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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

období léta je již minulostí a stojíme na prahu nového ročního období – podzimu. První číslo občasníku 
ZDRAVÍnek vás informuje o námi poskytovaných službách a činnostech Centra, o změnách cestování po 
železnici od 1.9.2018 a lednovém navýšení starobních důchodů. Dozvíte se, jak si můžete trénovat paměť a 
rozvíjet slovní zásobu.  

Poradíme, jak načerpat na podzim vitamíny, které tělu chybí. V rubrice věnované receptům si z pohodlí vašeho 
domova můžete vyzkoušet uvařit podle jednoduchých receptů. Jako typ na výlet pro vás máme Peklo Čertovinu 
a kostel Neratov. 

Závěr je věnován poděkování nadacím a donátorům, kteří v uplynulém období podpořili naši činnost. 

 

 

 

 

 

 

Přejeme vám krásné podzimní 
dny a zajímavé čtení.

Tým Centra

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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Najdete nás na pracovištích v Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí 

                 Pracoviště Pardubice 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického 
kraje, o.p.s. 

Bělehradská 389, 530 09 Pardubice – Polabiny 
telefon: 466 335 630 
web: www.czp-pk.cz 

 
 

        Pracovníci 
Hana Jarošová – vedoucí Centra Pardubice a Chrudim 
telefon: 775 693 987 
email:  hana.jarosova@czp-pk.cz 

 
Denisa Křivková, Bc. – sociální pracovnice  Narcisa Jelínková, Bc. – sociální pracovnice 
telefon: 775 693 986     telefon: 775 693 984 
email:  denisa.krivkova@czp-pk.cz    email:  narcisa.jelinkova@czp-pk.cz 
 

Pracoviště Chrudim 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického 
kraje, o.p.s. 

Revoluční 594, 537 01 Chrudim 
telefon: 469 620 320 
web: www.czp-pk.cz 

 

       Pracovníci 
Naděžda Medková, Bc. – sociální pracovnice           Iveta Trojanová - pracovnice v sociálních službách 
telefon: 775 693 982             telefon: 775 693 988   
email:  nadezda.medkova@czp-pk.cz                      email:  iveta.trojanova@czp-pk.cz        

 

        Pracoviště Ústí nad Orlicí 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického 
kraje, o.p.s. 

Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí 
telefon: 469 620 320 
web: www.czp-pk.cz 

Pracovníci 
 

Eva Jiřincová – vedoucí Centra Ústí nad Orlicí  Barbara Mejdrová, DiS. – sociální pracovnice 
telefon: 775 693 985     telefon: 775 693 983 
email:  eva.jirincova@czp-pk.cz   email:  barbara.mejdrova@czp-pk.cz 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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Poslání a cíle 

Posláním Centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do 
společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně 
postižené občany a seniory. 

Cílem je poskytovat individuální pomoc osobám se zdravotním postižením při zmírňování a překonávání potíží 
a překážek, které musí překonávat v důsledku svého zdravotního postižení. Centrum podporuje integraci těchto 
osob tak, aby měly možnost nezávisle žít ve svém přirozeném prostředí a mohly se plnohodnotně zapojit do 
běžného života. 
 
Cílová skupina 
Zdravotně postižené osoby a senioři. 
 
Popis služeb 
Odborné sociální poradenství je poskytováno osobám se zdravotním postižením a seniorům 
v Pardubickém kraji. V rámci poradenství pracovníci Centra přispívají k řešení nepříznivé životní nebo sociální 
situace uživatele služby. (bydlení, dávky, příspěvky, pracovní uplatnění, zprostředkování navazujících služeb- 
aktivizační služby, pečovatelská služba, psycholog, atd., pomoc a podpora při sepisování námitek, stížností a 
odvolání, oblast rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – jaké typy pomůcek existují, jaké jsou pro daného 
uživatele nejvhodnější, kde si může pomůcku zapůjčit, případně, jak si obstarat pomůcku vlastní). 
 
