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Kontakty:

Rebeka Vadasová, předsedkyně spolku
rebeka.vadasova@gmail.com, tel.: 775 326 781

Veronika Matějková, místopředsedkyně spolku, administrativní pracovnice, 
pokladní
esses@seznam.cz, tel.: 602 398 911, 

Anna Kadlecová, členka rady spolku
kadlecova.anna@gmail.com, tel.: 605 572 250

http://www.tyfloturistak.info
http://facebook.com/tyfloturistak
tyfloturistak@gmail.com

Bořivojova 65/744, 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
 Divadlu Spejbla a Hurvínka
 rodičům dět
 našim rodičům a příbuzným
 bývalým, současným a budoucím vedoucím
 a všem lidem, kteří to s námi myslí dobře
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Shrnutí roku 
V uplynulém roce jsme pro děti se zrakovým postižením zorganizovali všechny
tradiční  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 udělat i  jednu víkendovku.
Celkem  jsme  v  roce  2017  pro  děti připravili  29  dní  plných  výletů,  her  i
rozvojových aktivit.
Dlouhodobě  se  potýkáme  s nedostatkem  vedoucích-dobrovolníků,  kteří  by
s námi na akce jezdili, popř. by měli zájem aktivně další akce pořádat. Nicméně
na táboře se snad daří postupně vytvořit novou, poměrně stálou partu. 
Zájem dět 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 dět, které jsou v integraci a často o nabídce služeb pro
děti se  zrakovým  postižením  nemají  velký  přehled.  Stejně  dobře  funguje
informování  prostřednictvím  Zpravodaje  Asociace  rodičů  a přátel  dět
nevidomých a slabozrakých v ČR, která uveřejňuje informace o našich akcích ve
Zpravodaji asociace.
Především skrze náš Facebook, ale i  díky pár článkům v médiích, rozšiřujeme
povědomí veřejnosti o tom, co všechno se dá podnikat s  dětmi se zrakovým
postižením. Okruh příznivců se rozrůstá, ale o členství ve spolku takový zájem
není.  
Většinu akcí v roce 2017 jsme připravili za  podpory projektu z Nadačního fondu
Českého rozhlasu - Světluška.
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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  dět
a mládeže se zrakovým znevýhodněním, zejména v oblasti sportu a turistiky. Za
tmto  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 dět s  různými
dietetickými požadavky, takže například na letní tábor, kde si sami vaříme, jezdí
i děti s celiakií.

Personální zajištění
Chod  Tyfloturistického  oddílu  zajišťují  dobrovolníci  bez  nároku  na  finanční
odměnu.  Skladba  vedoucích  je  velice  pestrá,  svůj  volný  čas  oddílu  věnují
studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol různého typu, zaměstnaní
lidé i matky na rodičovské dovolené.

Na vedení oddílových schůzek  se  podílí cca 5 vedoucích. Na ostatní akce jich
jezdí podle potřeby od 5 do 25 vedoucích. Spolek má aktuálně 13 členů.

V  rámci  potřeby  zefektivnit  chod  spolku  a  odpovědně  vést  stávající  věci  a
zároveň  z důvodu  zaneprázdněnosti současných  členů  sdružení,  se  rozhodla
Valná hromada i v roce 2017 uzavřít s jednou svojí členkou dohodu o provedení
práce a finančně tak ocenit čas věnovaný čistě administrativní práci. Hradíme
také  služby  externí  účetní,  protože  účetnictví  si  od  zavedení  povinnosti
podvojného účetnictví nejsme schopní dělat sami.
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Cíle spolku pro následující rok
V roce 2018 plánujeme zorganizovat všechny tradiční turisťácké akce: lyžařský
výcvik (trasérský kurz pro vedoucí), vodu, letní tábor i podzimky. Rádi bychom
uspořádali  také  nějaké  menší  víkendové  akce.  Nadále  se  budeme  snažit
udržovat tradici pravidelných středečních schůzek. Na akce máme požádáno o
příspěvek u Nadačního fondu Českého rozhlasu z projektu Světluška. 

