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Milí přátelé, 

napsat shrnutí roku 2020 je opravdová výzva. Hodně plánů, které jsme na začátku roku
měli, se nakonec neuskutečnilo. Ten rok nám všem mnohé vzal, ale bezpochyby i
mnohé dal. A tak bychom mohli začít pohádkovým “Bylo nebylo…”:
V první řadě jsme rádi za to, co BYLO, navzdory obavám, jestli to vyjde. 
A o tom je i tato zpráva. 
Ten nejistý výhled do budoucnosti nás nakonec o to více naplnil vděčností za každé
setkání.
Pro nás rok 2020 znamenal novou výzvu: Jak být nevidomým lidem a jejich vodicím
psům nablízku i v situaci, kdy to fyzicky nejde? Jak naplňovat naše poslání v krizové
situaci? 
Přesvědčili jsme se, jak je důležitý základní lidský kontakt, ujištění, že nejsme sami,
přestože jsme každý jinde. Jak je důležité podpořit naději a víru v dobré konce. 

Kéž by to bylo poselství pro všechny další akce: Ačkoli se věci každý rok opakují,
neznamená to, že jsou samozřejmostí. Dnes už víme, jak vzácné je osobní setkání,
a jak často stačí k radosti možnost dělat ty nejobyčejnější věci ve svobodě a zdraví. 

 
Totéž, o to více, přejeme nám všem také dnes..

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.



hledání vzájemného porozumění mezi nevidomým člověkem a vodicím psem;
podpoře bezpečí na cestách;
sladění schopnosti orientace nevidomého člověka s vedením vodicího psa;
podpoře schopnosti nevidomého člověka říct si co a jakým způsobem
potřebuje;
nabídce různorodých pohledů na problematiku života se zrakovým postižením a
propojování světa vidících a nevidomých všemi možnými způsoby. 

Podpora služby vodicích psů je o:

V nové situaci, která s rokem 2020 přišla, se ukázalo, že nezanedbatelným
rozměrem služby je i podpora v neobvyklých a krizových podmínkách, které se
promítly do osobního a společenského života každého z nás. Psychická pohoda

člověka je však pro správnou práci psa klíčová.

Naše služba je určená zrakově postiženým lidem s vodicími psy. Umožňuje jim
objevit a uplatnit samostatnost, pohybovat se bezpečně na cestách v doprovodu
čtyřnohého průvodce. 

ROK 2020



může vodicí pes zapomenout vodit? 
rozumí pes povelům, když mám roušku?
jak mám odhadnout v obchodě nebo MHD, jestli
dodržuji nařízený rozestup?
jak si říct o pomoc, když je kolem mě méně lidí než
obvykle?

Částečně jsme se přesunuli do online světa a k telefonům. Nové podmínky odkryly
nové otázky i problémy. Na druhou stranu přinesly i překvapivé poznatky a neobvyklé
zkušenosti. Tak jsme je spolu sdíleli.

Všudypřítomné obavy zkrátka v některých případech postavily vzájemné
bariéry. O to víc klienti ocenili každou nabídnutou pomoc, podporu lidí

okolo a milé oslovení.

Někteří se setkávali i s nepřijetím okolí, podezíravostí, neochotou
komunikovat a nabídnout pomoc. 

Jaké byly nejčastější obavy?



Klienti posilují samostatnost a přizpůsobivost
novým podmínkám.
Pro některé dvojice takový pobyt může
znamenat zásadní přelom ve vzájemném
soužití. 

Podstatné je také zjištění, jak pes pracuje v jiném režimu, než v tom důvěrně
známém. 
Nové prostředí a přítomnost ostatních psů klade na dvojici odlišné nároky, prověří
jejich spolupráci, a ve výsledku obohatí vzájemný vztah a upevní důvěru. 

Rekondiční pobyty každý rok navštěvují klienti z celé ČR. Je to čas k setkání
starých přátel, seznámení s novými a hlavně k intenzivnímu upevňování a

oživení spolupráce se čtyřnohým parťákem. Všichni tak mají příležitost získat
inspiraci a nabrat nový vítr do plachet. 

REKONDIČNÍ POBYTY 2020

Nové trasy a situace přináší větší zábavu pro psy
a hlavně trénují jejich pozornost a obezřetnost
více než zažité stereotypy domácího prostředí. 

