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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 4. prosince.

  
Od 23. prosince 2019 do 1. ledna 2020 budou z důvodu 

vánočních svátků a čerpání dovolených uzavřena všechna 
pracoviště TyfloCentra Pardubice. Posledním dnem v roce 
2019, kdy zastihnete pracovníky v kanceláři, bude čtvrtek 
19. prosince 2019. Děkujeme za pochopení.

POZVÁNÍ NA PLES TYFLOCENTRA PARDUBICE 
 

Je nám velkým potěšením pozvat vás na již jedenáctý 
ples TyfloCentra Pardubice, který se uskuteční v sobotu 
7. března 2020 v sále Domu techniky v Pardubicích, 
na adrese nám. Republiky 2686.  

Cena vstupenky je 250 Kč. Předprodej bude zahájen 
v úterý 17. prosince 2019 na Vánočním obědě!  

Ples v roce 2020 bude na téma „Ve dvou se to lépe 
táhne“. Provětrejte slavnostní róby nebo se oblékněte 
v duchu tématu plesu. Zvolte kostým nějaké dvojice, 
filmové či pohádkové. Převlek nemusíte ladit pouze 
do filmových témat, jako námět pro kostým můžete použít i 
věci, situace či postavy, které k sobě neodmyslitelně patří 
v běžném životě.   Při výběru kostýmu se nebojte popustit 
uzdu své fantazii, nabízí se nepřeberné množství variant. 
Vítáni jste samozřejmě i v klasickém plesovém oblečení. 

V průběhu večera se můžete těšit na zajímavá 
vystoupení a nebude chybět tradiční aktivita potmě. 
Proběhne samozřejmě i slosování vstupenek o ceny. 
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Tentokráte nejsme schopni garantovat, že každá vstupenka 
vyhraje, na většinu vstupenek však nějaká zajímavá výhra 
jistě čeká. Těšíme se na vás.

 
Na společnou plesovou zábavu se těší pracovníci 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
 

UPOZORNĚNÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE V OKOLÍ 
VLAKOVÉHO A AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 

V CHRUDIMI 
 

V říjnu začala významná a dlouho očekávaná stavba 
terminálu veřejné dopravy v Chrudimi. Rozsáhlá přestavba 
lokality kolem železničního nádraží bude probíhat přibližně 
rok. Dbejte při pohybu zvýšené opatrnosti. V případě 
potřeby nás kontaktujte, rádi vám zprostředkujeme 
podrobnější informace.

 

 
NABÍDKA OBJEDNÁNÍ KALENDÁŘŮ A PERIODIK 

 
Jako každý rok, i letos vám nabízíme možnost 

objednání kalendářů a periodik. Do čtvrtka 21. listopadu si 
můžete objednat v TyfloCentru Pardubice stolní kalendáře 
pro rok 2020. 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 Lodě) 
za 150 Kč. Kalendáře je třeba do čtvrtka 21. listopadu také 
uhradit. Objednané kalendáře si budete moci vyzvednout 
v úředních hodinách od úterý 3. prosince do čtvrtka 
19. prosince.  

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

Do 21. 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 PORADENSTVÍ 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE 
BÍLÝCH HOLÍ 

 
Z článku v jednom z vydání časopisu Kukátko již víte, 

že kolem úhrad bílých holí z veřejného zdravotního 
pojištění probíhala mnohá jednání, jež vyústila 
v kompromis. Řešení lze stručně shrnout tak, že pojišťovny 
budou hradit všechny typy bílých holí signalizačních a 
orientačních, u bílých holí opěrných došlo k navýšení 
úhrady, ale na některé typy holí v této kategorií si 
pojištěnci budou muset částku v řádu stokorun doplatit. 
Dohodnutý kompromis se však musí stát součástí zákona. 
Jeho návrh prochází meziresortním připomínkovým 
řízením, po vypořádání připomínek návrh musí schválit 
vláda a poslat jej do Poslanecké sněmovny, která jej po 
schválení odešle do Senátu, a tak dále. Zkrátka, 
nenastanou-li v legislativním procesu neočekávané 
komplikace, počítá se s nabytím účinnosti této novely 
v polovině roku 2020, ne dříve. 