Osobní asistence je určena pro zdravotně postižené občany a děti a to do MŠ, základních a speciálních škol, 
středních škol a do domácností podle individuálních potřeb uživatelů. Služba je zajišťována kvalifikovanými 
osobními asistenty a je poskytována bez časového omezení.  

 
Aktuální ceník služby osobní asistence 

Asistence pro děti do 18 let věku: 
Pracovní dny                           Soboty, neděle a svátky 

od 6:00 do 18:00              60,- / hod                                       120,- / hod 
od 18:00 do 6:00            120,- / hod                                       120,-/ hod 

Asistence pro dospělé: 
Pracovní dny                             Soboty, neděle a svátky 

od 6:00 do 18:00            70,- / hod                                         130,- / hod 
od 18:00 do 6:00          130,- / hod                                         130,-/ hod 

 
Sociální rehabilitace je služba, která podporuje dovednosti, schopnosti a zájmy, posiluje návyky tak, aby 
uživatelé dosahovali samostatnosti, nezávislosti, soběstačnosti a mohli plnohodnotně žít. 
POSKYTOVANÉ ČINNOSTI služby sociální rehabilitace: 
1. Nácvik dovedností zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 
začleňování: 

• nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů (pračka, mikrovlnná trouba, televize, lednička apod.); 
• nácvik péče o domácnost (péče o oděvy, úklid, chod domácnosti apod.); 
• nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti (přebalování, ošacení, stravovací návyky apod.); 
• nácvik samostatného pohybu (v bytě, ve venkovním prostoru); 
• nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (nácvik vlastnoručního podpisu, při vyplňování 

formulářů či jiných dokumentů) 
2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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• doprovody (do školy, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity apod.); 
• nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky; 
• nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru (psaní životopisu, 

motivačního dopisu, vyhledávání zaměstnání apod.); 
• nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi (telefonování, psaní dopisů, e-mailů, 

internetu); 
• nácvik základů znakového jazyka (pracoviště Ústí nad Orlicí). 

3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 
• internetová učebna - školení na PC 
• Klubíček - pravidelné setkávání osob se zdravotním postižením a seniorů (pracoviště Pardubice a 

Chrudim). 
4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

• podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; 
• informační servis a zprostředkování dalších služeb. 

 
 
Půjčovny kompenzačních pomůcek 
 
V Centru Pardubice a Chrudim půjčujeme pomůcky určené 
dospělým osobám. K zapůjčení jsou k dispozici různé typy chodítek, 
mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, sedačky na vanu a do 
sprchy, dále polohovací lůžka, servírovací stolky, antidekubitní matrace 
a rehabilitační šlapadla. 
 
Provozní doba Pardubice: Pondělí - Pátek dle předchozí domluvy 
Kontaktní osoby:  
Bc. Denisa Křivková, tel.: 775 693 986 
Hana Jarošová, tel.: 775 693 987 
Provozní doba Chrudim: Pondělí - Pátek dle předchozí domluvy 
Kontaktní osoba: Bc. Naděžda Medková, tel.: 775 693 982 
 
V Centru Ústí nad Orlicí nabízíme k zapůjčení dětské pomůcky. 
K dispozici máme dva mechanické vozíky, autosedačku, berle, chodítka, 
dětské kolo, dětskou podpůrnou hrazdu a dětskou mobilní sedačku. 
Provozní doba: Pondělí - Pátek dle předchozí domluvy 
Kontaktní osoby: 
Eva Jiřincová, tel.: 775 693 985  
Barbara Mejdrová, DiS., tel.: 775 693 983  

 

 

 

Zápůjční doba pomůcky není omezena. Pomůcku si můžete zapůjčit dle své potřeby a bez čekání. 

Podmínkou zápůjčky je platný občanský průkaz a zaplacení měsíčního poplatku. 
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Cestování vlakem od 1.9.2018  

Od 1. 9. 2018 je zavedena nová kategorie cestujících v ČR, a to 
"Cestující 65+". Této skupině cestujících bude od 1. 9. 2018 
poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové 
třídě.  

Cenový Výměr MF nemyslí na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod, a ještě nedosáhli věku 65 let. České 
dráhy se těmto cestujícím rozhodly poskytnout slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu 
pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného.  

