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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
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 9. října.

  
V sobotu 7. března 2020 se uskuteční v Domě techniky 

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

POBYT V PODĚBRADECH 3. - 6. 11. 2019 
 

Podzimní pobyt se pomalu blíží! Prosíme všechny 
nahlášené na pobyt do Poděbrad o zaplacení doplatku 
a vyzvednutí připravených propozic. Placení je možné 
v termínech 5. 9. a 19. 9. od 8 do 12 a od 13 do 14 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. 

 

SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA 
 
U příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhne ve 

středu 16. října 2019 již 20. ročník celorepublikové sbírky 
Bílá pastelka.  V tento den potkáte v ulicích naše 
dobrovolníky především z řad studentů s kasičkami, od 
nich si můžete „koupit“ bílou pastelku za minimální cenu 
30 Kč. 

Výtěžek celorepublikové sbírky bude využit na 
podporu lidí nevidomých a slabozrakých a jejich integraci 
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do běžného života. Svým příspěvkem do pokladniček 
v Pardubicích můžete přispět na činnost TyfloCentra 
Pardubice, které poskytuje služby lidem s těžkým 
zrakovým postižením na území města Pardubice a celého 
Pardubického kraje. 

  

ZVEME VÁS NA PŘEDSTAVENÍ DIVADLA EXIL 
 

Po létě přichází pestrobarevný svět divadelní sezóny. 
Máte chuť ochutnat z této pestrobarevnosti, například 
světadíl zvaný komedie? V tom případě přijměte pozvání na 
divadelní představení „Zázračné cvičení“, 22. 10. od 19:00 
v divadle Exil. A na jakou dějovou zápletku se můžete 
těšit? „Joana a Valentýn prochází manželskou krizí. 
Poslední možnost, jak manželství zachránit, je pomoc 
odborníka na partnerské vztahy. Netuší, že před nimi stojí 
svérázný terapeut se svéráznými metodami. Pomůže jim? 
Najdou k sobě zase cestu?“ Přijďte se zasmát a prožít 
příjemný divadelní večer.  

Ve spolupráci s principálem divadla Exil, panem 
Klementem, jsme pro vás vybrali záměrně tuto hru, jelikož 
se jedná o konverzační komedii. Celá se odehrává 
v jednom prostředí – v ordinaci psychoterapeuta. Odpadají 
problémy s tím, že by se slabozraký či nevidomý divák 
neorientoval v ději a ve změnách prostředí. Hra má švih a 
spád, divák se ve ztvárnění manželského problému velmi 
často pozná.  

Hra trvá cca 120 minut, s jednou přestávkou. Kapacita 
Divadla Exil je cca 60 diváků. Režisér Ondřej Broulík před 
představením diváky krátce uvede do děje. Autorem je 
Daniel Glattauer, v představení hrají: Joana Doreková - 
Lenka Jánková, Valentýn Dorek - Václav Novák, terapeut - 
Ondřej Broulík. 
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Sejdeme se v 18:45 před divadlem Exil, Havlíčkova 
841, u nám. Legií, přibližně 3 minuty pěšky od MHD 
zastávky Palackého (směrem od nádraží). Vstupné je 
pro držitele ZTP a ZTP/P  100 Kč, pro doprovod zdarma. 
Divadelní představení je veřejná akce, vezměte svou 
rodinu, kamarády, kolegy z práce a přijďte si užít tuto 
komedii. Nahlaste se nám, abychom vám mohli rezervovat 
místa v předních řadách. 

 
PŘÍBĚHY LIDÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
 

Příběhy lidí se zrakovým postižením začínáme od 
srpna 2019 postupně zveřejňovat v Kukátku, na webu 
www.tcpce.cz a na facebookové stránce TyfloCentra 
Pardubice. Podělte se s námi i vy o váš příběh, co pro vás 
bylo nebo je těžké v důsledku zrakového postižení, co vám 
ve vaší situaci pomohlo, jak jste to řešili a co vás baví. 
Třeba právě váš příběh inspiruje nebo pomůže dalším 
lidem se zrakovým handicapem. Ozvěte se nám telefonicky 
na 466 500 615, na e-mail prskavcova@tcpce.cz nebo 
osobně. Těšíme se na vaše reakce. 