Přáli jsme si celé jaro, aby nám to vyšlo... A vyšlo!



nácviku poslušnosti a základních povelů; 
chůzi improvizovanou překážkovou dráhou: výška překážek je nastavitelná
do libovolné výšky, od těch přízemních až po tzv. vysoké (pes musí s pánem
obejít překážku i přesto, že on sám by pod ní se svou výškou prošel).

Věnujeme se: 

Nejdůležitějším bodem programu je procvičování spolupráce s vodicím
psem a upevňování dovedností psa i jeho majitele. 
První den se rozdělíme do 3 skupin. Každá skupina pak celý týden pracuje
s jedním ze cvičitelů ŠpVVP, s.r.o. 

JAK VYPADÁ TYPICKÝ DEN REKONDIČNÍHO
POBYTU?

Všichni se společně sejdeme,
stanovíme si plán dne, upřesníme
program a jeho organizaci. 

Skupina je při upevňování povelů důležitá.
Pes se jinak soustředí v přítomnosti ostatních
psů a skupiny lidí. 

RÁNO

Podrobnosti, pořadí a místo procvičování pak doladíme ve skupinkách se cvičitelem.

Procvičování práce vodicích psů - skupinová práce



Cvičitel prochází s nevidomým člověkem a jeho vodicím psem trasu městem,
přitom kontroluje práci psa i přístup člověka. 
Poradí, co případně změnit, udělat lépe apod. 
Klient může navrhnout dovednost, povel nebo situaci, se kterou mají problém a
zaměřit se na konkrétní cíl. 

Procvičování práce vodicích psů - individuální práce

Hlavní je sladit nebo opravit nefunkční přístup, podpořit schopnost
člověka se psem pracovat a správně reagovat na jeho vedení. Každý

klient získá cenné rady ušité mu na míru. 



Ústředním tématem celého týdne je samozřejmě soužití se psem, péče o něj i
vzájemná spolupráce. 

Odpadnou zábrany a leckdy se objeví
příležitost rozhovoru s někým, na koho jsme
přes den neměli čas. 

VEČER

Společný odpolední program je
výbornou příležitostí k tomu,
abychom se navzájem poznali i v
jiných situacích, něco společného
zažili a stmelili skupinu
nevidomých a vidících lidí.

ODPOLEDNE

Samozřejmě je třeba poznat město, ve kterém pobyt trávíme, jeho život i historii.
Zajišťujeme tedy různé exkurze, prohlídky zajímavých míst, přednášky, výstavy a
procházky v okolí.

Skupina přirozeně své členy motivuje a osudy některých inspirují ostatní. 
 Celková atmosféra posiluje odhodlání nevzdávat se, přestože něco nefunguje

ideálně, ale spíše hledat cesty ke vzájemnému porozumění. 

nacházíme odpovědi na otázky;
objasňujeme nejistoty;
intenzivně pracujeme a procvičujeme;
sdílíme ŽIVOT jako takový. 

Propojují se zde lidé s různými životními příběhy, ať už vidí nebo
ne.  

Večerní neformální program
není o nic méně důležitý než
odpolední. Je to čas si
vzájemně popovídat a sdílet
dojmy. 



Prohlídku města s originální atmosférou a historií
spojenou s Tomášem Baťou.

HODONÍN
Termín: 27. 7. - 1. 8. 2020

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

ZLÍN
Termín: 3. 8. - 8. 8. 2020 

Místo: Vysokoškolské koleje Náměstí TGM, Zlín. 
Účastníci: 12 nevidomých klientů se svými průvodci

Zlínský mrakodrap s výtahem, který zároveň
sloužil jako kancelář T. Bati. 

Letní pobyty v Hodoníně a ve Zlíně

ZLÍN

Městské divadlo od jeviště až po šatny
či kostymérnu.

Koktejly v Baru 1931 a tajemství
míchání drinků. 

Přednášku v Knihovně UTB Zlín o
kritickém myšlení a rozlišování
dezinformací nejen v době covidové. 

Kromě procvičování s vodicími psy jsme zažili...



Cvičitelům ŠpVVP, s.r.o. (Barboře Pavlíčkové, Terezii Tomáškové, Lence
Vaňkové, Milanu Dvořákovi) za cenné rady, trpělivý přístup a nachozené
kilometry na trasách s klienty.
Všem, kteří přispěli ke společnému programu:  Ing. Karlu Kolouchovi
(vinařství Strážnice), Dáši Svobodové, Milanu Dvořákovi, Mgr. Pavlu
Stojarovi (Inspirace Zlín z.s.), Marcele Pospíšilové (Městské divadlo Zlín),
Mgr. Haně Janečkové (Knihovna UTB Zlín), barmanům v Baru 1931. 
Účastníkům, kteří jako vždy můžou za to, jak dobře nám společně bylo. 
Zvláštní poděkování patří firmě IBM Česká republika a farmaceutické
společnosti PRO.MED.CS. Díky jejich finanční podpoře byla pro nás
cena pobytu velmi příznivá.

