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Úvod, poslání a cíle

Služba sociální rehabilitace, kterou poskytuje VODICÍ PES, z.s. navazuje na činnost 
Školy pro výcvik vodicích psů (ŠpVVP). Ta se zabývá přípravou budoucích psích 
pomocníků. Systematická podpora spolku začíná v okamžiku, kdy je vodicí pes 
předán do služby zrakově postiženému člověku a trvá po celou dobu soužití této 
dvojice. Je zaměřena na specifické potřeby, které jsou po předání vodicího psa do 
služby aktuální – procvičování práce psa a zdokonalování spolupráce s nevidomým 
člověkem. Nabídku doplňuje zájmovým a vzdělávacím programem, který je 
příležitostí k osobnímu rozvoji i neformálnímu setkávání klientů a pracovníků. 
Rozšiřuje tak možnosti trávení volného času zrakově postižených osob.  
Pravidelná setkávání v brněnské klubovně, možnost konzultovat dotazy se cvičiteli 
ŠpVVP, intenzivně se soustředit na společnou práci v rámci pobytových akcí, 
podporuje vzájemnou důvěru při doprovázení, souhru a porozumění mezi zrakově 
postiženým člověkem a vodicím psem. 
V roce 2015 se podařilo výrazně aktivněji zapojit nevidomé klienty do vytváření 
společného programu. Kromě mnoha inspirativních nápadů na zájmové aktivity a 
poskytování zpětné vazby na proběhlé akce, se někteří uplatnili jako lektoři 
osvětových programů pro veřejnost. Klienti se tak stali rovnocennou součástí služby 
sociální rehabilitace. 

Poslání
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.

Cíle
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.



Změna registrace
Na základě změny občanského zákoníku, který zrušil občanská sdružení, jsme se 
transformovali na zapsaný spolek. Současně jsme oficiálně změnili sídlo organizace. 
Nové údaje jsou:
VODICÍ PES, z.s. 
Rajhradská 396
667 01 Vojkovice.

Programy a aktivity realizované v rámci sociální
rehabilitace v roce 2015

24. dubna: soutěž vodicích psů CESTA VE TMĚ, Blansko

Dvanáctý ročník soutěže „Cesta ve tmě“ v Blansku proběhl opět poslední dubnový 
pátek. Dvacet nevidomých soutěžících se svými vodicími psy zpestřilo atmosféru 
jarního města svou nepřehlédnutelnou přítomností a příjemným soutěžním 
naladěním. Akce se konala pod záštitou starosty Blanska Mgr. Ivo Poláka. Jako 
každý rok byla spolupořadatelem soutěže oblastní odbočka Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých v Blansku. Kromě pracovníků VODICÍ PES, z.s. a 
odborných cvičitelů ze Školy pro výcvik vodicích psů se na přípravě a realizaci 
podíleli také dobrovolníci a průvodci nevidomých klientů.
Soutěž nebývá jen poměřováním schopností a dovedností jednotlivých dvojic, ale je 
také příležitostí k setkání nevidomých lidí mezi sebou a neformálním rozhovorům s 
pracovníky pořádajících organizací. Kromě toho získávají soutěžící konkrétní 
zpětnou vazbu, doporučení na zlepšení spolupráce s vodicím psem a čerstvou 
motivaci ke zdokonalování. 
Kolegové ze ŠpVVP hodnotili nejen konkrétní dovednosti psa, ale také schopnost 
nevidomého pána dávat jasné a vhodně načasované povely, přiměřeně a citlivě 
reagovat na vedení. Jako vždy vyhráli všichni, už jen proto, že se nebáli poměřit 
vzájemně své dovednosti, a vyslechnout si hodnocení cvičitelů. 
Zde jsou tedy nejlepší z nejlepších:
Na 1. místě se umístila paní Jana Votápková s fenkou labradorského retrievera 
Hermínou.
Na 2. místě Jan Mareček s fenkou německého ovčáka Dajan.
Na 3. místě Stanislav Poloprutský s labradorským retrieverem Jimmym.
Vítězům i ostatním soutěžícím gratulujeme.

