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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 13. června 2018.

 
 

KOMENTOVANÉ LETNÍ KINO 
 

Pardubické letní kino Pernštejn si už na začátku své 
existence, před více než 11 lety, stanovilo za cíl být trochu 
jiným letním kinem. Potenciál této myšlenky využilo 
TyfloCentrum Pardubice k navázání spolupráce s 
organizátory letního kina s prosbou, zda by nebylo možné 
zařadit v letošním roce do programu kina i jeden 
komentovaný film a zpřístupnit tak letní kino i lidem se 
zrakovým postižením. Organizátoři byli touto myšlenkou 
nadšeni a v současnosti se vedou jednání, která snad 
vyústí v samotné uskutečnění. Zatím je dojednán termín 
komentovaného filmu, který je stanoven na 1. září 2018. 
Vstup je zdarma, kdy bude i tato projekce určena nejen pro 
lidi se zrakovým postižením, ale i širokou veřejnost. 
Podrobnější informace v dalším čísle Kukátka.

 
Na setkání na promítání se těší pracovníci TyfloCentra 

Pardubice, o.p.s. 
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CYKLOVYJÍŽĎKY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 

V letních měsících plánujeme zahájit cyklovyjížďky 
pro začátečníky. Čtete v Kukátku o pravidelných 
cyklovyjížďkách, ale netroufáte si na takový počet 
kilometrů? Nebo jste na dvojkole nikdy nejeli a nedokážete 
si to představit? Jestli o jízdě na dvojkole uvažujete, 
nahlaste se již nyní, zaučíme vás tak, abyste již v létě mohli 
vyrazit společně s ostatními na kratší vyjížďky a rozšířit tak 
řady našich dvojkolistů!

 

 
POBYT NA DVOJKOLECH 

 

Pro zdatné cyklisty přinášíme informace o plánovaném 
pětidenním pobytu na dvojkolech, který letos proběhne 
v termínu od pondělí 4. června do pátku 8. června, tzn. pět 
dní. Pobyt se uskuteční v Bítovanech v penzionu U Nováků, 
kdy jako v předešlých letech denní dávka kilometrů bude 
v rozmezí 50 – 70 km. Projekt „Jezdíme na dvojkolech 
2018“ je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 24 900 Kč (příspěvek 
na ubytování, vybavení dvojkol, stravu, cestovné 
a pojištění vodičů), a tak záloha ve výši 1 500 Kč (4 noci 
ubytování s polopenzí) bude cenou konečnou.  Záloha 
bude vybírána do 10. května Míšou Rekovou po telefonické 
dohodě.  

Průvodcovská a předčitatelská služba bude za pět dní 
jízdy na dvojkole cca 1 500 Kč (tzn. 5 hodin denně). Cena 
za průvodcovskou službu bude vybírána na konci pobytu 
na základě skutečně poskytnutých hodin služby. 

Účastníkům akce doporučujeme sjednat vlastní 
úrazové připojištění pro území České republiky 
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korespondující s povahou akce (poznámka - poradit se 
můžete v TyfloCentru Pardubice, o.p.s.).   

Těším se na kilometry strávené s vámi na dvojkole.

  
Za kolektiv pracovníků Dana Stoklasová 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

INFORMACE K POBYTU V PODĚBRADECH 
 

Vážení čtenáři Kukátka, přinášíme vám bližší 
informace k pobytu v Poděbradech. Čtyřdenní pobyt 
se uskuteční od neděle 4. listopadu do středy 7. listopadu 
2018. Jak jsme již avizovali v minulém čísle Kukátka, bude 
pobyt koncipován dvojím způsobem. Pro angličtináře bude 
zajištěna výuka anglického jazyka pod vedením Lenky 
Vaněčkové. Pro ostatní se bude jednat o tradiční lázeňský 
pobyt.  

Cena pobytu bez procedur činí 2 040 Kč. Zahrnuje 
ubytování, plnou penzi, a pro uživatele služeb TyfloCentra 
Pardubice jednu návštěvu solné jeskyně. V případě, že 
byste si chtěli doobjednat procedury (perličková koupel, 
uhličitá koupel, plynová koupel, solná jeskyně či inhalace), 
bude cena navýšena o 100 Kč za jednu proceduru. 
Například, pokud si vyberete z těchto procedur tři, bude 
vás tedy pobyt stát 2 340 Kč. V případě, že byste chtěli 
zvolit další jiné procedury, bude cena navýšena dle 
aktuální nabídky a ceníku Lázní Poděbrady. Ceny ostatních 
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procedur vám sdělíme a s jejich výběrem rádi pomůžeme 
individuálně.  

