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Kalendá ř akcí  
 
Každou st ředu  od 15 hodin se koná v klubovně Tyflokabinetu keramický 
kroužek. Axmanova technika modelování vychází z hmatových 
schopností nevidomých. Pro výuku této techniky není nejdůležitější 
výtvarné nadání, ale základní motorická zručnost při práci s hlínou a 
odvaha učit se něco nového. 
 
Dne 21.2. od 13 hodin pořádá Tyflokabinet „Zábavné odpoledne s 
Člověče nezlob se!“.  Soutěžící si mohou přinést vlastní hru. 
 
Dne 17.3. 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. 
 
Z činnosti Tyflokabinetu  
 
V rámci projektu rozšiřování služeb Tyflokabinetu České Budějovice 
nabízíme všem zdravotně postiženým zájemcům v produktivním věku 
pomoc p ři hledání zam ěstnání, možnost tréninkového zam ěstnání, 
získání pot řebné praxe a podporu potenciálních zam ěstnavatel ů. 
Požadovanou kvalifikaci a dovednosti pro své zaměstnání získají 
zájemci v rámci akreditovaných odborných kurzů. Zájemci o zaměstnání 
se mohou hlásit řediteli Tyflokabinetu osobně nebo telefonicky na čísle 
386 460 660. 
 
Tyflokabinet pro Vás připravil nové internetové stránky na adrese: 

www.tyflokabinet-cb.cz 
Věnujte pozornost zejména záložce "Aktuality" , kde zveřejňujeme 
všechny novinky a připravované akce. 
 



Díky laskavé podpoře ROTARY KLUBU ČESKÝ KRUMLOV a 
společností KÁMEN A PÍSEK, s.r.o. a MERIT Ing.Jan Halousek, získal 
Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. nový 40 znakový Braillský  
zobrazova č TRIO Papenmeier . Zařízení bude používáno při výuce 
ovládání výpočetní techniky pro nevidomé a těžce zrakově postižené 
uživatele. 
Krátký popis aparatury TRIO: 
40 znakový Braillský zobrazovač, hmatový řádek a Braillská klávesnice k 
počítači včetně funkce lehce přenosného bateriového zápisníku s 
braillskou klávesnicí. Aparatura je vybavena Bluetooth a USB 
komunikací s počítačem a hmatníkem pro snadné ovládání. České 
braillské kodování slepeckého písma pro editaci je i v ovládacím menu 
aparatury. Pro spolupráci s počítačovým systemem Windows je v 
počítači předpokládáno programové vybavení Jaws nebo Hal. Přijďte si 
zařízení vyzkoušet, jste srdečně zváni. 
 

Tyflokabinet získal statut klinického pracovišt ě Zdravotn ě sociální 
fakulty Jiho české univerzity. 
Studenti, budoucí sociální pracovníci, budou moci získávat na našich 
pracovištích potřebnou praxi pro své studium a připravovat se na své 
povolání. 
 
 
Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma 
Oddělení pro vydavatelskou činnost ÚVV SONS ve spolupráci s 
krajskými koordinačními radami SONS a Výrobním družstvem 
nevidomých Spektra vyhlašuje u příležitosti 200. výročí narození tvůrce 
bodového písma Louise Brailla tyto soutěže: 
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. 
Jednotlivé soutěže jsou postupové. V březnu až květnu proběhnou 
krajská kola, z nichž nejlepší z jednotlivých disciplín budou postupovat 
do celostátního finále. Finále se uskuteční v říjnu v Praze. Soutěžící se 
může zúčastnit libovolného počtu vypsaných soutěží. 
Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do dvou skupin: 

a) nevidomí od dětství 
b) později osleplí 

Každá kategorie soutěží zvlášť, čte se neznámý text po dobu dvou 
minut. Při hodnocení se od dosaženého počtu přečtených znaků 
odečítají nesprávně přečtené znaky. 



Texty na čtení budou jednotné, zajistí je Oddělení pro vydavatelskou 
činnost. Další informace k soutěži můžete získat v Tyflokabinetu České 
Budějovice, na telefonním čísle: 386 460 662 - pan Fiala. 
 
Prosba : Při listopadovém Shromáždění v Tyflokabinetu České 
Budějovice došlo k záměně opěrné hole paní Válkové. Prosíme toho, 
kdo vlastní zaměněnou opěrnou hůl, ať se telefonicky spojí s pracovníky 
Tyflokabinetu. Telefon: 386 460 660 - 2. Děkujeme. 
 
Jiné informace  
Setkání držitel ů vodicích ps ů se budou konat v t ěchto termínech: 
2. února 
2. března 
6. dubna - návštěva cvičitelů z výcvikového střediska v Praze Jinonicích 
4. května 
1. června 
Plánovaný výlet na Dívčí kámen se uskuteční 1. května . Pojedeme 
vlakem z Českých Budějovic do Třísova, odtud pěšky kolem 
Křemežského potoka do Holubova. Délka trasy je zhruba 5,5 kilometru. 
Asi tak v polovině trasy se nachází zřícenina hradu Dívčí kámen. 
Prosím zájemce, kteří by se chtěli výletu zúčastnit a nemají průvodce, 
aby se včas přihlásili na telefoním čísle 776 120 108 u Petry Šulcové. Po 
domluvě je možné pro jednotlivce zajistit průvodce. 
23. května  se bude konat v Českých Budějovicích kvalifikační závod na 
Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů. 
                                                                            Za KDVP. Petra Šulcová 
Chcete se stát držitelem vodicího psa? 
Vodicí pes pro nevidomé je dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních 
věcí číslo 182/1991 Sbírky, kterou se provádí zákon o sociálním 
zabezpečení, kompenzační pomůckou. Jeho pořizovací cena je hrazena 
až do výše 100 procent sociálními odbory úřadů s rozšířenou působností 
(městské a obvodní úřady). Na přidělení příspěvku na vodicího psa má 
nárok občan ČR, který je z důvodu svého zrakového postižení držitelem 
průkazu mimořádných výhod 3. stupně (ZTP/P). O příspěvek je třeba 
požádat sociální odbor úřadu podle místa trvalého bydliště. 
Pokud máte zájem získat vodicího psa, informujte se u županky 
Jihočeského kraje Petry Šulcové, telefonní číslo 776 120 108 nebo na 
mailové adrese ru.slan@volny.cz 
 
