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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 
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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 8. dubna 2020.

 
 

POBYT V LÁZNÍCH PODĚBRADY 
 

V letošním roce opět chystáme pobyt v Poděbradech 
pro angličtináře i lázeňáky. Předpokládaný termín konání 
pobytu je tentokrát plánován od neděle 22. listopadu 
do středy 25. listopadu 2020. 

Pobyt bude opět koncipován dvojím způsobem, dle 
vašeho zájmu. Pro angličtináře bude zajištěna výuka 
anglického jazyka pod vedením Lenky Vaněčkové. 
Pro ostatní se bude jednat o tradiční lázeňský pobyt. 
Předpokládaná cena pobytu je 2 280 Kč. Zahrnuje 
ubytování a plnou penzi.   

Doprava na místo je vlastní, případně doporučeným 
vlakovým spojem. Nácvik tras na procedury, do restaurace 
na jídlo a odpolední program zajistí zaměstnanci 
TyfloCentra Pardubice. Potřebujete-li průvodcovskou 
službu, vezměte si svého průvodce, případně je možné 
objednat si průvodcovskou službu v TyfloCentru 
Pardubice. Chcete-li si objednat průvodcovskou službu, 
dejte nám při nahlašování vědět. Váš zájem o účast 
na pobytu nahlaste, prosím, do 1. dubna 2020.
 

Na společný pobyt se těší kolektiv pracovníků 
TyfloCentra Pardubice, o.p.s 
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CYKLOPOBYT NA DVOJKOLECH 
 
Pro zdatné dvojkolisty, kteří jezdí na dvojkole 

v TyfloCentru Pardubice dlouhodobě, připravujeme 
pro letošní rok v rámci projektu „Jezdíme na dvojkolech 
2020“ jednodenní cyklovyjížďky a také pětidenní 
cyklopobyt. Letošní pobyt na dvojkolech se uskuteční, tak 
jako v loňském roce, v Bítovanech v penzionu U Nováků, a 
to v termínu od pondělí 17. srpna do pátku 21. srpna. 
Dvojkolisty čeká po dobu pěti dnů každodenní dávka 50 až 
80 kilometrů.  

Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2020“, kam patří i 
pětidenní pobyt, je realizován za pomoci Nadačního fondu 
Českého rozhlasu ze sbírky Světluška ve výši 29 400 Kč, a 
tak záloha ve výši 1 000 Kč bude cenou konečnou. Částku 
za 4 noci ubytování s polopenzí zaplaťte do konce dubna 
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.). 

 
 
 
 
 

Na společné zážitky na dvojkole se za kolektiv pracovníků 
těší Dana Stoklasová 
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
  

ZMĚNA ÚHRADY A KÓDŮ BÍLÝCH HOLÍ 
Od prosince došlo ke změnám úhrad bílých 

i červenobílých holí. Současně s tím došlo ke změnám 
kódů holí. Jsou zvlášť uváděné hole bílé a zvlášť 
červenobílé. Bílé hole jsou hrazené do 700 Kč pojišťovnou, 
vše nad tuto částku si hradí uživatel sám. Hole opěrné jsou 
hrazeny jen částkou 200 Kč a vše nad tuto částku hradí 
uživatel. Červenobílé hole jsou některé hrazeny plně. Tato 
situace určitě potrvá minimálně do konce června 2020. 
Máte-li jakékoliv nejasnosti, obraťte se na nás, rádi vám 
poskytneme podrobné informace k jednotlivým úhradám 
holí a jejich kódům.

 
 

OBJEDNÁVÁNÍ ASISTENCE PŘI CESTÁCH VLAKEM 
Ti z vás, kdo alespoň občas cestujete vlakem, jste jistě 

zaznamenali, že od 15. prosince 2019 nastala na českých 
kolejích velká změna spočívající v převzetí vlakových spojů 
na mnoha tratích soukromými dopravci. To s sebou přináší 
i důležité změny pro cestování lidí se zrakovým postižením. 

První podstatnou změnou je způsob objednávání 
asistence. Již dříve si lidé se zrakovým postižením mohli 
předem objednat asistenci, která na nádražích zajistila 
doprovod k vlaku, od vlaku a při přestupech. Asistence se 
objednávala u Českých drah na zákaznické lince 221 111 
122 nebo na webové stránce cd.cz/objednavka-cesty-
vozickaru, kde je třeba zaškrtnout, že objednáváte pouze 
asistenci pro osoby se sníženou schopností orientace. 
Tuto službu ČD lze využívat beze změny, ale pozor, jen 
tehdy, cestujete-li pouze vlaky Českých drah. 

