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MATHILDA 

 

Pomáháme pomáhat  
Nadační fond Mathilda byl zřízen s touhou přispět ke zlepšování kvality života lidí 
s těžkým zrakovým i jiným zdravotním postižením. Fond se snaží zlepšovat zejména 
podmínky vzdělávání osob s takovýmto postižením postupným zlepšováním 
stávajících sociálních služeb. 
Zakladatelem Nadačního fondu se stalo občanské sdružení Mathilda, které zde 
fungovalo již dva roky. Nadační fond tedy měl na co navázat. Vznikl v prosinci 2010 a 

neustává ve vyhledávání a podpoře smysluplných projektů, které pomáhají lidem s 
těžkým zrakovým postižením.  
Soustředí se hlavně na projekty, které se týkají vzdělávání takto postižených osob a 

v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné 
společnosti.  
Jedná se zejména o projekty, které nedosahují na úplné financování ze strany státu. 
Hlavní myšlenkou Nadačního fondu je propojit dohromady tři skupiny lidí – ty, kteří 
pomoc potřebují, s těmi, kteří pomáhat chtějí, a s těmi, kteří vědí, jak na to. 

Mathilda činí veškerá potřebná opatření včetně získávání prostředků pro realizaci 
uvedených cílů.  
V centru dlouhodobého zájmu Nadačního fondu Mathilda jsou následující projekty a 
organizace: 

 

Porodna štěňat 
Nadační fond Mathilda založil vlastní chov štěňat budoucích vodicích psů. Podporuje 
tím i zvýšení kvality stávající služby v oblasti výcviku vodicích psů pro lidi nevidomé. 
Partnerem tohoto projektu je Středisko výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS 
ČR, které zajišťuje výcvik vodicích psů a všechny služby s ním související. Zajištění 
výstavby a následného provozu porodny a odchovny štěňat není ve finančních 
možnostech SVVP. Nadační fond Mathilda si bere za cíl tento dlouhodobý projekt 
finančně zajistit. 
 

Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR  
Zabývá se výchovou a výcvikem vodicích psů pro nevidomé, přípravou a 
vzděláváním žadatelů o vodicí psy, odborným předáváním vycvičených psů, 
následnou péčí o majitele vodicích psů.  
 

Tyfloservis, o.p.s.  
Zabývá se sociální rehabilitací lidí s těžkým zrakovým postižením, hlavně klienty, 
kteří o zrak přišli v dospělém věku. Jedná se o terénní službu, kdy instruktoři 
zejména v domácím prostředí klienta vyučují sebeobsluhu, základy chůze s bílou 
holí, používání kompenzačních pomůcek a jiné. 



Klub držitelů vodicích psů  
Hájí zájmy majitelů vodicích psů, organizuje pro ně volnočasové aktivity a 
rehabilitační pobyty, hlídá legislativní podmínky života s vodicím psem, např. právo 
vstupu se psem do veřejných budov, zdravotnických a školských zařízení, apod.  
 

Konzervatoř Jana Deyla  
KJD je určena přednostně pro studenty se zrakovým postižením. Osudy absolventů 
školy, učitelů hudby, hudebníků i ladičů klavíru potvrzují, že hudba je nevidomému i 
slabozrakému člověku beze zbytku přístupná a dává mu možnost životního naplnění 
i důstojné profese.  
 

Centrum pomoci Mathilda  
Bezplatná podpora nevidomým uživatelům speciálních kompenzačních pomůcek.  
Cílem projektu je pomoci zrakově postiženým lidem, kteří vlastní elektronickou 
kompenzační pomůcku (PC s hlasovým výstupem, PC s braillským výstupem, 
mobilní telefon s hlasovým výstupem atd.) 
Centrum pomoci Mathilda nabízí těmto lidem školení v screeanreaderech HAL, Just 
VOIP a NVDA, školení v programech k mobilním telefonům a dále poradenství 
v oblasti screeanreaderů a v programech k mobilním telefonům, digitalizace 
černotiskových a zvukových knih. 
Centrum dále poskytuje poradenství prostřednictvím telefonu, přes skype či osobní. 
Těmito komunikačními způsoby pomáháme nevidomým znovu nastavit operační 
systém či speciální SW anebo jim pomáháme v orientaci s těmito speciálními SW. Ve 
zvlášť komplikovaných případech jede odborný pracovník ke klientovi domů. 
 
