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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 10. října.

 
V sobotu 16. února 2019 se uskuteční v Domě techniky 

v Pardubicích již desátý ples TyfloCentra Pardubice. Opět 
se můžete těšit na večer plný zábavy a tance. Více 
informací přineseme v dalším čísle Kukátka.

 

 

 
JIŽ 15 LET ŽIJE TYFLOCENTRUM PARDUBICE 

SVĚTEM NEVIDOMÝCH A JINAK ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH 

 
Dne 16. září 2003 byla u Krajského soudu v Hradci 

Králové do rejstříku obecně prospěšných společností 
zapsána další společnost, a to TyfloCentrum 
Pardubice, o. p. s. Tuto organizaci, která měla a má za cíl 
pomáhat lidem se zrakovým postižením, založila 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České 
republiky (SONS ČR). Tehdy TyfloCentrum Pardubice 
vzniklo jako jedno z nejmladších TyfloCenter v republice. 
Tři týdny po něm vzniklo již jen TyfloCentrum v Jihlavě a 
v Liberci. Tak měla všechna krajská města svá TyfloCentra. 
Některá TyfloCentra jako např. v Olomouci, Brně, Ostravě 
či Karlových Varech existovala již od roku 2000. Mezi 
rokem 2000 a 2003 pak vznikla TyfloCentra ve zbývajících 
krajských městech. Jednalo se o samostatné organizace, 
které sice zřídil jeden zakladatel, a to SONS, ale tyto 
organizace se staly samostatnými jednotkami a jejich 
úkolem bylo existovat, uživit se a přitom pomáhat lidem se 
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zrakovým postižením v regionu. Začátky nebyly vůbec 
jednoduché, neboť vklad na účet byl 1000 Kč, a tak si 
TyfloCentra musela začít psát žádosti o dotace, aby mohla 
existovat. Pardubické TyfloCentrum ze začátku také 
nemělo žádné prostory, vybavení, zaměstnance, toto vše 
se postupně budovalo. V začátcích za výrazné podpory 
zakladatele (SONS), kdy např. nechal převést stávající 
vybavení nábytkem na nově vzniklé centrum, nechal 
převést telefony, prostory atd. Samozřejmě financovat 
provoz si již musela TyfloCentra sama. To pardubické 
v roce 2004 začalo mít první zaměstnance, začalo užívat 
prostory v Pardubicích na stávající adrese, ale v přízemí 
(nyní mateřská škola), a také otevřelo kancelář v Chrudimi. 
V roce 2005 podalo TyfloCentrum Pardubice žádost 
o evropskou dotaci, kterou získalo a v následujících letech 
projekt realizovalo. Díky tomu se TyfloCentrum začalo 
rozvíjet a mělo více zaměstnanců. Za rok a půl z jednoho 
zaměstnance bylo zaměstnanců šest. V současné době má 
TyfloCentrum Pardubice více jak 15 zaměstnanců. Tito 
zaměstnanci s nejlepším vědomím, velkým nasazením, 
profesionalitou, lidským a individuálním přístupem naplňují 
poslání TyfloCentra Pardubice, a to poskytování kvalitních 
a komplexních služeb lidem se zrakovým postižením 
v Pardubickém kraji. Vzhledem k tomu, že služby jsou 
poskytovány dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, jsou na pracovníky kladeny velké nároky. Velké 
nároky však klade zákon také na uživatele sociálních 
služeb.  

V dalších letech stojí např. za zmínku přestěhování se 
do stávajících prostor, a to v roce 2006, v roce 2007 začal 
platit zákon o sociálních službách. V roce 2008 jsme 
vystoupali v rámci projektu „Dokážu to taky“ s uživateli 
služeb na Sněžku. V roce 2010 se uskutečnil první ples 
pardubického TyfloCentra a v tomtéž roce bylo otevřeno 
pracoviště ve Vysokém Mýtě. V roce 2013 získala ředitelka 
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Dana Stoklasová ocenění „Duhové křídlo“ v kategorii 
Profesionál.  

