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SLOVO NA ZAČÁTEK...

Rok 2017 přinesl nové zkušenosti v práci s lidmi, nejen těmi nevidomými. 
Potvrdilo se nám (a od té doby nepřestává), že práce s veřejností má
obrovský význam a přesah do sociální práce s nevidomými klienty.
Považujeme ji za neoddělitelnou součást.

Odstartoval nový projekt Veď mě ve tmě. Je o hledání společného
prostoru pro lidi vidící i nevidomé; 
Zjistili jsme, že aktivita a zapojení nevidomých lidí do procesu sociální
služby je zásadní pro její úspěch; 
Příběhy nevidomých lidí jsou inspirující. Je dobré je využít.

Nikdy nekončícím úkolem
zůstává: naučit se dobře
spolupracovat se svým

vodicím psem, důvěřovat si,
vnímat jeho vedení a náznaky,
a zodpovědně spolupracovat

na bezpečném pohybu a
orientaci.



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



NÁŠ ROK 2017

Mimo brněnskou klubovnu probíhaly výlety, rekondiční pobyty a soutěže 

LEDEN: Haptická výstava sochařského díla Jaroslava Horejce
aneb menší kulturní výlet do Prahy

Praktické informace: 
Termín: 27. ledna 2017 

Místo: Dům u Kamenného zvonu v Praze na Staroměstském náměstí 

Účastníci: byla to akce silně komorní, ale rozptyl míst, odkud jsme přijeli to zcela

vynahradil. 

Výstava J. Horejce byla koncipována tak, aby si svůj program užili jak vidící

návštěvníci, tak nevidomí.  

V gotické kapli byly zastoupeny Horejcovy bronzové plastiky a reliéf, repliky

dekorů vybraných děl a vzorky sochařských materiálů. 

Průvodkyně Lucie Haškovcová z Galerie hlavního města Prahy nás provedla

objektem Domu u Kamenného zvonu. 

Součástí prohlídky byly i sklepy, které se rozkládají pod Staroměstským

náměstím. 

Co jsme zažili:



Zimní, ale přesto prosluněné Staroměstské náměstí; 

Útulný a historií dýchající Koncertní sál s teplou kávou a občerstvením; 

Vlídné přijetí, nadšený a motivující přístup pracovnic Galerie hlavního města

Prahy, kteří výstavu i doprovodný program nabízeli vidícím i nevidícím

návštěvníkům. . 

DUBEN: 14. ročník soutěže vodicích psů CESTA VE
TMĚ, Blansko

Co a koho oceňujeme:

Praktické informace: 
Termín: 21. dubna 2017 

Místo: ulice Zámek před ZUŠ Blansko 

Účastníci: 19 nevidomých soutěžících s vodicími psy, jejich průvodci,

přátelé, dobrovolníci, pečovatelé a organizační pracovníci SONS Blansko,

ŠpVVP Brno, VODICÍ PES, z.s. 

Moderátorka: Zita Nováková



Co jsme zažili:

Jaké to je orientovat se s vodicím psem v cizím městě na trase, kterou předem

neznáte. 

Nevidomí soutěžící si odnesli jasnou zprávu o silných a slabých stránkách

spolupráce s vodicím psem. 

Zažili jsme napětí před slavnostním vyhlášením výsledků a radost z ocenění

všech účastníků; 

Přátelská a inspirující setkání s nevidomými lidmi a jejich vodicími psy, ale i s

vidícími průvodci, dobrovolníky, přáteli a kolemjdoucími.  

Ocenění v podobě štědrých cen od sponzorujících firem a konkrétní rady

cvičitelů do další spolupráce s vodicím psem. 

A toto je vítězná trojice: 
1. místo: Jana Votápková s fenkou labradorského retrievera Hermínou. 
2. místo: Jan Balák s fenkou německého ovčáka Nancy.  
3. místo: Petra Bezáková s flat coated retrieverem Chopperem.

" Jsem z Příbrami, což je pro mě k

vám hodně z ruky. Pravidelně se ale

účastním vaší soutěže Cesta ve

tmě. Je mezi váma krásně - bezva

lidi, nádherně zorganizovaná soutěž
i doprovodný program. Vím, že to

vše dá dost práce, a proto vám moc

děkuji. S úctou k vám Jana s Mínou"

Co a koho oceňujeme:
záštitu města Blanska pod vedením starosty Mgr. Ivo Poláka; 

spolupráci pořádajících organizací (SONS Blansko, ŠpVVP Brno); 

neúnavné moderování paní Zity Novákové; 

ozvučení akce Romanem Kabelkou, který zároveň soutěžil se svým vodicím psem

Edisonem.  