 

 
Příběh paní N., 40 let. 

Zrakové postižení mám vrozené, od narození. Dlouho 
jsem o něm já ani moji rodiče nevěděli, jen jsem po 
běžných kontrolách u očního lékaře postupně začala nosit 
silnější brýle. Až v 10ti letech, při návštěvě příbuzných, si 
všimli, že se zrakem velmi obtížně orientuji v neznámém 
prostředí. Zajeli jsme proto na oční kliniku, kde se rodiče 
dozvěděli mou diagnózu. To, že vidím o dost hůř než 
vrstevníci, jsem sice přibližně do 20ti let tak nějak tušila, 
nechtěla jsem si to ale ani v nejmenším připustit a žila, dá 
se říct, život jako ostatní, což pro mě bylo v určitých 
situacích velmi náročné zvládat. Chodila jsem do běžné ZŠ 

http://www.tcpce.cz/
http://www.tcpce.cz/
mailto:prskavcova@tcpce.cz
mailto:prskavcova@tcpce.cz
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i SŠ a až na VŠ jsem si dopátrala v knihách přesnou oční 
diagnózu a co to obnáší. Nejtěžší pro mě bylo přiznat si 
před sebou a před ostatními, že hodně špatně vidím a že 
s tím souvisí nějaká omezení. Musela jsem se smířit s tím, 
že si nemůžu plnit profesní sny a pracovat jako průvodkyně 
v zahraničí, udělat si řidičák, hrát míčové hry, jezdit na 
kole, pozorovat hvězdy, a podobně. Celý život mě to 
stresovalo, připadala jsem si kvůli tomu méně hodnotně. 
Bála jsem se, aby mě okolí kvůli zrakovému postižení 
„bralo mezi sebe“, aby mě lidé neodsoudili. A to i přesto, 
že jsem měla a mám dobré zkušenosti a dobré přátelé, kteří 
mě berou takovou, jaká jsem. 

Co mi pomohlo? V přijímání zrakového postižení, jeho 
přiznávání na veřejnosti a jak si život s handicapem 
usnadnit pomohla podpora a přijetí rodiny a přátel, 
psychoterapeutické konzultace a také pracovníci v 
TyfloCentru Pardubice. Díky jejich podpoře a rozhovorům s 
nimi jsem byla například schopná začít postupně používat 
bílou hůl, aniž by se mi rozbušilo srdce. V současné době ji 
už dokážu použít, když potřebuju, a necítím se kvůli tomu 
trapně. A přitom to pro mě byla po mnoho let jedna z 
nejnáročnějších situací, kterou jsem dřív nedokázala 
zvládnout. Postupně jsem si pořídila lupu, kompenzační 
pomůcky pro zrakově postižené a první bílou signalizační 
hůl. Naučila jsem se požádat o pomoc druhých, když už 
některé věci „neukoukám“ nebo je zrakem obtížně 
zvládám. Když to shrnu, tak i díky informacím a službám 
v TyfloCentru Pardubice jsem i se zrakovým postižením 
v mnoha oblastech samostatnější a vím, jak řešit případné 
překážky a výzvy, které mi zrakové postižení přináší. 

I přes všechny životní peripetie si dokážu život užít 
plnými doušky a vždy si najdu cestu, jak si splnit svá přání 
a sny. Ráda cestuji, plavu, jezdím na dvojkole, navštěvuji 
různé vzdělávací kurzy, kreslím s pomocí lupy a dobrého 
osvětlení, chodím na kurz tance, běhám s pomocí trasérky - 
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dobrovolnice. Plním si jeden ze svých snů a s pomocí 
dobrovolnice Irči šiju různé věci, oblečení i patchwork. 
Navíc jsme si skvěle sedly a staly se z nás dobré 
kamarádky. Naučila jsem se sjezdové lyžování na 
lyžařském kurzu pro zrakově postižené, za doprovodu 
traséra.  

