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TYFLOCENTRUM PARDUBICE, o.p.s. 
nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

tel.: 466 500 615 
e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

www.tcpce.cz 
 
ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
 Úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

 Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
 Čtvrtek 8:00 – 12:00 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

PRACOVIŠTĚ CHRUDIM: 
Městský park 274, 537 01 Chrudim 

tel.: 469 623 368 
 
ÚŘEDNÍ HODINY: Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
 Čtvrtek 8:00 – 12:00 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
PRACOVIŠTĚ VYSOKÉ MÝTO: 

Plk. B. Kohouta 914, 566 31 Vysoké Mýto 
tel.: 774 415 173 

 
ÚŘEDNÍ HODINY: Čtvrtek 8:30 – 13:00 

 
 

 

mailto:pardubice@tyflocentrum.cz
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CO JE U NÁS NOVÉHO 
 
Děkujeme, že nám pomáháte tvořit Kukátko 

a přispíváte svými články. Abychom je mohli uveřejnit, je 
třeba nám je doručit do uzávěrky, která je pro následující 
Kukátko ve středu 11. dubna 2018.

 
 

OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU S ŘEDITELKOU 
TYFLOCENTRA PARDUBICE 

 
Dne 30. ledna 2018 se konala tradiční beseda 

s ředitelkou TyfloCentra Pardubice Danou Stoklasovou. 
Rádi bychom zrekapitulovali její hlavní témata.  

Podstatnou část besedy jsme věnovali sociálním 
službám TyfloCentra Pardubice. Děkujeme za podněty 
o poskytovaných službách a za náměty na aktivity. Jsou 
pro nás cenné a díky nim můžeme služby zlepšovat a 
rozvíjet. V příštím vydání Kukátka vám přineseme ucelené 
informace z této části besedy.  

Ve druhé části besedy byla pozornost věnována 
legislativním změnám od ledna roku 2018, které se týkají 
lidí s těžkým zrakovým postižením. Připomněli jsme si 
zvýšení příspěvku na mobilitu na 550 Kč měsíčně či 
zvýšení důchodů. Také jsme probírali snížení hranice, kdy 
je třeba při žádosti o zvláštní pomůcku prokazovat příjmy. 
Ty je třeba prokázat při žádosti o pomůcku, jejíž cena je 
nižší než 10 tisíc korun (dříve to bylo 24 tisíc korun). 
V rubrice Sociálně právní poradenství uvádíme podrobně 
rozpracované změny ve vyhlášce, která upravuje seznam 
zvláštních pomůcek.  

V případě, že máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, 
rádi vám je zodpovíme. 
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POBYT V LÁZNÍCH PODĚBRADY 
 

V letošním roce opět chystáme pobyt 
v Poděbradech pro angličtináře i lázeňáky. 
Předpokládaný termín konání pobytu je tentokrát 
plánován od neděle 4. listopadu do středy 7. listopadu 
2018.  

Pobyt bude opět koncipován dvojím způsobem, dle 
vašeho zájmu. Pro angličtináře bude zajištěna výuka 
anglického jazyka pod vedením Lenky Vaněčkové. 
Pro ostatní se bude jednat o tradiční lázeňský pobyt. 
Předpokládaná cena pobytu je 2 340 Kč. Zahrnuje 
ubytování, plnou penzi, tři lázeňské procedury a pro 
uživatele služeb TyfloCentra Pardubice jednu návštěvu 
solné jeskyně.  Cena s plnou penzí bez procedur činí 
2040 Kč. 

Doprava na místo je vlastní, případně 
doporučeným vlakovým spojem. Nácvik tras 
na procedury, do restaurace na jídlo a odpolední 
program zajistí zaměstnanci TyfloCentra Pardubice. 
Potřebujete-li průvodcovskou službu, vezměte si svého 
průvodce, případně je možné objednat si 
průvodcovskou službu v TyfloCentru Pardubice. 
Chcete-li si objednat průvodcovskou službu, dejte nám 
při nahlašování vědět. Váš zájem o účast na pobytu 
nahlaste, prosím, do 29. března 2018.
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

Změny prováděcí vyhlášky upravující seznam 

zvláštních pomůcek, na něž lze poskytnout příspěvek 

Od 1. ledna 2018 nabyly účinnosti změny 
ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., která obsahuje mj. Seznam 
druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se 
zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje 
příspěvek. 

