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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


 
 

4 

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. června 2019. 

 
Někteří z vás časopis Kukátko dostávají ve zvětšeném 

černotisku poštou, někteří nahrané ve zvuku na CD či na 
kazetě, někteří e-mailem a někdo si ho čte na webových 
stránkách www.tcpce.cz. Nově jsme pro vás připravili 
možnost stáhnout si namluvené Kukátko ve zvuku 
na webových stránkách www.tcpce.cz v záložce „Časopis 
Kukátko“.

  

INFORMACE K POBYTU V PODĚBRADECH 
 

Vážení čtenáři Kukátka, přinášíme vám bližší 
informace k pobytu v Poděbradech. Čtyřdenní pobyt 
se uskuteční od neděle 3. listopadu do středy 6. listopadu 
2019. 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 a plnou penzi. 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 

http://www.tcpce.cz/
http://www.tcpce.cz/
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ceníku Lázní Poděbrady. Ceny ostatních 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 18. června 
2019 a přišli zaplatit zálohu v těchto termínech: čtvrtek 
16. května, úterý 28. května a středa 12. 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 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 se těší Lenka Rendošová
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POBYT NA DVOJKOLECH 
 

Pro zdatné cyklisty přinášíme informace o plánovaném 
pětidenním pobytu na dvojkolech, který letos proběhne 
v srpnu, a to od pondělí 19. srpna do pátku 23. srpna. 
Pobyt se tak jako v loňském roce uskuteční v Bítovanech 
v penzionu U Nováků, kdy denní dávka kilometrů bude 
v rozmezí 50 – 80 km. Projekt „Jezdíme na dvojkolech 
2019“, kam patří i pětidenní pobyt, je realizován za pomoci 
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve 
výši 25 000 Kč, a tak záloha ve výši 1 700 Kč bude cenou 
konečnou. Částku za 4 noci ubytování s polopenzí složte 
do konce června v TyfloCentru Pardubice po telefonické 
dohodě u Míši Rekové. 

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 
korespondující s povahou akce (pozn. - poradit se můžete 
v TyfloCentru Pardubice, o.p.s.).  Těším se na společné 
zážitky na dvojkole.  
 

Za kolektiv pracovníků Dana Stoklasová 
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OHLÉDNUTÍ ZA BESEDOU S DANOU 
STOKLASOVOU 

 
V úterý 19. března se konala beseda s ředitelkou 

TyfloCentra Pardubice, Danou Stoklasovou. Rádi bychom 
seznámili s jejím průběhem i ty, kteří se besedy 
nezúčastnili.  

Podstatná část besedy byla věnována informacím 
ohledně návaznosti služeb pro lidi se zrakovým postižením 
v Pardubickém kraji. A to tak, aby uživatelé služeb věděli, 
na jakou organizaci se mohou při řešení své situace 
obrátit. Mluvili jsme o organizacích, které poskytují služby 
lidem se zrakovým postižením – o Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), jejích 
oblastních odbočkách, právní poradně, o prodejnách 
Tyflopomůcek v Praze a Olomouci či Středisku výcviku 
vodicích psů. Zmíněn byl také nově vzniklý Aktiv klub, 
který je dobrovolným zájmovým sdružením, jehož náplní je 
sdružovat zejména aktivní zrakově postižené osoby 
se zájmem o nevšední a neotřelé zážitky, a tím vyvíjet 
v rámci SONS ČR moderní klubovou činnost dle požadavků 
a potřeb nynější doby a přivádět tím do SONS ČR nové 
mladší a aktivní členy. Dále pak spolupracovat 
s organizacemi podobného charakteru v zahraničí, 
prezentovat tuto činnost veřejnosti, nabízet možnost těchto 
aktivit v oblastech kultury, cestování, sportu a vzdělávání. 
Pozornost byla věnována i představení Tyfloservisu o.p.s. 
a jeho služeb. Uvedeny byly také organizace, které se 
zabývají zpřístupněním knih a textů – zvukové a digitální 
knihovny pro lidi se zrakovým postižením. 

Zároveň byly zmíněny další organizace, které mohou 
pomoci lidem se zrakovým postižením při řešení 
konkrétních situací, např. Nadační fond Světluška a další 
nadační fondy, občanské poradny, právní poradna při 
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Národní radě osob se zdravotním postižením a další právní 
poradny.  