A co bych ráda výhledově dělala? Například se 
zdokonalila v hraní na kytaře, procestovala svět apod. Je 
tolik možností, jak i s handicapem žít život aktivně, šťastně 
a s vnitřním naplněním. Paradoxně je pro mě handicap 
motorem, který mě žene dopředu.

 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

 
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI A HOSPITALIZACE 

 
Pobíráte-li příspěvek na péči, máte povinnost písemně 

hlásit úřadu práce do osmi kalendářních dnů hospitalizaci 
na jakoukoliv dobu. Pokud ji nemůžete nahlásit sami (např. 
z důvodu závažnosti zdravotního stavu), má tuto povinnost 
osoba, která vám poskytuje péči (je nahlášena na úřadu 
práce při vyřizování příspěvku na péči). Stejně tak je třeba 
hlásit propuštění z hospitalizace. 

Délka doby hospitalizace může mít vliv na nárok na 
výplatu příspěvku, tedy na skutečnost, zda příspěvek 
v určitém kalendářním měsíci dostanete či nikoliv. 
Výplata příspěvku může být zastavena jedině tehdy, pokud 
bude hospitalizace trvat po celý kalendářní měsíc. Za celý 
kalendářní měsíc se však nebude považovat situace, kdyby 
byla hospitalizace zahájena např. 1. října a k propuštění 
došlo 31. října. Je třeba, aby hospitalizace trvala celý 
kalendářní měsíc.  

Výplata příspěvku se nezastavuje tehdy, pokud je 
s příjemcem příspěvku na péči do zdravotnického zařízení 
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přijat průvodce. Tato situace nastává zejména  u mladších 
dětí nebo při pobytech prakticky či úplně nevidomých např. 
v lázeňských zařízeních. Je důležité nezapomenout, že 
výplata nebude zastavena jedině tehdy, bude-li průvodcem 
ten, kdo je na Úřadu práce ohlášen jako osoba poskytující 
péči. 

Máte-li k tomuto tématu otázky, určitě nás kontaktujte, 
rádi vám poradíme. Obrátit se na nás samozřejmě můžete, i 
když vás zajímají jiné oblasti ze sociálně právního 
poradenství.

 
 

INFORMACE O AKCÍCH 
 
10. 9.  Výlet do Kuksu 

Na září jsme pro vás připravili výlet do Kuksu. 
Půjdeme příjemnou cestou z Jaroměře po červené 
turistické značce podél řeky Labe, která nás po cca 10ti 
kilometrech dovede až do Kuksu. Za budovou hospitálu si 
v Kuksu prohlédneme bylinkovou zahrádku, která se zde 
rozprostírá už od počátku 18. století. Vždy se zde pěstovaly 
léčivky pro potřeby zdejší lékárny a také ovoce a zelenina 
pro hospitální kuchyni.  V Kuksu si zajdeme na oběd. 

Sejdeme se v 7:45 na pardubickém vlakovém nádraží, 
odkud společně pojedeme přímým vlakem v 8:06 do 
Jaroměře.  Předpokládaný návrat je okolo 17. hodiny. 

 Potřebujete-li, vezměte si svého průvodce, cesta 
povede terénem.  Pro bezpečný pohyb je vhodné si 
s sebou vzít bílou hůl. Případně je možné objednat si 
průvodcovskou službu v TyfloCentru Pardubice. 
Předpokládaná délka poskytování služby je 330 minut, 
cena služby je tedy 330 Kč, v případě občasné 
průvodcovské služby 110 Kč.  
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Nezapomeňte si s sebou vzít pohodlnou obuv, 
svačinu, dostatek pití, pláštěnku pro případ špatného 
počasí a dobrou náladu. 
 
17. 9., 8. 10. Cyklovyjížďky 

V rámci projektu „Jezdíme na dvojkolech 2019“, jsme 
pro vás na podzim připravili poslední dvě skupinové 
cyklovyjíždky tohoto roku. Cyklovyjížďky jsou určeny 
zdatnějším dvojkolistům, jelikož délka trasy cyklovyjížďky 
je cca 40 –50 km. První z cyklovyjížděk je připravena na 
úterý 17. září a druhá na úterý 8. října. 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, případně kávu. Mějte 
však raději pití a drobnou svačinku s sebou. Také si 
nezapomeňte vzít přilbu.  

