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Milí přátelé,  
 
ve srovnání se situací a atmosférou tohoto jara, se minulý rok jeví jako bezstarostné a
šťastné období plné akcí a zážitků, které jsme v té době vnímali jako obyčejné a
známé. 
Dnes si o to víc vážíme každého setkání, širokého pole možností a příležitostí, které
jednotlivé dny nesou.
Přestože se mnoho situací odehrává ve známých kulisách, často přinášejí nové výzvy. 
Nevidomí lidé jsou ovlivněni děním a změnami ve společnosti stejně jako my všichni. I
na ně mají vliv, potažmo na jejich přístup a způsob práce s vodicím psem. 
Podoba služby sociální rehabilitace, kterou jim nabízíme, se tomu logicky přizpůsobuje.
Co se v této oblasti nemění, jsou nutné předpoklady pro dobrou práci s vodicím psem.
Ten potřebuje od svého nevidomého pána, aby mu důvěřoval, a aby s ním dokázal
spolupracovat ve smyslu: „Já jsem tvé oči, ty jsi hlava, která rozhoduje.“ 
Termín „důvěra“ je těžko uchopitelný. O to více se tomu člověk musí učit. Tak jako se
učíme každému vztahu a chápeme, že je to práce obou, je to i v tomto případě. 
Následnou péčí, kterou spolek po předání vodicího psa do služby nabízí, celé
dobrodružství teprve začíná. 
My v něm nabízíme pomocnou ruku...

SLOVO NA ÚVOD 



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.



Naše služba má nevidomým klientům poskytnout prostor, jak
objevit a uplatnit svou samostatnost:

Radíme, jak hledat a nacházet cesty ke vzájemnému porozumění s vodicím psem
a na základě toho bezpečně vyrazit na cesty světem.
Učíme, jak se orientovat a sladit svůj úsudek a schopnost samostatného pohybu
s pomocí vodicího psa.
Podporujeme, aby si nevidomý člověk uměl o své potřeby říct.
Nabízíme různé pohledy na problematiku života se zrakovým postižením a také
pohled nás vidících.

Služba by měla být kromě práce se psem také jakousi platformou ke
sdílení různorodých zkušeností a cenných poznatků. Měla by otevírat dveře

do světa vidících lidí a vidícím lidem do světa nevidomých. 
 

Dobrá práce vodicího psa je jedním z mostů přes řeku nepochopení,
bariér a předsudků.

ROK 2019



Jak se z malého štěněte stane zodpovědný pes, který má v tlapkách bezpečí
svého pána a jak velký význam má v jeho životním příběhu.
Co všechno se musí naučit a k čemu je při výchově nezbytná lidská
přítomnost, péče a hlavně láska.
Jaké jsou životní peripetie nevidomých lidí než objeví, co všechno je možné
a čeho jsou navzdory smyslovému omezení schopni.

Co prozradí uši, čich, chuť a hmat, když nepomáhá zrak.

Zjistili:

Zkusili:

V březnu se dveře naší kanceláře a klubovny otevřely široké veřejnosti. Kdokoli se
mohl přijít podívat, jak vypadá příprava vodicích psů a práce s nevidomými klienty
zblízka. Zájemců nebylo málo. 
Ti, kteří přišli, leccos viděli, slyšeli, zjistili a také si vyzkoušeli.

ukázky práce vodicích psů;
zázemí, kde psi odpočívají a pracovníci pracují.

životní příběhy nevidomých lidí;
zkušenosti pečovatelů;
příběh nevidomého sportovce Ondřeje 

Viděli:

Slyšeli:

     Zmeškala.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Termín: 12. března 2019

Místo: klubovna spolku VODICÍ PES, z.s.,
Kamenomlýnská 2, Brno – Pisárky



16. ročník soutěže vodicích psů
CESTA VE TMĚ, Blansko

neznámá trasa ve známém městě;
inspirace a motivace do dalších cest; 
setkání s přáteli;
překvapivá vítězství;
ověření úrovně spolupráce s vodicím psem a cenná zpětná vazba
odborných instruktorů ŠpVVP, s.r.o.;
doprovodný program pro děti i dospělé.

Přišli také zaměstnanci z agentury Better Marketing, kteří s námi spolupracují na
projektu Veď mě ve tmě, a napsali o svém zážitku článek:
https://www.vedmevetme.cz/den-mezi-vodicimi-psy/

Termín: 26. dubna 2019
Místo: ulice Zámek, Blansko
Účastníci: 17 nevidomých
soutěžících s vodicími psy



Vítězná trojice: 
1. místo: Stanislav Poloprutský s křížencem
labradorského a zlatého retrievera Jimmym. 
2. místo: Jan Balák s fenkou německého
ovčáka Nancy. 
3. místo: Petra Bezáková s flat coated
retrieverem Chopperem

Celý den byl opravdu vydařený včetně počasí. Já jsem si s Jimmym vylosoval číslo 13,
ale zdaleka to nebyla ta nešťastná třináctka. Naopak nám tentokrát přinesla velký
úspěch a umístili jsme se na 1. místě. 
Všem ostatním blahopřejeme, protože jste byli všichni skvělí. Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a mít odhodlání změřit své dovednosti s ostatními. 
Děkujeme účastníkům i pejskům, že všichni došli do cíle a vytvořili výbornou partu. 
Přejeme pevné zdraví a těšíme se na 17. ročník.
Stanislav Poloprutský s Jimmym

za záštitu městu Blansku a jeho starostovi
Ing. Jiřímu Crhovi; 
za spolupráci oblastní odbočce SONS
Blansko;
moderátorce Zitě Novákové, zvukaři
Romanovi Kabelkovi, fotografce Ing. Renatě
Hasilové;
za ceny pro vítěze: Zvěrokruh Blansko
(krmivo značky Nature´s Protection a další),
Synthon, s.r.o. Blansko, Florex, s.r.o.;

DĚKUJEME:

Zázemí vytvořili průvodci nevidomých soutěžících, přátelé, dobrovolníci,
pečovatelé a pracovníci pořádajících organizací.