Děkujeme:
 městu Blansko;
 spolupořádajícím organizacím (SONS Blansko, Bílý klíč porozumění, ŠpVVP 

Brno);



 moderátorce akce PhDr. Zitě Novákové, PhD.;
 za ceny pro vítěze firmám Versele-Laga (Czanidis, s.r.o.), HART OLOMOUC, 

JUKO PETFOOD s. r. o.;
 Za květiny pro vítěze velkoobchodu květin Florex, s.r.o., Brno;
 Za výrobu perníkových medailí studentům Odborného učiliště a Praktické 

školy na ulici Lomená v Brně;
 dobrovolníkům a průvodcům;
 Za fotodokumentaci Lence Bernardové.

Rozhovor s Veronikou Höklovou Předávání cen

Program pro děti Vítězná trojice

4. května – 8. května: Jarní rekondiční pobyt s klienty a jejich vodicími psy,
Brno

V roce 2015 jsme se společně se cvičiteli ze Školy pro výcvik vodicích psů poprvé 
rozhodli pro změnu v organizaci jarního rekondičního pobytu. Tentokrát jsme zůstali 
v Brně a pobyt jsme pojali jako tzv.„příměstský tábor“. Účastnili se jej klienti z Brna a 



okolí, ale také z jiných míst celé republiky. 
Velkoměsto nám poskytlo mnoho specifických situací, které bychom jinde neměli 
možnost procvičit. Kromě toho nabídlo více možností k zajímavému trávení 
společného volného času.
Během dopoledne jsme procvičovali práci vodicích psů podle naplánovaného 
rozpisu. Předem byla dána místa, na kterých jsme mohli nacvičit potřebné 
dovednosti. 
Odpoledne jsme využili k různým aktivitám a k procházkám do blízké přírody, kde 
měli psi možnost volného výběhu. 
Velmi úspěšná byla exkurze na Letiště Brno – Tuřany, kde nám provozní dispečer  
poskytl mnoho zajímavých informací o zákulisí letiště,  provozu, ale také praktické 
informace o průběhu cestování letadlem. 
Přednáška o první pomoci byla interaktivní a prakticky zaměřená. Klienti si mohli 
vyzkoušet potřebné dovednosti a diskutovali nad možnostmi poskytování první 
pomoc při zrakovém omezení. 
Celý pobyt jsme ukončili v jezdecké škole v Řícmanicích. Zde si klienti vyzkoušeli 
jízdu na koních, a společně jsme pobyt zhodnotili u táboráku. 
Příjemné zážitky, posezení, diskuse a procházky upevnily vzájemné vztahy jak mezi 
klienty, tak i s pracovníky obou organizací.
Pobytu se zúčastnilo 12 nevidomých klientů a jejich průvodců. 

Děkujeme:
 průvodcům, zejména studentům z VOŠ sociální v Brně;
 vedení a personálu Letiště Brno – Tuřany a provoznímu dispečerovi panu 

Martinu Poláškovi;
 panu Aleši Vosáhlovi za přednášku na téma poskytování první pomoci;
 Dětské jezdecké škole v Řícmanicích a paní Lence Liškové;
 Domovu mládeže na ulici Čichnova v Brně – Komíně za poskytnutí ubytování 

a stravy.



14. a 15. května: Tmavomodrý festival, Brno

Každoroční mezinárodní hudební přehlídka pro zrakově postižené děti a studenty s 
názvem TMAVOMODRÝ FESTIVAL slavil už 26. výročí. Součástí byl doprovodný 
program, který zahrnoval dvoudenní výstavu kompenzačních pomůcek, setkání 
zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky, prezentaci brněnské Školy pro 
výcvik vodicích psů Milana Dvořáka, a jarmark arteterapeutických dílen. 
VODICÍ PES, z.s. společně se Školou pro výcvik vodicích psů představil službu 
sociální rehabilitace i konkrétní práci vodicích psů. Nevidomí návštěvníci, kteří 
uvažují o pořízení této tzv. zvláštní pomůcky, si mohli chůzi s vodicím psem 
vyzkoušet na vlastní kůži. Zájemcům tak poskytli bližší představu o konkrétní práci 
psa, průběhu i koncepci následné péče.



