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Kalendá ř akcí  
 
2. března se v klubovně Tyflokabinetu koná setkání držitelů vodicích psů. 
 
Každou st ředu od 15.00 hodin se koná v klubovně Tyflokabinetu keramický 
kroužek. Axmanova technika modelování vychází z hmatových schopností 
nevidomých. 
 
Dne 17.března - Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a 
slabozrakých Strakonice a Tyflokabinet České Budějovice, Vás zvou na „Den 
otev řených dve ří“,  který se koná v úterý 17.března 2009 od 9.00 do 18.00 
hodin v klubovnách Sdružení zdravotně postižených, sídliště Stavbařů 213, 
Strakonice. V tento den budou široké veřejnosti představeny a předvedeny 
pomůcky pro zrakově postižené. Srdečně Vás zveme. 
 
Další informace k sout ěžím ve čtení a psaní Braillova písma:  
Soutěž se koná dne 18.dubna 2009 (sobota) v Tyflokabinetu České 
Budějovice, o.p.s., Roudenská 18. Uzávěrka přihlášek je 6.dubna 2009. 
Prezentace soutěžících bude od 9.00 do 10.00 hodin. Vlastní soutěže budou 
zahájeny v 10.00 hodin a ukončení předpokládáme do 14.00 hodin (podle 
počtu přihlášených). 
Pro soutěžící bude připraveno občerstvení. Prokázané cestovní náklady na 
průkazku ZTP a ZTP/P budou hrazeny. Soutěžící, kteří mají zbytky zraku, 
dostanou klapky (vhodné je přinést si vlastní). Do soutěží v psaní (mechanický 
psací stroj, tabulka, počítačová klávesnice, elektronicky zobrazované bodové 
písmo) si můžete přinést vlastní pomůcku. Závazné přihlášení lze provést 
telefonicky na čísle: 723 832 930 (Ing.Fiala) nebo písemně na adrese: 
Tyflokabinet Č.Budějovice, Roudenská 18, 370 01 České Budějovice. V 
přihlášce uvádějte: jméno, příjmení, celou adresu, datum narození, druh 
soutěže a kategorii - tzn. zda jste nevidomý/á od dětství nebo později 
osleplý/á. 
 
 
Jiné informace  
 
Dvacet unikátních vynález ů roku 2008 p řináší i fotoaparát pro nevidomé: 
Digitální fotoaparát s jednoduchou myšlenkou může znamenat revoluci pro lidi 
beze zbytků zraku. Snímaný obraz převádí na mřížku bodů na zadní straně 
fotoaparátu. Nevidomí tak mohou vnímat vizuální informace hmatem, podobně 
jako na počítačovém Braillském řádku. 
 
Program Braillchem umožní nevidomým studovat chemii : 
Studium chemie by nyní mělo být snazší i pro nevidomé studenty. Ulehčit 
studium by jim měl softwarový program Braillchem, který vyvinuli odborníci z 
Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT) a který byl představen 
veřejnosti. 



Nový program, umožňující nevidomým lidem samostatnou výuku chemie, 
vznikl za podpory Evropské unie v rámci projektu „Leonardo da Vinci“. 
Projekt vypracovala VŠCHT ve spolupráci se společností Braillcom o.p.s., 
která se stala předkladatelem. Na projektu se podílely také vysoké školy z 
Portugalska, Norska a Slovenska. Braillchem zpřístupní vědecké informace 
nevidomým a lidem s těžkým postižením zraku. Funguje jako doplněk k 
internetovému prohlížeči Mozilla Firefox a má svobodné licence, což 
znamená, že jej lze volně kopírovat. Díky programu mají nevidomí přístup k 
informacím, které jsou obvykle prezentovány vizuálně. "Program se skládá ze 
dvou částí, a to serveru, který nabízí informace z oboru chemie, a speciálního 
klienta, který umožní přenést tato data nevizuálně až k uživateli, jenž pomocí 
něj může například „surfovat“ v molekulových strukturách nebo periodické 
tabulce prvků", vysvětlil fungování programu ředitel společnosti Braillcom Jan 
Buchal. „Cílem je umožnit handicapovaným bakalářské studium“, řekl Miloslav 
Nič, garant předmětu Informatika a chemie na VŠCHT a hlavní konzultant 
vydavatelství VŠCHT Praha. "Pro mě byl velký šok, když jsme chtěli začít řešit 
chemii a zjistili jsme, že není ještě vyřešena matematika", vzpomíná nyní na 
začátky. Učivo je totiž velmi dobře zpracováno na úrovni základních škol, jsou 
i specializované střední školy pro nevidomé, ale vysokoškolská úroveň v 
podstatě není. Navíc chemie se prolíná mnoha dalšími předměty, například 
geografií. 
 