Pro objednání asistence při cestě s jakýmkoli 
dopravcem byla zřízena nová univerzální služba 
provozovaná společností Cendis. Pro objednání asistence 
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můžete opět využít dva způsoby. Lze volat na linku 222 266 
755, která je v provozu v pondělí až pátek od 7:30 do 19:00. 
Asistenci lze objednat také online na stránce 
OneTicket.cz/asistence a komunikovat můžete případně i e-
mailem na adrese asistence@oneticket.cz. Když si vše 
objednáte a vaše objednávka je potvrzena, měla by být 
asistence zajištěna a vy si můžete koupit jízdenky na 
příslušné spoje. V podmínkách služby je uvedeno, že pro 
zaručené vyřízení požadavku je třeba asistenci objednávat 
alespoň 48 hodin předem. Pokud budete objednávat jen 24 
hodin předem, není vyřízení požadavku garantováno. 
Systém OneTicket bude umět v budoucnu současně s 
objednáním asistence zakoupit i jednotnou jízdenku 
na celou cestu, i když pojedete s více dopravci. 
Tato funkce bude k dispozici až koncem letošního roku. 
Pokud tedy potřebujete koupit jízdenku online předem, 
budete se muset v tomto přechodném období poprat s 
weby a aplikacemi jednotlivých dopravců nebo krajů.  

Závěrem je dobré připomenout, že u spojů, které 
nejsou povinně místenkové, by měl mít držitel průkazu 
ZTP/P stále možnost zakoupit jízdenku přímo ve vlaku od 
průvodčího a bez přirážky. Toto by mělo platit nejen u ČD, 
ale i u všech nových soukromých dopravců. 
 
Zdroj: Jan Šnyrych, SONS ČR, poznámka – uvádíme 
zkrácenou verzi, máte-li zájem o plné změní, kontaktujte 
nás, rádi vám ho zprostředkujeme.

 
 
 
 
 
 

mailto:asistence@oneticket.cz
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INFORMACE O AKCÍCH  
Na akce se hlaste od pondělí 2. března. 

 
10. 3. Orientální břišní tanec s Bárou Zárubovou 

Život je pohyb a pohyb vyjádřený tancem je jedním 
z těch nejkrásnějších. Jak už z názvu vyplývá, v břišním 
tanci jde především o pohyby břicha a pánve. Tato oblast je 
sídlem emocí, přirozenosti a plodnosti. Milé ženy, přijďte si 
tento strhující tanec prožít na vlastní kůži s profesionální 
orientální tanečnicí a lektorkou orientálních tanců Bárou 
Zárubovou. V ochutnávkové lekci se naučíte střípek 
ze základů orientálního tance. Velkou výhodou břišního 
tance je, že ho můžou tančit ženy jakéhokoli věku, výšky 
i váhy. 

A jaké jsou jeho zdravotní účinky? Posiluje nejen 
svalstvo pánve, beder, pánevního dna, ale také hrudníku a 
paží. Uvolňuje blokády a napětí v oblasti pánve, odstraňuje 
bolesti zad a páteře. Přispívá k rozpohybování kloubů. 
Upravuje držení těla. Napomáhá řešit menstruační potíže a 
neplodnost, také pomáhá překlenout období klimakteria. 
Má dobrý vliv na tvarování postavy, hlavně problémových 
ženských partií. Jaké další zdravotní přínosy a výhody 
tento tanec plný ženství přináší, vám Bára ráda prozradí. 
Přijďte rozhýbat svou pánev a objevit vlastní krásu a 
spontánnost, individualitu a tvořivost. Doporučujeme vzít 
si s sebou pití a pohodlné oblečení, ve kterém se vám bude 
dobře hýbat a budete se cítit žensky (dlouhá sukně nebo 
legíny s kratší sukní nebo volné kalhoty a nějaké tričko či 
tílko). Penízkové šátky si budete moct zapůjčit na místě. 
Kdo budete mít zájem přijít se jen podívat, jste také 
srdečně zváni.
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17. 3. Bezbariérové úpravy prostředí I. – teoretická část 
Vážení čtenáři, pokud se i vám někdy stalo, že jste 

narazili do neoznačených prosklených dveří či stěn 
zastávek, vešli do silnice, aniž byste si všimli předělu mezi 
chodníkem a vozovkou, nebo jste dlouho čekali na 
křižovatkách, než jste mohli přejít silnici, nebo jste si šlápli 
do dolíku v chodníku, zbystřete! Připravili jsme si pro vás 
dvoudílný, vzdělávací blok, který se bude zabývat 
bezbariérovými úpravami prostředí pro osoby se zrakovým 
postižením. První část se koná 17. 3. v 9 hodin a bude více 
teoreticky zaměřená. Ve druhé části bloku, která se 
s největší pravděpodobností uskuteční v úterý 5. května, si 
získané poznatky vyzkoušíme v praxi.   