Seznam pomůcek je ve vyhlášce seskupen podle 
toho, kterým „stupňům“ zrakového postižení jsou 
jednotlivé druhy a typy pomůcek určeny. Příloha 
zákona 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením vymezuje „stupně“ zrakového 
postižení do čtyř kategorií, (a) až d)); považuji za 
užitečné tuto klasifikaci, jež platí právě a jen pro účely 
stanovení nároku na příspěvek na zvláštní pomůcku, 
odcitovat: 
„Za těžké zrakové postižení se považuje: 
a) úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující 
stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 
světlocitu s chybnou světelnou projekcí, 
b) praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s 
optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) - světlocit s 
jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 - 10 
stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti, 
c) těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s 
optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) - lepší než 1/60 
(0,02), 
d) ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se 
závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, 
visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) 
nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od 
bodu fixace.“ 
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Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek osoby se 
všemi uvedenými zrakovými postiženími 

Právě v této kategorii došlo k poměrně radikálním 
změnám. Zůstaly zde tyto pomůcky: 
- kalkulátor s hlasovým výstupem, 
- digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým 
výstupem nebo braillským displejem, 
- speciální programové vybavení pro zrakově 
postižené. 

Nově sem však byly přesunuty i tyto pomůcky: 
- elektronická orientační pomůcka pro zrakově 
postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické 
orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických 
orientačních majáků, pomůcky na zachytávání 
vysokých překážek, 
- multifunkční elektronická komunikační pomůcka 
pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní 
nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní 
klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se 
speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově 
postižené, 
- měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo 
hmatovým výstupem.
  
Pomůcky, na něž mohou získat příspěvek prakticky a 
úplně nevidomí 
- vodicí pes, 
- psací stroj pro nevidomé, 
- popisovací kleště pro nevidomé, 
- indikátor barev pro nevidomé,  
- braillský displej pro nevidomé, 
- tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé,  
- hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé,  
- digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým 

výstupem.  
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Pomůcky, na něž nemohou získat příspěvek úplně 
nevidomí 
- kamerová zvětšovací lupa,  
- digitální zvětšovací lupa. 

 
Pomůcka, na kterou mohou získat příspěvek osoby 
se zrakovým postižením pod písmeny a) až c) 

- diktafon.  
 
Zhodnocení 
Domnívám se, že za úspěch lze považovat to, že se 
podařilo tři pomůcky – elektronickou orientační 
pomůcku, nově pojmenovanou multifunkční 
elektronickou komunikační pomůcku a měřící přístroje 
pro domácnost zpřístupnit i osobám s nižším stupněm 
zrakového postižení, nicméně takovým, které tyto 
pomůcky ke svému životu opravdu potřebují. 
 
 
Zdroj: Mgr. Luboš Zajíc, Sociálně-právní poradna SONS, 
příspěvek upraven a zkrácen, v plném znění možné 
vyžádat v TyfloCentru Pardubice, o.p.s.  
 

INFORMACE O AKCÍCH 
 

Na akce se hlaste od pondělí 26. 2. 2018. 
6. 3. Kuchtíci 

Tentokrát jsme zaměřili náš kulinářský hledáček na 
nepečené dezerty, konkrétně na banánové tiramisu.  
Recept je na přípravu velmi snadný a rychlý. 
Procvičíme si jak přípravu nového receptu, tak i práci 
s mluvící váhou.  Dozvíte se také o dalších receptech na 
nepečené dezerty. 
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13. 3. Trénink paměti 
Další trénink paměti nás čeká 13. března 2018. 

Přijďte rozhýbat své „šedé buňky“, aby nevyšly 
ze cviku. Pravidelná dávka na procvičení paměti se 
stala v TyfloCentru Pardubice oblíbenou aktivitou nejen 
pro stálé návštěvníky. Trénink paměti je tedy otevřen 
i nováčkům, pro které je zárukou různorodá úroveň 
jednotlivých cvičení a příjemná nesoutěžní atmosféra. 
Můžeme společně hledat nové způsoby a formy cvičení 
paměti a zároveň zařazovat osvědčené prvky, aby pro 
vás aktivita byla přínosná a zároveň zábavná.