Účastníci besedy byli informováni o činnosti sociální 
pracovníků na obecních úřadech. Zmíněny byly i další 
veřejně dostupné služby – zvuková oddělení při 
knihovnách, vzdělávací instituce aj.  

Řešíte nějakou situaci, se kterou si nevíte rady? 
Nevíte, kdo by vám mohl pomoci, potřebujete kontakt, kam 
se obrátit? Ozvěte se do TyfloCentra Pardubice, pracovníci 
s vámi situaci proberou a pomohou vyhledat a doporučit 
vhodnou návaznou službu.  

Druhá část besedy byla věnována hodnocení služeb 
TyfloCentra Pardubice, kdy jsme společně s uživateli 
služeb hodnotili především službu sociálně aktivizační  a 
sociální rehabilitace a diskutovali o plánovaných aktivitách 
pro další roky. Rádi bychom poděkovali za 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.

 
Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 
ZÁVODY ŠLAPACÍCH AUTÍČEK 

 
O šlapacím vozítku, které vzniklo jako symbol 

dlouholetého partnerství TyfloCentra Pardubice a firmy 
AWOS, která se zabývá výrobou a vývojem průmyslové 
elektroniky, jsme již několikrát informovali. Autíčko dostalo 
jméno Fido a je zkonstruováno a vyrobeno pro dva 
závodníky, kdy jedním ze závodníků je člověk s těžkým 
zrakovým postižením.  

Autíčko se stejně jako v minulých letech bude účastnit 
závodů šlapacích autíček. V sobotu 25. května proběhnou 
závody v Pardubicích na třídě Míru a v neděli 26. května 
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závody v Holicích na náměstí. Oba závody mají start po 
obědě, tj. kolem 12:30-13:00 hodin. 

V případě, že vás oslovil tento zábavný a netradiční 
svět šlapacích autíček, přijďte podpořit závodníky!  

Kolektiv pracovníků TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 

 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

 
ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE TŘETÍM 

A VE ČTVRTÉM STUPNI 

 
Rádi bychom opravili informaci z minulého Kukátka. 

Chybně bylo uvedeno, že po zvýšení bude příspěvek na 
péči ve třetím stupni pro lidi mladší 18 let 12 800 Kč, a pro 
lidi starší 13 900 Kč.  Proto uvádíme celou informaci raději 
ještě jednou a v pořádku.  

Ve Sbírce zákonů byla již uveřejněna novela zákona 
o sociálních službách, která zvedá příspěvek na péči 
pro osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, které 
nevyužívají pobytové sociální služby. Od 1. dubna 2019 tak 
stoupl příspěvek na péči pro čtvrtý stupeň závislosti 
na 19 200 Kč. Od 1. července stoupne také příspěvek 
na péči pro třetí stupeň závislosti o 4 000 Kč, to znamená, 
že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800 Kč u lidí 
starších 18 let a ve výši 13 900 Kč pro lidi mladší 18 let.  
Zvýšení příspěvku proběhne automaticky, není tedy třeba 
podávat žádost.

 

 

 

 

 
 
 



 
 

10 

INFORMACE O AKCÍCH 
Na akce se hlaste od pondělí 29. dubna 2019. 

 
2. 5. Kafíčko s povídáním o jižní Asii s Ondřejem Chvojkou

Přijďte si poslechnout vyprávění o krásách a zážitcích 
z jižní Asie prostřednictvím našeho dobrovolníka Ondry. 
Popovídáme si o její krásné přírodě, mentalitě, kultuře 
i kuchyni. Nebudou chybět zajímavé a nevšední fotografie.

 
2. 5. Kuželky – Májový turnaj 

Na květnové kuželky jsme si pro vás již tradičně 
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. Vítězný tým společná odměna nemine. 
 Každý se bude moci zapojit, 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 zábavu.

 
 
7. 5. Miskohraní 

Milí uživatelé a čtenáři Kukátka, dopřejete si někdy 
dostatek odpočinku a relaxace? Přemýšleli jste nad tím, 
jaký druh relaxace vám vyhovuje nejvíc? Slyšeli jste o 
relaxaci při hudbě, tzv. muzikoterapii? Neslyšeli? 
Muzikoterapie je terapeutický přistup, který využívá 
působení hudby na posluchače, ale i proces při vytváření 
hudby a zvuků.  

