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SLOVO NA ZAČÁTEK...

V brněnských ulicích je můžete potkávat téměř denně. Můžete je míjet, 
pomoci jim, oslovit je, nebo zpovzdálí sledovat. 
Leckdy napínavý příběh nevidomého člověka a vodicího psa začíná ve chvíli, 
kdy se ti dva poznají, a začnou hledat cesty k sobě i cesty před sebou. 
Není to věc, kterou se naučíte přes noc. Kromě dovedností jak, kdy a jakým 
způsobem dávat povely, najednou musíte:

naučit se zcela důvěřovat zvířeti; 
vnímat jeho vedení, pochopit, co vám chce naznačit, když nemá k dispozici 
slova; 
dát mu důvod, aby i on věřil vám; 
převzít zodpovědnost a spolupracovat. 

S myšlenkou, že to není jednoduché, jak by se mohlo zdát, provozujeme už 
12 let následnou péči o nevidomé lidi s vodicími psy. Každá dvojice tak získá 
podporu nejen na začátku své cesty, ale po celou dobu společného soužití. V 
okamžiku, kdy Škola pro výcvik vodicích psů Brno (ŠpVVP) předá 
nevidomému člověku do služby vodicího psa, začínají se psát mnohdy 
dojemné příběhy s různými zápletkami. 

Čím dál více si 
uvědomujeme, jak 

zásadní roli hraje podpora 
ze strany spolku VODICÍ 

PES, z.s. 
Jak je v této službě 

potřebný vztah ke psům i 
lidem, kteří často díky 

novým možnostem objeví 
úplně jiný svět. Mnohem 

barevnější. Přestože 
nevidí.



Posláním služby sociální rehabilitace je podpora klientů, kteří využívají 
vodicího psa nebo se na jeho službu připravují, popřípadě o tuto tzv. zvláštní 
pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného 
pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti 
úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

Základem našich služeb je jak individuální tak skupinová práce s klienty. 
Vodicí pes významně přispívá k celkové SAMOSTATNOSTI, a tím 
podporuje začlenění nevidomého člověka do společnosti. Samostatnost 
při pohybu a orientaci mu umožňuje smysluplně trávit volný čas. Pes 
zároveň usnadňuje kontakt s lidmi, komunikaci s rodinou, spolupracovníky 
i přáteli.

CÍLE SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

podpora samostatného a bezpečného pohybu v přirozeném prostředí 
člověka; 
pomoc při budování a obnově sociálních vazeb; 
zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. 

POSLÁNÍ

CÍLE



JAK U NÁS PROBĚHL ROK 2016?

Nejprve jsme si trochu zasoutěžili:

22. dubna - soutěž vodicích psů CESTA VE TMĚ, 
Boskovice

Dvanáct let byla tato soutěž spojená s městem Blansko. Na sklonku zimy 
2016 jsme se s kolegy usnesli, že by si 13. ročník zasloužil změnu. A tak 
jsme se přesunuli do Boskovic. 
Sympatické městečko na úpatí Drahanské vrchoviny je známé svou útulnou 
atmosférou, a velikost je pro naši akci tak akorát. Jeho kapacitu jsme navýšili 
jednoho dubnového pátku o dalších více než 50 osob. Z toho 15 bylo 
nevidomých soutěžících. Kromě vodicích psů je doprovázeli i vidící průvodci. 
Organizaci soutěže zajišťovali pracovníci podílejících se organizací – 
VODICÍ PES, z.s. úzce spolupracující se Školou pro výcvik vodicích psů 
Brno (ŠpVVP) a oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR Blansko. Fandit svým favoritům přijeli i další přátelé z řad 
klientů, dobrovolníků a podporovatelů.

Na akci takového charakteru a 

velikosti jsme potřebovali 

někoho, kdo by byl ochotný 

komentovat „dění  na place“ jak

pro nevidomé soutěžící, tak pro 

všechny přítomné a kolemjdoucí. 

Objevili jsme moderátorku 

brněnského rádia Kiss Hády

Petra Hokszovou. Ta s námi jela 

bez nároku na honorář, z lásky 

ke psům i lidem. A byla to dobrá 

volba.



PROČ VLASTNĚ SOUTĚŽ?

Orientace s vodicím psem v cizím městě na 
trase, kterou předem neznáte, vás prověří, 
a ukáže silné i slabé stránky. Na 
každodenních trasách je to časem hračka, 
a pozornost obou může klesat. Když jdete 
městem, které neznáte, a za zády slyšíte 
jen navigační povely hodnotitelů, kteří 
ostřížím zrakem sledují vaši spolupráci, tak 
soustředění a nervy dostávají vcelku zabrat.

Dáváte povely jasně?  
Ve správný čas a na správném místě? 
Umíte psa adekvátně pochválit či pokárat?  
Jste precizní v plnění povelů poslušnosti?  
Jak reagujete na vedení, a jak pes vnímá váš pohyb?  
Jste sehraná dvojice, která si vzájemně věří?  

Toto a mnoho dalšího nedefinovatelného tvoří souhru, kterou pak může 
nevidomý člověk a jeho pes rozehrát i na běžné trase v domácím prostředí. 
Úkolem cvičitelů ŠpVVP Brno je vše zhodnotit, a přidělit příslušný počet bodů 
ke každé položce v seznamu dovedností. Jakmile dojdete do cíle, dostáváte 
zcela konkrétní zpětnou vazbu od cvičitelů - rozhodčích a veškerá 
doporučení, co a jak zlepšit.

