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Poděkování: 
 

- Nadačnímu fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, 

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

apod.),  

- Mářovi a Tomášovi za pomoc s novým uskladněním eráru, 

- 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, smysluplně a zažívat 

nová dobrodružství. Na našich akcích vznikají celoživotní přátelství a možnosti k sdílení zkušeností 

z podobných životních osudů. 

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 21 členů.  

 

 

 

  



Shrnutí roku 

Rok 2021 byl pro všechny plný nových zkušeností, učili jsme se vyhledávat informace, 

přizpůsobovat rychle se měnícím situacím, naučili jsme se řešit nové krize a uvědomili si jak moc je 

důležitý lidský kontakt, kamarádi a čas strávený společně.  

Našli jsme nové způsoby, jak zajistit chod TTO – Valné hromady, plánování akcí, rozhovory 

s novými vedoucími jsme vedli online, což se ukázalo také jako velmi efektivní, ale osobní setkání to 

nenahradí. Online se povedlo uspořádat i tradiční akci Jarky, což bylo v rámci dané situace pro 

všechny zúčastněné velmi výjimečné a příjemné.  

Navzdory pandemické situaci se nám povedlo uspořádat dvoutýdenní tábor 

v Jindřichovicích pod Smrkem, Podzimky v Hradci Králové a obnovili jsme pravidelné středeční 

schůzky při škole Jaroslava Ježka, které se konají jednou za 14 dní. 

Organizačně jsme se rozrostli o větší počet dobrovolníků než obvykle v minulých letech. 

Snažili jsme se vytvořit několik akcí k utužení kolektivu, neboť se nám potvrzuje, že akce mající 

počet vedoucích větší než 2/3 k počtu účastníků zajišťuje mnohem lehčí průběh akce, efektivnější 

plnění programu i snadnější zvládání nečekaných událostí.  

Vedoucovské víkendovky i letos potvrdily, že předcházejí vznikání třecích ploch mezi 

vedoucími na samotných akcích pro děti, umožňují lepší a kvalitnější zpracování programu, vytváří 

prostor k vymýšlení variabilnějších her s ohledem na individuální přístup a proškolení noví vedoucí 

jsou mnohem lépe připraveni na specifické fungování našeho oddílu.  

Rok 2021 nám dal spoustu nových zajímavých zkušeností, otevíral cesty trochu jiným 

směrem než dříve a způsoboval nemálo komplikací. My jsme však hrdí na to, že jsme se dokázali 

s naprostou většinou výzev úspěšně vypořádat a máme chuť, velikou chuť pokračovat v naší 

činnosti dál. 

 

 



Cíle spolku pro následující rok 
   

V příštím roce bychom si rádi vynahradili akce, které jsme museli v  letech minulých zrušit. 

Rádi bychom udělali i akci nového typu, a to puťák pro účastníky 18+, pro které jsme zatím 

akce nedělali, avšak účastníci nám odrůstají z dětských let a nás by mrzelo se s nimi 

nepotkávat, navíc vnímáme, že tu pro ně takové akce chybí . 

Také bychom chtěli ještě více času věnovat fungování spolku, najít další zdroje financí, 

plánujeme merch a hledáme cesty, jak spolek posunout kupředu.  

 

 
 

 

  



Aktivity v roce 2021 

Středeční schůzky (každý lichý týden ve středu) 

V březnu bylo kvůli nepříznivé situaci nutné středeční schůzky zrušit na dobu neurčitou.  

V říjnu jsme však naštěstí opět obnovili setkávání, a tak jsou pod novým vedením naší usměvavé 

Lucky Hlaváčkové schůzky opět pro děti k dispozici. Máme velkou radost.  

Po dlouhém covidovém roce bez schůzek jsme se s nadšením vrhli do našich tradičních středečních 

tyfloturisťáckých setkání, které se konají jednou za 14 dní. Bereme to poctivě a tak jsme za 3 měsíce 

stihli nasbírat pěknou řádku zážitků. Na první schůzce jsme se seznámili, zahráli si hry a vytvořili 

naše vlastní turisťácké slunce z vlny a kolíčků. Vyšplhali jsme na věž katedrály sv. Víta a s panem 

zvoníkem jsme rozhoupali zvony. Naší pozornosti neunikla ani střecha pražského Rudolfina, kde se 

za sochami krčí několik včelích úlů. Do tajů včelaření nás tam zasvětil místní pan včelař, od kterého 

jsme navíc dostali jeho vlastní med. Ten jsme přidali do těsta na cukroví, které jsme si slavnostně na 

poslední prosincové schůzce upekli. V příštím roce nás čeká spousta dalších dobrodružství. 