Na první část jsme si pozvali odborníka v této 
problematice, pana Mgr. Viktora Dudra, který vás provede 
vzdělávací aktivitou na téma: Úpravy prostředí pro podporu 
samostatnosti a bezpečnosti pro osoby se zrakovým 
postižením. Na aktivitě se naučíte, jaké existují 
bezbariérové prvky a jaká pravidla s jejich využitím souvisí. 
Některé prvky si budete moci ohmatat a o dalších si 
vyslechnout informace, abyste měli komplexní představu o 
bezbariérových úpravách. Informace získáte též o 
příslušných předpisech, které se k této problematice 
vážou. Také se dozvíte možnosti, kam případné bariéry 
nahlásit, aby byla sjednána náprava. Stanete se tak 
hlavním a nejlepším kontrolorem bezbariérových úprav. 
Věříme, že pro vás bude tato aktivita velmi přínosná a 
přispěje k vašemu samostatnějšímu a bezpečnějšímu 
pohybu. Těšíme se na vás.
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31. 3.  Aromaterapie - péče o duši a tělo 
Vážení čtenáři, na konec března jsme pro vás připravili 

aktivitu na téma aromaterapie, a to s milým hostem Ing. 
Lenkou Rigovou. 

Možná si aromaterapii představujete jen jako 
prostředek k potěšení duše. Vůně éterických olejů, které se 
v aromaterapii používají, mají ale pozitivní vliv na psychiku, 
emoce i mysl. Psychika totiž ovlivňuje náš celkový 
zdravotní stav. Vůně může být jednou z cest, jak své tělo 
dostat do celkové pohody a rovnováhy. Psychosomatické 
účinky nejsou jedinou silou, které tyto vůně mají. Éterické 
oleje působí i antibakteriálně, posilují imunitu, dokáží 
uvolňovat svaly nebo zlepšovat stav pokožky. Umí si 
poradit s bolestmi nebo mírnit jiné nepříjemné neduhy.   
Přijďte si 31. 3. v 9 hodin vyzkoušet, jaké oleje jsou vhodné 
pro vás a vaše případné neduhy. Naučíte se, jak oleje 
používat, jak si připravit inhalaci, masáž či koupel pro 
zlepšení či udržení své fyzické i psychické pohody. Také se 
dozvíte, na co při výběru kvalitního oleje dávat pozor.
 
2. 4. Kafíčko s fotkami z plesu 

Chtěli jste se pobavit ve společnosti na našem plese a 
nemohli jste, nebo vám to nevyšlo? Nebo jste na plese byli 
a chcete si atmosféru připomenout? Opět tu pro vás máme 
výběr fotek z našeho jedenáctého plesu. Ples byl na téma 
„Ve dvou se to lépe táhne“. Přijďte nasát plesovou 
atmosféru a podívat se na šaty a kostýmy, ve kterých se 
přišli lidé pobavit.  Fotky budou k prohlédnutí na tabletech, 
na kterých se dají zvětšit, a rádi vám poskytneme k fotkám 
i komentář. Těšíme se na společné prohlížení. 
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 7. 4. Šikovné ruce – jarní králíčci 
Chcete si přivolat domů jaro? Nemusíte jarní dekorace 

kupovat, ale můžete si je sami vyrobit. Tentokrát budeme 
vyrábět jarního králíčka z bambulek. Vytvoříme dvě 
bambule v různé velikosti, jednu použijeme na tělo a 
druhou na hlavu. Dotvoříme oči z korálků a uši z filcu. 
Výroba je opravdu jednoduchá. Králíčka můžete použít jako 
dekoraci na okno, dveře nebo na velikonoční stůl. 

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

 
14. 4. Cyklovyjížďka dlouhá i krátká 

Příznivci cyklistiky a dvojkolistiky, pozor! I letos jsme 
pro vás připravili projekt se sérií cyklovyjížděk a 
cyklopobytem. Projekt „Jezdíme na dvojkolech 2020“ je 
realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu 
ze sbírky Světluška, a to ve výši 29 400 Kč. 