A co na to vítěz?



občerstvení pro účastníky Pivovar Černá Hora a
Pekárna Blansko;
vidícími průvodci byli dobrovolníci z firmy Synthon,
s.r.o. a  studenti z VOŠ sociální v Brně; 
za přiblížení pohybu a orientace poslepu vidícím
návštěvníkům kolegyním z brněnské organizace
Tyfloservis Brno, o.p.s.; 
za prezentaci budoucích vodicích psů pečovatelům
Terezii Tomáškové s Nightem, Markovi Henslovi
s Xashou, Dianě Pelikánové s Rockym a Veronice
Hukové s Tequilou.

Termín: 17. – 19. 5. 2019
Místo: Drážďany, Německo
Účastníci: 7 nevidomých klientů s
vodicími psy s průvodci, pracovnice
spolku
Průvodkyně: Marie Čechová 
Ubytování: a&o Hostel Dresden

Jarní novinkou se stal historicky první společný výlet do zahraničí. Primárním cílem
bylo poznat jiné prostředí, nové situace, rozšířit si obzory a načerpat nové zkušenosti.
Vydali jsme se v menší skupince a vsadili na pohodové tempo.

Jarní Drážďany křížem krážem

za finanční dary: Česká spořitelna a.s. oblast Jihočesko, Drastich Jiří, VPO OKNA
Blansko, s.r.o.;
tradiční perníkové medaile vyrobili pod vedením Petry Makešové studenti SŠ a ZŠ
TIŠNOV;



Proč Drážďany?Zeptali
jsme se

organizátorky
Lenky:

"Žije tam moje kamarádka Maruška s rodinou, a tak bylo celé
zařizování díky její vydatné pomoci mnohem jednodušší, než
kdybychom jeli sami někam, kde to neznáme. Žije tam už
deset let, a proto jsme měli záruku výborné průvodkyně. Pro
první zahraniční výlet to byla ideální volba."

Nutno 
dodat, 

že rodi
na

Čechova
 je opra

vdu ryz
e

česká.

Dopolední procházku po městě
s neobyčejnou historií,
památkami a atmosférou s
průvodkyní Maruškou a jejími
dětmi. 

Zažili 
jsme:

Návštěvu organizace pro
zrakově postižené BSVS e.V.
Diskutovali jsme o bariérách pro
handicapované, a to nejen těch
architektonických.

Interaktivní výstavu v Muzeu
Hygieny s názvem „Člověk jako
dobrodružství“. A opravdu to
dobrodružství bylo! 



Pluto – vodicí pes:
Těžko bych spočítal, kam všude jsem svoje lidi za skoro devítiletou kariéru vodicího
psa doprovázel. Ale za hranice jsme vyrazili teprve teď.
Těšil jsem se, že poznám i nějakého zahraničního vodicího kolegu a poštěkáme o
životě, ale to se mi nevyplnilo. Tak jsem aspoň poslouchal, co si lidi povídali s
představiteli Saského svazu zrakově postižených o nás, čtyřnohých pomocnících. A
nestačil jsem se divit.
V sobotu nás Maruška se svými dětmi prováděla po městě a vyprávěla o všem
možném. Lidem se to samozřejmě líbilo, zato nás z té dlažby brzy rozbolely tlapky.
Ale byli jsme stateční – přece si neuděláme mezinárodní ostudu!
Odpoledne jsme ještě museli přetrpět návštěvu Muzea hygieny.
Slibovali, že tam budou i nějaké kosti – ale byly z umělé hmoty – taková zrada!

Lenka Pláteníková – organizátorka:
Děkujeme Drážďanům za to, že byly tak krásné, pohodové a vstřícné. Marušce, která
nám se svými dětmi toto město přiblížila, protože ho už 10 let zná. Německým
občanům, že se na nás usmívali, a dokonce si nás fotili.
Sponzorům USU Software, s.r.o. a Investice Strategie Management, a.s., že nám na
pobyt přispěli.

Honza s vodicím psem Nancy:
Povedlo se snad úplně vše. Od účastníků,
ubytování, naší milé průvodkyně, programu,
počasí až po plno zážitků. Bylo super,
dozvědět se něco o vodicích psech a řešení
bariér v Německu.
V sobotu zase plno zajímavostí o
Drážďanech a jejich historii. 

Informací bylo tolik, že už během cesty na hotel musely vypadávat druhou stranou
ven :-). Naše průvodkyně Maruška byla skvělá!
A taky patří velké poděkování sponzorům, za jejichž podpory jsme si tohle všechno
mohli užít, aniž by nám to způsobilo velký průvan v peněženkách.



REKONDIČNÍ POBYTY 2019
Rekondiční pobyty jsou příležitostí prožít intenzivní čas práce i zábavy a
setkat se s přáteli. Pro mnohé účastníky je toto soustředění na spolupráci
se psem často zásadní pro změnu jejich přístupu, a leckdy promění
nejen práci, ale i vzájemný vztah výrazně k lepšímu.

Co obnáší?
upevňování dovedností vodicích psů;
práci s nevidomým majitelem ohledně
přístupu a schopnosti se psem pracovat,
přiměřeně ho motivovat....

    ...a dávat správné povely ve správný čas;
 

příležitost pro psy, kteří poznávají
nové trasy a situace, a tak je práce
více baví;
příležitost pro nevidomé klienty,
kteří jsou motivováni přítomností
skupiny, která se sjede ze všech
koutů republiky se stejným cílem -
zdokonalit vztah a práci se svým
psem;

Roman s vodicím psem Edisonem:
Jsem velmi rád, že jsem s vámi mohl jet do tak zajímavého města jako jsou Drážďany.
Drážďany mi přinesly mnoho momentů k zamyšlení, a také poznání, jak naše problémy
mají jinde jen jinou povahu nebo vůbec neexistují.

