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TYFLOCENTRUM PARDUBICE, o.p.s. 
nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice 

tel.: 466 500 615 
e-mail: pardubice@tyflocentrum.cz 

www.tcpce.cz 
 
ÚŘEDNÍ HODINY: Pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
 Úterý 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

 Středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 
 Čtvrtek 8:00 – 12:00 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

PRACOVIŠTĚ CHRUDIM: 
Městský park 274, 537 01 Chrudim 

tel.: 469 623 368 
 
ÚŘEDNÍ HODINY: Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
 Čtvrtek 8:00 – 12:00 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
PRACOVIŠTĚ VYSOKÉ MÝTO: 

Plk. B. Kohouta 914, 566 31 Vysoké Mýto 
tel.: 774 415 173 

 
ÚŘEDNÍ HODINY: Čtvrtek 8:30 – 13:00 

 
 

 

mailto:pardubice@tyflocentrum.cz
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CO JE U NÁS NOVÉHO 
 
Děkujeme, že nám pomáháte tvořit Kukátko 

a přispíváte svými články. Abychom je mohli uveřejnit, je 
třeba nám je doručit do uzávěrky, která je pro následující 
Kukátko ve středu 10. června 2020.

 
 

AKTUÁLNÍ SITUACE V POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽEB V TYFLOCENTRU PARDUBICE 

 
Milí čtenáři Kukátka, především uživatelé služeb 

TyfloCentra Pardubice, zdravím vás v této, pro nás všechny 
netradiční, zvláštní době, kdy mnoho lidí tráví od poloviny 
března většinu času doma. V době, kdy byl v České 
republice, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru, vyhlášen nouzový stav a 
zákaz volného pohybu, se náš svět proměnil, a to téměř ze 
dne na den. Mnoho z nás tráví většinu času doma a kontakt 
se společností máme prostřednictvím televize, rádia či 
internetu. Ještě, že existují telefony a můžeme si se svými 
blízkými zavolat. 

Také pracovníci pardubického TyfloCentra, kterým se 
podmínky v práci změnily ze dne na den, se stali 
dočasnými pracovníky „call centra – TyfloCentrum 
Pardubice“. Díky změně systému práce jsme s vámi mohli 
zůstat téměř v každodenním kontaktu. Pevné linky 
z kanceláří máme přesměrované na mobilní telefony, takže 
se nám v úřední hodiny určitě dovoláte.   

Místo aktivit, na které jste docházeli k nám, plníte 
domácí úkoly z angličtiny, tréninku paměti či počítačů na 
dálku. Lektor učí na počítači a mobilních telefonech také na 
dálku. Těm z vás, kdo potřebují, tak nosíme domů nákupy 
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základních potravin a léků. Také jsou vám sdělovány 
po telefonu a zasílány  e-mailem informace o vývoji situace 
v ČR o nařízeních vlády aj. Díky pomoci občanského 
Sdružení Neratov a České pošty jsme vám mohli zdarma 
zaslat domů látkové roušky.   

Přestože má TyfloCentrum Pardubice omezený provoz, 
a dokonce z nařízení vlády má pozastavenou činnost 
poskytování sociálně aktivizační služby, tak všichni 
pracovníci pracují naplno. Proto se neváhejte na nás 
obracet se svými dotazy, potřebami. Pokud to bude 
v našich silách, tak vám rádi poradíme, pomůžeme či 
vyslechneme.  

S plným nasazením a myšlenkami na vás, čtenáře 
Kukátka, jsme pro vás připravili i toto číslo Kukátka. Byť je 
trochu netradiční. Netradiční je v tom, že nemá přílohu 
přehledu akcí „Kam jít“ na květen a červen, a to z toho 
důvodu, že v těchto měsících jsme se rozhodli, že 
skupinové aktivity ještě uskutečňovat nebudeme. O to více 
se můžete těšit na letní měsíce, kdy se již snad budeme 
moci s vámi setkávat. Pobyt na dvojkolech v srpnu zatím 
plánujeme tak, jak jsme vás informovali, a také podzimní 
pobyt v lázních Poděbrady. Výlet ČSOB, který se měl 
uskutečnit v červnu, jsme po dohodě s ČSOB, přesunuli na 
termín 18. – 19. září.  

Věříme, že tyto akce, na které se těšíte celý rok, 
budeme moci zrealizovat. Nevíme co nám budoucnost 
přinese, nicméně věřme, že se budeme moci k normálnímu 
životu vrátit co nejdříve, a tak se budeme moci znovu 
osobně potkávat. Do té doby dávejme na sebe všichni 
pozor, uchovejme dobrou mysl a zvládejme věci společně. 