Letní rekondiční pobyty v Hodoníně a Kroměříži

I. turnus: 20. července - 25. července, středisko speciálních služeb Oáza 
Hodonín 
II. turnus: 27. července - 1. srpna, Domov mládeže Pavlákova, Kroměříž

Také koncepce letních rekondičních pobytů zaznamenala změnu, a jeden ze dvou 
turnusů byl přesunut do Kroměříže. Zde jsme strávili v září roku 2014 příjemný 
víkendový pobyt, a proto jsme se rozhodli využít toto místo i v létě.

První turnus v Hodoníně využili zejména ti, kteří vyznávají tradici a těší se na 
důvěrně známá místa a každoroční setkání s přáteli.
Druhého turnusu v Kroměříži se zúčastnilo mnoho nových klientů s vodicími psy, a 
také těch, kteří jsou nakloněni změnám a výzvám v podobě nových neznámých tras. 
Oba turnusy tak měly svou specifickou a v obou případech příjemně přátelskou 
atmosféru. 

Základem bylo vždy intenzivní procvičování práce psů. Důraz byl kladen na dobrou 
spolupráci psa a člověka, na schopnost správně reagovat na známých i nových 
trasách, na frekventovaných místech v davu lidí, tichých místech nebo tam, kde se 
vyskytuje více překážek. 
Pobyt ale není jen o práci. Je prostorem pro neformální setkání, vzájemné sdílení 
zkušeností, výměnu novinek a zážitků nejen s vodicím psem. V Kroměříži se zapojilo 
mnoho nových průvodců, kteří společně s klienty vytvořili stmelenou skupinu, která v 
setkávání pokračovala i po skončení pobytu. 
Klienti měli dost prostoru k vyjasnění potřebných dotazů ohledně práce psů a soužití 
s ním. Individuálně i skupinově jsme klienty seznámily také s aktivitami a konkrétní 
nabídkou spolku. Rekondiční pobyty podpořily jistotu samostatného pohybu, orientaci
a důvěru nevidomého člověka v bezpečné vedení psem. 
Zájmová část programu byla v Hodoníně zpestřena speciální exkurzí do Muzea ropy,
přednáškami a praktickými ukázkami situace návštěvy veterinárního lékaře se psem, 
ukázka Dornovy masážní metody, práce tažných psů, apod. Na závěr byla speciální 
olympiáda, kde si klienti poměřovali kromě fyzické kondice i hmat, koordinaci, a 
znalosti z různých oblastí. 
Program v Kroměříži byl zaměřen zejména na poznávání její historie a krásy – 
navštívili jsme Arcibiskupský zámek, Arcibiskupské vinné sklepy, Květnou i 
Podzámeckou zahradu. Velký úspěch měla exkurze do místního mladého a již velmi 
úspěšného Pivovaru Maxmilián.  
Pobytu se zúčastnilo v obou turnusech celkem 30 klientů s vidícími průvodci. 

Děkujeme:
 Oáze Hodonín a Domovu mládeže Pavlákova v Kroměříži za poskytnuté 

zázem;
 pracovníkům Muzea ropy v Hodoníně; 
 manželům Tkadlecovým za zajímavé informace o práci tažných psů; 



 paní Schneider za praktické seznámení s Dornovou masážní terapií pro 
zvířata; 

 pracovníkům Arcibiskupských vinných sklepů a Arcibiskupského zámku v 
Kroměříži;

 Ing. Lence Křesadlové Ph.D. za její poutavé provázení Květnou zahradou v 
Kroměříži; 

 Petrovi Skřičkovi za exkurzi do pivovaru Maxmilián v Kroměříži a prozrazení 
tajemství výroby tohoto výtečného piva;

 všem průvodcům a dobrovolníkům.

Zvláštní poděkování patří panu Ing. Bočkovi, který přispěl na náklady průvodců 
nevidomých klientů na rekondiční pobyt v Kroměříži.