Věřte, že za 15 let existence se toho událo 
v TyfloCentru Pardubice velmi mnoho, a to  jak dobrých 
věcí i méně dobrých. Organizace zaznamenala mnoho 
úspěchů, ale také nezdarů. Nicméně z chyb se vždy 
snažíme poučit a posunovat pardubické TyfloCentrum dál. 
Věříme, že naše práce má smysl a snažíme se ji dělat, jak 
nejlépe dovedeme. Těší nás, když naše práce pomůže i 
vám, lidem se zrakovým postižením ve vaší momentální 
situaci. 

O tom, že pracovníci TyfloCentra pomáhají, svědčí i 
statistiky. Za posledních 7 let v průměru pracovníci 
TyfloCentra Pardubice denně uskutečnili 20 kontaktů, což 
je cca 3700 kontaktů za rok, a to opravdu není málo. 

Závěrem tohoto článku bych vám i nám ráda popřála 
do dalších let TyfloCentra Pardubice hodně síly, nadšení a 
vzájemné úcty, díky které se všichni v TyfloCentru 
Pardubice cítíme dobře.  

Pokud se s námi chcete chvíli zastavit, ohlédnout se 
dozadu a zároveň vyhlédnout dopředu, pojďte s námi slavit 
15. výročí založení TyfloCentra Pardubice, na těchto 
akcích:

 
 

30. 8. (čtvrtek), 20:45 – Pardubické letní kino Pernštejn – 
„Po strništi bos“ očima nevidomých – projekce filmu 
s komentovanou stopou 
 
9. 10. (úterý), 10 – 16 hodin – TyfloCentrum Pardubice – 
Den otevřených dveří aneb „Pohodový den“ – viz přiložená 
pozvánka a str. 15 v informacích o akcích 
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11. 12. (úterý) – Vánoční oběd v Kosatci – více informací 
v příštím čísle časopisu Kukátko 
 
16. 2. 2019 (sobota) – 10. ples TyfloCentra Pardubice – více 
informací v příštím čísle časopisu Kukátko 
 
 

Za kolektiv pracovníků, který se těší na setkání s vámi 
nejen na těchto aktivitách Dana Stoklasová 

 
POBYT V PODĚBRADECH 4. - 7. 11. 2018 

 
Podzimní pobyt se pomalu blíží! Prosíme všechny 

nahlášené na pobyt do Poděbrad o zaplacení doplatku 
a vyzvednutí připravených propozic. Placení je možné 
v termínech 11. 9. a 20. 9. od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin. 
V případě, že se vám uvedené termíny nehodí, prosíme 
o telefonickou domluvu termínu placení přímo s kolegyní 
Míšou Rekovou, která peníze bude vybírat.  Doplatek činí 
540 Kč, plus úhrada individuálně přiobjednaných procedur. 
Do 20. 9. je třeba mít částku uhrazenou. 

 
 

Na společný pobyt se těší pracovníci TyfloCentra 
Pardubice 
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SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA 2018 
 
Také tento rok budeme potkávat v rámci 

celorepublikové sbírky Bílá pastelka po celé České 
republice dobrovolníky z řad studentů, kteří nám vymění 
finanční příspěvek 30 Kč za malý dárek. 

Sbírka se koná ve středu 17. října 2018 u příležitosti 
Mezinárodního dne bílé hole. Výtěžek této celonárodní 
sbírky bude využit na podporu nevidomých a slabozrakých 
lidí a jejich integraci do běžného života.

 
Kolektiv pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
Osvobození od poplatku za užití dálnice 

 
Jedete do lázní, k lékaři či na výlet a potřebujete při 

cestě využít dálnici? A ptáte se, jestli v případě, že jste 
držitelem průkazu ZTP či ZTP/P a parkovacího průkazu, 
můžete využít dálnici, aniž byste museli pořizovat 
dálniční známku? Za jakých podmínek lze využít 
osvobození od dálničního poplatku? 

 Od poplatku jsou osvobozena vozidla, v nichž jsou 
přepravovány osoby s těžkým zdravotním postižením, 
které jsou držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených 
úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu 
ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla 
postižená osoba nebo osoba jí blízká. Osvobození od 
dálničního poplatku nesouvisí s evropským parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením, ale je 
vázáno na průkaz ZTP nebo ZTP/P. 