Tentokrát jsme pozvali milého hosta Věrku 
Radoňovou, která nám ukáže a zahraje na své „kouzelné“ 
nástroje. Naučíte se s ní, jak pomocí jednoduchých 
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nástrojů a zvuků můžete účinně relaxovat i v domácím 
prostředí. Dozvíte se spoustu zajímavého o využívání 
zvuků, které jsou pro lidi se zrakovým postižením nesmírně 
důležité, nejen při jejich orientaci či komunikaci. Přijďte si 
vyzkoušet relaxační hudební koupel a zažít tak, že zvuky 
mohou být i velmi příjemné a uklidňující.  Aktivita se 
v TyfloCentru Pardubice koná 7. května v 9 hodin.

 
 
13. 5., 10. 6. Krátké skupinové cyklovyjížďky 

Na jarní měsíce jsme pro vás, v rámci projektu 
„Jezdíme na dvojkolech 2019“, 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 ze 
sedla dvojkola. První z krátkých cyklovyjížděk je připravena 
na pondělí 13. května a druhá na pondělí 10. června. Sraz 
na obě cyklovyjížďky bude vždy v 8:30. Tempo bude voleno 
mírné s možností zastavení se, odpočinutí si a pobavení se. 
Z toho důvodu mějte s sebou drobnou svačinku a hlavně 
pití, nejlépe v cyklistické láhvi. Na cyklovyjížďku je také 
nutné mít přilbu. Předpokládaný návrat očekáváme cca 
v 10:30. Na cyklovyjížďky se nahlaste co nejdříve, a to 
nejpozději do 6. května na první cyklovyjížďku a do 
3. června na cyklovyjížďku druhou, 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 100 
Kč.  
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Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2019“ je realizován 
za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška, a to ve výši 25 000 Kč. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
14. 5., 11. 6. Cyklovyjížďky 

V rámci projektu „Jezdíme na dvojkolech 2019“, jsme 
pro vás připravili na květen a červen dvě skupinové 
cyklovyjíždky. Tyto cyklovyjížďky jsou určeny zdatnějším 
dvojkolistům, jelikož délka trasy cyklovyjížďky je cca 50 
km. První z cyklovyjížděk je připravena na úterý 14. května 
a druhá na úterý 11. června. Sraz na obě cyklovyjížďky 
bude vždy v 8:30 v TC Pardubice a návrat předpokládáme 
asi ve 12 hodin. Cestou se počítá s menšími zastávkami na 
občerstvení, tak mějte pití a drobnou svačinku 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. 

Na cyklovyjížďky se nahlaste co nejdříve, a to 
nejpozději do 6. května na první cyklovyjížďku a do 
3. června na cyklovyjížďku druhou, 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 200 
Kč. Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2019“ je realizován 
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za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška, a to ve výši 25 000 Kč.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
16. 5.  Angličtina s rodilou mluvčí 

Připravili jsme pro vás speciální lekci angličtiny, 
tentokrát s Marinou Leigh Grecar rodilou mluvčí 
ze Severní Ameriky, konkrétně z Aljašky. Výuka bude 
společná pro začátečníky i pokročilé. Začínat bude v 8:30 a 
končit v 10:00 hodin. Nemusíte se bát, pokud nebudete 
rozumět, vše vám přeložíme. Na co se můžete těšit? 
Na povídání o životě na Aljašce a o Americe v angličtině.

 
21. 5. Míchání letních drinků 

Představte si horký letní den, šplouchající vodu a … 
Něco tomu chybí, co myslíte? Ano, přátelé, chtělo by to 
pořádný drink! A teď je ta pravá příležitost naučit se, jak na 
to. Přijďte si společně s hosty z oboru číšník - barman - 
barista z SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim namíchat 
pravou americkou limonádu, piňa coladu a mojito. Zjistíte, 
jaké ingredience a v jakém pořadí do drinků a koktejlů 
patří. Překvapte své přátele dobře namíchaným drinkem a 
polechtejte své chuťové buňky.  

Aktivita se koná dne 21. května v 9 hodin a je 
realizovaná formou nácviku a tréninku v rámci služby 
sociální rehabilitace.  
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23. 5. Použití organizérů v běžném životě, akce ve Vysokém 
Mýtě 

Na čtvrtek 23. května v 9:30 ve Vysokém Mýtě jsme 
pro vás připravili aktivitu, kde se naučíte udělat si ve svých 
věcech systém, abyste vždy vše snadno a rychle našli. 
Důležité dokumenty, prádlo, drobné věci denní potřeby a 
spoustu dalších věcí budete umět uspořádat tak, že 
nebudete muset dlouho hledat a přemýšlet, kde by mohly 
být. Na aktivitě si ukážeme několik šikovných pomocníků a 
pomůcek, které vám při systematickém rovnání věcí 
pomohou.
 