Procvičování práce psů
Procvičování práce psů

Sportovní olympiáda, Hodonín



     Sportovní olympiáda, Hodonín

                      Návštěva Květné zahrady, Kroměříž
 

                      

   

  
Návštěva Arcibiskupského zámku, Kroměříž                    Exkurze do Pivovaru Maxmilián, Kroměříž

   

                      

18. - 20. září: Víkendový rekondiční pobyt v Nedvědici

Víkendový pobyt v září jsme strávili na známém a mnoha klienty oblíbeném místě - 
v nedvědickém hotelu Myslivna. 
Sobotní dopolední procvičování práce psů proběhlo jak ve skupině, tak individuálně. 
Ve skupině trénovali klienti poslušnost svých vodicích psů v přítomnosti ostatních. V 
rámci individuálního procvičování měli možnost pracovat na konkrétních 
dovednostech, a konzultovat dotazy, které jsou pro ně nejvíce aktuální. 
V sobotu odpoledne přijel s interaktivní přednáškou o lese myslivec pan Lanča. 
Klientům i jejich průvodcům téměř tři hodiny poutavě vyprávěl a výklad doprovodil 



mnoha ukázkami dřevin, rostlin, kožešin, ale také živých zvířat – liškou, puštíkem a 
poštolkou. Večer proběhla neméně zajímavá přednáška o kynologické záchranářské 
práci.
Klientům byli v rámci pobytu představeni někteří noví cvičitelé Školy pro výcvik 
vodicích psů.. 
Podzimní víkendový pobyt byl důležitý pro další rozvoj spolupráce nevidomých 
klientů s vodicími psy, ale také pro upevnění vzájemných přátelství klientů mezi 
sebou. 
Pobytu se zúčastnilo celkem 11 nevidomých účastníků a jejich vidících průvodců. 

Děkujeme:
 vstřícnému a trpělivému personálu hotelu Myslivna v Nedvědici;
 průvodcům nevidomých klientů;
 panu Lančovi a paní Marcele Rezkové, že si ve svém volném čase našli čas, a

zrealizovali pro nás zajímavé přednášky. 

  Procvičování práce psů

Procvičování práce psů ve skupině Návštěva myslivce p. Lanči



Pravidelné aktivity

Kromě pobytových akcí probíhaly také jednou za 14 dní pravidelná setkání v 
brněnské klubovně. Střídavě jsme ve spolupráci se cvičiteli Školy pro výcvik 
vodicích psů trénovali práci a dovednosti psích pomocníků, ale také schopnost 
klientů správně se psy pracovat. Setkání spojená s procvičováním práce psů 
proběhla v roce 2015 celkem desetkrát.
Pro klienty jsme připravovali také zájmový a vzdělávací program. Ten z velké části 
reagoval na konkrétní přání, která klienti projevili v rámci individuálního plánování 
nebo při dalších setkáních. 
Už tradičně proběhla tzv. hudební  klubovna. Nevidomý klient Roman Kabelka si 
připravil události, zajímavé informace, společenské a politické souvislosti hudební 
scény roku 1985. 
Aktuální témata z oblasti veterinárního lékařství přiblížila MVDr. Tereza Boltíková. 
Další setkání se týkalo optimální výživy psů v dospělém věku. Tuto problematiku 
osvětlila jedna z pracovnic společnosti Versele – Laga.
Pro milovníky technických inovací proběhla prezentace unikátního hlasového 
softwaru Friendly Vox ve středisku Teiresiás. 
Kulturním zážitkem byla návštěva velmi zdařilého divadelního představení „Přelet 
nad kukaččím hnízdem“ s komentářem pro nevidomé. Organizátorem bylo opět 
středisko Teiresiás. 
Exkurze do VIDA science centra, zábavního vědeckého parku, rozšířila obzory v 
oblasti vědy, ale i přirozených zákonitostí života na zemi. Interaktivní program nám 
připravil zkušený průvodce Boris Janča. 
V rámci Dne otevřených dveří v TyfloCentru Brno, o.p.s., jsme se zúčastnili 
přednášky pana Josefa Konečného, který se zabývá odstraňováním 
architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké. 
Výrazně úspěšným byl seminář přípravy a pečení kváskového chleba. Lektor 
Lubomír Kobéda se tématu věnuje profesionálně, což bylo velmi znát. Seminář vedl s
respektem ke specifickým potřebám nevidomých účastníků, a při předávání informací
využil všech jejich smyslů. Příjemným a chutným výstupem byl bochník voňavého 
chleba, který byl také přesvědčivým důkazem, že naučit se tuto dovednost rozhodně 
stojí za to.
V závěru roku proběhla beseda s panem generálem Emilem Bočkem,  posledním 
žijícím pilotem a veteránem, který sloužil v Anglii za 2. světové války.
Rok 2015 jsme zakončili opět společným vánočním setkáním v klubovně. Kromě 
zhodnocení všech aktivit, jsme klienty seznámili i s plány na příští rok. 
 