Petr s vodicím psem Amigem:
Bylo opravdu zajímavé porovnat situaci ohledně vodicích psů a obecně bezbariérovost
v Německu a u nás. Takových příležitostí moc není, a i tím se tento pobyt zařadil mezi
něco výjimečného.

možnost konzultací se cvičiteli ŠpVVP,
s.r.o., získání cenných rad a konkrétních
informací, které mohou uplatnit a rozvinout
při dalších společných cestách; 
zábava v podobě společného setkání i
připraveného programu;
skupina, která spolu sdílí specifickou
zkušenost, navzájem se inspiruje a dodává
si odvahu.



Dobrá práce psa je to, co jejich nevidomým majitelům výrazně
pomáhá uplatnit se ve společnosti a stát se samostatným.

Letní pobyty v Hodoníně a v Olomouci

HODONÍN
Termín: 22. - 27. 7. 2019 

Místo: Oáza Hodonín 
Účastníci: 15 nevidomých klientů se svými průvodci

OLOMOUC
Termín: 29. 7. - 3. 8. 2019 

Místo: Vysokoškolské koleje Generála Svobody, Olomouc. 
Účastníci: 11 nevidomých klientů se svými průvodci

Kromě procvičování s vodicími
psy jsme zažili...

V Hodoníně vznikl díky nám na místním koupališti speciální program
Akvabely 2019. Šlo o společné „cvičení ve vodě“. Pro návštěvníky jsme se
tak stali neobvyklou atrakcí 😉 . Nepohrdli jsme ale ani místními vodními
atrakcemi a téměř všechny jsme využili.

Paní Dita Stávková byla v Hodoníně se svým programem ručních výrobků
tak úspěšná, že jsme si ji pozvali i do Olomouce. Výsledky ocenili zejména
vodicí psi, pro které jejich nevidomí majitelé vyráběli originální hračky– čichací
podložky s pamlsky a přívěšky na aport.



V Hodoníně nemohla chybět už tradiční literární „Kavárna po světle“ se
zmrzlinovým osvěžením.

V Olomouci jsme si užili společné posezení ve Svatováclavském pivovaru
a dopřáli si poněkud jiný nápoj.

Nezaháleli jsme jen v kavárně, zlehka jsme si zasportovali a ověřili si i jiné
dovednosti, a to v rámci přátelského olympijského klání. 

Speciální olympiáda ovšem proběhla také pro naše psy.

V Olomouci, která je významným církevním
sídlem, jsme si dopřáli kulturní program –
návštěvu Arcibiskupského paláce.

Zážitkem pro naše smysly byla návštěva
Zahrady smyslů v olomouckém Rozáriu.

Dozvěděli jsme se také novinky z úspěšného
projektu Bezbariérová Olomouc.

DĚKUJEME:

Cvičitelům ŠpVVP, s.r.o. (Barboře Pavlíčkové, Lence Vaňkové, Milanu
Dvořákovi), že i v tomto roce statečně snášeli horké počasí a věnovali svoji
energii individuální i skupinové práci s klienty.
Všem, kteří přispěli ke společnému programu: Ditě Stávkové, průvodcům
v Arcibiskupském paláci a v Zahradě smyslů v Olomouci a Monice
Kašparové z Magistrátu města Olomouce.
Za neúnavné tlumočení pro zahraniční klienty z/do angličtiny Pavlovi
Maňákovi, studentu VŠ Anglické tlumočení na UP v Olomouci.
Našim přátelům z Lotyšska, nevidomému Raimondsovi a jeho ženě
Lauře za to, že opět absolvovali dlouhou cestu do ČR. Za jejich
zodpovědný přístup a snahu upevňovat dobrou spolupráci s vodicím psem
Quietem. Jsou inspirací pro všechny.
Zvláštní poděkování patří zaměstnancům brněnské pobočky firmy IBM
a Tereze Kutáčové která s kolegy zorganizovala dobročinnou aukci
„Art from Heart“. Její štědrý výtěžek přispěl na náklady obou letních
rekondičních pobytů.



Manželé Lisí a vodicí pes Majky:
My prostě jezdíme za partou velmi dobrých přátel ze všech
koutů naší vlasti, máme zde jedinečnou možnost se po roce
potkat, popovídat si o strastech, ale i radostech všedního
života lidí nevidomých a jejich rodin a blízkých, ale hlavně
procvičit, a s trochou nadsázky řečeno, „opravit“ své vodicí
psy.

Zdeněk Šopa a vodicí pes Woody:
Na rekondičním pobytu  jsme byli poprvé. S celým průběhem
jsme velmi spokojeni a moc se nám tam líbilo. Nám i psům
to moc dalo. Hlavně člověk zjistí, jaké chyby páníček a jeho
vodicí pes dělají, a jak se jich mají vyvarovat.

Jiří Mařík a vodicí pes Cathy:
Letos jsem byl v Hodoníně již po desáté, a to
snad již hovoří za vše. Hodonín je místo, kde
člověk doplní své vědomosti a zároveň dobije
své baterie. Milan a jeho tým, je velkou
zárukou kvality. Jakékoli nedostatky se řeší
operativně a přímo na místě.

Renata Ventrubová a vodicí pes Chubby:
Na pobytu v Hodoníně jsme byli už potřetí a moc se nám tam líbí.Je to pro nás
nejlepší dovolená, na kterou se těšíme. Samozřejmě je spojená s procvičováním psů
v běžném provozu, což je důležité i po několika letech, když pes opustí výcvik. Moc si
toho vážím, protože v běžném životě se některé věci těžko dotahují, když na to
nevidím, a tak jsem ráda za pomoc. Odpolední a večerní program je zábavný, a
stmeluje lidi i psy.

Podzimní rekondiční pobyt na Třech Studních

Termín: 4. - 6. 10. 2019 
Místo: Hotel u Loubů, Tři Studně 
Účastníci: 11 nevidomých klientů
se svými průvodci



pohostinnost Hotelu U Loubů, který nás přivítal
s otevřenou náručí, přestože venku byla zima a déšť;
zimu a déšť, které nás neodradily;
procvičování práce psů ve Žďáru nad Sázavou;
teplo, milou obsluhu a útulnost kavárny Pcafé, ze které
jsme si při práci udělali základnu;
kulturu v Muzeu nové generace žďárského zámku, kde nás
místní průvodci provedli.