I my na to nejsme sami. TyfloCentru Pardubice se 
nabízejí dobrovolníci či organizace, které nám pomáhají 
především v zásobování rouškami. Velmi důležitá je 
pro organizaci v této době spolupráce se Statutárním 
městem Pardubice, městem Chrudim a s Krajským úřadem 
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Pardubického kraje, kdy tyto instituce TyfloCentru 
Pardubice distribuují ochranné pomůcky.  

Radujme se tedy z drobností kolem sebe, ze sluníčka 
za oknem, z dobré kávy či kontaktu, byť telefonického, se 
svými blízkými nebo pracovníky TyfloCentra. Držme si 
palce a brzy na shledanou. A na závěr připomínáme, že 
pracovníci TyfloCentra jsou vám nadále k dispozici na 
telefonech či na e-mailu. Rádi vám poskytnou potřebné 
informace, pomohou s řešením situace či si rádi s vámi jen 
tak popovídají. V případě potřeby nás neváhejte 
kontaktovat. 
 

Za kolektiv pracovníků Dana Stoklasová, ředitelka 
TyfloCentra Pardubice, o.p.s.

PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PLES 
 

Ples TyfloCentra Pardubice se konal v Domě techniky 
v Pardubicích, 7. března 2020 od šesté hodiny večerní. 
Téma plesu bylo „Ve dvou se to lépe táhne“. Měli jsme 
hodně velké štěstí, že jsme to zvládli před tím, než pár dnů 
na to vláda vyhlásila nouzový stav. Jsem rád, protože ples 
se opravdu vydařil. Byla to pro mě šance shledat se se 
známými, které kvůli studiu v Praze přes týden 
nepotkávám. Víte, že i na plese může panovat rodinná 
atmosféra? Užil jsem si ho s vlastní rodinou i s tou, kterou 
tvoří lidé kolem TyfloCentra Pardubice. Vyvětral jsem hlavu 
a přišel na jiné myšlenky. 

Vždy mě překvapí, jak je možné, že na jednom plese se 
sejde tolik cen. Kolik dobrých lidí, dárců, je nám ochotno 
darovat pocit výhry. 

Ples nám zpříjemňovala už tradičně živá kapela. Moc 
se mi líbilo vystoupení tanečních párů ze Slatiňan (Taneční 
skupina STEP Domova sociálních služeb Slatiňany, pozn. 
red.). Aktivita „potmě“ mě v dobrém pobavila a překvapila. 
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Nečekal bych, že papírové kolo vydrží takovou zátěž. Po 
roce mě opět potěšili tanečníci (PS Hroch Pardubice a CTS 
Perfect Pardubice, pozn. red.). Přestože už před rokem byli 
výjimeční, dokázali nám, že umět lépe znamená nevzdávat 
se, pořád na sobě pracovat a mít rád to, co děláte. 

Jsem hodně společenský, a tak mám rád, když se něco 
děje a můžu se zapojit do dění.  Osobně jsem na plese cítil 
vřelé přijetí a sounáležitost s lidmi, které znám už léta. 

Když jsem se bavil s obsluhou na baru, pochopil jsem, 
že i místní personál nás rád vidí a pokládá nás za prima 
partu. To mě docela hřeje u srdce. Nejlepší je, že se tam 
s více než dvě stě lidmi cítíte jako doma s rodinou. Tak si 
říkám, jak to bylo pěkné, jak to rychle uteklo a jak moc rád 
se tam zase vrátím.

 
Martin Kadič, uživatel služeb TyfloCentra Pardubice 

 
ZAJÍMAVOSTI Z TRÉNINKU PAMĚTI 

 

Věděli jste, že stavba Tádž Mahal, jeden ze sedmi divů 
světa, mění svoji barvu od narůžovělé, mléčně bílé až po 
zlatou díky střídání světla slunečních paprsků či měsíce? 
Kolik znáte druhů brambor? V Čechách známe až 150 
druhů těchto plodin a celosvětově je známo až tisíc druhů. 
Dovedli byste napsat příběh z jednoslabičných slov tak, 
aby dával smysl? Řeknete „dolar, libra, rubl“ třikrát rychle 
za sebou, aniž byste se přeřekli? Kolik slov začínajících na 
písmeno M byste dokázali použít v jednom příběhu? 

