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Přinášíme Vám tyto informace: 
 

• Gratulace k narozeninám 
• Kalendář akcí 
• Jihočeská vědecká knihovna otevřena pro 

zrakově postižené občany 
• Nejčastější nemoci oka VI.: Šedý oční zákal 
• Nákaze A H1N1 je možné předejít i bez 

vakcíny 
• Šifry a kódy – týkají se i Vás? 
• Zajímavosti z přírody: Navigační systém 

motýlů 
• Halloween 
• Báseň paní Perenské: Podzim 

 
 
 
 
LISTOPAD 2009  

 



Kalendá ř akcí:  
 
SONS ČR – Podzimní shromážd ění: 
Český Krumlov :        5.  listopadu         9:00 hodin        Hotel Vltava 
Tábor:                      11.  listopadu       14:00 hodin       Tabačka Tábor 
Strakonice:              19.  listopadu         8:30 hodin        Centrum služeb 
České Budějovice:  24.  listopadu       14:00 hodin        Tyflokabinet 
Prachatice:              26.  listopadu       14:30 hodin        Hotel Koruna - salonek 
Jindřichův Hradec:  27.  listopadu       14:00 hodin        Hotel Perla 
 
10. 11. 2009 – pořádá Tyflokabinet prohlídku Informa čního centra JETE . 

Akce je určena pro zrakově postiženou mládež. 
 
19. – 20. 11. 2009 – se koná v kanceláři OO SONS Tábor, ulice Kvapilova 

2289, Den otev řených dve ří, a to ve dnech 19. 11. od 9 do 18 hodin a 
20. 11. od 9 do 12 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

 
25. 11. 2009 – pořádají Oblastní odbočka SONS Strakonice ve spolupráci 

s Městskou policií Strakonice a Tyflokabinetem České Budějovice 
přednášku o problematice zrakového postižení  pro žáky 8. a 9. tříd 
ZŠ Dukelská, Strakonice. 

 
 
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma – výsledky  

Oddělení pro vydavatelskou činnost ÚVV SONS ve spolupráci 
s krajskými koordinačními radami SONS a Výrobním družstvem nevidomých 
Spektra vyhlásilo u příležitosti 200. výročí narození tvůrce bodového písma 
Louise Brailla soutěž v těchto kategoriích: 
 1. ve čtení Braillova písma 
 2. v psaní na mechanickém psacím stroji pro bodové písmo 
 3. v psaní na tabulce 
 4. v psaní na počítačové klávesnici 
 5. ve čtení a psaní elektronicky zobrazovaného bodového písma 
 
A jak se umístili reprezentanti našeho kraje? 
 
V kategorii psaní na mechanickém psacím stroji pro bodové písmo obsadila 
celkové: 

  1.  místo - Třeštíková Zuzana 
  8.  místo - Fenclová Ema 
11.  místo - Žalud Radek 

 
V kategorii psaní na počítačové klávesnici obsadila celkové: 

  1.  místo - Třeštíková Zuzana 
   2.  místo - Žalud Radek 

 
V kategorii čtení Braillova písma později osleplá obsadila celkové: 
   4.  místo - Divišová Jiřina 

 
Všem srdečně gratulujeme. 
 



Jiho česká vědecká knihovna otev řena pro zrakov ě postižené ob čany 
Otevření služeb Jihočeské vědecké knihovny nevidomým a slabozrakým 

uživatelům: V rámci snahy o co největší otevření služeb i lidem se zdravotními 
omezeními uvedla Jihočeská vědecká knihovna s využitím dotace Ministerstva 
kultury do provozu technické a programové vybavení, umožňující práci 
uživatelů se zrakovým postižením se zvukovými i klasickými tištěnými 
dokumenty. Budova knihovny na Lidické třídě je vybavena elektronickým 
naváděcím zařízením a v hudebním oddělení bylo vytvořeno specializované 
pracoviště, vybavené počítačem s dostatečně velkým monitorem, scannerem, 
s instalovaným programy pro zvětšování textu, práci s naskenovanými 
dokumenty a hlasovou syntézu. Na pracovišti je k dispozici rovněž kamerová 
lupa. Pro návštěvníky knihovny se zrakovým handicapem je připraven 
i speciální knihovní fond; kolekce více než 300 zvukových knih, vydávaných 
Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana, půjčovat si ale mohou 
i další zvukové dokumenty z několika tisícové knihovní sbírky nahrávek. 
Kamerové lupy, které usnadňují čtení lidem se zhoršeným viděním, mohou 
návštěvníci knihovny využívat i ve studovně periodik v budově na Lidické 
a v čítárně Na Sadech. 
 