Využít toto osvobození je možné jedině tehdy, 
pokud je osoba s průkazem ZTP či ZTP/P v autě, a 
držitelem vozidla je buď sám držitel průkazu ZTP či 
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ZTP/P, nebo může být jeho držitelem osoba držiteli 
průkazu ZTP či ZTP/P blízká. Za osobu blízkou je 
považována: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona 
upravujícího registrované partnerství (dále jen 
„partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, 
pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 
důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že 
osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, 
které spolu trvale žijí.“ Bezplatné užití dálnice bez 
dálniční známky, veze-li vás například váš známý jeho 
autem, není možné. 

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 

INFORMACE O AKCÍCH 
Na akce se hlaste od pondělí 3. září 2018. 

 
11. 9., 16. 10. Cyklovyjížďky 

Pro trénované a zdatné cyklisty jsme připravili dvě 
podzimní cyklovyjížďky. Na první z nich vyrazíme 
v úterý 11. 9., 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 
svačinu s sebou. Také si nezapomeňte vzít přilbu. 
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 5. 9. do 12 
hodin, abychom vám v případě potřeby mohli zajistit 
vodiče. Vodiče můžete mít i svého, musí však být v 
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TyfloCentru Pardubice k této jízdě zaškolen. Předběžná 
cena průvodcovské služby je 200 Kč.  

Pro cyklovyjížďku 16. 10. platí obdobné informace 
jako pro cyklovyjížďku v září, a to včetně odjezdového 
času i ceny průvodcovské služby. Na říjnovou 
cyklovyjížďku se nahlaste nejpozději do konce září, 
nebo rovnou s nahlašováním na první cyklovyjížďku.  
Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2018“ je realizován 
za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu 
ze sbírky Světluška ve výši 24 900 Kč.

Dana Stoklasová 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
17. 9., 15. 10. Krátké skupinové cyklovyjížďky 

Vzhledem k účasti čtyř nových dvojkolistů na letní 
cyklovyjížďce zařazujeme na podzim další dvě. 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. Cyklovyjíždky se uskuteční vždy v pondělí, a 
to 17. 9. a 15. 10., kdy sraz bude cca v 8:30 
v pardubickém TyfloCentru, tak abychom kolem 8:45 
vyrazili na krátkou trasu. Tempo bude voleno mírné 
s možností zastavení se, odpočinutí si, pobavení se. 
Z toho důvodu mějte s sebou drobnou svačinu a hlavně 
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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 kolem 10:30. 
Na první cyklovyjížďku se nahlaste co nejdříve, a to 
nejpozději do 5. 9. do 12 hodin, 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 je 
cca 80 Kč.  

Pro cyklovyjížďku 15. 10. platí obdobné informace, 
jako pro cyklovyjížďku v září, a to včetně odjezdového 
času i ceny průvodcovské služby. Na říjnovou 
cyklovyjížďku se nahlaste nejpozději do konce září, 
nebo rovnou s nahlašováním na první cyklovyjížďku.

 Dana Stoklasová  
 
 
 
18. 9. Výlet z Doudleb nad Orlicí do Častolovic 

Na podzim jsme pro vás připravili pěší výlet 
z Doudleb nad Orlicí do Častolovic. Půjdeme příjemnou 
cestou podél řeky Divoké Orlice. Cestou potkáme tři 
zámky. Naše putování ukončíme právě v Častolovicích.  
Projdeme si malebné nádvoří zámku a zámeckou 
zahradu.  V Častolovicích se zastavíme na oběd 
v restauraci Beseda nedaleko zámku.  Trasa bude cca 
10 km dlouhá.  

Sejdeme se v 8:15 na pardubickém vlakovém 
nádraží, odkud společně pojedeme přímým vlakem 
v 8:37 do Doudleb nad Orlicí.  Předpokládaný návrat je 
okolo 16. hodiny. 
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Potřebujete-li, vezměte si svého průvodce, cesta 
povede terénem.  Pro bezpečný pohyb je vhodné si s 
sebou vzít také bílou hůl, používáte-li ji. 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. 

  
20. 9. Hudební kafíčko s Hankou Střelcovou, členkou 
Komorní filharmonie Pardubice 

Na začátek školního roku pro vás připravili Kafíčko 
speciál. Přijde nám na violoncello zahrát naše 
dobrovolnice Hanka Střelcová. Již ji dobře znáte z 
loňského roku, kdy nám krásně zahrála na vánočním 
obědě. Hanka Střelcová hraje na violoncello s Komorní 
filharmonií Pardubice. Přijďte a společně prožijme tento 
nevšední zážitek.
 