              

 

Jarní prázdniny (online) 

 
Vzhledem k situaci vyvstal nápad od obvyklých organizátorů Jarek, že by se mohly konat v online 

prostoru.  Jelikož se jednalo o pilotní projekt, byla akce otevřena pouze pro pravidelné účastníky 

našich akcí, kteří se předem zaregistrovali, aby dostali přihlašovací údaje k platformě. Byl vytvořen 

program na celý týden, každý den od 18 do cca 21 hodiny.  Připojení se otevíralo nejprve jako 



diskuzní kroužek s možností uzavřených skupinek a poté následoval společný program jako 

zvukové pexeso, talentmanie, vyprávění historek na určité téma a jiné.   

Akce byla velmi úspěšná a pokračovalo se v předem domluvených, pravidelných online setkáních co 

dva týdny až do května. 

 

Voda 

Zrušena kvůli aktuální pandemické situaci 

 

Víkendovka pro vedoucí  (2. - 4. 7.) 

Víkendovou akci pro táborové vedoucí jsme pořádali již po několikáté, neboť se nám to velmi 

osvědčilo. Základní účel víkendovky spočívá v seznámení se navzájem, a poté spoustou rozhovorů 

vyplňujících mezery v programu. Další na programu bylo věnovat se táborovému programu, prošli 

jsme si každý den tábora, ujasnili si průběh jednotlivých her, vytvořili časový harmonogram v 

souvislosti s celotáborovým tématem. Také jsme seznámili nováčky s problematikou lidí se 

zrakovým postižením, vyzkoušeli si v praxi prostorovou orientaci a běžné činnosti spojené se 

stravováním poslepu, tedy i krájení zeleniny s klapkami. Myslím, že noví vedoucí byli z našich 

všetečnych úkolů poslepu nadšeni. 

Zvládli jsme všechny činnosti, které jsme si naplánovali i mnohem víc, všichni zúčastnění 

vyhodnotili tento typ akce jako velmi přínosný pro kolektiv vedoucích i celkovou organizaci tábora. 

 

 

Letní tábor v Jindřichovicích pod Smrkem (16. – 30.7.) 

Letošní tábor byl ve znamení objevování kouzelného světa Narnie a hlavně radosti z možnosti se po 

dlouhé době vidět a zažívat dobrodružství naživo s kamarády. Bylo nutné organizačně přizpůsobit 

tábor protiepidemiologickými opatřeními, tudíž bylo třeba vzdát se kontaktu s okolním světem, což 

zapříčinilo zrušení tradiční „ptačky“ a vymyšlení adekvátní náhrady ve formě hry v tábořišti. Také 

bylo potřeba obezřetně volit trasy pro puťákové skupinky. Úspěšně jsme splnili testování všech 

účastníků i vedoucích tábora, abychom si potvrdili, že telmarínský virus nás nenapadl. V rámci 

všech výzev, které nám letošní ročník dal, se nám povedlo vytvořit pro účastníky známé prostředí 

plné výzev, dobrodružství a přátel. 

Tématem tábora byla Narnie, četli jsme tři knihy: Lev, čarodějnice a skříň, Princ Kaspian a Plavba 

Jitřního poutníka. Každý den se přečetla část knihy, na kterou navazovaly hry. Hry byly pohybové, 

dovednostní, vědomostní, poučné. Často jsme volili formu stanovišť, což nám umožnilo lépe 

individuálně přizpůsobit hru potřebám jednotlivců. Účastníci si vyzkoušeli pestrou škálu činností 

jako: tvorba divadelní scénky, výroba draka, první pomoc, přenos zprávy, udatný souboj, noční 



putování, příprava pokrmu, příprava pro přežití v přírodě, pěvecký sbor, zkrášlovací disciplíny a 

další. 

 Po celou dobu tábora si účastníci mohli plnit slepejše: rozdělání ohně (zahřátí se v chladné Narnii), 

den překonání vlastních hranic (den bez zlozvyku), odvahy (překonávání individuálních strachů), 

otužování (kdykoli mohl přijít vedoucí, že si má lehnout do potoka teď hned), poznávání, pomoc v 

kuchyni, den hladu (den o chlebu), mlčení a zdravověda. Plnění slepejšů bylo dobrovolné, všechny 

splnili dva účastníci. 

Účastníci byli rozděleni do pěti skupin: Vodní strážci, Patroni lesa, Jezevci z Narnie, Bobří bojovníci, 

Faunovi démoni a Lukostřelci z Narnie. Každá skupinka si vymyslela svůj zvučný bojový pokřik, 

čímž dávali najevo svou hrdost při obraně Narnie.  