 

Digitální knihovna zrakově postižených  
Podpora portálu www.dkzp.cz, na kterém je umístěno více jak 7000 digitalizovaných 
knih. Knihovna nabízí zrakově postiženým možnost stažení velkého množství 
knižních titulů v digitální podobě. Naší snahou je tuto nabídku neustále rozšiřovat a 
nabídnout zrakově postiženým široký výběr literatury. 

 

 

 

  



Hraběnka Mathilda Nostitzová 
patronka Nadačního fondu 

 

Mathilda Nostitzová se narodila a vyrůstala na 
zámku v Plané u Mariánských Lázní. Vzhledem 
k situaci po Únoru 1948 musela opustit s rodinou 

Československo. V roce 1970 se provdala za 
italského diplomata a doprovázela ho při jeho 
působení v nejrůznějších částech světa. 
(V současnosti je její manžel velvyslancem 
Maltézského řádu v České republice). Přestože 
mnoho let pobývala v zahraničí, vždy se aktivně 
zajímala o situaci v Československu. Vrátila se 
sem v roce 1990 a dnes pobývá částečně zde a 
částečně v Itálii. Paní Nostitzová dlouhodobě 
podporuje nevidomé a za tuto svou činnost 
obdržela i několikerá ocenění. Je patronkou 
Klubu držitelů vodicích psů.  
Pro zdravé občany se Mathilda Nostitzová snaží být příkladem osobního nasazení ve 
prospěch skupiny občanů s postižením.  
Během již téměř dvacetiletého období získala pro nevidomé a slabozraké mnoho 
finančních prostředků z domova i ze zahraničí.  
 

 

Mathilda Nostitzová od chvíle, kdy se v roce 1990 vrátila do Československé 
republiky aktivně a nezištně pomáhá lidem se zrakovým postižením.  

Svoje jméno propůjčila a svoje aktivity realizuje v Nadačním fondu Mathilda 

 

Jméno paní hraběnky se tedy jako červená nit prolíná všemi akcemi, které v průběhu 
roku 2011 Nadační fond Mathilda pořádal. Téměř vždy se podaří spojit významné 
osobnosti společenského, kulturního či politického života, příjemné prostředí a dobrý 
nápad s propagací, finanční pomocí nebo alespoň zábavou pro lidi s těžkým 
zrakovým postižením. 
Hraběnka Mathilda Nostitzová stála před třemi lety i u zrodu nápadu vytvořit 
originální kalendář. V něm slavné osobnosti společenského a kulturního života 
pózují společně s vodicími psy pro nevidomé. 
Nakročeno k dobré tradici má také benefiční koncert konaný začátkem roku pod 
záštitou Jeho Eminence Kardinála Miloslava Vlka. 
Finanční prostředky by pomohla získat častěji opakovaná aukce výtvarných děl 
umělců se zrakovým postižením, která měla velký ohlas. 
 



  
 

 

 

 
 

Prosíme, pomozte nám pomáhat  



LEDEN 
 

 

BENEFIČNÍ KONCERT 

 

 
První významnou akcí Nadačního fondu Mathilda v roce 2011 byl benefiční koncert 
konaný 30. 1. 2011. ve Stavovském divadle. 
Tento koncert, na kterém vystupovali vzácní umělci zvučných českých i zahraničních 

jmen, společně s umělci se zrakovou vadou dokázal, že zrakový handicap není při 
tvorbě a vnímání umění zdaleka to nejdůležitější. 
Na podiu vedle Pražské komorní filharmonie pod vedením Leoše Svárovského 

zazpívala Petra Musilová a Miroslav Orság, společně zahráli Martin David a Kateřina 
Englichová nebo Ludmila Peterková s Milanem Arnerem, či klavírista Zoran Škrinjar. 
Velký úspěch samozřejmě sklidil i houslový virtuos Narimichi Kawabata. 



 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

  



CVIČNÁ KUCHYŇ PRO VÝUKU SEBEOBSLUHY 

 

Koncem ledna 2011 byla slavnostně uvedena do provozu cvičná kuchyň v pražském 
středisku Tyfloservis. Takové kuchyně, kde mohou lidé s poruchou zraku získat 
sebejistotu při práci v kuchyni, nemají v Evropě obdobu. Tyfloservis má takovéto 
výukové kuchyně v Česku už dvě. Mohl ji svým klientům darovat díky spolupráci 
různých nadací a firem, z nichž jednou byl právě Nadační fond Mathilda. 

