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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 8. srpna.

 
 

Jako přílohu tohoto vydání časopisu Kukátko obdržíte 
dokument s názvem „Informace pro zájemce o sociální 
služby TyfloCentra Pardubice, o.p.s.“, kde naleznete 
ucelený přehled o poskytovaných službách a další 
informace. Tento dokument prošel v nedávné době 
aktualizacemi, kdy poslední aktualizace proběhla 
v souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních 
údajů, které začalo platit od 25. 5. 2018. Máte-li 
v souvislosti s dokumentem jakékoliv dotazy, neváhejte 
nás kontaktovat.

  

 
TYFLOCENTRUM PARDUBICE OSLAVÍ 15 LET 

 
V letošním roce TyfloCentrum Pardubice oslaví 15 let 

výročí svého vzniku. Den výročí připadne na 16. září. 
Těšíme se na společná setkání. A co jsme pro vás 
připravili? Kromě pravidelně se opakujících akcí se můžete 
těšit na akce výjimečné. 

Začneme hned koncem srpna letním kinem. Kdy vás 
zveme na promítání komentovaného filmu „Po strništi bos“ 
(více informací v následujícím článku). Na říjen pro vás, 
uživatele služeb, připravujeme Den otevřených dveří 
TyfloCentra Pardubice, na kterém vás kromě tradičního 
popovídání a setkání čeká i trochu netradiční program, kdy 
pro vás budou připraveny různé rekvizity, kostýmy či 
zkrášlovací procedury a budete mít možnost nechat se 
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profesionálně vyfotit, a mít tak netradiční vzpomínku 
na tento den. V prosinci se těšíme na již tradiční setkání 
na Vánočním obědě v Kosatci, kdy pro vás připravujeme 
malé překvapení. Oslavy 15ti let pardubického TyfloCentra 
zakončíme v únoru příštího roku již desátým plesem 
TyfloCentra Pardubice.  

Bližší informace o plánovaných aktivitách vám budeme 
průběžně přinášet. Těšíme se na setkání s vámi nejen 
na těchto aktivitách, ale také na řadě dalších pravidelných 
aktivit.

 
 

Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
 
 

 

ZVEME VÁS DO LETNÍHO KINA NA 30.8. 
 

Rádi bychom vás pozvali do letního kina na film, který 
je opatřen komentářem, díky kterému i lidé se zrakovým 
postižením mohou sledovat děj a nic podstatného jim 
neuteče. Pozor, došlo ke změně původně avizovaného 
termínu, komentované letní kino pro lidi se zrakovým 
postižením a širokou veřejnost se uskuteční ve čtvrtek 
30. srpna od 20 hodin v Polabinách u Bajkalu, 
za Wonkovým mostem vlevo směrem z centra na Hradec 
Králové. Projekce komentovaného filmu Po strništi bos, je 
součástí oslav TyfloCentra Pardubice, které v září tohoto 
roku slaví 15 let své existence.  

A na jakou dějovou zápletku se můžete těšit? Film 
režiséra Jana Svěráka, natočený podle knihy Zdeňka 
Svěráka, se odehrává v době protektorátu. Edu Součka, 
jeho maminku a tatínka už můžete znát z filmu Obecná 
škola. Rodina osmiletého Edy je donucena vystěhovat se 
z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde chlapec 

https://www.csfd.cz/film/8806-obecna-skola/
https://www.csfd.cz/film/8806-obecna-skola/
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dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. 
Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému 
prostředí a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími 
příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka. Eda má 
před sebou nelehký úkol: najít a obhájit své místo v místní 
klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho 
městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také 
k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají 
na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy 
a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž 
nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině. Můžete se 
těšit na herecké výkony Ondřeje Vetchého, Terezy 
Voříškové, Oldřicha Kaisera, Zuzany Stivínové, Jana Třísky, 
Zdeňka Svěráka a dalších.  

Jedná se o venkovní akci, která může být přesunuta 
z důvodu nepřízně počasí na nejbližší možný termín v září. 
Zájemci nahlaste se nám, abychom vás v případě změny 
termínu z důvodu nepřízně počasí mohli informovat. 
Pro nahlášené uživatele s doprovody budou rezervována 
místa v předních řadách.  

Promítání je veřejná akce, vezměte svou rodinu, 
kamarády, kolegy z práce a přijďte si užít první promítání 
komentovaného filmu v letním kině v Pardubicích.
 

Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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VÝTĚŽEK Z AUKCE HOKEJOVÝCH DRESŮ 
 
V minulém čísle Kukátka jsme vás informovali 

o hokejové události v Pardubicích, kdy se v rámci Carlson 
Hockey Games odehrálo pět mezinárodních utkání. 
Po jednom ze zápasů, který jsme si užili přímo v aréně, byla 
spuštěna aukce hokejových dresů, a to červené sady 
dresů, které mají navíc logo pardubického TyfloCentra.  
Jsme moc rádi, že vám můžeme oznámit, že výtěžek aukce 
činí 115 802 Kč. TyfloCentrum Pardubice bude moci tak 
obnovit svůj „vozový park“, kdy výtěžek bude použit 
na zakoupení dvou nových dvojkol. Zároveň jsme do 
TyfloCentra Pardubice dostali jeden z dresů. Rádi vám dres 
při vaší návštěvě ukážeme, abyste si ho mohli zblízka 
prohlédnout. Děkujeme všem, kteří se podíleli na této akci, 
hráčům, fanouškům a především pořádající agentuře BPA 
sport marketing.

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 
OPRAVA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ 

V PARDUBICÍCH 
 
V měsících červenec a srpen je plánována 

kompletní rekonstrukce vozovky na Masarykově 
náměstí v Pardubicích. V červenci bude opravována 
strana u ČSOB Pojišťovny (ve směru z ulice 
17. listopadu k zimnímu stadionu), v srpnu strana 
protilehlá (ve směru od zimního stadionu k ulici 
17. listopadu).  Ta část, která se bude opravovat, bude 
pro veškerou dopravu uzavřena. Silnice v opačném 
směru bude průjezdná.  

Pro automobily budou značeny objízdné trasy. 
Oprava vozovky na Masarykově náměstí by měla začít 
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rekonstrukcí u ČSOB, tato část náměstí bude pro 
veškerou dopravu uzavřena, objízdná trasa bude 
vedena ulicí Teplého, přes obchvat ve směru na Hradec 
Králové a sjezdem na ulici Bělehradská. Silnice v 
opačném směru bude do konce července průjezdná. 
V následné etapě bude uzavřen směr k nádraží a 
na Skřivánek, objížďka povede ulicí Bělehradská, přes 
obchvat ve směru na Chrudim a sjezdem na ulici 
Teplého. 

Vozidla městské hromadné dopravy budou po 
dobu rekonstrukce náměstí odkloněna na objízdné 
trasy. Trolejbusy jedoucí od nádraží či od Skřivánku 
budou v červenci jezdit přes třídu Míru, autobusy z 
téhož směru pojedou ulicí K Polabinám na své trasy. 
Spoje číslo čtyři a sedm budou po dobu uzavírky 
obsluhovat autobusy. Podrobné informace o 
objízdných trasách jednotlivých spojů, včetně 
náhradních zastávek jsou k dispozici na webových 
stránkách www.dpmp.cz či zavolejte do TyfloCentra 
Pardubice, rádi vám informace zprostředkujeme.  

Budou se opravovat také chodníky, lavičky a 
vymění se další vybavení na ulici.  Součástí prací bude i 
stavba světelného semaforu na přechodu mezi 
zastávkami na Masarykově náměstí. 
 
 

Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 
 
 
 
 
 

http://www.dpmp.cz/
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SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE ODJEZDŮ 
MHD NA PŘEDNÁDRAŽÍ ČD PARDUBICE 

 
Možná jste zaznamenali, že ve zrekonstruovaných 

prostorech před pardubickým hlavním vlakovým 
nádražím jsou umístěny světelné informační tabule 
odjezdů spojů městské hromadné dopravy. Tabule 
naleznete před nádražní budovou směrem k zastávkám 
hromadné dopravy. Lze na nich přečíst, jaké nejbližší 
spoje městské hromadné dopravy pojedou, v kolik 
hodin, případně jestli mají zpoždění. Není třeba tedy 
hledat v jízdních řádech jednotlivých linek a rovnou 
vidíte, jaké spoje mají aktuálně přijet.  

Tyto informace je možné „číst“ také díky vysílači 
VPN. Povelové vysílače VPN slouží k dálkovému 
ovládání orientačních majáčků pomocí radiového 
signálu. VPN 01 (již se nevyrábí) nebo novější typ 
VPN 02 je vysílačka v podobě malé krabičky 
o rozměrech cca 80 x 45 x 15 mm s šesti ovládacími 
tlačítky. Každému tlačítku je přiřazena jedna z funkcí. 
Jak fungují tyto informační tabule s využitím 
jednotlivých tlačítek vysílače VPN?  