V roce 2015 jsme poskytli službu sociální rehabilitace celkem 54 klientům v rámci 
994 intervencí. 



Setkání v klubovně, procvičování práce vodicích psů

   Návštěva generála Emila Bočka

 

          Exkurze do VIDA science centra

Příprava kváskového chleba

      Hudební klubovna



Společná venčení

Mimo pravidelná setkávání v klubovně jsme se s klienty setkávali u společných 
venčení na Kraví Hoře. Psi měli možnost volného výběhu v bezpečném prostředí a 
za dohledu vidícího pracovníka organizace. Byla to také příležitost k neformální 
zpětné vazbě na průběh služby a sdílení nápadů na další společné aktivity. 

22. října: Benefiční večer NEVÍDÁNO

V průběhu roku jsme požádali některé nevidomé klienty o sepsání osobních 
příběhů o soužití s jejich vodicím psem. Vznikly velmi hezké a dojemné články. Ty
jsme zveřejnili na webových stránkách a profilu VODICÍ PES, z.s. na sociální síti 
Facebook. Cítili jsme však potřebu hledat další možnosti, jak s příběhy seznámit více
vidících lidí, kteří díky nim mohou pochopit opravdový smysl práce vodicího psa a 
jeho vztah s nevidomým člověkem. Ideální příležitost přišla záhy. 
Díky navázané spolupráci a přátelství se zpěvačkou Lenny v roce 2014 jsme 
uspořádali benefiční večer NEVÍDÁNO, který byl prostorem k představení těchto 
příběhů, a tedy k přiblížení světa zrakově postižených lidí a jejich vodicích psů. 
Koncert Lenny tento program doplnil, a celou myšlenku tak výrazně podpořil. Příběhy
byly prezentovány jak osobně třemi z našich klientů, tak formou výstavy s 
fotografiemi. Oživením byla také ukázka tvorby nevidomé sochařky Petry 
Voglové. 
Cílem akce bylo odstranit bariéry mezi světem vidících a nevidomých lidí, 
seznámit veřejnost s reálným životem se zrakovým postižením a se smyslem služby 
vodicího psa, který pomáhá na cestě k samostatnosti. 
Své příběhy osobní, poutavou i zábavnou a vtipnou formou přednesly Petra 
Bezáková, Jan Balák a Ondřej Zmeškal. Další příběhy, které byly vytištěny spolu s 
ilustračními fotografiemi nám poskytli Zdenka Stejskalová, Mgr. Eliška Hluší, Jana 
Zlámalová, Petra Marečková, Milena Prskavcová a Ondřej Smejkal. 

Za nadstandardně příjemný večer mnohokrát děkujeme: 
 LENNY (písničkářce, klavíristce, skladatelce) a kytaristovi Ondřeji Fiedlerovi. 

Děkujeme, že vystoupili bez nároku  na honorář a výtěžek ze všech 
prodaných CD věnovali na účel benefice.

 Café Práh za zapůjčení sálu k realizaci akce.
 Hotelu AVANTI  za ubytování hostů.
 Firmě ROsound za zapůjčení profesionální techniky k ozvučení akce.
 Mgr. Romanu Kabelkovi za ozvučení průběhu benefičního večera.
 Andree Láníčkové Klaškové a Zdenkovi Borýskovi za grafické práce.
 Janě Modlitbové a Adamu Staveníkovi za pořízení fotodokumentace.
 Martinu Strečanskému za tvorbu videospotů. 



 Petře Voglové za poskytnutí svého sochařského díla. 
 Sociálně - terapeutické a chráněné dílně HapAteliér TyfloCentra Brno, o. p. s. 