štědré ceny od firem: CZ ANIDIS, s.r.o.; Henry Schein s.r.o.; I like pet, Pet center,

REMI GROUP s.r.o.  



krásné  květiny pro vítěze od firmy Florex s.r.o. 

finanční dary od Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Boskovice; VPO OKNA

Blansko, s.r.o. 

průvodce nevidomých účastníků z firmy Synthon, s.r.o. Blansko;  

perníkové medaile vyrobené studenty Odborného učiliště a Praktické školy na ulici

Lomená v Brně; 

fotodokumentaci od fotografa Adama Nováka; 

přiblížení pohybu a orientace poslepu pro návštěvníky děkujeme kolegyním z

brněnskéhoTyfloservisu Brno, o.p.s.  

všechny dobrovolníky a průvodce z VOŠ sociální v Brně. 

REKONDIČNÍ POBYTY 2017

KVĚTEN: Jarní rekondiční pobyt v Brně,
aneb „příměstský“ tábor

Praktické informace: 
Termín: 15. - 19. května 2017 

Místo: klubovna v Brně – Pisárkách a centrum města Brna 

Účastníci: 8 nevidomých klientů z Brna i různých koutů ČR+ průvodci a dobrovolníci,

3 odborní cvičitelé ze ŠpVVP Brno a 1 pracovnice VODICÍ PES, z.s.  Zájmových

odpoledních a večerních aktivit se účastnili také další nevidomí klienti. 



Co jsme zažili:

Nevidomí účastníci díky procvičování a konzultacím zjistili, co při spolupráci s

vodicím psem funguje, kde mají případné slabiny, zdokonalili se, posílili vzájemný
vztah a důvěru s vodicím psem.

Vyměnili si mezi sebou řadu zkušeností, rad a motivovali se navzájem ke

zdokonalení práce s vodicím psem.

Průvodci a dobrovolníci nahlédli pod pokličku života se zrakovým postižením a

soužití s vodicím psem.

Vstřícné a štědré přijetí v restauraci Železná růže, která nám poskytla kromě

zázemí i „malé“ občerstvení v rámci úvodního setkání účastníků;

Příjemné zchlazení v kasematech na hradě Špilberk.

Zopakovali a získali jsme plno informací o dávné i nedávné historii města Brna.
Objevili jsme ponuré prostory nedávno otevřené Káznice na Cejlu v Brně s

atmosférou nesvobody minulého režimu.

O to víc jsme si užili společný táborák v příjemně svobodném prostředí areálu

VODÁK sport a vychutnali dobroty, které nám psí parťáci dost záviděli.  

Co a koho oceňujeme:
pracovníky internátu Střední školy pro zrakově postižené v Brně – Pisárkách za

zprostředkování ubytování a stravy nevidomým klientům; 

Turistické a informační centrum v Brně, konkrétně pana Petra Ivanova za

prohlídku Kasemat na Špilberku, Martina Koplíka za přiblížení brněnské historie,

Davida Lenharta za výklad v prostředí Káznice na Cejlu; 

průvodce nevidomých klientů: Veroniku Vymazalovou, Soňu Záškodovou,

Oldřicha Slezáka, Alžbětu Sládečkovou, pana Tamáše a Marka Tkáče; 

VODÁK SPORT (Jiřího Šťastného) za propůjčení svého areálu k závěrečnému

táboráku zdarma. 



ČERVENEC, SRPEN: Letní rekondiční pobyty  
v Hodoníně a v Kroměříži 

 Pravidelné letní rekondiční pobyty slouží

k „oprášení“ dovedností jak

spolupracovat s vodicím psem,
upevnit důvěru a získat informace o

momentálním stavu společné orientace.

Podstatnou součástí je ale také setkání
těch, kteří mají podobný životní osud,

zkušenost a chuť dále se rozvíjet směrem

k samostatnosti a radosti ze společně

prošlých cest.  

V Hodoníně už si bez nás léto neumí představit, v Kroměříži jsme se v létě

zabydleli podruhé.

Co bylo základem: 5 dní soustředěného tréninku vzájemné spolupráce s

vodicím psem. 

5 dní ke sdílení informací ze soužití s vodicím psem, svých

radostí a starostí, a to nejen s instruktory a pracovníky obou

organizací, ale také mezi sebou.  

5 dní poznávání různých přístupů k práci s vodicím psem,

životních zkušeností a postojů ostatních přátel.  

HODONÍN

Praktické informace:

Termín: 24. - 29. 7. 2017 

Místo: Oáza Hodonín 

Účastníci: 16 nevidomých klientů, jejich průvodci, 3 odborní cvičitelé ŠpVVP Brno

a 1 pracovník VODICÍ PES, z.s.



Příjemné setkávání u zastřešeného tábořiště, protože venkovní vybavení

hodonínské Oázy málokteré jiné místo překoná. 

Pod vedením naší průvodkyně Zdeňky Stávkové si nevidomí účastníci vyrobili

speciální látkové hračky pro své vodicí psy. 

Oblíbená akce z minulého roku, tzv. Kavárna „po-světle“ umožnila obměnit si

role nevidomých a vidících, potažmo role pomáhajících a pomoc přijímajících. 