Doprava na místo je vlastní, případně doporučeným 
vlakovým spojem. Náklady na dopravu si hradí každý sám. 
Nácvik tras na procedury, do restaurace na jídlo 
a odpolední program zajistí zaměstnanci TyfloCentra 
Pardubice. Doporučujeme vzít si svého průvodce. Pokud 
budete potřebovat doprovodit, průvodcovská služba bude 
zajištěna na základě vašeho objednání a bude zpoplatněna 
dle ceníku služeb.  

Prosíme, abyste se nahlásili nejpozději do 21. června 
2018 a přišli zaplatit zálohu v těchto termínech: čtvrtek 
17. května, úterý 29. května a středa 13. června vždy od 8 
do 12 hodin a od 13 do 14 hodin. Záloha činí 1 500 Kč. 
Pokud se někomu tyto termíny nehodí, lze se s kolegyní 
Míšou Rekovou domluvit individuálně. Zároveň, prosím, 
nahlaste případné objednání lázeňských procedur. 

Doplatek 540 Kč vybereme v září spolu s úhradou 
za vaše objednané procedury. Informace o termínech, kdy 
vybíráme doplatek, se dočtete v Kukátku na konci 
prázdnin. V případě odhlášení pobytu budeme storno 
podmínky řešit se zaměstnanci lázní.
 

 
Na společný pobyt v Poděbradech s vámi se těší Lenka 

Rendošová 
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OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU S DANOU 
STOKLASOVOU 

 
Jak jsme avizovali v předchozím čísle Kukátka, tak se 

ještě jednou vracíme k besedě s ředitelkou Danou 
Stoklasovou. Podstatná část besedy byla věnovaná 
sociálním službám TyfloCentra Pardubice, kdy vám nyní 
nejdůležitější informace přinášíme. Na besedě jsme se 
nejdříve ohlédli za rokem 2017, kdy jsme ze statistických 
údajů získali představu o tom, jaké aktivity probíhaly, kolik 
uživatelů se do nich zapojilo apod. Pro zajímavost uvádíme 
pár čísel: v roce 2017 v TyfloCentru Pardubice využilo 
službu odborného sociálního poradenství 147 uživatelů, 
službu průvodcovskou a předčitatelskou 31 uživatelů, 
službu sociálně aktivizační 73 uživatelů a službu sociální 
rehabilitace 98 uživatelů. Kdy např. u služby průvodcovské 
a předčitatelské je TyfloCentrum Pardubice jediným 
poskytovatelem této služby v kraji. Výše zmiňované služby 
pardubického TyfloCentra jsou poskytovány dle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy tyto služby 
předchází nebo pomáhají lidem v nepříznivé životní situaci, 
a to na základě individuálního plánu uživatele služeb. 
Služby TC Pardubice jsou kromě průvodcovské a 
předčitatelské služby poskytovány zdarma. Služba 
průvodcovská a předčitatelská je ze zákona službou 
hrazenou a v této službě se vždy sepisuje s uživatelem 
služeb písemná smlouva. Cena průvodcovské a 
předčitatelské služby se v TC Pardubice řídí aktuálním 
platným ceníkem, který je k dispozici v TC Pardubice či na 
webových stránkách organizace. Na besedě jsme se, také 
bavili o materiálním, finančním a personálním zajištění 
služeb.  

Zazněly i informace o změnách v dokumentech 
TyfloCentra Pardubice, tzv. standardech kvality sociálních 
služeb. Mezi tyto změny patří aktualizace dokumentu 
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s názvem „Informace pro zájemce o sociální služby“, kde 
naleznete ucelený přehled o poskytovaných službách a 
další informace. Tento dokument v tuto chvíli ještě 
aktualizujeme v souvislosti s legislativou, která začne platit 
od 25. 5. 2018, o ochraně osobních údajů, a tak tento 
zmiňovaný dokument přiložíme k prázdninovému číslu 
Kukátka.  