Co to v praxi znamená? Od 1. prosince tohoto roku 
začnou platit pravidla, podle kterých bude úhrada 
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pojišťoven u bílých holí v nižších částkách, než za kolik 
budou hole prodávány. Proto doporučujeme všem, kdo 
vědí, že jejich hůl dosluhuje, aby s pořízením nové hole 
neváhali; od 1. prosince do doby, než nabude účinnosti 
kýžená novela, by si museli připlatit. 

Bílou hůl předepisuje praktický nebo oční lékař 
na poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku.  
Vyplněný poukaz vám můžeme zkontrolovat v TyfloCentru 
Pardubice. Hůlku si následně obstaráte v prodejnách 
tyflopomůcek v Praze či Olomouci, a to buď osobně, nebo 
je možné zaslat řádně vyplněný poukaz poštou a 
z tyflopomůcek vám hůl přijde také poštou. Chcete-li další 
podrobnější informace, jak si bílou hůl obstarat, jaký kód 
má vaše hůlka, zkontrolovat poukaz od lékaře, jestli má 
správně vyplněné všechny náležitosti apod., kontaktujete 
nás, rádi vám individuálně zodpovíme vaše dotazy. Pokud 
vás zajímá, jaký by byl doplatek na konkrétní hůl, pokud 
byste si ji pořizovali od prosince dále, rádi vám tuto 
informaci sdělíme.

 
 
Zdroj: Mgr. Luboš Zajíc – sociálně právní poradna SONS 
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JÍZDNÉ V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ 
V PARDUBICÍCH 

 
Od 1. září 2019 přistoupil Dopravní podnik města 

Pardubice k úpravě jízdného v městské hromadné dopravě 
pro cestující, kteří dovršili věk 70 let, a to bez ohledu 
na jejich trvalé bydliště. Nárok na bezplatnou přepravu 
mohou uplatnit předložením platného občanského průkazu, 
cestovního pasu nebo řidičského průkazu.  

Nadále samozřejmě platí, že držitelé průkazu ZTP 
cestují městkou hromadnou dopravou zdarma, s držitelem 
průkazu ZTP/P může zdarma cestovat i jeho průvodce. Při 
kontrole je třeba předložit průkaz ZTP či ZTP/P.  

 
 

INFORMACE O AKCÍCH 
Na akce se hlaste od úterý 29. října 2019. 

 
12.11. Miskohraní – relaxujeme s hudbou 

Milí uživatelé a čtenáři Kukátka, je tu podzim a na 
mnohé z nás jde zimní režim, kdy bychom nejraději zalezli 
do teplého koutku s horkým čajem a měli chvíli na dostatek 
odpočinku a relaxaci. 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.  

Přijde nám zahrát milý host Věrka Radoňová, která 
nám ukáže a zahraje na své „kouzelné“ nástroje. Můžete se 
těšit na zvuky tibetských mís, koshi zvonků, bubnů a 
gongů, křišťálové pyramidy a spoustu dalších. Naučíte se 
s ní, jak pomocí jednoduchých nástrojů a zvuků můžete 
účinně relaxovat i v domácím prostředí. Dozvíte se spoustu 
zajímavého o využívání zvuků, které jsou pro lidi se 
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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 12. listopadu v 9 hodin. 
 
12. 11. Beseda se stylistkou 

Taky často stojíte před skříní plnou oblečení a 
přemýšlíte, co si vezmete na sebe, které kousky se k sobě 
hodí barvou, vzorem, střihem? Toužíte, abyste měli 
„šmrnc“ a zároveň se v oblečení cítili spokojeně? 
Nezávisle na věku, jestli jste žena nebo muž. Stylistka 
Tereza Buchalová má pro vás přichystanou plnou skříň 
profesionálních postřehů a doporučení. Provede vás 
stručně teorií barev, střihů a materiálů oblečení.  Dozvíte se 
obecné rady k typologii postav a k barevné typologii. 
Zabrousíme krátce i na téma doplňků, jaké oblečení je 
nadčasové. Dozvíte se a naučíte, jak maskovat případné 
nedokonalosti postavy a jak vyzdvihnout to hezké na vás. 
Nahlédneme i do šuplíku etikety, jak se obléci do divadla, 
na ples, na večírek nebo na pracovní pohovor. V případě 
zájmu se dozvíte, jaký typ postavy jste a jaké barvy a střih 
oblečení by vám slušely. Přijďte do pomyslného ateliéru 
plného inspirace ze světa módy a odneste si i praktické 
informace k vám samým. Přestože máte zrakový handicap, 
můžete vypadat šik. Aktivita je realizovaná formou nácviku 
v rámci služby sociální rehabilitace. 
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21.11. Kafíčko s hudbou 
Dovolujeme si vás pozvat na Kafíčko s hudebním 

doprovodem. Odpoledne vám zpříjemní Madla Krátká, která 
bude hrát na klávesy a Lojza Giňa, který vám zahraje 
na kytaru.  