Pro spuštění čtení tabule je třeba stisknout tlačítko 
číslo 6 na dálkovém vysílači. Čtení tabule probíhá 
po jednotlivých řádcích a každý spoj uvedený na této 
tabuli má jeden řádek.  V případě nejasností, nebo 
pokud je potřeba nějaký údaj zopakovat není nutné 
čekat až do konce čtení celé tabule, ale stisknutím 
tlačítka číslo 6 na vysílačce se čtení tabule přeruší a 
spustí se znovu od začátku. Zastavení čtení tabule 
můžeme docílit stisknutím tlačítka "pauza", tj. tlačítko 
číslo 5.  K pokračování čtení dalších řádků tabule stačí 
stisknout zase tlačítko číslo 6. Pokud bude potřeba číst 
tabuli znovu od začátku, pak opětovným stiskem 
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tlačítka číslo 6 se čtení tabule přeruší a ihned se spustí 
čtení celé tabule opět od začátku. 

Doporučená vzdálenost dálkového povelového 
vysílače VPN od informačních tabulí odjezdů 
MHD na pardubickém přednádraží je asi 10 metrů, takže 
po východu z odbavovací haly vlakového nádraží je 
nutné ujít asi 20 až 25 kroků a teprve potom zkusit 
infotabule aktivovat. 

Ovládat tyto tabule lze i pomocí novějšího typu 
vysílače VPN 03/MFA, který je umístěn v horní části bílé 
hole. Starší typ vysílače v holi VPN 03 se již nevyrábí a 
neumí spouštět tyto tabule. Vysílač v holi má tři tlačítka, 
tlačítko 1 je umístěno nejblíže rukojeti (nahoře), tlačítko 
2 uprostřed, tlačítko 3 dole. Jak ovládáte světelnou 
informační tabuli pomocí tohoto vysílače? Aktivaci 
čtení lze provést pomocí delšího stisku tlačítka 3 (delší 
stisk tlačítka 3 na holi je jako stisk tlačítka 6 na vysílači 
klasickém). Zastavení čtení kratším stiskem tlačítka 3 
(krátký stisk tlačítka 3 je jako stisk tlačítka 5 na 
klasickém vysílači). 

V případě dotazů nás kontaktujte, rádi vám čtení 
informační tabule předvedeme v praxi. Nemáte-li svůj 
vysílač VPN, můžeme vám ho v TyfloCentru Pardubice 
zapůjčit.

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
 
 
 

MĚSTO PARDUBICE ZAVÁDÍ SENIOR TAXI 

 
Rádi bychom vás informovali o tom, že město 

Pardubice zavádí novou službu pro seniory a 
handicapované s názvem Senior taxi. Cílem je usnadnit 
seniorům a lidem s handicapem cesty za lékaři, 
do nemocnice, na úřady aj. Služba je provozována 
na území města Pardubice pro osoby s trvalým 
bydlištěm na území statutárního města Pardubice a je 
určena seniorům nad 70 let a osobám, které jsou držiteli 
průkazu ZTP nebo ZTP/P (bez omezení věku).  

Klienti, včetně vozíčkářů, mohou Senior taxi 
využívat denně v době od 6:00 do 24:00, a to čtyřikrát 
do měsíce. Za jednu jízdu zaplatí 25 korun, zbývající 
částku doplatí město. Jízdou se rozumí cesta v jednom 
směru, například tedy cesta z domova k lékaři, cesta 
zpět domů se počítá za druhou jízdu. Služba je 
zajišťována za účelem vyřizování záležitostí z místa 
trvalého pobytu (popř. do místa trvalého pobytu) na 
těchto konkrétních místech: lékařské ordinace, 
nemocnice, polikliniky, rehabilitační zařízení, lékárny, 
úřady, pobočky České pošty, hřbitovy, Východočeské 
divadlo Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice. 