„….Jdeme na to, řekla jsem si, ale to jsem si myslela jen já. Chopper 
byl jiného názoru, rozhlížel se kolem, vnímal krásu jarních Boskovic, 
ale na start se mu moc nechtělo. Když jsem mu ovšem promluvila do 
duše, pochopil, že si prostě jen uděláme hezkou procházku, při které 
nebude dělat nic, co by už neznal…“



Po zpětné vazbě s hodnotiteli už odcházíte s určitou představou, jak jste si 
vedli, ale předpovídat výsledek je jako hádat z křišťálové koule. Lehkou 
nervozitu rozpouští kontakt s přáteli – nevidícími i vidícími. Lavičky 
boskovického náměstí, kavárny a restaurace jsou tak celý den obklopeny 
lidmi a psy. Všichni jsou zaujatí přátelským hovorem. Zdaleka nejde jen o 
dobré umístění, důležitou roli hraje i setkání s přáteli, jejich motivace, a 
leckdy i praktické rady.

I když na druhou stranu…

„...Sebevíc si člověk může říkat, že se takové akce účastní hlavně kvůli setkání s fajn 

lidmi, a že na pořadí přece nezáleží, ale v mém případě to nebyla tak úplně pravda. 

A tak zatímco se Chopper se svou flegmatickou povahou vyhřívá na sluníčku, já 

s očekáváním poslouchám vyhlašování pořadí. 

U desítky mám radost, svůj cíl jsem si splnila, a neskončila mezi posledními. U pětky 

 mám pocit, že na mě snad zapomněli. Když se u třetího místa ozve jméno Chopper 

následováno jménem mým, nemůžu tomu uvěřit. 
Užívám si společně se svým psím parťákem našich pět minut slávy, a moje duše se 

ocitne v peří. Je to pocit, na který se nezapomíná. 

Vždycky budu Chopperovi vděčná, že jsem měla možnost díky němu tohle zažít. 

Všem, kteří se odvážili poměřit své dovednosti 
s ostatními, patří naše gratulace. Bonusem byly pro 

všechny štědré ceny od sponzorujících firem, konkrétní 
rady cvičitelů, a hlavně příjemně strávený den ve 

společnosti nadšených psů i lidí.



Zde jsou tedy nejlepší z nejlepších: 
Na 1. místě se umístila paní Jana Votápková s fenkou labradorského 
retrievera Hermínou. 
Na 2. místě Veronika Höklová s fenkou flat coated retrievera 
Brendou. 
Na 3. místě Petra Bezáková s flat coated retrieverem Chopperem.

městu Boskovice a starostce Bc. Haně Nedomové, že nad soutěží 
převzala záštitu; 
pořádajícím organizacím (SONS Blansko, ŠpVVP Brno); 
moderátorce akce Petře Hokszové; 
zvukaři Romanovi Kabelkovi;
Dále firmám: CZ ANIDIS, s.r.o.;
Henry Schein s.r.o.; 
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice; 
Flora - fauna, s.r.o. Boskovice;  
ZVEREX NOVOTNÝ Boskovice; 
Textilní interiér Marta Mlatečková, Boskovice;  
Synthon, s.r.o. Blansko;  
VPO OKNA Blansko, s.r.o.; 
ZAHRADNICTVÍ Helenka, s.r.o. Boskovice; 
za výrobu perníkových medailí studentům Odborného učiliště a 
Praktické školy na ulici Lomená v Brně; 
za fotodokumentaci Janě Modlitbové; 
všem dobrovolníkům a průvodcům. 

DĚKUJEME



Pak jsme si vše potřebné procvičili na rekondičních pobytech:

PROČ VLASTNĚ JEZDIT NA REKONDIČNÍ POBYTY?

Někdo může mít pocit, že už všechno zná, někomu se zkrátka nechce. 
Jenže: 
Každý člověk i pes je jiný. 
Každá dvojice jinak pracuje, a potřebuje tedy odlišný přístup. 
Každý pes má různě dlouhou dobu, za kterou může zapomenout mnohé 
dovednosti, které se během 8 měsíců výcviku naučil. Obzvlášť když člověku 
chybí důslednost a přebývá benevolence. 
Je dobré ty různé přístupy a jinakosti poznat. Zjistit, že existuje mnoho 
lidských i psích osudů a tedy i cest jak dojít ke vzájemné souhře a důvěře, 
založené na precizní spolupráci. 
Člověku to mnohdy otevře oči navzdory tomu, že je nevidomý. 
To, že v tom nejsem sám/sama je důležitým poznatkem, který motivuje 
k aktivitě.



intenzivní dopolední individuální i skupinové procvičování s vodicím
psem; 
konkrétní rady a doporučení cvičitelů z brněnské Školy pro výcvik 
vodicích psů na otázky typu „Co mám dělat když…, Proč to dělat takto a 
ne jinak…., Jak osvěžit dovednosti mého psa….“ 
přirozeně získaná motivace (spolu)pracovat; 
zpětná vazba; 
příjemné a nové zážitky v kruhu přátel. 

Kromě toho jde o setkání s těmi, kteří mají podobný zájem, nadšení, či 
starosti. Jestli u toho sedíte v kavárně, posloucháte zajímavou přednášku, 

kráčíte lesem, plavete nebo tančíte, je už vcelku jedno. 
Důležité je nebýt sám. 

Mít podporu nejen ve formě odborníků, ale i nevidomých či vidících přátel. 

NĚKOLIK BENEFITŮ REKONDIČNÍCH POBYTŮ:



Jaro je v plné parádě a do léta daleko. Je tedy potřeba zařadit nějaké 
intenzivní soustředění pro nevidomé klienty a jejich čtyřnohé průvodce. Nabízí 
se domácí prostředí – Brno. Město mnoha možností. 
Snadná dostupnost a strategické umístění, trasy známé i neznámé, různorodé 
prostředí k procvičování, včetně MHD a nákupních center, široké možnosti k 
využití volných chvil. 
Zveme tedy klienty z celé republiky, i ty domácí. 
Máme je tady - celkem 9 nevidomých klientů s vodicími psy, kteří se rozhodli 
udělat si 5tidenní volno, které věnují intenzivnímu tréninku svých i psích 
dovedností. Máme tu i hřejivou jarní atmosféru, která významně povzbuzuje k 
práci. 

