
 

 

 

 Duben 2022 

 

KONTAKTY:  

Telefon: 605 383 265 Email: c.lipa@tyflocentrum-lb.cz 

Adresa: Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa Web: http://tyflocentrum-lb.cz/ 

PROVOZNÍ DOBA: 

 Úterý 9:00 – 13:00 

 Středa práce v terénu 

(Pracovnice bude na pobočce k dispozici po předchozí telefonické dohodě.) 

 Čtvrtek 9:00 – 13:00 

(Mimo pobočku Vám služby poskytneme každý všední den, po předchozí tel. dohodě 8-16 hod.) 

CO NABÍZÍME: 

• Průvodcovskou a předčitatelskou službu:  

průvodkyně Ilona Prchalová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum-lb.cz) 

• Zajímavé aktivity v rámci služeb sociální rehabilitace: 

koordinátorka Petra Kaljevičová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum-lb.cz) 

• Sociální rehabilitace (elektronické kompenzační pomůcky): 

lektorka (Liberec)  

Ing. Jana Smolná (731 913 585), jana.smolna@tyflocentrum-lb.cz) 

• Základní sociální poradenství, k zapůjčení v Liberci tandemová kola, zvukové 

knihy, digitalizace textů a další. 
 

 

Úvodník  

Vážení uživatelé našich služeb, doufáme, že se coronavirová situace nezhorší a my se 

budeme i nadále scházet. Pokud nastane nějaká změna, budeme vás včas telefonicky 

informovat. 

Budeme se snažit, abychom pro vás připravili bohatý program plný kvízů, her a zároveň 

si společně procvičíte jemnou motoriku, odměnou pro vás budou výrobky, které vás nebo 

vaše blízké potěší. 

V měsíci dubnu si připomeneme Velikonoce, povíme si společně o symbolice velikonoc 

a připravíme si pomazánku z vajec. 
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2 

 

Obsah čísla: 

▪ Velikonoce - tradice 

▪ Typ na výlet 

▪ Program TC na duben 2022 

▪ Recept: velikonoční beránek 

Velikonoce  

Pomlázka a barvená nebo zdobená vajíčka jsou nejvýraznější symboly Velikonoc. 
Pomlázka by měla být vlastnoručně pletená z vrbových proutků a ozdobená stuhami. 
Podle pranostik totiž mladé proutky vrby přináší zdraví a mládí každé dívce nebo 
ženě, která s nimi dostane našleháno. 
K Velikonocům neodmyslitelně také patří beránek. V křesťanství je beránek 
symbolem Božího beránka. Jako obřadní pokrm je velikonoční beránek znám již od 
středověku. 
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Typy na výlet 

Eduard Held muzeum 

 

 

Papírenská výroba v Zákupech trvá nepřetržitě od roku 1884 a je po papírně ve 
Velkých Losinách nejstarší produkcí u nás. Je také jedinou a poslední svého druhu v 
Evropě, neboť všechny podobné zahraniční společnosti skončily činnost kvůli 
levnému čínskému dovozu do Evropy po roce 2000. Po právu jsme proto byli 
Ministerstvem kultury České republiky zařazeni 21. prosince 2017 do „Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky“. 

Naši unikátní historii můžete od 31. května 2008 shlédnout v soukromém firemním 
muzeu v sídle firmy na Náměstí Svobody v Zákupech. 

Zhruba v hodinové prohlídce absolvujete všeobecný výklad nebo podle zájmu tři 
zaměřené okruhy: 

 

• historii výroby masopustního a karnevalového zboží v Zákupech od roku 1884 
do současnosti 

• expozici „mizejícího času“, zobrazující život sudetských Němců do roku 1946 
• expozici historie vojenského letiště Hradčany u Mimoně a vzniku pěšího 

praporu 71 československých parašutistů v Zákupech 

 

https://www.karnevalove-zbozi-masky.cz/sites/default/files/styles/foto_full/e_heldeld_muzeum_13.jpg
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Program TC na duben 2022 

 

5. 4. úterý 09:00 Trénink paměti 

   Kvízy, křížovky, hádanky. 

6. 4. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů.  

7. 4. čtvrtek 09:00 Nácvik motoriky 

   Výroba velikonoční dekorace. 

12. 4. úterý  09:00 Nácvik motoriky 

   Dohotovení velikonoční dekorace. 

  11:00 Společná beseda o velikonočních tradicích. 

 

13. 4. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

14. 4. čtvrtek 09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Farmářské trhy. 

   (Nutné se přihlásit do 12.4.) 

19. 4. úterý  09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Vaječná pomazánka s pečivem. 

   (Nutné se přihlásit do 14.4.) 

20. 4. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

21. 4. čtvrtek 09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Farmářské trhy. 

   (Nutné se přihlásit do 19.4.) 
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26. 4. úterý  09:00 Nácvik sebeobsluhy 

   Výlet do Zákup do muzea masek. 

   (Nutné se přihlásit do 20.4.) 

27. 4. středa 09:00 Práce v terénu 

   Osobní návštěva u klientů. 

28. 4. čtvrtek 09:00 Nácvik motoriky 

   Šití látkové nákupní tašky. 

   (Nutné donést vlastní látku.) 

 

Recept: velikonoční beránek  

Recept: 

5 vajec 
200 g másla 
250 g cukr krupice 
300 g polohrubé mouky 
1/2 prášku do pečiva 
1 vanilkový cukr, citronová kůra 
2-3 lžíce mléka, kandované ovoce 

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU . 

 


