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Kontakty: 
Klára Krupová, předsedkyně spolku 

krupova.klara234@gmail.com, tel.: 721930019. 

 

Veronika Matějková, místopředsedkyně spolku, administrativní pracovnice, pokladní 

esses@seznam.cz, tel.: 602 398 911.  

 

Kateřina Kolářová, členka rady spolku 

kolarova.kacka@centrum.cz, tel.: 733 811 959. 

 

http://www.tyfloturistak.info 

http://facebook.com/tyfloturistak 

Instagram: tyfloturistickyoddil 

 

tyfloturistak@gmail.com 

 

Bořivojova 774/65, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

IČO: 67980198 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna 206187050/0300 

 

Poděkování: 
- Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, 

- rodině Kláry Peškové za bezplatné uskladnění našich materiálních statků (lyže, spacáky, 

kotlíky apod.),  

- vedení a pracovníkům Základní školy Jaroslava Ježka – školy pro zrakově postižené, 

- rodičům dětí, 

- našim rodinám, 

- bývalým, současným a budoucím vedoucím, 

a všem lidem, kteří to s námi myslí dobře. 

http://facebook.com/tyfloturistak
mailto:turistak@volny.cz
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Shrnutí roku  
V uplynulém roce jsme pro děti se zrakovým postižením zorganizovali všechny 

obvyklé akce - jarní lyžařský pobyt, vodácký výlet, letní tábor i podzimní prázdniny. V 

čtrnáctidenním rytmu probíhaly i klasické oddílové schůzky v ZŠ Jaroslava Ježka na 

Hradčanech a podařilo se nám uspořádat již tradiční podzimní víkendovku nazývanou 

Svobodky.  

Během roku 2018 se nám povedlo přivést do TTO spoustu nových vedoucích, pro 

které jsme v rámci seznamování se s činností s dětmi se zrakovým postižením a utužování 

kolektivu vedoucích pořádali víkendovou akci. Tento styl zaškolování se nám osvědčil a 

plánujeme v něm pokračovat i do budoucna. 

Zájem dětí a rodičů o naše akce neklesá, naopak. Osvědčilo se zasílání přihlášek na 

akce do Speciálně pedagogických center, skrze která se informace o akcích dostanou i k 

rodičům dětí, které jsou v integraci a často o nabídce služeb pro děti se zrakovým 

postižením nemají velký přehled.  

Skrze náš Facebook a i nově zřízený účet na Instagramu (účet: tyfloturistickyoddil), 

rozšiřujeme povědomí veřejnosti o tom, co všechno se dá podnikat s dětmi se zrakovým 

postižením. Okruh příznivců se stále rozrůstá a my se snažíme být na sociálních sítích 

aktivní, vidíme v tom smysl nejen, co se týče informování rodičů či přátel spolku o našich 

aktivitách, ale celkově bychom rádi podpořili inkluzivní vnímání společnosti. 

Většinu akcí v roce 2018 jsme připravili za podpory projektu z Nadačního fondu 

Českého rozhlasu - Světluška. 

Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Zdroj fotografie: vedopucí TTO. 

 

Poslání a zaměření organizace 
Tyfloturistický oddíl, z. s. (do roku 2015 známý pod jménem Občanské sdružení pro 

podporu Tyfloturistického oddílu, o.s.) byl založen v roce 1998. Tradice letních táborů a 

dalších akcí pro děti se zrakovým postižením se však zrodila již na sklonku 70. let a my se 

snažíme na tuto tradici navazovat.  

Naším cílem je organizovat a podporovat celoroční volnočasové aktivity dětí 

a mládeže se zrakovým znevýhodněním, zejména v oblasti sportu a turistiky. Za tímto 

účelem pořádáme každoroční akce, mezi které patří především zimní lyžařský kurz, 

vodácký výlet, letní tábor, podzimní prázdniny a v Praze pravidelné oddílové schůzky.  Těší 

nás, že nabízíme dětem se zrakovým postižením možnost, jak trávit svůj volný čas aktivně, 

radostně a smysluplně. 

Naše akce jsou primárně určeny pro děti a mládež se zrakovým znevýhodněním. 

Jezdí s námi ale také děti s kombinovaným postižením. V posledních letech jsme si ověřili, 

že jsme schopní přizpůsobit naše akce i potřebám dětí s různými dietetickými specifiky, 

jako je například celiakie. 
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Personální zajištění 
Chod Tyfloturistického oddílu zajišťují dobrovolníci bez nároku na finanční odměnu. 

Skladba vedoucích je velice pestrá, svůj volný čas oddílu věnují studenti vyšších odborných 

a vysokých škol různého typu, zaměstnaní lidé i matky na rodičovské dovolené. 

 

Na vedení oddílových schůzek se podílí přibližně 5 vedoucích. Na ostatní akce jezdí 

podle potřeby v závislosti na počtu dětí od 5 do 25 vedoucích. Spolek má aktuálně 18 členů. 