 
 
 
 



Pozvání do Zvukové knihovny Hudebního odd ělení JVK 
Vědecká knihovna v Českých Budějovicích nabízí přibližně 300 titulů 
zvukových knih. Seznam těchto titulů naleznete v elektronickém 
internetovém katalogu (http://www.cbvk.cz/), když do okna "Všechna 
pole" zadáte termín "audioknihy", případně termín "mluvené slovo". 
 
Zajímavosti z p řírody  
Křídla - zázrak p řírody 
Kdo je podle vás ve vzduchu obratnější - netopýři, hmyz a ptáci nebo 
letadla? Věřte nebo ne, letadla se s těmito letci z živočišné říše vůbec 
nemohou srovnávat. Wei Shyy, profesor leteckého inženýrství z 
Michiganské univerzity, říká, že živočichové „mají úžasnou schopnost 
udržet se ve vzduchu navzdory poryvům větru, dešti a sněhu“. Co je 
jejich tajemstvím? Jsou to mávající křídla. Lidé jim je závidí už od chvíle, 
kdy se poprvé pokusili vzlétnout. Křídla některých ptáků a hmyzu se při 
letu neustále tvarově přizpůsobují okolním podmínkám. Díky tomu se 
mohou tito živočichové vznášet na místě a také dokážou ve vzduchu 
rychle manévrovat. Časopis Science News uvedl některé podrobnosti o 
letu netopýrů: “Když netopýři letěli nízkou rychlostí, tedy asi 1,5 metru za 
sekundu, přetočili špičky křídel a při pohybu křídel nahoru jimi rychle 
mávli směrem dozadu. Vědci se domnívají, že tímto trikem získávají 
vztlak a tah.“. O tom, jak živočichové létají, se toho lidé potřebují ještě 
mnoho dozvědět. Peter Ifju, profesor strojního a leteckého inženýrství z 
University of Florida, se ptá: “Co vlastně se vzduchem dělají, že dokážou 
vytvořit tak účinný vztlak? Je tolik věcí v aerodynamice, kterým stále 
ještě nerozumíme. Vidíme, co ptáci a hmyz dělají, ale nechápeme, jaký 
vliv to má na proudění vzduchu“. 
 
Zajímavosti - lidská pam ěť 
Buďte rádi, že zapomínáte 
Představte si, jaké by to bylo, kdybyste si pamatovali všechno, bez 
ohledu na to, zda jde o věci důležité nebo nepodstatné. Měli byste v 
mysli naprostý zmatek. Jedna žena, která si dokáže vzpomenout 
prakticky na všechno, co se událo v jejím životě, popsala své neustále se 
vracející vzpomínky jako „nepřetržité, nekontrolovatelné a naprosto 
vyčerpávající“ a jako „zátěž“, píše časopis New Scientist. Většina z nás 
naštěstí tento problém nemá. Podle odborníků má totiž mozek schopnost 
vytřídit bezvýznamné a zastaralé informace a odstranit je. „Účelné 
zapomínání je klíčovou složkou plně funkční paměti“, uvádí New 
Scientist. „To, že zapomeneme něco důležitého, je vlastně dokladem, že 
systém třídění v našem mozku pracuje až příliš dobře“. 
 
 



 
 
 
Recept:  
Palačinky zape čené se špenátem  
Ingredience: 
600 mililitrů mléka, 4 vejce, hladká mouka (cca 450 gramů), sůl, dušený 
špenát, 3/4 hrnku mléka, 1 vejce, muškátový oříšek, šunka nebo 
šunkový salám, olej, kousek másla, tvrdý sýr 
Postup: 
V osoleném mléce rozšleháme vejce a postupně zašleháváme ruční 
metličkou mouku, až vznikne řídké palačinkové těsto. Necháme asi 10 
minut odpočinout a na oleji usmažíme palačinky. 
Špenát připravíme osvědčeným způsobem. Na každou palačinku 
položíme plátky šunky nebo salámu, potřeme špenátem a smotáme. 
Smotané naskládáme do pekáčku vymazaného máslem. Posypeme 
strouhaným sýrem. 
V mléce rozšleháme vejce, osolíme, okořeníme strouhaným 
muškátovým oříškem a nalijeme na palačinky v pekáčku. Přikryjeme, 
vložíme do trouby vyhřáté na 200° Celsia a pe čeme asi 15 minut. Pak 
odkryjeme a dopečeme do zezlátnutí povrchu. 
 
 
 
 

Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s. 
telefon 386 460 660 - 3 

 
 
 
 
 


