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Naše činnost 
 

Pomáháme pomáhat  
Posláním nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora 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: 

 

 

Podpora chovu štěňat 

Provoz porodny a následná podpora chovu štěňat určených pro výcvik vodících psů pro 

nevidomé. 

 

Výcvik vodicích psů  

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, výuka sebeobsluhy v domácím prostředí, 
výuka chůze s bílou holí, používání kompenzačních pomůcek. 

 

Klub držitelů vodicích psů 

Hájí zájmy majitelů vodicích psů, volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty, hlídá legislativní 
podmínky života s vodicím psem – přístupová práva se psem do veřejných budov, 
zdravotnických a školských zařízení, apod. 

 

 



Centrum pomoci Mathilda 

Bezplatná podpora nevidomým uživatelů 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 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 pro zrakově postižené - DKZP 

Knihovna nabízí zrakově postiženým možnost stažení více než 10000 knižních titulů 
v digitální podobě. Naší snahou je tuto nabídku neustále rozšiřovat a nabídnout zrakově 
postiženým široký výběr literatury. 

 

Podpora zrakově postižených hudebníků 

Osudy slabozrakých a nevidomých hudebníků, učitelů hudby i ladičů klavíru potvrzují, že 
hudba je nevidomému i slabozrakému člověku beze zbytku přístupná a dává mu možnost 
životního naplnění a důstojné profese. Nadační fond podporuje nadané hudebníky 
zakoupením kvalitního koncertního hudebního nástroje. 

  



 

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 opustila 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 více než 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 2012 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 čtyřmi 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 ve Stavovském divadle 
začátkem roku pod záštitou Jeho Eminence Kardinála Miloslava Vlka. 
Finanční prostředky by pomohla získat častěji opakovaná aukce sochařských děl 
umělkyň se zrakovým postižením, která měla velký ohlas. 
 



            
 

 

 

       
 

 

Prosíme, pomozte nám pomáhat!



ÚNOR 

Benefiční koncert 
 

 

 



 

První významnou akcí Nadačního fondu Mathilda v roce 2012 byl Benefiční koncert 
pro Mathildu konaný 2. 2. 2012 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. 
Celý koncert zahájil Pěvecký sbor školy Jaroslava Ježka. Po něm nastoupilo skvělé 
dívčí trio Makabara. Po přestávce sklidil velký úspěch M. Nostitz Quartet, tentokrát 
navíc doprovázený na piano Vjačeslavem Grokhovskiym. Vrcholem večera však 
bezesporu pro všechny byl italský pianista Luigi Cartia. 

 

          
 

        

 

 

 

       

 



ČERVEN 

 

Křest knihy Slepec 

 

19. 6. jsme ve výstavním sále Klementina pokřtili knihu autora Jána Rakytky, která 
líčí pohnutý život Tibora Kikty, známé osobnosti slepeckého hnutí. Kniha vychází jak 
v klasické verzi, tak v audioverzi na CD, výborně namluvena zkušenými herci, jako 
Ilona Svobodová, Hana Kofránková, Květa Fialová nebo Miroslav Hanuš. Proto se i 

tito herci účastnili vernisáže, kde četli ukázky z knihy. Celou vernisáž uváděla 
Veronika Žilková. K vínu pak později zazpívala a na cimbál zahrála skvělá Zuzana 
Lapčíková za doprovodu Daniela Kikty a Tomáše Pavlána. 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

 



 

S jarem za ruku 

 

 
 

 

 

V pěkný červnový den se v sále Černínského paláce konal již jedenáctý ročník 
benefičního koncertu „ S jarem za ruku“. 
Tentokrát nad koncertem převzal společně s paní hraběnkou Nostitzovou záštitu 
ministr zahraničních věcí Karel Swarzenberg. Sálem zazněly nejprve tóny klavíru, 
které rozehrál Tomáš Pavlán. Po něm všechny v sále svým nadšením a dynamikou 
zasáhla zpěvačka Jana Koubková se svým Quartetem. 
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. Dokonce tentokrát zahráli společně jednu opravdu 

zcela improvizovanou skladbu. 

 

     



ZÁŘÍ 
 
Dětský den pro Eru 

 

8. 9. 2012 pomáhal NF Mathilda s organizací dětského dne, který pro děti svých 
zaměstnanců pořádala Poštovní spořitelna. Celá akce se navíc po domluvě konala v 

areálu Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích. Zaměstnanci střediska zajistili 
nejen pozemek, ale celý den se dětem věnovali na jedné z nejžádanějších disciplín – 

procházka poslepu s vodicím psem. Byla nachystána i jiná stanoviště, kde si děti 

vyzkoušely, samozřejmě také poslepu, složit puzzle, napsat své jméno na slepeckém 
psacím stroji, rozpoznat čichem koření apod. Celý slunný, příjemný a úspěšný den 
moderovala členka Správní rady NF Mathilda – herečka Eva Holubová. 
 