 

Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

 

 

V září 2018 došlo k personálním změnám ve vedení spolku, novou předsedkyní byla 

zvolena Mgr. Klára Krupová, místopředsedkyní zůstává Mgr. Veronika Matějková a třetí 

členkou rady je Kateřina Kolářová. Do dozorčí rady zasedla bývalá předsedkyně spolku Mgr. 

Rebeka Vadasová a setrvává zde Mgr. Michaela Červeňáková a Mgr. Jana Kožnarová. 

 

Stále udržujeme dohodu o pracovním poměru s Mgr. Veronikou Matějkovou, 

kterážto zajišťuje časově náročné administrativní úkony. 



6 

 

Cíle spolku pro následující rok 
V roce 2019 plánujeme zorganizovat všechny tradiční turisťácké akce: lyžařský 

výcvik (také trasérský kurz pro vedoucí), vodu, letní tábor i podzimky. Rádi bychom 

uspořádali více víkendových akcí. Nadále se budeme snažit udržovat tradici pravidelných 

středečních schůzek. Na akce máme požádáno o příspěvek u Nadačního fondu Českého 

rozhlasu z projektu Světluška.  

Nadále budeme hledat nové vedoucí, jak na jednotlivé akce, tak především na 

zajištění chodu středečních oddílových schůzek.  

Na příští rok chystáme akce v trochu jiném organizačním složení, což přinese 

spoustu nových nápadů, avšak chceme si stále zachovat i tradiční, fungující postupy naší 

činnosti. 

Rádi bychom se pokusili o zviditelnění naší činnosti pro širokou veřejnost, toho 

chceme docílit díky sociálním sítím a také nabídkou přednášek o aktivitách lidí se zrakovým 

postižením do škol či veřejných institucí. 

 

 
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Aktivity v roce 2018 

Středeční schůzky 
V letošním roce tvořili tým vedoucích středečních schůzek 4 stálí a 6 vypomáhajících 

ve vedoucích. Vzhledem k nedostatku stálých vedoucích jsme i tento rok museli stanovit 

hranici přijatých dětí na středeční schůzky, a to počtem 12. Poptávka je ovšem stále vyšší, 

než můžeme zajistit.  

Schůzky probíhaly jako i v minulých letech pravidelně každou středu lichého týdne 

od 16:00-18:00. Chodili jsme na vycházky do nedaleké petřínské zahrady, na hmatové 

výstavy, svezli jsme se pražským přívozem, na Vánoce jsme pekli cukroví, za nepříznivého 

počasí jsme na pracovně hráli hry a mnoho dalšího jsme zažili. Děti se učili kooperaci, 

naslouchání, spolupodíleli se na tvorbě programu a zkoušeli si samostatnost během plnění 

různých úkolů v terénu. 

 

 

 
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

       Zdroj 

fotografie: vedoucí TTO. 
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Jarní prázdniny – Jarky (4. – 10. 2.) 
Letošní týden na běžkách proběhl v termínu jarních prázdnin Prahy 1, od 4. 

do 10. února, zúčastnilo se celkem 16 "dětí" a 13 vedoucích. Akce se 

konala na novém místě, v Bokově chatě na kraji Nových Hutí na Šumavě. 

Ubytování bylo hezké, vařili jsme si sami. Počasí nám přálo, díky 

únorovému termínu bylo dost sněhu. Po několika letech, kdy jsme jezdili do 

Filipovy Hutě, jsme letos běžkovali po nových trasách. Dětem se běžkování 

- stejně jako každý rok - moc líbilo, k odpočinku jsme je museli nutit.  

Ke kvalitním sportovním výkonům přispěla také obnova vybavení - nákup 

několika párů nových běžeckých holí. Pro děti jsme uspořádali běžkovací 

olympiádu, zúčastnili jsme se povídání o psích spřeženích. Večer jsme 

hráli hry, velký úspěch měla zejména hra na ilegální přechod hranice za 

minulého režimu, kterou připravil vedoucí Tomáš Haase. Děti měly ve tmě 

potichu najít převaděče, poté měly obstát při výslechu (skupina se předem 

domluvila, proč byla zadržena v pohraničním pásmu). Oblíbená byla i volná 

zábava a hra na hudební nástroje. Poslední večer se konala již tradiční 

Talentmánie. 

 
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

          
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Voda: Sjíždění Ohře (31.5. - 3.6.)  

 

Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

 

Voda letos v koordinaci Tomáše Haase. Vypravili jsme jeden raft a 4 kánoe. Voda 

byla oproti loňsku protažena o jeden den. Sjížděl se úsek Královské Poříčí > Karlovy Vary > 

Dubina > Vojkovice.  

Výhodou řeky bylo, že měla i v kritickém období velkých such dostatek vody, pár dní 

před odjezdem začalo pršet na severu republiky. Jako praví vodáci jsme se i v dešti převlékli 

do plavek a čekali jsme, až přestane pršet. Sotva jsme doprobrali, jak se správně pádluje, 

déšť ustal. Vyrazili jsme a od té doby nepršelo. Protože jsme spali jen ve stanech, tak se nám 

to hodilo. 

Nevýhodou byla větší náročnost splouvaných úseků. Napřesrok si vyjedeme zase na 

něco klidnějšího.  
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Zdroj fotografie: vedoucí TTO.       