Lidé, kteří byli při své práci v kuchyni, v domácnosti zvyklí používat zrak a náhle u 
nich dojde k jeho značné ztrátě nebo silnému poškození, se ocitnou ve zcela 
neznámé a složité situaci. Musí se naučit pracovat trochu jinak, nově se orientovat, 
používat jiné postupy, nové pomůcky, využívat lépe světlo, hledat výraznější 
kontrasty. Úpravy prostředí a vhodné vybavení toto vše mohou usnadnit. A to vše se 
snaží poskytnout speciálně vybavená a uzpůsobená cvičná kuchyň. Nyní už 
Tyfloservis vlastní cvičné desénové kuchyně dvě – v Karlových Varech a v Praze. 

         

                    



DUBEN 
 

 

HROMADNÝ TANDEMOVÝ SESKOK PADÁKEM 

 

Dvacítka nevidomých se 21. dubna na letišti v Klatovech úspěšně pokusila o zápis do 
Guinnessovy knihy světových rekordů. A to hromadným tandemovým seskokem 
padákem. Cílem tohoto symbolického aktu bylo upozornit na dvacetiletou existenci 

projektu Tyfloservis, jehož posláním je podpora samostatného a nezávislého života 
lidí s těžkým zrakovým postižením. Hromadným seskokem chtěli také upozornit na 

zoufalou situaci a škrty ve financování tohoto projektu ze strany státu. 

S ideou uspořádání tandemového seskoku přišla sama prakticky nevidomá Ilona 
Vobrová, pro niž jsou seskoky padákem navzdory vlastnímu handicapu velkým 
koníčkem. Pořadatelství této unikátní akce se ujal Nadační fond Mathilda, Všichni 
zúčastnění chtěli upozornit nejen na různé škrty a na existenční problémy důležitých 
organizací s dlouholetou tradicí, ale zároveň chtěli ukázat, že mnohé se dá zvládnout 
i se zrakovým handicapem. Všichni jsou totiž držitelé průkazek ZTP/P, to znamená, 
že se v mnoha běžných situacích neobejdou bez pomoci svého průvodce. Avšak i oni 

mohou vést plnohodnotný život a zapojit se do aktivit běžné společnosti. Seskok 
padákem tomu bude nemalým důkazem. 

Průběh celé události zaznamenal komisař pelhřimovské agentury Dobrý den, která 
v České republice zastřešuje oblast rekordů a kuriozit.  

  
 

  



ČERVEN 
 

 

S JAREM ZA RUKU 

 

 
 

V příjemný slunný den na začátku června se v Hlavním sále Valdštejnského paláce 
konal již desátý ročník benefičního koncertu „S jarem za ruku“. 
Nad koncertem převzal společně s paní hraběnkou Nostitzovou záštitu 1. místo-

předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka. 

Sálem zazněly kouzelné Dvořákovy Humoresky, Etudy od Bohuslava Martinů nebo 

Mozartova Sonáta B-dur. Klavír si s nimi krásně rozuměl. Housle pak rozezvučely 
například Leclairovu Sonátu č.3,či Beethovenovu Sonátu č.8. Závěr patřil 
Šostakovičovi – 5 kusů pro dvoje housle a klavír. 
Jak bývá u koncertů pořádaných Nadačním fondem Mathilda zvykem, zahráli opět 
umělci se zrakovým handicapem společně s umělci zdravými a dokázali tím, že 
v hudbě jsme si všichni rovni. 
Účast přijali houslisté Jaroslav Svěcený s dcerou Julií Svěcenou. Na klavír zahráli 
absolvent a pedagog pražské Konzervatoře Jana Deyla Roman Schenk a výborný 
Václav Mácha, který byl svého času nejmladším posluchačem HAMU. 
 

   



MATHILDA A JEJÍ PSI 
 

 
 

Vystavovaly se zde zejména díla autorů kreslících obrázky s psí tematikou pro 
Nadační fond Mathilda. Tyto obrázky se pak vyžívají a tisknou na trika, která pak 
prodává ve svém obchůdku SVVP.  
Výstavu hudebně doprovázel nevidomý klavírista Tomáš Pavlán. 
  



