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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení, 

 předkládáme Vám výroční zprávu TyfloCentra Plzeň, o.p.s. za rok 2011. V 

jejím obsahu naleznete zejména přehled činnosti a stručný přehled hospodaření za 

rok 2011. 

Také v roce 2011 došlo k několika změnám. Zásadní byla změna zákona o 

obecně prospěšných společnostech, která vstoupila v platnost od ledna r. 2011. 

Statutárním zástupcem společnosti je nyní ředitel. Téměř úplnou personální změnou 

prošla správní i dozorčí rada a v únoru po výběrovém řízení nastoupila na místo 

ředitelky Mgr. Hana Dostálová. V listopadu se po mateřské dovolené vrátila Bc. 

Lenka Potůčková, nastoupila do pozice metodik-sociální pracovník.  

Díky finanční podpoře města Plzně i Plzeňského kraje fungovalo centrum bez 

větších problémů a po celý rok poskytovalo kvalitní služby klientům. Všem 

zaměstnancům patří dík za jejich náročnou a obětavou práci a dobrovolníkům za 

jejich čas a energii věnovanou klientům. 

Stále nová pro nás byla účast TyfloCentra Plzeň, o.p.s. společně s 

Tyfloservisem Plzeň, o.p.s. na Individuálním projektu Podpora sociálních služeb 

v Plzeňském kraji financovaném Evropskou unií. Naše účast v programu je tříletá 

(listopad 2010 – listopad 2013) a po tuto dobu jsou všechny služby sociální 

rehabilitace poskytovány bezplatně. 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem klientům, kteří se aktivně zapojují do 

našich činností, zaměstnancům a dobrovolníkům za jejich obětavou práci. Zároveň 

bych chtěla vyjádřit poděkování Tyfloservisu, o.p.s. za to, že podporuje naši 

společnost v účasti na Individuálním projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském 

kraji. Dík patří všem dalším, kteří nás finančně i morálně podporují, těm, kterým není 

lhostejný život zrakově postižených. 

 

Duben 2012 

Mgr. Hana Dostálová 

ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název společnosti:  TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. 

Sídlo:    Tomanova 5, Plzeň 301 00 

Kontaktní údaje:   377 420 481, 732 381 585 

     info@tc-plzen.cz      www.tc-plzen.cz 

IČO:     25248421 

Č. účtu:    167870497/0300 

Oblast působení:   Plzeňský kraj 

 

Správní rada: 

Eva Šatrová     předsedkyně 

Dana Vaníková     člen 

Ing. Josef Lopata    člen 

 

Dozorčí rada: 

Bc. Lenka Potůčková   předsedkyně 

PhDr. Linda Ambrožová PhD. člen 

Mgr. Iva Rejtharová   člen 

 

 

Zaměstnanci: 

Marcela Šímová, DiS.  ředitelka (od 1. 7. 2010 do 14. 2. 2011) 

Mgr. Hana Dostálová  ředitelka (od 15. 2. 2011) 

Martina Eibichtová, DiS. sociální pracovnice 

Mgr. Lenka Svatková  sociální pracovnice 

Bc. Martin Senft   instruktor PC  

Bc. Lenka Potůčková  metodik,sociální pracovnice (od 8. 11. 2011) 

 

mailto:info@tc-plzen.cz
http://www.tc-plzen.cz/
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POSLÁNÍ ORGANIZACE 
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit 

samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob. 

 
 

CÍLE ORGANIZACE 
 Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění 

 Poskytovat kvalitní služby zrakově postiženým uživatelům 

 Všechny služby poskytovat kvalifikovanými pracovníky 

 Zapojit uživatele do rozhodovacího procesu při plánování služeb 

 Zaměřit se na spolupráci s ostatními organizacemi 

 
 