Nebojte, nejde o chytáky. Podobnými cvičeními, 
vyhledáváním informací, zpracováváním textů a příběhů 
procvičujeme mozek na Tréninku paměti v TyfloCentru. Ne 
vždy jsou zadání lehká a často se nám „kouří z hlavy“, ale 
vždy se u toho nasmějeme a to je na závěr ta nejlepší 
relaxace.  
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Pro zajímavost vám přikládáme text „Moravská míle“, 
který jako domácí zadání vypracovala Majka Dundová. 
Účastníci Tréninku paměti si doma měli vypsat co nejvíce 
slov začínajících na písmeno M a z nich pak vypracovat 
alespoň trochu smysluplný text za použití co nejmenšího 
počtu slov s jiným počátečním písmenem. Představte si, že 
v povídce je použito 299 slov začínajících na písmeno M 
z celkových 317. Pouze 18 slov začíná na jiná písmena. 
 

Lenka Pilná 
 

MORAVSKÁ MÍLE 
 
Malé malebné moravské městečko mělo mezinárodní 
motoristický mítink “Moravská míle“. 
Motorkáři mířili na Moravu z mnoha míst. 
Milánský motorista Marcello Manini měl mohutnou modrou 
motorku. 
Maďarský matador měl motorku malinové metalízy. Malé 
množství motorkářů mělo mimo moderních mašin 
motoristickou maškarádu: mnohaleté manety, mopedy. 
Motoristé mířící na mítink míjeli muže, mládež motající, 
mašírující na Moravskou míli. 
Motorky měly místa mezi mantinely. Mechanici motající 
mezi motorkami měnili matky, matice, mazali motory. Myli 
mastná místa.  
Magistr, major Matyáš Mixa, milionový mecenáš Moravské 
míle, mával mávátkem. Mnozí mlkli.  
Motorky mručely mrum, mruuum. 
Major mocně mávl mávátkem. 
Motorky mizely mezi meandry Moravy a mýtinou, mostem 
mimo město. 
Milánský motorkář Marcello Manini minul most, mihl se 
mýtinou. Mlask. Morava mokřila Marcella i motorku, málem 
měl mrtvici, mrzl. 
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Místní motorkou manipulovali, měla možná mnoho 
metráků. Museli máknout. Mračící se Marcello mlčel. 
Místo mlklo. Mládež mizela mezi morušemi.  
Milan muchloval Milenu, myslel na milování. Mirek močil 
mezi malinami. Mimoděk mrkl k Martině. Měla mahagonové 
mikádo, melírovanou mikinu, medové manšestráky, modré 
mokasíny. Myslel: modelka. Moc Martinu miloval. 
Malá Madla matlala míč marastem. Madlina macecha, 
mohutná matrona, mrzutě mručela. Madla motala míčem, 
moment mířila. Mrskla míč. 
Macecha mrkla, modrý model měla mokrý. Make- up mizel, 
macecha modrala. Mlátila Madlu moc, moc. Měla motivaci. 
Madla mizela, měla monokl, modřiny.  Mnohé místní, 
metody Madliny macechy mrzely, mysleli si: mstivá mrcha. 
Místem se mihla mokrá myš. Macecha málem močila, moc 
mečela. Mžikem mazala mostem mimo mýtinu. 
Mezi morušemi Marek motal marihuanu, Marta mlaskala, 
mňam, marjánka. Marta mačkala Marka. Měla mžitky, 
merčila mihotavé malé motýli, možná moli. Mrkla, motýli 
mizeli. 
Madam Motyčková, místní majitelka Masny, myslela, že se 
milují. 
Mladíci  mocali medovinu, machrovali. Možná měli malou 
Makak. 
Mručení motorů mládež motivovalo, mířili k mantinelům. 
Metu Moravské míle minul mávající Mišo Mihály. Měl 
medaili. Místní mu mohutně mávali. 
Májový motoristický mítink Moravská míle je minulostí. 
Motorky míří magistrálou do motelu Mamba. 
Moravská míle je minulost. 
Moje motto: mnoho M. Majka 

 
 
 



 
 

10 

PŘÍBĚHY LIDÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
 
V roce 2008 se mi začal zhoršovat zrak. Během sedmi 

let (až do roku 2015) jsem prodělal šest operací a jednu 
injekci, od té doby mám zrak stabilizovaný.  
I přes prodělané operace jsem už nepřečetl běžné tištěné 
texty, neviděl jsem nerovnosti a překážky, a tak jsem začal 
chodit do města i na cesty s doprovodem. Zrakové 
postižení mě omezovalo a omezuje ve většině domácích 
činností (doma, v garáži, na zahradě). Bylo a je pro mě 
náročné říct si o pomoc, protože jsem byl doma zvyklý 
udělat si všechno sám.  