Co jsme zažili?

Karla Hejcmanová a vodicí pes Valy:
Na víkendový rekondiční pobyt jsem se velice těšila především proto, že jsme
byly spolu s Valy úplnými nováčky, a vůbec jsme netušily, co nás čeká a
nemine, a také proto, abychom zjistily, jestli děláme na našich trasách nějaké
chyby. Počasí nám tedy vůbec nepřálo, ale i to byla výzva, prostě kdo se bojí
deště, sedí doma. Mě se věnovala cvičitelka Tereza, značně promoklá a
prochladlá, ale naprosto profesionální. Celou trasu jsme prošly, procvičovaly
jsme poslušnost, odstraňovaly jsme chyby, které jsem udělala já nebo Valy,
celkově to bylo pro mě velice přínosné. 
Taky musím vysmeknout pochvalu všem účastníkům při zkoušce hromadné
poslušnosti. Večer se totiž k dešti přidal i vítr, a to bylo jen pro silné povahy.
Ubytování, jídlo a organizace celého pobytu bylo výborné a také mě dobil
baterky kolektiv lidí, který se na pobytu sešel.



MEZITÍM V BRNĚNSKÉ
KLUBOVNĚ

Každý druhý pátek už tradičně patří nevidomým klientům. Střídáme procvičování
práce psů pod vedením cvičitelů ŠpVVP, s.r.o. se zájmovým a vzdělávacím
programem.
Procvičování se snažíme dělat zajímavější i tím, že se scházíme nejen v klubovně, ale
také na různých místech v centru Brna. Klienti i vodicí psi si tak rozšíří povědomí o
tom, jak město vypadá, procvičují zde orientaci na dalších trasách a zjišťují, jaké různé
situace konkrétní oblasti nabízí.

13 krát procvičování práce s vodicími
psy (Brno, Pardubice, České
Budějovice, Trojanovice, Šumperk).  

Společné venčení psů s nevidomými
klienty i pečovateli na Kraví Hoře v
Brně. 

Přednáška o výživě psů
MVDr. Evy Štercové PhD. z
Veterinární a farmaceutické
fakulty Brno. 

Beseda nevidomé Veroniky
Kaplanové o tom, jak se dostala na
studijní stáž do Finska a co jí přinesl
výlet do zajímavé a exotické Etiopie.

Návštěva Dobré čajovny v Brně a
přednáška o historii čajů, o tom, jaké
jsou druhy čajů a čajové obřady.

Přednáška pracovníků Tierra
Verde, s.r.o. o ekologicky
zodpovědném chování,
alternativách a způsobech jak
udělat z naší domácnosti
netoxickou. 

Hudební klubovna nevidomého
Romana Kabelky o hudebních,
společenských i politických
událostech před 30 lety, v roce
1989.

Co se
 dělo
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Přednáška brněnské právničky
Barbory Antonovičové o tom, jak
zastupovala ČR na Valném
shromáždění OSN v New Yorku.

Beseda s  PhDr. Alenou Plškovou z
Probační a mediační služby, která má
dlouholetou zkušenost a praxi z
kriminální služby jako policistka,
pohybuje se v oblasti restorativní justice
a s námi spolupracovala v projektu
Tlapka v dlani (viz níže).

Rozloučení s rokem 2019 na
vánočním setkání s nevidomými
klienty a jejich čtyřnohými
průvodci. 

Službu sociální rehabilitace jsme poskytli celkem
102 klientům v rámci 3 056 intervencí.



Zapojení vybraných odsouzených
vězňů do programu výchovy
budoucích vodicích psů pro
nevidomé.

Podstata projektu:

Inspirace unikátním projektem z USA, který propojuje dva
zdánlivě neslučitelné světy.

TLAPKA V DLANI

Vězni nesmí být agresivní a musí vykazovat velmi dobré chování. 
V době výkonu trestu štěněti pod supervizí odborníků předávají základní návyky,
socializují ho, učí poslušnosti, pečují o jeho základní potřeby, a hlavně mu umožňují
vytvořit blízký vztah s člověkem. 
Vkládají svou energii a schopnosti do výchovy psího pomocníka, učí se
zodpovědnosti, naplňují smysluplně svůj čas a částečně tak splácí svůj “dluh”
společnosti. 
Ve chvíli, kdy štěně vrací, aby mohlo dále pokračovat speciálním výcvikem ve škole,
získávají zároveň velmi osobní zkušenost se ztrátou něčeho či spíše někoho velmi
důležitého. Díky tomu si mohou uvědomit, jakou ztrátu v životech jiných lidí možná
způsobili právě oni.

V USA se díky projektu snížila recidiva
o několik desítek procent.



Jak se z myšlenky zrealizovat projekt v ČR stala
skutečnost?

2018 - náhodná zmínka o této dávné zkušenosti kolegyni
Lence Pláteníkové, která v myšlence spatřila obrovskou
příležitost, a tak se jí začala věnovat...

2009 - manželé Dvořákovi navštívili americkou školu v Texasu,
kde projekt fungoval.

...2018 - 2019 spojení s texaskou školou, která zaslala
dokumenty k projektu, studium dokumentů, zjišťování
informací z internetu, setkání s lidmi, kteří projekt
pomohli posunout dále na správná místa.

Zásadní pro realizaci projektu bylo setkání s PhDr. Alenou Plškovou z
Probační a mediační služby, která se pro myšlenku nadchla, věřila v ni a
s tím ji představila generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR. 

Generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. PhDr. Petr Dohnal:

„Když mi byl tento projekt představen, neváhal
jsem ani minutu. Přesně zapadá do naší
koncepce, kdy se odsouzení zapojují do
různých fází života na svobodě, aby pak sami
po propuštění našli způsob, jak se už do
vězení nevrátit.“

Spojily se organizace Škola pro výcvik vodicích psů s.r.o., Vodicí pes, z.s., Vězeňská
služba ČR a Probační a mediační služba a vznikl projekt Tlapka v dlani. Ten byl
slavnostně spuštěn 8. srpna 2019. Místem realizace se stala tzv. Otevřená
věznice Jiřice na Nymbursku.