V polovině dubna nás tedy čeká první letošní 
cyklovyjížďka. Cyklopobyt nás čeká koncem srpna, a tak 
budeme mít dostatek času na pobyt natrénovat.  

Pro zdatné dvojkolisty, kteří v TyfloCentru Pardubice 
jezdí na dvojkole dlouhodobě, připravujeme cyklovyjížďky 
dlouhé, nicméně na základě poptávky některých z vás, 
jsme se rozhodli zařadit do jarního programu 
i cyklovyjížďky krátké, které budou organizovány v den 
dlouhé cyklovyjížďky, a to v odpoledních hodinách.  

 Na první dlouhou cyklovyjížďku tohoto roku se tedy 
můžete těšit 14. 4., kdy vyrazíme cca v 9:30 a vrátíme se 
cca v 11:30. Předpokládaná délka trasy je 30 km. Cena 
průvodcovské služby bude cca 120 Kč. 

Krátká cyklovyjížďka bude mít start ve 13 hodin, kdy 
se s návratem počítá cca ve 14 hodin. Předpokládaná délka 
trasy je 15 až 20 km. Cena průvodcovské služby bude cca 
60 Kč. 
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Obě cyklovyjížďky budou bez větších zastávek, tak si 
vezměte s sebou drobnou svačinu a pití. Na cyklovyjížďky 
mějte přilbu. Pokud přilbu nevlastníte, můžete si ji zapůjčit 
v TyfloCentru Pardubice. Na cyklovyjížďky se nahlaste co 
nejdříve, nejpozději však do 31. 3., abychom vám v případě 
potřeby mohli zajistit vodiče. Vodiče můžete mít i svého, 
musí však být v TyfloCentru Pardubice k této jízdě 
zaškolen.

  
 
 
 
28. 4. Pěškobusem po okolí – Vysoké Mýto 

Na první jarní pěškobus vyrazíme v úterý 28. 4. 
Pojedeme do Vysokého Mýta. Vysoké Mýto je město, které 
bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. jako jedno 
z obchodních středisek na hlavní spojnici Čech s Moravou. 
Projdeme si náměstí, zastavíme se u gotického chrámu 
svatého Vavřince a také uvidíme Choceňskou věž, 
Pražskou a Litomyšlskou bránu. Zároveň má Vysoké Mýto 
jedno české nej. Víte jaké? Tak to vám prozradíme až na 
místě. Procházka bude dlouhá cca 4 km a zakončíme ji 
obědem v restauraci. 

Sraz si dáme v 7:50 h v Pardubicích na vlakovém 
nádraží u odjezdu vlaků, odkud všichni společně vyrazíme 
vlakem R 885 Slovácký expres 8:07 do Vysokého Mýta 
s přestupem v Chocni. Sraz pro ty, kteří nepojedou 
z Pardubic, bude v 9:00 před budovou vlakové zastávky 
Vysoké Mýto - město.  Předpokládaný návrat je kolem 
14. hodiny, opět na vlakové nádraží v Pardubicích.  

Pokud se chcete účastnit pohodové vycházky, tak 
neváhejte a nahlaste se.  Potřebujete-li průvodcovskou 
službu, vezměte si svého průvodce, případně můžete 
zažádat o průvodcovskou službu v TyfloCentru Pardubice. 
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Předpokládaná délka poskytování služby je 150 minut, 
cena tedy 150 Kč, v případě občasné průvodcovské služby 
50 Kč. Těšíme se na vás.

 

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA 
 

Blíží se nám čas velikonoční, čas pečení velikonočního 
beránka, mazance a velikonoční nádivky. Velikonoční 
nádivku připravuje každý jiným způsobem. Někdo přidává 
uzené maso, někdo houby. Variací je nespočet. Co se 
přidává vždy, jsou zelené bylinky, nejčastěji kopřivy, které 
představují symbol jara. Nalaďte se na jaro i vy a 
vyzkoušejte inspirující recept Romana Vaňka, známého 
gurmeta a zakladatele Pražského kulinářského institutu. 
 