Když se mi zrak nenávratně zhoršil, tak manželka 
zjišťovala, kde bychom našli nějakou pomoc. Podařilo se 
nám zjistit, že existují organizace Tyfloservis a 
TyfloCentrum Pardubice. Postupně jsem začal s oběma 
organizacemi pracovat krůček po krůčku na tom, abych si 
dokázal poradit sám, byl i ve své situaci co nejvíce 
samostatný. Vyřídil jsem si příspěvky pro lidi se zrakovým 
postižením.  

Bylo mi doporučeno používat při chůzi bílou hůl, tu 
jsem zpočátku asi půl roku až rok odmítal. Bylo to pro mě 
nepředstavitelné.  Pomohl mi rozhovor se zaměstnankyní 
TC Pardubice, která si podobnou situací v minulosti sama 
prošla. Začal jsem tak bílou hůl postupně nosit v tašce, 
občas jsem ji mimo své známé prostředí vytáhl a postupně 
jsem se začal s holí sžívat tak, že jsem ji vytáhl i ve městě, 
kde žiju. Dnes už bych bez bílé hole nevyšel ani před bránu 
domu, znamená pro mě velkou pomoc. Dnes už navíc 
kamarádi a známí nemají zbytečné otázky, proč bílou hůl 
nosím, a berou mě takového, jaký jsem. 

Naučil jsem se psát na klávesnici všemi deseti, do té 
doby jsem nikdy do klávesnice neťukl. Díky tomu jsem si 
mohl zažádat o notebook s mluvícím programem, na 
kterém si samostatně hledám nové informace, zprávy, 
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počasí, zeměpisné informace a spoustu dalších věcí. Je to 
pro mě smysluplné využití volného času. Dozvěděl jsem se 
o dalších pomůckách pro lidi se zrakovým postižením, a 
tak jsem začal používat například hlasovou pomůcku 
Mluvík na měření teploty, zjišťování aktuálního času a dnů 
v týdnu. S pomocí „hladinky“ si sám zaliju kafe. Používám 
lupu na televizi, kamerovou lupu na čtení, mluvící 
glukometr a další pomůcky. Jsem rád, že díky těmto 
pomůckám jsem zas o krok dál a soběstačnější. Pro čtení 
používám lupu nebo poslouchám zvukové knihy. 
V domácích činnostech mi nejčastěji pomáhá rodina. 
Kromě toho jezdím s TyfloCentrem Pardubice na výlety, 
pobyty v Poděbradech, zajdu popovídat s lidmi na Kafíčka. 
Odreaguji se tak od obyčejných domácích činností, přijdu 
mezi lidi, pobavím se s ostatními a vím, že v tom nejsem 
sám.  

A co dalšího rád dělám? Rád odpočívám, sleduji 
v televizi různé sporty. Začal jsem cvičit na čerstvém 
vzduchu a do budoucna bych se cvičení rád věnoval, začal 
chodit víc na procházky, výlety. Prostě si zlepšit tělesnou 
kondici. 

 
Miloslav K., 72 let 

 
DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA  

 
TyfloCentrum Pardubice poskytuje dobrovolnickou 

službu již od roku 2012 v rámci akreditovaného programu 
Ministerstva vnitra. V letošním roce bude TyfloCentrum 
Pardubice opět žádat o prodloužení akreditace 
dobrovolnické služby na další čtyři roky. 

Realizace projektu „Dobrovolnický program 
TyfloCentra Pardubice“ je financována z prostředků 
Ministerstva vnitra, Pardubického kraje a Statutárního 
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města Pardubice. V současné době pomáhá v TyfloCentru 
Pardubice 20 dobrovolníků. Zajímavostí je, že tři z nich jsou 
sami lidé s těžkým zrakovým postižením.  

A s čím vším dobrovolníci v TyfloCentru Pardubice 
pomáhají? Možnosti jejich pomoci jsou pestré. Nejčastěji 
asistují uživatelům s těžkým zrakovým postižením: 
doprovází je při procházkách, při nákupech, 
při sportovních a kulturních aktivitách, popovídají si s nimi, 
předčítají jim dokumenty a časopisy, které si uživatelé sami 
nepřečtou. Také kompletují časopis Kukátko, namlouvají 
ho do zvukové podoby či vypomáhají během skupinových 
aktivit pro uživatele v TyfloCentru Pardubice. Například na 
Kafíčku, Kuželkách, Šikovných rukou apod. Pomáhají také 
s pracemi administrativního charakteru. Nápomocni jsou i 
při prezentačních akcích organizace. 

