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Kalendá ř akcí:  
 
Dne 5. října  se v klubovně Tyflokabinetu koná Klub držitel ů vodicích ps ů. 
Na programu je návštěva pana Dvořáka z výcvikové školy vodicích psů. 
 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR vyhlašují od 5.10. do 11.10.2009 Týden sociálních služeb ČR. 
Tyflokabinet České Budějovice tuto akci podporuje a 7.10.2009 se od 9 do 16 
hodin uskuteční v Tyflokabinetu Den otev řených dve ří. Přijďte si vyzkoušet 
nové kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké. 
 
Dne 13. října  ve 14 hodin Vám přijde zahrát do klubovny Tyflokabinetu pan 
harmonikář. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Oblastní odbočka Strakonice ve spolupráci s Městskou policií, Psím útulkem 
Strakonice a Tyflokabinetem České Budějovice pořádá 21.října  od 8 do 12 
hodin na Základní škole Dukelská besedu pro žáky 6. a 7. ročníku 
o zdravotně postižených lidech mezi námi. 
 
SONS ČR – Podzimní shromážd ění: 
Písek: 22.října v 9 hodin – Centrum ZdP 
 
Sbírka Bílá pastelka 2009  
 
Celostátní sbírka Bílá pastelka 2009 proběhne u příležitosti „Mezinárodního 
dne bílé hole“ 15.10. 2009 v době od 8 do 19 hod. na celém území ČR ve více 
než 250 městech a její výtěžek bude věnován na speciální výukové programy 
pro nevidomé a těžce zrakově postižené lidi, kteří se učí žít v podmínkách 
ztráty či vážného poškození zraku. 
 
Compact +, kapesní kamerová lupa  
 
Přijďte si do Tyflokabinetu vyzkoušet lupu Compact+, která má automaticky 
zaostřující barevnou kameru, snímá obraz čtené předlohy a zvětšený jej 
promítá na vestavěném TFT displeji. 
Kamera má dvě polohy : pro čtení a pro psaní. Čtete s lupou položenou na 
předloze nebo lupu držíte za výklopnou rukojeť nad čtenou předlohou. Číst 
můžete v některém ze šesti volitelných režimů. 
 
Změna pojmu nezaopat řené dítě a její důsledky  
 
Od 1. ledna 2010 dojde ke změně vymezení pojmu dítě, která bude mít dopad 
na poživatele sirotčích důchodů a mimo jiné i na vymezení okruhu osob 
oprávněných získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla, úpravu bytu 
a některé další příspěvky a dávky poskytované podle vyhlášky MPSV 
č. 182/1991 Sb. 



Změna spočívá v tom, že dosavadní vymezení pojmu „dítě“ obsažené 
v ustanovení paragrafu 20 zákona o důchodovém pojištění, bylo rozšířeno 
o nový odstavec 6, který stanoví, že za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, 
které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu III. Stupně (plný 
invalidní důchod). 
Dosud nebyla skutečnost, že dítě pobírá plný invalidní důchod rozhodující 
a děti pobírající invalidní důchod mohly být považovány za nezaopatřené děti 
až do dosažení věku 26 let. S účinností od 1. ledna 2010 však již nebudou děti 
pobírající invalidní důchod považovány za nezaopatřené. 
Nárok na sirotčí důchod u tohoto okruhu osob tedy počínaje lednem 2010 
zanikne. Zásadní dopad bude mít uvedená změna také na poskytování 
některých dávek a příspěvků dle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Této 
informaci by měli věnovat pozornost zejména rodiče prakticky a úplně 
nevidomých dětí ve věku 18 až 26 let, které pobírají plný invalidní důchod. 
V důsledku přijaté změny již nebudou děti pobírající plný invalidní důchod 
považovány za nezaopatřené děti ani pro účely vyhlášky MPSV č. 182/1991 
Sb. A rodiče prakticky a úplně nevidomých dětí tedy již nebudou moci získat 
příspěvek na zakoupení a celkovou opravu motorového vozidla. Rodiče 
prakticky či úplně nevidomých dětí, které jsou poživateli plného invalidního 
důchodu a je jim méně než 26 let, tedy mají v důsledku shora uvedené změny 
v letošním roce poslední možnost získat příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla. 