DĚTSKÝ DEN S EROU 

 

Poslední červnovou sobotu se pro děti zaměstnanců Poštovní spořitelny ERA konal 
dětský den. Uspořádal ho Nadační fond Mathilda ve spolupráci s pražským  
střediskem Tyfloservis a SVVP. Vše probíhalo za pěkného dne v areálu krásně 
zeleného psího cvičiště v Jinonicích. Děti, jejich rodiče i ostatní návštěvníci si mohli 
vyzkoušet chůzi s bílou holí i s vodicím psem po uměle vytvořené trase s lehkými 
překážkami, měli za úkol poznávat některé známé předměty po hmatu i po čuchu, 
chodili poslepu za zvukem. Všichni si pak mohli prohlídnout středisko, seznámit se 
s jeho chodem i blíže s tím, jak probíhá celá „předávací anabáze“, když se zrakově 
postižený rozhodne pro vodicího psa. Děti si mohly pohrát s některými pejsky, všichni 
vzhlédli ukázku výcviku vodicího psa. Ke všemu byl doprovodný hudební program a 
občerstvení. Děti na závěr dostaly drobné dárky a Nadační fond Mathilda dostal 

dárek největší - od Poštovní spořitelny ERA přijal šek v hodnotě 700 000,- Kč!! 

 

 

FOTO 
  



ZÁŘÍ 
 

 

DMS mezera OKO na tel. číslo 87 777 

 

Začátkem září se Nadačnímu fondu podařilo uzavřít smlouvu s Fórem dárců o 

získávání finančních prostředků v rámci využívání služby Donors Message Service  

(DMS). Tento projekt umožňuje vybraným neziskovým organizacím získávat 

transparentním způsobem finanční prostředky plynoucí od uživatelů mobilních 

telefonů i pevných linek. Fórum dárců v rámci služby DMS a DMS-roční, garantuje 

převedení 27 Kč na účet Nadačního fondu Mathilda, a to za každou bezchybně 

zaslanou dárcovskou SMS. 

 

GOLFOVÝ TURNAJ 

 

Ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla pořádal Nadační fond Mathilda 30. září 

2011 v golfovém clubu Hodkovičky charitativní golfový turnaj na podporu nevidomých 

studentů konzervatoře Jana Deyla. Tentokrát paní hraběnka Nostitzová zvala 

všechny, kteří by se s ní a s ostatními hosty rádi sešli na greenu. 

Kdo přišel, podpořil tím nevidomé studenty hudební školy. 

Po golfovém turnaji následovala jako vždy skvělá kultura a výborné občerstvení. 

  



ŘÍJEN 

 

 

KŘEST KALENDÁŘE 2012  

 

Ani známým osobnostem se láska 
ke psům nevyhýbá. Velmi často se 
obklopují pejsky nejrůznějších 
velikostí, tvarů i povah. A lidé i psi 
se mají vzájemně rádi. Z tohoto 

vycházel i známý fotograf Antonín 
Malý a mohl tak letos vytvořit již 
třetí díl unikátní kalendářové 
kolekce „Pes – přítel člověka“ na 
podporu výcviku vodicích psů pro 
nevidomé. V minulých letech 
fotografovi společně s některým 
vodicím psem pózovali například 
Marta Kubišová, Jiřina Jirásková, Jiří Bartoška, Václav Havel, Martina Sáblíková, 
Dana Zátopková, Karel Gott, Jiří Suchý i Jára Cimrman. Kalendář pro rok 2012, který 
se křtil 4. 10. 2011 ve Velkopřevorském mlýně na Malé Straně, tentokrát nese název 
„Canis – familiaris fidelis“. Stejně jako v minulých dvou letech se každý jeden kus 
kalendáře prodává za 500,- Kč. Je to mnoho? Jsou to zhruba náklady na jeden 
týden výchovy štěněte budoucího vodicího psa. V průměru má Středisko výcviku 
vodicích psů průběžně 30 štěňat ve výchově. A vodicí pes se pro člověka se 
zrakovým postižením stává jedním, zato velmi důležitým krokem k samostatnosti a 

nezávislosti. 