(Mgr. Petr Sýkora, PhD.) za výpal některých sochařských výrobků.
 Dobrovolníkům, kteří se významně podíleli na přípravě i realizaci akce: 

Naděžda Brzobohatá, Tereza Kozderová, Soňa Záškodová, Ivana Losertová, 
Martin Strečanský a Jaroslav Skácel.

Výtěžek večera byl využit:
 jako příspěvek ve prospěch zrakově postižených klientů na pořízení vodicích 

psů, a na výdaje související s péčí a službou vodicích psů;
 na aktivity pro zrakově postižené klienty;
 na příspěvky v projektu Patronát štěněte a Pension pro staré vodicí psy.

 



Osvěta veřejnosti

Osvětové aktivity pro vidící veřejnost v roce 2015 zahrnovaly: 
 Interaktivní besedy na téma „Význam vodicího psa v životě nevidomého 

člověka“.
 Sebezkušenostní zážitkové semináře „JINÝM POHLEDEM“.
 Prezentační aktivity pro veřejnost.

Díky podpoře Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška jsme v 
roce 2015 realizovali projekt s názvem UVIDÍME. Ten odstartoval koncepci besed, 
prezentací a zážitkových seminářů, jejichž cílem bylo přesunout zájem vidící 
veřejnosti od vodicího psa jako atrakce k životu se zrakovým postižením a k 
nevidomému člověku. Vyšší informovanost a osobní zkušenost podpořily vidící 
veřejnost ve volbě adekvátního přístupu a pomoci lidem s těžkým postižením 
zraku. Přispěly k otevřenosti a přijímání handicapovaných spoluobčanů jako 
rovnocenných partnerů. Šíření osvěty tak zpětně ovlivňuje pozitivní zkušenost 
nevidomých lidí v kontaktu s vidící veřejností. 
Velmi podstatnou součástí projektu bylo aktivní zapojení nevidomých klientů jako 
lektorů a prezentujících osob. V projektu se uplatnily Petra Bezáková s vodicím psem
Chopperem a Veronika Höklová s vodicím psem Brendou. Obě postupně realizovaly 
některé aktivity samostatně. Na základě zkušeností a zpětné vazby účastníků akcí 
jsme vytvořily ucelenou koncepci a strukturu jednotlivých aktivit.
Důležitou součástí bylo propojení s fundraisingovými aktivitami. Firemním 
dárcům jsme nabídli besedy a zážitkové semináře pro jejich zaměstnance. Podpořili 
jsme tak otevřenost potenciálních zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zrakovým
postižením. 
Samotné lektorky si osvojily prezentační a lektorské dovednosti, zvýšily si 
kompetence týkající se samostatnosti a zodpovědnosti, organizační schopnosti a 
pracovní návyky. 

Besedy na téma „Vodicí pes ve službě člověku“ proběhly:
 na základních školách Střelice u Brna, Židlochovice, Bílovice nad Svitavou, 

Prštice, Vysoké Popovice, Rajhrad, Šlapanice u Brna a v Drnholci;
 na středních školách: SŠ veterinární Brno, SŠ Kamenomlýnská Brno, 

Gymnázium Boskovice, SŠ knihovnická Brno;
 na vyšších odborných a vysokých školách: VOŠ obchodní Brno, VOŠ sociální 

Brno, VOŠ knihovnická Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
Vysoké učení technické v Brně;

 v organizacích: Unie neslyšících Brno, Krajský úřad JMK Brno, Sdružení Práh,
SVČ Lužánky, Knihovna Jiřího Mahena v Brně - pobočka Starý Lískovec, 
Společenské centrum KARAS, UNIKACentrum Karviná, ÚSP Chrlice, Kafira, 
z.s.;

 pro obyvatele obce Hlína, studenty tyflopedie Sechuan (Čínská lidová 



republika), rodiny s dětmi v Salesiánské oratoři v Brně, obyvatele obcí s 
názvem Vojkovice, zrakově postižené děti na táboře ve Veverské Bitýšce, děti 
z příměstského tábora Plaváčci, návštěvníky Zoologické zahrady Brno;

 pro firmy: DELOITTE, HOYA Lens CZ a.s.