Převzato ze Zory 8/2009 
 
Nejčastější nemoci oka: V. Zelený zákal  
 
Příznaky: pomalu se ztrácí periferní vidění, naopak centrální vidění zůstává 
dlouho zachováno, bolí hlava, oči slzí, možné jsou pocity na zvracení. 
Příčina: tkáň za duhovkou vylučuje tekutinu do nitra oka, ta odchází z oka 
kanálky. Pokud se tyto kanálky ucpou, zvyšuje se oční tlak, který způsobuje 
postupné odumírání očního nervu. 
Léčba: tlak se snižuje kapkami nebo tabletkami. Možno také laserem 
či operací uvolnit ucpané kanálky. Škody na zraku jsou ale nevratné. 
 
Nejhorší  nákaza  v historii: špan ělská ch řipka  
 
Ačkoli v říjnu 1918 se první světová válka již blížila ke konci, stále ještě vládla 
cenzura. Do války však nebylo zapojeno Španělsko, a proto mohlo oficiálně 
oznámit, že na mnoha místech znepokojivě rychle stoupá počet civilistů, kteří 
onemocněli a zemřeli. Právě v důsledku těchto okolností dostala nemoc 
název, který jí natrvalo zůstal - španělská chřipka. 
Epidemie začala v březnu roku 1918. Mnozí badatelé se shodují na tom, 
že vznikla v americkém státě Kansas. Odtud ji američtí vojáci přenesli 
do Francie. Krátkodobě došlo k prudkému nárůstu úmrtí, ale uprostřed léta 
1918 se zdálo, že to nejhorší už pominulo. Lékaři tehdy netušili, že se chystá 
nebezpečná pandemie. Když 11. listopadu 1918 první světová válka skončila, 