2. května – 6. května: Jarní rekondiční 
pobyt v Brně, aneb „příměstský“ tábor

Rozpis a místa procvičování jsou tentokrát přesně 
dána. Každý má možnost si říct, co je jeho slabým 
místem, a na co se chce zaměřit. A po práci je 
samozřejmě třeba odpočívat. Aktivně i pasivně. 



To, že je Brno město mnoha možností 
k trávení volného času neznamená, že je 

všechny musíme využít v rámci jednoho 
pobytu. 

POUČENÍ PRVNÍ:

Nicméně je těžké odolat brněnské Hvězdárně 
a Planetáriu s jeho expozicemi a ochotnými 
průvodci, neprozkoumat spletitý a důmyslný 
systém chodeb nedávno otevřeného 
Labyrintu pod Zelným trhem, a 
nenahlédnout tak do života a myšlení lidí ve 
středověkém Brně.

Středověk je potřeba dorovnat trochu 
mladší historií, a tak se odvážně noříme 
do Protiatomového krytu, který má 
zrovna dnes svou otevírací premiéru. 
Zvuky, stísněné prostory, a celková 
atmosféra místa vyvolává velký vděk, 
že žijeme v téhle době, a hluboký 
výdech, že se naše smysly můžou 
nadechnout čerstvého vzduchu a 
relativního klidu ulice.

Nemůžeme zapomenout na vzdělání v dalších oblastech. A tak záhadu 
pivních speciálů střídá sofistikovaná debata na stále aktuálnější téma 
uprchlické krize.

POUČENÍ DRUHÉ:
Zkoordinovat různé průvodce na 

každou akci pro různé klienty se ukazuje 
organizačně značně náročné.

Velký kámen ze srdce nám spadl díky 
dobrovolníkům z VOŠ sociální v Brně. 
Patří jim velký dík za jejich pohotovost, 
trpělivost, ochotu a empatii k potřebám 
nevidomých lidí.



POUČENÍ TŘETÍ:
Nejoblíbenějším zakončením pobytu, 
které nesmí chybět, je bezpochyby 

společný táborák.

A ten se letos povedl i díky 
nadmíru příjemnému prostředí 
areálu VODÁK sport. Měli jsme 
tam vše, co jsme potřebovali. 
Téměř jsme zapomněli na čas, 
jak nám bylo spolu dobře, a jak 
nám chutnalo.

POUČENÍ ČTVRTÉ:
Je pravda, že na takovém 

pobytu čelíte pravdě v podobě 
zapomenutých dovedností 
svého psa i vašich. Odměnou 
jsou naopak zjištění toho, co 
vám funguje a jak jste se za 

dobu od posledního 
procvičování sehráli a

zapracovali. Jak jste navázali 
vzájemný vztah a důvěru.

Rekondiční pobyty jsou kromě procvičování práce psů o setkávání 
nevidících i vidících, společně tráveném času, zážitcích a sdílených 
zkušenostech. Jde totiž v prvé řadě o to, aby každý dostal patřičnou a zcela 
osobní dávku motivace k dalšímu překonávání překážek na cestě i v životě.



DĚKUJEME
průvodcům, zejména studentům z VOŠ sociální v Brně; 
Hvězdárně a Planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, konkrétně 
průvodkyni a vedoucí programového oddělení paní Zuzaně Kuljovské za 
velmi vhodně přizpůsobený výklad; 
paní S., která nám na základě vlastní zkušenosti s pomocí uprchlíkům 
poskytla mnoho zajímavých informací o celkovém tématu uprchlické krize; 
Nikole Kalivodové, díky níž jsme poznali pivní speciály nejen teoreticky, 
ale také vlastními chuťovými pohárky; 
TIC Brno, paní Zuzaně Hladké za zprostředkování prohlídky v Labyrintu 
pod Zelným trhem, a Pavlovi Palečkovi za umožnění prohlídky 
Protiatomového krytu na Husové ulici; 
VODÁK SPORTU, panu Jiřímu Šťastnému, že nám zdarma propůjčili svůj 
areál k závěrečnému táboráku;   
Internátu Střední školy pro zrakově postižené v Brně - Pisárkách 
za zprostředkování ubytování a stravy pro nevidomé klienty. 

LETNÍ REKONDIČNÍ POBYTY V HODONÍNĚ 
A V KROMĚŘÍŽI

I. turnus: 18. července - 23 července, Hodonínská Oáza

II. turnus: 25. července -  30. července, Kroměřížské 

panoptikum
V létě brněnská klubovna zeje prázdnotou a my se s nevidomými klienty i 
vodicími psy přesouváme do Hodonína a hned další týden do Kroměříže. 

Hodonín zaplnila tradiční skupina, která se pravidelně od konce jednoho 
pobytu těší na ten další. Je to každoroční setkání dlouholetých přátel při 
intenzivní práci i společném programu v prostředí, které většinou znají velmi 
dobře pán i pes. Každý rok ale taky tato stmelená, avšak otevřená skupina 
přijme mezi sebe i někoho nového a tak se mírně proměňuje a získává tak 
pokaždé jiný nádech.



Zato v Kroměříži jsme teprve podruhé…

Dáváte přednost větší 
aktivitě, poznávání nových 

lidí, neznámým trasám, 
pávům v zahradách s 
upravenými záhony, a 

historickým památkám? 
Pak zvolíte nejspíš 
rekondiční pobyt v 

Kroměříži.

Díky aktivnímu programu a otevřenosti všech přítomných se různorodá 
skupina velmi rychle tmelí, a dává tušit vzniku blízkých přátelství i po návratu 
domů.

„...Když se řekne Kroměříž, vybaví se mi skvělá zmrzlina 
z cukrárny Amadeus, krásná slova šeptaná před 
odjezdem cvičitelkou Lenkou do kožíšku psího dědečka 
Linka, ale taky třeba jedna z velmi emotivních místností 
v expozici Karla Kryla.