CÍLE JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Poskytnout klientovi bezpečný doprovod při vyřizování jeho osobních 

záležitostí 

 Zajistit klientovi diskrétnost při vyřizování osobních věcí 

 Podpořit klientovu nezávislost na rodině a okolí 

 
Odborné sociální poradenství 

 Zprostředkovat klientům kvalifikované rady a informace, zejména v oblastech 

specializovaných na zrakové postižení 

 Informovat o službách jiných institucí a poskytovatelů 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti kompenzačních pomůcek a dávek pro 

zrakově postižené 

 
Sociálně aktivizační služby 

 Poskytnout klientovi smysluplné využití volného času se zaměřením na jeho 

zrakový handicap 

 Podporovat navazování sociálních kontaktů 

 Podporovat získávání nových dovedností a poznatků 

 Pomáhat klientovi zdokonalovat se v dalších dovednostech potřebných 

k samostatnosti zrakově postižených 
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Sociální rehabilitace – výuka na PC  

 Naučit klienta základním dovednostem a práci s PC a zlepšit tím jeho 

společenské uplatnění, samostatnost a nezávislost 

 Zdokonalit získané dovednosti a zvýšit tak možnost společenského  

a pracovního uplatnění zrakově postiženého uživatele 

 Pomoci klientovi orientovat se v oblasti náročných elektronických 

kompenzačních pomůcek 

 
 
 
 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Průvodcovské a předčitatelské služby 

Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného 

postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým 

postižením). 

 
Odborné sociální poradenství 

Osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od 15 let  

(u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou 

s přidruženým postižením). 

 
Sociální rehabilitace 

Osoby se zrakovým a kombinovaným postižením od 9 let (u kombinovaného 

postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým 

postižením). 

 

Sociálně aktivizační služby 

Osoby se zrakovým postižením a kombinovaným postižením od 15 let  

(u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu zrakově postiženou 

s přidruženým postižením). 

Přátelé a rodinní příslušníci našich klientů. 
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SLUŽBY V ROCE 2011 
 

V roce 2011 byly v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. poskytovány následující sociální služby: 
 

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Odborné sociální poradenství 

 Sociální rehabilitace – práce na PC 

 Sociálně aktivizační služby 

 
    Naše zařízení může našim klientům dále nabídnout dobrovolnickou službu. 

Jedná se o činnost našich dobrovolníků vykonávanou z vlastní vůle, ve svém volném 

čase a bez nároku na honorář. V roce 2011 jsme evidovali 11 dobrovolníků, kteří se 

zapojovali především do průvodcovské a předčitatelské služby a sociálně 

aktivizačních služeb. 

 

Během roku 2011 se uskutečnilo 8 exkurzí pro vyšší odborné a vysoké školy 

v Plzni, Klatovech a Domažlicích v celkové délce 9 hodin. Těchto exkurzí se 

zúčastnilo 91 posluchačů. 

 

Naše  organizace  umožňuje  vykonávání  povinných  praxí studentů vysokých  

a vyšších odborných škol. V roce 2011 u nás vykonávalo odbornou studentskou praxi 

11 studentů. Jednalo se o 7 průběžných a 4 souvislé praxe.  

Studenti měli možnost seznámit se s poskytovanými službami TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., aktivně se zapojili do činnosti a získali potřebné znalosti a zkušenosti.  
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PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ 
SLUŽBY 

 

Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým a kombinovaným 

postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí jednat o osobu 

zrakově postiženou s přidruženým postižením).  

 

Místo a čas 

Průvodcovská služba je poskytována na území 

Plzeňského kraje, v mimořádných situacích i mimo 

něj, a to v pondělí, v úterý, ve středu od 7,30  

do 16,00 hodin, ve čtvrtek od 7,30 do 18,00 hodin a 

v pátek od 7,30 do 14,00 hodin. 

Mimo stanovený čas, o svátcích a o víkendech 

po domluvě s ředitelkou TyfloCentra Plzeň, o.p.s. 

 

Poskytování služby 

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy a je zpoplatněna. Hodina 

průvodcovské služby stojí 50 Kč, pokud klient využije tyto služby mimo pracovní 

dobu TyfloCentra Plzeň, o.p.s., stojí hodina 80 Kč.  

Průvodcovskou a předčitatelskou službu využívalo v roce 2011 celkem 21 

klientů, z toho 14 žen a 7 mužů. Tento rok jsme začali doprovázet 8 nových klientů. 

Průměrný počet klientů v měsíci byl 10. Celkem bylo odpracováno 708,5 hodin 

průvodcovské a předčitatelské služby, což je znatelný nárůst oproti roku 2010. Je to 

způsobeno také zvyšujícím se věkem klientů a s tím souvisejícím zhoršování 

zdravotního stavu.  