Na besedě jsme také diskutovali o plánovaných 
aktivitách pro rok 2018, kdy vám chceme poděkovat 
za vaše podněty k poskytovaným službám a za náměty 
na aktivity. Jsou pro nás cenné a díky nim můžeme služby 
zlepšovat, rozvíjet a reagovat jimi na vaše potřeby. Došlo 
např. ke zrušení cvičení, které nebylo tolik využívané. 
Naopak dochází k rozšíření nabídky skupinových sociálně 
aktivizačních aktivit ve Vysokém Mýtě a znovu zařazení 
pobytu v lázních Poděbrady v podzimních měsících. 
Některé aktivity, které TC Pardubice přestalo organizovat, 
můžete využít v Oblastních odbočkách SONS Pardubice a 
Chrudim. Jedná se např. o výlety, bowling aj. V případě 
potřeby vám pracovníci TC Pardubice poskytnou více 
informací.  

Všemi částmi besedy se prolínala diskuze, výměna 
názorů, zodpovídali jsme vaše dotazy, zaznamenávali vaše 
náměty na aktivity na příští období, připomínky ke službám 
aj. Za toto ještě jednou děkujeme. Tyto informace 
využijeme při dalším poskytování sociálních služeb.  

Pro ty, kteří jste se besedy nezúčastnili, jsme 
v TyfloCentru Pardubice k dispozici a rádi vám vaše dotazy 
zodpovíme individuálně. Budeme rádi i za podněty a 
připomínky k poskytovaným službám a za náměty 
na aktivity. Díky vašim podnětům můžeme služby zlepšovat 
a rozvíjet. 

 
Za kolektiv pracovníků Dana Stoklasová 
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OMEZENÁ FUNKČNOST KLAPÁKU 
NA PŘECHODU PŘES ULICI PALACKÉHO 

 
Chtěli bychom vás upozornit na omezenou funkčnost 

zvukového signalizačního zařízení (klapáku) přes ulici 
Palackého u autobusového nádraží. Někteří jste jeho 
nefunkčnost jistě zaznamenali. Jedná se o přechod, který 
mnozí z vás používáte, když jdete do TyfloCentra 
Pardubice, např. když vystoupíte z MHD na zastávce 
„Autobusové nádraží“ (směrem do města) a jdete zpět 
k přechodu a přecházíte ulici Palackého.  

Tento klapák (k ulici Hlaváčova) nehlásí možnost 
vstupu do vozovky, tj. rychlé klapání. V dohledné době není 
možné zajistit nápravu, neboť v rámci rekonstrukce 
přednádraží probíhala na dotyčné křižovatce pouze výměna 
technologie. Nedošlo ke kompletní výměně všeho 
potřebného k tomu, aby klapák mohl plně fungovat.  
V současné době probíhá zpracování projektové 
dokumentace na výměnu kabelů a stožárů na této 
křižovatce. Po jejím zpracování a získání stavebního 
povolení by mělo dojít k realizaci a vše by již mělo fungovat 
tak, jak má.  

A co do té doby?  
U tohoto klapáku je nutné počítat s tím, že po pomalém 
klapání, tj. zákazu vstupu do vozovky se rychlé klapání 
neozve - chybí - ale na světelné signalizaci svítí zelený 
panáček. Doporučujeme zvýšenou opatrnost!

 
 

Pracovníci TyfloCentra 
Pardubice, o.p.s. 
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HOKEJOVÁ UDÁLOST V PARDUBICÍCH 
 

Národní tým se po téměř pěti letech vrátil 
do Pardubic. A rovnou s mimořádnou akcí. V rámci 
Carlson Hockey Games 2018 se totiž na ledě Tipsport 
arény odehrálo od 19. do 22. dubna rovnou pět 
mezinárodních utkání.  

Ptáte se, proč píšeme v Kukátku právě 
o hokejovém turnaji? Čeští hokejisté nastoupili 
ve čtvrtečním a nedělním utkání v červené sadě dresů, 
které navíc mají logo pardubického TyfloCentra. 
Na čtvrteční utkání jsme dostali od organizátorů 
vstupenky, a tak jsme si tento zápas mohli společně 
s lidmi se zrakovým postižením užít přímo v aréně. Tyto 
dresy byly hned během čtvrtečního utkání umístěny 
do aukce na webu www.sportovniaukce.cz, která potrvá 
až do 29. dubna 2018, protože se v nich čeští hráči 
představí také na Švédských hokejových hrách. Každý 
dres bude daným hráčem podepsán, vyvolávací cena je 
2000 Kč za kus. V době, kdy putuje Kukátko ke svým 
čtenářům, aukce nebyla ještě ukončena. Výtěžek 
z aukce využije pardubické TyfloCentrum na nákup 
nového dvojkola a obnoví tak svůj „vozový“ park.  