 

   

  



LISTOPAD 

 

 

PSI a CELEBRITY 

 

Měsíc a půl probíhala koncem roku 2011 na 
Novoměstské radnici v Praze 2 fotografická 
výstava Psi a celebrity. Jednalo se vlastně o 
jakousi soubornou retrospektivu „nadačně 
kalendářové“ tvorby Antonína Malého. Svým 
obsahem měla šanci zaujmout jak milovníky 
pejsků, tak obdivovatele celebrit. Ve třech 
výstavních sálech zde byly k vidění jednak 
velkoplošné digitální tisky jednotlivých listů 
kalendářů z minulých let – čili řečené celebrity 
společně s vodicími psy. V další místnosti se 
z fotografií usmívaly už jiné celebrity – ty čtyřnohé 
a jen samotné. V poslední místnosti se 
prezentoval aktuální model kalendáře pro rok 2012. Tento kalendář byl na výstavě i 
ke koupi, za obvyklých 500,- Kč.  

Vernisáže se zúčastnilo několik desítek lidí, mezi nimiž byli i někteří z těch, jejichž 
tváře lze spatřit i na vystavených fotografiích – Jiřina Jirásková, Věra Martinová, Emil 
Viklický, Varhan Orchestrovič Bauer. 

 

 



 

BENEFIČNÍ AUKCE SOCH NEVIDOMÝCH SOCHAŘEK II 

 

Listopad byl na společensko-kulturní akce poměrně bohatý. Dne 29. 11. tak proběhla 
ještě jedna významná událost. Benefiční aukce soch nevidomých sochařek. Konala 
se již podruhé za poslední 2 roky. A pořádaly ji společně Nadační fond Mathilda a 

občanské sdružení Women in the Arts v krásném prostředí Pražského 
Velkopřevorství. Spojení ženy umělkyně - nevidomí v tomto případě vůbec není 
náhodné. Vydražená částka šla na podporu právě lidí se zrakovým postižením, 
konkrétně do SVVP. Tentokrát se dražilo celkem sedm děl. 5 mozaiek věnovalo 
sdružení Loucamosaic a 5 soch různě známé zrakově postižené umělkyně. 

Sochařkám, které věnovaly své dílo do aukce, patří velký dík. Samy totiž nejlépe 
vědí, jak významná může být každá pomoc. A letos se vydražilo celých 100 000,- Kč. 
Z toho přímo pro zrakově postižené půjde polovina. 

Celý večer na začátku adventu byl velmi příjemný. Ke slavnostní atmosféře přispěli i 
umělci. Nevidomý klavírista Tomáš Pavlán, výborná nevidomá studentka Ráchel 
Skleničková a zpěvačka Helena Krausová. 

Vystavující umělkyně: 

Jarmila Hochsteigerová 

Marianna Machalová¨ 

Alena Stanická¨ 

Petra Vogelová 

Wanda - mozaiky 

  



 

                      

 

  



Podpořili nás  
 
V tomto seznamu jsou uvedeni dárci, kteří nám poskytli víc než 5000,- Kč. 

Nadační fond Mathilda děkuje všem dárcům. 

Americanos Chance Casinos 

Antonín Malý 

ERA od Poštovní spořitelny 

Eva Holubová 

Galop, s.r.o. 

Hodkovičky - River Side Golf 

Hospodářská komora ČR 

Hotel Yasmin 

Ing. Dalibor Štys 

Ivan Macháč 

Jana Engelová 

JUDr. Jan Mikš 

JUDr. Jan Suk 

JUDr. Martin Radvan 

JUDr. Tomáš Prokopec 

JUDr. Zuzana Špitálská 

K2 Aquecon, s.r.o. 

Kanadská obchodní komora 

Lidé a Příležitosti s.r.o. 
Lokel, s.r.o. 

Magistrát hl. m. Prahy 

Maja Victorinová 

Mandarin Oriental 

Nadace Drak 

Nadace VINCI v České republice 

Národní divadlo 

Nordea Bank 

Sandvik Chomutov, s.r.o. 

Sanquis 

Suzuki Motor 

Tomáš Rohan 

Václav Havel 
Velvyslanectví Norského království 
Veronika Žilková 

Věra Krupičková 

Wald Press  



FINANČNÍ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