Zážitkové semináře JINÝM POHLEDEM: 
Celkem proběhlo 13 zážitkových seminářů „JINÝM POHLEDEM“. Prostřednictvím 
osobní zkušenosti účastníků přiblížily život s těžkým postižením zraku. Odlišně se na 
svět kolem podívali studenti VOŠ evangelické v Brně, studenti a zaměstnanci Fakulty
stavební VUT Brno, pečovatelé Školy pro výcvik vodicích psů, stewardi společnosti 
Student Agency, a zaměstnanci firmy PPG Industries, s.r.o.

Prezentační aktivity:
Byli jsme součástí těchto akcí:

 Mezinárodní hudební přehlídka pro zrakově postižené děti a mládež 
Tmavomodrý festival;

 Bílý den, Hamry u Plumlova;
 Oslavy výročí založení Škol pro nevidomé a slabozraké v Brně; 
 Voříškiáda, Brno;
 Medical fair Brno – veletrh zdravotnické techniky a zdraví;
 Černovické sdružení: Májový jarmark
 Benefiční večer u cimbálu, Žebětín: prezentace pro návštěvníky akce. 
 Dobročinná polévka: prezentace a sbírka v rámci akce Vánoční trhy v Brně.
 Vánoční baby párty – prezentace a oficiální přijetí daru od firmy I like pet.

Specifickou formou prezentace a osvěty byl výše zmíněný benefiční večer 
NEVÍDÁNO. Nevidomí klienti aktivně spolupracovali na jeho přípravách i samotné 
realizaci. Návštěvníci získali reálnou představu o vztahu mezi člověkem a jeho 
vodicím psem a o smysluplnosti této služby.

V roce 2015 jsme uskutečnili celkem 42 osvětových aktivit.

   VOŠ knihovnická, Brno



  Krajský úřad JMK, Brno

Zážitkové semináře

Financování

Aktivity sociální rehabilitace byly v roce 2015 hrazeny z finančních prostředků 
Jihomoravského kraje, z dotací pro Jihomoravský kraj ze státního rozpočtu MPSV a z
rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015.
Zdroji pro náklady související se službou vodicích psů byly rovněž příjmy od dárců 
jak z podnikatelské tak soukromé sféry. VODICÍ PES, z.s. provozuje veřejnou sbírku 
formou transparentního bankovního účtu, sbírkových pokladniček, DMS a prodejem 
reklamních předmětů. V roce 2015 byly z těchto zdrojů částečně hrazeny chybějící 
náklady na výcvik vodicího psa George od Býčí skály, příspěvek na léčbu vodicího 
psa ve službě (Clea od Býčí skály), krmení pro staré vodicí psy (Bilbo, Coletta, 
Galadriel, Emir). 



Dárci v roce 2015

Děkujeme všem firemním i individuálním dárcům za jejich štědrost. Také děkujeme 
všem anonymním dárcům a přispěvatelům do pokladniček veřejné sbírky. 

Antoszyková Pavla Mitrenga Jan
ANET Advanced Network  s.r.o. Morský Ondřej
Apeltauer Tomáš Mrázková Pavla
AREMA Musil Dobroslav
Ateliér A Brno s.r.o. OA Brno Kotlářská
Balák Jan Páleš Jan, MUDr. 
Bednářová Hana Persa, a. s. 
BENEFIČNÍ VEČER u cimbálu, Žebětín Petráš Ivo
Blecha Ondřej Pitra Bedřich
Boček Miroslav Pöpperlová Alena
Bočková Sylva PPG Industries, s.r.o.
Čermáková Michaela Procházková Věra
Černá Alena PRO.MED.CS
Česká pojišťovna a.s., odbor Správy 
životního pojištění

Pupík Petr

Dedek Milan REAKCE s.r.o. 
Dočkálek Jan Rákosník Luboš
Doležalová Lenka Repistáková Petra
Donaťák Vladislav Reslová Marcela
Dušková Stanislava Rudolf Roman
E.ON Česká republika. s.r.o. Severová Irena
LENNY (Filipová Lenka) Simply You Pharmaceuticals a.s.
Franče Irena Sláma Rudolf
Haluza Pavel Smilek Miroslav
Havelka Jan Svačina Petr
Hoférek Tomáš Statutární město Brno, ÚMČ Brno – střed
Investice Strategie Management Strýčková Sylvie
Jaška Lukáš Stolařová Marta
Jeremiáš Pavel Studeničová Hana
Kafková Jarmila Šrom Pavel
Kellnerová Dana Švarc Josef