Děkujeme za nabídku spolupráce, díky patří také 
všem, kteří se podíleli na organizaci Carlson Hockey 
Games, hráčům a fanouškům. Děkujeme za podporu a 
možnost zapojit se do této jedinečné sportovní akce a 
užít si nádherný sportovní zážitek přímo v aréně.

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s.  
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENTVÍ 
 
Hůře vidíte a potřebujete vybírat hotovost 

z bankomatu? Víte, že existují bankomaty uzpůsobené 
pro lidi se špatným zrakem? Seznam uzpůsobených 
bankomatů je k dispozici na 
https://www.sons.cz/bankomaty, kde naleznete i 
podrobný návod k obsluze těchto bankomatů. 
K dispozici jsou průběžně aktualizované seznamy 
bankomatů České spořitelny a ČSOB.  Zcela aktuální 
seznam ozvučených bankomatů lze nalézt na webových 
stránkách bank. Případně vám s vyhledáním bankomatu 
mohou pomoci pracovníci TyfloCentra Pardubice.  

Jak uzpůsobený bankomat poznáte a jak funguje? 
Na jeho čelní stěně se nachází zdířka pro zasunutí 
konektoru sluchátek a v její blízkosti vystouplé tlačítko 
k nastavení hlasitosti. Jedná se o bankomaty upravené 
hlasovým výstupem, kdy je třeba mít vlastní sluchátka, 
která se zasunou do bankomatu do vstupu pro 
sluchátka. Ovládání bankomatu je poměrně 
jednoduché, nejprve je třeba se seznámit s umístěním 
jednotlivých jeho komponentů – obrazovky, numerické 
klávesnice, funkčních tlačítek, vstupu pro sluchátka, 
štěrbin pro vložení karty, pro odběr bankovek 
a stvrzenky. Tyto komponenty a jejich rozmístění se liší 
podle typu bankomatu. Po zasunutí sluchátek do zdířky 
a vložení karty je třeba pozorně poslouchat pokyny a 
volit příkazy. 

Chcete-li podrobnější informace, vyhledat 
uzpůsobený bankomat ve vašem okolí či se 
s bankomatem naučit pracovat, kontaktujte nás, rádi 
vám poradíme.  
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INFORMACE O AKCÍCH 
Na akce se hlaste od pondělí 30. dubna 2018. 

 
3. 5. Kafíčko s povídáním o Fidovi 

Kdo, nebo co je Fido? Většina z vás Fida již zná, 
jedná se o šlapací autíčko, které vniklo jako symbol 
dlouholetého partnerství TyfloCentra Pardubice a firmy 
AWOS s. r. o. A jelikož Fida se svými závodníky čeká i 
v letošním roce závodní sezóna, tak bychom se 
společně s vámi chtěli na závody naladit. Při kafíčku 
vás seznámíme s průběhem závodů, během odpoledne 
budete mít možnost popovídat si se závodníky a také si 
prohlédnout diplomy a poháry, které Fido získal 
v minulém roce. Rádi vám také pustíme průvodní 
písničku ke scénce, kterou začínají každé závody 
šlapacích autíček. Pokud se chcete dozvědět více a 
pohladit si plyšovou hlavu Fida, přijďte. 
 