Na cyklovyjížďky se nahlaste co nejdříve, a to 
nejpozději do 9. září na první cyklovyjížďku a do 30. září 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 
za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 
Světluška, a to ve výši 25 000 Kč. 
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19. 9. Kafíčko s povídáním o zvukových knížkách 
Druhé zářijové Kafíčko si zpestříme povídáním, a to 

povídáním o zvukových knížkách. Mnozí z vás jistě víte, že i 
když špatně vidíte, tak se můžete věnovat čtení knížek. 
Existují knihovny, kde si nepůjčujete klasickou tištěnou 
knihu, ale půjčíte si knížku, která je namluvená ve zvuku. 
Půjčit si ji můžete na CD či vám ji v knihovně mohou nahrát 
na flashdisk. Nebo pokud pracujete s internetem, můžete si 
knížky stáhnout do PC nebo chytrého telefonu z pohodlí 
domova, bez toho, že byste se museli vydávat do knihovny. 
Popovídáme si o tom, jak to v těchto knihovnách chodí, jak 
si knížky vybírat, na jakém zařízení si je přehrávat apod.  

Zajímají nás vaše zkušenosti, jaké knížky se vám líbí, 
jakým způsobem si je půjčujete, jaké máte zkušenosti 
s přehrávači apod. Přijďte ve čtvrtek 19. 9. ve 14 hodin do 
TyfloCentra Pardubice, těšíme se na vás.  
 
 
 
 
 
20. – 21. 9. Výlet s ČSOB Pojišťovnou a. s. 

Uplynulo pouze pár týdnů od našeho společného 
výletu kolem řeky Sázavy a již píši další řádky ohledně 
akce, která nás čeká zanedlouho. Opět si vás tímto dovoluji 
pozvat za ČSOB Pojišťovnu, která výlet již řadu let v rámci 
dobrovolnických aktivit pořádá, na další společné putování 
po krásách naší země. Výlet se uskuteční v avizovaném 
termínu 20. – 21. září 2019. 

A na co se tedy všichni těšíme? Naší páteční 
zastávkou bude jaderná elektrárna Temelín. Asi vás nyní 
trošku zklamu, neboť nebudeme procházet provozem 
elektrárny, ale prohlídku expozice a program v kinosále 
máme rezervovaný v návštěvnickém centru elektrárny 
Temelín. V podvečer se ubytujeme v krásném hotelu 
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Pelikán Purkarec na břehu Hněvkovické přehrady. 
V případě příznivého počasí a vašeho zájmu se vydáme 
pěšky na zříceninu Hrádek u Puskarce, kterou založil Karel 
IV. Celková délka trasy je necelých 5 km. Pro ty, kteří 
nebudou mít zájem o procházku, je objednána prohlídka 
místního Muzea vltavské vorařské plavby. Následovat bude 
večeře a společné posezení. Bližší informace ohledně 
ubytování najdete na internetové adrese 
www.relaxhotelpelikan.cz. 

Sobota nebude rozhodně méně zajímavá. Po vydatné 
snídani pojedeme do typické jihočeské vesničky 
Holašovice známé z filmu Babovřesky. Díky své 
jedinečnosti byly Holašovice zapsány na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a to 
především pro své mimořádné architektonické 
a urbanistické hodnoty. Navštívíme Selský dvůr s Muzeem 
jihočeské vesnice a poobědváme ve stylové restauraci 
Špejchar u Vojty.  V případě zájmu můžete načerpat energii 
v holašovickém Stonehenge. Kamenný kruh byl vybudován 
z obřích kamenů podle odborných rad známého 
psychotronika pana ing. Pavla Kozáka. Z vyvýšeného místa 
je rovněž pěkný výhled do okolní krajiny. A krásnou tečkou 
našeho putování bude bezesporu jeden z nejkrásnějších 
zámků naší vlasti, a to Hluboká nad Vltavou, kdy nás 
průvodce seznámí s expozicí Reprezentační pokoje.  