 
15. 3. Kafíčko s fotkami z plesu 

Zveme vás na březnové kafíčko, při kterém se 
ohlédneme za naším plesem. Připravíme si pro vás 
několik fotek, ze kterých budete moci nasát aspoň 
trochu plesové atmosféry. Společně se podíváme, jak 
vám slušely plesové róby a jak se povedly převleky na 
téma „Cesta kolem světa“. Také vám přiblížíme, jaký byl 
doprovodný program a popovídáme si o zážitcích a 
dojmech z plesu. 
 
20. 3. Kinokavárna 

Pro příznivce filmového plátna jsme připravili další 
promítání filmu doplněného audiopopisem pro lidi 
se zrakovým postižením.  Můžete se těšit na českou 
klasiku Postřižiny z roku 1980, kterou režíroval Jiří 
Menzel podle knižní předlohy Bohumila Hrabala. Při 
lahodné kávě nebo čaji můžete znovu prožít známou 
mozaiku humorně laděných událostí s půvabnou 
Maryškou, manželem Francinem, jeho bratrem Pepinem 
a mnoha dalšími. V úvodu kinokavárny vám Petr Mašek 
představí občanské sdružení Apogeum, které se zabývá 
audio popisem filmů a divadelních představení pro lidi 
se zrakovým postižením. Dozvíte se například, jaké 
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filmy sdružení Apogeum opatřilo audiopopisem, kde je 
možné si je zapůjčit a jak takový audiopopis k filmu 
vzniká. Prostor bude i pro vaše dotazy. Děkujeme 
sdružení Apogeum za zapůjčení filmu.

 
22. 3. Jarní očista jednoduše a účinně 

Den co den se myjeme, čistě oblékáme, dbáme na 
hygienu. Vše hlavně na povrchu našeho těla. Máme 
také rádi dobrý pocit z uklizeného bytu nebo pracoviště. 
Ale co naše vnitřní prostředí? Naše tělo uvnitř? Jak 
často jemu věnujeme pozornost, péči, úklid? Vše, co do 
našeho těla přichází, jej svým způsobem připravuje o 
energii a také zanáší. Tělo je ve své dokonalosti 
připravené zbavit se všeho, co mu neprospívá. Toxické 
látky z ovzduší, z potravin, chemických léků vylučujeme 
dýcháním, pokožkou, močí a stolicí. Potřebujeme 
k tomu mít dobře fungující plíce, játra, ledviny, 
lymfatický systém a tlusté střevo. To jsou naše hlavní 
detoxikační orgány. Jsou-li zanesené, mají-li málo 
energie naše tělo čistí nedostatečně. Důsledkem mohou 
být například kožní potíže, bolesti hlavy, zácpa, špatné 
trávení, nechutenství, únava, předčasné stárnutí 
organismu, ale i špatná nálada. Jak si očistit tělo 
zevnitř? To se dozvíte na přednášce s praktickým 
nácvikem, nazvané „Jarní očista jednoduše a účinně“, 
ve čtvrtek 22. března ve 14 hodin.  
Aktuálním tématem vás provede a o dobré rady se s 
vámi podělí celostní terapeutka Vladimíra Naušová.
 
27. 3. Šikovné ruce – velikonoční věnec 

Blíží se Velikonoce, takže tentokrát budeme vyrábět 
jarní věnec z rozbitých skořápek, který si můžete 
pověsit třeba na dveře. Nejdříve si připravíme korpus 
věnce, který budeme zdobit jarními dekoracemi, 
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stužkami, kuřátky, peříčky, březovými větvičkami a 
rozbitými skořápkami.   

Veškerý materiál na výrobu zajistíme. Pokud 
budete chtít, můžete si přinést vlastní dekorativní prvky, 
kterými si věnec dozdobíte. 