Zde je citace z tarifu, kde je vše vysvětleno: 

 „140. 3. Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let, kteří pobírají důchod starobní nebo invalidní pro 
invaliditu 3. stupně nebo osoby ve věku 60–65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod. 

140. 3. 1. Žadatel mladší 65 let (do dne, který předchází dni 65. narozenin) je povinen při podání žádosti předložit 
navíc Rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Rozhodnutí o změně důchodu / Oznámení o hromadné úpravě důchodů 
nebo ústřižku poštovní poukázky Důchody – výplatní doklad, ne staršího než jeden měsíc, nebo potvrzení o 
pobírání důchodu. 

140. 3. 1. 1. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené 
potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce“. 

Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky.  

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 
http://www.helpnet.cz/aktualne/jak-je-se-slevami-pri-cestovani-po-zeleznici 

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=786&tbm=isch&sa=1&ei=R1ubW6zvG8fGwAK07ZeQDg&q=D%C5%AEC
HODCE+VE+VLAKU&oq=D%C5%AECHODCE+VE+VLAKU&gs_l=img.3...4348.7298.0.7542.17.14.0.3.3.0.92.1085.14.14.0
....0...1c.1.64.img..0.10.587...0j0i5i30k1j0i24k1.0.X_9WPdNIH6w#imgrc=dD49yt04ml0PkM: 

ZDRAVÍnek informuje 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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Od ledna 2019 dojde k navýšení základní výměry důchodů 
 
Od nového roku přesáhne průměrný důchod částku 13 200 korun.  

Celkové navýšení pro rok 2019 je 7,3 %, což je výrazně nad limitem 2,7 %. Základní výměra důchodů se navýší 
u všech důchodů stejně, konkrétně o 570 korun na hodnotu 3270 korun. Procentní výměry důchodů, které jsou u 
jednotlivých příjemců důchodů rozdílné, budou všem příjemcům navýšeny o 3,4 %.  

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové dojde k mimořádnému navýšení základní výměry 
důchodů a díky tomu bude valorizace od ledna o 300 korun vyšší, než kdyby byla určena jen ze statistických 
údajů jako každý jiný rok. Průměrný starobní důchod, který byl v polovině roku 12 386 korun, bude navýšen o 
900 korun a přesáhne tak 13200 korun. Ministryně také uvedla, že je důležité, aby v období rychlého růstu mezd 
měli z hospodářského růstu odpovídající užitek i lidé, kteří svojí celoživotní prací budovali naši ekonomiku.  

 

 

 

 

Zdroje:  http://www.seniorclub.cz/?q=node/267 

https://www.google.com/search?q=d%C5%AFchodce+s+p%C4%9Bnezi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS_
LjmgbrdAhWNmIsKHQcsBa4Q_AUICigB&biw=1440&bih=786#imgrc=xg8jSl73Y2vZ2M: 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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Trénujte si paměť 

 
Publikace od autorky Jitky Suché nabízí praktické návody k pravidelnému 
procvičování mozkové činnosti. Úkoly jsou rozděleny do jednotlivých 
kapitol. Jedná se o úlohy na procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, 
slovní zásoby, koncentrace pozornosti, prostorového plošného myšlení a 
představivosti, logického myšlení a myšlení v souvislostech. Kniha 
předkládá úlohy na různém stupni náročnosti. Správné řešení si můžete 
zkontrolovat v klíči. Knihu ocení i profesionální trenéři paměti, 
ergoterapeuti, aktivizační pracovníci, zástupci podobných profesí v oblasti 
zdravotnictví a sociální péče a každý, kdo chce poznat různé paměťové 
techniky a uchovat si svůj mozek co nejdéle svěží.  
 
 
 
 
 

Trénujte si slovní zásobu 

 

 

Kniha obsahuje různá cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby. 
Cvičením si procvičíte paměť, koncentraci, kreativitu (pravou mozkovou 
hemisféru), logické myšlení (levá mozková hemisféra), jazykový cit, 
schopnosti vyjádření v psaném i ústním projevu.  