Za zmínku také stojí, že TyfloCentrum Pardubice se 
účastní pravidelných setkání zástupců dobrovolnických 
center Pardubického kraje, které probíhá přibližně dvakrát 
do roka. Rovněž se účastní jednou ročně Dne 
dobrovolnictví.  

V pondělí 9. prosince proběhl v Pardubicích 9. ročník 
galavečera oceňování dobrovolníků, neziskových 
organizací a společensky odpovědných firem 
v Pardubickém kraji. TyfloCentrum Pardubice nominovalo 
pro tento ročník dobrovolnici Jitku Procházkovou, která je 
TC Pardubice dobrovolnicí od března 2014, v současné 
době pomáhá paní s těžkým zrakovým postižením. Chodí 
spolu na procházky, popovídají si spolu o všem možném, o 
tom, co paní těší i trápí. Díky Jitce se může paní opět po 
letech projít na oblíbená místa, vnímat různé vůně, dotýkat 
se stromů, sdílet společně zálibu v květinách, bylinkách 
apod. Jak paní o Jitce říká: „Jitka je empatická, vždy mě 
psychicky pozvedne, Mám ji ráda. Je to anděl.“  

V rámci dobrovolnického programu firem nadále 
pokračuje spolupráce s ČSOB Pojišťovnou, a.s., kdy ČSOB 
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Pojišťovna připravila v roce 2019 pro uživatele služeb 
TyfloCentra Pardubice dva dvoudenní výlety. 
Na jednotlivých akcích se podílelo vždy přibližně 
20 dobrovolníků z řad zaměstnanců ČSOB Pojišťovny, a.s. 
a 20 uživatelů TyfloCentra Pardubice, o.p.s. Spolupráce 
s ČSOB nadále pokračuje, kdy pro rok 2020 je naplánován 
jeden výlet, a to na podzim. 

 
Milena Prskavcová, koordinátorka dobrovolníků 
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BEZBARIÉROVOST Z HLEDISKA OSOB SE 
ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

   
  
  
Problematikou bezbariérovosti se pardubické 
TyfloCentrum zabývá od svého vzniku. I v roce 2020 nadále 
pokračuje v realizaci projektu „Bezbariérovost z hlediska 
osob se zrakovým postižením“. Tento projekt je realizován 
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj a za podpory Statutárního 
města Pardubice. Jeho cílem je aktivně se podílet 
na prevenci vzniku architektonických a informačních bariér 
z hlediska osob se zrakovým postižením. V případě již 
vzniklých bariér se podílet na jejich odstraňování a 
zmírňování.  
  Konzultant v bezbariérovosti spolupracuje 
s veřejnoprávními i soukromoprávními organizacemi.  
V rámci projektu dochází k aktivnímu mapování 
konkrétních architektonických či informačních bariér a dále 
pak ke sjednání nápravy. Výše uvedené aktivity jsou 
realizovány na celém území Pardubického kraje. Jedná 
se o poskytnutí konzultací v oblasti akustických zvukových 
majáčků, ozvučení městské hromadné dopravy, 
bezbariérových úprav přechodů či v oblasti různých 
stavebních úprav na veřejných místech aj. V uplynulém 
roce se jednalo např. o konzultace k neopravenému úseku 
umělé vodicí linie v křižovatce ulic Palackého a Hlaváčova, 
v oblasti přednádraží, v oblasti inteligentního řízení 
světlené signalizace aj. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. 
nadále spolupracovalo s Dopravním podnikem města 
Pardubice při kontrole funkčnosti majáků ve vozech 
hromadné dopravy, kontroly ozvučení městské hromadné 
dopravy probíhaly i ve městě Chrudimi. Kontroly a 
konzultace k bezbariérovosti probíhaly i v dalších městech 
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Pardubického kraje.  Při kontrole funkčnosti zařízení je 
postupováno dle metodik TyfloCentra Pardubice, kdy 
metodiky jsou průběžně aktualizovány a ověřovány v praxi. 
Pozornost je věnována i kontrolám „klapáků“ na 
přechodech a orientačních zvukových majáčků na 
budovách. 
  Řešeny jsou také jednotlivé podněty uživatelů. Zjistili 
jste nefunkčnost jakéhokoliv prvku? Neklape klapák 
na přechodu pro chodce? Nemluví maják na úřadě, poště či 
na nádraží? Zaznamenali jste rozbitou vodicí linii, chybějící 
popis v bodovém písmu na nástupišti aj.? Pomozte 
pohlídat funkčnost již nainstalovaných zařízení, prvků či 
vytipovat nová místa, kde by byla úprava potřebná. 
V případě zjištění nefunkčnosti kontaktujte prosím 
TyfloCentrum Pardubice na telefonu 466 500 615, napište e-
mail na dostalova@tcpce.cz 
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KŘÍŽOVKA 
 