Zazpíváme si oblíbené písničky, posedíme u dobré 
kávy a popovídáme v příjemné společnosti. Přijďte si užít 
hudební odpoledne s fajn lidmi!

 
 
26. 11.  Šikovné ruce – vánoční svícen 

Přijďte si s námi vytvořit správnou adventní atmosféru. 
Na šikovných rukou budeme vyrábět vánoční svícen. 
Svícen budeme zdobit skořicí, větvičkami, šiškami a 
pomeranči. Vzniklý svícen na závěr můžeme dozdobit 
třpytkami, stužkami nebo jinými vánočními doplňky. 

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

 
 
5. 12. Kafíčko s Mikulášem  

Každoroční dopolední Kafíčko s Mikulášem vychází 
tentokrát na čtvrtek 5. 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.  

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.
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5. 12. Kuželky – vánoční turnaj  
Začátkem prosince jste zváni na vánoční turnaj 

v kuželkách v kuželně v Hronovické ulici. V turnajovém 
zápolení budou mezi sebou soupeřit jednotlivci, kteří 
pravidelně hrají kuželky. Uvidíme, jak se klání bude vyvíjet 
a kdo nakonec zvítězí. Každý má šanci, proto neváhejte a 
přijďte si zaházet! Ti, kdo nechtějí soutěžit, mohou fandit, 
nebo si společně s pracovníky TyfloCentra posedět a 
popovídat. 
 Pokud budeme mít dostatek času, zařadíme na 
program tzv. „vajíčko“. Kdy mezi sebou budou soutěžit 
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 o nejvyšší počet sražených kuželek. Při hře 
„vajíčko“ musí týmy během padesáti hodů srazit „čísla“ z 
předepsané číselné sestavy. Nesražená čísla se následně 
sečtou a zvítězí tým s nižším skóre. 

 
Na společnou předvánoční zábavu se těší pracovníci 

TyfloCentra Pardubice, o.p.s. 
 

 
10. 12. Kuchtíci 

Tváře červené od zimy, všudypřítomná předvánoční 
atmosféra hraje různými tóny, chutěmi i vůněmi. To vše 
patří k období adventu, k období setkávání se s blízkými při 
voňavém punči či jiném horkém nápoji. A teď je, přátelé, 
ten správný čas se takové nápoje naučit. Přijďte si připravit 
nealkoholický punč, svařený cider nebo svařený džus. 
Dozvíte se taky, jaké další horké nápoje si můžete doma 
připravit, včetně jejich různých variant. Přivítejte své 
přátele výborným horkým drinkem a zahřejte se na duši. 
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Aktivita je realizovaná formou nácviku a tréninku v rámci 
služby sociální rehabilitace.
 

17. 12. Vánoční oběd 
Vážení čtenáři Kukátka, přátelé a příznivci TyfloCentra 

Pardubice, pojďte s námi uzavřít rok 2019 tradičním 
vánočním obědem.  

Budeme potěšeni, když v úterý 17. 12. přijdete a 
společně se ohlédneme za uplynulým rokem a zároveň se i 
vánočně naladíme, s paní ředitelkou si řekneme, 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.   

Oběd si hradí každý sám, cena oběda je 130 Kč. Tuto 
částku vybíráme ve dnech 12. 11., 19. 11., 21. 11., 26. 11. a 
3. 12. v čase od 8 do 15 hodin, případně v jiné termíny po 
předchozí domluvě. Při placení je také potřeba nahlásit, 
který z řízků si objednáváte. Nahlaste se co nejdříve, 
nejpozději však do 5. 12. 2019, do tohoto data je třeba také 
mít částku za oběd uhrazenou. 