Nyní to nejdůležitější. Sejdeme se v pátek 20. září 2019 
v 7:00 na parkovišti u zimního stadionu vedle přístaviště. 
Odjezd autobusu bude v 7:15 hodin. Doporučuji základní 
zavazadlo s potřebami na spaní a převléknutí, pohodlné 
oblečení, vhodnou obuv, deštník či pláštěnku a 
nezapomeňte na 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 výletu je domluvena (včetně zámku 
Hluboká nad Vltavou). Ubytování, stravování a vstupy jsou 

http://www.relaxhotelpelikan.cz/
http://www.relaxhotelpelikan.cz/
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tradičně hrazeny pořadatelem výletu ČSOB Pojišťovnou a. 
s.  Předpokládaný návrat zpět do Pardubic bude tentokráte 
až kolem 21. hodiny večerní, s tímto časem návratu prosím 
počítejte.  Moc se na vás těším. 

Marika Motyčková 
 

Na výlet tradičně pojedou i pracovníci TyfloCentra 
Pardubice, kteří budou v průběhu výletu k dispozici 
uživatelům služeb i dobrovolníkům z ČSOB Pojišťovny, 
především tím, že budou zodpovídat dotazy z oblasti 
průvodcovské služby, popisu prostředí a z oblastí 
souvisejících s bezpečným pohybem lidí se zrakovým 
postižením. Na pracovníky se můžete obracet i vy, uživatelé 
služeb, a to např. v případě, že budete potřebovat popsat 
např. prostředí pokoje v penzionu, budete si chtít společně 
s průvodcem nacvičit techniku správného doprovázení, 
poradit v nestandartních situacích (např. doprovázení 
v terénu) apod.

Pracovníci TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
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24. 9. Šikovné ruce – výroba podzimní dekorace z mechu 
Podzim má své kouzlo a nabízí širokou škálu 

přírodnin, které se dají využít na dekoraci našeho domova. 
Proto se nám nabízí jedinečná příležitost vyrobit si 
podzimně laděnou mechovou dekoraci, kterou si můžete 
vyzdobit domov. Na výrobu použijeme především přírodní 
mech a nejrůznější dostupné materiály (šišky z borovice, 
bukvice, šípky atd.). Veškerý materiál na výrobu zajistíme. 
Pokud budete chtít, můžete si přinést vlastní dekorace, a 
využít je při tvorbě.  

 
1. 10. Trénink paměti 

Po zkušenostech z předchozích setkání na Trénincích 
paměti jsme pro vás, po prázdninách připravili intenzivní 
cyklus s návazným programem. Skupina bude uzavřená, 
abychom mohli lépe a intenzivněji pracovat. Součástí 
budou i drobná domácí zadání, abyste se udrželi „v 
kondici“ do příštího setkání.  Aktivita bude probíhat 
zpravidla 1x za měsíc a první lekce proběhne 1. října. 2019 
od 9 hodin. Zájemce prosíme o nahlášení do 20. září. Pro ty 
kdo nemají možnost se pravidelně účastnit a přesto by si 
rádi občas potrénovali „mozkové závity“ je připraveno 
Kafíčko s tréninkem paměti, které budeme zařazovat 
v průběhu roku. 
         Lenka Rendošová 
 
 
 
3. 10.  Kafíčko s povídáním o tvoření „poslepu“ s paní 
Věrou Širokou  

Tentokrát jsme si pro vás připravili Kafíčko 
s povídáním o tvoření poslepu. Paní Široká vždy velmi ráda 
vyráběla nejrůznější dekorace, háčkovala, paličkovala a 
zkoušela nové výtvarné techniky. Teď vidí velmi špatně, ale 
tento její celoživotní koníček ji neopustil a stále tvoří. 
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Přijďte si s námi společně popovídat o tom, jak se dá tvořit, 
i když na to člověk skoro nevidí.
 