Do věznice byla na 9 měsíců předána
dvě štěňata kříženců labradorského a
zlatého retrievera – Goro a Shadow.
Každý z nich dostal k sobě dva
odsouzené vězně – pečovatele.

Pečovatelé absolvovali chůzi poslepu s bílou holí a poté
s vodicím psem, aby poznali, jak pes nevidomému člověku
pomáhá, zrychlí a zjednoduší cestu, a co pro něj znamená.
Zkušenost je motivovala k poctivému dodržování pravidel
v přípravě štěňat pro jejich budoucí službu.

Po zdravotních testech jsme však zjistili, že v
životním příběhu Shadowa zřejmě nebyla kariéra
vodicího psa zapsána. Musel být z výcviku vyřazen.
Jeho příběh má ale nadějné vyhlídky: zůstane totiž
se svým pečovatelem, a my věříme, že mu bude už
navždy připomínat dobré rozhodnutí a odhodlání
pomoci druhým.



Goro se po dosažení jednoho roku, tj. v květnu 2020,
přesunul zpět do Brna do běžné pečovatelské rodiny.
Ta zajistí jeho každodenní docházku k odbornému
výcviku do brněnské Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o.

Nová štěňata byla do věznice předána ihned po
odchodu Gora. Tentokrát fenky flat coated
retrievera Cairo a německého ovčáka Utah.
Věříme, že pilotní ročník se zlehka přehoupne do
dalšího, a celý projekt bude pro všechny zúčastněné
znamenat „cestu ze tmy“. Ať už té symbolické, v
důsledku ztráty svobody, či doslova, vlivem ztráty
zraku.

Za realizaci projektu děkujeme těmto organizacím a lidem:
Škola pro výcvik vodicích psů s.r.o. Brno: Milan Dvořák, Ladislava Dvořáková
Vodicí pes, z.s: Mgr. Lenka Pláteníková, Hana Prchalová
Probační a mediační služba ČR (projekt Křehká šance): PhDr. Alena Plšková
Vězeňská služba ČR: generální ředitel genmj. PhDr. Petr Dohnal
Věznice Jiřice: ředitel plk. Mgr. Petr Suk, Mgr. Bc. Hana Prokopová
Více na https://www.vycvikvodicichpsu.cz/2019/08/tlapka-v-dlani-vychova-
budoucich-vodicich-psu-vezni-ve-vykonu-trestu/



OSVĚTA aneb VRHÁME SE
DO SVĚTA

Projekt UVIDÍME 

Besedy, prezentace a zážitkové semináře pro veřejnost

Projekt už od roku 2015 podporuje Nadační fond
Českého rozhlasu Světluška. Od roku 2018 se k
podpoře přidala firma IBM Česká republika.

Nevidomí klienti v roli lektorů při
různých formách osvěty:

1. interaktivní beseda na téma „Význam
vodicího psa v životě nevidomého
člověka“;
2. sebezkušenostní zážitkové semináře
„JINÝM POHLEDEM“;
3. prezentační aktivity pro veřejnost.

Význam projektu:
působí na vidící veřejnost, nevidomé lektory i komunitu zrakově
postižených. Ta má možnost pocítit pozitivní dopad toho, že je vidící
veřejnost lépe informována;
rozšiřuje povědomí zrakově postižených lidí o tom, jak vidící veřejnost
přistupuje k nevidomým lidem, čeho se obávají a proč;
lektoři rozvíjí schopnosti dobře prezentovat své soužití a spolupráci s
vodicím psem, otevřeně mluvit o životě se zrakovým postižením a
specifických potřebách, které z něj vyplývají;



lektoři jsou motivováni aktivně pracovat na dovednostech svých i svého
vodicího psa. Účastníci totiž velmi dobře vnímají, jestli mezi nevidomým
člověkem a jeho psem cítí souznění a vzájemnou důvěru. Pokud ano, mají
pro ně předané informace mnohem vyšší hodnotu.

Projekt umožňuje hledat k sobě navzájem cestu, založenou na
reálném povědomí o životě se zrakovým postižením.

Besedy:
Základní školy: ZŠ Jihomoravské náměstí,
Brno – Slatina; ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno –
Slatina; ZŠ Didaktis, Brno – Vinohrady; ZŠ
Labyrinth, Brno – Veveří; ZŠ Podolí; ZŠ
Blažovice; ZŠ Bosonožská Brno; ZŠ Rosice; ZŠ
Předklášteří - školní družina; ZŠ Horníkova,
Brno – Líšeň; ZŠ Šaratice; ZŠ Mutěnická, Brno
– Vinohrady; ZŠ Hroznová, Brno – Pisárky.

Střední školy: Gymnázium Boskovice
Vyšší odborné školy a vysoké školy: Fakulta sportovních studií MU Brno, VOŠ
sociální Brno, zahraniční studenti MU Brno (program Social Erasmus), MENDELU
Brno (specializace v pedagogice), Pedagogická fakulta MU Brno.
Firmy: AIS Software, Business Factory Brno, Zebra Technologies, HOMECREDIT
Brno.
Organizace: Klub maminek Kaštánek, Mateřské centrum Viničné Šumice,
Příměstský tábor Rezekvítek, Randulka – skautský tábor, SVČ Lužánky, Církev
Bratrská Brno, Věznice Jiřice, Vazební věznice Olomouc.

Zážitkové semináře JINÝM POHLEDEM:
pečovatelé Školy pro výcvik vodicích psů,
s.r.o., zaměstnanci firmy Deutsche
Telekom, tanečníci TS Stolárna, učitelé
Gymnázia Boskovice, zaměstnanci
agentury Better Marketing.