Co jsme zažili:

Pro soutěživé účastníky nechyběla ani olympiáda. Disciplíny byly letos

inovovány a prověřily různé dovednosti: jemnou motoriku při třídění

čočky s fazolí a kávovými zrnky (Popelčiny holubi nepřiletěli ;), hmat

rukou při rozpoznávání předmětů nebo mincí a skládání puzzle obrázku,

hmat nohou při „procházce“ na různém povrchu; čich při rozpoznávání

koření, schopnost rozeznat zdroje zvuku, apod. 



Co a koho oceňujeme:

Stará známá dobrá místa a přátele. 

Navzdory každoročnímu téměř tropickému počasí jsme se letos konečně zchladili. 

Humorné scénky v rámci speciální olympiády. 

Pohodu a klid, dostatek času k otázkám a diskusím na všechna možná i nemožná

témata 

Ochotu Zdeňky Stávkové předat důležitou dovednost, jak udělat radost svému

vodicímu psovi výrobou originální hračky.  

NADACI ĆEZ, a všechny, kteří sportovali s aplikací EPP Pomáhej pohybem.

Pomohli tak uhradit téměř veškeré náklady na rekondiční pobyt v Hodoníně.

Děkujeme! 

"Mnohokrát děkujeme, že jste nám umožnili týdenní procvičování našeho vodícího psa

Majkyho, že jsme se mohli setkat s lidmi, kteří mají podobný osud a díky zrakovému

postižení nemají život zrovna jednoduchý. Tento pobyt je i pro ně a jejich vidící

doprovod velmi milým setkáním a pohlazením na duši." Manželé Lisí

KROMĚŘÍŽ

Praktické informace:
Termín: 31. 7. - 5. 8. 2017 

Místo: Domov mládeže Pavlákova, Kroměříž 

Účastníci: 13 nevidomých klientů, jejich průvodci, 3 odborní cvičitelé ŠpVVP Brno a

1 pracovník VODICÍ PES, z.s. 



Co jsme zažili:

Relax s tibetskými miskami při speciální muzikoterapeutické lekci v příjemně

klimatizované místnosti v centru Kroměříže. 

S pracovníky Železničního muzea jsme si prohlédli a ohmatali historické stroje, které

se na železnici používali, a dozvěděli se mnohé o historii i současnosti v tomto oboru. 

Jedna z nevidomých účastnic paní Novotná je psycholožka, a tak nám pověděla

leccos o empatickém a respektujícím přístupu k lidem. 

Nevidomý Roman Kabelka je zase nadšený hudebník. Proto halou jedno odpoledne

zněly skladby z roku 1967 společně s informacemi o společenském a politickém

pozadí této doby.

Poznali jsme Tajemství staré Kroměříže v
uličkách města s výkladem v historii vzdělaného

Evžena Petříka. I ve čtyřicetistupňovém vedru

přišel v dobovém oblečení.  

Vedro, vedro, vedro. Dělalo starosti nám i

vodicím psům. Navzdory tomu ale vládla celý

týden dobrá nálada. A toho si vážíme! 

Co a koho oceňujeme:

Domov mládeže na Pavlákové za poskytnuté ubytování i stravu. 

Pana Evžena Petříka z organizace Biskupští Manové za přednášku o historii

Kroměříže, paní Karolínu Skřičkovou za vytvoření muzikoterapeutické oázy,

pracovníky Železničního muzea a nevidomé klientům – Jarmile Novotné a

Romanovi Kabelkovi za jejich přednášky; 

Všechny účastníky, včetně psů, že navzdory vysokým teplotám byli ochotní

pracovat a přitom být milí a společenští.  



"Je nezbytné, aby nevidomý člověk s vodicím psem dostával aktuální zpětnou vazbu na

své počínání, aby se napravily chyby nebo docvičovaly dovednosti s ohledem na

prostředí a osobnost držitele. A k tomu slouží rekondiční pobyty. Jsou velmi významné

především pro nevidomé klienty, kteří nemají možnost konzultovat své dotazy v místě
svého bydliště. Jsme i s mým manželem nesmírně vděčni za to, že nám bylo umožněno

společně pobývat v Kroměříži na rekondičním pobytu." Jarmila Novotná

Všechny průvodce a dobrovolníky za jejich nezištnou péči

Zvláštní poděkování patří Nadačnímu fondu TESCO a všem, kteří pro nás hlasovali

v projektu Vy rozhodujete, my pomáháme. Pomohli jste tak uhradit část nákladů

náklady na rekondiční pobyt v Kroměříži.

ZÁŘÍ: Víkendový rekondiční pobyt v Nedvědici

Praktické informace:
Termín: 15. - 17. 9. 2017 

Místo: Hotel Myslivna, Nedvědice 

Účastníci: 14 nevidomých klientů, jejich průvodci, 3 odborní cvičitelé ŠpVVP Brno a 1

pracovník VODICÍ PES, z.s. 

Co jsme zažili:

Sobotní a nedělní soustředěný trénink vzájemné spolupráce s vodicím psem. 

Konzultace se cvičiteli, ale také sdílení radostí a strastí ze života nejen s vodicím

psem.   

Déšť, který nám nevadil, protože v hotelu Myslivna neprší a zázemí v cukrárně Milena

bylo ….sladké a kávou vonící. 