Průvodcovská služba byla poskytována převážně na území města Plzně, 

v odůvodněných případech i mimo něj. 

 

Celkové příjmy od uživatelů v roce 2011 byly 36 266 Kč. 
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Průvodcovské a předčitatelské služby v letech 2009 – 2011 – počet hodin 

 

                   Rok 

Měsíc 2011 

 

2010 

 

2009 

Leden 53,00 27,00 41,50 

Únor 57,25 30,00 47,00 

Březen 68,75 48,75 55,00 

Duben 64,25 37,25 40,75 

Květen 72,75 40,75 22,50 

Červen 67,25 54,75 43,75 

Červenec 41,25 19,25 24,00 

Srpen 40,25 32,25 28,25 

Září 68,50 40,50 29,00 

Říjen 60,75 53,25 43,75 

Listopad 66,75 53,50 48,00 

Prosinec 47,75 37,25 40,50 

Celkem hodin 708,50 474,50 464 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  

a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí 

jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením). Dále také přátelům  

a rodinným příslušníkům těchto klientů. 

 

Místo a čas 

 Odborné sociální poradenství bylo převážně poskytováno ambulantně 

v prostorách TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Po domluvě bylo možné poskytnout osobní 

konzultaci v pracovní době i mimo středisko.  

 

Poskytování služby 

 Odborné sociální poradenství bylo 

poskytováno ve dvou formách, jednalo se  

o osobní konzultaci nebo telefonickou 

konzultaci. Do telefonické konzultace jsou také 

zahrnuty e-mailové dotazy. Těchto odborných 

služeb využilo celkem 89 klientů, z toho 52 žen a 37 mužů.  

 

 Nejvíce měli klienti zájem z oblastí: informace o TyfloCentru, Tyfloservisu a o 

Sjednocené organizaci pro nevidomé a slabozraké (SONS ČR), základní 

poradenství, příspěvky pro zrakově postižené, informace o kompenzačních 

pomůckách a podpora pracovního uplatnění. 

 

 Součástí našich poradenských služeb je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

V roce 2011 využilo půjčovnu 12 osob. Jednalo se o vypůjčení si dálkového ovladače 

VPN01, který spouští zvukovou signalizaci u vchodů do budov vybraných státních 

organizací a poskytuje další instrukce, Colorina - zařízení, jež rozlišuje barvu a 

světlo, diktafonu, signalizační hole, videokazety a DVD s problematikou zrakového 

postižení. Dále bylo zapůjčeno 11 knih z naší knihovny. 
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Osobní konzultace v letech 2009 – 2011 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2011 2010 2009 

Leden 26 34 14 

Únor 48 35 14 

Březen 35 11 13 

Duben 18 10 12 

Květen 20 21 14 

Červen 34 12 13 

Červenec 21 9 14 

Srpen 23 20 13 

Září 43 18 11 

Říjen 35 11 23 

Listopad 35 19 19 

Prosinec 26 19 13 

Celkem konzult. 364 219 173 

 

Telefonická konzultace v letech 2009 – 2011 – počet konzultací 

                   Rok 

Měsíc 
2011 2010 2009 

Leden 50 45 10 

Únor 52 70 13 

Březen 59 43 9 

Duben 42 28 12 

Květen 47 35 13 

Červen 47 48 9 

Červenec 42 23 10 

Srpen 45 55 16 

Září 43 61 15 

Říjen 39 52 38 

Listopad 31 48 59 

Prosinec 27 8 34 

Celkem konzult. 524 516 238 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 

Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám zrakově postiženým  

a kombinovaně postiženým od 9 let (u kombinovaného postižení se však musí jednat 

o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením). 

 

Místo a čas 

Výuka, konzultace a drobná servisní výpomoc 

probíhají v pracovní době TyfloCentra Plzeň, o.p.s., a 

to v učebně TyfloCentra, v domácnosti nebo na 

pracovišti klienta. V domácnosti nebo na pracovišti 

klienta pouze ze závažných osobních nebo zdravotních 

důvodů.  