10. 10. Podzimní povídání o ovoci ve Vysokém Mýtě 

V říjnu je podzim v plném proudu a s ním i čas, kdy 
dozrává spousta druhů ovoce. Víte, jaké druhy jsou typické 
právě pro tuto dobu? Přemýšleli jste někdy nad tím, na 
kolik způsobů se dá ovoce zpracovat či uchovávat? Přijďte 
si s námi popovídat o tom, jaké ovoce máte rádi, vyměnit 
zkušenosti a oblíbené recepty na zpracování ovoce. 
Sejdeme se v kanceláři ve Vysokém Mýtě v 9:30, a pak se 
přesuneme do kavárny Berenika, kde si budeme moci dát 
k ovocnému tématu dobrou kávu a třeba i nějaký zákusek.
 
15. 10. Přehlednější domácnost 

Milí čtenáři, na jaře proběhl jeden z tematických 
seminářů, na kterém jsme se naučili, jak si vytvořit systém 
ve věcech a dokumentech díky organizérům a pořadačům. 
Nyní bychom vás chtěli pozvat na další setkání, kde se 
naučíte, jak a čím se dají označovat různé předměty a 
domácnost tak, aby pro vás byla přehlednější. Díky 
dobrému označení budete moci snadno a rychle nastavit 
domácí spotřebiče, rozeznat zamražené potraviny 
v mrazáku, sklenice či konzervy ve spíži a spoustu dalších 
věcí. Naučíme vás pracovat s nejrůznějšími pomůckami či 
vychytávkami, které při označování upotřebíte. 
 
 
 
17. 10. Kafíčko s tréninkem paměti 

V loňském roce na podzim proběhlo Kafíčko s 
povídání o tom, co vás baví. Měli jste možnost vyzkoušet si 
různé zábavné podoby trénování paměti. Pojďme na toto 
setkání navázat a při kávičce si popovídat o tom, co vás 
baví a zajímá, lehce si potrápit a procvičit paměť, případně 
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předat své zkušenosti a tipy na náplň volného času, když 
se člověku „špatně kouká“. Těšíme se na vás. 
 

22. 10. Pěškobusem po okolí s prohlídkou Státního 
okresního archivu v Chrudimi 

Na poslední podzimní pěškobus vyrazíme v úterý 22. 
10. Pojedeme do Chrudimi a prohlédneme si Státní okresní 
archiv v Chrudimi. Zde se dozvíme informace o výběru a 
uchovávání archiválií a prohlédneme si prostory archivu 
včetně restaurátorské dílny. V badatelně nahlédneme 
prostřednictvím archiválií do historie, kterou archiv 
uchovává. 

Sraz si dáme v 8:50 hodin na autobusovém nádraží 
v Pardubicích na nástupišti č. 5, odkud všichni společně 
vyrazíme autobusem v 9:02 do Chrudimi. Předpokládaný 
návrat je kolem 12. hodiny, opět na autobusové nádraží v 
Pardubicích. Kdo nechce jet z Pardubic, sraz si dáme 
v 9:30 na zastávce Masarykovo náměstí v Chrudimi.  

Pokud se chcete účastnit pohodové vycházky spojené 
s prohlídkou Státního okresního archivu v Chrudimi, 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. 
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KRKONOŠSKÝ HOUBOVEC HUBNÍK 

Sezóna hub je v plném proudu a my Češi jsme národ 
houbařů. Sbírání hub má u nás skutečně dlouholetou 
tradici. Houbám se říká „maso chudých“, dovolit si je může 
každý. Dokonce jsme si vytvořili různá pořekadla – houby s 
octem, je to na houby, to jsi byl ještě na houbách, aj. Takže, 
pokud máte doma také plné košíky hub a nevíte co s nimi, 
zkuste si z nich připravit tradiční houbovec podle 
jednoduchého receptu. 

 
Ingredience na 4 porce: 
400 g čerstvých hub 
3 ks vejce 
7 rohlíků 
1/4 litru mléka 
2 ks cibule 
2 lžíce krupice 
3 lžíce tuku (olej, sádlo aj.) 
4 - 8 stroužků česneku dle chuti 
sůl 
špetka majoránky 
mletý černý pepř 
 