 

Součástí knihy je klíč s řešeními všech úloh.  

 
 
 

 
 
Zdroje: https://www.megaknihy.cz/romany-beletrie/215245-
trenujtesipamet.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpFMU1qUTFNakUxTWpRMQ==&utm_pab=0&matchtype=&network=g&
device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=1o2&campaignid=193922770&a
dgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-
436851164394&loc_physical_ms=1003834&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=EAIaIQobChMIl9unz4K63QIVB5Sy
Ch0pTAR_EAQYAiABEgK42PD_BwE 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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Vitamíny, které tělu na podzim chybí: 
 

Vitamin A  
Najdeme ho v mrkvi, rajčatech, brokolici, špenátu, játrech nebo v některém ovoci, 
třeba v meruňkách. Z bylin se vyskytuje v rakytníku, listech kopřivy, šťovíku či 
smetánce. Vitamin A kromě zraku posiluje i náš imunitní systém. 

 
Vitamin B 

Vitamin B obsahují sýry, ořechy, maso, vejce, brambory. Imunitě prospívá zejména vitamín 
B6, který také působí příznivě na paměť a pomáhá při revma. Mnoho je ho v rakytníku, ale 
i v černém bezu.  

 
Vitamin C 

Měli bychom jíst citrusy, kiwi, papriku nebo kysané zelí. Můžete také vsadit na 
bylinkářův tip – rakytník řešetlákový! „Oranžové bobule rakytníku obsahují dokonce 
10x víc vitaminu C než pomeranč“.  

 
 

Vitamin D 
Zdrojem tohoto vitaminu je sluneční záření. To je nyní slabé, a proto jsme více 
nemocní. Je obsažen v tučných rybách (losos, sardinky, ústřice či krevety. Vitamin 
D obsahuje i hlíva.  

 
Vitamin E 

Najdete ho v másle, mléce, sóje, mandlích, burských oříšcích, v oleji z pšeničných 
klíčku a také olivovém a slunečnicovém oleji. Větší množství vitaminu E je v 
petrželové nati. Vitamin E je důležitý antioxidant, má pozitivní vliv na naši 
obranyschopnost a zlepšuje kardiovaskulární systém organismu. 

 
Zdroje: http://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/352918/doplnte-

vitaminy-ktere-na-podzim-chybi-telo-bude-jako-v-bavlnce.html 
 
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=786&tbm=isch&sa=1&ei=vxmyW6nWAsL4wAKi1464Bg&q=M%C3%81SL
O&oq=M%C3%81SLO&gs_l=img.3..0l10.10967.11748.0.11988.5.5.0.0.0.0.186.619.2j3.5.0....0...1c.1.64.img..0.5.616...0i67k1.0.a
UW_73eYog0#imgrc=zBjoUQ14dvFewM: 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  

ZDRAVÍnek pro zdraví 
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1) Který herec ztvárnil v Krkonošských pohádkách Krakonoše? 
a) František Peterka 
b)       Václav Satoranský 
c) Ilja Prachař 
d)      Ondřej Vetchý 
 
2) Překrásný večerníček O Maxipsu Fíkovi výborně namluvil pan: 
a)       Dvořák 
b)       Nárožný 
c)       Prachař 
d)       Lábus 
 
3) Hlavní hrdina Čapkova románu bílá nemoc se jmenuje doktor: 
a)       Watson 
b)       Linden 
c)       Galén 
d)       Móric 
 
4) Kdo v našich skvělých autorů dostal Nobelovu cenu za literaturu? 
a)       Jan Skácel 
b)       František Hrubín 
c)       Jaroslav Vrchlický 
d)       Jaroslav Seifert 
 
5) Ve kterém díle autora chlapecké literatury Jaroslava Foglara vystupují Červenáček, Rychlonožka, 
Jindra Hojer, Jarek Metelka a Mirek Dušín? 
a)       Boj o první místo 
b)       Hoši od Bobří řeky 
c)       Chata v jezerní kotlině 
d)       Rychlé šípy 
 