3. 5. Kuželky – Májový turnaj 

Na květnové kuželky jsme si pro vás opět připravili 
májový turnaj. Nebude se jednat o klasické kuželkářské 
zápolení, jak jste zvyklí, ale vytvoříme týmy, které 
budou mezi sebou soutěžit. Týmy budou složeny nejen 
z vás, uživatelů služeb, ale také z vašich rodinných 
příslušníků, doprovodů a pracovníků TyfloCentra 
Pardubice.  Zbyde-li čas, zahrajeme si také tzv. 
„vajíčko“, kdy během padesáti hodů musí týmy srazit 
„čísla“ z předepsané číselné sestavy. Nesražená čísla 
se následně sečtou a zvítězí tým s nižším skóre. Vajíčko 
si budou moci zahrát všichni přítomní, tedy i ti, kteří 
kuželky nehrají a chtějí si to třeba jen zkusit. Vítězný 
tým společná odměna nemine. 
 Každý se bude moci zapojit, proto neváhejte a 
přijďte si zaházet! Ti, kdo nechtějí soutěžit, mohou 
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fandit, nebo si společně s pracovníky TyfloCentra 
posedět a popovídat. Přijďte si užít společnou zábavu.
 
9. 5. Pěškobusem do parku Na Špici  

První jarní nenáročnou procházku namíříme do 
parku Na Špici. Procházku zakončíme přímo na břehu 
jezírka Čičák. V altánu je krb, kde si můžeme opéci 
špekáčky, využít můžeme také zázemí jako je klubovna 
nebo toalety.  

Sraz máme v 10:00 hodin na zastávce MHD 
„Krajský úřad“ (ve směru z města), odkud pomalou 
chůzí půjdeme okolo Automatických mlýnů do parku. 
Kdo bude potřebovat odpočinek, může využít laviček 
na sezení, kterých je po parku dostatek. Kdo bude chtít 
a bude mít chuť, může si s sebou vzít špekáček, pečivo 
a hořčici či kečup. Máme domluveno se správcem 
parku, že můžeme ve speciálním krbu rozdělat oheň a 
špekáčky poobědváme pod širým nebem, v případě 
špatného počasí v klubovně altánku. 
Předpokládaný konec akce je mezi 12. a 13. hodinou. 
Nebudeme spěchat, v klidu poobědváme, posedíme a 
pomalu vyrazíme na cestu zpět. Konec akce bude opět 
na zastávce MHD „Krajský úřad“ (ve směru do města). 
Potřebujete-li průvodcovskou službu, vezměte si svého 
průvodce. Případně je možné objednat si 
průvodcovskou službu v TyfloCentru Pardubice. 
Předpokládaná doba poskytování služby je 100 minut, 
proto předpokládaná cena PPS je 100 Kč a cena 
občasné průvodcovské služby je 33 Kč. Konečná cena 
bude účtována dle skutečně poskytnutého času. 
Zájemci, nahlaste se nám. Tak neváhejte a pojďte 
společně s námi relaxovat do parku a také si užít 
opékání pod širým nebem.
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15. 5. Poslední cyklovyjížďka před pobytem 
Tentokrát nás čeká cyklovyjížďka trošku delší, 

abychom více potrénovali na pobyt, kde budeme jezdit 
přes 50 km denně. Z toho důvodu nás na květnové 
vyjížďce čeká trasa dlouhá přibližně 50 km. Očekáváme 
již teplejší počasí, tak se v pardubickém TyfloCentru 
sejdeme v 8:45, abychom v devět mohli vyrazit. 
Počítáme se zastávkou na oběd nebo kávu, a návrat 
plánujeme kolem 13. hodiny.  S sebou si nezapomeňte 
vzít pití a přilbu, případně menší svačinu.  V případě, že 
přilbu nevlastníte, můžete si ji zapůjčit v TyfloCentru 
Pardubice. Na cyklovyjížďku se nahlaste co nejdříve, 
abychom vám v případě potřeby mohli zajistit vodiče. 
Nejdéle však do 9. května. Vodiče můžete mít i svého, 
musí však být v TyfloCentru Pardubice k této jízdě 
zaškolen. Předběžná cena průvodcovské služby bude 
cca 200 Kč. 
 
22. 5. Prohlídka nového letištního terminálu Pardubice 

Milí čtenáři, mnozí z vás zaregistrovali otevření 
nového letištního terminálu Jana Kašpara 
v Pardubicích, jehož realizace začala ve druhé čtvrtině 
roku 2016. Stejně jako jsme se s vámi vydali na nové 
přednádraží, tak bychom vás chtěli pozvat na 
společnou prohlídku nové letištní haly.  

