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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. 
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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.  

 

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 20 členů.  

 



Cíle spolku pro následující rok 
V roce 2020 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. 

Navíc chceme pokračovat ve víkendovkách pro vedoucí, které značně přispívají ke zkvalitnění 

táborového programu, stmelení kolektivu, proškolení každoročně přibývajících nových vedoucích a 

naladění skvělé atmosféry. Každoročně zůstává na programu aktivní hledání nových dobrovolníků. 

Naším cílem je opět připravit kvalitní akce pro děti, zorganizovat jich co nejvíc, nikdy ne 

však na úkor kvality. Náš spolek je ojedinělý tím, kolik potřebuje na jednotlivé akce vedoucích, tím 

pádem je pro nás priorita mít dostatek vedoucích a na základě toho se určuje počet 

uskutečnitelných akcí. 

 

 

 

 

 

 

  



Shrnutí roku 

Z letošního roku máme velkou radost. Jsme přesvědčení, že jsme splnili všechny cíle, které 

jsme si jako Tyfloturisťák loni zadali. Povedlo se nám sehnat mnoho vedoucích, středeční schůzky 

vzorně a úspěšně fungovaly. Naší činnost jsme aktivně sdíleli na sociálních sítích. 

Díky spoustě zapáleným a schopným lidem jako je např. Rebeka Vadasová se povedlo 

Tyfloturisťák pozvednout a rozšířit komunitu nevidomých a zrakově postižených. Ten jsme po 

dlouholetém působení převzaly a od podzimu 2018 je Rada v novém složení. První rok fungoval 

báječně. Změnili jsme také účetní. Podařilo se nám zorganizovat mnoho pěkných akcí. 

Dodrželi jsme každoroční harmonogram, navíc jsme zapojili víkendovku pro vedoucí 

z letního tábora a letos byla zorganizována jedna víkendovka pro děti. Mezi naše stálé akce patří 

Jarní prázdniny na běžkách, Voda, Letní tábor a Podzimky. 

Při organizování letního tábora jsme se výrazně zaměřili na včasné a intenzivní shánění 

vedoucích na tábor. Byli jsme velice úspěšní a vyšší počet vedoucích jednoznačně přispěl ke 

zkvalitnění táborového programu, navíc tím vedoucí získali prostor k průběžnému odpočinku a 

regeneraci. Mnoho vedoucích se zúčastnilo našich víkendovek pro vedoucí. Jsme přesvědčené, že to 

byl jednoznačně krok správným směrem, Vedoucí měli možnost se poznat, pomohli hlavním 

vedoucím doladit program, byli seznámeni s programem, s hrami a každý vedoucí nějakou svou hru 

pořádal. Na táboře panovala skvělá atmosféra, která nám pomáhala zvládat každý den i přes určité 

(běžné) vyčerpání. Všichni jsme se navzájem motivovali a podporovali, věříme, že toto pocítili i děti, 

které si tábor velice chválili a cítili se na něm velmi dobře. 

Letošní rok byl finančně nákladnější, naše vedoucí Klára se letos pověnovala obnovování 

vybavení na běžky. To však ještě není u konce a bude potřeba ho obnovovat i nadále. Stejně tak na 

tábor se letos pořizovalo nové vybavení, které posloužilo při různých hrách. Navíc veškeré 

rekvizity, převleky atd. pomohly našim dětem si věci lépe představit, dotknout se jich, či si je 

rovnou vyzkoušet. Drželi jsme se plánu a zařídili soukromý autobus, který jednoznačně zpříjemnil 

všem cestu, a rozhodně budeme v tomto formátu pokračovat. 

Letos se nám dařilo aktivně fungovat na sociálních sítích. Potvrdilo se nám, že sociální sítě 

mají pro nás velký význam, můžeme přes ně sdělovat nejen, co se děje na konkrétních akcích, ale 

například i co se děje mimo ně. Navíc díky sociálním sítím se dostáváme do povědomí rodičů, kteří 

třeba právě shání akci, která by byla vhodná pro jejich dítě.  

