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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 5. prosince 2018.

 
Od 21. prosince 2018 do 1. ledna 2019 budou z důvodu 

vánočních svátků a čerpání dovolených uzavřena všechna 
pracoviště TyfloCentra Pardubice. Posledním dnem v roce 
2018, kdy zastihnete pracovníky v kanceláři, bude čtvrtek 
20. prosince 2018. Děkujeme za pochopení.

 

POZVÁNÍ NA DESÁTÝ PLES TYFLOCENTRA 
PARDUBICE 

 
Je nám velkým potěšením pozvat vás na jubilejní 

desátý ples TyfloCentra Pardubice, který se uskuteční 
v sobotu 16. února 2019 v sále Domu techniky 
v Pardubicích, na adrese nám. Republiky 2686.  

Cena vstupenky je 250 Kč. Předprodej bude zahájen 
v úterý 18. prosince 2018 na Vánočním obědě!  

Ples v roce 2019 bude na téma „Narozeninová párty“. 
A že je co slavit! V září TyfloCentrum Pardubice oslavilo 
své patnácté narozeniny a v únoru společně oslavíme již 
desátý ples. Provětrejte tedy slavnostní róby nebo se 
oblékněte v duchu narozenin či oslavy. Těšíme se na 
přehlídku slavnostních šatů a také na nápadité kostýmy 
k tématu „Narozeninová párty“.  Či se vybavte drobností 
související s oslavou či narozeninami a pojďte s námi 
oslavit patnáct let TyfloCentra Pardubice a zároveň desátý 
ples. Při výběru kostýmu se nebojte popustit uzdu své 
fantazii, nabízí se nepřeberné množství variant. Vítáni jste 
samozřejmě i v klasickém plesovém oblečení. 
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V průběhu večera se můžete těšit na zajímavá 
vystoupení a nebude chybět tradiční aktivita potmě. 
Proběhne samozřejmě i slosování vstupenek o ceny. 
Tentokráte nejsme schopni garantovat, že každá vstupenka 
vyhraje, na většinu vstupenek však nějaká zajímavá výhra 
jistě čeká. Těšíme se na vás.

 
Na společnou plesovou párty se těší pracovníci 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

 
NETRADIČNÍ AKCE V PARDUBICKÉM 

TYFLOCENTRU 
 
V předchozím článku jste si mohli přečíst 

o plánovaném jubilejním plese TyfloCentra Pardubice. Rádi 
bychom se ohlédli za trochu netradičními aktivitami, které k 
příležitosti 15ti letého výročí existence TyfloCentra 
Pardubice již proběhly. 

Na konci letních prázdnin ve čtvrtek 30. srpna jsme se 
sešli na břehu Labe v letním kině, kde se promítal film 
s komentovanou stopou pro lidi s těžkým zrakovým 
postižením „Po strništi bos“.  I když odpoledne a 
v podvečer se zdálo, že počasí akci pod širým nebem přát 
nebude, dokonce vydatně zapršelo a teplota vzduchu 
nebyla vůbec letní, nakonec se vyčasilo a hlediště letního 
kina bylo téměř zaplněné. 

Děkujeme Pardubickému letnímu kinu Pernštejn za 
spolupořádání této akce a za to, že jsme si mohli užít jeden 
z posledních prázdninových večerů na této zajímavé akci.  

V úterý 9. října jsme uspořádali v pardubickém 
TyfloCentru den otevřených dveří.  Připraven byl zajímavý 
program jak pro návštěvníky z řad veřejnosti, tak pro 
uživatele služeb a jejich doprovod.  
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Společně jsme zavzpomínali na uplynulých 15 let.  Při 
kávě či čaji prohlédli fotografie z nejzajímavějších akcí, vše 
samozřejmě s komentářem. Prostor byl samozřejmě 
na dotazy, na aktuální témata, která bylo třeba řešit.  

Pro uživatele služeb byl připraven speciální program, a 
to profesionální fotograf s ateliérem, kde vznikly krásné 
fotografie ve stylu vánočního či novoročního přání. Kdo 
chtěl, mohl se před fotografováním nechat zkrášlit 
kosmetičkou. Zkrátka jsme si užili pohodově strávený den.