Vyjednali jsme pro vás na letišti exkurzní okruh 1: 
nový letištní terminál – ukázka jednotlivých prostorů 
terminálu, přepážky odbavení, příletová a odletová část, 
stanoviště bezpečnostní kontroly cestujících a třídírna 
zavazadel. Při prohlídce se zaměříme na prvky, které 
vám mohou pomoci v orientaci a doplníme praktickým 
komentářem a zajímavými informacemi od Mirky 
Žďárské, která se bezbariérovostí z hlediska osob se 
zrakovým postižením dlouhodobě zabývá. Prostor bude 
i na vaše individuální dotazy. 
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Sraz si dáme na zastávce MHD „Autobusové 
nádraží“ v 8:15 (směr hlavní nádraží), odkud se 
společně vydáme na letiště, kdy exkurze začíná v 9:00 
hodin. Po asi hodinové exkurzi se společně vydáme 
zpět městskou hromadnou dopravou na zastávku 
„Autobusové nádraží“, kde akce končí. Předpokládaný 
konec akce je okolo 11. hodiny. Pokud potřebujete 
průvodcovskou službu, vezměte si svého průvodce, 
nebo si požádejte o doprovod v TyfloCentru Pardubice. 
Předpokládaná délka poskytování služby je 120 minut, 
cena tedy 120 Kč, v případě občasné průvodcovské 
služby bude 40 Kč. Věříme, že bude exkurze zajímavá a 
pokud se někam vydáte z Pardubic letecky, že se na 
letišti neztratíte.
 
25. – 26. 5. Výlet s ČSOB Pojišťovnou a. s.   

Je mi potěšením vás tímto opět pozvat na další z 
našich společných výletů po naší vlasti, které pro vás 
ČSOB Pojišťovna a.s. pořádá již několik let v rámci 
dobrovolnických aktivit. Výrazným písmem si prosím 
rezervujte ve vašem kalendáři termín 25. – 26. května 
2018. Na podzim jsme navštívili krásný kout moravský s 
duchovní tématikou. A kam se společně vypravíme 
tentokráte, které z našich smyslů si přijdou na své? 
Věřte, že přinejmenším chuť a čich. A pokud jste již po 
dlouhé zimě lační po zážitcích, není nač čekat a stačí se 
na výlet přihlásit.  A nyní malá ochutnávka toho, co vás 
čeká.  

Těšit se můžete na oblast Křivoklátska. Během 
pátečního dne navštívíme muzeum Českých drah v 
Lužné. Areál muzea je umístěn u železniční stanice 
Lužná u Rakovníka, v nádherné přírodě na okraji 
křivoklátských lesů. Ve zdejších sbírkách jsou k vidění 
jak parní lokomotivy různých kategorií a z různých 
období, tak i historické motorové lokomotivy, motorové 
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vozy či ukázky technických zařízení na železnici.  
Odpoledne potěšíme naše smyslové pohárky při 
prohlídce královského pivovaru Krušovice. Ubytování 
máme zajištěno v hotelu Diana v Novém Jáchymově, 
jedná se o malou obec nedaleko hradu Křivoklát. Bližší 
informace ohledně ubytování naleznete na jejich 
internetových stránkách www. hotel-diana-nj.cz.  Po 
sobotní snídani přijedeme autobusem přímo pod 
rozhlednu Velká Buková. Kdo bude mít zájem 
vyšlápnout pár schodů a pokochat se výhledem do 
krajiny, bude mít možnost. Na 11. hodinu dopolední 
máme objednanou prohlídku národní památky 
Hamousův statek ve Zbečně, kdy pravidelně v tuto 
sobotní hodinu zavoní starobylou chaloupkou čerstvě 
upečený chléb.  Posledním bodem programu bude 
prohlídka trasy „Gotické paláce“ státního hradu 
Křivoklát.  

A nyní již nejdůležitější informace. Sejdeme se v 
pátek 25. května 2018 v 7:10 na parkovišti u zimního 
stadionu vedle přístaviště. Odjezd autobusu bude v 
7:20 hodin. Doporučuji základní zavazadlo s potřebami 
na spaní a převléknutí, pohodlné oblečení, vhodnou 
obuv, deštník či pláštěnku a hlavně pití a lehkou 
svačinu. Každý z uživatelů služeb TyfloCentra 
Pardubice bude mít během akce svého průvodce z řad 
zaměstnanců ČSOB Pojišťovny. Účast vodicích psů na 
výletě je domluvena. Výjimkou je však pivovar 
Krušovice, kdy není do potravinářského průmyslu 
možné vodící pejsky pustit. Ubytování, stravování a 
vstupy jsou tradičně hrazeny pořadatelem výletu ČSOB 
Pojišťovnou a.s.  Předpokládaný návrat zpět do 
Pardubic je kolem sobotní 20. hodiny večerní. Velice se 
těším na setkání s vámi.
 