6) Toto město se díky těžbě stříbra stalo na dlouhý čas po Praze druhým nejdůležitějším a největším 
městem v Čechách. Mezi jeho významné památky patří Vlašský dvůr, ve kterém se razily stříbrné pražské 
groše, gotický chrám sv. Barbory a katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Je to město: 
a)       Příbram 
b)       Litoměřice 
c)       Kutná Hora 
 
 
Zdroje: http://www.stastniseniori.cz/zabavne-testy/ceske-pamatky-unesco.html 

 
Správné odpovědi: 

1 2 3 4 5 6 
A A C D D C 

Občasník Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.  
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Jablečné knedlíky 
SUROVINY 
pro 4 osoby: asi 4 středně velká jablka, hrubá mouka  
 
POSTUP PŘÍPRAVY 
Jablka oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle. 
Smícháme s hrubou moukou. Není uvedeno kolik, protože 
každé jablko je jinak velké a šťavnaté, musíte rukama uhňácat 
knedlíkové těsto. Těsto nesmí příliš lepit, když je dobře 
udělané, není tvrdé, ale zároveň se dá krásně tvarovat, aniž by 
zůstávalo na rukách. Knedlíky vyrobíme jen tak velké, aby se 
daly schovat v dlani, cca pingpongové míčky – aby se dobře 
provařily. 
Vhodíme do osolené vroucí vody a uvaříme. 
Knedlíky vytáhneme cca 3-5 minut poté, co vyplavou. Krásně voní, jsou sladkokyselé, dají se jíst i samotné.  
Můžeme je podávat s čímkoli co máme rádi (polité máslem, cukrem a skořicí, kysanou smetanou, mákem 
posypané nebo obalené osmaženou strouhankou, tvarohem, grankem, jogurtem nebo strouhaným perníkem). 
 

Caesar salát 
SUROVINY                   DRESING

• kuřecí maso  0,5 kg 
• římský salát 2 ks 
• bageta, houska nebo rohlík 

na krutony 
• hobliny parmezánu 
• olivový olej 
• 2 stroužky česneku 
• sůl 
• pepř 

• majonéza  200 g 
• dijonská hořčice 3 lžičky 
• ančovičky 3 ks 
• worcester 1 lžička 
• šťáva z jednoho citronu 
• strouhaný parmezán 1 lžička 
• sůl 
• pepř 
• olivový olej 1 lžíce

POSTUP PŘÍPRAVY  

Římský salát buď nakrájíme, nebo natrháme na středně velké kousky do salátové mísy. Suroviny na dresink 
ideálně v pokojové teplotě, smícháme a ručním šlehačem nebo mixérem prošleháme tak, aby výsledná zálivka 
měla hustší konzistenci, aby kousky salátu dobře obalila a ochutila. Na rozpálené pánvi orestujeme nadrcený 
česnek, přidáme nakrájenou bagetu na kostičky a orestujeme do křupava. Do pánve po krutonech dáme na tenké 
plátky (nebo kostičky) nakrájené kuřecí maso, které jsme předtím osolili a opepřili. Salát smícháme těsně před 
podáváním se zálivkou, poté přidáme kousky kuřecího masa a vyskládáme na talíř. Talíře nakonec ozdobíme 
hoblinkami parmezánu a krutony. 

Zdroje:https://www.mimibazar.cz/recept/59056/jablecne-knedliky-nejjednodussi-na-  svete 

https://regina.rozhlas.cz/caesar-salat-s-kurecim-masem-7316873 
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Peklo Čertovina 
V České republice byl otevřen světový unikát – PEKLO, který nemá v 
Evropě ani jinde na světě obdoby. Nachází se nedaleko Hlinska v 
Čechách v obci Čertovina. Jedná se o naprosto výjimečnou stavbu, 
která sahá až do hloubky 12 metrů pod zem, kde jsou stovky metrů 
chodeb a jeskyní, k nebesům pak míří osmi metry. 
Celý projekt je určen pro všechny věkové kategorie. Pro návštěvníky 
je připravena zábava ve formě hraného programu živými herci (čerty), 
slovy naprosto nepopsatelná atmosféra. 