 

Poskytování služby 

Sociální rehabilitace, tj. výuka na náročných elektronických kompenzačních 

pomůckách na bázi PC – pro slabozraké uživatele se jedná o digitální zvětšovací 

televizní lupu (zvětšovací software) a pro nevidomé uživatele digitální čtecí přístroj 

pro nevidomé s hlasovým výstupem (odečítací software). Klienti měli možnost 

využívat výukové PC s Windows XP a s Windows Vista. Učili se v programech 

Magic, Jaws, Zoomtext, Winmonitor a Supernova. 

 

V listopadu 2010 obdržela naše 

společnost společně s Tyfloservisem, o.p.s., 

Tomanova 5, Plzeň finanční prostředky 

z Evropského sociálního fondu na zajištění 

služby sociální rehabilitace. Cílem projektu 

je sociální začleňování sociálně 

vyloučených osob a osob ohrožených 
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sociálním vyloučením. Je zaměřen na několik skupin, mezi něž patří i osoby se 

zdravotním postižením. Program je určen pro uživatele v Plzeňském kraji mimo ORP 

Plzeň – obvod Plzeň 4. Naše účast v programu je tříletá (1. 11. 2010 – 31. 10. 2013) 

a po tuto dobu jsou všechny služby sociální rehabilitace poskytovány bezplatně.  

 

 Se zapojením TyfloCentra Plzeň, o.p.s. do Individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Plzeňském kraji se začaly v rámci služby sociální rehabilitace 

vykazovat kontakty a intervence.  

 

Kurzů PC se účastnilo celkem 16 klientů, z toho 10 žen a 6 mužů. Během roku 

proběhlo 18 nových kurzů, tj. 7 základních kurzů, 4 opakovací kurzy a 7 

nástavbových kurzů. 3 klienti pokračovali v kurzu z roku 2010. 11 kurzů bylo 

ukončeno v roce 2011 včetně těch kurzů, které začaly již v roce 2010. 10 kurzů 

pokračuje v roce 2012. 

V rámci sociální rehabilitace bylo poskytnuto 149 drobných servisních 

výpomocí a konzultací. Z toho 18 konzultací a výpomocí bylo provedeno v 

domácnostech klientů, 100 telefonicky, skypem, emailem nebo vzdálenou správou a 

31 osobně v TyfloCentru Plzeň, o.p.s.  
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Sociální rehabilitace v letech 2009 – 2011 – počet odučených hodin, kontaktů a 

intervencí 

                   Rok 

Měsíc 

2011 
2010 2009 

kontakty intervence 

Leden 0 0 7,5 32,5 

Únor 13 4 29 33 

Březen 23 6 7 26 

Duben 23 6 0 34,5 

Květen 12 4 0 25,5 

Červen 31 5 0 14 

Červenec 25 1 0 17,5 

Srpen 90 6 0 26,5 

Září 51 9 0 28,5 

Říjen 57 11 0 28 

Listopad 58 0 * 26 

Prosinec 8 3 * 14 

Celkem hodin 391 55 43,5 306 

 

* Jak je uvedeno výše, v souvislosti se zapojením TyfloCentra Plzeň, o.p.s. do 

Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji se začaly 

v rámci služby sociální rehabilitace vykazovat kontakty a intervence a převod na 

hodiny by nebyl úplně relevantní. Během měsíců listopad a prosinec 2010 proběhlo 

16 kontaktů (5 mužů a 11 žen) a 8 intervencí (4 muži a 2 ženy).  
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
 

Cílová skupina 

Tato sociální služba je poskytována osobám se zrakovým postižením  

a kombinovaným postižením od 15 let (u kombinovaného postižení se však musí 

jednat o osobu zrakově postiženou s přidruženým postižením), účast na akcích je 

otevřena také pro jejich rodinné příslušníky, přátele a dobrovolníky. 

 

Místo a čas 

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány 

převážně v pracovní době, v prostorách TyfloCentra 

Plzeň, o.p.s., ale i mimo ně. 

Program volnočasových aktivit na 

aktuální měsíc je k dispozici na internetových 

stránkách TyfloCentra Plzeň, o.p.s., na 

nástěnce v centru a na požádání klienta je 

zasílán také poštou. 