Zvýšili jsme dočasně počet obyvatel Nedvědice a tak se na nás místní usmívali jako
na staré známé (pokud jsme jim zrovna nezasedli místo v cukrárně).



Bezkonkurenčně nejlepší akcí roku se stala beseda pana Pavla Josefa
Macků, který má neuvěřitelně početnou sbírku starých hudebních nástrojů.

Nejen, že si je sám staví, dokonce na ně umí hrát, zná jejich historii a krásně o

ní vypráví. Na stůl vybalil přes 50 různých nástrojů, za které by se nemuselo

stydět ani Národní muzeum. Tak se stalo, že mnozí si poprvé v životě

ohmatali a vyzkoušeli lyru, mandolínu, žaltář, harfu, loutnu, trumpetu, okarínu,

klarinet, flétny různých velikostí, housle, a mnoho dalších vyluzovačů

nádherných tónů. 

Co a koho oceňujeme:

Paní Mecovou a všechny pracovníky hotelu Myslivna za poskytnuté zázemí, ale

také proto, že je milé přijet tam, kde už vás znají, ví, že chlupy po psech budou po

hotelu vysávat celý následující rok, a přesto vás rádi vidí a vítají s otevřenou náručí. 

Pana Macků za besedu o hudebních nástrojích. Zejména oceňujeme fakt, že i

když před sebou viděl sedět 14 nevidomých lidí, neváhal a všechny nástroje poslal

do pléna. 

Trpělivost personálu i dočasných návštěvníků cukrárny Milena, kde jsme si udělali

zázemí během procvičování práce s vodicími psy. 

Obětavost cvičitelů ŠpVVP, kteří i přes deštivé počasí chodili s každým nevidomým

klientem a jeho psím průvodcem trasu a trpělivě zkoušeli a procvičovali, co bylo

potřeba dešťovým kapkám navzdory.  

"Musím poděkovat za skvělý program a hlavně, za ty nástroje.To klobouk dolů za to,

jak tohle se ti povedlo zařídit. Musím přiznat, že tohle pro mě byl nejsilnější zážitek ze

všech pobytů, rekondicí, víkendovek, prostě to bylo něco nádherného. 



Setkání v Brně nabízíme nevidomým klientům každý druhý týden v

pátek. Střídá se zmíněné procvičování práce psů s aktivitami různého

typu. Při výběru témat vycházíme hlavně z přání klientů, kteří často

přichází se zajímavými nápady. 

Takový byl náš rok 2017:

MEZITÍM V BRNĚNSKÉ KLUBOVNĚ

8krát jsme procvičovali práci s vodicími psy. Střídali jsme setkání v

klubovně v Brně – Písárkách s procvičováním ve frekventovaném centru

města.

Díky zapůjčení žlutého autobusu společností Student Agency jsme mohli

procvičit nástup, výstup i pohyb v interiéru autobusu. Se psy i bez nich. Za

vstřícnost tímto děkujeme!
Přenesli jsme se do doby před půlstoletím, do roku 1967. Hudba a dění ve

společnosti a politice bylo obsahem hudební besedy nevidomého Romana
Kabelky. Rok 1967 byl spontánní a nezastavitelnou kulturní revolucí v západní

společnosti, jejíž otřesy byly cítit až u nás za železnou oponou. Z jeho odkazu

čerpáme do současnosti, a zdaleka ne všechny tehdy vznesené otázky, jsou

dnes zodpovězeny.

Fakt jsem šťastná za to, že pan Macků se synem byli tak ochotni a nejen přijeli a povídali,

ale nechali vše osahat, oprskat, oslintat, rozezvučet, roztróbit, rozkníkat, rozdrnkat,

zabubnovat, zapískat, zafoukat a zadout na žestě." Romana s Keyou

Vydali jsme se na exkurzi do světa kávy a prošli jsme si její cestu od farmáře

k šálku. Tedy aspoň v myšlenkách a slovech. Slova paní Plačkové z brněnské

kavárny a pražírny KAFEC nám odhalila jak tato tmavá tekutina ovládla svět a

proč spojuje lidi bez ohledu na národ, rasu, nebo názor. Poznali jsme, jak

vypadá květ kávovníku, co cestou zažije a jak uvnitř vypadá kávové

zrnko. Ucítili jsme vůni kávy a ochutnali  její chuť. Zastavili jsme se na

plantážích u sběračů a třídičů, v pražírně i ve skladu. Zjistili jsme proč se musí

řádně degustovat, jaká je práce baristy, a jak se káva správně připravuje.



Objevili jsme Otevřenou zahradu, kterou provozuje Nadace Partnerství a

poznali tak jedinečný odpočinkový i vzdělávací prostor v samém centru Brna.

Zahradu čtyř živlů (voda, vítr, oheň, země) i Boromejskou zahradu, kde

návštěvníci mohou zažít zemědělský koloběh od hlíny až po vidličku, nám

představil koordinátor vzdělávání pan Roman Truksa.  

