A PLAVÁČEK

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.

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.

Téměř 2 000 000 Kč z výtěžku sbírky putovaly
na projekty Společnosti pro ranou péči v regionech v celé České republice.
Odborně vyškolení poradci rané péče 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.

Proto Světluška již po páté částkou 170 000 Kč
podpořila projekt Plaváček pro kombinovaně
postižené děti, které se ve vodě učí rozvíjet
psychomotorické funkce.