21. – 22. 9. Výlet s ČSOB Pojišťovnou a. s. 

 
Jsem velice ráda, že spolupráce ČSOB Pojišťovny 

a pardubického TyfloCentra je snad již nepsanou tradicí 
a mohu vás tedy tímto opět pozvat na další z našich 
společných výletů. 

Tentokráte si, prosím, zapište do vašich kalendářů 
termín 21. - 22. 9. 2018 (pátek – sobota). V tyto již 
poslední letní dny vám budou dělat společnost 
dobrovolníci z řad zaměstnanců ČSOB Pojišťovny, kteří 
se na vás již těší. Sejdeme se v pátek 21. září v 7:10 
na parkovišti u zimního stadionu vedle přístaviště. 
Odjezd autobusu bude v 7:20 hodin. 
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Jak jsem již avizovala na jarním výletu, podíváme 
se tentokráte do oblasti Valašska. Aby nám cesta 
rychleji utekla, zpříjemníme si ji zastávkou na státním 
hradu Šternberk založeném v polovině 13. století, který 
se nachází nedaleko Olomouce. V odpoledních 
hodinách nás průvodce likérky Rudolf Jelínek 
ve Vizovicích seznámí s tradicí a uměním přeměny 
ovocných plodů v kvalitní destiláty. 

Nocleh včetně stravování máme zajištěn ve 
valašském hotelu Ogar v Pozlovicích. Bližší informace 
ohledně ubytování naleznete na internetových 
stránkách www.ogar.cz. 

Sobotní den spolu prožijeme v největších 
moravských lázních – v Luhačovicích. Aby nás nebolely 
nožky, projedeme ta nejkrásnější místa výletním 
vláčkem a na programu je i prohlídka místního Muzea 
luhačovického Zálesí. Samozřejmě bude prostor i pro 
osobní program. Procházka nebo posezení na kolonádě 
či nákup lázeňských oplatků vám tedy zpříjemní sobotní 
odpoledne. Předpokládaný návrat zpět do Pardubic je 
kolem 20. hodiny večerní na parkoviště k zimnímu 
stadionu.  

A nyní tradiční, všem již známé, základní 
informace. Doporučuji základní zavazadlo s potřebami 
na spaní a převléknutí, pohodlné oblečení, vhodnou 
obuv a raději deštník či pláštěnku. Každý z uživatelů 
služeb TyfloCentra Pardubice bude mít během akce 
svého průvodce z řad zaměstnanců ČSOB Pojišťovny. 
Účast vodicích psů na výletě je domluvena. Ubytování, 
stravování a vstupy jsou tradičně hrazeny pořadatelem 
výletu ČSOB Pojišťovnou a. s. 

 
Za ČSOB Pojišťovnu a všechny dobrovolníky Vás 

srdečně zve Marika Motyčková 
 

http://www.ogar.cz/
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25. 9. Rychle, bezpečně uklidím a najdu 
Připravili jsme si pro vás aktivitu, která bude 

zaměřena na nácvik pohodlnějších a bezpečnějších 
technik při úklidových pracích. Na aktivitě se dozvíte 
různé tipy a „vychytávky“ pro snadnější úklid, které si 
budete moci i prakticky vyzkoušet. 

Každý chce mít doma čisto a uklizeno a zároveň 
vědět, kde co má, což není pro lidi se zrakovým 
postižením právě jednoduchá věc. Přijďte a zkuste se 
naučit některé nové praktické dovednosti, které budete 
moci využít třeba při úklidu před blížícími se Vánocemi.
 
2. 10. Kuchtíci 

Podzimní Kuchtíci se tentokrát ponesou v duchu 
oslav 15ti let TyfloCentra Pardubice. Naučíme se různé 
varianty nepečených mini dortíků, které se hodí ke 
každé slavnostní příležitosti. Budeme trénovat postupy 
práce s využitím kompenzačních pomůcek, především 
pak s mluvící váhou, kontrastními prkénky apod. 
Procvičíme si jemnou motoriku i fantazii při vykrajování 
a zdobení z různých druhů potravin.
 