Prezentace pro účastníky veřejných akcí: Dny mobility, Běh daňových poradců
KDP, Neboj se mě - osvětová akce pro brněnskou veřejnost o pohybu a orientaci
nevidomých a slabozrakých, Dětský den Kuřim, Pelhřimov – osvětová akce Centra
pro zdravotně postižené, Den dětí v Dolních Heřmanicích, REHAPROTEX –
Výstaviště Brno, Den nevidomých v Avion Shopping parku. 
Prezentace pro účastníky firemních akcí: Poclain Hydraulics, Dobrokar, Mann –
Hummel. 

Reakce účastníků:

Vystoupil jsem z tramvaje, a v tom promluví chlapskej hlas, jestli by mu někdo
nepomohl. Kouknu, a tam stojí mladík na silnici s bílou holí. Tak jsem se ho hned
ujal, nikdo se k němu nehrnul. Zasvěceně jsem mu hned řekl, že je před ním
obrubník, a pak už jsem si ho bravurně zpracoval, vedl ho za paži a doprovodil na
autobus, jak se sluší a patří na správného průvodce…...
Velký dík Lence Pláteníkové, že jsem si díky jejímu semináři hned vybavil, co a
jak, a mohl ho správně doprovodit. A za pocit z dobré pomoci. 
Díky za pěkné ráno! 

Martin Prokeš, účastník zážitkového
semináře JINÝM POHLEDEM,
příspěvek na Facebooku:
"Přátelé musím se s vámi podělit o
dnešní ranní cestování …

FSpS Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.: 
Již čtvrtým rokem si pravidelně zveme na přednášky Mgr. Lenku Pláteníkovou a
jednoho z nevidomých klientů s vodicím psem. Studenti tak mají možnost
dozvědět se informace o komunikaci s osobami se zrakovým postižením, výcviku
a práci s vodicím psem. Přednášky jsou pojímány velmi příjemně, interaktivně,
studenti mají možnost se na cokoliv zeptat, ceníme si profesionálního přístupu.
Studenti přednášky přijímají s nadšením. I s odstupem je hodnotí jako velmi
užitečné a smysluplné. Moc za ně děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

ZŠ Krásného Brno:
Děti měly možnost zeptat se na vše, co se týče problematiky nevidomých a lektorka
Petra odpovídala i na dotazy čistě osobního charakteru. Umožnila jim tím lépe se
vcítit do světa nevidomých a chápat empatičtěji jejich potíže, potřeby i způsob
života.



Studující 1. AV  a 1. BV vzdělávacího programu Sociální práce, VOŠ sociální,
Brno:
Chtěli bychom moc poděkovat za to, že jste nám srozumitelnou i humornou formou
poskytli k danému tématu důležité a podstatné informace.
Mnozí z nás některé z nich slyšeli poprvé. Můžeme je využít nejen ve své budoucí
profesi, profesi sociálního pracovník, ale i v běžném životě.
Děkujeme.

Projekt "Veď mě ve tmě"

Projekt o propojování světů vidících a nevidomých v jeden
jediný. Je totiž dost velký na to, aby pojal všechny.

„Jak a kudy dál?“ Lámaly jsme si hlavu s kolegyní Nikolou z agentury Better
Marketing, s.r.o., která s námi spolupracuje na projektu. Hledaly jsme
smysluplný směr, kterým by se měl ubírat, aby dál plnil svou úspěšnou misi.

A nápad se prodral na svět. Vlastně hned dva.

Zrakové postižení zahrnuje širokou škálu toho, jak můžete (ne)vidět. Je
celkem překvapivé, že téměř 90 % zrakově postižených „něco“ vidí. Nestačí to
ovšem k běžné orientaci a samostatnému pohybu, nepomůžou jim dioptrické brýle.
Jak vypadá svět těchto lidí? Jak se orientují, pohybují a jaké specifické problémy
řeší?



Rozhodli jsme se udělat nový pokus a nabídnout originální zážitek další známé
osobnosti – Ondřeji G. Brzobohatému. Povzbudilo nás jeho nadšení pro věc a
ochota do toho jít. 

V září 2019 jsme se s ním a jeho ženou Taťánou sešli na stejném místě jako před
rokem s Tomášem Klusem, Lenny a Petrou Bučkovou. Stejně jako oni, absolvovali i
Ondřej s Taťánou trasu poslepu s bílou holí a poté s vodicím psem. Navíc si k tomu
přidali i stejnou trasu se speciálními brýlemi – první simulovaly těžkou
slabozrakost a druhé tzv. trubicové vidění čili velmi omezené zorné pole.

Jak to dopadlo můžete vidět ve videospotu, který
vznikl. Najdete ho:
- na webových stránkách www.vedmevetme.cz 
- na kanále YOUTUBE Veď mě ve tmě
- na Facebookovém profilu nebo instagramu Veď
mě ve tmě.



Taťána: „Všechno se zintenzivní. Všechny ty
vjemy, vůně, pachy...všechno kolem vás vnímáte
celým tělem. Z toho mě rozbolela hlava. Musí to
být strašně nepříjemné, když vidíte jen kontrasty.
Černá, světlá, nic nepřečtete, vlastně prakticky
nevidíte. Je to chůze do neznáma. Každý krok je
nejistý.“

Ondřej: „Náš mozek automaticky vyhodnocuje
dlažbu, nebo povrch, po kterém jdeme, a my tomu
přizpůsobujeme tělo. Ale ve chvíli, kdy člověk nevidí,
může se stát, že prošlápne, nebo že je někde něco
výš. Je takový strašně oslabený. Je potřeba být více
ohleduplný a vnímat okolí, protože se může stát, že
člověk narazí do zrakově postiženého člověka, ale
může narazit i do důchodce, do jakéhokoliv člověka,
který se nedokáže tak rychle orientovat anebo
manévrovat.“

Za fotodokumentaci: Petr Pělucha (Pelucha photography)
Za video: Marek Záruba (MARA Production)
Za odvahu, ochotu a účast: Ondřej G. Brzobohatý a Taťána
Gregor Brzobohatá

DĚKUJEME



Jak dostat projekt z „online světa“ do toho
reálného? Uspořádali jsme výstavu
velkoformátových fotografií souvisejících
s myšlenkou projektu. Deset fotografií,
deset příběhů. Na podzim 2019 byly
fotografie vystaveny na chodbách
Pedagogické fakulty MU Brno a v říjnu
2020 chystáme slavnostní vernisáž a výstavu
v NdB Reduta.