28. 5. Nákupy potravin, nápojů a drogerie trochu jinak 

Většina z nás nakupuje potraviny, nápoje a drogerii 
klasickým způsobem, a to tak, že se vypraví do obchodu, 
kde si vezme košík, zboží si vybere a na pokladně kartou či 
v hotovosti zaplatí. Nákup dá to tašek a odnese či odveze 
domů.  

Víte, že jsou i jiné možnosti nakupování? Že do 
obchodu chodit nemusíte a můžete nakoupit vše potřebné 
z pohodlí domova? To se hodí v situaci, kdy do obchodu 
nemáte čas zajít, onemocníte či nemáte k dispozici nikoho, 
kdo by vás do obchodu doprovodil.  Nebo když potřebujete 
větší nákup, který je pro vás obtížné unést či když je venku 
nevlídné počasí, např. v zimě náledí a máte obavu 
vycházet. Existují různé internetové obchody, i obchody 
s potravinami, nápoji a drogerií, kde si jednoduše z pohodlí 
domova objednáte a kurýr vám vše doveze přímo domů 
v předem domluvený čas.  

Jak to v těchto obchodech chodí? Co je třeba udělat 
pro to, abyste mohli takto nakupovat? Jak se tam zboží 
vybírá, objednává a platí? Přijďte v úterý 28. května v 9:00 
do TyfloCentra Pardubice a vše se dozvíte.  

V těchto obchodech mají opravdu široký výběr 
sortimentu, minimálně tak jako v klasickém supermarketu. 
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Objednat zboží si můžete buď přes internet, a to 
prostřednictvím počítače, tabletu nebo chytrého mobilního 
telefonu. Některé obchody navíc nabízejí pro seniory nad 
65 let a držitele průkazek ZTP a ZTP/P možnost objednat si 
telefonicky na bezplatné telefonní lince, kdy vám kurýr 
donese nákup až ke dveřím a v určité hodiny máte donášku 
zdarma.  

Seznámíme vás s více internetovými obchody, 
upozorňujeme, že tyto služby nejsou dostupné na celém 
území Pardubického kraje, budeme mluvit hlavně o 
službách, které jsou dostupné v Pardubicích, pokud jste 
mimo pardubičtí, tak přijďte také, pokusíme se pro vás najít 
nějakou variantu.  

Zajímá vás více, obraťte se na nás do pardubického 
TyfloCentra, kde vše podrobně probereme, a to ať už jste 
uživateli internetu nebo internet nepoužíváte a rádi byste 
se dozvěděli o telefonickém způsobu objednávání. 

 
Na setkání se těší Věra Hrstková a Radek Šmaha 

 
12. 6. Kafíčko a zahradní slavnost v mateřské školce 

Už se nám opět přiblížil konec školního roku a tím 
přišel čas vystoupení  a různých besídek dětí pro rodiče. 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 9:30 hodin. 
Sraz v pardubickém TyfloCentru máme již v 9:15 hodin. 
Nejdříve se podíváme na vystoupení dětí a aktivitu 
zakončíme společným popovídáním u dobré kávy nebo 
čaje.  

Neváhejte a přijďte se potěšit tím, co se děti naučily! 
Pozor na termín – Kafíčko se zahradní slavností je tentokrát 
ve středu! 
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18. 6. Šikovné ruce – výroba motýla quillingovou metodou 
Tentokrát budeme vyrábět letní dekoraci, quillingovou 

metodou. Quilling je výtvarná technika, která využívá 
proužky papíru. Tyto proužky papíru jsou stáčeny a 
formovány do požadovaného tvaru pomocí šablon. 
Nakonec se stočený proužek přilepí. Lepením stočených 
proužků vedle sebe vytváříte požadovaný tvar či obrazec. 
Výsledkem quillingu je papírový filigrán – originální 
papírový obrazec. Touto technikou lze vytvářet nejen 
obrazce, ale i trojrozměrné předměty. 