 

Poskytování služby 

Během roku 2011 proběhlo celkem 215 volnočasových a vzdělávacích 

klubů (účast 669 klientů) a 35 jednorázových akcí (účast 277 klientů). 

 

Pravidelné kluby 

 vzdělávací aktivity  Anglický jazyk pro začátečníky  

Anglický jazyk pro pokročilé 

Německý jazyk pro začátečníky 

Francouzský jazyk pro začátečníky 

Internetová kavárna  

Klub procvičování Braillova písma 

 sportovní aktivity Bowling 

Plavání 

Simulovaná zvuková střelba 
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Relaxační cvičení 

Čchi-kung 

 ostatní kluby  Prima vařečka 

Ruční práce 

 

Jednorázové akce 

  3. 3.  Akce „Dobrovolník“ 

16. 3.  Předčítání s J. Albrechtem 

17. 3.   Návštěva pana Přeučila,     

                     paní Hruškové 

21. 3.  Hmatová výstava –         

                     Orchideje 

22. 3.  Demonstrace proti sociální    

                      reformě 

23. 3.  Relaxační odpoledne  

                     s Janem Albrechtem 

25. 3.  Prohlídka vozovny v Cukrovarské, Plzeň 

29. 3.  Prohlídka pivovaru Gambrinus 

  6. 4.  Návštěva firmy Spektra 

  8. 4.    Prohlídka vozovny na Slovanech, Plzeň 

20. 4.  Velikonoční besídka 

24. 4.  Kvalifikační turnaj v Simulované střelbě 

  6. 5.  Přednáška dluhové poradenství 

12. 5.   Návštěva ZOO 

26. 5.  Vystoupení divadla Kyvadlo 

22. 6.   Kavárna Po Tmě 

28. 6.   Výlet Radyně 

  1. 7.   Opékání buřtíků 

12. 7.   Výlet do Terezína a Českých Kopist 

21. 7.   Kostel sv. Bartoloměje 

  4. 8.   Relikviář sv. Maura – Bečov nad Teplou 

10. 8.   Horšovský Týn – prohlídka zámku a   

                      hradu 

18. 8.   Bezstarostná jízda autem 
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  6. 9.   Neviditelná výstava 

14. 9.   Promítání s Apogeem 

15. 9.   Cirkus JoJo 

23. 9.   Ekologická přednáška 

 4.10.   Zbiroh 

 5.10.  Předčítání Fulghum 

18.10.  Kurz 1. pomoci 

19.10.  Relaxační hudba – Dewa Premal 

  5.12.  Mikulášská besídka 

14.12.  Vánoční turnaj v simulované střelbě 

19.12.  Vánoční posezení 
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Sociálně aktivizační služby v letech 2009 – 2011 - počet účastníků na klubech 

                   Rok 

Měsíc 
2011 2010 2009 

Leden 72 17 53 

Únor 100 114 55 

Březen 76 111 72 

Duben 65 89 45 

Květen 59 114 58 

Červen 55 81 37 

Červenec 33 20 34 

Srpen 20 45 14 

Září 54 66 58 

Říjen 61 24 67 

Listopad 43 73 92 

Prosinec 31 21 43 

Celkem  669 775 628 

 
Sociálně aktivizační služby v letech 2009 – 2011 – počet účastníků na akcích 

                   Rok 

Měsíc 
2011 2010 2009 

Leden 2 18 0 

Únor 14 15 0 

Březen 69 47 7 

Duben 17 63 35 

Květen 16 4 0 

Červen 14 25 8 

Červenec 33 25 7 

Srpen 30 26 0 

Září 29 7 36 

Říjen 23 14 16 

Listopad 0 11 24 

Prosinec 30 25 34 

Celkem hodin 277 280 167 
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 Sociálně aktivizační služby jsou důležitou součástí náplně TyfloCentra Plzeň, 

o.p.s. Jedná se o aktivity přizpůsobené lidem se zrakovým postižením. Klienti se 

sami podílejí na programech jednotlivých klubů a akcí. 

 Velký úspěch mají i členové klubu Simulovaná zvuková střelba. Každoročně 

se zúčastňují kvalifikačních turnajů a ti nejlepší pak postoupí na Mistrovství republiky. 

V Plzni se v dubnu konal již pátý kvalifikační turnaj „Plzeňský terč“.  