4. 10. Kafíčko s básničkami Milana Drahoše 

Chtěl bych vás pozvat na povídání o básních a 
básničkách, které znáte a které neznáte. A ukázat novou 
dvoudílnou knihu, kterou jsme napsali.

 
         Milan Drahoš 
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9. 10. Den otevřených dveří aneb „Pohodový den“ 
V rámci oslav 15. výročí založení TyfloCentra 

Pardubice si vás dovolujeme pozvat v úterý 9. října 
od 10 do 16 hodin na Den otevřených dveří 
do pardubického TyfloCentra. Tento den je určený 
pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o práci 
TyfloCentra Pardubice za uplynulých 15 let a o životě 
lidí se zrakovým postižením.  

Ptáte se, co jsme pro vás připravili? Během 
návštěvy budete mít možnost si popovídat s pracovníky 
TyfloCentra Pardubice, zeptat se na to, co vás zajímá, 
nebo si jen tak vypít kávičku či něco dobrého ochutnat. 
Připravili jsme pro vás také prohlídku fotografií 
z různých akcí za uplynulých 15 let, které vám velmi 
rádi okomentujeme. Můžete se tedy těšit na pohodově 
strávený den. 

Od 13ti do 16ti hodin se na vás, uživatele služeb, 
těší profesionální fotograf s vánočním atelierem, u 
kterého si budete moci nechat zhotovit fotografii ve 
stylu vánočního či silvestrovského přání.  Odnesete si 
jeden kus fotografie formátu 9 cm na 13 cm zdarma. 
Fotografie v případě zájmu obdržíte také elektronicky či 
vám rádi poradíme, jak si pořídit další kusy fotografií. 
Doplňky s vánoční tématikou budou k zapůjčení 
na místě, případně si můžete přinést vlastní. S aranžmá 
a přípravou před fotografováním vám rádi pomůžeme. 
Před fotografováním budete mít také možnost nechat se 
stylově nalíčit od naší paní kosmetičky.  

V případě zájmu o líčení a zhotovení fotografie se, 
prosím, nahlaste předem, nejpozději do 4. 10., tak jak 
jste zvyklí. Osobně, telefonicky či e-mailem. 

 
Na pohodový den strávený ve vaší společnosti se těší 

kolektiv pracovníků TyfloCentra  Pardubice, o.p.s. 
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23. 10. Šikovné ruce 
Podzimní příroda má nezaměnitelné kouzlo, hýří 

barvami spadaného listí a slábnoucím sluncem. Nabízí 
širokou škálu přírodnin, které se dají využít na dekoraci 
našeho domova. Proto se nám nabízí jedinečná 
příležitost, vyrobit si podzimně laděný truhlík, kterým si 
můžete vyzdobit domov nebo zahradu. Na výrobu 
použijeme nejrůznější dostupné materiály (mech, 
kaštany, bukvice, šípky, šišky, chryzantémy). Veškerý 
materiál na výrobu zajistíme. Pokud budete chtít, 
můžete si přinést vlastní dekorace, a využít je při 
tvorbě. 

 
30. 10. Trénink paměti  

Prázdniny jsou již u konce a my přemýšlíme, čím 
bychom začali nový školní rok. Stejně jako děti budou 
muset v září nastartovat své mozkové závity zpomalené 
létem, chystáme i pro vás další várku Tréninku paměti. 
Čeká vás spousta známých cvičení, ale také nově 
zaměřená setkání, která s vaším mozkem náležitě 
„zacvičí“. Aktivita je určena všem uživatelům, tedy i 
těm, kteří se Tréninku paměti ještě nezúčastnili.
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NEPEČENÝ SLANÝ DORTÍK 
 
Celková doba přípravy: cca 30 – 45 minut. 
 
Ingredience: 
1 vyšší kulatá houska s hladkým povrchem, např. 
burgerová (ne pletýnka) 
150 g klasického pomazánkového másla 
1 vejce uvařené natvrdo 
1 paprika (červená, oranžová nebo zelená) 
5 dkg měkkého salámu, např. debrecínka 
5 dkg tvrdého salámu, např. paprikáš 
na ozdobení dortu: zelenina a bylinky dle chuti (cherry 
rajčátka, paprika, kyselá okurka, olivy, petrželka, 
pažitka apod.), použít lze i salám či sýr 
 
Postup přípravy: 
1. Housku rozkrojíme podélně na tři stejně silné plátky. 
2. Horní část spodního plátku housky potřeme 

pomazánkovým máslem, poklademe nadrobno 
nakrájenou paprikou, kterou do natřené vrstvy 
pomazánkového másla mírně zatlačíme. Poté 
na vrstvu položíme vajíčko, předem oloupané a 
nakrájené na plátky. 