Řešili jsme témata ze života nevidomých lidí i vodicích psů. Sami
nevidomí přispěli svými autentickými zkušenostmi z těchto oblastí:

Co se mezitím dělo na sociálních sítích?

Jak vypadá každodenní soužití s vodicím psem?
Jak čteme braillský a virtuální text, a jak nám odečítač na
monitoru přečte smajlíky?
Jak nám komplikuje orientaci silný déšť nebo sníh?
Zažíváme lásku na první pohled?
Proč je nakupování výzva?
Sbíráme exkrementy po svých vodicích psech?
Můžeme si jen tak vyjet na kole?
Navštěvujeme letní festivaly s davy lidí?
Dopřáváme si letní koupání?
Jak fungují a k čemu jsou hmatové mapy?
Pečeme na Vánoce cukroví?

jaká plemena se cvičí pro službu vodicích psů a jak celý proces probíhá;
co dělat, když se chci stát dobrovolníkem – pečovatelem;
jak silná je psí láska;
kde se vzala bílá hůl;
jak vidí člověk se zrakovým postižením a jaké jsou typy zrakových vad.

Fanoušci se také dozvěděli:



Povedené články nevidomých lidí
nebo pečovatelů budoucích vodicích
psů jsme zveřejňovali i na blogu
projektu
(https://www.vedmevetme.cz/blog/).

Za finanční podporu děkujeme majitelům prodejny Kozomínský med – Kamile a
Zdenkovi Rubešovým, kteří na jeho podporu každý měsíc přispěli výtěžkem
z prodeje pastových medů. Další finanční podporu poskytl Ateliér 99, s.r.o.,
TETOVÁNÍ, s.r.o. a Tereza Paradýsová.
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Letní burza knih 

Vánoční čajovna 

Výherní tomboly 

Greek Office Week -
upcyclingové workshopy

Velikonoční pečení a prodej výrobků

Ve firmě PPG se v roce 2019 děly téměř každý měsíc velmi kreativní a nápadité
akce. Organizovali je zaměstnanci firmy pro své kolegy, jejich výtěžek podpořil
charitativního partnera. Tím byl už druhým rokem náš spolek VODICÍ PES,
z.s. Děkujeme!

2.ročník Charity Partner PPG
Industries, s.r.o.

BENEFIČNÍ AKCE



Koncert Lenny  a představení Chantal

Když letos Lenny opět vystupovala v Brně, tak se na pódiu brněnského hudebního
klubu Fléda objevilo při jejím koncertu hned osm psích tlapek. Byly to dvě psí
krasavice – Emma a Chantal. Emma se ohřívala pod patronátem Lenny v prvním
roce svého života od chvíle, kdy ji poznali v roce 2018 návštěvníci koncertu
v SONO centru. Do mnohem menší Flédy si to napochodovala s jistotou svých
dvanácti měsíců. Samozřejmě v doprovodu své pečovatelky. Chantal je její
pokračovatelkou. Fenka plemene zlatý retriever roste do krásy a záře reflektorů ji
pranic nevadí.

Dobročinný adventní prodej na
Náměstí Svobody v Brně

Termín: 18. prosinec 2019
Místo: Náměstí Svobody, Brno
Pořadatel: TIC Brno
Moderátorka: Petra Hokszová
Účastníci: úctyhodná smečka vodicích psů –
těch, kteří už pracují i těch, kteří se na svou
službu připravují v doprovodu nevidomých
majitelů a pečovatelů, veřejnost města Brna.

Zájemci si mohli za dobrovolný příspěvek dát kávu, čaj nebo svařák a ochutnat
dobroty od Ema café, a přispět tak na službu vodicích psů.



Sedím ve vlaku a temperamentní střela Keira Jozucita mi spokojeně leží pod
nohama. Hřeje stejně tak jako hřeje pocit věrné psí lásky a bezpečí na cestách
městem i životem s chlupatým pomocníkem u levé nohy. Nebýt lidí, kteří si je
vezmou do pevné ruky, ale laskavé náruče, pod ochranná pečovatelská a
cvičitelská křídla, necestovalo by se zdaleka tak pohodlně jako teď. Vlak je plný
všemožných podnětů, které by psovi nedaly spát.
Díky pečovatelům a cvičitelům se na své psy můžeme spolehnout v podstatě od
první chvíle i v takhle hlučném a náročném prostředí. 
Díky všem, kteří to pro nás dělají!

ZÁVĚR
Vzkaz od nevidomé Kláry:



FINANČNÍ ZDROJE
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
2019;
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 2019 byly ze sponzorských darů a veřejné sbírky hrazeny:

Částečné příspěvky na pořízení vodicích psů: Amur, Baxi, Chicquita, Harley,
Lasley, Nicolette, Onyx, Paletka, Rocky, Viking, Xasha.
Náklady pro štěňata v prvním roce života: Aipril, Angelo, Bambi, Beauty,
Beaulojais, Bee, Benji, Bernard, Bolek, Bordeaux, Brody, Dreaming, Eda, Chantal,
Jacklin, Lara, Sirael, Tara, Tony, Winnie, Zoe.
Příspěvky na léčbu vodicích psů: Dajan, Cejl,Givenchy, Chopper, Sally.
Náklady pro pensionované psy: Arnie, Cézar,Choco Lady, Sam.