My si takto vyrobíme motýla, kterého upevníme na 
špejli a můžeme ho použít jako zápich do květiny. Naučíme 
se rozplánovat si postup, budeme trénovat jemnou 
motoriku rukou a dozvíme se, co vše se dá touto metodou 
vyrobit. 

Veškerý materiál na výrobu zajistíme. Šikovné ruce 
budou opět z důvodu velkého počtu účastníků probíhat 
v čase od 8:30 a od 10:00. Nahlaste se na termín, který vám 
lépe vyhovuje.

 
 

 

  
21. – 22. 6. Výlet s ČSOB Pojišťovnou a. s. 

Zimní měsíce jsou ty tam, sluníčko už nabírá na síle a 
společný výlet po krásných místech naší republiky se 
konečně blíží. S ohledem na akce bohatý kalendář 
TyfloCentra byl tentokráte zvolen již čerstvě letní termín 21. 
- 22. června 2019.   Dovoluji si vás tedy tímto pozvat 
jménem ČSOB Pojišťovny, která výlet v rámci 
dobrovolnických aktivit pořádá, na další přátelské setkání. 
A který kout naší vlasti prozkoumáme tentokráte? 
Nebudeme trávit spoustu hodin jízdou autobusem, cílem 
nám bude krásná a nedaleká oblast Posázaví. A na co se 
tedy můžete těšit?  
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V pátek dopoledne navštívíme národní kulturní 
památku Sázavský klášter – nejpozoruhodnější poutní 
místo v České republice. Odpoledne máme rezervovanou 
prohlídku gotického hradu Český Šternberk. Po prohlídce 
hradu bude možno posedět v zámecké kavárně či se projít 
společně s vaším průvodcem okolím. Ubytování máme 
zajištěno přímo v Parkhotelu Český Šternberk s nádherným 
výhledem na hrad. Bližší informace ohledně ubytování 
naleznete na internetových stránkách www.phcs.cz. 
Využijeme již dlouhých letních dnů a teplého počasí, pokud 
nám tedy bude přáno, a ve večerních hodinách si opečeme 
buřtíky. V sobotu se vypravíme do dalšího města na řece 
Sázava, a to do Zruče nad Sázavou. A co by to bylo za 
putování kolem řeky Sázavy, kdybychom nenavštívili 
Vodácké muzeum v areálu zámku právě ve Zruči a krátký 
okruh zámkem. Individuálně bude možné navštívit 
Kolowratskou věž či expozici Příběh řeky Sázavy. Po obědě 
navštívíme poslední bod programu, kterým je interaktivní 
expozice Včelí svět v Hulicích, odkud si odvezete suvenýr 
v podobě vlastnoručně vyrobené svíčky. Pro své blízké 
budete mít možnost zakoupit pozornost ve včelím 
obchůdku. 

A nyní nejdůležitější informace. Sejdeme se v pátek 
21. června 2019 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. Ubytování, stravování 
a vstupy jsou tradičně hrazeny pořadatelem výletu ČSOB 
Pojišťovnou a.s. Předpokládaný návrat zpět do Pardubic je 
kolem sobotní 19. hodiny večerní. Zároveň avizuji termín 
podzimního výletu, který se uskuteční ve dnech 20. - 21. 9. 

http://www.phcs.cz/
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2019, zapište si tedy již nyní prosím do vašeho kalendáře. 
Velice se těším na setkání s vámi. 

Marika Motyčková 
 

 
 
 
 
 
25. 6. Výlet z Chocně do Vysokého Mýta 

Před letními prázdninami jsme pro vás připravili výlet 
z Chocně do Vysokého Mýta. Vysoké Mýto mnozí z vás 
dobře znají, přesto si připomeneme pár zajímavostí. 
Vysoké Mýto  bylo založeno králem Přemyslem II. kolem 
roku 1262 jako jedno z obchodních středisek na hlavní 
spojnici Čech s Moravou. Do současnosti se z doby 

založení dochoval pravidelný půdorys města s centrálním 
náměstím, které je největší náměstí čtvercového typu v 
Čechách. Při procházce centrem nelze minout kromě 
náměstí ani gotický chrám svatého Vavřince, zvonici z 
šestnáctého století, Choceňskou věž, Pražskou a 
Litomyšlskou bránu. V hradebním opevnění se dochovaly 
Vodárenská a Klášterská bašta.  