celý svět se radoval. Paradoxní je, že téměř ve stejnou dobu epidemie 
španělské chřipky propukla v celosvětovém měřítku. Ve všech zemích se 
tehdy zprávy o této nákaze dostaly na titulní stránky novin. Bylo jen málo lidí, 
do jejichž života nákaza nezasáhla, ale strach měli všichni. Jeden uznávaný 
odborník na problematiku chřipky řekl: „Střední délka života ve Spojených 
státech se po roce 1918 zkrátila o více než 10 let.“ V čem byla tato nákaza 
odlišná? 
Nejznepokojivějším rozdílem bylo to, že chřipka začínala náhle. V jakém 
smyslu? John M. Barry nedávno vydal knihu The Great Influenza (Velká 
chřipka), ve které cituje tuto zprávu: „Student medicíny jménem Ciro Viera 
Da Cunha čekal v Rio de Janeiru na tramvaj, když jej jakýsi neznámý muž 
úplně normálním hlasem požádal o nějakou informaci a hned nato padl mrtvý. 
V jihoafrickém Kapském Městě nastoupil Charles Lewis do tramvaje a vzápětí 
se tam průvodčí zhroutil mrtvý. Než Lewis dojel domů, což byla trasa dlouhá 
asi pět kilometrů, zemřelo v tramvaji šest lidí včetně řidiče.“ Všechny je skosila 
chřipka. 
Dalším prvkem byl strach, strach z něčeho neznámého. Vědci tehdy nevěděli, 
co je příčinou této nemoci, ani netušili, jak se vlastně šíří. Byla zavedena určitá 
epidemiologická omezení - karanténa v přístavech, uzavření kin, kostelů a 
dalších veřejných míst. Například v San Francisku v Kalifornii úřady nařídily, 
že všichni musí nosit gázové roušky. Každý, kdo byl na veřejnosti přistižen bez 
této roušky, dostal pokutu nebo šel do vězení. Zdálo se však, že nic 
nepomáhá. Taková opatření totiž byla buď nedostatečná, nebo přišla pozdě. 
Strach panoval také z toho důvodu, že chřipkou se tehdy sice nakazili lidé 
všech věkových skupin, avšak z dosud neznámých příčin nezabíjela hlavně 
starší lidi, ale především zdravé, mladé lidi. Na španělskou chřipku umírali 
většinou lidé ve věku mezi 20 až 40 lety. Navíc nákaza byla skutečně 
celosvětová. Objevila se dokonce i na tropických ostrovech. Dne 7. listopadu 
1918 posádka jedné lodi přivezla tuto nákazu na Západní Samou (nyní 
Samoa), kde během dvou měsíců zemřelo 20 procent z tehdejších 38302 
obyvatel ostrovů. Těžce postižena byla prakticky každá země na světě. Další 
neobvyklou stránkou byl obrovský počet mrtvých. Nákaza hned na počátku 
zasáhla velmi silně pensylvánské město Philadelphia v USA. V polovině října 
1918 zde byl velký nedostatek rakví. „Jeden výrobce řekl, že by během dvou 
hodin mohl prodat 5 000 rakví, kdyby je měl. V márnicích bylo desetkrát více 
mrtvol než rakví,“ říká historik Alfred W. Crosby. Chřipka zabila v relativně 
krátké době více lidí než jakákoli jiná pandemie v dějinách. Běžně se 
odhaduje, že na celém světě zemřelo 21 milionů lidí, ale někteří odborníci se 
domnívají, že jich bylo mnohem více. Epidemiologové dnes říkají, že 
pravděpodobně se jednalo o 50 milionů nebo až 100 milionů lidí. John 
M. Barry, kterého jsme již citovali dříve, řekl: „Chřipka zabila za jediný rok více 
lidí než středověký mor za sto let. Za dvacet čtyři týdnů zabila více lidí než 
AIDS za dvacet čtyři let. Krátce řečeno, španělská chřipka byla nejhorší 
pandemií v dějinách lidstva. Dokázala věda poskytnout nějakou pomoc? 
Historik Crosby napsal: „V roce 1918 byli všichni lékaři svědky nejhoršího 
selhání medicíny ve dvacátém století, anebo vezmeme-li jako měřítko 



absolutní počet mrtvých, tak nejhoršího selhání všech dob.“ Aby vina 
nespočívala jenom na lékařské profesi, Barry uvádí: „Vědci tehdy plně chápali 
rozsah této hrozby, navíc uměli léčit mnoho forem sekundárních zápalů plic 
a poskytli epidemiologická doporučení, jež mohla zachránit život desetitisícům 
Američanů. Politici však jejich rady ignorovali.“ 
Co víme o této hrozné pandemii nyní, o 85 let později? Co ji způsobilo? Mohla 
by se objevit znovu? Dokázali bychom se ubránit? 
V průběhu posledních 25 let bylo takovou ničivou pohromou onemocnění 
AIDS, protože zabilo 20 milionů lidí. Stejný počet lidí však španělská chřipka 
zabila za dobu o něco delší než rok. A podle opakovaných varování již dozrál 
čas k další nebezpečné formě chřipky, na kterou svět není připraven. 
Zpravodajská agentura Reuters Alert Net upozornila již 19. května 2005 na to, 
že se stále objevují nové formy chřipkových virů, což „představuje trvalou 
a potenciálně rostoucí hrozbu pandemie.“ 
 