Co je třeba udělat, abyste Senior taxi mohli začít 
využívat? Je nutné nejprve si vyřídit na úřadě průkaz, 
kterým se budete prokazovat ve voze taxi. Žádosti 
o průkaz se vyřizují na Odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic, U Divadla 828, a to 
v pondělí od 8:00 do 15:00, v úterý od 8:00 do 12:00, 
ve středu od 8:00 do 17:00, ve čtvrtek od 8:00 do 12:00 
a v pátek od 8:00 do 12:00 hodin. Mimo tyto hodiny 
pouze po předchozí telefonické dohodě.  
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Pro vyřízení průkazu budou osoby starší 70 let 
předkládat platný občanský průkaz, držitelé průkazu 
ZTP nebo ZTP/P předloží tento průkaz.  Úředníci vám 
na počkání vystaví průkaz, který budete předkládat 
při cestování Senior taxi. Průkaz je možné vyřídit 
i v zastoupení, kdy je třeba předložit plnou moc.  
Veškeré formuláře jsou k dispozici na Odboru 
sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, na 
webových stránkách města www.pardubice.eu či vám je 
můžeme zprostředkovat v TyfloCentru Pardubice. 

Jak si Senior taxi objednat? Stačí zavolat 
na dispečink taxi služby na telefon 778 158 158 a 
objednat si jízdu. Objednávat službu je vhodné předem, 
v případě volné kapacity je možné službu využít ihned. 
Přepravovat lze také menší břemena a zavazadla, 
popřípadě zdravotnické pomůcky (mechanický vozík, 
chodítko aj.). Senior taxi bude zajišťovat taxislužba Vi3 
taxi.  

Pro to, abyste mohli službu využívat, je tedy třeba 
splňovat podmínku trvalého bydliště na území 
statutárního města Pardubice, vyřídit si na úřadě průkaz 
a můžete začít službu využívat službu k návštěvám 
lékařů, úřadů, pošty a dalších vybraných institucí, které 
se nacházejí na území města Pardubice, a k dopravě 
zpět domů. 

Chcete-li se na něco zeptat, určitě nás kontaktujte, 
rádi vám poradíme. Případně je možné kontaktovat 
přímo Odbor sociálních věcí na Magistrátu města 
Pardubice, osobně v úředních hodinách či na telefonu 
466 859 111 (ústředna).  Věříme, že mnohým z vás může 
tato nová služba usnadnit vyřizování osobních 
záležitostí. 

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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INFORMACE O AKCÍCH 
Na akce se hlaste od pondělí 2. července 2018. 

 
 

10. 7., 7. 8. a 21. 8. Cyklovyjížďky 
Po návratu z pětidenního pobytu, kde jsme ujeli, 

za pět dní cca 300 km, nás čekají o prázdninách tři 
jednodenní cyklovyjížďky v okolí Pardubic. Na první 
z nich se vydáme v úterý 10. 7., kdy sraz bude v 8:15 
v pardubickém TyfloCentru tak, abychom cca v 8:30 
vyrazili na trasu asi 50 km dlouhou. Cestou se počítá 
s menšími zastávkami na občerstvení, tak mějte pití a 
drobnou svačinku s sebou. Také si nezapomeňte vzít 
přilbu a můžete přibalit i plavky. V případě, že přilbu 
nevlastníte, můžete si ji zapůjčit v TyfloCentru 
Pardubice. Se zastávkou na oběd se nepočítá, jen 
případně se zastávkou na kávu, pokud bude na trase 
kavárna. Předpokládaný návrat očekáváme mezi 12. až 
13. hodinou. Na cyklovyjížďku se nahlaste co nejdříve, 
a to nejpozději do 9. 7. do 10 hodin ráno, abychom vám 
v případě potřeby mohli zajistit vodiče. Vodiče můžete 
mít i svého, musí však být v TyfloCentru Pardubice 
k této jízdě zaškolen. Předběžná cena průvodcovské 
služby bude cca 200 Kč.  

Pro další dvě cyklovyjížďky v termínech 7. 8. a 
21. 8. platí obdobné informace, jako pro cyklovyjížďku 
10. 7., a to včetně odjezdových časů i ceny 
průvodcovské služby. Na srpnové cyklovyjížďky 
se nahlaste nejpozději do 19. 7. nebo rovnou 
s nahlašováním na první cyklovyjížďku. Sportu zdar! 

Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2018“ je realizován 
za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze 
sbírky Světluška ve výši 24 900 Kč. 
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Dana Stoklasová  
 
 

11. 7., 22. 8. Krátké skupinové cyklovyjížďky 
Na základě vašeho zájmu jsme pro vás na letní 

měsíce připravili dvě krátké skupinové cyklovyjíždky. 
Tyto cyklovyjížďky jsou určeny pro začínající 
dvojkolisty, kteří mají chuť trávit aktivně svůj volný čas, 
a přitom poznávat Pardubice a nejbližší okolí Pardubic 
ze sedla dvojkola. První z krátkých cyklovyjížděk je 
připravena na středu 11. 7. Sraz bude v 8:15 
v pardubickém TyfloCentru, tak abychom cca 8:30 až 
8:45 vyrazili na krátkou trasu, s největší 
pravděpodobností po cyklostezce směr Kunětická hora. 
Tempo bude voleno velmi mírné s možností zastavení 
se, odpočinutí si, pobavení se. Mějte s sebou drobnou 
svačinu a hlavně pití, nejlépe v cyklistické láhvi. 
Na cyklovyjížďku je také nutné mít přilbu. V případě, že 
přilbu nevlastníte, můžete si ji zapůjčit v TyfloCentru 
Pardubice. Tento požadavek sdělte při nahlašování 
na akci. Předpokládaný návrat očekáváme cca v 10 až 
10:30. Na cyklovyjížďku se nahlaste co nejdříve, a to 
nejpozději do 9. 7. do 10 hodin ráno, abychom vám 
v případě potřeby mohli zajistit vodiče. Vodiče můžete 
mít i svého, musí však být v TyfloCentru Pardubice 
k této jízdě zaškolen. Předběžná cena průvodcovské 
služby bude cca 60 Kč.  
Pro další cyklovyjížďku v termínu 22. 8. platí obdobné 
informace, jako pro cyklovyjížďku 11. 7., a to včetně 
odjezdových časů i ceny průvodcovské služby. Na 
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srpnovou cyklovyjížďku se nahlaste nejpozději do 19. 7. 
nebo rovnou s nahlašováním na první cyklovyjížďku. 
Těšíme se na kilometry ujeté na dvojkole s vámi! 

Dana Stoklasová  
 
 
 
 
12. 7. Pěškobusem po okolí 

Na prázdninový pěškobus vyrazíme ve čtvrtek 
12. 7. 2018. Sraz si dáme v 8:50 h na zastávce MHD 
„Autobusové nádraží“ (ve směru do města) odkud 
všichni společně vyrazíme. Po dlouhé době zavítáme 
opět do Lázní Bohdaneč. Půjdeme se podívat 
do lázeňského parku a projdeme se ke Kuttnerově 
kapličce. Naši procházku zakončíme neodmyslitelnou 
návštěvou místní cukrárny. Předpokládaný návrat je 
kolem 12. hodiny, opět na zastávku MHD „Autobusové 
nádraží“.  

Pokud se chcete účastnit pohodové vycházky, tak 
neváhejte a nahlaste se.  Potřebujete-li průvodcovskou 
službu, vezměte si svého průvodce, případně můžete 
zažádat o průvodcovskou službu v TyfloCentru 
Pardubice. Předpokládaná délka poskytování služby je 
120 minut, cena tedy 120 Kč, v případě občasné 
průvodcovské služby 40 Kč. Těšíme se na vás.

 
 
24. 7. Kuchtíci 

V letních horkých dnech vám přinášíme vítané 
osvěžení, a to dva recepty na domácí koktejly. Jsou 
nejen osvěžující, ale i zdravé a dodají rychlou energii. 
Snadno je připravíte a můžete je obměňovat dle vlastní 
fantazie. Jejich výhodou je, že v nich můžete upotřebit 
přebytky ze zahrádky nebo spíže. V letošním roce 
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pokračujeme v kuchtících na téma studená kuchyně. 
Na aktivitě se proto prakticky naučíte uvedené recepty. 
Dozvíte se další možné varianty přípravy studených 
nápojů, zajímavé recepty na limonády, koktejly a jak je 
můžete ozdobit. Dozvíte se, co je to smoothie a jak si ho 
připravit. Zájemci nahlaste se nám.

 
 
16. 8. Kafíčko v TyfloCentru Pardubice 

O prázdninách se opět sejdeme na obvyklém místě 
a v obvyklém čase v TyfloCentru v prvním patře 
ve velké společenské místnosti ve 14:00 hodin a 
společně si popovídáme o zážitcích z prázdnin 
při skvělé kávě. Určitě přijďte, těšíme se na vás! 

 
 

RECEPTY – LETNÍ OSVĚZENÍ 
 

NÁPOJ Z BROSKVÍ A RYBÍZU 
 
K přípravě tohoto nápoje použijte dobře vyzrálé 
broskve, jejichž sladká chuť vyrovná kyselost 
červeného rybízu.  
Celková doba přípravy: 5 minut 
Počet porcí: 2 
 
Ingredience: 
2 zralé broskve 
100 g červeného rybízu 
200 ml ledové vody 
1-2 lžíce rozpuštěného medu 
 
Postup přípravy: 
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1. Omyté broskve rozpůlíme a odstraníme z nich pecky. 
Dužninu i se slupkou nakrájíme nahrubo a dáme 
do mixéru. 