Celková doba přípravy je cca 80 minut. 
Ingredience: 
360 g veky 
60 g másla 
200 ml mléka 
4 vejce 
1,5 hrsti mladých kopřiv 
špetka muškátového oříšku 
100 ml smetany 
1 lžička soli 
pepř 
1 lžička másla na vymazání formy 
3 – 4 lžíce strouhanky na vysypání formy 
Postup přípravy: 
1. Veku nakrájíme na kostky a půlku dáme sušit do trouby 

vyhřáté na 130°C na 25 minut.  
2. Žloutky oddělíme od bílků, rozpustíme máslo. Vychladlé 

ho v misce metličkou smícháme se žloutky a mlékem a 
vlijeme do mísy na zbylou polovinu veky.  
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3. Z kopřiv otrháme lístky a vložíme je do vroucí osolené 
vody na dvě minuty. Poté je z horké vody vyjmeme a 
dáme je do misky s ledovou vodou. Jakmile kopřivy 
vystydnou, vymačkáme z nich vodu a nahrubo je 
posekáme.  

4. Přidáme je k namočené vece, ke které přidáme i veku 
suchou, špetku pepře a muškátového oříšku, sůl a 
smetanu. Vše důkladně promícháme.  

5. Bílky v míse osolíme a vyšleháme tuhý sníh, který 
vmícháme nadvakrát opatrně k vece.  

6. Formu na biskupský chlebíček vymažeme máslem a 
vysypeme strouhankou. Rozprostřeme do něj nádivku a 
pečeme v troubě rozehřáté na 140 stupňů 40 minut. 

 
PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 

POMŮCKY 
 

Nejen v chladných měsících, kdy je méně denního 
světla, se můžete věnovat stolním hrám. Rádi bychom vám 
představili dvě různé společenské hry.  

První z nich bude pro většinu asi známá, jedná se o 
šachy (celým označením šachy – M). Původ této deskové 
hry pro dvě osoby se nachází v Indii. Následně přes 
Perskou říši, kde ji nazývali šatrandž, pronikla v 15. století 
postupně do celé Evropy a s úpravou až do dnešní podoby. 
Ve hře se jedná o střetnutí dvou nepřátelských armád a 
figury se střídavě pohybují tahy dle pravidel této staré hry. 
Vítězem se stává ten, kdo protihráči zneškodní krále tahem 
mat, který již nejde odvrátit. Partii šachu rozhodují 
schopnosti a znalosti hráčů. Čtvercovou šachovnici 
s rozměry 35 krát 35 cm tvoří osm krát osm polí střídavě 
černých a bílých barev. Rozlišení polí je také reliéfní, kdy 
černé hrací pole je vyšší. Šachy jsou v dřevěném provedení 
a rozkládací šachovnici slouží jako kazeta na ukrytí figurek. 
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Každý hráč má 16 figur a proti soupeři se liší barvou 
černou a bílou, kdy černé figury mají hmatové rozlišení. 
Jedná se o krále, dámu, po dvou věžích, střelcích a jezdců 
a osm pěšáků. Stolní hra šachy – M stojí 1150 Kč. 

Jako druhou hru bychom vám rádi představili hru 
s názvem logik, která je také určena pro dva hráče. První 
hráč si vytvoří kombinaci barevných kolíčků (figurek), které 
jsou ukryté před protihráčem. Ten má za úkol zjistit barvy 
figurek a jejich postavení. Hráč stavějící kombinaci na 
uhodnutí napovídá protihráči černým a bílým kolíčkem 
(figurkou). Dává je do vedlejší řady otvorů, na které soupeř 
vidí nebo si je může osahat. Bílá barva znamená uhodnutí 
barvy, ale špatné umístění. Černá pak shodná barva i místo 
figurky. Soupeř pak ví, jak umístit další řadu barevných 
figurek, aby se přiblížil k cíli. Hra končí, když hráč uhodne 
barvu a polohu všech figurek, které byly před ním 
schované. Všechny barvy mají různý tvar, aby hra logik 
byla upravená pro úplně nevidomé hráče. Hra procvičuje 
především logické myšlení a představivost. Základním 
principem hry je logicky odvodit protihráčem postavenou 
řadu šesti kolíčků na základě sdělovaných informací. 
Můžete si ji zakoupit za 1050 Kč. Obě popsané stolní hry a 
další si lze pořídit v Tyfloprodejnách Praha a Olomouc.
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NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI V ROCE 
             2019 – 2020 

 
 
 

 
 
 
 

 
Awos s.r.o. 
Břetenář Jiří 
ČSOB Pojišťovna, a.s. 
Divadlo Exil 
Domov mládeže Rožkova 
Pardubice 
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 
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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