 
 
 
3. 4., 24. 4. Cyklovyjížďky 

Příznivci cyklistiky a dvojkolistiky, pozor! Začíná 
cyklistická sezóna, a tudíž i dvojkola z TyfloCentra 
Pardubice vyrazí do ulic, aby dvojkolisté natrénovali na 
červnový pětidenní pobyt. Do pobytu v červnu 
vyjedeme na cyklovyjížďku třikrát, kdy první dvě 
vyjížďky budou kratší a ta třetí delší. První 
cyklovyjížďka bude v úterý 3. 4., kdy z TC Pardubice 
vyrazíme v 9:30 a cca v 11:30 bychom se měli vrátit. 
Tato vyjížďka bude bez nějakých větších zastávek, 
takže si vezměte s sebou drobnou svačinu a pití. 
Obdobné časy platí i pro druhou cyklovyjížďku, která 
bude v úterý 24. 4. (vyrážíme v 9:30 s návratem kolem 
11:30).  

Na cyklovyjížďky mějte přilbu. Pokud přilbu 
nevlastníte, můžete si ji zapůjčit v TyfloCentru 
Pardubice. Na cyklovyjížďky se nahlaste co nejdříve, 
abychom vám v případě potřeby mohli zajistit vodiče. 
Vodiče můžete mít i svého, musí však být v TyfloCentru 
Pardubice k této jízdě zaškolen. Cena průvodcovské 
služby na dubnové cyklovyjížďce bude cca 120 Kč.  
Další cyklovyjížďka nás bude čekat v květnu, a to 
s největší pravděpodobností 15. 5. (podrobnější 
informace přineseme v následujícím čísle Kukátka). Od 
4. do 8. června pak vyrazíme na pětidenní pobyt. V tuto 
chvíli připravujeme bližší podrobnosti. 
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Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2018“ je realizován 
za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 
sbírky Světluška ve výši 24 900 Kč.

Dana Stoklasová 
 

 

 

 

 

 
 
10. 4. Tipy pro pohodlné stolování 

Stalo se vám někdy, že jste si drkli do skleničky 
nebo do talíře? Máme pro vás další aktivitu, na které se 
naučíte několik tipů pro pohodlné stolování. Vyzkoušíte 
si práci s kontrasty, hmatovými prvky a několika 
pomůckami pro osoby se zrakovým postižením. 
Pro lepší představu si budete moci vyzkoušet stolování 
u vhodně i nevhodně připraveného stolu, vybrat si 
takovou variantu, která vám bude nejlépe vyhovovat.

 
12. 4. Zpívání v kavárně Berenika ve Vysokém Mýtě 

Během podzimního setkání v Berenice vzešel od 
zúčastněných spontánní návrh na uskutečnění jarního 
zpívání. Dovolujeme si vás tedy pozvat na zpívání u 
kláves, dobré kávy, zákusku a v příjemné společnosti 
s možností popovídat si. Na klávesy bude hrát Madla 
Krátká, zazpíváme si všichni.  

Sraz bude v 10:00 hodin v kanceláři TyfloCentra, 
kterou najdete v Centru sociálních služeb v ulici plk. B. 
Kohouta ve Vysokém Mýtě, kde se nachází i již 
zmiňovaná kavárna Berenika. V případě potřeby je 
možné předem požádat o doprovod pracovníka 
TyfloCentra Pardubice. Přijďte si užít příjemně strávený 
čas s fajn lidmi!
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19. 5. Kafíčko s povídáním o Janu Kašparovi. 
Jan Kašpar je průkopníkem české aviatiky a jeden 

z nejznámějších prvních českých leteckých 
konstruktérů a pilotů spjatý s Pardubicemi. První 
úspěšný let provedl 16. dubna 1910, kdy proletěl dráhu 
2 km ve výši 20 – 25 metrů. Slavný let Pardubice – Velká 
Chuchle, který jej proslavil, se uskutečnil 13. května 
1911. Letoun, na kterém Jan Kašpar létal, je dodnes 
vystaven v Národním technickém muzeu v Praze. Pokud 
vás zajímá životní osud tohoto pardubického rodáka, 
přijďte se o něm dozvědět více. 

 
 
 

BANÁNOVÉ TIRAMISU 
 

Dezert tiramisu můžeme připravovat v dortové 
formě, nebo je možné připravit každou porci zvlášť, a to 
do misek nebo skleniček, ve kterých tiramisu vypadá 
moc pěkně. Celková doba přípravy je cca 30 minut. 
 