O prázdninách jsme využili teplé letní podvečery ke společnému venčení
vodicích psů na Kraví Hoře.

Jak se žije pracovním psům nám prozradila Dominika Miarková. Je to hrdá

majitelka belgického ovčáka, štěněte jménem Kiwi. Přiblížila nám zkušenosti ze

soužití se psem s vysokou energii a pracovní schopností, jeho výcvik a historii

chovu. Zjistili jsme jak se dělí psi podle ras, velikosti, FCI a pracovního

zaměření a rozdíl ve výcviku různě zaměřených psů.



Pronikli jsme do zákulisí České televize v Brně – Petra Eliášová nás provedla

studiem AZ kvízu a dalšími místy, včetně šatny a maskérny. Paní Lenka

Solanská s námi diskutovala zvukové popisy pro nevidomé. 

Už podruhé jsme se setkali s panem Martinem Poláškem - provozním
dispečerem Letiště Brno. Tentokrát povídal více o své práci leteckého

dispečera a o zákulisí letiště.  

Než nás pohltil předvánoční shon, sešli jsme se na společném vánočním
setkání nevidomých klientů. Mnozí vážili cestu zdaleka, za což si zase vážíme

my jich. Kromě povídání jsme zazpívali i koledy. Každý návštěvník přispěl

vzorkem cukroví a jiných dobrot ze své kuchyně, takže jsme vše poctivě

ochutnali, ale hlavně strávili příjemný společný čas, sdíleli zážitky z uplynulého

roku a těšili se na ten další. 

Líbí se mi vše, co děláte. Klubovny jsou pestré a bohaté na témata. Letos se

podruhé zúčastním rekondice. A samozřejmě jsem poprvé vyzkoušela soutěž ve

výkonu vodicích psů. Takže za mě paráda.  

Kristýna s Christin 

Službu sociální rehabilitace jsme poskytli celkem

82 klientům v rámci 2.563 intervencí.



Osvětový projekt UVIDÍME pokračoval v roce 2017 díky opakované podpoře

Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška.  
Byl zdrojem mnoha zkušeností a inspirací k tomu, kam dále směřovat. Neustále se

nám potvrzuje, že osvěta veřejnosti je službou nevidomým klientům, protože se

mnohem častěji setkávají s pozitivní zkušeností při kontaktu. Lidé ví jak a kdy

nabízet pomoc, a že není potřeba se bát jeden druhého. 

+

"Vidím obrovský přínos v tom, že se věnuješ přednáškové činnosti na školách. 

Myslím si že je to pro vidící velmi důležité. Nedávno jsem šla po ulici a potkala jsem

skupinku dětí. Řekly jen: to je hezký pejsek, a nějaké dítě z té skupinky říká:

nerušte ten pejsek pracuje, a nesmí být rušený. 

To si pak člověk řekne, že tahle práce je užitečná, že si děti z těch přednášek něco

odnesou." 

Slovy nevidomé Katky:

OSVĚTA aneb VRHÁME SE DO SVĚTA



Tento rok jsme se zaměřili na osamostatňování nevidomých lektorů, a jejich

vzdělávání v lektorských a prezentačních dovednostech, učení se samostatnému

a zodpovědnému zapojení do projektu. 

Nevidomá lektorka Petra Bezáková
samostatně zorganizovala a

zrealizovala tolik besed na

brněnských základních školách, že při

svých cestách městem i na různých

akcích potkává stále více dětí, které si

ji pamatují, samy ji osloví, případně

správně nabídnou pomoc. Pro ni i

pro celý tým jde o obrovské

zadostiučinění, že projekt má smysl.

Chceme touto cestou jít i dále.
Naučit nevidomé klienty prezentovat
svůj příběh, specifické zkušenosti, a
inspirovat tak ostatní.  
Chceme propojit svět vidících a
nevidomých v jeden jediný. Je totiž
dost velký na to, aby pojal všechny.

Využívali jsme tyto formy osvěty: 

1. Interaktivní besedy na téma „Význam vodicího psa v životě nevidomého
člověka“ 

2. Sebezkušenostní zážitkové semináře „JINÝM POHLEDEM“ 

3. Prezentační aktivity pro veřejnost. 

Mateřské a základní školy: MŠ Rychvald, Montessori MŠ Ječná Brno, ZŠ

Bakalovo nábřeží Brno, Speciální škola pro zrakově postižené Brno – Pisárky, ZŠ

Židlochovice, ZŠ Tišnov, ZŠ Ivančice, ZŠ Mokrá – Horákov, ZŠ Kobylnice u Brna,

ZŠ Tuháčkova Brno – Komárov, ZŠ Křídlovická Brno, ZŠ Oskol Kroměříž, ZŠ

Slovanské náměstí Brno, Církevní ZŠ Kroměříž, Školní družina ZŠ Chalabalova

Brno, ZŠ Úvoz Brno, ZŠ Masarova Brno, ZŠ Nesovice, ZŠ Odry, ZŠ Kamenný

Přívoz, ZŠ Vejrostova Brno, ZŠ Olešnice, ZŠ Bednářova Brno, ZŠ Herčíkova Brno,

ZŠ Kamínky Brno.