My se do Vysokého Mýta vydáme z Chocně 
z vlakového nádraží po žluté turistické trase přes Chlum, 
Podrážek a Vinice. Trasa bude cca 10 km dlouhá.  Až 
dojdeme do Vysokého Mýta, tak počítáme se zastávkou na 
oběd. Zpět pojedeme do Pardubic z Vysokého Mýta.    

Sejdeme se v 8:45 na pardubickém vlakovém nádraží, 
odkud společně pojedeme rychlíkem v 9:07 do Chocně. 
Sraz pro ty, kteří nepojedou z Pardubic, bude v 9:40 před 
budovou vlakového nádraží v Chocni.  Předpokládaný 
návrat je okolo 16. hodiny. Potřebujete-li, vezměte si svého 
průvodce. Případně je možné objednat si průvodcovskou 
službu v TyfloCentru Pardubice. Předpokládaná délka 
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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.

 
 

 
 
 
 
 
 

MOJITO 
 

Doba přípravy je cca 10 minut a z uvedeného množství 
připravíme jeden drink.  Způsob míchání drinku: bez šejkru, 
přímo do sklenice. Odborně se tomu říká SW-Straight Way-
přímá cesta. Co potřebujeme k přípravě? Sklenku typu 
Gibraltar (silnější sklo, kónický tvar, např. typizovaná 
sklenka na Mattoni). Dále potřebujeme mudler - takzvané 
mačkátko. Je to nejčastěji dřevěný váleček, který má na 
jednom konci hrubou, zubatou plochu. Ta snadno rozdrtí 
limetky a vytáhne z nich to nejlepší pro mojito. Brčko je 
třeba silnější, tzv. turbo brčko, bez kloubu, průměr kolem 
8 mm. 
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Ingredience: 
1 limetka 
2 lžičky třtinového cukru 
2 cl limetového Moninu (dá se koupit např. v Globusu nebo 
Makru) 
3 cl jablečné šťávy - kvalitní 100% džus (např. Pfanner) 
hrst lístků máty (asi 10 lístků) 
sodovka (přibližně 4 cl) 
trochu moučkového cukru na obalení 1 lístku máty 
ledová tříšť (lze koupit např. 2 kg pytel tříště na benzínové 
pumpě či v některých marketech, tříšť si můžete vyrobit i 
sami, třeba tak, že zabalíte kostky ledu do čisté utěrky a 
paličkou na maso rozklepete na tříšť) 
 
Postup přípravy: 
1. Před přípravou mojita si nachystáme veškeré 

ingredience. 
2. Limetku dobře omyjeme. Odkrojíme špičky na obou 

stranách a nakrájíme ji na 4 díly (měsíčky). 
3. Do sklenky rozdrtíme limetku s cukrem pomocí  mudleru 

nebo jiného mačkátka. 
4. Přidáme čisté lístky máty, drcený led a pomocí dlouhé 

lžičky vše promícháme specifickým pohybem shora dolů 
a zpět, aby se vytáhl cukr nahoru. 

5. Přidáme drcený led.  
6. V případě alkoholické verze nyní přidáme 4 cl kvalitního 

bílého rumu (např. Bacardi) a znovu krátce promícháme. 
Další body jsou opět shodné pro alko i nealko verzi. 

7. Dolijeme sodovkou. Již nemícháme, aby se v nápoji 
zachovaly bublinky. 

8. Zdobíme brčkem a lístkem máty lehce obaleným 
v moučkovém cukru. 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

 
Rádi bychom vám představili dvě kompenzační 

pomůcky, a to telefony, které mají klasickou tlačítkovou 
klávesnici, jsou jednoduché na ovládání a zároveň mají 
některé výhody moderních chytrých telefonů. Představíme 
vám telefon Corvus RG160 a telefon Blindshell Classic.  

Telefon Corvus je ozvučený jednoduchý, avšak odolný 
smartphone, který v sobě skrývá výhody moderních 
inteligentních telefonů, ale zároveň poskytuje jistotu v 
podobě ovládání prostřednictvím klasické dobře 
hmatatelné klávesnice. Telefon má jednoduché ovládání, je 
lehký, má malé rozměry, vyšší odolnost vůči vodě, prachu i 
pádu z výšky. Přístroj je vhodný pro nevidomé a slabozraké 
uživatele, kteří se dodnes vyhýbali smartphonům z obavy 
před jejich dotykovou obrazovkou a složitým ovládáním.  