Milí čtenáři, připravili jsme pro vás křížovku, která vás 

přenese do míst, které jsme v rámci výletů či pěškobusů 
s pardubickým TyfloCentrem navštívili.  

Jednotlivé otázky budou směřované do oblasti 
východních Čech. Na výletech jsme se seznámili s různými 
věcmi, osobami nebo budovami. Právě ty budou součástí 
křížovky. V tajence křížovky naleznete odpověď na otázku, 
jaký stavební sloh je spojován se 14. stoletím? Několik 
staveb, které byly v tomto slohu postaveny, jsme navštívili. 
 
1. Cestou k Jiráskovým sadům, které jsou na soutoku řek 

Labe a Orlice v Hradci Králové, jsme míjeli Hučák. Co to 
je? celkově deset písmen, do tajenky šesté písmeno  

2. Jaký je název kavárny ve Vysokém Mýtě, kde se střetává 
svět handicapovaných a zdravých lidí? osm písmen, 
čtvrté písmeno  

3. Označení průchodu pro pěší, který je součástí 
městského opevnění v Chrudimi? šest písmen, páté 
písmeno  

4. Ve Státním okresním archivu Chrudim, jsme viděli 
plastické grafické znamení připevněné k písemnosti, 
které potvrzuje pravost dokumentu. Jak se nazývá? pět 
písmen, čtvrté písmeno  

5. Jak se nazývá léčebné zařízení, které na počátku 
18. století založil hrabě František Antonín Špork? osm 
písmen, třetí písmeno  

6. Jak se nazývá rozhledna na Čertově skalce západně od 
Slatiňan ve tvaru trojbokého jehlanu s vnitřním točitým 
schodištěm? čtyři písmena, čtvrté písmeno  

7. Jaké je křestní jméno významného stavitele železničních 
tratí,  jehož socha je umístěna před hlavním nádražím v 
Pardubicích? tři písmena, třetí písmeno  
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8. Železniční křižovatkou, z níž můžete vlakem vyrazit do 
Prahy, Olomouce, Broumova a Litomyšle je město…..? 
pět písmen, třetí písmeno 

9. Která řeka teče z Kuksu do Jaroměře? čtyři písmena, 
čtvrté písmeno 
 

 

1.            

2.            

3.            

4.          

5.            

6.           

7.            

8.           

9.          

 

 
SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

  
Toto sociálně právní poradenství je trochu netradiční. 

Přemýšleli jsme, jaké z aktuálních informací zde uvést. 
Informací je však hodně.  

Z oblasti aktuálního fungování úřadů, pošt a dalších 
institucích. Je také mnoho legislativních novinek 
souvisejících se současnou situací – zavřením mnohých 
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podnikatelských činností, péčí o děti, které nemohou do 
školy aj.  

Existuje řada organizací, které v dnešní době pomáhají 
v mnoha životních oblastech a poskytují konzultace 
po telefonu z různých oblastí. Poskytují též osobní i 
materiální (finanční) pomoc lidem, kteří to potřebují. Také 
obce zřídily různé telefonní linky zaměřující se na pomoc 
v této situaci.  

Není zde možné vyjmenovat vše. I proto neuvádíme 
žádné konkrétní informace a odkazy. S většinou z vás, 
uživatelů služeb, jsme ve spojení, a pokud potřebujete 
zprostředkovat nějakou informaci či kontakt, tak to řešíme 
individuálně.  

Pokud tedy řešíte nějakou situaci a potřebujete 
poradit, obraťte se na nás, rádi s vámi situaci probereme a 
poskytneme vám potřebné informace a kontakty.

DOMÁCÍ PEČIVO 
 
Dnes víc než kdy jindy oceníte dobré domácí pečivo. 

Navíc lákavě voňavé, křupavé, čerstvě upečené. Taky už se 
vám sbíhají sliny? Pojďte si vyzkoušet jednoduchý recept 
na domácí housky. Z těsta můžete dělat i rohlíky, kaiserky, 
velmi jednoduché spirálky, vývrtky nebo slané bulky 
k polévce a další nádhery.  