 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. Pokud budete na oběd potřebovat doprovod, 
přijďte se svým doprovodem nebo požádejte o 
průvodcovskou službu nejpozději 5 dní před akcí. Těšíme 
se na společné slavnostní setkání!
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NEALKOHOLICKÝ PUNČ 
 
Variant punče je nepřeberné množství. Tato verze punče je 
vhodná i pro děti a těhotné či kojící maminky. 
Doba přípravy: 25 – 30 minut 
Počet porcí: 4 
 
Ingredience: 
1,5 sklenice pomerančového džusu (300 ml) 
1,5 sklenice jablečného džusu 
1 sklenice vody 
1,5 lžíce citronové šťávy 
2,5 lžíce šťávy z čerstvého pomeranče 
polovina jablka 
1 lžíce koření na punč 
Postup přípravy: 

1. Do hrnce nalijeme 1,5 sklenice jablečného džusu, 1,5 
sklenice pomerančového džusu a sklenici vody. 

2. Přidáme 2,5 lžíce šťávy vymačkané z poloviny 
pomeranče a 1,5 lžíce šťávy z citronu. 

3. Polovinu jablka nakrájíme na drobné kostičky a 
přidáme do hrnce. 

4. Na závěr přidáme lžíci koření na punč a vše přivedeme 
k varu. Přiklopíme pokličkou a vaříme 10 – 15 minut. 

5. Ještě teplý punč rozlijeme do sklenic a podáváme. 
6. Tip: Pokud chcete alkoholickou verzi punče, přidejte 

při vaření například rum, griotku nebo víno, množství 
individuální dle chuti. Máte rádi sladký punč? Použijte 
sladké nebo polosladké víno. Případně doslaďte 
cukrem. 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

 
Máte při placení v obchodě problémy s rozlišením 

mincí? Asi víte, že jednotlivé mince se dají poznat 
po hmatu, a to tak, že po obvodu mince je koruna 
vroubkovaná, dvoukoruna má zkosené plošky a pětikoruna 
je po obvodu hladká. Obdobně pak mince hodnoty 10, 20 a 
50 Kč, s tím, že jsou větší. A i když toto víte, tak pro vás 
bývá rozlišení mincí složité a dlouho trvá? Obtížně hledáte 
v peněžence vhodné mince, až jste z této situace nervózní? 

Pro vyřešení těchto nepříjemností bychom vám chtěli 
nabídnout možnosti řešení. Pro přehledné uložení mincí 
přímo v peněžence jsou v prodejnách tyflopomůcek 
k dostání peněženky, které mají na mince šest přihrádek, 
můžete tak přehledně mince třídit. Existují různé varianty. 
Peněženka mincovka je peněženka především na rozlišení 
mincí. Má šest oddílů na mince, kdy stejné hodnoty mincí 
jsou zvlášť v oddíle a přehledně je tak najdete. Tato 
peněženka má ještě oddíl, kam se vejdou složené papírové 
bankovky. Její rozměry jsou cca 11 na 7 cm a cena 310 Kč. 
Další možností je dámská peněženka, která má oddíly na 
třídění mincí a dají se uložit i bankovky. Rozměry této 
peněženky jsou cca 19 cm na 9 cm, cena 350 Kč. Třetí 
možností je obdobná peněženka v pánském provedení, kdy 
její rozměry jsou cca 11 na 7 cm, dá se rozložit, takže 
komfortně uložíte i bankovky, její cena je 500 Kč.  

Pro rozlišení mincí lze také použít zásobník na kovové 
mince. Je vhodný do kabelky, batohu či do auta. Zásobník 
je vyroben z plastu, má nepravidelný kruhový tvar a 
průměru cca 8 cm.  Má šest otvorů, do kterých se mince 
vkládají, a tak lze snadno nalézt správnou hodnotu mince. 
Do zásobníku lze vložit po třech kusech mincí v hodnotě 
50, 20 a 10 Kč, a po čtyřech kusech mincí v hodnotě 5, 2 a 1 
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Kč. Maximální finanční hodnota, která se do něj vejde, je 
285 Kč. Mince jsou v zásobníku spolehlivě uložené, 
nevypadávají, potřebné mince se pouze vymáčknou 
otvorem zespodu. Cena této pomůcky je 50 Kč. 

Existují také mincovky pro mince eura, ale ty nejsou 
vhodné pro české koruny, protože mince obou měn jsou 
různě velké. 

 
Peněženka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásobník na mince 
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 
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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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