Kromě základních funkcí, které od mobilního telefonu 
očekáváte, jako je telefonování, SMS zprávy, práce 
s kontakty či nastavením telefonu, má i rozšiřující aplikace. 
Díky nim můžete pracovat s poznámkami, budíkem, 
diktafonem, prohlížečem textových dokumentů, přehrávat 
hudbu, pracovat s elektronickou poštou aj.  

Kromě toho můžete využít další funkce jako stahování 
knih. Stažené dokumenty si můžete hned poslechnout v 
propracovaném přehrávači obsaženém v telefonu. Další 
významnou funkcí, kterou využijete v každodenním životě, 
je vyhledávání předmětů. Na libovolný předmět se umístí 
malý přívěsek BeeNode (je třeba zakoupit zvlášť). Mobilní 
telefon přívěšek prozvoní a předmět jako peněženka nebo 
klíče se podle zvuku potom snadno najde. Navíc umí ještě 
rozeznávat štítky na označených nádobách a jiných 
předmětech. Např. po nákupu zboží si ho označíte 
nalepením drobného štítku a zboží pojmenujete. Později, 
když budete zboží hledat, tak jen nasnímáte nalepený štítek 
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a víte, co to je. Štítky navíc nemusíte kupovat, snadno si je 
vytisknete na domácí tiskárně. Snadno tak označíte třeba i 
kořenky, dózy na cukr, sůl a další věci nejen v kuchyni.  

Telefon myslí i na vaši bezpečnost a soukromí. 
Například vám poradí, kde se nacházíte, pokud se ztratíte, 
svoji polohu můžete lehce odeslat vašim blízkým. 

Kompenzační pomůcka Corvus RG160 má rozměry 129 
x 60 x 17 milimetrů, hmotnost 137 gramů a má černou 
barvu.  Úhlopříčka displeje TFT má velikost 2.4 palce. 
Mobilní telefon Corvus RG 160 si můžete pořídit za cenu 5 
990 Kč. K dostání je v sociální firmě Ergones Olomouc. 
Pokud byste se rozhodli pro zakoupení této kompenzační 
pomůcky, je možné žádat o příspěvek na příslušném úřadu 
práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhým telefonem, který vám v krátkosti představíme, 

je Blindshell Classic. Jedná se o chytrý mobilní telefon 
s klasickou klávesnicí s velkými hmatnými tlačítky, který 
spojuje funkce moderních telefonů s dobrou ovladatelností 
bez nutnosti užití zraku. Je přizpůsoben potřebám uživatelů 
se zrakovým postižením, neboť má ozvučené všechny 
funkce telefonu. Je ozvučen v českém jazyce a všechny 
jeho důležité funkce můžete ovládat také hlasem.  
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Kromě základních funkcí jako je volání, psaní zpráv, 
práce s kontakty aj., má i mnoho dalších užitečných 
aplikací jako e-mailového klienta, aplikace, díky kterým 
můžete zjišťovat počasí, číst zvukové knížky, poslouchat 
rádio či aplikaci na označování předmětů, aplikaci na 
zjišťování dopravního spojení aj.  

Tento telefon má rozměry 133 mm x 58 mm x 19 mm, 
jeho hmotnost je 110 g a k dostání je v černé a červené 
barvě. Koupit ho můžete za cenu 7 900 Kč např. ve firmě 
Spektra, Galop a na jiných prodejních místech. Na vyžádání 
vám rádi poskytneme jejich kompletní seznam. Pokud 
byste se rozhodli pro zakoupení této kompenzační 
pomůcky, je možné žádat o příspěvek na příslušném úřadu 
práce. 

Oba tyto telefony jsou k dispozici v TyfloCentru 
Pardubice. Máme je zapůjčené, v TyfloCentru Pardubice 
budou určitě do konce června. Poté věříme, že také, ale 
v tuto chvíli nemůžeme garantovat. Chcete-li si telefony 
prohlédnout, tak se nám určitě ozvěte, rádi vám je osobně 
předvedeme! 
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 
2018 – 2019 

 

 
 
 

 
 
 
 
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 
I.S.A. Finance s.r.o. 
Krajská knihovna Pardubice 
Lions Club Pardubice 
Manaworld Creative 
Production 
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 
Úřad práce ČR 
ZŠ Dašice 
ZŠ Pardubice - Dubina 
ZŠ Hrochův Týnec 
Základní škola Choltice 
Děkujeme dobrovolníkům
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