 
 
Množství: 19 malých nebo 14 - 15 velkých housek. 
Celková doba přípravy: cca 160 – 180 min (včetně kynutí a 
pečení) 
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Ingredience: 
500 g hladké pšeničné mouky 
275 g vody 
55 g změklého sádla 
15 g čerstvého droždí (6 g instantního) 
11 g soli 
mák nebo kmín na posyp 
 
Pozn.: Pokud nahradíte sádlo máslem a vodu mlékem, 
získáte o něco bohatší máslové houstičky. Pokud budete 
dávat instantní droždí, rozmíchejte ho nejprve s moukou a 
solí, pak teprve přidejte ostatní ingredience. 
 
Postup přípravy: 
1. Mouku a sůl dejte do mísy a promíchejte. Uprostřed 
udělejte důlek. Přidejte polovinu vlažné vody, rozdrobené 
droždí a rozmíchejte s částí mouky na řídké těstíčko. 
Zakryjte a nechte vzejít kvásek. Stačí 20 až 30 minut. Pro ty 
z vás, co to uvidíte, je možné vidět v kvásku bublinky. 
2. Přidejte zbylou vlažnou vodu a změklé sádlo. Hnětejte 
v robotu s hnětacím hákem asi 10 minut. Těsto zakryjte a 
nechte kynout 60 až 90 minut, dokud neznásobí objem. 
3. Vykynuté těsto pěstí smáčkněte a s pomocí váhy 
rozdělte na jednotlivé dílky těsta. Buď 45 g pro malé 
pletýnky, nebo 60 g pro velké housky. Každý díl pak 
vytvarujte podle návodu níže. 
4. Upletené housky dejte na nepřilnavý plech nebo na 
klasický plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi 
alespoň pěticentimetrové rozestupy. Postříkejte je 
rozprašovačem s vodou. V téhle chvíli je můžete posypat 
trochou máku nebo kmínu. Housky zakryjte a nechte 
dokynout na 20 až 30 minut. Mezitím si rozehřejte troubu na 
230 °C nebo při pečení horkovzduchem na asi 220 °C. U 
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horkovzduchu je výhoda, že můžete péct oba plechy 
najednou. 
5. Dokynuté housky vložte do trouby a pečte asi 10 minut 
krásně dozlatova. Po upečení je přeneste na mřížku, aby 
zespoda mohla odcházet pára a nechte vychladnout. 
Nejlepší housky jsou čerstvé. Pokud chcete housky 
uchovat déle, nechte je zmrazit. 
6. Video návod k tomuto receptu společně s video 
návodem na pletení z jednoho pramene naleznete na: 
https://recepty.cuketka.cz/housky/ , je však bez hlasového 
komentáře. 
 
Návod na pletení housky ze tří pramenů: 
1. Celé vypracované těsto rozkrojte na čtvrtiny. Každou 
pak rozválejte na podlouhlý obdélník, který příčně 
rozkrájejte na tři díly. Celkem vám vznikne 12 dílů, tedy 12 
pletýnek. 
2. Každý z dílů nařízněte odspodu nahoru, jako byste 
chtěli vytvořit tyčinky z těsta, ale nedokrojte úplně. 
Zapleťte jako copánek. Při dalším kynutí se tvar spojí, 
zakulatí a nikdo nepozná, že jste začínali s hranatým 
obdélníkem. 
3. Nebo můžete pletýnky splést ze tří vyválených 
pramenů, přiděláte si však trochu práce. 
 
 
 
Návod na jednoduché spirálky: 
1. Těsto rozdělte na 12 dílů. Každý pak rozválejte na 25 
cm dlouhého hada.  
2. Stočte do spirály stejně jako vinnou klobásu. 
 
Pečivo máme. Ještě by to chtělo dobrou pomazánku, 
nemyslíte? Můžete zkusit tuto jarní variantu. 

 

https://recepty.cuketka.cz/housky/
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TVAROHOVÁ POMAZÁNKA S JARNÍ CIBULKOU 
 
Doba přípravy: cca 10 minut 
 
Ingredience: 
1 měkký tvaroh, nejlépe plnotučný 
20 g změklého másla (nemusí být) 
jarní cibulka dle chuti (cca 2 – 4 ks) 
mletá sladká paprika 
sůl 
pepř 
 
Postup přípravy: 
1. V misce rozmícháme dohladka tvaroh s máslem. 
2. Přidáme očištěnou a nadrobno nakrájenou jarní 
cibulku s natí, špetku soli, pepře a mleté papriky. Vše 
zamícháme. 