Děkujeme těmto dárcům: 

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

A1 Transport & Logistic
ACERO, s.r.o. 
AIS Software, a.s.
Albatros Media a.s. - JUDr. Lukáš
Jansa a kolektiv (za prodané tituly
Internetové právo)
Andrlová Hana, Ing. 
AngioClinic Brno s.r.o.
Angiologie, s.r.o. 
Apeltauer Tomáš
AREMA, s.r.o. 
Ateliér 99 s.r.o. 
Atlas Copco Services s.r.o.
Balák Jan
Bartošová Jiřina
BNSOFT s.r.o. Znojmo
Boleček Petr
Brtková Irena
Brunnerová Eva
Bumbálková Dagmar, MUDr.
Cifrák Bronislav
Cinert Tomáš
Čermáková Michaela
Červenec František a Karolínka
Česká spořitelna a.s. (oblast
Jihočesko)
Čupera Jiří
Deutsche Telekom
Diamond klub
Dlouhá Jindra, JUDr.
Doležalová Lenka, MUDr. 
Dolníček Pavel
Drastich Jiří
Dušková Stanislava

Dürböck Martin
Egerle Pavel
ESN MUNI BRNO
Fabiánková Alena
Faustmannová Anna
GEIS CZ - Iniciativa Naše Světluška
GEFCO Česká republika s.r.o.
Gál Radim
Gluzová Karolína
Havelka Jan, Ing.
Havelková Irena
Hlávková Kateřina
Hoferek Tomáš, Ing.
Holbová Marta
Hort Jiří
Hronová Helena
Hulánková Radka
IBM Česká republika
Illek Otto
Investice Strategie Management, a.s.
Jaššáková Tereza
KAMPOS, s.r.o.
Kroulík Václav
Kočicová Pavlína
Kočiš Petr
Konečná Lenka 
Korcová Jana, RNDr. 
Kozlová Zdenka
Kozomínský med, rodina Rubešova
Kudličková Jana
Kupsa Filip
Lízlerová Věruška
Malá Jitka
Marek Miroslav



Mařata Jan
Mařík Jiří
Mazour Tomáš
Menšík František
Mičánek Ondřej
Miklín Jakub
Musil Dobroslav, Ing.
Musil Petr
NF Atýsek
NF ČrO Světluška
NF Pro dětský smích
Nováková Zita
OA, SOŠK a VOŠ Brno
PEF MENDELU v Brně – studenti
oboru Manažerské dovednosti 
Paradýsová Tereza
Petráš Ivo
Pharmawell a.s. - Chytrá lékárna
Pionýr, z.s. 
Pitra Bedřich
POCLAIN Hydraulics
Pohlídal Antonín
Polák Stanislav, MVDr. 
Procházková Věra
PPG Industries s.r.o.
PRO.MED.CS Praha

Rákosník Luboš
Rudolf Roman
Rusínová Marie
Severová Irena
Scholaster Marek
Sláma Rudolf
SOŠ pro administrativu EU, Praha
Sovová Eva
SOLITEA Česká republika, a.s.
Staněk Martin
Svačina Petr
Škornička Martin, Ing.
Švarc Josef
Tapšák Pavel
TETOVÁNÍ, s.r.o.
Tichá Helena, PhDr. 
Tobolová Jana, Mgr.
Tomášková Iva, MUDr.
Touš Zdeněk
USU Software, s.r.o.
Vacek Miloš
Vicianová Alžběta
Viktorin Jan
Votápková Jana
Zapletal Petr
ZEBRA Technologies CZ s.r.o.

Za materiální dary či zdarma poskytnuté služby děkujeme:

Umístění pokladniček veřejné sbírky: Knihkupectví ACADEMIA Brno, LUMIOPTIC
Oční optika Brno, prodejna SKLIZENO – Galerie Vaňkovka Brno, Technické muzeum
v Brně, Veterinární ordinace MVDr. Petr Pavelek Brno – Řečkovice, BILLA - prodejna
Kounicova Brno, Medová prodejna KOZOMÍN - podpora projektu Veď mě ve tmě. 
Hill's Pet Nutrition s.r.o.: krmení pro psy v hodnotě 50.000 Kč.
Focení: Eva Dolečková, Ing. Renata Hasilová, Marcela Rezková, Ladislav
Bušek,Jakub Peloušek. 
Better Marketing, s.r.o.: poskytování služeb v oblasti online marketingu a vedení
projektu Veď mě ve tmě. 
 



Ve výroční zprávě jsou použity fotografie: Ing. Renaty Hasilové, Evy Dolečkové,
Ing.Kateřiny Mráčkové, Martina Prokeše, Jany Modlitbové, Petra Pěluchy (Pelucha
Photography), Juraje Kožiaka, Kláry Hlavaté, Lenky Pláteníkové, z archivu Better
Marketing, Vězeňské služby ČR a PPG Industries, s.r.o.

Zpěvačka LENNY (Lenka Filipová): podpora světa nevidomých lidí, propagace v
rámci brněnských koncertů.
VODÁK SPORT, Jan Šťastný: zapůjčení areálu tábořiště pro naše akce.
DOBROKAR, s.r.o.: spolupráce na realizaci zážitkových seminářů a
teambuildingových programů ve firmách.

Příjmy a výdaje
NÁKLADY v roce 2018: 2.615.730,92 Kč 
    VÝNOSY v roce 2018: 2.616.369,56 Kč 

Z toho: 

rozpočet statutárního města Brna: 198.000 Kč
Jihomoravský kraj - odbor sociálních věcí: 61.600 Kč
Jihomoravský kraj - prostředky státního rozpočtu MPSV: 729.600 Kč 
Nadační příspěvky: 15.000 Kč
přijaté dary: 1.494.001,56 Kč
DMS: 18.701 Kč
sbírkové pokladničky: 46.132 Kč
prodej reklamních předmětů: 47.335 Kč
úroky: 0 Kč
ostatní výnosy: 6.000 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:  638,64 Kč



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
Hana Prchalová

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

Bez naší statutární zástupkyně, předsedkyně spolku, by naše organizace
nevznikla, ani nepokračovala. Má zodpovědnost, rozhoduje, a zasahuje tam, kde
si její podřízené neví rady.

Mgr. Lenka Pláteníková
 sociální pracovnice, PR a fundraiser 

Ladislava Dvořáková
administrativní pracovnice, pracovnice 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.