Střední školy: Střední soukromá odborná škola Frýdek Místek, SOŠ obor

„Ošetřovatel“, Tišnov, OU Lomená Brno obor „Pečovatelské služby“, Střední

zdravotnická škola Brno, Gymnázium Křenová Brno, Střední zdravotnická

evangelická škola Brno, Soukromá střední škola Morava Brno, Střední zdravotnická

škola Jaselská Brno, Obchodní akademie Brno, Cyrilometodějské gymnázium a

Střední pedagogická škola Lerchova Brno, Církevní střední zdravotnická škola

Grohova Brno, Střední veterinární škola Boskovice

Vysoké školy a vyšší odborné školy:Veterinární fakulta MU Brno, VOŠ knihovnická

Brno, Sportovní fakulta MU Brno, VOŠ sociální Brno.

Firmy: IBM Brno; Edwards Services, s.r.o., Brno; Better Marketing, Brno; PPG

Industries, s.r.o., Brno; Advantage Consulting, s.r.o., Brno; Student Agency Praha.  

Beseda pro zaměstnance PPG Industries, s.r.o.: "Mně se přednáška líbila moc! Co

bych změnila je čas – prodloužila bych ji. Jinak si myslím, že to bylo super hlavně kvůli

tomu, že tam přišla ta paní s pejskem a přímo nám to vyprávěla ze svých zkušeností.

Bylo to podle mě zorganizováno přesně tak, jak jsem to očekávala, takže velmi

povedená přednáška, ze které jsem si toho hodně odnesla."

Organizace: Pečovatelé Školy pro

výcvik vodicích psů, s.r.o., Brno; Práh

Jižní Morava, z.ú.; Příměstský tábor

REZEKVÍTEK, Brno; Příměstský tábor

Fantázia, pobočka DDM Helceletka,

Brno; Domov pro seniory Nopova, Brno;

Příměstský tábor pro děti, pořadatel:

Muzeum Vedrovice; Příměstský tábor

pro děti zaměstnanců Univerzity

obrany, Brno.



Prezentace: Tmavomodrý festival Brno (mezinárodní hudební přehlídka pro

zrakově postižené děti a mládež); Běh Komory daňových poradců; Brněnský

Majáles; Voříškiáda Brno; Židenický psí den; Bílý Den v Prostějově;

REHAPROTEX – Medical fair, Veletrhy Brno; Noc vědců VUT Brno; Den

otevřených dveří VODICÍ PES, z.s.; Ples Veterinární a farmaceutické univerzity

Brno; European Kids Athletic Games v Brně; Charitativní mikulášský blešák PEF

Mendelu Brno; Charitativní vánoční prodej donuts (pořadatel TIC Brno)

Knihovna města Olomouce;

zaměstnanci Vazební věznice

Ostrava; Knihovna Na Křižovatce,

Brno; Skautský institut, Brno;

Senior point, Brno; Spolek mediků

LF MU, Brno.

Zážitkový seminář JINÝM POHLEDEM pro dobrovolníky sdružení PRÁH: „Za

mě bylo nejlepší, že to bylo praktické a dozvěděla jsem se, jak pomoci

nevidomým na ulici nebo v každodenních situacích Věřím, že je to něco, co po

brně hodně využiju. Také bylo zajímavé vyzkoušet si "být slepý" spolu se všemi

nástrahami, kteří musí nevidomé překonávat. Rozhodně se teď budu na Brno

dívat zase trochu jinak.“

Celkem jsme zrealizovali v rámci
projektu UVIDÍME i mimo něj
program pro cca 4.415 účastníků
v délce cca 233,5 hodin. Zapojili
jsme se do mnoha prezentací pro
vidící veřejnost.



nově navázaná spolupráce s Krajským soudem a Vazební věznicí
Ostrava; 
pokračující spolupráce se zpěvačkou Lenny; 
vznik projektu Veď mě ve tmě.  

Co pro nás bylo na v této oblasti významné:

Zásady bezpečnostních prohlídek u nevidomých lidí
s vodicími psy

Díky příjemné shodě náhod jsme navázali

spolupráci s Krajským soudem a Vazební
věznicí Ostrava. Řešili jsme situace, kdy

nevidomí lidé s vodicími psy musí procházet

bezpečnostními prohlídkami. V dnešní době

otázka velmi aktuální, protože prohlídky

jsou součástí stále více situací od letištních

kontrol po festivaly. 

Nejasnosti v postupu a možnostech jsme jsme diskutovali s ředitelem VV

plk.Mgr. Romanem Záhorským i s pracovníky ostrahy.

Střetly se dva různé světy a to bylo velmi inspirující. 