2. Trochu rybízu necháme na stopkách na ozdobu, 
ostatní otrháme ze stopek a dáme do mixéru. Přidáme 
vodu, med a rozmixujeme nahladko.  

3. Nalijeme do sklenice. Ozdobíme rybízem na stopkách 
tak, že jeho vrchní část zavěsíme na okraj sklenice, 
na vnější stranu sklenice.

 
 

OKURKOVÉ OSVĚŽENÍ 
 
Tento osvěžující nápoj můžete podávat třeba přátelům 
při letním posezení v zahradě. 
Celková doba přípravy: cca 20 minut 
Počet porcí: 1 
 
Ingredience: 
několik snítek máty 
1 lžička cukru krupice 
šťáva z 1 limety 
kousek okurky dlouhý asi 2 cm 
vychlazená perlivá voda 
kostky ledu 
 
Postup přípravy: 
1. Několik lístků máty nakrájíme nadrobno a 

promícháme s cukrem. 
2. Okraj sklenice potřeme limetkovou šťávou a sklenici 

obrátíme do máty s cukrem tak, aby se cukr zachytil 
na okraji. Necháme oschnout. 

3. Okurku včetně slupky nakrájíme na tenká kolečka. 
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4. V konvičce smícháme zbytek limetkové šťávy, okurku 
a nadrobno nakrájenou mátu. (některé lístky můžeme 
nechat celé) a necháme vychladit v lednici přibližně 
na 15 minut. 

5. Okurku s limetovou šťávou a mátou dáme do 
připravené sklenice, doplníme vychlazenou perlivou 
vodou, kostkami ledu a podáváme. 

 
 

 
PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 

POMŮCKY 
 

Špatně vidíte a nepřečtete běžný text? Potřebujete text 
zvětšovat, abyste na něj viděli? Chcete být samostatnější a 
nechcete vždy žádat své okolí, aby vám pomohlo se 
čtením? Rádi bychom vám představili kompenzační 
pomůcku lupu Zoomax M5 HD Plus. 

Jedná se o lehkou kompaktní přenosnou kamerovou 
zvětšovací lupu, která je moderním nástupcem velice 
populární kamerové lupy Zoomax Snow. Do seznamu 
vylepšení patří větší a mnohem kontrastnější obrazovka 
o uhlopříčce 11 cm, výklopný stojánek pro pohodlné čtení, 
vylepšená kamera, která umožňuje i zvětšování 
vzdálenějších předloh, paměť na 60 fotek a další. Mezi 
výhody patří také kulatý nabíjecí konektor, kdy zrakově 
postižený člověk pak může daleko lehčeji připojit nabíjecí 
kabel.  

Lupa má jednoduché ovládání základních funkcí. 
Zvětšuje 2,3krát až 16krát. Disponuje deseti vysoce 
kontrastními prohlížecími režimy. Umožňuje také pořízení 
fotek a posun nazvětšovaných fotografií ve všech směrech. 
Můžete si tak např. vyfotit obal nějakého výrobku a poté 
v klidu zvětšit a přečíst. Paměť má až na 60 fotografií. Mezi 
pokročilé funkce lze zařadit vytváření čtecích linek a 
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masek. Linkou je myšleno vytvoření vodorovného nebo 
svislého řádku v textu. S označeným řádkem pak jdou 
tvořit další funkce jako zvětšení, podbarvení a tak dále. 
Jako další možnost byla uvedena maska. Umožňuje 
vyříznout čtverec z pořízeného textu, který je na celé ploše 
nejdůležitější. Okolní prostor obrazovky zčerná a s 
důležitým výřezem lze podnikat další potřebné kroky.  

Lupa Zoomax M5 HD Plus váží 205 gramů a je nabíjena 
lithiovou baterií s výdrží 3,5 hodiny. Vnější rozměry lupy 
jsou 16x8x2,4 centimetrů. Kompenzační pomůcka 
Zoommax M5 HD Plus stojí 13 890 Kč a lze žádat o 
příspěvek na příslušném Úřadě práce dle trvalého bydliště. 
Více informací se můžete dozvědět v prodejnách 
tyflopomůcek Praha a Olomouc. 
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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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