Přednášku a ochutnávku
produktů vinaře ze Strážnice
Ing. Karla Kolucha.

Tradiční literární kavárnu Laďky Dvořákové.

Přednášku Milana Dvořáka (vedoucího ŠpVVP,
s.r.o.) o tom, jak pečovat o výživu psů a jak s
ním manipulovat při veterinárním vyšetření či
zákroku. 

Tradiční večerní grilování.

DĚKUJEME:

HODONÍN

Atmosféru místního koupaliště.



Milena Prskavcová a vodicí pes Mambo, ZLÍN:
Chceme vyzdvihnout úžasnou kombinaci výcviku a volného času. Procvičování
mělo svoji standardně výbornou kvalitu. Pro každého bylo šité na míru. Velmi
pomohla i zpětná vazba cvičitelů a názor na to, co děláme správně a naopak, co a
jak je potřeba zlepšit a vypilovat.
Organizace volného času si nezadala s programem cestovní kanceláře :-). Nabídka
byla pestrá. Přesto si každý mohl zvolit, zda ji využije nebo se jen tak půjde
nadýchat zlínského vzduchu či jinak odpočívat. 
Děkujeme všem organizátorům a cvičitelům za to, že uvařili tak báječný výcvik, že
jsme se na něm i přes práci cítili jako na dovolené. 
Zážitky s vámi nás stále hřejí u srdce a za to vše vám patří velký DÍK!

Lea Fakáčová a vodicí pes Manny, HODONÍN:
Přiznám se, že jsem měla trošku obavu, ale hned první den ze mě spadla. Uzavřený
areál Oázy Hodonín pro naše čtyřnožce, to bylo něco! 
Mannyho trošku zaskočilo ranní opáčko cviků poslušnosti nebo překážková dráha s
nástrahami ve výšce. Myslel si, že prostor je jen na hraní, a ejhle, najednou musel podat
výkon. 
Musím říct, že se mi trénovalo v centru města se cvičitelkou Lenkou velmi příjemně.
Perfektně nás naváděla, tam, kde to nebylo v pořádku, nás vrátila. Na odborné úrovni,
ale i lidsky srozumitelně mi vysvětlovala všechno potřebné. Obohatila nás
novinkami, které určitě hned zapracujeme do našich domácích tras. 
Odpolední relax podle vlastního výběru nebo decentně nabídnutý připravený program
také dotvářel celkově pohodovou atmosféru.
Užila jsem si úvodní táborák, seznamování s novými lidmi i psy, procházky po městě.
Všude mě doprovázel můj kamarád a průvodce Jindra. Byl mile překvapený tolika
příjemnými lidmi, kteří žijí trošku jinak kvůli své ztrátě zraku. Obdivoval jejich přátelskost
a nadhled nad mnoha věcmi.
Ze srdce vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě tohoto rekondičního pobytu, děkuji,
a také děkuji těm, kteří ho finančně podpořili.



Kromě individuálního i skupinového procvičování práce s vodicími psy jsme si
v sobotu odpoledne užili prohlídku Květné zahrady, která je součástí
památek UNESCO. Provedl nás Mgr. Petr Hudec, který výklad velmi hezky
přizpůsobil nevidomým lidem. Využil hmat i sluch a umožnil nám zahrát si
na speciální hudební nástroje, které zajímavě rozezněly prostory, kterými se
zahrada chlubí: kolonádu o délce 244 metrů, zdobící celou jednu stěnu
zahrady a Rotundu, v jejímž středu je umístěno známé Foucaultovo kyvadlo
(zařízení k demonstraci zemské rotace). 

Termín: 18. - 20. 9. 2020 
Místo: Domov mládeže Arcibiskupského gymnázia Kroměříž
Účastníci: 10 nevidomých klientů se svými průvodci

Podzimní rekondiční pobyt v Kroměříži

DĚKUJEME:

Mockrát děkujeme Mgr. Petru Hudcovi za jeho vstřícný a kreativní přístup. 
Oceňujeme i pohostinnost Restaurace Maxmilian u Mincovny a trpělivost
zaměstnanců. Obsluhovat skupinu lidí, kolem kterých odpočívá tolik psů, které
musíte obcházet a přeskakovat, a to vše s úsměvem na tváři, je opravdu výkon.