Nezůstávali jsme jen v rovině teoretické, ale prakticky jsme zkoušeli s pracovníky

ostrahy jak komunikovat s nevidomým člověkem. V budově Krajského soudu si

zkoušeli poslepu procházet bezpečnostní prohlídkou a následně navigovat
kolegu s černými brýlemi. Přímou zpětnou vazbu poskytovala nevidomá Petra
Bezáková s vodicím psem Chopperem a pracovnice spolku Lenka Pláteníková.  
Těší nás, že spolupráce s VV Ostrava tímto začala a zdaleka nekončí. 

Spolupráce se zpěvačkou Lenny

Jednou v létě roku 2014 jsme se potkali při prezentaci na Mariánském létě v Brně s

tehdy začínající zpěvačkou Lenny. Měli jsme tehdy s sebou budoucího vodicího psa

se jménem Lenny. Byla to opravdu náhoda...:-). 

Dnes je tato dáma čtyřnásobnou držitelkou hudební ceny Anděl a vyprodává velké

koncertní sály.  



Spolupráce od té doby k naší nemalé radosti pokračuje od prvního setkání. Vymýšlíme

společné projekty a v rámci jejích brněnských koncertů propagujeme svět
nevidomých lidí. Lenny se také aktivně zapojila do projektu Veď mě ve tmě (viz níže).  

Stala se naší milou přítelkyni, a my si užíváme každé setkání s ní, ať už pod pódiem či v

zákulisí. Děkujeme!

Projekt Veď mě ve tmě

V létě roku 2017 se v jedné hlavě zrodil nápad. A odstartovala kampaň, která

přerostla v dlouhodobý projekt s názvem Veď mě ve tmě.  
Hlavní myšlenkou bylo vytvořit prostor k oboustrannému bourání bariér mezi
světem vidících a nevidomých lidí. Bariér, které jsou nejčastěji v našich

hlavách...Chceme propojit oba světy v jeden společný. A vodicí pes? Ten je

dobrým impulsem k vzájemnému propojení. 



Z těchto myšlenek se zrodila kampaň, do které se zapojila Lenny, Tomáš Klus a
herečka Petra Bučková.  
Pustili se dobrovolně do světa potmě a vyzkoušeli si v centru Prahy chůzi s bílou holí
a poté s vodicím psem.  
1 trasa, 2 varianty, 3 osobnosti.  

Celou akci natáčel skvělý tým z Landscape
Productions. 
Do projektu se zamiloval tým z Better Marketing, a vzal

si jeho marketingovou stránku zcela na svá bedra.

Děkujeme, že potenciál projektu využívají víc, než se

nám kdy snilo.  

Obrazovou dokumentaci kampaně zajistily fotografky

Renata Hasilová a Iva Šafářová.

Nezištná podpora těchto lidí přinesla vzácný materiál – fotografie a videospoty, které

propagují specifickou zkušenost se světem potmě. Fotografie a videospoty jsme

postupně zveřejňovali na sociálních sítích projektu (Facebook a Instagram Veď
mě ve tmě).  

Připojila se komunita mnoha lidí, které téma zajímá.  

Vznikly webové stránky www.vedmevetme.cz a tzv. Vodítko, nebo-li devět

pravidel, jak spolu navzájem komunikovat. 



A co dál?  
Na webových stránkách i sociálních sítích budeme konkrétními kroky

usilovat o to, aby se myšlenka projektu stala skutečností. 
Děkujeme Lenny, Petře i Tomášovi, že do toho s námi šli a umožnili

vznik Veď mě ve tmě.

Z JAKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ

JSME ČERPALI?

Děkujeme, že jsme mohli naše aktivity opět financovat z těchto významných zdrojů:

finanční prostředky Jihomoravského kraje; 

dotace pro Jihomoravský kraj ze státního rozpočtu MPSV; 

rozpočet statutárního města Brna na rok 2017; 

příjmy od firemních i individuálních dárců.  

VODICÍ PES, z.s. provozuje  

veřejnou sbírku formou transparentního

bankovního účtu, sbírkových pokladniček,

DMS a prodejem reklamních předmětů.



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.

Děkujeme těmto dárcům:

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

ACR Audio s.r.o. 

Albatros Media a.s. - JUDr.

Lukáš Jansa a kolektiv (za

prodané tituly Internetové

právo) 

AngioClinic Brno s.r.o. 

Angiologie, s.r.o. - MUDr.

Miriam Faltýnková 

Apeltauer Tomáš 

Balák Jan 

Babiš Andrej – projekt 52

milionů 

Bednářová Hana 

Boleček Petr 

Borek Ondřej 

Brunnerová Eva  

BS Vinařské potřeby 

BVV (Lenka Konečná) 

Cinert Tomáš 

Čermáková Michaela

Černíková Karla

Diamond Klub Brno

Doležalová Lenka

Dostál Jaroslav

Dürböck Martin

Drápelová Markéta

Edwards Services, s.r.o.

Egerle Pavel

Haluza Pavel 

Havelka Jan, Ing. 

Hoférek Tomáš, Ing.  

Chrysi Iona Mele 

IBM Česká republika 

IBM - Art from Heart aukce 

Illek Otto 

Investice Strategie Management, s.r.o. 