Aby Tyfloturisťák mohl i nadále dělat to, co dělá, snažili jsme se letos oslovit více nadací a 

podařilo se nám získat příspěvek nejen od Světlušky – Nadačního fondu Českého Rozhlasu, ale také 

od nadačního fondu Leontinka. Následující rok budeme žádat určitě minimálně u těchto dvou 

nadačních fondů. Věříme, že Tyfloturisťák má stále neuvěřitelný potenciál a jeho rozvoj je na dobré 

cestě. 

 

 



 

Aktivity v roce 2019 

Středeční schůzky (každý lichý týden ve středu) 
I v letošním školním roce probíhaly pravidelné středeční schůzky při škole Jaroslava Ježka. Vedoucí a 

děti se společně každý lichý týden setkávali, aby poznávali nová místa, prozkoumali rozmanité výstavy nebo 

si jen tak "zablbli" na nedalekém hřišti. Děti se například projely na přívozu přes Vltavu, vylezly na 

Petřínskou věž a před vánočními svátky napekly cukroví. Na interaktivní výstavě Muzea hlavního města 

Prahy se děti seznámily s postavičkami Čtyřlístku a vyzkoušely si různá stanoviště, ve kterých se na chvíli 

mohly proměnit na kuchaře, chemika či kosmonauta. Přes rok došlo také na pár soutěží přes hrané scénky až 

po zvukové pexeso. Schůzky byly již tradičně zakončeny v cukrárně. Těšíme se na příští rok! 

 

 

Jarní prázdniny na Lenoře (10. – 16. 2.) 
Letošní Jarky byly opět na novém místě – v chalupě Šuměnka v Lenoře na Šumavě. Ubytování bylo 

hezké, vařili jsme si sami. Počasí nám přálo, díky únorovému termínu bylo dost sněhu. V odpočinkový den 

jsme jeli do bazénu do Volar, jeden večer jsme využili také saunu, která byla přímo v chalupě. Běžkovali jsme 

každý den, děti jsme museli k odpočinku, tak jako každý rok, nutit. Večerní program se, myslím, také vydařil, 

oblíbená byla i volná zábava a hra na hudební nástroje. 

  

 

 



 

Víkendovka pro vedoucí (5. -7. 4.) 

Pořádali jsme víkendovou akci pro vedoucí s cílem seznámit se a stmelit se, proškolit vedoucí a 

připravit je tak na letní tábor, který pravidelně pořádáme. Víkendovku jsme pokryli z vlastních nákladů, byla 

to však skvělá investice. Proškolení vedoucích považujeme za základ a určitě víkendovky pro vedoucí 

zařadíme do plánu i na další rok. 

 

Jaro na Orlíku (10. -12. 5.) 

První den proběhla prostorovka, aby se děti seznámily s prostředím. Večer jsme společně seděli u 

táboráku, seznamovali jsme se, zpívali jsme a opékali buřty. V sobotu jsme podnikli pěší výlet Orlickým 

parkem, prohlídli jsme si zámek Orlík, kde se děti mohly dotknout celé řady exponátů, dali jsme si turnaj ve 

hře showdawn a naučili jsme se nějaké kroky tance Jive. V neděli jsme navštívili ranč Calamity Jane, kde jsme 

si mohli dotykem prohlédnout 7 druhů ochočených domácích zvířat. Také jsme navštívili krytý bazén, kde 

jsme se vybili zbytky své energie. 

Díky této víkendovce jsme dětem ukázali cast naší republiky, a to Kožlí. Po celou dobu pobytu jsme si 

vařili sami na chalupě. 

Voda na Otavě (13. -15. 6.) 

Na vodu jezdí rok od roku více dětí. Podařilo se nám lépe nastavit termín tak, aby nekolidoval s 

akcemi na Hradčanech a aby byl dopředu známý. Voda se konala od čtvrtka do neděle. Prodloužení vody o 

čtvrtek nám pomohlo si akci užít víc v klidu a mít více času na společné aktivity. 

V pátek jsme vypluli rekreačním tempem. První úsek byl zároveň velmi pozvolný, a tak jsme byli 

odpoledne překvapeni, kolik nám pořád ještě chybí do cíle. Dorazili jsme relativně pozdě. Po závěrečném 

pádlování jsme byli unaveni, zakončili jsme však den společnou večeří, která nám všem doplnila síly. 

