
Rozsvěcení vánočního stromu pro Světlušku
První adventní neděle v Újezdu nad Lesy rozsvítila nejen vánoční strom, ale i úsměvy Světlušek. Po šesté se 
zde totiž při příležitosti započetí adventu prodávaly sbírkové předměty a celková suma, která putovala do sbírky 
Světluška, se vyšplhala na 45 tisíc korun. Za fantastické doprovodné divadelní představení děkujeme pedagogům, 
žákům a rodičům z Masarykovy základní školy a také panu starostovi Samcovi za organizaci celé akce.

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. Celkový výtěžek z prodeje v roce 2021 činil 14 211 korun. 

Souhvězdí pomoci Alza 
Milovníci rychlého a spolehlivého nakupování na Alza.cz mohli svůj košík doplnit i o dobrý skutek a přispět
prostřednictvím platformy Souhvězdí pomoci do sbírky Světluška na přímou pomoc pro lidi s těžkým zrakovým
postižením. Díky štědrým nakupujícím se podařilo vybrat částku 105 200 korun.

Zážitková agentura ADROP podporuje Světlušku
Zážitková agentura ADROP svým zákazníkům k nákupu zážitků nabídla možnost přidat také  dobrovolný dar 
pro Světlušku. Díky tomu mohl ADROP předat projektu Světluška 88 000 korun.

Novoročenky pro Světlušku
Obrázky od dětí se zrakovým a jiným postižením z Prahy a Opavy ozdobily tištěná i elektronická PF Světlušky 
na rok 2022. 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 2021 činil 31 273 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 kalendář na rok 2022 jsme se spojili s cestovatelem Ladislavem Ziburou a grafikem Lukášem Polanským 
ze studia Tomski & Polanski. Z této spolupráce vznikl krásný cestovatelský kalendář, který jsme doplnili 
o konkrétní příběhy, kam směřuje pomoc Světlušky, a také o QR kódy, přes které si zájemci mohli přehrát 
audioukázky z Ladislavových cestovatelských zážitků. Kromě knihkupectví a galerií byl kalendář k dostání 
také na e-shopu Světlušky, kde se ale dlouho neohřál. Celkový výtěžek z prodeje kalendáře se tak vyšplhal 
na 328 510 korun. 

Víno pro Světlušku
Již potřetí vyrobilo Vinařství Mikrosvín Mikulov, tradiční partner Světlušky, víno speciálně pro Nadační fond 
Českého rozhlasu. Vínem pro Světlušku je Veltlínské zelené - pozdní sběr z roku 2019 z viniční tratě Liščí vrch. 
Jde o víno z řady Traditional line. 20 procent z ceny vína 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 2021 nakonec byl 
61 360  korun.

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 13 694 
kusů. Z každého prodaného kartáčku přitom Světluška získá částku 50 korun.
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Slevomat pomáhá
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Nadační fond Slevomat umožnil zákazníkům portálu slevomat.cz přispět na přímou podporu lidí s těžkým 
zrakovým postižením prostřednictvím sbírky Světluška. Zákazníci si mohli zvolit výši daru dle svých možností. 

Aby si lépe představili, jak může jejich dar pomoci k samostatnému životu zrakově hendikepovaných dětí, 
dospělých i seniorů, nabídli jsme jim konkrétní příklady pomůcek i služeb pro zrakově postižené převedené 
do řeči čísel. 

Například, že jeden příspěvek ve výši 200 korun umožní nakoupit 100 listů braillského papíru pro tisk učebních 
materiálů nebo 7 listů speciálního papíru pro tisk hmatových map a plánků do hodin zeměpisu. 

Pro Světlušku se tak podařilo získat částku 126 150 korun.



Průlet rokem 2021
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