MEZITÍM V BRNĚNSKÉ
KLUBOVNĚ

Společná beseda v Café Práh pro veřejnost a nevidomé
klienty o poslání canisterapeutických psů - přednášející
paní Renata Hasilová, která se canisterapii věnuje více než
15 let, pojala povídání interaktivně. Kromě různých hraček a
pomůcek na ukázku, s sebou měla samozřejmě i psí
pomocníky. 

Pravidelná páteční setkávání se uskutečnila sice s menší frekvencí, přesto je na
co vzpomínat. 

6 krát procvičování práce s vodicími
psy  

Přednáška kynologů z Krajského ředitelství Policie ČR -
výcvik a práce služebních psů a výměna zkušeností s prací
vodicích psů. 

Přednáška pracovníků VODICÍ PES, z.s. a Školy pro výcvik
vodicích psů, s.r.o. pro nevidomé klienty -  zákulisí naší práce a
poskytování služby. Jaké mají úkoly, kolik vyřídí telefonátů, e-mailů
a jak vypadá den odborného instruktora výcviku vodicích psů nebo
sociálního pracovníka.

Návštěva kolegů a klientů z ostravské
organizace pro zrakově postižené KAFIRA.

Co s
e dě
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Kdykoli to situace dovolila, nabízeli jsme zájemcům individuální procvičování
v místě bydliště. 



Službu sociální rehabilitace jsme poskytli celkem
110 klientům v rámci 2 140 intervencí.

Vánoční setkání jsme odložili na...neurčito.



PENZION PRO STARÉ VODICÍ
PSY

Penzion provozujeme ve Vojkovicích u Brna.  Pečujeme o psy, kteří už nemohou
doprovázet svého nevidomého pána a ten už se o ně z různých důvodů nemůže
postarat. 
V Penzionu zpravidla čekají na nové rodiny, ve kterých si ještě mohou užít svůj "psí
důchod". Nové rodiny jsou pečlivě vybírány z řad zájemců, příp. i bývalých
pečovatelů.

Všem, kteří přispěli na provoz Penzionu a na konkrétní čtyřnohé obyvatele
DĚKUJEME: Dedek Milan, Pláteník Michal, Prchalová Hana, Purple
Foundation - nadační fond, MUDr. Tomášková Iva.



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

O co jde?

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

TLAPKA V DLANI

Vězni o štěňata v prvním roce jejich života pečují, poskytují jim základní
socializaci, vytvářejí správné návyky a hlavně upevňují jejich vztah s
člověkem. To vše pod vedením koordinátora Milana Dvořáka (Škola pro výcvik
vodicích psů, s.r.o), který do věznice pravidelně dojíždí. Po návratu do Brna psi
absolvují odborný výcvik v ŠpVVP, s.r.o.

Zkušenosti z USA potvrzují, že vodicí psi
jsou výborně připraveni a odsouzení
získávají silnou emoční zkušenost, která je
motivuje změnit svůj život. Výrazně se tak
snižuje recidiva.

Projekt jsme zahájili v roce 2019
společně s Vězeňskou službou ČR a
Probační a mediační službou. 

Generální ředitel Vězeňské služby ČR PhDr. Petr Dohnal vybral k realizaci tzv.
Otevřenou věznici v Jiřicích na Nymbursku. Její koncepce a prostředí umožňují,
že vězni štěňatům poskytnou to, co potřebují (rychlý přístup a volný výběh na
trávníku, pohyb na veřejnosti díky možnosti opustit věznici na povolenou dobu).



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

“Do naší věznice přinesla štěňata radost, dobrou náladu a hlavně velký kus
dobra. Věříme, že tento projekt se stane do budoucna tradicí.”

Důležitým zážitkem, který
absolvoval kromě vězňů
pečovatelů i sám generální
ředitel VS ČR bylo projití krátké
trasy poslepu s bílou holí a
poté s vodicím psem. 

12.5.
Druhou dvojici štěňat jsme předali do věznice v květnu 2020. Byly
to fenky flat coated retrievera Caira a německého ovčáka Utah.

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/



jsou předávané informace autentické, aktuální a praktické;
zrakově postižení lidé se naučí o svém handicapu mluvit, jasně
sdělovat, jaká omezení a potřeby z něj vyplývají.
podstatně roste motivace zdokonalovat spolupráci s vodicím psem
tak, aby byla reprezentativní. 
nevidomí lidé pochopí, jaké překážky mohou vidícím lidem bránit v
poskytnutí adekvátní pomoci.