Marika Motyčková z ČSOB Pojišťovny 
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13. 6. Kafíčko a zahradní slavnost v mateřské školce 

Už se nám opět přiblížil konec školního roku a tím 
přišel čas vystoupení dětí pro rodiče a různých besídek. 
I v letošním roce se v „naší“ mateřské školce Závodu 
míru uskuteční zahradní slavnost a právě na její 
generálku jsme pozvaní.  Zahradní slavnost ve školce 
začíná v 10 hodin. Sraz v pardubickém TyfloCentru 
máme již v 9 hodin s tím, že aktivitu zahájíme 
společným popovídáním u dobré kávy nebo čaje a pak 
se půjdeme na děti společně podívat.  
Neváhejte a přijďte se potěšit tím, co se děti naučily! 
POZOR na termín – Kafíčko se zahradní slavností je 
tentokrát ve středu! 
 
 
 
19. 6. Šikovné ruce – výroba dárkové taštičky 

Tentokrát budeme vyrábět dárkovou tašku, kterou 
lze udělat přímo na míru na konkrétní dárek a na 
konkrétní příležitost. Taštička může být narozeninová, 
valentýnská, nebo třeba vánoční, záleží na vás. Na 
výrobu se dá použít jakýkoliv pevnější papír např. balící 
nebo vytištěný z tiskárny s vlastním motivem. My 
budeme tvořit tašku z dekoračních papírů nebo z 
nástěnného kalendáře s květinovým, či přírodním 
motivem.  
Veškerý materiál na výrobu zajistíme. Pokud budete 
chtít, můžete si přinést vlastní dekorativní papír a 
vyrobit si tašku dle svých představ.
  
26. 6. Výlet do Slatiňan a na rozhlednu Bára 

Před letními prázdninami jsme pro vás připravili 
výlet na rozhlednu Bára. Rozhledna má unikátní 
konstrukci tvaru trojbokého komolého jehlanu a je 
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ojedinělá nejen v Evropě, ale pravděpodobně i na celém 
světě. Lehká a vzdušná konstrukce rozhledny je 
vyrobena z modřínového a dubového dřeva, které 
pochází z chrudimských městských lesů. 
Můžete se těšit, že opět oprášíme naše turistické 
vycházky. Trasa bude cca 10 km dlouhá. Vydáme se na 
nenáročnou túru z vlakového nádraží ve Slatiňanech 
přes zámecký park na rozhlednu Bára. Zpět se vrátíme 
opět do Slatiňan přes restauraci Monaco.   
Sejdeme se v 9:30 na pardubickém vlakovém nádraží, 
odkud společně pojedeme osobním vlakem v 9:46 do 
Slatiňan.   Předpokládaný návrat je okolo 16. hodiny. 
Potřebujete-li, vezměte si svého průvodce. Případně je 
možné objednat si průvodcovskou službu v TyfloCentru 
Pardubice. Předpokládaná délka poskytování služby je 
300 minut, cena služby je tedy 300 Kč, v případě 
občasné průvodcovské služby 100 Kč.  
Nezapomeňte si s sebou vzít pohodlnou obuv, svačinu, 
dostatek pití, pláštěnku pro případ špatného počasí a 
dobrou náladu. 
  
28. 6. Kafíčko 
Pozor na změnu termínu, kafíčko je tentokrát výjimečně 
čtvrtý čtvrtek v měsíci. 
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NUDLIČKOVÝ SALÁT S OVOCNOU TEČKOU 
 
 
Doba přípravy je cca 15 minut. Počet porcí cca 4 porce. 
 