Vychází 2.díl výukového CD taktilního znakového jaz yka pro 
hluchoslepé: 
Sdružení LORM v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v 
Olomouci vydává 2.díl výukového CD-ROMu taktilního znakového jazyka pro 
hluchoslepé. Tato metodická pomůcka, která navazuje na 1.díl CD-ROMu z 
roku 2006, pomůže osobám s hluchoslepotou si osvojit nebo procvičit nové 
znaky potřebné pro komunikaci mezi hluchoslepými. Co je taktilní znakový 
jazyk? Jedná se o dotykovou variantu českého znakového jazyka, která je 
přizpůsobena komunikačním možnostem hluchoslepých osob. Taktilní 
znakový jazyk je založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou rukou 
komunikujících, přičemž hluchoslepý člověk přijímá informace pomocí 
aktivního odhmatávání jednotlivých znaků. Touto formou komunikace se 
dorozumívají především ti hluchoslepí, kteří si jako první osvojili znakový jazyk 
a pak, v důsledku zhoršujícího se zrakového vnímání, byli nuceni přejít k jeho 
dotekové podobě. Výukový CD-ROM, který připravil Mgr. Jiří Langer, Ph.D se 
svými spolupracovníky z Univerzity Palackého v Olomouci, je určen jako 
metodická pomůcka pro lektory znakového jazyka, ale také slouží samotným 
hluchoslepým osobám a jejich rodinným příslušníkům k prohlubování znalostí, 
které si již osvojili na kurzech taktilního znakového jazyka pořádaných 
sdružením LORM. Proto byl CD-ROM připraven tak, aby byl dobře uživatelsky 
přístupný pro hluchoslepé se zbytky zraku. Uživatel si například může zvolit 
velikost písma i barvu pozadí nebo upravit rychlost předvádění znaků. 
Jednotlivé znaky jsou zde ukázány v běžném provedení, taktilním provedení a 
v detailu a navíc jsou řazeny tematicky i abecedně. Formou testů si lze rovněž 



ověřit získané vědomosti. „Věříme, že oba dosud publikované výukové CD-
ROMy přispějí k rozšíření taktilního znakového jazyka a ten se tak stane 
univerzálním komunikačním prostředkem osob s hluchoslepotou. O jeho 
významu svědčí jednak pozitivní zkušenosti ze zahraničí a rovněž fakt, že 
taktilní znakový jazyk byl nově zanesen do novém zákona o komunikačních 
systémech neslyšících a hluchoslepých osob“, říká Jiří Langer . Hluchoslepí 
dostanou 1. i 2.díl výukového CD-ROMu zdarma. Ostatní zájemci si mohou 
2.díl výukového CD-ROMu objednat za 50,- Kč, případně 1.díl za 150,- Kč v 
Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, telefon/fax: 
257 325 478, e-mail: admin@lorm.cz. K objednání lze také využít webového 
formuláře na www.lorm.cz. 
 
Vybavování pošt akustickými orienta čními majáky: 
Česká pošta s.p. pokračuje ve vybavování místních pošt dálkově ovládanými 
akustickými orientačními majáky pro nevidomé a podle potřeby i umělými 
vodícími linkami v halách. Jak jsme Vás již dříve informovali, bylo do konce 
roku 2007 vybraných 19 pošt s lístkovým vyvolávacím zařízením opatřeno 
majákem nad vchodem a vodícími linkami v odbavovací hale vedoucí k 
přepážce, u které jsou těžce zrakově znevýhodnění zákazníci odbaveni 
přednostně bez nutnosti využívat lístkové vyvolávací zařízení. Dalších několik 
pošt bylo vybaveno standardním akustickým majákem a podle potřeby i 
vodicími linkami a organizačně zajištěno, aby zrakově znevýhodnění zákazníci 
byli obslouženi přednostně u vybrané přepážky bez ohledu na to, zda je pošta 
vybavena vyvolávacím zařízením nebo ne. O existenci těchto pošt jste byli ve 
svých místech rovněž informování v první polovině roku 2008. Po delším 
přerušení akce pokračuje a do konce dubna 2009 bude takto vybaveno více 
než 400 pošt na území celé ČR. Pošty, kde jsou již akustické orientační 
majáky: Praha, Cheb, Karlovy Vary, Ostrava, Ostrov nad Ohří, Česká Lípa, 
Chomutov, Lovosice, Teplice, Hradec Králové, Chrudim, Pardubice, Brno. 
 