 
 

Na setkávání na dalších tradičních i netradičních 
akcích se těší pracovníci TyfloCentra Pardubice 

      NOVÁ DVOJKOLA   

Na cyklovyjížďkách v říjnu jsme poprvé provětrali dvě 
nová dvojkola. Jízdu na nich jsme si parádně užili. Dvojkola 
jsme pořídili díky šeku na 115 802 Kč, který ředitelka 
TyfloCentra Pardubice Dana Stoklasová převzala 
14. 6. 2018 na tiskové konferenci v souvislosti s anketou 
Zlatá hokejka. V této celkové částce bylo během Carlson 
Hockey Games a Švédských hokejových her vydraženo 36 
dresů. Ještě jednou děkujeme BPA sport marketing a. s. a 
Českému svazu ledního hokeje i všem, kteří jste nás 
podpořili.

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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Fotografie nových dvojkol 

 
NABÍDKA OBJEDNÁNÍ KALENDÁŘŮ A PERIODIK 

 
Jako každý rok, i letos vám nabízíme možnost 

objednání kalendářů a periodik. Do čtvrtka 15. listopadu si 
můžete objednat v TyfloCentru Pardubice stolní kalendáře 
pro rok 2019. Cena stolního kalendáře ve zvětšeném 
černotisku nebo kombinovaného (zvětšený černotisk a 
bodové písmo) je 60 Kč. Objednat lze také kalendář kapesní 
v braillu za 10 Kč a kalendář nástěnný (na téma Historické 
vozy hromadné dopravy) za 150 Kč. Kalendáře je třeba do 
čtvrtka 15. listopadu také uhradit. Objednané kalendáře si 
budete moci vyzvednout v úředních hodinách od pondělí 3. 
prosince do čtvrtka 20. prosince.  

Kalendáře je možné nechat si zaslat také na dobírku na 
adresu domů, neplatíte žádné poplatky navíc, uhradíte 
pouze cenu kalendáře. Pro objednání domů kontaktujte 
Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé, Ve Smečkách 15, 115 
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17 Praha 1, telefonicky na čísle 222 211 160 nebo také e-
mailem: ktn@ktn.cz.  

Do 15. listopadu si můžete v pardubickém TyfloCentru 
objednat časopisy z nabídky redakce Zora. K tomuto datu 
je nutné objednané časopisy také zaplatit. Nabídka 
časopisů je k nahlédnutí ve středisku. Případně si časopisy 
můžete objednat přímo v redakci Zora, telefonní kontakt 
221 462 472 nebo na e-mailu zora-objednavky@sons.cz.

 
 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENTVÍ 

NAVÝŠENÍ DŮCHODŮ 

Od ledna 2019 dojde k navýšení všech druhů 
důchodů, týká se to tedy invalidních i starobních 
důchodů. Každý důchod se skládá ze základní výměry 
důchodu a procentní výměry důchodu. 

Základní výměru důchodu mají přitom všichni 
stejnou, v roce 2018 činí 2 700 Kč. U základní výměry 
důchodu nezáleží, jaký důchod se pobírá či jaké příjmy 
důchodce měl či kolik let odpracoval. Dle návrhu 
nařízení vlády vzroste základní výměra důchodu 
od ledna příštího roku o 570 Kč na 3270 Kč. 

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním 
průběhu pojištění. Čím vyšší rozhodné příjmy a získaná 
doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu. Od 
ledna 2019 se přitom procentní výměra důchodu zvýší 
o 3,4 %.  

Penzistům starším 85 let se důchod zvýší ještě 
o 1 000 Kč.

  
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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INFORMACE O AKCÍCH 
Na akce se hlaste od středy 31. října 2018. 

 
13. 11. Jak pečovat o své zdraví na podzim? 