Budeme  se  věnovat  shánění  nových  vedoucích,  jak  na  jednotlivé  akce,  tak
především  na  zajištění  bezproblémového  chodu  středečních  oddílových
schůzek. 

Před námi stále leží úkol přeměny našich webových stránek, která by měla vést
k tomu,  aby  byly  pro  všechny  návštěvníky  z  řad  dět,  rodičů,  vedoucích  a
veřejnosti přehlednější. 
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Aktivity v     roce 2017  

Středeční schůzky
Tým vedoucích tento rok tvořilo pět stálých a šest vypomáhajících vedoucích.  
Tým dět tvořilo 14 dět (vzhledem k  nedostatku stálých vedoucích jsme tuto
číselnou hranici museli stanovit, ovšem zájem ze strany dět byl větší). 

Jako  správní  tyfloturisťáci  jsme  vyrazili  na
řadu  procházek,  na  hřiště,  navštvili  jsme
zákulisí divadla Spejbla a Hurvínka, Národní
muzeum, hmatovou expozici Doteky baroka
ve  Schwarzenberském  paláce,  muzeum
Karla Zemana a další.  

Před  Vánočními  svátky  jsme  již  tradičně
pekli  vánoční  cukroví,  zpívali  koledy  
a vyprávěli si, co bychom si přáli nejen od
Ježíška, ale i od příštho roku a proč.

Setkávali  jsme  se  vždy  ve  středu  sudého
týdne  od  16:00-18:00.  Děti se  během
nejrůznějších  aktivit  učily  samostatnosti,
poznávaly  nové  věci,  vyzkoušely  si
neobvyklé  aktivity  a  strávily  volný  čas  se
svými kamarády.  
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Zákulisí divadla Spejbla a Hurvínka 

Hmatové ukázky v Národním muzeu 
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Muzeum Karla Zemana

Na hmatové výstavě Doteky baroka



Jarní prázdniny (11.3. – 18.3. na Filipově Huti)
O  jarních  prázdninách  jsme  byli  s dětmi  běžkovat  na  Šumavě,  stejně  jako  
v minulých letech v chatě Ligy lesní moudrosti na Filipově Huti. Akci vedla Klára
Pešková, zúčastnilo se 17 dět. 

Počasí  nám  přálo.
Přesto,  že  termín
jarních prázdnin vyšel
až  na  polovinu
března,  po  našem
příjezdu  na  Šumavu
nasněžil  čerstvý  sníh
a  bylo  možné
běžkovat  každý  den.
Večery  jsme  trávili
hraním  na  hudební
nástroje,  hraním  her
a povídá-ním. 

Ke  zdaru  celé  akce
přispělo také pořízení
"nového" (bazarového) vybavení – běžek se SNS vázáním a "nových" bot, které
lépe drží nohu a jsou nepromokavé, což si děti obojí moc pochvalovaly. 

Lyžaři o pauzu

Voda: Sjíždění Sázavy (9.- 11.6.)
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Na Jarkách nás zachytila i horská kamera



V  květnu  jsme  se  opět  vydali  na
plavbu  po  Sázavě.  Oproti loňskému
roku jsme měli více vedoucích a tak
bylo  možné  místo  jednoho  raftu
vyplout na kanoích. I když řeka moc
netekla,  děti si  užívaly  legrace  na
menších  lodích.  Zkoušeli  je
převrhnout  či  kormidlovat.  A  večer
jsme  se  také  pěkně  bavili.  Zvláště  
v kempu, kde měli volně vypuštenou
prasečí rodinku.. 

           

Letní tábor v Jindřichovicích pod Smrkem   (14. - 28.7.)  