 

Moudřejší ustoupí 

Návštěva v plzeňské ZOO se zapsala do mé paměti především jednou velice 

zajímavou zkušeností, i když zážitků bylo mnoho, ostatně jako na většině akcí 

pořádaných Plzeňským TyfloCentrem. Na všech těchto akcích je samozřejmě mým 

věrným průvodcem moje vodicí fenka Carmen. 

Za doprovodu a podrobného slovního komentáře pracovníka ZOO jsme prošli 

pouze malou část ZOO vzhledem 

k časovým možnostem, ale svým 

zbytkem zraku a pomocí monokuláru 

jsem si mohla prohlédnout např. žirafy, 

které jsou zde zatím krátce, ale patří 

určitě k těm nejkrásnějším 

exemplářům. Průvodce ZOO si pro nás 

připravil i některé exponáty přímo 

k osahání, což jistě uvítali hlavně naši 

zcela nevidomí kamarádi. Prošli jsme „českou řekou“ a blížili jsme se ke statku 

s domácími zvířátky. To už Carmenka nevydržela. Když nemohla okusit chladivou 

říční vodu, tak se alespoň musela potěšit s nádhernými černými kozičkami. Jen stěží 

jsem ji odtrhávala od plůtku, který nás od nich 

odděloval.  

Pomalu jsme se blížili ke konci naší prohlídky, 

když se z volného výběhu blížila k naší cestičce 

obrovská kočka – tak to jistě vypadalo z pohledu mé 

Carmenky. Mně však bylo stále více jasné, že 

„kočička“ je jedna z největších zdejších šelem, tygří samice Samara. A najednou tu 

stály proti sobě – moje subtilní labradorka Carmenka a majestátní tygřice Samara. 

Ten drátěný plůtek mezi nimi byl pro mě neviditelný, za to ta chvíle napětí nekonečně 
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dlouhá. Obě samice si hleděly z očí do očí a nehybně proti sobě stály. S obavami 

jsem očekávala reakci Carmenky. I když už jí táhne na osmý rok, je pořád velmi 

hravá a kontaktní ve vztahu k jiným zvířatům, aniž by předvídala jakoukoli zákeřnost. 

Ráda vybízí ke hře i koně, které často potkáváme. Tohle ale byl úplně jiný šálek čaje. 

Nakonec přeci jen zvítězil Carmenčin pud sebezáchovy – nebo že moudřejší 

ustoupil? A poté, co se jí naježily všechny chlupy na hřbetě, začala pomalu pokorně 

před tygřicí couvat. Tak jsem si fakt oddychla. Samara jen tiše stála a jistě si byla 

dobře vědoma své síly, která vzbuzovala respekt. 

Na tuto akci TyfloCentra jen tak nezapomenu. Samara nedávno porodila tři 

krásná mláďata. Obávám se, že těm by už Carmenka neodolala, což by ovšem 

nemuselo nechat Samaru chladnou, a tak se raději musí moje úžasná vodící fenečka 

spokojit se svými plyšovým tygříkem, který dostala jako dárek, a těšit se na další akci 

našeho TyfloCentra. 

Napsala I.R. 

 

Výlet do Bečova  

PracovniceTyfloCentra Plzeň zorganizovaly čtvrtého srpna výlet do Bečova 

nad Teplou. 15 zrakově postižených se svými průvodci a dva vodicí pejskové se 

vydali linkovým autobusem na cestu. Nejdříve jsme si prohlédli zámek. Průvodce 

nám všechno podrobně popisoval, takže i nevidomí si mohli udělat svoji představu. 

Mně nejvíce zaujala rozsáhlá knihovna, kde se ještě nedávno půjčovaly knihy.  