Podzimní očistný jídelníček, dechová cvičení, 
léčivé doteky a aromaterapie jako prevence nachlazení 
i smutku včetně praktického nácviku. Recepty do 
podzimní kuchyně i praktické návody, jak se cítit lépe 
za každého počasí. Po březnové besedě, zaměřené na 
jarní očistu, se můžete těšit na další zajímavé setkání 
s Vladimírou Naušovou, která je celostní terapeutkou, 
průvodkyní zdravým životním stylem a pokusí se vám 
vnést radost do života. Doporučujeme pohodlné 
oblečení. 

 
15. 11. Kafíčko – povídání o tom, co vás baví 

Také vás bavily křížovky a nedalo vám to, dokud 
nebyla hotová? Rádi byste luštili, ale už na to špatně 
vidíte? Máte rádi různé vědomostní kvízy, nebo jen tak 
posloucháte zajímavosti z celého světa? Přijďte si u 
kávičky popovídat o tom, co vás baví a zajímá. Předat 
své zkušenosti a tipy na náplň volného času, když se 
člověku „špatně kouká“. Můžeme se vzájemně 
inspirovat a případně si i něco vyzkoušet pro radost. 
Těšíme se na vás.
 
20. 11. Osvětlení aneb jak může světlo pomáhat 

Protože se nám už začínají dny krátit a přibývá tmy, 
rádi bychom vás pozvali na aktivitu, kde se budeme 
zabývat tématem osvětlení. Chtěli bychom vás seznámit 
s tím, jaké pro nás má osvětlení přínosy, jaké jsou jeho 
druhy a také s různými typy světelných zdrojů. Dozvíte 
se, jak můžete nejlépe a maximálně využít osvětlení 
doma, ale třeba i na cestách. 
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Věříme, že se vám bude tato aktivita líbit 
a odnesete si z ní spoustu užitečných informací. 
Na našem setkání si povíme základní informace, jak 
nám vhodné osvětlení může v běžném životě pomoci. 
Doporučíme vám také, kam se obrátit, pokud byste se 
chtěli dozvědět více a světelné podmínky doma si 
upravit, a jaké textové materiály v této problematice 
jsou. Pokud se budete chtít osvětlením ve vaší 
domácnosti zabývat a upravit ho, je vhodné kontaktovat 
Tyfloservis.  

Přijďte se poradit ohledně problematiky osvětlení a 
dozvědět se, jak vám správně zvolené osvětlení může 
v běžném životě pomoci. Těšíme se na vás!
 
27. 11. Šikovné ruce – vánoční dekorace ze šišek 

Přijďte si s námi vytvořit správnou předvánoční 
atmosféru. Na šikovných rukách budeme vyrábět 
ozdoby na stromeček ze šišek. Nacvičíme si 
rozplánování postupu práce. Šišky z borovice rozdělíme 
na jednotlivé lístečky a budeme je nalepovat na 
kartonovou podložku ve tvaru hvězdy. Vzniklou ozdobu 
pak můžeme ještě zkrášlit třpytkami, stužkami nebo 
jinými vánočními doplňky. Zároveň si procvičíme 
jemnou motoriku, práci s lepidlem a nůžkami. 

Veškerý materiál na výrobu zajistíme. Pokud máte 
doma materiál, který byste chtěli použít, klidně si ho 
můžete přinést s sebou.

  
6. 12. Kafíčko s Mikulášem  

Každoroční dopolední Kafíčko s Mikulášem vychází 
tentokrát na čtvrtek 6. 12. Opět se na vás všechny těší 
náš Mikuláš s čertem spolu s dětmi ze školky ze Závodu 
míru. Přijdou nás potěšit a předvést, jaké vánoční 
písničky a básničky se naučily.  
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Protože děti chodí po obědě spát a některé z nich 
odcházejí domů, bude tedy první prosincové Kafíčko 
výjimečně dopoledne, od 10:00 hodin. Určitě přijďte! 
Pro ty, kteří nezlobí, máme připravenou nadílku.