Díky zapojení lidí se zrakovým postižením do veškeré  komunikace směrem
k veřejnosti:

OSVĚTA aneb VRHÁME SE
DO SVĚTA

Rok 2020 měl být oslavou 20 let výročí vzniku brněnské Školy pro výcvik vodicích
psů, s.r.o. 

Přiblížit vidícím lidem specifické problémy, které
v této době řeší lidi se zrakovým postižením, a
způsoby, jak lze pomoci navzdory všeobecným
omezením.

Hlavní poselství zůstalo: propojit svět vidících
a nevidomých, ukázat, jak zrakově postižení
lidé žijí a spolupracují s vodicími psy, jaké
překážky řeší nejen při orientaci v prostoru. 

A pak přišla karanténa a tak jsme veškeré osvětové plány posunuli do neznáma
a začali komunikovat s veřejností v rámci sociálních sítí. 

V únoru jsme zahájili výstavu v Technickém muzeu
“VODICÍ PES - průvodce nevidomého člověka”. 3.2.

Co bylo pro nás důležité?



Besedy:
Školy: ZŠ Hroznová, Brno; ZŠ Křídlovická Brno; ZŠ Slavkov u Brna, VOŠ sociální
Brno.
Firmy: MANN HUMMEL Brno
Organizace: Pečovatelé ŠpVVP, s.r.o., Církev Bratrská Brno, příměstský tábor
SVČ Lužánky Brno, klienti společnosti Dobrokar. 
Přednáška pro veřejnost v Café Práh (29.9.)

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

Brněnská laťka v Olympii a Prezentace na
European Kids Athletic Games (s NF Atýsek)

Zážitkové semináře JINÝM POHLEDEM: SVČ Lipka Brno, VOŠ Evangelická
akademie, Pečovatelé Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. , Otevřená věznice
Jiřice. 

K osvětě využíváme dva projekty: 

Chceme, aby vidící lidé pochopili, že ti, kteří nevidí, jsou stejní jako my -
se všemi sny, touhami, starostmi a různými povahovými vlastnostmi. 

Besedy, prezentace a zážitkové semináře pro veřejnost

Nevidomí klienti se zapojují jako lektoři.

Projekt UVIDÍME 

Prezentace služby vodicích psů pro veřejnost: 

14.2
. 7.9.



"Potěšilo mě, že jsem si mohla popovídat se svými spolužačkami o různých
detailech zrakového postižení. Nikdy jsem neměla možnost si takto zábavně a
uvolněně promluvit s člověkem s tímto typem handicapu. Teprve když jsem si to
sama vyzkoušela, došlo mi, jak muselo být pro mé zrakově postižené
spolužačky těžké zorientovat se v nové škole. Ještě těžší pro ně musí být
orientace v centru města, kde se mohou setkat i s neochotou kolemjdoucích lidí."

Reakce účastníků zážitkového seminář na VOŠ
Evangelické, Brno, 1.ročník:

"Uvědomila jsem si spoustu věcí, hlavně čím si tito
lidé prochází, ale taky jsem získala informace
potřebné k práci s touto cílovou skupinou,
případně k tomu, abych mohla nabídnout pomoc
někomu na ulici."

"Zaujala mě možnost otestovat svou důvěru k
relativně cizímu člověku, který mně, jako
"nevidomé", asistoval a doprovázel. Ukázalo
mi to, že život je pro nevidomou osobu
převážně o detailech, resp. o dobrém popisu
věci, terénu aj. Workshop považuji za užitečný
i kvůli zrakově postiženým spolužákům, ke
kterým teď mohu lépe přistupovat a pomáhat
jim vzhledem k jejich problému." 

Prezentace a charitativní akce pro firmu MANN HUMMEL

Den s Kynologickou záchrannou jednotkou, Björsenův
sad Brno

5.3.
12.9.



Využívá zejména sociální sítě a webové stránky k šíření informací o životě
lidí se zrakovým postižením a jejich soužití s vodicím psem. 

Projekt "Veď mě ve tmě"

Na začátku se do projektu zapojily známé osobnosti (Petra Bučková, Tomáš
Klus, Lenny, později i Ondřej a Taťána Brzobohatí). Vyzkoušeli si trasu centrem
Prahy poslepu s bílou holí a poté s vodicím psem. Manželé Brzobohatí navíc i se
simulací těžké slabozrakosti a tzv. trubicového vidění. 