Přemýšlím, jaký odkaz zanecháme 

budoucím generacím my, knihy to asi 

nebudou. Těšila jsem se na prohlídku 

relikviáře Svatého Maura. V trezorové 

místnosti byl umístněn originál. Tam šli ti, co 

ještě něco ukoukají. S pohnutím nasávali tu 

nevšední krásu a atmosféru. Z té nádhery se 

až tajil dech. Ale ani my nevidomí jsme nebyli 

ochuzeni o nevšední zážitek. Mohli jsme si 

osahat model, který byl 140 cm dlouhý, 70 cm 

vysoký a 40 cm široký podstavec. Jedná se o 

domečkový typ s šesti reliéfy na každé straně 

a asi čtyřiceti postavami. Průvodkyně se 
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věnovala každému nevidomému jednotlivě a popsala, co reliéfy zobrazují. Pro 

nevidomého je to jedinečná příležitost, jak se hmatem s touto památkou blíže 

seznámit. Jenom drahé kameny a různé ozdoby na modelu nejsou.  

Děkuji děvčatům z TyfloCentra a průvodcům z Bečova, že nám tento nevšední 

zážitek umožnili. Protože začalo pršet, neprohlédli jsme si botanickou zahradu. To je 

důvod se sem ještě jednou vrátit. 

Napsala J. R. 

 

Bezstarostná jízda 

Ani podruhé jsem si nenechal 

ujít příležitost vyzkoušet si řídit auto a 

nemuset se přitom bát o bezpečí své i 

lidí v okolí. Opět zásluhou autoškoly 

pana Lese jsme měli možnost na 

letištní dráze ve Lhotě u Plzně ovládat 

hned dva automobily - menší s 

benzínovým motorem a větší s 

naftovým.  

A nejen to. Přičiněním paní ředitelky si totiž ti odvážnější z nás vyzkoušeli 

coby spolujezdci i jízdu na terénním motocyklu, jak na dráze sdílené s automobily, 

tak ve volné přírodě.  

Svezl nás zkušený šampion v motocyklovém orientačním závodě a, ačkoliv 

jsme měli krátkou přípravu na koloběžkách, mně osobně stejně tuhla krev v žilách, 

když se stroj projevil v plné síle. Děkuju za vskutku nevšední odpoledne. 

Napsal J. L. 

 

Neviditelná 

Počátkem září navštívilo plzeňské TyfloCentrum se svými klienty Neviditelnou 

výstavu, která se koná v prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí 

v Praze. Výstava se koná od dubna tohoto roku a nese podtitul „Když Tě vedou 

smysly…“. Tato výstava je určena široké veřejnosti a nabízí svým návštěvníkům si 

vyzkoušet na zhruba jednu hodinu, jaký je svět nevidomých – svět beze zraku.  

 Celou výstavou, která probíhá v absolutní tmě, provází návštěvníky průvodci, 

kterými jsou lidé s různým zrakovým znevýhodněním. Rozhodnete-li se navštívit tuto 
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nevšední výstavu, tak při jejím procházení vám budou především sloužit hmat, čich, 

sluch a smysl pro zdravou orientaci. Návštěvníci jsou rozděleni po skupinkách tak, 

aby jejich cesta „neviditelnem“ byla co nejpohodlnější a aby prostřednictvím ostatních 

svých smyslů mohli zjistit, že svět se dá poznávat i jinak než prostřednictvím 

nejdůležitějšího lidského smyslu – zraku.  

 Při procházení výstavy si můžete vyzkoušet, jak po hmatu vypadá například 

kuchyně a její prostředí. K dispozici je veškeré kuchyňské příslušenství. Návštěvník 

si ohmatá mikrovlnou troubu, příborník, dřez, kávovar... Zkrátka vše, co má doma, 

jen s tím rozdílem, že hlavním smyslem mu je zde hmat. Po projití interiéru nás 

výstava zavede přímo do ruchu velkoměsta, kde je třeba zapojit i sluch, neboť kromě 

podnětů hmatových na vás působí i podněty sluchové – například v podobě zvuků 

projíždějících aut a veřejné hromadné dopravy. V této části můžete poznat, jak 

vypadá označník MHD, cyklistické kolo či legendární Trabant.  

 Po absolvování této části vás výstava zavede do prostředí lesa, kde můžete 

vnímat zpěv ptáků, tekoucí vodu a šum lesa. K procvičení hmatu tu lze najít stromy, 

různé špalky a veškeré načiní, která mají lidi například na chatě – lopata, vidle... Při 

odchodu z lesa pak přejdete po lávce, která vás zavede do prostředí muzea, kde je 

možnost si ohmatat exponáty a poznat, co asi představují – jedním z nich byl 

například Michelangelův David.  