 
Nejčastější nemoci oka VI.: Šedý o ční zákal  

Příznaky: neostré nebo rozostřené vidění, někdy paradoxně lepší vidění 
za šera než za slunce. Nemocný má před okem jako by stálou mlhu nebo vidí 
zdvojeně. Objevit se může i bílá či neprůhledná skvrna na zornici. 
Příčina: zkalení průzračné oční čočky jako projev stáří. Někdy může mít 
příčinu nošení oční čočky, nemoc, zranění, sluneční záření nebo léky. 
Léčba: chirurgicky se zakalená čočka vymění za čirou. 
 
Nákaze A H1N1 je možné p ředejít i bez vakcíny  

Přípravy na letošní chřipkovou sezónu budou v českých domácnostech 
pravděpodobně mnohem důkladnější než v předchozích letech, a to 
především kvůli viru A H1N1. Odborníci odhadují, že tzv. prasečí chřipkou 
může onemocnět až tři miliony Čechů. Vysoce účinnou ochranu proti 
onemocnění tímto virem nenabízí pouze vakcinace, ale také používání 
správných zdravotnických prostředků. „Podle současných znalostí je hlavní 
cestou přenosu prasečí chřipky kmene A H1N1 z člověka na člověka 
kapénková infekce. Nejnebezpečnější je tak úzký kontakt (do 1 metru) 
s infikovanou osobou nebo přímý kontakt s infikovaným místem a následným 
kontaktem se sliznicí obličeje. Riziko nákazy proto účinně sníží hygiena rukou 
s využitím speciálních přípravků a používání ochranných masek,“ řekl Lubomír 
Páleník, generální ředitel společnosti HARTMANN – RICO. Použití 
ochranných masek či respirátorů by se mělo řídit následujícími pravidly: 

1. Používat jednorázové masky a respirátory a nepoužívat je opakovaně. 
2. Ochrannou pomůcku nasadit bez doteku s vnitřní, k obličeji přiléhající 

stranou. 
3. Zkontrolovat těsnost masky či respirátoru po nasazení, zejména 

v oblasti nosu a lící. 
4. Pomůcku vyměnit ihned, jakmile navlhne. 



5. Dodržovat hygienu rukou při každé manipulaci s maskou před i po 
nasazení či sejmutí. 

Dalším základním preventivním opatřením je častá hygiena rukou. Ne vždy je 
ale teplá voda a mýdlo k dispozici, například po vystoupení z tramvaje nebo po 
návštěvě obchodu, kde jsme se dotýkali košíku, zboží apod. Pro takové 
situace se hodí alkoholové dezinfekční přípravky na ruce, které se vyrábějí 
i v kapesním balením a lze je mít neustále při sobě. 

Vysoce účinnou alternativou jsou také přípravky označené jako virucidní 
nebo virucidní na obalené viry. Jejich použití je jednoduché, ale měl by být 
zachován následující postup: 
1. Do dlaně jedné ruky nalijete dostatečné množství přípravku a postupně jej 

vtíráte na všechna místa od konečků prstů až k zápěstí. 
2. Důležité přitom je dodržení expoziční doby uvedené v návodu 

(zpravidla 30 sekund). 
3. Ruce musí být po celou předepsanou dobu působení vlhké, po uplynutí této 

doby se ruce nechají volně oschnout, ničím se neotírají. 
4. Při zvolení přípravku a obsahem zvláčňujících přísad, nebude se pokožka 

rukou ani při opakovaném používání vysušovat. 
         Zpracovala Irena Malá, HARTMANN - RICO a.s. 

Šifry a kódy – týkají se i Vás?  
Už jste někdy řešili přesmyčku? Nebo jste něco nakupovali on-line či 

využili služeb internetového bankovnictví? Pokud ano, pak jste vstoupili do 
světa kódů, šifer, šifrování a dešifrování. 

Až donedávna využívaly tajné kódy jen vlády, velvyslanci, špioni 
a armáda. Doba se ale mění. S příchodem počítačů a internetu jsou důležitá 
data často chráněna řadou bezpečnostních prvků, například hesel, která jsou 
ověřována vždy, když se chce uživatel dostat ke svým údajům. Nikdy dříve 
nehrála ochrana dat tak důležitou úlohu v každodenním životě jako dnes. 
Právem se tedy ptáte: Do jaké míry jsou mé osobní údaje chráněny? Mohu 
udělat něco víc pro jejich zabezpečení? 