Z dobrodružné cesty vznikl videospot, který ukázal,
jak významná je pomoc vodicího psa, jak zrakově
postižený člověk vnímá okolní svět. 



V roce 2020 jsme se chtěli přesunout z online světa do toho skutečného.
Uspořádali jsme výstavu velkoformátových fotografií souvisejících s myšlenkou
projektu. Deset fotografií, deset příběhů. Dvakrát jsme se chystali uspořádat
slavnostní vernisáž a výstavu v NdB Reduta. Ani jednou nevyšla kvůli
epidemiologickým opatřením. Fotografie aktuálně visí v divadle a návštěvníci si je
můžou prohlédnout.

Videospoty projektu se známými osobnostmi najdete na těchto místech:
- na webových stránkách www.vedmevetme.cz 
- na kanále YOUTUBE Veď mě ve tmě
- na Facebookovém profilu nebo instagramu Veď mě ve tmě.

Co se dělo na sociálních sítích?
Fanoušci projektu se dozvěděli informace z různých oblastí:

ZRAKOV
É

VADY
U příležitosti Světového dne glaukomu jsme
informovali o této zrakové vadě, u níž je včasná
diagnóza zásadní.

13.3.



Nejčastějšími kompenzačními pomůckami slabozrakých jsou různé druhy lup a
také filtrační brýle*. 

Ondřej si nevěděl rady s nápisy na zdi, ačkoli byly vcelku velké. Brýle simulující
těžkou slabozrakost mu to totiž výrazně zkomplikovaly. 

Připomněli jsme, jak si manželé Brzobohatí vyzkoušeli v roce 2019 vidění s různým
typem zrakového postižení: Taťáně si maximálně zúžil svět a vnímala ho jako otvor
v trubičce, když si nasadila brýle simulující tzv. trubicové vidění. 

Klasickou bílou hůl však ani vyspělá technika (zatím) nepřekonala.
Představili jsme druhy bílé hole, vysvětlili jsme, proč je bílá a kdo
za to může.*

Na blogu Veď mě ve tmě jsme představili i reálný příběh
slabozraké Katky, které pomáhá vodicí pes Aron. 

KOMPENZ
AČNÍ

POMŮCKY

(*slouží k odfiltrovávání části světelného spektra a upravují
barevné vnímání, zvyšují kontrast a prokreslují detaily, chrání
před oslněním při světloplachosti). 

Tradiční pomůcky versus vyspělá technika. S čím vším si
poradí moderní technika, a jak nevidomí používají počítače
a mobilní telefony? 

Jak fungují akustické majáčky, a kde je můžeme slyšet?

Jak funguje aplikace Be my eyes, do které se můžou zapojit vidící
dobrovolníci? 

(*britský fotograf James Biggs, který při nehodě přišel o zrak).



STUDIUM A PRÁCENaštěstí je už celkem běžné, že lidé se zrakovým postižením
studují vysoké školy a zapojují se do pracovního procesu. I přes
různá přizpůsobení lze zvládnout přijímačky, kvanta univerzitního
studia a dokonce i distanční výuku. Jaké nároky na zvládnutí toho
všeho klade zrakové postižení? 

Jak velké nadělení je sněhová nadílka a jak chránit psí tlapky?
Na svátek Svatého Valentýna jsme se zeptali na zkušenosti nevidomých lidí
s láskou “na první pohled” a podle čeho si vybírají partnera.  
Když vtrhla do našich životů karanténa a roušky, zjišťovali jsme, jak s tím
vším zápasí nevidomí lidé a jejich vodicí parťáci. 
Leckdo má pocit, že se nevidomý člověk nedokáže o svého čtyřnohého
průvodce postarat. Opak je pravdou. Láskyplná péče jim určitě nechybí. Tu
totiž zvládne každý i poslepu. 
Oblíbené téma, které občas vzbudí údiv - nač potřebují nevidomí znát
barvy? Potřebují. Někteří z nich si je pamatují z dob, kdy viděli, pro ostatní
je to doplňující informace, která je důležitá i přesto, že si je představují jinak.