 Závěrečnou místností této výstavy je bar, kde si můžete objednat různé 

nápoje a zkusit si tak zaplatit po slepu. Vše, co jste zažili, můžete probrat v pohodlné 

sedačce či na barových židlích.  

 Závěrem výstavy je expozice kompenzačních pomůcek pro lidi se zrakovým 

handicapem. V této části si návštěvnicí mohou pomůcky nejen osahat, ale i 

prohlédnout a vyzkoušet. Najdete zde televizní a kamerové lupy, počítače se 

speciální softwarem, jehož součástí je zoom text i hlasový výstup; je zde ukázka 

Braillova bodového písma, různých kuchyňských pomůcek a vychytávek. Za zkoušku 

jsou zde připraveny i hmatové hry v podobě speciálně upravených hracích karet a 

dřevených piškvorků.  

 Je jen na vás, jaké pocity si z výstavy odnesete – pro někoho to může být 

zvláštní, pro jiného zajímavé, cizí či nepřirozené...! 

Napsala L. A. 
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VIZE NA DALŠÍ OBDOBÍ 
 
V dalším roce bude TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytovat dále všechny 

registrované služby. 

Stejně jako v minulých letech budeme spolupracovat se specializovanými 

pracovišti, která se zabývají problematikou zrakově postižených osob. Jedná se o 

Tyfloservis, o.p.s., SONS ČR, Základní škola a mateřská škola pro zrakově 

postižené. I v dalším období budeme využívat metodickou pomoc odborných 

středisek SONS. 

Opět budeme pořádat vedle pravidelných klubů i jednorázové akce, které se 

těší u našich klientů velké oblibě. 

Naše činnost však bude omezena našimi finančními možnostmi. Je smutné, 

když v péči o potřebné se musí činnost přizpůsobovat financím. Příspěvky jsou 

přiznávány stále v nižší míře, než je pro chod organizace potřebné. I v dalším období 

se budeme snažit oslovit co nejvíce sponzorů v Plzni i okolí, abychom získali 

potřebné finanční prostředky a udrželi fungování naší organizace.  

Velice si vážíme všech, kteří přispěli jakýmkoli způsobem k zajištění chodu a 

potřeb TyfloCentra Plzeň, o.p.s.  
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 

 

Náklady v druhovém členění za rok 2011 

Osobní náklady 1088022 

Mzdové náklady 822583 

Zákonné sociální pojištění 265439 

Provozní náklady 363780 

DHIM do 40 tis. 78726 

DHIM do 60 tis. 0 

Potraviny 2703 

Kancelářské potřeby 22651 

Jiné spotřebované nákupy 
(drogerie, komp. pomůcky) 30009 

Energie 20269 

Telefony, internet, poštovné 25719 

Nájemné 25692 

Právní a ekonomické služby 77476 

Školení a kurzy 17655 

Opravy a udržování 624 

Cestovné 30455 

Jiné (daně a kolky) 50 

Odpisy 0 

Ostatní náklady 31751 

náklady celkem 1451802 
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Výnosy v druhovém členění za rok 2011 

Tržby z prodeje služeb 50 820 

Úroky 915 

Jiné výnosy 0 

Příspěvky – dary  24 328 

Dotace Klatovy 2 500 

Dotace město Plzeň 30 000 

Dotace Plzeňský kraj 150 000 

Dotace Plzeňský kraj 10 000 

Dotace Plzeňský kraj 56 000 

Dotace MPSV 630 000 

Dotace Eu Op LLZ 458 097 

Dotace Starý Plzenec 5 000 

výnosy celkem 1 417 660 
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NAŠI SPONZOŘI 
 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Evropský Sociální Fond prostřednictvím Operačního Programu Lidské Zdroje a 
Zaměstnanost a státním rozpočtem ČR 

 Město Plzeň 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

 Město Klatovy 

 Město Starý Plzenec 

 TEEKANNE 

 Web4U s.r.o. 

 OXFORD University Press 

 Řeznictví a uzenářství Šůsovi 

 Řeznictví Majer 

 PEKO – Němečková, s.r.o. 

 Mgr. Petr Kyncl 
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PŘÍLOHY 
 
 

 Rozvaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