 

 

     
 

 

Golfový turnaj 
 

V krásném zeleném areálu Golf & Country Clubu Hodkovičky se 21. 9. 2012 konal  

II. ročník benefičního golfového turnaje. NF Mathilda jej pořádal pro hráče golfu, ale 
nejen pro ně. Pro případné zájemce byla k dispozici golfová akademie, aby alespoň 
zjistili, co takový golf obnáší. A pro všechny ostatní, kteří nechtějí mít s golfem nic 

společného, jen by rádi Nadačnímu fondu finančně přispěli, byl nachystán kulturní 
program.  

Kdo totiž přišel, podpořil tím nevidomé studenty Konzervatoře Jana Deyla. Když hráči 

dorazili z greenu, bylo od nejrůznějších sponzorů nachystáno bohaté občerstvení – 

jídlo i pití, teplé i studené. A až do večera pak všechny provázel velmi příjemný 

kulturní program. Zahráli a zazpívali např. Jiří Stivín, Yvon Sanchez, Zuzana 

Benešová, Traditional jazz studio Pavla Smetáčka. Celé odpoledne a večer se velmi 

vydařili. 



 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

         

 

 

    
 

 

 



LISTOPAD  

 

 
Aukce sochařských děl umělkyň se zrakovým postižením 

 

V krásném sále sídla Pražského velkopřevorství v Praze na Malé Straně, navíc pod 
záštitou samotného velvyslance Suveréního řádu Maltézských rytířů 

J. E. Dr. Maria Quagliottiho se konal jeden z nejhezčích večerů roku. 27. 11. 2012 
zde NF Mathilda společně s občanský sdružením Women in the Arts pořádal aukci 
sochařských děl umělkyň se zrakovým postižením. Dámy z občanského sdružení 
zajistily občerstvení a kupce, NF zase hudební zpestření večera a hlavně umělecké 
předměty od známých umělkyň, z různých koutů republiky. Večerem provázela 
výborná Martina Kociánová a z potenciálních kupců dostala s vtipem a grácií zřejmě 
maximum. Ke koupi bylo pět exponátů, mimo jiné hmatová hračka, originální 
květináč, plastika i domovní znamení. Všechny se vydražily. Patří velký dík 
sochařkám, které věnovaly své dílo. Peníze byly věnovány napůl výcviku vodicích 
psů a na podporu mladých umělkyň. 
 

 

 

      
 

 

 

       
 

 



Křest kalendáře Osobnosti naší vlasti 2013 

 

Nezvykle pozdě, až 28. 11. 2012, se tentokrát vystavoval a křtil kalendář, který 

každoročně NF Mathilda vydává. Pro tento rok také NF zkusil změnu a oslovil i jiného 
fotografa a tím pádem měl celý kalendář zcela jinou tvář. Šlo o velmi známého 
portrétového fotografa Jadrana Šetlíka. V kalendáři proto zcela jasně vítězily portréty 
významných osobností, psi se dostali výrazně do pozadí.  
Stejně jako v minulých dvou letech se každý jeden kus kalendáře prodával za 500,- 

Kč. Tato částka představuje 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. 
Změna fotografa byla pro NF dobrou zkušeností. Získal např. příznivce z jiné sféry 

uměleckého světa. Nicméně se ukázalo, že zřejmě tradice je zažitá a větší poptávka 
napříště bude po kalendáři, který naši příznivci znají z minulých let.   
 

 

       
 

 

                              
 

 



DMS mezera OKO na tel. číslo 87 777 

 

Už v září roku 2011 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. 
Tento projekt stále trvá. 
 

 

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

Nadační fond Mathilda jim všem upřímně děkuje. 

                                                          

ERA – Poštovní spořitelna, a.s. 
 
Nadace VINCI v České republice  
Galop, s.r.o.  
Lidé a Příležitosti s.r.o.  
Americanos Chance Casinos  
Nordea Bank  
Magistrát hl. m. Prahy  
Wald Press  
UniCredit  
Ministerstvo zahraničních věcí  
Sandvik Chomutov, s.r.o.  
Eva Holubová  
Antonín Malý  
Národní divadlo  
Hospodářská komora ČR  
Jana Koubková  
Karel Gott  
Karel Schwarzenberg  
Tomáš Pavlán  
 

Hotel Yasmin  
Provident  
Velvyslanectví Norského království  
Nadace Drak  
Kanadská obchodní komora  
Agnes Restaurant  
Hotel Intercontinental Praha  
Hodkovičky - River Side Golf  
Mamacoffee  
Pizzeria Coloseum  
Hooters  
Rotary Club Prague International  
Sanquis  
Jiří Stivín  
Yvon Sanchez  
Enviros  
Tomáš Rohan  
Jana Engelová  
Maja Victorinová  



 



 


