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Nadační fond 
Lumen Christi
Nadační fond (původně nadace) Lumen Christi už sedmnáct let 
financuje katolické vydávání a distribuci zejména křesťanské lite-
ratury pro nevidomé a pro všechny, kdo v důsledku postižení, 
nemoci nebo věku nemohou číst běžným způsobem. Fond podpo-
ruje zvukovou knihovnu, kterou v současné době provozuje Kato-
lická teologická fakulta UK, a plně financuje redakci zvukových 
časopisů, která je součástí Charity. Zvuková knihovna i redakce 
zvukových časopisů existují už od roku 1990 a dnes slouží dohro-
mady asi tisíci postižených z celé České republiky i Slovenska.

Nadační fond Lumen Christi nedostává a nikdy nedostával 
žádné dotace nebo příspěvky od státu a až na několik málo výji-
mek ani od větších dárců. Veškerá činnost fondu je proto plně 
závislá na štědrosti několika tisíc drobných, ale vesměs pravidel-
ných dárců, kteří přispívají několika stokorunami ročně.

V souladu se svým statutem fond vydává na veřejně prospěšné 
cíle minimálně 85 % svých příjmů. Fond nemá žádnou vlastní 
kancelář ani placené zaměstnance a jeho režii tvoří jen náklady 
na tisk a distribuci propagačních materiálů a na komunikaci 
s dárci.

Zvuková knihovna
Knihovna pravidelně načítá novinky křesťanských nakladatelství 
ale i světovou beletrii, pohádky nebo poezii. Fond knihovny se 
z původních pár desítek amatérsky nahraných titulů postupně 
rozšířil na více než sedm set, z nichž ty novější jsou nahrané digi-
tálně ve studiové kvalitě, a každý měsíc přibude několik dalších. 
Knihovna ročně půjčuje přes pět tisíc titulů. 

Původní nahrávky na audiokazetách, které knihovna půjčovala 
přes osmnáct let, byly v minulém roce nahrazeny digitálními zá-
znamy. Zvukové nahrávky jsou nyní posílány klientům ve formátu 
Mp3 na universálním flashdisku (USB klíčenka). Digitalizace ved-
la nejen ke zvýšení kvality zvukových knih, ale i ke snížení nákladů 
a pro značnou část postižených se stala manipulace s nahrávka-
mi výrazně snazší a přehlednější.

Zvukové časopisy
Vedle podpory zvukové knihovny druhým hlavním cílem fondu 
Lumen Christi je financování redakce zvukových časopisů. Vychá-
zí celkem pět časopisů, které jsou vyráběny v profesionálním zvu-
kovém studiu. 

S jedinou výjimkou jsou to měsíčníky, takže každý týden vy-
chází jeden časopis v rozsahu asi 120 minut. Jejich náklad se 
většinou pohybuje v rozmezí 250 až 450 kopií. Měsíčně je tak 
rozesláno přes dva tisíce digitálních nosičů. Časopisy jsou 
také nabízeny v textovém formátu txt vhodným pro čtení po-
mocí počítače.

Našim klientům jsou zasílány zvukové nahrávky poštou, jako 
bezplatná slepecká zásilka ve speciálních koženkových pouz-
drech, které chrání nosič před poškozením.

ohlasy našich klientů
Poslechl jsem si časopis v novém provedení a moc se mi to líbilo. 
Oceňuji i oživení předělů mezi články. Myslím to, když hudební 
předěl nějak souvisí s článkem. Dva načitatelé (muž a žena) bylo 
taky příjemné osvěžení.
Tak už se těším na další číslo a moc Vás zdravím.

Roman Holík

Vážení přátelé, 
Jsem velmi ráda, že nyní posíláte nahrávky na digitálním formá-
tu. Moc se již těším na příjemné chvíle při poslechu knih. S přibý-
vajícím věkem se znovu učím být vděčná a nepřijímat vše samo-
zřejmě. Velmi si cením vaši obětavost. 

Anna Rausz-Kust, Nederland

Jak přispět?
Svůj příspěvek můžete poslat přímo na účet fondu číslo 
5040190008/4000, nebo složenkou, kterou Vám rádi obra-
tem pošleme.
Dar nadacím a nadačním fondům je odečitatelnou položkou 
od základu daně z příjmů. Ti, kdo svůj dar pošlou složenkou, 
od nás dostanou příslušné potvrzení automaticky. Ostatním 
ho zašleme na požádání.
Kromě finančního daru nám můžete pomoci i umístěním na-
šich letáčků na vhodném místě, například v oční optice, ob-
chodě nebo na jiném veřejném místě.

www.lumenchristi.cZ
Vážíme si našich dárců a proto se snažíme hospodaření fondu 
Lumen Christi učinit dostatečně průhledným. Na webu kromě 
základních informací o činnosti a historii zveřejňujeme i všech-
ny dary přijaté prostřednictvím poštovní poukázky, a to už od 
roku 1993. Z důvodu ochrany soukromí jsou příjmení dárců 
nahrazena iniciálou.

kontakt
lumen christi
nadační fond pro nevidomé a těžce zrakově postižené
Čsl. Armády 1705, Box 57
253 01 Hostivice
tel.: 222 743 222, 608 526 105
email: knn@post.cz

Život ve tmě 
Nevidomí a zrakově postižení, zejména ti starší a ti, kteří žijí 
v malých městech a na vesnicích, tráví celé dny doma téměř 
odříznuti od okolního světa. Fond Lumen Christi je tu přede-
vším pro ně. Zvukové knihy a časopisy jistě nejsou tím, co ne-
vidomí potřebují ze všeho nejvíc. Ale věříme, že jsou tím, co 
dokáže částečně změnit izolaci těch, které jejich postižení od-
trhlo od kontaktu s okolím. 
Po více než devatenácti letech zkušeností už víme, že se nemů-
žeme snažit o nemožné. Ale s prostředky, které nám naši dár-
ci svěřují, usilujeme o co nejúčinnější pomoc co největšímu 
počtu nevidomých a těžce zrakově postižených.