LETNÍ POBYTY V ČÍSLECH:

Rekondičního pobytu v Hodoníně se zúčastnilo celkem 14 nevidomých lidí. 
Doprovázelo je 14 psů a 12 vidících průvodců. Organizační tým tvořili 3 cvičitelé 

a jedna pracovnice spolku VODICÍ PES, z.s. Odcvičeno bylo s jednotlivými 

klienty celkem téměř 56 hodin.

Rekondičního pobytu v Kroměříži se zúčastnilo 15 nevidomých lidí, které 

doprovázel stejný počet vodicích psů a 13 vidících průvodců. Organizační tým byl 

obdobně jako v Hodoníně tvořen třemi cvičiteli ze ŠpVVP Brno a jednou 

pracovnicí spolku VODICÍ PES, z.s. Kroměřížské ulice a zákoutí prochodili v 

rámci 52 hodin procvičování.



LETNÍ POBYTY V TÉMATECH:

Hodonínský pobyt byl zpestřen soutěžemi, které prověřily fyzické i mentální 
schopnosti účastníků. Velkou oblibu si získala tzv. Kavárna "po-světle", která 

umožnila obměnit si role nevidomých a vidících, potažmo role pomáhajících a 

pomoc přijímajících. Tak se stalo, že průvodci seděli s klapkami na očích, a 

nechali se obsluhovat svými nevidomými klienty.

Venkovní vybavení hodonínské Oázy málokteré jiné místo překoná. Jednou 

z nejoblíbenějších možností společného setkání je zastřešené tábořiště. 
Večerní táboráky tak byly téměř pravidlem, a oblíbeným bodem programu.

Za „kroměřížáky“ nechejme mluvit jednu z nevidomých účastnic Petru:

Hned v úterý jsme zavítali do kroměřížského Aeroklubu, kde nám byl podán velmi 

kvalifikovaný výklad o tom, co všechno se na tomto letišti odehrává. 

Středa patřila návštěvě Pivovaru Maxmilián. Po velkém úspěchu z minulého roku jsme 

byli opět mile překvapeni vstřícností a ochotou tamějšího personálu, který nám prostory, 

kde se pivo vaří, nejen detailně ukázal, ale dostali jsme na závěr i ochutnávku 

výsledných produktů. 



Jak vidíte, program byl velice pestrý, a to jsem se ještě ani nezmínila o večerech s 

táboráky, o poutavém vyprávění pana Evžena Petříka z organizace Biskupští Manové o 

historii Kroměříže, nebo besedě Ondry Zmeškala a Zuzky Zemanové o tom, jak si 

nevidomý Ondra splnil sen, a uběhl maraton na Velké čínské zdi. 

Sobota už se pak nesla v duchu loučení a odjezdu domů, kam se spoustě z nás vlastně 

ani moc nechtělo. Myslím totiž, že jsme letos vytvořili výbornou partu. 

Pro mě osobně to byl týden, na který se nezapomíná a za který bych ráda všem 

poděkovala. 

V pátek za námi přijela z Brna vizážistka 

Anna Kolářová. Ta nám pověděla něco o 

barevné typologii, ale třeba taky to, jestli 

ponožky do sandálů ano, nebo ne :-) 

Ve čtvrtek někteří z nás vyrazili na 
prohlídku expozice Karla Kryla. 
Musím říct, že zvláště některé její 
části byly pro mě velmi emotivní.



DĚKUJEME
Středisku speciálních služeb Oáza Hodonín a Domovu mládeže 
Pavlákova v Kroměříži za zprostředkované zázemí; 
panu Rakušanovi mladšímu i staršímu z kroměřížského Aeroklubu; 
vizážistce Anně Kolářové; 
manželům Petříkovým z organizace Biskupští Manové; 
Ondrovi Zmeškalovi a Zuzce Zemanové za přiblížení pocitů z nejtěžšího 
maratonu na Velké čínské zdi; 
kroměřížské restauraci Wechův Dvůr za zapůjčení salonku pro přednášku 
Ondry a Zuzky; 
Petrovi Skřičkovi a pracovníkům Pivovaru Maxmilián v Kroměříži za 
prozrazení tajemství výroby tohoto výtečného piva; 
všem průvodcům a dobrovolníkům; 
Zvláštní poděkování patří Dixons Retail SSC s.r.o. za finanční příspěvek na 
rekondiční pobyt v Hodoníně. Dále NADACI ĆEZ, a všem, kteří sportovali s 
aplikací EPP Pomáhej pohybem. Pomohli tak uhradit téměř veškeré náklady 
na rekondiční pobyt v Kroměříži. 

16. - 18. září: Víkendový rekondiční pobyt v Olomouci 
aneb Jak mizí bariéry

Než přijde zima, potřeboval bych ještě nabrat zásoby informací a rad, jak napnout 

plachty správným směrem a vydat se na bezpečnou plavbu s mým parťákem….

Možná tohle běží hlavou někomu, kdo se rozhoduje, jestli jet na poslední víkendový 

rekondiční pobyt v tomto roce.

Když už jsme s těmi změnami letos začali, tak jsme v nich i pokračovali. 
Prstem na mapě jsme zabloudili na sever Moravy do Olomouce, a tak 
jsme se rozhodli to zkusit… 
A povedlo se. Díky vstřícnosti vedení VŠ kolejí Generála Svobody jsme 
mohli naše hlavy a batohy složit ve studentských pokojích na Šmeralové 
ulici nedaleko centra.  



Olomouc je město vstřícné ve všech 
směrech. Je totiž bezbariérové díky 
projektu s příznačným názvem 
Bezbariérová Olomouc. Přišla nám ho 
představit paní Chudobová z Magistrátu 
města Olomouce, a my zjistili, že Brno 
má rozhodně co dohánět. 
Sobotní vytrvalý déšť nám ukázal, že ne
všechno je dokonalé, a naučil nás 
improvizovat i v takových podmínkách. 
Naše plány, které zahrnovaly návštěvu 
místní "Pevnosti poznání" tak vzaly za 
své, protože z Pevnosti byla jedna velká 
louže. Rozhodli jsme se strávit 
odpoledne raději společně a v suchu. 