Slavní nevidomí: Francesco Landini  
 
Francesco Landini (někde též uváděn jako Landino) byl nejvýznamnějším 
italským skladatelem období ars nova. V datu jeho narození se materiály 
různí, někde je zaznamenán rok 1325, někde 1335. Italská hudba té doby byla 
typická svou zpěvnou melodičností, což se pro tuto provenienci stalo 
dlouhodobou tradicí. Současně ji charakterizovala světskost a výrazná 
rytmika. Střediskem hudebního dění byla především Florencie. Z hudebních 
forem se pěstoval hlavně světský madrigal, caccia a balatta. Francesco 
Landini byl velmi všestranný - byl skladatelem, vynikajícím instrumentalistou 
(především varhaníkem), také však filosofem a básníkem. Není bez 
zajímavosti, že byl od dětství slepý. Melodie tohoto skladatele jsou proti 
ostatním melodiím ars nova zpěvnější a užívá poměrně velké množství 
hudebních ozdob. Je významným představitelem tzv. trecenta (tedy italské 
hudby 14.století, která byla hudbou exkluzivních šlechtických a patricijských 
dvorů. Text býval zpravidla závislý na tvorbě soudobých italských básníků 
(např. Giovanni Boccaccio). Landini vytvořil ke dvěma stovkám skladeb, 
hlavně ballat a madrigalů se světskou tématitkou, z nichž poměrně velká část 
je obsahem proslulé sbírky ars nova Codex Squarcialupi. Hudba Francesca 
Landiniho patří k umění, které iniciovalo vznik nové epochy - renesance. 
Skladatel zemřel v roce 1397 a je pohřben v kostele San Lorenzo. 
 
Zajímavosti z p řírody:  Brouk a jeho obranný sprej  
 
Brouk prskavec, který neměří ani 2 centimetry, se proslavil jedinečným 
obranným mechanismem. Když se cítí ohrožený, vystříkne ze zadečku 
odporně páchnoucí směs vařící tekutiny a páry. Dokáže tak zahnat pavouky, 
ptáky i žáby. 
Zajímavé údaje: Prskavec má „dvě žlázy, které ústí na konci zadečku“. Každá 
z nich je vybavena zásobníkem, ve kterém je kyselina a peroxid vodíku, 
a reakční komorou s enzymy rozpuštěnými ve vodě. V případě nebezpečí 



brouk vytlačí roztok ze zásobníků do komor, kde dojde k chemické reakci. 
Na útočníka pak vystříkne směs chemikálií, vody a páry o teplotě asi 100 
stupňů Celsia. Přestože reakční komory měří necelý milimetr, prskavec 
dokáže měnit koncentraci svého jedovatého spreje a také to, jakou rychlostí 
a jakým směrem směs vystříkne. 
Vědci zkoumají prskavce proto, aby mohli vyvinout účinnější a ekologičtější 
rozprašovací systémy. Přišli na to, že tento brouk má nejen jednocestné 
ventily, kterými se chemikálie dostávají do reakčních komor, ale i tlakové 
ventily, kterými se vzniklá směs dostává ven. Odborníci doufají, že technologie 
napodobující to, co dělá prskavec, bude možné využít v motorech aut, 
v hasicích přístrojích i v dávkovačích léků, například v inhalátorech. Profesor 
Andy McIntosh z University of Leeds v Anglii říká: „Nikdo před námi ještě 
nestudoval prskavce z hlediska fyzikálního a technického. A ani my sami jsme 
netušili, kolik se toho od něj naučíme.“ 
 
Oznámení  
 
Paní Marie Mizerová, členka SONSu, k oslavě svých kulatých narozenin 
a s láskou k historii, pro zábavu i poučení, sestavila knihu s názvem „Žili –
 byli – dobývali svět“. 
S laskavým svolením paní Marie Mizerové Tyflokabinet České Budějovice 
vytiskne její knihu a všem zájemcům, kteří si o ni telefonicky řeknou, ji rozešle 
na jejich adresu. 

 
 
 
 
 
 

Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s., 
telefon: 386 460 660 - 1, e-mail: tyflokabinet.cb@seznam.cz, 

web: www.tyflokabinet-cb.cz 
 