 

Letní tábor v Jindřichovicích pod Smrkem (13. - 27.7.) 

Letošní tábor Tyfloturistického oddílu se konal, jako již poněkolikáté, v 

Jindřichovicích pod Smrkem mezi malebnými vrcholky Jizerských hor. Tábořiště se na dva 

týdny proměnilo v severskou divočinu obývanou Vikingy. Udatné vikingské kmeny tvořené 

mladými nadějnými válečníky se předháněly v lovu vlků, plavbě na lodích, pašování 

pokladu či stavbě potrubí. Nádech moderní doby získal tábor exkurzí do nedalekých 

větrných elektráren, minulost naopak připomněla návštěva skanzenu. I tvrdý bojovník však 

žije kulturou. V průběhu tábora děti nacvičily, pod vedením sbormistryně Hanky Šimkové, 

pestrou škálu písní a gospelů, které pak s velkým úspěchem předvedly na koncertech v 

domově důchodců a během bohoslužby v místním kostele. I s tradičním puťákem si v 

pravdě po vikingsku poradily všechny výpravy. Zdolaly mimo jiné Smědavskou horu, Smrk 

a především zase o něco více překonaly své schopnosti. 
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Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

  
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Republikové Podzimky (26. – 30. 10.)  
Letošní podzimní prázdniny vyšly na oslavy sta let naší republiky a tak se tato akce 

celá nesla v oslavném duchu. Navštívili jsme turisticky zajímavá místa Ostravy jako je Dolní 

oblast Vítkovic, Hornické muzeum Landek, vystoupali jsme na nejvyšší ostravskou haldu 

jménem Ema.  

Zároveň jsme neopomněli navštívit památníky výrazných historických událostí a 

osobností spojených s naší republikou, na všech takových místech jsme si řekli pár slov o 

historických událostech a uctili je zpěvem. 

Ve volných chvílích jsme si povídali o historii, vysvětlovali si souvislosti událostí a 

také jsme měli k dispozici model velkého státního znaku vytištěný na 3D tiskárně, což byla 

pro mnohé první možnost státní znak prozkoumat. 

Program byl pestrý, různorodý a všichni byli nadšení z navštívených míst. Celkem 

nás bylo 23 zúčastněných, 13 dětí a 10 vedoucích. Počasí bylo tradičně podzimní, avšak vše 

jsme ve zdraví s úsměvem na tváři zvládli. Většina účastníků byla v Ostravě poprvé a 

všichni odjížděli s tím, že je to krásné město a někdy se sem vrátí 

 
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

 

Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Víkendová akce – na chatě ve Svobodkách (16. – 18. 11.)  
Nesly se listopadovou krajinou v tradičním odpočinkovém duchu. Vypravili jsme se 

na starodávnou skalní cestu. Odměnou nám byl zdejší usedlík, kterého jsme na jedné 

křižovatce potkali. Ochotně nás vyvedl z lesa a během toho nám vyprávěl o účelu 

starodávné cesty. Dozvěděli jsme se, že byla vytyčena za Marie Terezie a oddělovala panství 

Teplické a panství Bischofstein. 

 
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

 
Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 
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Prezentace spolku na veřejnosti 

Hlavním místem prezentace činností spolku se stala naše facebooková stránka 

www.facebook.com/tyfloturistak a Instagramový profil @tyfloturistickyoddil, kam 

umísťujeme aktuální informace o našich akcích, příležitostech pro nevidomé a slabozraké či 

zajímavostech z této oblasti. Pro veřejnost jsou také přístupné naše nové webové stránky 

www.tyfloturistak.info, které se nám povedlo zaktualizovat.  

Organizační struktura 
Do září roku 2018 byli členové rady spolku: Mgr. Rebeka Vadasová (předsedkyně), 

Mgr. Veronika Matějková (místopředsedkyně), Mgr. Anna Kadlecová. Dozorčí rada 

fungovala ve složení: Mgr. Michaela Červeňáková a Mgr. Jana Kožnarová. 

Od září 2018 je nové složení rady spolku následující: Mgr. Klára Krupová 

(předsedkyně), Mgr. Veronika Matějková (místopředsedkyně) a Kateřina Kolářová. Dozorčí 

rada: Mgr. Rebeka Vadasová, Mgr. Michaela Červeňáková a Mgr. Jana Kožnarová. 

Hospodaření, materiální zajištění 
Veškeré vybavení spolku máme již od roku 2015 uskladněné v prostorách rodinného 

domu naší vedoucí Kláry Peškové v Roztokách u Prahy, bez nájmu, a jsme za to velmi 

vděční.  

Věříme, že jsme všechny dotace i sponzorské dary využili účelně, úsporně  

a v souladu s cíli organizace i konkrétního projektu. 

.                              

Zdroj fotografie: vedoucí TTO. 

http://www.facebook.com/tyfloturistak
http://www.tyfloturistak.info/
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Finanční bilance za rok 2018 
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Těšíme se s vámi na shledanou v roce 2019 

 

 

Tyfloturisťák! 

 