Rekondičního pobytu v Olomouci se 
zúčastnilo 12 nevidomých lidí, 
doprovázel je stejný počet vodicích 
psů a 11 vidících průvodců. Olomouc 
jsme prochodili se třemi cvičiteli 
ŠpVVP v rámci procvičování celkem 
ve 12 hodinách. Organizačně vše 
zajistila jedna pracovnice spolku 
VODICÍ PES, z.s.

Stálo to za to! Sice se mi moc nechtělo cestovat, ale nakonec mi tam bylo dobře. Měl 

bych trochu zapracovat na těch povelech... Vlastně se na to dost těším, když vidím, 

jak se spolupráce s mým psem jen za ten víkend zlepšila. A mám pocit, že už nám 

konečně to vyhýbání vysokým překážkám zase začalo skvěle jít! Je to jasný, příště 

jedu zas!

Věříme, že třeba tohle běželo hlavou někomu, kdo s námi jel na poslední víkendový 

rekondiční pobyt v roce 2016.



DĚKUJEME
paní Chudobové z olomouckého Magistrátu za představení projektu 
Bezbariérová Olomouc; 
Pivnici Doga za zajištění jídla i pití pro hladové účastníky; 
Speciální dík patří manželům Bočkovým, kteří poskytli finanční dar na 
pokrytí části nákladů.  

MEZITÍM V BRNĚNSKÉ KLUBOVNĚ

Letos se nám zalíbilo osvěžovat a měnit prostředí. A tak jsme v tom i
pokračovali. 
Proč zůstat na jednom místě, a nepostavit se výzvě v podobě 
frekventovanějších koutů Brna a různých situací, které s sebou město nese? 
Proto jsme se dvakrát v rámci procvičování práce vodicích psů s nevidomými 
klienty přesunuli mimo klubovnu v Brně. 
Nejdřív jsme zvýšili návštěvnost kavárny Práh, která byla naší základnou. 
Prochodili jsme hlavní nádraží, interiér i blízké okolí nákupní galerie 
Vaňkovka.



Podruhé jsme si díky naší 
spolupráci se společností 
RegioJet mohli vypůjčit jejich 
žlutý autobus. Mnozí nevidomí s 
ním jezdí, aniž by zjistili, jak 
vypadá jejich interiér mimo 
sedadlo, na kterém sedí. Velkým 
problémem je pak orientace na 
značně bariérovém nádraží u 
Grandu. 

Setkání v Brně nabízíme nevidomým klientům každý druhý týden v pátek. 
Střídá se zmíněné procvičování práce psů s aktivitami různého typu. Při 
výběru vycházíme z toho, co se dozvíme přímo od našich klientů. 
A tak se často ptáme: Co vás zajímá? Co byste chtěli navštívit? Co vás láká 
si vyzkoušet?  

Klienti si se cvičiteli prošli v klidu a soustředění interiér autobusu i 
prostředí nádraží, a osvěžili si nejlepší postup nástupu a výstupu s vodicím 
psem.

Při všech těch exkurzích a besedách se výborně projeví procvičené 
dovednosti v praxi.

V ROCE 2016 JSME ZJISTILI, ŽE:

• Jóga není nuda! (ukázková hodina jógy ve studiu 
Yoga Lokah Brno).

• Vila Tugendhat má svůj příběh, který dýchá ze všech stěn (Exkurze 
do Vily Tugendhat v Brně).



• V roce 1986 byl největším hudebním hitem Take My Breath Away od 
kapely Berlin z filmu Top Gun a událostí s nejvýznamnějšími 
společenskými, vědeckými i politickými důsledky byla Černobylská havárie 
(Hudební klubovna z roku 1986, kterou připravil nevidomý klient Roman 
Kabelka).

• K tomu, aby člověk něco vytvořil, 
nepotřebuje nutně zrak, stačí hmat 
(exkurze do hmatové dílny 
HapAteliér TyfloCentra Brno, o. p. s.).

• Vychovat budoucího vodicího psa 
není nejtěžší. Nejtěžší je se s ním 
rozloučit. (beseda o zkušenostech 
pečovatelských rodin Školy pro 
výcvik vodicích psů).

• Český sociální systém je systémem proměnlivým. Je potřeba být stále 
„IN“. (Přednáška NRZP o změnách v oblasti sociální dávek, 
přednášela Mgr. Eliška Škrancová).

• To, že je něco neverbální ještě neznamená, že to je pro nevidomého 
člověka tabu (Přednáška o neverbální komunikaci u zrakově 
postižených lidí. S citlivým tématem nás přijela seznámit až z Olomouce 
odborná lektorka PaedDr. Eva Fargašová, CSc.)

• Propojování světů klientů a pečovatelů má smysl (Pěší výlet do Bílovic 
nad Svitavou pro nevidomé klienty a aktuální i bývalé pečovatele Školy 
pro výcvik vodicích psů Brno).

• Vánoční atmosféra nás vždycky dostane. Využili jsme ji k tomu, abychom 
poděkovali (Vánoční setkání klientů a pracovníků ŠpVVP Brno a 
VODICÍ PES, z.s.).



BRNĚNSKÉ AKTIVITY V ČÍSLECH:

Celkem proběhlo 9 pravidelných setkání za účelem 
procvičování práce s vodicími psy a 10 setkání se zájmovým a 
vzdělávacím programem.

Speciální akce - výletu do Bílovic nad Svitavou se zúčastnilo 
9 klientů, jejich průvodci, bývalí i současní pečovatelé ŠpVVP a 
přátelé. Celkem nás bylo 29.

Službu sociální rehabilitace jsme tak poskytli celkem 66 klientům 
v rámci 2161 intervencí.

SPOLEČNÁ VENČENÍ

Nic naplat, když máte psa a nevidíte, čelíte problému, jak mu umožnit 
dostatečný výběh a hru s ostatními psy, aniž byste riskovali, že o něj 
přijdete. Pes je živý tvor a navzdory výbornému přivolání se každému může 
stát, že se nechá pohltit hrou a přítomností psích kolegů, a na chvíli se 
zapomene vrátit. Vám pak nezbývá než se vnitřně zklidnit a věřit, že vám 
nezmizel navždy. 

