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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. 

 

 

 

http://facebook.com/tyfloturistak
mailto:turistak@volny.cz


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 17 členů.  

 

 

 



Cíle spolku pro následující rok 
 

Shrnutí roku 

Letošní rok byl znatelně odlišný od těch všech předchozích, a to nejen pro nás. Bylo potřeba 

se přizpůsobit nové situaci, mnoho akcí zrušit či aspoň zkrátit a jsme si vědomi, že letos jsme 

nemohli naplno využívat ani finanční dotaci od NF Světluška.  

Stále se však daří šířit poslání našeho spolku, přivádět do týmu nové a zapálené vedoucí a 

zároveň si držet a hýčkat již ty znalé „srdcaře“. Po organizační stránce Tyfloturisťák funguje dobře.  

Letos jsme každoroční harmonogram nebyli schopní dodržet. Letos jsme uspořádali Jarní 

prázdniny pro rekordní počet dětí a vedoucích, Proběhly dva přípravné víkendy pro vedoucí a 

proběhl zkrácený šestidenní tábor. Voda i Podzimky byly pro nepříznivou pandemickou situaci 

zrušeny. Stejně tak jsme nezahájili v září 2020 pravidelné středeční schůzky na škole Jaroslava 

Ježka. 

I přes všechny komplikace, které nám letošní situace přinesla, podařilo se nám dostat se do 

povědomí novým rodičům. Přispěly tomu například sociální sítě, kde jsme stále aktivní, navíc jako 

každý rok informujeme o našich akcích prostřednictvím webových stránek, ve škole Jaroslava Ježka 

a v dalších organizacích.  

Stejně jako loni jsme pokračovali v obnově vybavení na běžky. Už druhý rok máme opravdu 

velmi dobré vybavení, které umožňuje mnoha rodinám poslat děti na naši akci, a my jsme zároveň 

schopní díky příspěvkům nastavit přijatelnou cenu prakticky pro kohokoli. Děkujeme. 

 

 

Aktivity v roce 2020 

Středeční schůzky (každý lichý týden ve středu) 

Ve školním roce 2019/2020 se jako každým rokem konaly středeční oddílové schůzky ve škole 

Jaroslava Ježka v Praze na Hradčanech. S dětma jsme navštívili Dětský ostrov, různá dětská hřiště v 

okolí školy, ve špatném počasí jsme zůstávali v prostorách školy a hráli jsme různé hry na pracovně 

nebo v tělocvičně. V adventním čase před Vánoci jsme navštívili vánoční trhy na Náměstí Míru a ve 

školní kuchyňce jsme pekli vánoční cukroví. V polovině března jsme museli ukončit pro tento školní 

rok středeční schůzky z důvodu uzavření škol kvůli nepříznivé pandemické situaci. To se bohužel 

prozatím nemění ani pro následující školní rok, a tak jsou schůzky stále zrušené. 
 

 

 



Jarní prázdniny Prášily (16. – 22.2.) 
Letošní Jarky se konaly v Prášilech na Šumavě. Jeli jsme do chalupy u Jakuba, starého panského 

domu přímo v centru obce. Kapacita ubytování byla větší než v minulých letech, jelo nás tedy o něco 

víc než obvykle. I přes únorový termín a dobrou lokalitu bylo sněhu málo, což nám ale nebránilo v 

tom, si akci pořádně užít. Běžkovali jsme na zbytcích sněhové pokrývky. Velké zlepšení jsme 

zaznamenali hlavně u začátečníků. V deštivé úterý jsme se vypravili do Sušice do bazénu. Kromě 

toho jsme výborně jedli a večery trávili ve společenské místnosti dobře zorganizovaným 

programem. 

 

Voda 

Zrušena kvůli aktuální pandemické situaci 

Víkendovka pro vedoucí (4.-5.7.) 

Námět víkendovek jsme zavedli hned v roce 2018 na podzim jakožto první velkou přípravnou 
akci před táborem 2019. Velice se nám tento styl osvědčil, zapojili jsme ho tedy i letos. Cílem této 
akce je seznámit nové vedoucí se světem nevidomých, těm starým vedoucím tyto věci osvěžit. Tento 
cíl byl i letos naplněn. Snažíme se také vedoucí stavět do pozic nevidomého člověka, takže např. 
krájí zeleninu poslepu, hrajeme hry se zavázanýma očima, zkoušíme připravované hry, které se 
budou hrát na táboře. To se nám na této víkendovce vydařilo, navíc se nám podařilo velice rychle 
stmelit kolektiv a vytvořit pořádnou partu. 

 



Letní tábor v Jindřichovicích pod Smrkem (13. - 18.7.) 

Již tradičně se tábor TTO konal v Jindřichovicích pod Smrkem. V roce 2020 bylo však nutné 

z důvodu personálního zajištění zkomplikovaného pandemií koronaviru délku tábora zkrátit pouze 

na 6 dnů. Celý tábor byl navíc zorganizován za zpřísněných hygienických opatření. Čtyři plné 

táborové dny byly tématicky zaměřeny na čtyři roční období. V programu nechybělo hledání 

velikonočních vajíček na jaře, koupání se potoce v létě, pouštění draka na podzim, zpívání koled a 

nadělování dárků v zimě. Bohužel nemohly být uskutečněny tradiční aktivity jako puťák nebo 

ptačka, organizační tým se však účastníkům pokusil poskytnout vyvážený soubor aktivit 

kombinujících pohyb, kreativitu, hudbu i potrápení mozkových závitů. Táboru byla složena vlastní 

hymna a účastníci rozdělení do skupin po celou dobu programu sbírali body do celotáborové hry. 

Během čtyř dnů utekl rok jako voda a po novoročním bilancování v den odjezdu se účastníci vydali 

zpátky domů, kde se budou moci těšit už zase za rok, tentokrát už bohužel delší, než byl ten 

táborový. 

     

 

Podzimky 
Zrušeny kvůli aktuální pandemické situaci 

 

 

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 loni 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. 

 