Jaššáková Tereza 

Jeremiáš Pavel 

Katrňáková Dana  

Kočicová Pavlína



Kletzander Martin

Krajíčkovi Vladimír, Stanislava a

vodicí pes Pluto

Krpálkovi Pavel, Anna a vodicí

pes Kosi

rodina Kyselkova

Lukeš Michal

Malá Jitka

Marek Miroslav

Mazour Tomáš

Miklín Jakub

Mrázková Pavla

MŠ Rychvald – Sdružení rodičů a

přátel školy

Musil Dobroslav, Ing. 

Myslínová Milada

Nadace ČEZ

Neužil Radek (Komora daňových

poradců) 

NF Atýsek 

NF Čro Světluška 

Nosek Jiří 

Novák František 

Obchodní akademie, SOŠK a

VOŠ Brno 

Oční optika Věra Mišurcová 

Olmová Andrea 

Pahutová Sylva 

Petráš Ivo, Ing.  

Pitra Bedřich

PEF Mendelu Brno

Polák Stanislav

Procházková Věra

PRO.MED.CS Praha, a.s.

Rákosník Luboš

Repistáková Petra

Rudolf Roman

Severová Irena 

Simply You Pharmaceuticals, a.s. 

Severová Irena 

Sláma Rudolf 

Stolařová Marta 

Svačina Petr 

Švarc Josef 

Sýkora Martinem 

T1 Solutions s.r.o.  

TIC Brno – výtěžek z akce „Dobročinný

prodej donuts“ 

Tobolová Jana, Mgr. 

Tomášková Iva 

USU Software, s.r.o.

Vacek Miloš

Vicianová Alžběta

Viktorin Jan

Würth Elektronik eiSos Czech s.r.o.

Zapletal Petr

Základní školy: ZŠ Nedabyle, ZŠ a MŠ

Křídlovická – výtěžek z jarmarku třídy 9C,

ZŠ Kamenný Přívoz, ZŠ Nesovice, ZŠ Odry 

ZŠ Olešnice 



Za materiální dary či zdarma poskytnuté služby děkujeme:

Umístění pokladniček veřejné sbírky: Knihkupectví ACADEMIA Brno, Knihkupectví

KANZELSBERGER Brno, LUMIOPTIC Oční optika Brno, prodejna SKLIZENO – Galerie

Vaňkovka Brno, Technické muzeum v Brně.  

Focení a grafické práce: Renata Hasilová (projekt Veď mě ve tmě), Radek Kubák,

Jana Modlitbová, Adam Novák, Jakub Jonáš. 

Better Marketing: poskytování služeb v oblasti online marketingu (zejména v rámci

projektu Veď mě ve tmě). 

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

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.: poskytnutí krmení pro budoucí vodicí psy. 

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

Kolouch Jiří : poskytnutí krmení pro budoucí vodicí psy. 

Landscape Productions: poskytnutí služeb zdarma (výroba a zpracování videospotů

pro projekt Veď mě ve tmě).  

Zpěvačka LENNY (Lenka Filipová): podpora světa nevidomých lidí, propagace v

rámci brněnských koncertů. 

NOTEX: poskytnutí služby zdarma (diagnostika pracovních PC). 

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

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

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

Würth Elektronik eiSos Czech s.r.o.: poskytnutí pamlsků pro psy. 

Restaurace Železná růže: pronájem salónku a poskytnutí občerstvení zdarma při

společném setkání nevidomých klientů. 



VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 268.643,57 Kč

rozpočet statutárního města Brna: 152.000 Kč 
Jihomoravský kraj – odbor  sociálních věcí: 49.500 Kč 
Jihomoravský kraj – prostředky státního rozpočtu MPSV: 587.300 Kč 
Nadační příspěvky: 187.180
přijaté dary: 860.255,57
DMS: 25.036 Kč

sbírkové pokladničky: 26.659 Kč

prodej reklamních předmětů: 18.135 Kč

úroky: 0 Kč

ostatní výnosy: 22.833 Kč

PŘÍJMY A VÝDAJE 2017

NÁKLADY v roce 2017: 1.660.255 Kč 
VÝNOSY v roce 2017: 1.928.898,57 Kč 

Z toho:  



Mgr. Lenka Pláteníková – sociální pracovnice,
PR a fundraiser

Vymýšlí, vede a organizuje aktivity pro nevidomé klienty s

respektem k jejich názorům a potřebám. Klientům se věnuje 

individuálně i skupinově, a aktivně je zapojuje do vytváření

podoby služby.  

Pracuje s dárci a veřejností. 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. V rámci osvěty veřejnosti zavádí nové projekty a nápady. 

Je autorkou projektu Veď mě ve tmě a také této výroční zprávy. 

NAŠI LIDÉ

Bez naší statutární zástupkyně, předsedkyně spolku, by

naše organizace nevznikla, ani nepokračovala. Má

zodpovědnost, rozhoduje, a zasahuje tam, kde si její

podřízené neví rady.

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

Ladislava Dvořáková – administrativní pracovník,
pracovník v sociálních službách 

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

zdrojem pro klienty i 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.