Postup přípravy: 
1. Houby pečlivě očistíme, nakrájíme na kostičky a chvíli na 
tuku podusíme.  
2. Česnek a cibuli očistíme. Cibuli nadrobno nakrájíme, 
česnek nasekáme nebo prolisujeme. Rohlíky ve větší míse 
pokrájíme na kolečka a zalijeme mlékem. 
3. Jakmile je z rohlíků kaše, tak k nim do mísy přidáme 
lehce podušené houby, krupici, cibuli, česnek, vejce, 
majoránku, pepř a sůl dle chuti. Vařečkou vše promícháme, 
aby se jednotlivé suroviny spojily.  
4. Předehřejeme troubu na 170 °C, horkovzdušnou na 150 
°C. V pekáči nebo zapékací misce rozpálíme tuk (horalové 
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používají sádlo), nalijeme na něj houbovou směs a pečeme 
asi 20 minut. 
5. Před podáváním nakrájíme krkonošský houbovec Hubník 
na kostky. Hubník dobře chutná teplý i studený. 
6. Výbornou obměnu získáte, když do jídla přidáte uzené 
maso nakrájené na kostky. Pak hubník pečeme asi 30 
minut v troubě na 200 °C. Vmícháte-li do těsta zvlášť 
žloutky a zvlášť bílky ušlehané dotuha, bude houbovec 
krásně nadýchaný. Stejnou službu jako bílkový sníh udělá i 
prášek do pečiva vmíchaný společně s krupicí do těsta. 

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

 
Máte při nalévání tekutin obavy, že přelijete? Nebo 

naopak, že v hrníčku, skleničce či jiné nádobě nebude 
dostatek tekutiny? Pak bychom vám rádi představili 
kompenzační pomůcku - indikátor hladiny. Tato pomůcka 
slouží k tomu, aby vás při nalévání informovala, že je 
v nádobě tekutiny tak akorát.  

Jak tato pomůcka vypadá a funguje? Je to malé 
zařízení s vyměnitelnou baterií o rozměrech cca 5 cm na 3 
cm a tloušťkou cca 1 cm (velikostí asi jako krabička sirek), 
na jedné straně jsou sondy v podobě drátků. Pomůcka se 
používá tak, že se zavěsí na hrníček (či jinou nádobu, do 
které potřebujete tekutinu nalít), kdy sondy jsou uvnitř 
hrníčku a krabička je na vnější straně hrníčku. Jakmile při 
nalévání dosáhne hladina vody k sondám, začne pomůcka 
vydávat zvukový signál, že už je v hrníčku tekutiny 
dostatek. Zvukový signál začne cca 2 - 3 cm pod okrajem 
(dle provedení pomůcky), máte tak dostatek času 
zareagovat a přestat lít tekutinu. Poté stačí pomůcku z 
hrníčku vyjmout a přestane vydávat zvuk.  

Existují různá provedení této pomůcky, všechna jsou k 
dispozici k vyzkoušení v TyfloCentru Pardubice.  
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Prvním typem je indikátor hladiny spojený s indikátorem 
světla, který je určen ke kontrole hladiny tekutiny a zároveň 
zjišťování světla. Což může použít nevidomý člověk např. 
v případě, když neví, jestli je v místnost zhasnuto či 
rozsvíceno. To zjistí změnou výšky zvukového signálu, čím 
vyšší je hladina zvuku, tím větší je intenzita světla. Cena 
tohoto indikátoru je 1165,50 Kč, může být plně hrazen 
pojišťovnou a musí ho schválit revizní lékař zdravotní 
pojišťovny.  

Na trhu jsou další dva typy indikátorů hladiny. Jeden 
z nich má velmi hlasitý a výrazný zvukový signál, jeho cena 
je 350 Kč. Dalším typem je indikátor s vibrací a magnetem, 
který detekuje dvě úrovně hladiny kapaliny. Občasné 
pípnutí a vibrace detekuje téměř plnou nádobu, rychlejší 
pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop nalévání. Indikátor 
má integrované dva malé magnety, tím umožňuje jeho 
umístění na kovovou plochu (např. ledničku). Jeho cena je 
360 Kč.  

Popisované kompenzační pomůcky si můžete zakoupit 
v prodejnách Tyflopomůcek v Praze nebo v Olomouci. Více 
informací vám můžeme poskytnout v TyfloCentru 
Pardubice.
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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 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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