Kostel Neratov „Poutní místo“ 

Neratov byl významným poutním místem od 2. poloviny 17. století. 
Na pouť sem přicházely až čtyři tisíce 
poutníků. Zázračná moc se přičítala 
milostné sošce Panny Marie a prameni, 
který vyvěrá u kostela. Kvůli rostoucí 
popularitě Neratova byl mezi lety 1723 
a 1733 vystavěn barokní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Ten v roce 
1945 po zásahu střelou Rudé armády 
vyhořel, za komunismu bylo rozhodnuto 

o jeho demolici a jen zázrakem nebyl zbourán. Pohnutá historie a působivá 
atmosféra kostela s prosklenou střechou do Neratova stále přivádí mnoho 
poutníků. V kostele se pravidelně slouží bohoslužby, pořádají se tu i různé kulturní 
akce. Každoročně v polovině srpna se zde konají poutní slavnosti s duchovním, 
hudebním i divadelním programem, jedinečnou atmosféru mají v Neratově také 
vánoční a velikonoční svátky. 
 
Zdroje:https://www.google.com/search?q=peklo+%C4%8Dertovina+hlinsko&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLn6
ub5fjdAhUELewKHRY1CckQ_AUIDygC&biw=1440&bih=786#imgrc=1qffQdbiGKvGrM: 
 
https://www.peklocertovina.cz/cz/co-je-peklo-u3.html 
 
https://www.neratov.cz/poutni-misto 
 

OTEVÍRACÍ DOBA 
Školní rok Červenec - srpen 
Pondělí 11.00 – 16.00 8:00 – 19:00 
Úterý 11.00 – 16.00 8:00 – 19:00 
Středa 11.00 – 16.00 8:00 – 19:00 
Čtvrtek 11.00 – 16.00 8:00 – 19:00 
Pátek 11.00 – 16.00 8:00 – 20:00 
Sobota   8.00 – 20.00 8:00 – 19:00 
Neděle   8.00 – 18.00 8:00 – 18:00 
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Nabízíme vám seznam internetových stránek, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavých informací o 
problematice zdravotně postižených a seniorů. 

� Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami – www.helpnet. cz 
� Vozíčkář – informační portál nejen pro sedící – www.vozickar.com 
� Nevladky.cz – informační portál pro neziskovky v Pardub. kraji – www.nevladky.cz 
� Vozka – magazín o životě a pro život na vozíku – www.vozka.org 
� Můžeš – časopis pro ty, kteří se nevzdávají – www.muzes.cz 
� Mosty – časopis pro integraci – www.nrzp.cz 
� GONG – časopis sluchově postižených – www.gong.cz 
� Esprit – Česká asociace pro psychické zdraví –  www.capz-esprit.sweb.cz 
� Duhové noviny – www.duhovenoviny.cz 

Dále vám nabízíme internetové stránky novin a zpravodajů, kde pravidelně představujeme naši činnost. 
Můžete se zde dozvědět zajímavé informace například z kulturní oblasti daného města. 

� Týdeník Pernštejn – www.tydenikpernstejn.cz 
� Radniční zpravodaj – www.pardubice.eu 
� Pravobřežní zpravodaj – www.pardubice.eu 
� Chrudimský zpravodaj – www.chrudim.eu 
� Chrudimka.cz – www.chrudimka.cz 
� Chrastecké ohlasy – www.mestochrast.cz 
� Ústecké listy – www.ustinadorlici.cz 
� Českotřebovský deník -  www.zpravodaj.probit.cz 

 
 
 
 

Za rok 2017 proběhl průzkum zaměřený na zjištění spokojenosti uživatelů služeb a zhodnocení kvality 
poskytovaných služeb. Na základě zhodnocení průzkumu spokojenosti vyplynulo, že uživatelé služeb Osobní 
asistence, Sociální rehabilitace a Odborného sociálního poradenství byli s poskytovanými službami spokojeni. 

 
Více informací naleznete na našich webových stránkách - www.czp-pk.cz. 
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Buďte zase o něco chytřejší 

Spokojenost uživatelů s poskytovanými službami 

 

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. podpořili 