 
ŘEDKVIČKOVÁ POMAZÁNKA 

 
Celková doba přípravy: cca 20 minut 
 
Ingredience: 
1 svazek ředkviček 
1 cibule 
plátek másla (asi 10 g) 
4 lžíce smetany 
1 balíček tofu dle chuti (přírodní, s bylinkami, uzené) 
sůl, pepř 
 
Postup přípravy: 
1. Na másle zpěníme oloupanou a nadrobno nakrájenou 

cibuli. 
2. Ředkvičky omyjeme, odkrojíme nať a kořínky, 
nastrouháme nahrubo. Přidáme ke zpěněné cibuli. 
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Osolíme, opepříme a krátce orestujeme. Necháme 
vychladnout. 
3. Mezitím si tofu nastrouháme najemno. Přidáme 
vychladlou cibuli s ředkvičkami. 
4. Přidáme smetanu a promícháme. 
 
Zdroj: www.cuketka.cz, www.kucharkaprodceru.cz, 
www.nejrecept.cz  

 
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM KOMPENZAČNÍ 
POMŮCKY 

 
Každý z nás by chtěl vědět aktuální čas, aby se podle 

něho mohl řídit. Pro lidi se zrakovým postižením existují 
různé možnosti, jak čas zjistit. Můžete ho zjistit například 
na svém mobilním telefonu či na svém počítači. Pro mnoho 
z nás je však mnohem pohodlnější a pohotovější nosit na 
ruce hodinky. Hodinky lze použít buď hmatové, nebo 
hodinky kontrastní s velkými ručičkami nebo hodinky 
s hlasovým výstupem, které mluví. V tomto čísle Kukátka 
bychom vám rádi představili tři typy hodinek česky 
mluvících.   

Začneme kompenzační pomůckou hodinky česky 
mluvící. Jedná se o náramkové hodinky z umělé hmoty 
černé barvy a ciferníkem s displejem o průměru 40 mm. 
Ovládají se pomocí tlačítek, kdy jsou umístěny vždy dvě na 
obou stranách přístroje. Pomocí nich můžete zjistit aktuální 
čas, nastavit budík atd. Čísla mají na šedém podkladu 
displeje černou barvu a velikost 6 mm. Hodinky česky 
mluvící si můžete zakoupit za 700 Kč.  

Dalšími hodinkami, které vám představíme, jsou 
hodinky česky mluvící kombinované. Kombinované proto, 
že mluví a zároveň mají i velký přehledný ciferník a mohou 

http://www.cuketka.cz/
http://www.kucharkaprodceru.cz/
http://www.nejrecept.cz/
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je využít lidé se zbytky zraku. Obdobně jako předchozí typ 
mají čtyři tlačítka po obou stranách hodinek a po stisknutí 
vpravo nahoře oznámí aktuální čas a dál lze nastavit 
oznámení celé hodiny nebo budíku. Lidé se zbytkem zraku 
mají možnost podívat se na ciferník o průměru 35 mm, 
ciferník je bílé barvy, ručičky hodinek jsou černé a silnější.  
Tyto hodinky jsou vyrobeny z kovového materiálu a můžete 
si je pořídit za cenu 2300 Kč, je možné žádat o příspěvek na 
kompenzační pomůcku.   

Posledním typem hodinek jsou hodinky česky mluvící 
přívěšek. Jedná se o hodiny obdélníkového tvaru a na 
šňůrku, která je součástí balení. Hodinky se mohou zavěsit 
na krk. Hlavní předností je snadná obsluha a možnost 
přiložení si pomůcky k uchu a lépe tak slyšet čas 
v kvalitním českém jazyce. Výhodou je možnost nastavení 
tří stupňů hlasitosti. Ovládá se jednoduše pomocí tří 
tlačítek a nabízí 20 funkcí. Například aktuální čas, datum, 
stopky, minutník, lunární kalendář a další. Velikost hodin je 
115x30x15 mm, hmotnost 65 g včetně dvou alkalických 
baterií 1,5 V AAA Micro. Kompenzační pomůcka stojí 
2600 Kč a lze žádat o příspěvek na pořízení kompenzační 
pomůcky na příslušném úřadu práce. Všechny uvedené 
typy hodinek můžete zakoupit v prodejnách tyflopomůcek 
v Praze a Olomouci. 
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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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