 
Slavní nevidomí - Andrea Bocelli  
 
Pochází z vesnice Lajatico nedaleko Pisy. Narodil se 22.září 1958 s 
nevyléčitelnou oční chorobou, která způsobila, že ve dvanácti letech oslepl. 
Vystudoval práva na univerzitě v Pise, kde získal doktorát, nicméně hudba ho 
přitahovala stále víc a víc. Po absolutoriu univerzity pracoval rok jako právník. 
Jednoho dne však zjistil, že jeho idol, tenor Franco Corelli, dává nedaleko jeho 
bydliště soukromé hodiny zpěvu. Andrea k němu začal chodit. Po večerech si 
vydělával hrou na piano v pisánských barech a přes den se učil správně 
zpívat. Superhvězda jménem Bocelli se zrodila v roce 1992. Od barového 
piana se v průběhu několika měsíců vyšvihl na mezinárodní pěvecké nebe. 
Druhý velký úspěch přišel o dva roky později, v roce 1994. Andrea byl pozván 
na písňový festival v San Remu. Dosáhl absolutně nejvyššího počtu bodů v 
historii této soutěže a suverénně vyhrál první cenu. Bocelli se stal jedním z 
nejvýraznějších hlasů. Velice rád objevuje nepoznané. Není to tak dávno, co 



přijal pozvání do jednoho parašutistického klubu. Jako tenor je Andrea Bocelli 
v nejlepších letech a jeho výkony na jevištích celého světa jsou famózní. 
 
 
Zajímavosti z p řírody  
 
Pavoučí vlákno:  
Je lehčí než bavlna, ale v přepočtu na váhovou jednotku je pevnější než ocel. 
Už po několik desetiletí vědci zkoumají vlákno pavouků křižáků. Nejvíce 
pozornosti věnují takzvanému závěsnému vláknu, které je nejpevnější ze 
sedmi druhů vláken, jež křižáci vytvářejí. Pavoučí vlákno je odolnější než 
vlákno housenky bource morušového, z něhož se tká hedvábí, a lépe také 
vzdoruje vodě. 
Průmyslová vlákna, jako je například kevlar, se vyrábějí při vysokých teplotách 
a za použití organických rozpouštědel. Naproti tomu pavouk vytváří vlákno při 
pokojové teplotě a rozpouštědlem je voda. Závěsné vlákno je navíc v 
porovnání s kevlarem pevnější. Síť ze závěsného vlákna o rozměrech 
fotbalového hřiště by dokázala zastavit Boeing 747 v letu. 
Není divu, že pevnost tohoto vlákna výzkumníky tak zajímá. „Vědci by rádi 
vytvořili stejně pevný materiál, který by se dal využít k výrobě celé škály 
produktů - od neprůstřelných vest až po nosná lana visutých mostů“, napsala 
Aimee Cunninghamová v časopise Science News. 
Napodobit závěsné vlákno však není jednoduché. Pavouk ho totiž vyrábí uvnitř 
svého těla a tomuto procesu se zatím nepodařilo plně porozumět. Bioložka 
Cheryl Y. Hayashiová, kterou citoval časopis Chemical & Engineering News, 
říká: „Vede nás to k pokoře, když si uvědomíme, že mnoho velmi inteligentních 
lidí se snaží napodobit to, co pavouci ve sklepě dělají běžně“. 
 
 
Recept - Valašská pe čeně 
 
Ingredience: 
800 gramů vepřové pečeně, 200 gramů moravského uzeného masa, 1 větší 
cibule, 2 rajčata, 1 paprika, 2 decilitry vývaru z masoxu, 150 gramů 
nastrouhaného eidamu, 400 gramů uvařených brambor. 
Postup přípravy: 
Plátky masa naklepeme, opepříme a osolíme. Opečeme je prudce na pánvi s 
olejem, potom je vložíme na pekáček. Na zbylé části oleje zpěníme jemně 
nakrájenou cibuli a na ní podusíme na kostky nakrájené uzené maso, rajčata, 
paprikové lusky. Podušenou směs zalijeme trochou vývaru a vše vaříme ještě 
3 minuty. Touto omáčkou přelijeme připravené maso, pokryjeme jej plátky 
vařených brambor, posypeme jej sýrem a dáme jej zapéct do vyhřáté  trouby. 

 
Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s. 

telefon: 386 460 660 - 1 