Abychom těmto stresovým 
situacím zamezili, organizujeme 
společná venčení. Zpravidla 
ovládneme venčiště na Kraví 
Hoře, a za dohledu vidících 
pracovníků, průvodců nebo 
pečovatelů ŠpVVP bedlivě 
střežíme psí miláčky našich 
klientů.



Zatímco řádí, my máme příležitost si jen tak popovídat. A v těchto 
chvílích přichází ty nejlepší nápady a náměty na různé aktivity, 
nejupřímnější zpětná vazba a vyjádření různých přání.

OSVĚTA aneb VRHÁME SE DO SVĚTA

Propojování světa vidících a nevidomých lidí má smysl. Zjistíte totiž, 
že ty světy nejsou dva, ale jeden. Je dost velký na to, aby pojal 

všechny.

Často je to naopak než by člověk řekl. Jako vidící vlastně nevidím, nebo 
mi spoustu věcí uniká. Oči zastíní obavy a předsudky, že s člověkem, 
který se na mě nedívá přece nelze normálně komunikovat.

To byl důvod vzniku projektu UVIDÍME, který se v roce 2016 přehoupl do 
své druhé půlky a po skončení finanční podpory NF ČrO Světluška v březnu 
2016, se na zbytek roku osamostatnil. A zdaleka neskončil.

+



O CO JDE?

• Dát prostor k setkávání nevidomých a vidících lidí, v nichž nevidomí 
budou těmi, kteří rozšiřují obzory. 
• Upozornit, že na obou stranách vodítka jsou hodnotné součásti: na 
jedné je roztomilý a atraktivní vodicí pes, na druhé nevidomý člověk, který 
má svou nezpochybnitelnou hodnotu. 
• Odbourat často pevně postavenou rovnici v hlavách vidících, ale 
i nevidomých o tom, že: nevidím = vedu méně hodnotný, zcela závislý, 
a víceméně nešťastný život. 
• Ukázat pravdu. Totiž, že nevidomý člověk je stejný jako vidící. Je mu 
zcela rovnocenný, přestože jej jeho handicap vždycky bude omezovat. 
Paradoxně ale může být často mnohem šťastnější a vyrovnanější než 
kdokoli z nás. 
• Dopřát každému dostatek informací o tom, jak oslovit člověka 
s handicapem a jak mu pomoci. 



Vycházíme z toho, že:

1. Nejefektivnějším způsobem, jak si něco zapamatovat je si to ZAŽÍT. 
Šli jsme tedy cestou sebezkušenostních zážitkových seminářů 
JINÝM POHLEDEM, interaktivních besed a diskusních setkání s 
nevidomými lidmi o tom, jaký konkrétní význam má pro ně vodicí pes, a
jak se jim žije, když nevidí; 
Hledali jsme nejrůznější způsoby prezentací při akcích pro širokou 
veřejnost i při těch soukromých pro různé firmy nebo školy. 

2. Nejlepším mluvčím o životě se 
zrakovým postižením je ČLOVĚK 
SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM. 

Zapojili jsme ty, kteří mají co říct, a 
chtějí to říct. V roce 2016 to byli Petra 
Bezáková s vodicím psem 
Chopperem, Veronika Höklová s 
Brendou, Jan Balák s Nancy a 
Ondřej Zmeškal s Blackem. 
Děkujeme za jejich odvahu jít často s 
kůží na trh.

3. Nejlepším přesvědčovacím prostředkem je KONKRÉTNÍ DŮKAZ:
Našim nevidomým kolegům jsme při pohybu v prostoru, kde se 
konal seminář nebo beseda, samozřejmě pomáhali. Ale jen tam,
kde to bylo nezbytně nutné. Dali jsme prostor jejich 
samostatnosti a práci s vodicím psem tak, aby obojí náležitě 
vyniklo



Nevidomý člověk byl rovnocennou polovinou lektorského týmu, 
často (čím dál více) i samostatným lektorem. Nevidomí kolegové 
hravě zvládli zaujmout jakoukoli skupinu lidí svým autentickým 
přístupem k tématu. 
Nevidomí kolegové neměli problém otevřeně mluvit o tom, co je a co
už není reálné v jejich životě. O tom, co zvládnou a co už ne. Jak vidí 
či nevidí, jaký je jejich životní příběh, a co pro ně skutečně znamená 
vodicí pes.  

4. Nejlepší odměnou je pozitivní ZPĚTNÁ VAZBA

Čím dál víc si všímáme, že Brno se mění. Je více přátelské k 
nevidomým lidem, mnozí už ví jak pomáhat, chápou, že „toho psa si 
nemůžu pohladit, protože pracuje a potřebuje se soustředit“.

Překvapilo mě to, že když člověk přijde o jeden smysl (zrak), zavřením očí, jak během 

pár vteřin se mu ostatní smysly tolik zlepší. Jak jsem to okolí úplně jinak vnímala, slyšela 

jsem to co normálně neslyším a cítila jsem, to co normálně necítím. Míša, stewardka 

RegioJet 

Pre všetkých je dobré vedieť, že 

medzi nami toľko rozdielov nie 

je. Všetci máme city, pocity, 

myšlienky a je na nás, ako sa 

postavíme k problémom, ktorým 

musíme počas života čeliť. Je 

dobré, ak si vieme a chceme 

vzájomne pomôcť, nech už sú tie 

problémy akékoľvek. Zuzana

To, že jsme si mohly promluvit s Peťou, bylo určitě 

přínosné. Svými odpověďmi na naše otázky nám popsala, 

co každý den prožívá a přesně vyjádřila své pocity. Je to

každopádně jiné, než když si o tomto problému člověk 

přečte v různých publikacích a vše zná jenom 

teoreticky.Studentka VOŠ evangelické Brno

Všichni si na ulici všimnou nevidomého člověka, ale málokdo 

si někdy skutečně vyzkoušel, jaké to je mít poruchu zraku. 