Kočicová Pavlína Taclová Anna

Kovalová Miluše Tera Zdeněk

Krejčí Jiří Tobolová Jana

Krejčí Václav USU Software



Kukla Zdeněk Vacek Miloš

Lukeš Michal Vaníčková Vanda

Malá Jitka Viktorín Jan

Marek Miroslav Vintr František ml.

Matějková Veronika Zapletal Petr

Mazour Tomáš Zdražil Tomáš

Miklín Jakub Žďárská Zuzana

Podpora formou materiálních darů či zdarma poskytnutých služeb

 Umístění pokladniček veřejné sbírky: Knihkupectví ACADEMIA, Knihkupectví 
KANZELSBERGER, Dopravní podnik města Brna, a.s., LUMIOPTIC Oční 
optika, ALBERT Tkalcovská, Brno.

 Focení a grafické práce – Radek Kubák, Andrea Láníčková Klašková, Zdeněk 
Borýsek, Petra Skoumalová.

 Focení při akcích VODICÍ PES, z.s. - Jana Modlitbová a Adam Staveník.
 iLikepet s.r.o. - krmení a pamlsky značky Ilikepet.
 Student Agency: uveřejnění článku v časopise Žlutý a reklamních spotů 

v autobusech;
 Poradenství v oblasti PR a fundraisingu - Michaela Lišková Gálíková.



Příjmy/výdaje

NÁKLADY v roce 2015    965.426,11

VÝNOSY v roce 2015 1.125.461,36

Z toho: rozpočet statutárního města Brna   136.000,00

Jihomoravský kraj – odbor  sociálních věcí   116.000,00

Jihomoravský kraj – prostředky státního 
rozpočtu MPSV

  120.900,00

Příspěvek nadačního fondu Českého 
rozhlasu na projekt „UVIDÍME“

   25.000,00

             přijaté dary   586.353,00

             DMS    23.028,00

             sbírkové pokladničky    54.604,00

             prodej reklamních předmětů    15.640,00

             úroky          45,89

            ostatní výnosy    47.890,47

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ   160.035,25



LIDÉ 

Hana Prchalová – sociální pracovník, statutární zástupce
VODICÍ PES, z.s.

Vede organizaci VODICÍ PES, z.s. a zodpovídá za chod služby. Jedná s klienty při 
aktivitách, vede a organizuje akce sdružení.

  Mgr. Lenka Pláteníková – pracovník v sociálních
službách, PR pracovník a fundraiser.

Jedná s klienty, vede a organizuje pro ně aktivity, individuálně i skupinově plánuje 
postup poskytování služeb.
Vyhledává finanční zdroje pro zajištění sociálních služeb, je zodpovědná za 
získávání finančních a hmotných darů, pracuje se stávajícími dárci. 
Prezentuje sociální služby na veřejnosti,vyhledává nové možnosti prezentace spolku,
a provádí osvětu veřejnosti.

Ladislava Dvořáková – administrativní pracovník,
pracovník v sociálních službách pod dohledem sociálního

pracovníka.
Jedná s klienty, informuje je a také veřejnost o realizovaných službách. Účastní se 
akcí pro veřejnost a pro klienty. Vede příslušnou dokumentaci související s 
poskytovanými službami, zpracovává podklady pro účetnictví, eviduje hmotný a 
nehmotný majetek sdružení.



Poděkování

Srdečně děkujeme našim dárcům, přátelům, i dobrovolníkům. 
Díky vám proběhl rok 2015 příznivě a bylo naplněno naše poslání. 
Děkujeme za to, že jste přispěli jakoukoli částí do mozaiky, jež společně skládáme 
těm, kterým nebylo dopřáno dívat se na svět zrakem. 
Přesto můžeme napomoci, aby jejich život naplnila nejen přítomnost čtyřnohého 
průvodce na cestě k samostatnosti, ale také blízké a přátelské lidské vztahy.