Výchova a výcvik budoucích vodicích psů velmi 
 přirozeně kopíruje lidské dospívání. 
Rodiče - pečovatelé, školní docházka, zkoušky,... 

co ob
náší

VÝCV
IK

VODI
CÍC

H PS
Ů

DAL
ŠÍ

TÉM
ATA

Vysvětlili jsme i podstatu práce
vodicího psa, některé povely a
dovednosti. 



pečovatelé vodicího psa Aipril - Tereza a Martin (Díky Aipril už neznáme nudu).
Katka, která se otevřeně svěřila, jaké to je ztratit náhle podstatnou část
zrakového vnímání (Bílou hůl do ruky nevezmu, vodicí pes pro mě ale znamená
všechno).
Nevidomá Pavlína, která se umí dívat na svět velmi pozitivně (Jak proměnit
handicap ve výhodu?).
Nevidomý Honza, který popsal svou velmi poučnou zkušenost s vodicí fenkou
Nancy (Vodicí pes jako (ne)naprogramovaný stroj?).
Milan Dvořák, vedoucí Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o., který se rozhovořil 
 o dvacetileté zkušenosti s vedením Školy a s výcvikem psů pro nevidomé 

      (I vodicí pes má špatné dny, není to stroj). 
Nevidomá Katka, která má bohaté zkušenosti se studiem od speciální školy až
po univerzitu (Lidé se občas diví, že můžu studovat na vysoké škole).

Za finanční podporu projektu Veď mě ve tmě děkujeme Ateliér 99, s.r.o.

ČLÁNKY NA BLOGU - autoři

Všem, kteří přispěli články na náš blog nebo zkušenostmi a postřehy k
příspěvkům na sociálních sítítch - DĚKUJEME!



Mohlo by se zdát, že se ten minulý rok jaksi nepovedl... 
Co do počtu akcí byl sice chudší, zbohatli jsme však novými zkušenostmi, které se
proměnily v příležitost, jak najít nové odhodlání a zároveň pokoru a vděk za
obyčejné okamžiky našich životů. 
Jakkoli to vypadá či nevypadá v novém roce 2021, přejeme si, aby nikomu z nás
nebyl lhostejný život těch ostatních. Zejména těch, kteří po světě chodí v
doprovodu čtyř tlapek a těžko se jim orientuje v proměnlivých podmínkách. 

ZÁVĚR

Přejeme si, abychom v každém okamžiku měli po boku ty, se kterými sdílíme
radost a chuť do dalších cest.



Částečné příspěvky na pořízení vodicích psů:  Adélka, Danny, Nina,
Onyx/Ronny, Tequila, Winnie.
Náklady pro štěňata v prvním roce života: Bailey, Bentley, Boss, Cairo, Coffee,
Elon, Groofy, James, Lara, Kiwi, Ozzy, Shake, Sirael, Unimo, Utah, Victoria, Vigo.
Náklady pro pensionované psy a příspěvky na léčbu: Cejl, Edmont, Elií, Jess,
Lafitte, Sam.

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
2020;
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 2020 byly ze sponzorských darů a veřejné sbírky hrazeny:

Zapojili jsme se do Aliance odpovědných
pořadatelů veřejných sbírek, jež zavazuje
k dodržování stanovených etických principů.



Děkujeme těmto dárcům: 

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

Albatros Media a.s. - JUDr. Lukáš
Jansa a kolektiv (za prodané tituly
Internetové právo)
Alexandrová Radka
Andrlová Hana, Ing. 
AngioClinic Brno s.r.o.
Angiologie, s.r.o. 
Apeltauer Tomáš
Ateliér 99 s.r.o. 
Balák Jan
Bičiště Martin
Bílová Monika
Bilíková Kateřina
Boleček Petr
Brunnerová Eva
Bumbálková Dagmar, MUDr.
Business Factory, s.r.o.
Bürgerová Karla
CAVALON, s.r.o.
Cech Stanislav
Cifrák Bronislav
Cinert Tomáš
Crha Martin
Čermákovi Viktor a Oxana
Čermáková Michaela
Čižmárová Libuše, CsC.
Čupera Jiří
Dedek Milan
Diabetologie Pisarčíková s.r.o.
DOBROKAR s.r.o.
Diamond klub
DOG EYES GALLERY
Doležalová Lenka, MUDr. 
Donaťák Vladislav, Ing.
Drlíková Dana