Ingredience: 
100 g dětských piškotů, nebo dlouhých cukrářských 
piškotů (v případě dortové formy) 
2 banány 
1 kostka měkkého tvarohu (lepší je v celofánu) 
1 smetana ke šlehání 
80 g strouhané čokolády 
uvařená silná černá káva asi 1dcl (rozpustná, příp. 
turecká - nutno přecedit), kterou necháme zchladnout 
1 lžíce rumu nebo banánového likéru 
1 žloutek (nemusí být) 
2 lžíce moučkového cukru 
kakao (pravé, ne Granko) 
 



 
 

14 

Postup přípravy:
1. Uvařenou kávu promícháme s rumem nebo likérem a 

necháme vychladnout.  
2. Měkký tvaroh utřeme se žloutkem a cukrem. Přidáme 

ušlehanou smetanu a nakonec nastrouhanou 
čokoládu.  

3. Dno dortové formy vyložíme piškoty a pokapeme je 
kávou s rumem.  

4. Potřeme třetinou krému, na něj naskládáme půlky 
podélně rozkrojených banánů a zase rozetřeme 
vrstvu krému. Znovu poklademe piškoty, pokapeme 
kávou s rumem. Nakonec navrch přidáme poslední 
třetinu krému, kterou uhladíme a posypeme přes 
sítko kakaem. 

5. Můžeme připravovat i do skleniček, střídáme 
jednotlivé vrstvy obdobně jako v dortové formě. 

6. Necháme v lednici ztuhnout, chlazené je lepší, 
v dortové formě necháme zchladnout nejlépe přes 
noc. 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

Představujeme vám kompenzační pomůcku Digitální 
záznamník Olympus DM-7. Předností jsou jeho funkce 
navržené s cílem zpřístupnit tento přístroj uživatelům se 
zrakovým postižením. K pomůcce patří samozřejmě český 
hlasový průvodce. Je vybaven praktickými funkcemi, jako 
jsou hlasové příkazy a čtení textu. Hlavní menu, 
podnabídky a nastavování data a času je možné ovládat 
hlasem. Funkce čtení textu umožňuje předčítání textových 
dat ve formátech txt, doc, docx a html. 

Diktafon obsahuje aplikaci pro chytré telefony, která 
umožní vzdálené ovládání nahrávání prostřednictvím Wi-fi. 
Nabízí tak možnost stáhnout zvukové záznamy do chytrého 
telefonu a následně další zpracování nahrávek. 

Záznamník má nízkošumový stereo mikrofon, barevný 
displej LCD 2,0" neboli 5,1 centimetrů. Vestavěná paměť 
má velikost 4 GB, což znamená maximální délku nahrávky 
850 hodin. Záznamník má rozměry 115 x 51 x 18 milimetrů a 
váží 105 gramů včetně baterie. Její výdrž je cca 29 hodin. 

Tuto pomůcku můžete zakoupit za 
cenu 5 600 Kč v prodejnách tyflopomůcek 
Praha nebo Olomouc či v běžné prodejní 
síti. Je možné žádat o příspěvek 
na pomůcku na příslušném úřadu práce. 
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 
2017 – 2018 

 

 
 
 

 

 
 
 
Awos s.r.o. 
Břetenář Jiří 
ČSOB Pojišťovna, a.s. 
Domov mládeže Rožkova 
Pardubice 
Elektrárny Opatovice, a.s. 
Gymnázium a Střední 
odborná škola Přelouč  
Gymnázium Pardubice, 
Dašická 1083 
Gymnázium Suverénního 
řádu maltézských rytířů 
ve Skutči 
Krajská knihovna Pardubice 
Lions Club Pardubice 
Město Hlinsko 
Město Litomyšl 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 
Ministerstvo vnitra 
MŠ Závodu míru 
Nadační fond Českého 
rozhlasu, sbírka Světluška 
Nemocnice Pardubického 
kraje 
Střední škola zdravotnická a 
sociální Chrudim 
SONS ČR 
Tyfloservis, o.p.s. 
Univerzita Pardubice 
VOŠ  Pardubice 
Základní škola Dašice 
Základní škola Choltice 
ZŠ Hrochův Týnec 
Děkujeme dobrovolníkům
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TyfloCentra Pardubice, o.p.s. a jejich příznivců. Je neprodejný. 
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město Chrudim 


