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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ŠEKU NA ČÁSTKU 232 148 KČ PRO SVĚTLUŠKU 
NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ POD ŠIRÝM NEBEM 

 
 
 

V Praze, 26. února 2015 – ve středu 25.2.2015 v odpoledních hodinách proběhlo slavnostní 

předání šeku na částku 232 148 Kč z projektu Křišťál pro Světlušku, který se konal 

v prosinci na akci Václavské Vánoce 2014. Slavnostní předání proběhlo na Václavském 

náměstí pod širým nebem za přítomnosti místostarosty Městské části Praha 1 pana 

Daniela Hodka, ředitele Nadačního fondu Českého rozhlasu pana Přemysla Filipa  

a předsedy Sdružení Nového Města pražského pana Jana Adámka.  

 

Projekt Křišťál pro Světlušku se konal v rámci akci Václavské Vánoce 2014, kterou 

organizovala Městská část Praha 1 a Sdružení Nového Města pražského od 29.11.2014 do 

7.1.2015 v horní části Václavského náměstí.  

 

Na akci Václavské Vánoce 2014 byl umístěn stánek, vedle kterého byl speciální svítící strom, 

stylizovaný do drátěné podoby vánočního stromku. Ten nechala zhotovit společnost 

Preciosa. Ve stánku se prodávaly vánoční ozdoby (tzv. ověsy), které vyráběli klienti 

Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina z českého 

křišťálu od společnosti Preciosa Lighting. Ve stánku si lidé mohli zakoupit ověs. Při nákupu 

jednoho ověsu, dostali zákazníci ověsy dva. Jeden si odnesli domu a druhý pověsili na svítící 

strom.  

 

Veškerý výtěžek z prodeje ozdob putoval do sbírky Nadačního fondu Českého rozhlasu 

Světluška. Prodalo se 2 641 kusů ozdob a celkový výtěžek z prodeje byl 232 148 Kč.  

 

Vybrána částka přispěla nevidomým na kompenzační pomůcky. Jedná se například o 

počítače, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, vodící psy, osobní asistenty dětem, aby 

mohly chodit do běžných škol se zdravými kamarády, a seniorům, aby mohli trávit podzim 

života doma a nikoliv v ústavu.  

 

Získané peníze považujeme za velký úspěch a slovy místostarosty Prahy 1 Daniela Hodka „se 

jedná o pouhý začátek spolupráce s vysoce prospěšnými nadacemi a spolky“. 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
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Hlavním cílem Sdružení Nového Města pražského, z. s., je komplexní rozvoj lokality 

Václavského náměstí, včetně vymýcení všech nešvarů a negativních jevů, s cílem navrátit na 

Václavské náměstí život a přirozený ruch.  

Sdružení Nového Města pražského chce docílit toho, aby sem lidé chodili rádi a často.  

Sdružení Nového Města pražského funguje jako nezisková organizace, bylo založeno v roce 

2004. 

 
 

MOTO SDRUŽENÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO:   

Václavské náměstí je nejvýznamnější veřejný prostor v České republice. Vizí Sdružení Nového 
Města pražského je o tento prostor pečovat a rozvíjet jej. 

 

Podrobnosti o programu naleznete na www.sdruzeni-nmp.cz, www. CentrumPrahy.cz 

a na facebookovské stránce Václavské náměstí. 

 

Další informace: 

Jan Adámek 

Předseda sdružení a tiskový mluvčí 

Tel. 724 070 539 

e-mail: jan.adamek@century 21.cz 
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