Dušková Stanislava
Dürböck Martin
Dvořáková Kateřina
Egerle Pavel
Frijell Petter
Gluzová Karolína
GrooFy
Halda Jiří
Havelka Jan, Ing.
Hensl Marek
Hoferek Tomáš, Ing.
Hrnčíř Martin
Hulánková Radka
Chytrá lékárna, a.s.
Iakovos Grekas
IBM Česká republika
Illek Otto
Investice Strategie Management, a.s.
Kadlecová Hana
Klemešová Iveta
Kniežová Tereza
Krejčíř Jaromír
Kraut Daniel
Kočí František
Komárek Viktor
Konečná Lenka 
Korcová Jana, RNDr. 
Kozomínský med, rodina Rubešova
Kupsa Filip
Lakatoš Petra
Lopaur David
Malá Jitka
Mann Hummel a bistro Andini, s.r.o.
Marek Miroslav
Mařík Jiří



Mazour Tomáš
Menšík František
Mezníková Lucie a Robert
Miklín Jakub
MS - ALZA, s.r.o. 
Musil Dobroslav, Ing.
Musil Petr
Naňková Dana
Němcová Lucie
NF Atýsek
OA, SOŠK a VOŠ Brno
Okuntsev Sergey
Pahutová Sylva, Mgr. 
Partners
Pastrňáková Marie
Petráš Ivo
Pitra Bedřich
Pláteník Michal
Polák Stanislav, MVDr. 
Prchalová Hana
Procházková Věra
Prokopiusová Šárka, Mgr.
PPG Industries s.r.o.
PRO.MED.CS Praha
Ptáčníková Jana
Purple Foundation, nadační fond
Rakoncza Maroš, Ing. 
Rákosník Luboš
Ričica Jakub

Seiml Jan, Ing.
Severová Irena
Skoupilová Dagmar
Staněk Martin
Strnad František
Strubl Stanislav
Svačina Petr
Škrháková Tereza
Šot Richard, Ing.
Šotnar Pavel
Švandová Hana
Švarc Josef
Taclová Anna
Tobolová Jana, Mgr.
Tomášková Helena
Tomášková Iva, MUDr.
Touš Zdeněk
USU Software, s.r.o.
Vacek Miloš
Vaňková Marie, Mgr. 
Vězeňská duchovenská péče, z.s.
Vicianová Alžběta
Viktorin Jan
Zapletal Petr
ZEBRA Technologies CZ s.r.o.
ZŠ Hroznová, Brno
ZŠ Židlochovice
Života Vladimír

Za materiální dary či zdarma poskytnuté služby děkujeme:

Umístění pokladniček veřejné sbírky: prodejny SKLIZENO a ZVĚROKRUH –
Galerie Vaňkovka Brno, Knihkupectví ACADEMIA Brno, BILLA - prodejna Kounicova
Brno, Veterinární ordinace MVDr. Petr Pavelek Brno – Řečkovice, LUMIOPTIC Oční
optika Brno, Technické muzeum v Brně, Medová prodejna KOZOMÍN - podpora
projektu Veď mě ve tmě, Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno. 
Hill's Pet Nutrition s.r.o.: krmení pro psy v hodnotě 50.000 Kč.
IncaPet Collagen: poskytnutí bio-aktivního mořského kolagenu pro budoucího
vodicího psa Bori.
Focení: Eva Dolečková, Michaela Cibulková, Martin Cibulka



Ve výroční zprávě jsou použity fotografie: Ing. Renaty Hasilové, Evy Dolečkové,
Jany Modlitbové, Petra Pěluchy (Pelucha Photography), Lenky Pláteníkové,
Vězeňské služby ČR, Vladislava Istomina, Barbory Pavlíčkové, Ivy Šafářové. 

Better Marketing, s.r.o.: poskytování služeb v oblasti online marketingu a vedení
projektu Veď mě ve tmě. 
Petra Bučková, herečka:  propagace spolku VODICÍ PES, z.s. a projektu Veď mě
ve tmě.
VODÁK SPORT, Jan Šťastný: zapůjčení areálu tábořiště pro naše akce.
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, p.o.: výroba nové
pokladničky veřejné sbírky.

Příjmy a výdaje

NÁKLADY v roce 2018: 2.473.775,05 Kč 
    VÝNOSY v roce 2018: 2.474.006,10 Kč 

Z toho: 

rozpočet statutárního města Brna: 168.000 Kč
Jihomoravský kraj - odbor sociálních věcí: 60.200 Kč
Jihomoravský kraj - prostředky státního rozpočtu MPSV: 729.600 Kč 
Nadační příspěvky: 0 Kč
přijaté dary: 1.432.307,47 Kč
DMS: 26.622 Kč
sbírkové pokladničky: 42.726 Kč
prodej reklamních předmětů: 14.470 Kč
úroky: 69,89 Kč
ostatní výnosy: 10,74 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:  231,05 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.