Studentka VOŠ evangelické Brno



Téma zrakového postižení a soužití s vodicím psem jsme 
v různých formách přinesli mezi žáky, studenty, zaměstnance 
organizací a firem, ale i širokou veřejnost:

Školy: MŠ a ZŠ Prštice, MŠ a ZŠ Vysoké Popovice, ZŠ Hanušovice, ZŠ Úvoz, ZŠ 

Rosice, SŠ knihovnická, VOŠ knihovnická Brno, VOŠ sociální Brno, Veterinární a 

farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně,  ISC – Mezinárodní 

studentský klub MU Brno, Fakulta sportovních studií MU Brno.

Organizace: Sdružení Práh, Středisko 

volného času Lužánky, Knihovna 

Jiřího Mahena v Brně - pobočka Starý 

Lískovec a Knihovna Na Křízovatce, 

Společenské centrum KARAS, 

Městská knihovna Břeclav, 

TyfloCentrum Prostějov, obyvatelé 

obce Hlína, děti z příměstského tábora 

Plaváčci.

Firmy: DELOITTE, HOYA Lens CZ a.s., HILLS Pet Nutrition Inc., Marks and Spencer 

Brno – Olympia.

Zážitkové semináře JINÝM POHLEDEM: MŠ 

Libhošť, VOŠ sociálně právní Brno, pečovatelé Školy 

pro výcvik vodicích psů, stewardi firmy RegioJet a. s.

Prezentace: SONS Blansko, Majáles VFU Brno, Brněnský Majáles 2016, Mezinárodní 

hudební přehlídka pro zrakově postižené děti a mládež Tmavomodrý festival, Bílý den - 

Hamry u Plumlova, Mariánské léto Brno, Letní den firmy Home Credit a. s.,  Hvězdárna 

a Planetárium Brno, Den bez aut v Brně (program Městské policie Brno), Koncert 

zpěvačky Lenny, Dny mobility Brno, Doprava a handicap (program Městská policie 

Brno). Rozhovor s nevidomou klientkou Petrou Bezákovou v pořadu Silný kafe 

brněnského rádia Kiss Hády a rozhovor pro IDNES.cz , besedy nevidomého klienta 

Ondřeje Zmeškala pro veřejnost o zdolání maratonu na Velké čínské zdi - v restauraci 

Železná růže ,v café Práh, a pro zaměstnance firmy Home Credit a. s. při akci „My 

talks“.



OSVĚTA V ČÍSLECH:

V roce 2016 jsme osvětě veřejnosti věnovali celých 152,5 hodin. 
Z toho nám 77,5 hodin zabraly besedy na téma „Význam vodicího psa 
v životě nevidomého člověka“, 60 hodin prezentace při různých
příležitostech a 15 hodin zážitkové semináře JINÝM POHLEDEM. 

Celkem jsme uskutečnili celkem 72 osvětových aktivit (44 besed, 
8 zážitkových seminářů JINÝM POHLEDEM a 18 prezentací).

Z JAKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ 
JSME ČERPALI?

finanční prostředky Jihomoravského kraje; 
dotace pro Jihomoravský kraj ze státního rozpočtu MPSV; 
rozpočet statutárního města Brna na rok 2016; 
příjmy od firemních i individuálních dárců.  

V roce 2016 byly z těchto zdrojů částečně hrazeny: 

Náklady na výcvik vodicích psů: Uran, Brixie, Yessica, Bert, 

Bekim, Ami. 

Příspěvky na léčbu vodicích psů: Hasan, Vamp, Connie, 

Giacomo, Clea, Cejl. 

Krmení pro pensionované staré vodicí psy: Bilbo, Galadriel, 

Coletta, Asta.

VODICÍ PES, z.s. provozuje 
veřejnou sbírku formou transparentního bankovního 
účtu, sbírkových pokladniček, DMS a prodejem 
reklamních předmětů.



DĚKUJEME TĚMTO 
DÁRCŮM:

Kromě níže uvedených jmen patří náš vděk také všem anonymním dárcům 
a přispěvatelům do pokladniček veřejné sbírky.

Adramanovská Sandra 

Albatros Media a.s. - JUDr. 

Lukáš Jansa a kolektiv (za 

prodané tituly Internetové 

právo) 

Apeltauer Tomáš 

AREMA, s.r.o. 

AUTHENTICA, s.r.o. 

Balák Jan 

Bednářová Hana 

Beránková Petra 

Bergman Christine 

Boček Miroslav 

Boleček Petr 

Cifrák Bronislav 

Cinert Tomáš 

Čermáková Michaela 

Česká pojišťovna a.s., 

Nadace GCP 

Manželé Dedkovi 

Dixons Retail SSC s.r.o. 

Doležalová Lenka 

Donaťák Vladislav 

Dostál Jaroslava 

Dušková Stanislava 

Edwards Services, s.r.o. 

GEFCO Česká republika 

GEIS CZ 

Heikenwälder Jakub a kolegové 

Hellebrand Radek 

Hoférek Tomáš, Ing.  

Horáková Jana 

Chamula Matúš 

Jašáková Tereza 

LENNY (Filipová Lenka) 

Haluza Pavel 

Havelka Jan, Ing. 

Investice Strategie Management, s.r.o. 

Kloučková Světlana 

Kočicová Pavlína 

Kofroň Production and Andvertisement, s.r.o. 

Krčmářová Romana  

Krejčí Jiří 
Kroupa Emil 

Lehoučka Radek 

Malá Jitka 

Marek Miroslav 

Marks and Spencer 

Mazour Tomáš 

Miklín Jakub 

Mrázková Pavla 

Musil Dobroslav, Ing.  

Nadace ČEZ 

Nosek Jiří 
Obchodní akademie Brno 

Petráš Ivo, Ing.



Pitra Bedřich 

Polák Lubomír 

PRO.MED.CS Praha, a.s. 