Faktem zůstává, že šifry chránící váš bankovní účet a transakce na 
internetu je mimořádně obtížné prolomit. Hodně ale závisí i na vás. Buďte tedy 
chytří a obrazně řečeno se skryjte před podvodem a krádeží tím, že budete 
dodržovat přinejmenším tyto zásady: 

1. Do svého počítače si nainstalujte antivirový program. 
2. Pořiďte si program na odhalování spyware. 
3. Používejte firewall. 
4. Všechny výše uvedené programy pravidelně aktualizujte a pro své 

programy a operační systém si instalujte bezpečnostní záplaty. 
5. Dávejte si pozor na odkazy nebo přílohy v mailech či v instant 

messages, a to zvláště, když je mail nevyžádaný nebo když po vás 
odesílatel chce vaše osobní údaje či heslo. 

6. Když uvádíte nějaké důvěrné údaje, například číslo své kreditní karty, 
používejte zabezpečené internetové stránky a po skončení se odhlaste. 

7. Vytvářejte si hesla, která je těžké uhodnout a držte je v tajnosti. 
8. Nespouštějte programy z neznámého zdroje ani je do svého počítače 

nekopírujte. 



9. Pravidelně zálohujte soubory, které máte ve svém počítači, uchovávejte 
je na bezpečném místě. 

Pokud budete dodržovat tato základní preventivní opatření, případně jakákoli 
jiná, která mohou být v současnosti či v budoucnosti aktuální, přinejmenším 
zvýšíte své šance, že v boji o utajení důvěrných informací zvítězíte. 
 
Zajímavosti z p řírody: Naviga ční systém motýl ů 

Monarcha stěhovavý každý rok migruje z Kanady do jednoho malého 
lesa v Mexiku. Překoná při tom vzdálenost 3000 kilometrů. Jak je možné, že 
tvor, který má mozek menší než zrnko máku, cestou nezabloudí? Monarchové 
v sobě mají jakýsi kompas, který se řídí podle polohy slunce. To ale není 
všechno. Tito motýli jsou také vybaveni pozoruhodně přesnými cirkadiálními 
hodinami. Díky těmto vnitřním hodinám, které pracují ve 24-hodinovém cyklu, 
monarchové kompenzují změny polohy slunce způsobené jeho zdánlivým 
pohybem po obloze. Neurobiolog dr. Steven Reppert říká, že „způsob, jak 
fungují cirkadiální hodiny u monarchů, je úplně jiný než u ostatního hmyzu 
a dalších živočichů, kteří byli doposud studováni.“ 

Vědci se snaží dozvědět více o tom, jak monarchové měří čas, protože 
jim to může pomoci, aby lépe pochopili, jak cirkadiální hodiny pracují u lidí 
a zvířat. Výsledky výzkumu by mohly vést i k novým způsobům léčby 
neurologických poruch. Doktor Reppert říká: „Chci vědět, jak mozek získává 
a zpracovává informace o čase a prostoru. Monarcha je v tomto ohledu 
vynikajícím objektem zkoumání.“ 
 
Halloween  

The Encyclopedia Americana říká: „Prvky zvyků spojených se svátkem 
Halloween lze sledovat až k druidským obřadům v předkřesťanských dobách. 
Druidové byli kněží starověkých Keltů. Keltové měli svátky pro dva hlavní 
bohy - boha slunce a boha mrtvých, jehož svátek se slavil 1. listopadu, na 
počátku keltského nového roku. Svátek mrtvých byl postupně včleněn do 
křesťanského rituálu.“ 

Co se skrývá za svátky na památku zemřelých? 
Kniha Uctívání mrtvých poukazuje na tento původ: „Mytologie všech 
starověkých národů jsou protkány událostmi kolem potopy. Sílu tohoto 
argumentu dokládá skutečnost, že se zachovává velký svátek mrtvých 
k připomínání té události nejen u národů, které mezi sebou více či méně 
udržují styky, ale i u jiných, které odděluje jak hranice oceánu, tak staletí času. 
Tento svátek navíc všichni slaví právě v den nebo ve dnech, kdy podle 
mojžíšské zprávy nastala potopa, totiž sedmnáctého dne druhého měsíce -
 měsíce, který vcelku odpovídá našemu listopadu.“ Takže tyto oslavy vlastně 
začaly poctou lidem, které Bůh za Noemových dnů zničil za jejich špatnost. 
 
 
 
 
 
 



Báseň paní Perenské: Podzim  
 

Když ten podzim začíná, 
každý ví, kde je peřina. 

Babí léto se nám do vlasů zaplétá, 
brzy bude po létu veta. 

My ten podzim také rádi máme, 
na mládí si zavzpomínáme. 

Ohníček na poli nám upeče brambory, 
a ty nám jako za mlada chutnají. 

A že budeme učernění a co na tom, 
vždyť jsme stejně pořád mladí. 

 
 
 

Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s., 
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax:386 460 660 

e-mail: tyflokabinet.cb@seznam.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz 
 