Sobotní etapu jsme se rozhodli zkrátit, protože byl hlášen velký déšť a doběhla nás únava 

z předchozího dne. Proto jsme dojeli jen do Čejetic, kde jsme dostali možnost si pronajmout dvě chatky. Déšť 

začal chvíli po vylodění. Náhodou jsme se tak nachomýtli k přehlídce výsledků místního kynologického 

spolku. 



V neděli jsme ujeli jen kratičký úsek, který byl však vodácky konečně zajímavý a událo se na něm 

jediné zvrhnutí, které jsme letos zažili. Autem jsme pak dojeli zbytek cesty do Písku. 

    

 

 

Letní tábor v Jindřichovicích pod Smrkem (12. - 26.7.) 

Již tradičně se tábor TTO konal v Jindřichovicích pod Smrkem. Novinkou však bylo, že děti v den 

příjezdu musely cestu do tábořiště najít samy. Speciální dopravní prostředek letadlobus, kterým byli 

účastníci převáženi, totiž "ztroskotal" již u nedalekého skanzenu, místo toho, aby hladce přistál u autobusové 

zastávky či u elektráren, jako tomu bylo zvykem. Po úspěšném příchodu do tábořiště nalezly děti rozbitý 

stroj na cestování. Pro návrat domů bylo nutné tento stroj v průběhu tábora opravit, k čemuž bylo zapotřebí 

získávat zvláštní součástky z různých koutů světa. Každé dopoledne se děti v takzvané nauce dozvěděly 

nejdůležitější zvyky a tradice dané země a přiučily se pár základních slovíček místního jazyka. Tyto 

informace poté zužitkovaly po týmech ve hrách. Například v Egyptě luštily starodávné hieroglyfy, prodávaly 

získané zboží hádavým obchodníkům nebo toaletním papírem zaživa mumifikovaly své členy. Ve Francii se 

snažily ukrást sůl jejím strážcům či vyhrát Tour de France. Pobyt v USA všem zpříjemnila Krav Maga Global 

Liberecko, která pomohla s naučením se důležitých základů sebeobrany proti nebezpečným gangům. V 

programu nesměla chybět ani tradiční ptačka, letos okořeněná o hru s cílem zabít zlého Minotaura. Během 

puťáku se zase děti přiblížily kočovným Romům. Celý tábor byly dětmi dobrovolně plněni slepýši (obdoba 

bobříků), za které se přišívaly speciální knoflíky na cestovatelskou kšiltovku. Po získání všech součástek 

stroje byli všichni přeneseni zpět do České republiky, aby se tak mohli bezpečně a plni zážitků vrátit domů, 

ke svým rodičům. 



   

     

 

Podzimky (26. – 30. 10.)  
Letošní podzimky jsme strávili se skupinkou 13 dětí v Brně. Navštívili jsme nejznámější brněnské 

pamětihodnosti jako je podzemí, Špilberk či Kraví hora. Prohlédli jsme si i netradiční místa - vědecké VIDA 

centrum nebo vozovnu Dopravního podniku města Brna. Na jeden den jsme se vydali do nedalekých 

Boskovic, kde jsme prozkoumali místní zámek a dozvěděli se mnoho zajímavého o židovské kultuře v 

synagoze a rituální lázní mikve. Večery pak byly plné hraní her, muzicírování, ale i čtení příběhu nebo 

ochutnávky typického židovskeho jídla. 

   

 



 

Prezentace spolku na veřejnosti 
Aktivně pokračujeme ve vedení instagramového a facebookového účtu. Celý tábor jsme 

pravidelně každý večer přidávali příspěvek o tom, co se konkrétní den událo. Nejvíce si to užívali 

rodiče táborových dětí, kteří se tak cítili, jako by s  námi byli také na táboře. Navíc za námi na tábor 

dorazila paní reportérka Lucie Fürstová z Českého Rozhlasu a udělala reportáž o cestovatelském 

táboře.   

Další skvělou věcí, která se nám letos podařila, byla výroba Tyfloturistických triček. Podpořila 

nás Světluška, kterou hrdě nosíme ve formě loga na tričku.  

 

 

 

Organizační struktura 

Od září 2018 je 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. 

 