Pupík Petr 

Rákosník Luboš 

Repistáková Petra 

Sackmauer Pavel  

Severová Irena 

Simply You Pharmaceuticals, a.s. 

Sláma Rudolf 

Svačina Petr 

Svoboda David 

Svoboda Martin

Stolařová Marta 

Šafránek Jiří 
Ščerbová Eva 

Šembera Radek 

Škrdlová Renáta 

Švarc Josef 

Tobolová Jana, Mgr.  

TIC Brno – výtěžek z akce „Dobročinná polévka“

USU Software 

Vacek Miloš 

Vašková Lenka 

Velflová Romana 

Viktorin Jan 

Zapletal Petr 

Za materiální dary či zdarma poskytnuté služby děkujeme:

Opluštil Radim (krmení pro vodicího psa v Penzionu pro staré vodicí psy), Umístění 

pokladniček veřejné sbírky: Knihkupectví ACADEMIA Brno, Knihkupectví 

KANZELSBERGER Brno, Dopravní podnik města Brna, a.s., LUMIOPTIC Oční 

optika Brno, prodejna MY FOOD – Galerie Vaňkovka Brno. 

Focení a grafické práce – Radek Kubák, Andrea Láníčková Klašková. 

Focení při akcích VODICÍ PES, z.s. - Jana Modlitbová, Adam Staveník, Adam 

Novák. 

iLikepet s.r.o. - krmení a pamlsky značky Ilikepet. 

CZ ANIDIS, s.r.o. - dary na soutěž vodicích psů „Cesta ve tmě“ 

Studenti Odborného učiliště a Praktické školy na ulici Lomená v Brně – výroba 

perníkových medailí na soutěž vodicích psů „Cesta ve tmě“.  

ISC – studenti v programu Erasmus na MU Brno – krmení a pamlsky pro štěňata. 

VODÁK SPORT, Jan Šťastný – zapůjčení areálu pro akce s nevidomými klienty. 

Restaurace Železná růže – zdarma pronájem salónku a poskytnutí občerstvení pro 

akce s nevidomými klienty, a na besedu klienta O. Zmeškala pro veřejnost o 

maratonu na Velké čínské zdi.  

Café Práh – zdarma pronájem kavárny na besedu klienta O. Zmeškala pro veřejnost 

o maratonu na Velké čínské zdi.  

LENNY (Filipová Lenka) – podpora světa nevidomých lidí, propagace v rámci 

brněnských koncertů. 



PŘÍJMY A VÝDAJE 2016

NÁKLADY v roce 2016: 1.637.857,62 
VÝNOSY v roce 2016: 1.898.886,04 
Z toho: 

rozpočet statutárního města Brna: 196.000 
Jihomoravský kraj – odbor  sociálních věcí: 413.000 
Jihomoravský kraj – prostředky státního rozpočtu MPSV: 69.590 
Nadační příspěvky (Nadace ČEZ, Nadace GCP): 96.750,00 
přijaté dary: 744,332,29 
DMS: 24.372,00 
sbírkové pokladničky: 33.355,00 
prodej reklamních předmětů: 21.775,00 
úroky: 135,25 
ostatní výnosy: 299.576,50 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:  261.028,42



Za tím vším stojí  konkrétní LIDÉ

Hana Prchalová  
sociální pracovnice, statutární zástupce VODICÍ PES, z.s.

Naše vedoucí a statutární zástupkyně – předsedkyně. Bez ní by 

naše organizace nevznikla, ani nepokračovala. Má zodpovědnost, 

rozhoduje, a zasahuje tam, kde si její podřízené neví rady. Má 

velkou trpělivost. Jedná s klienty, zapojuje se do aktivit, nebo je 

sama vede a organizuje.

Mgr. Lenka Pláteníková 
sociální pracovnice, PR a fundraiser 

Je kontaktní osobou pro klienty. Vymýšlí, vede a organizuje 

aktivity, ptá se na názory a potřeby klientů. Do podoby a 

nabídky služby pak zahrnuje nejen tato přání a názory, ale také 

klienty samotné. Klientům se věnuje individuálně i skupinově. 

Je kontaktní osobou pro dárce a veřejnost. Hledá možnosti pokud možno neotřelé 

spolupráce s firemními i individuálními dárci. Vyhledává finanční zdroje v oblasti dotací 

a nadačních příspěvků. Propaguje činnost spolku, život se zrakovým postižením a 

principy práce vodicích psů na veřejnost a věnuje se tak osvětě. 

Je autorkou této dlouhé výroční zprávy. 

Ladislava Dvořáková 
administrativní pracovnice 

pracovnice v sociálních službách

Jedná s klienty a aktivně se zapojuje do nabídky. Je zpravidla 

prvním členem týmu, který konzultuje nápady rodící se v hlavě její 

kolegyně. Těm dobrým pak pomáhá na svět. Je informačním 

zdrojem jak pro klienty, tak také pro veřejnost. 

Má na starosti také méně atraktivní část služby - vede příslušnou dokumentaci 
související s poskytovanými službami, administrativu, zpracovává podklady pro 

účetnictví, eviduje hmotný a nehmotný majetek spolku.



SLOVO NA ZÁVĚR

Jak vidíte, rok 2016 byl plný změn a nových nápadů. Za jejich realizaci 
děkujeme mnoha z vás, kteří nás podporujete jakýmkoli způsobem. 

Celou naší službou se jako červená nit táhne nejdůležitější součást, a tou je 
VZTAH. 
Vztah nevidomého člověka a jeho vodicího psa. 
Vztah nevidomého člověka a těch druhých, se kterými sdílí podobné radosti 
i strasti. 
Vztah s těmi, kteří vidí. 

Největší poděkování tedy patří 
vám, kteří nám pomáháte vytvářet 

jeden svět, ve kterém se tyto 
vztahy stávají radostí a motivací 

vrhnout se znovu do života.

Autorka: Lenka Pláteníková, VODICÍ PES, z.s.