3. Na tuto vrstvu přiložíme střední plátek housky, opět 
potřeme pomazánkovým máslem a poklademe 
nadrobno nakrájenou paprikou, kterou do vrstvy 
pomazánkového másla mírně zatlačíme. Na to 
položíme plátky obou druhů salámů. Několik koleček 
paprikáše si necháme stranou na zdobení. 

4. Na tuto střední vrstvu přiložíme třetí (vrchní) plátek 
housky. Celý povrch i strany dortu potřeme 
pomazánkovým máslem. 

5. Zdobíme dle fantazie například růžičkami nebo 
kornoutky z plátků salámu, rozpůlenými cherry 
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rajčátky, snítkami petrželky, malými proužky paprik, 
plátky oliv apod. 

6. Před podávání můžeme nechat v chladničce. 
Po rozkrojení jsou vnitřní vrstvy pěkně barevné.

 
Tipy:  
1. Místo housky můžeme použít i jiné druhy a tvary 

pečiva, např. chléb, celozrnná kostka, chléb 
válečkového tvaru (nakrájením na plátky získáme 
kulaté plátky), toastový chléb aj. 

2. Místo pomazánkového másla můžeme použít 
pomazánku (hustší konzistence) nebo paštiku.
 

 
PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 

POMŮCKY 
 
Potřebujete si pravidelně měřit krevní tlak a na běžné 

tlakoměry nevidíte? Na trhu existují tlakoměry, které jsou 
ozvučené. Rádi bychom vám představili jeden z nich, a to 
měřič tlaku BM49 česky mluvící pažní. U tohoto typu 
tlakoměru můžete využít český hlasový výstup, jehož 
hlasitost se dá jednoduše ovládat.  Ozvučení lze také 
vypnout.  

Jedná se o pažní měřič tlaku, manžeta se připevňuje 
tedy na paži nad loket (pro obvod paže 22-36 cm). Po jeho 
připevnění přístroj automaticky provádí všechny funkce 
měření. Přístroj se spouští a ovládá se jediným 
podsvíceným tlačítkem na přístroji. Má kruhový tvar a je 
umístěno pod displejem, lze ho i dobře nahmátnout. 
Hodnoty naměřeného tlaku se objeví na velkém LCD 
modře podsvíceném displeji a zároveň se ozve hlasový 
výstup hodnoty tlaku. Tlakoměr může identifikovat 
případné poruchy srdečního rytmu během měření.   
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Dále přístroj po vyhledání v uživatelské paměti oznámí 
průměrné denní a průměrné večerní hodnoty za 
posledních sedm dní. Do paměti tlakoměru lze uložit až 2 
krát 60 hodnot naměřeného tlaku, které se následně 
mohou také procházet a mazat. Tlakoměr dokáže nahlásit 
signalizaci provozní chyby slovem v angličtině „error“ a 
na displeji se objeví písmeno E. Aktuální datum a čas se 
objevují pouze na displeji bez ozvučení. Dále tlakoměr 
obsahuje kontrolku stavu baterie a funkci automatického 
vypínání přístroje.  

Měřič krevního tlaku má rozměry cca 150 mm x 100 
mm, třetí rozměr se snižuje z 50 mm na 20 mm. K napájení 
slouží čtyři baterie AA nebo síťový adaptér, který je i s 
pouzdrem součástí balení. Cena měřiče krevního tlaku 
BM49  je 1700 Kč. Na tuto kompenzační pomůcku můžete 
zažádat o příspěvek na příslušném Úřadě práce. Tento 
tlakoměr můžete zakoupit v prodejnách Tyflopomůcek 
v Praze nebo v Olomouci či v běžné prodejní síti. 
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 
2017 – 2018 

 

 
 
 

 

 
 
 
Awos s.r.o. 
BPA sport marketing a.s. 
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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