Letošní motivační bodování mělo tři úrovně: 

a) Herní skupinky: skupinky vlastnily truhly, do kterých si dávaly penízky, tedy narnijskou měnu 

lev (za hry, taky 3 nejlepší ve slepejších je dostali), strom (dávají vedoucí během dne, můžou dát 

každý za den 1 penízek za chrabrý čin), kurz měny byl: 1 lev = 9 stromů.  

b) Chatičky: každá chatička měla přivázaný provázek a na něj se umisťovaly korálky 1-5, 

nejuklizenější chatička dostala mluvící lamu plyšáka čisťouše a nepořádníci dne hnusouše.  

c) Slepejši: účastníci dostávali odznáčky se zvířátky, které si mohli připnout na plátěnku (dostal 

každý na začátku tábora) a 3 nejlepší dostali i body pro skupinku. 

Zaměřili jsme se také na odpočinek, kterému byla věnována tzv. Aslanova místnost, což byl stan 

vybavený ve stylu snouzelen, určený k relaxaci. Velmi se nám osvědčil, účastníci si tam mohli nalézt 

chvilku pro sebe, klidné místo na rušném tábořišti. Také jsme místnost využívali jako intimní 

prostor pro povídání, rozebírání individuálních trápení. Velmi se osvědčila u účastníků s poruchami 

autistického spektra.  

 



Oproti minulým ročníkům se nám povedlo vytvořit vedoucovský tým, který byl stejně početný jako 

účastníci, což se ukázalo jako velmi výhodné, neboť se nám jako v minulých letech nestávalo, že 

vedoucí odpadávali únavou, naopak do dne odpočinku jsme museli konkrétní osoby nutit. Tento 

způsob vedení tábora považujeme za velmi funkční a efektivní, takže bychom jej chtěli aplikovat i 

v dalších letech. Důležité je zmínit, že si celkově vedoucovský tým krásně sedl, nevznikaly prakticky 

žádné konflikty a vytvořila se skupina nadšených dobrovolníků, kteří se rádi setkávají a již plánují 

další společné akce s Tyfloturisťákem. 

Celkově jsme s průběhem tábora byli velmi spokojeni, dobrá byla zpětná vazba od účastníků i jejich 

rodičů. Poslední den tábora měl každý účastník možnost vyjádřit se k průběhu tábora, co se mu 

líbilo a co by naopak mohlo být jinak. Díky této otevřené komunikaci se pak daří akce posouvat. 

Byli jsme rádi, že se letošní tábor mohl uskutečnit, že jsme zvládli všechny epidemiologické nesnáze 

a mohli společně zažívat dobrodružství.   

   

   

 

 

 

 

 



Podzimky (27.-31.10.) 
Letošní podzimky jsme strávili se skupinkou 16 dětí v Hradci Králové. Užili jsme si pestrý program, 

ve kterém si vyzkoušeli jízdu na koni, poznali jsme hradeckou vodní elektrárnu Hučák, poslechli si 

dílo Antonína Dvořáka v podání Filharmonie HK a vychutnali si výborná jídla. Večery pak byly plné 

her, muzicírování a povídání. 

 

 

 

Víkendovka pro vedoucí (19.-21.11.) 

O vedoucovské víkendovce jsme se zabývali celkovým pojetím letošního tábora, diskutovali o 

tématu a následně o tom, jak jej uchopit. Máme koncept a rozdělené úkoly. Stmelovali jsme se, šli na 

procházku a procvičovali si prostorovou orientaci.  

 

 



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.  

 

Letos jsme nechali vyrobit Tyfloturisťácké  mikiny s logem naším a také s logem NF 

Světlušky, který nás již mnoho let výrazně podporuje a my tak můžeme všem dětem umožnit 

nabité akce za přijatelnou cenu. 

 

 
 

 

Organizační struktura 

Od září 2018 je složení rady spolku následující:  

Mgr. Klára Krupová (předsedkyně), Mgr. Veronika Matějková (místopředsedkyně) a             

Bc. Kateřina Kolářová.  

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

 

 

 



Hospodaření, materiální zajištění 

Letos jsme museli přemístit náš erár a povedlo se veškeré vybavení spolku přesunout do skladu ke 

členům spolku – Tomáši Haasemu a Mářovi. Děkujeme za toto možnost! 

 

Pro letošní rok se nám povedlo získat od NF ČR Světluška grant ve výši 220 100, bohužel jsme 

nemohli všechny plánované akce uskutečnit, tudíž vracíme nevyčerpanou část grantu. Díky grantu i 

jednotlivým dárcům se nám daří pořizovat vybavení, které pak můžeme zapůjčit účastníkům a 

obnova nutných tábornických potřeb. Také si můžeme dovolit ceny akcí držet v přijatelné výši, 

případně se můžeme domluvit na individuální úpravě ceny pro účastníky ve složité finanční situaci. 

Děkujeme! 

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

a v souladu s cíli organizace i konkrétního projektu. 

 

 