Je až s podivem, jakou dimenzi získá salát, když 
listy nakrájíte na tenké nudličky, namísto, abyste je 
natrhali na kousky. Vezměte salátové listy, navrstvěte je 
na sebe, zarolujte, nakrájejte ostrým nožem – a bez 
velké námahy snadno navršíte plnou mísu. Zkuste tuhle 
chuťovou kombinaci: 
 
Postup přípravy: 
2 hlávky salátu (klidně přidejte i jiný druh, můžete 
použít dubáček, ledový salát, frisée, zelenou čekanku) 
1 jablko (skvělé je granny smith) 
hrst solených mandlí 
1 cibule 
3 lžíce panenského olivového oleje 
2 lžíce červeného vinného octa 
sůl a pepř podle chuti 
5 bazalkových lístků 
  
 
Postup přípravy: 
1. Saláty rozeberte na listy, dobře umyjte a osušte. Pak 
je po čtyřech narovnejte na sebe, srolujte, a trochu 
zešikma nakrájejte na kolečka. Dostanete tak záplavu 
salátových nudliček.  
2. Jablko odjádřete a nakrájejte na tenké plátky.  
3. Oloupané mandle nasekejte nahrubo. 
4. Cibuli oloupejte a nakrájejte na kolečka.  
5. Bazalku natrhejte na menší kousky. 
6. Ve velké míse smíchejte nakrájený salát, jablko, 
nahrubo nasekané mandle.  
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7. Těsně před podáváním přidejte cibuli, olej smíchaný 
se solí, pepřem, bazalkou a vše důkladně promíchejte. 
Poté dochuťte octem a znovu dobře promíchejte.  
8. Tip: jak postupuje sezóna, můžete měnit jablko za 
jiné ovoce: broskve, nektarinky, švestky, hrušky, 
grepy… 
 
Děkujeme Janě Florentýně Zatloukalové za souhlas se 
zveřejněním receptu. Tento a další recepty 
z hlávkového salátu se dočtete na následujícím odkazu: 
https://www.kucharkaprodceru.cz/hlavkovy-salat-
recept/ 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

 
Chcete vědět, kolik je hodin, ale nevidíte na běžné 

hodinky? Často používáte hmat a máte dostatečný cit 
v prstech? Pak vám tedy chceme nabídnout jeden z 
typů hmatových hodinek. Hmatových hodinek je na trhu 
několik druhů, v různých provedeních, pro ženy a pro 
muže, s koženými či kovovými řemínky, v různých 
cenových hladinách začínajících na cca 1 000 Kč.  

V tomto čísle Kukátka vám představíme jedny 
z hmatových hodinek, které patří k těm finančně 
nákladnějším.  Jedná se o kompenzační pomůcku - 
hodinky pánské hmatové 9047-172. Jsou to luxusní 
pánské švýcarské hmatové hodinky kvalitní výroby 
značky Seculus. Uvnitř se nachází precizně vyrobený 
motorek a další součástky švýcarské kvality. Odklopné 
sklíčko má obroučku zlaté barvy a dolní část hodinek 
opět ve stejné barvě. Pod zlatou barvou byste ale našli 
velmi kvalitní ocel.  Ciferník bílé barvy má průměr 35 
milimetrů. Na něm lze hmatem najít černé ručičky 
vyrobené tak, aby si na ně člověk mohl sáhnout prsty. 
Hlavní čísla 3, 6, 9 a 12 jsou na ciferníku zapsány 
číslem. Aby kontrastovala s barvou ciferníku, mají 
černou barvu, ale nejsou hmatné. Prsty lze zjistit 
časovou hodnotu vystouplými čárkami, kdy u čísla 12 
naleznete jednu a u ostatních tří čísel dvě. Ostatní čísla 
jsou na ciferníku znázorněna pouze jako vystouplé 
body a rovněž jsou jako čárky v černé barvě. Pro 
uchycení na ruku slouží kožený černý řemínek.  

 Pokud byste se rozhodli pro nákup této 
kompenzační pomůcky, pak si je můžete pořídit za cenu 
5 400 Kč v prodejnách tyflopomůcek Praha či Olomouc. 
Zároveň můžete zažádat o příspěvek na příslušném 
Úřadu práce. Přímo tyto hmatové hodinky v TyfloCentru 
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Pardubice na ukázku nemáme, můžeme vám předvést 
však obdobné typy hodinek, abyste si vyzkoušeli, jestli 
by vám hmatové hodinky vyhovovaly. A v případně 
potřeby můžeme vyhledat hmatové hodinky v nižší 
cenové relaci.
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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 
Město Vysoké Mýto 

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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