 

6. 12. Kuželky – vánoční turnaj  
Začátkem prosince jste zváni na vánoční turnaj v 

kuželkách. Tentokrát začínáme již v 16:30 na tradičním 
místě v kuželně v Hronovické ulici v Pardubicích. Turnaj 
proběhne ve dvou kolech.  
 V prvním kole budou mezi sebou soupeřit 
jednotlivci, kteří pravidelně hrají kuželky. Uvidíme, jak 
se klání bude vyvíjet a kdo nakonec zvítězí.  
 Ve druhé části turnaje budou soutěžit mezi sebou 
týmy, které budou složeny nejen z řad vás uživatelů 
služeb, ale také z vašich rodinných příslušníků, 
doprovodů, kamarádů a pracovníků TyfloCentra 
Pardubice. V této části nepůjde však o nejvyšší počet 
sražených kuželek. Budeme hrát 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.  
 Pozor, tentokrát začínáme již v 16:30, abychom 
měli dostatek času na kuželkové zápolení i na samotné 
vyhlášení. Každý má šanci zvítězit, proto neváhejte a 
přijďte si zaházet! Ti, kdo nechtějí soutěžit, mohou 
fandit, nebo si společně s pracovníky TyfloCentra 
posedět a popovídat. Přijďte si užít společnou 
předvánoční zábavu.

18. 12. Vánoční oběd 
Vážení čtenáři Kukátka, přátelé a příznivci 

TyfloCentra Pardubice, pojďte s námi uzavřít pro 
TyfloCentrum slavnostní rok 2018. Dovolte mi pozvat 
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vás na již tradiční, ale v tomto roce zároveň i 
narozeninový Vánoční oběd.  

Budeme potěšeni, když v úterý 18. 12. přijdete a 
společně oslavíme 15-té narozeniny pardubického 
TyfloCentra. Zároveň se i vánočně naladíme, s paní 
ředitelkou zrekapitulujeme rok 2018 a řekneme si, na co 
se můžeme těšit v roce nadcházejícím.  
Nebude chybět obvyklé menu, kterým je bramborový 
salát s kuřecím nebo vepřovým řízkem, zákusek a káva 
nebo čaj.  Chystáme pro vás i několik překvapení, bez 
kterých by oslava nebyla, jak se patří! 

Oběd si hradí každý sám, cena oběda je 130 Kč. 
Tuto částku vybíráme ve dnech 12. 11. od 8 do 16 
hodin,  15. 11. v čase od 8 do 15 hodin, 20. 11. v čase od 
8 do 15 hodin, 27. 11. v čase od 8 do 15 hodin a 6. 12. 
v čase od 8 do 15 hodin. Při placení je také potřeba 
nahlásit, který z řízků si objednáváte.  

Vánoční oběd proběhne v Kosatci (Centru 
integračních aktivit) ve Sladkovského ulici 2824 
v Pardubicích ve velkém sále. Sraz před vstupem 
do budovy Kosatce máme v 12:45 hodin a oběd 
slavnostně zahájíme ve 13 hodin. Předpokládaný konec 
akce je v 16 hodin. Nahlaste se co nejdříve, nejpozději 
však do 6. 12. 

Pokud budete na oběd potřebovat doprovod, 
požádejte o průvodcovskou službu nejpozději 5 dní 
před akcí.

  
Těšíme se na společné slavnostní setkání s překvapením 
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RECEPT 
 

V rámci ročního tématu Kuchtíků „studená kuchyně“ 
vám přinášíme další recept, tentokrát z avokáda, který se 
vám bude hodit jak na silvestrovské i jiné pohoštění pro 
návštěvu, tak i jako zdravá výživná svačina. Víte, že 
avokádo je zvláštní typ ovoce, které oproti ostatnímu ovoci 
obsahuje mnohem méně cukru a naopak mnohem více 
zdravých tuků? Avokádo obsahuje vitamíny A, E, K, C, 
vitamíny skupiny B, draslík, hořčík, mangan, měď, železo, 
zinek, fosfor a kyselinu listovou. Zároveň je ve 100 
gramech ovoce asi 160 kalorií, 2 g bílkovin a 15 g zdravých 
tuků. Obsahuje mnohem více draslíku než banány, vlákninu 
a velmi zdravé mastné kyseliny, které pomáhají při 
zánětech. Avokádo je velmi chutné a pomáhá efektivně při 
redukci váhy.