Na letní tábor jsme vyrazili stejně jako v předešlých letech do krásné přírody
Jizerských  hor.  Naším  domovem  se  na  14  dní  stala  táborová  základna
v Jindřichovicích  pod  Smrkem.  Celou  dobu  nás  provázel  příběh  dvou
indiánských dívek z knih Děti prérie a Čuňkši, vrať se od spisovatele Ondřeje
Balíka. Děti měly možnost rozvíjet svou samostatnost a mnohé dovednosti při
tradiční "ptačce" v Liberci a dvoudením "puťáku". Kromě toho si užily mnoho
zábavy  při  hraní  indiánských  i  jiných  her.  Neodmyslitelnou  součást našich
táborů  je  také  hudba  a zpěv.  V  letošním  roce  jsme  uspořádali  konzert  pro
domov důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem, který byl krásným zážitkem jak
pro účinkují děti tak pro nadšené publikum. 
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Již klidný hlavní vedoucí Tomáš Haase po úspěšné Vodě

Koncert pro domov důchodců



Tábor měl velký úspěch, hned několik dět ho v závěru označilo za nejlepší tábor,
který zažily
 
Podzimní prázdniny v     zázemí ZŠ Hradišťko (25. – 29. 10.)   
Podzimní akce pražského tyfloturistického oddílu se uskutečnila v Hradištku, na
soutoku  Vltavy  a  Sázavy.  Ubytovaní  jsme  byli  ve  škole,  které  řediteluje
dlouholetý turisťácký vedoucí Ondra Hynek. I když nám počasí ne úplně přálo,
využili jsem společných pět dní se vším všudy. Vydali jsme se k soutoku řek, do
muzea  v  Jílovém  u  Prahy  nebo,  s  průvodcem  připomínajícím  zasloužilého
horníka,  do  starých  zlatonosných  dolů.  Nechyběly  ani  tradiční  oblíbené
kratochvíle jako zvukové pexeso či večerní zpívání a muzicírování. Jelikož jsme
byli ubytování v místní základní škole, děti s oblibou využívaly prostornou aulu,
ať  už  ke  sportovním  či  hudebním  hrátkám.  Tzv.  Podzimky  byly  završeny
návštěvou hasičů, během níž si všichni i vyzkoušeli řízení hasičského vozu a děl
libosti hasili okolní zeleň.

Prohlídka zlatonosné štoly
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Víkendová akce – na chatě ve Svobodkách (17. – 18. 11.) 
Pobyt v Teplicích nad Metují na chatě Tomáše Haase se posunul z podzimek na
listopadový  svátek  17.  listopadu.  Chaloupka  se  jako  každý  rok  zaplnila
příjemnou pohodou tvořenou dětskými hlasy a teplem z kamen. Příjemné byt
spolu doplňoval žádaný výlet do Meziměst a také do zámečku Bischofstein.

       Dobrá nálada na Svobodkách
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Prezentace spolku na veřejnosti
Hlavním místem prezentace činnost spolku se stala naše facebooková stránka
www.facebook.com/tyfloturistak, kam umísťujeme aktuální informace o našich
akcích, příležitostech pro nevidomé a slabozraké či zajímavostech z této oblasti.
Pro  veřejnost  jsou  také  stále  přístupné  naše  webové  stránky
www.tyfloturistak.info, které bychom rádi zmodernizovali.

O naší činnosti informovala v roce 2017 také média:
http://www.munimedia.cz/prispevek/na-tyfloturistickych-akcich-se-lide-divaji-
srdcem-nevidome-deti-chodi-po-skalach-i-bezkuji-13039/
http://www.kultura21.cz/spolecnost/16749-deti-se-zrakovym-znevyhodnenim-
zahraly-severoceskym-seniorum
Zde video z tábora - záznam koncertu, který jsme připravili pro místní domov
důchodců https://youtu.be/VR6CwlfTAW4
Organizační struktura
V roce 2017 byli členové rady spolku: Rebeka Vadasová (předsedkyně), Veronika
Matějková  (místopředsedkyně),  Anna  Kadlecová.  Dozorčí  rada  fungovala  ve
složení: Michaela Červeňáková a 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, již 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.
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Finanční bilance za rok 2017
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TĚŠÍME SE S     VÁMI NA SHLEDANOU V     ROCE 2018  

Tyfloturisťák!
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