 
PLNĚNÉ AVOKÁDO 

 
Doba přípravy je 15 – 20 minut, počet porcí je 2.  
 
Ingredience:  
1 zralé avokádo 
½ žluté papriky 
6 cherry rajčat 
jarní cibulka 
čerstvý koriandr 
1 lžička olivového oleje 
šťáva z ½ citronu 
stroužek česneku 
pepř  
sůl 
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Postup přípravy: 
1. Připravíme si dresink: v misce smícháme olej, 

vymačkanou citronovou šťávu, prolisovaný česnek, pepř 
a sůl.  

2. Avokádo podélně rozpůlíme na dvě stejné poloviny, 
vyjmeme pecku. Slupku nevyhazujeme, budeme ji 
potřebovat. Dužinu avokáda vydlabeme lžičkou, 
nasekáme nebo nahrubo rozmačkáme vidličkou a 
smícháme s nadrobno nakrájenou paprikou, rajčaty, jarní 
cibulkou a koriandrem.  

3. Vmícháme dresink, podle chuti dosolíme a směs dáme 
zpět do avokádových půlek.  

4. Podáváme ozdobené koriandrem. Jíme lžičkou. Podávat 
můžeme s libovolným pečivem.  

5. Tip: tento recept můžeme různě obměňovat. Např. 
avokádo plněné tuňákem a sušenými rajčaty, avokádo 
plněné spařenými rajčaty, vajíčkem nebo olivovým 
salátem. Fantazii se meze nekladou. Dobrou chuť. 

 
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

 
Potřebujete používat sluneční brýle? Chcete mít svůj 

zrak při pohybu venku chráněný? Potom bychom vám 
chtěli představit sluneční brýle, které se vyrábí ve dvou 
provedeních – černé nebo oranžové. Pokud nosíte 
dioptrické brýle, tak se dají tyto sluneční nasadit na ně. 

Díky skvěle přizpůsobeným polykarbonátovým a 
zaobleným sklům zajišťují dokonalou ochranu kolem očí. 
Zároveň chrání oči i z boku. Také jejich elegantní vzhled a 
moderní tvar umožňuje nošení brýlí mužům i ženám. 
Případně se dají nasadit i na dioptrické brýle. 
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A co vše dokáží? Díky speciálním polykarbonátovým 
sklům umožňují zesílit kontrast a zároveň snížit odrazy 
světel. Při využití v nočních hodinách do určité míry 
zlepšují viditelnost díky zesílení kontrastu a snížením 
odrazů světla. Také viditelný obraz zjasňují. V denním čase 
brýle chrání také před odlesky slunce pomocí speciálního 
potahu naneseného na horní část skel. Dokáží poskytovat 
široké zorné pole bez deformace obrazu. Sluneční brýle 
zlepšují kvalitu a komfort vidění. Nabízí 100% ochranu před 
UV zářením s filtrem UV400. Tyto sluneční brýle se 
doporučují zejména pro oči s chronickým zánětem 
spojivek, nebo když jsou přecitlivělá na světlo. Především 
se dají využít při pobytu na horách, či v zimě při sněhové 
pokrývce. Dále také v létě u vody nebo na dovolené u moře.  

Brýle sluneční černé nebo oranžové mají celkovou 
šířku 15 centimetrů a výšku 4,5 centimetrů. Pořídit si je 
můžete za cenu 230,- Kč v prodejnách tyflopomůcek v 
Praze nebo Olomouci. 

Slunečních brýlí existuje více, o vhodnosti jejich 
používání přímo pro vás je možné poradit  
se v Tyfloservisu.
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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 
SONS ČR 
SPŠE a VOŠ Pardubice 
Střední škola zdravotnická a 
sociální Chrudim 
Techsoup Česká republika 
Tyfloservis, o.p.s. 
Univerzita Pardubice 
Základní škola Dašice 
ZŠ Hrochův Týnec 
Základní škola Choltice 
Děkujeme dobrovolníkům
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město Chrudim 


