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Kalendá ř akcí v Tyflokabinetu  
 
Dne 6. 4. 2009 ve 14 hodin se v klubovně sejdou držitelé vodících psů. 
 
Každé úterý od 14 hodin se můžete účastnit klubové činnosti, 
například dne 14. 4. 2009 Vám přijde zahrát harmonikář pan Prokeš. 
 
Každou st ředu od 15 hodin se v klubovně koná kurz keramiky. 
 
Dne 18. 4. 2009 se koná krajské kolo soutěže ve čtení a psaní Braillova písma. 
 
Jarní shromážd ění: 
14. 4. 2009 –  Prachatice – 14.00 hodin – Centrum služeb Na sadech 
15. 4. 2009 –  Tábor – 14.00 hodin - Tabačka 
16. 4. 2009 –  Strakonice – 9.00 hodin – Centrum sdružení 
17. 4. 2009 –  Jindřichův Hradec – 14.00 hodin – Restaurace Perla 
21. 4. 2009 –  Pozvánka pro všechny členy OO SONS České Budějovice na 
   jarní shromáždění, které se bude konat v úterý 21. 4. 2009 ve 

  14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu. Těšíme se na Vás. 
23. 4. 2009 –  Písek – 9.00 hodin – Centrum ZP 
  7. 5. 2009 –  Český Krumlov – 9.00 hodin – Hotel Vltava 
 
Jiné informace  
 
Euroklí č 
Jedná se o patentovaný systém, který zaručí zdravotně postiženým lidem, aby se 
dostali na hygienická zařízení, plošiny, do výtahů a jiných podobných zařízení 
pomocí jednotného univerzálního euroklíče. V ČR se dosud o tomto systému spíše 
jen hovořilo. Obrat by měl nastat po zapojení se do mezinárodního projektu 
Euroklíč, financovaného Evropskou unií ze strukturálních fondů. Euroklíč si může 
zakoupit každý občan se zdravotním postižením, který je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P a má trvalé bydliště na území ČR. Cena Euroklíče je 357,- Kč včetně 
DPH. Adresa: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 1/7, 
170 00 Praha 7, kontaktní osoba: Andrea Brázdová, telefon: 266 753 421, fax: 266 
753 424,   e-mail: a.brazdova@nrzp.cz. Podklady pro zakoupení Euroklíče: Průkaz 
ZTP nebo ZTP/P. Při prodeji Euroklíče s Vámi bude vyplněna Evidenční karta 
Euroklíče. V průběhu roku 2009 by se měly dotované Euroklíče v rámci projektu 
začít distribuovat zdarma. Pilotní fáze projektu Euroklíč probíhá již nyní ve 
Středočeském kraji a je do ní zapojeno také Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo dopravy, České dráhy, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a 
společnosti Ahold, Baumax, Globus, Kaufland, Tesco, Asociace hotelů a mnoho 
dalších. Jen za loňský rok bylo ve Středočeském kraji nainstalováno 47 eurozámků 
ve 43 institucích. Odemknout si Euroklíčem bude možné i na sociálních zařízeních 
nádraží například v Kladně, Benešově, Vlašimi, Zruči nad Sázavou nebo 
Poděbradech. Kompletní seznam všech dosud nainstalovaných zámků v ČR je 
uveřejněný na portálu Národní rady osob se zdravotním postižením (www.nrzp.cz) a 
bude umístěn i na stránky STP v ČR (www.svaztp.cz). 
 

Převzato a upraveno z Nejsi sám č.3 a www.eurokeycz.com 
 



Lékaři se u čí operovat o či na simulátoru virtuální reality  
Lékaři si mohou mnohem rychleji a lépe nacvičit postup složitých očních operací na 
simulátoru, který vytváří virtuální realitu. Vyzkouší si i velmi obtížné mikrochirurgické 
zákroky na oku nanečisto a mohou zopakovat bez rizika ty, které nemají dokonale 
zvládnuté. Tento projekt probíhal v Pražském centru virtuální oftalmochirurgie ve 
Fakultní nemocnici Motol a porovnával nové formy výcviku s klasickými. Bylo 
prokázáno, že takový výcvik znamená pro účastníka velký nárůst jeho 
mikrochirurgických dovedností, snížení pracovního stresu a omezení rizik pro 
pacienta. V průběhu dvou let absolvovalo výcvik mikrochirurgie 160 lékařů, 374 
studentů lékařství z 1. a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a 187 studentů fakulty 
biomedicínského inženýrství. Výsledky projektu vedly přední české oftalmochirurgy 
k doporučení, aby tento způsob výcviku byl zařazen do systému celoživotního 
vzdělávání. Oční chirurgie patří k lékařským oborům s nejrychlejším vývojem. 

Převzato a upraveno z Internetporadny 
 
Vědci m ěřili v bytech škodlivé chemikálie, zjišt ění jsou p řekvapivá  
Laboratoř projektu pro Evropský parlament - Indoortron se nachází v italské Ispře 
poblíž Milána a vědci v ní sledují, jaké chemické látky se vypařují z předmětů v bytě 
z koberců, nábytku, nádobí apod. V této prosklené komoře nainstalují nábytek tak, 
aby simuloval třeba obývací pokoj. Na osvěžovače vzduchu je lepší zapomenout. 
Když vědci zapnuli osvěžovač vzduchu, tak na monitoru sledovali neuvěřitelný 
nárůst malých polétavých částic. Zjistili tak, že osvěžovače vzduchu představují 
jedny z nejvýznamnějších znečišťovatelů vzduchu. Aromatické svíčky a čistící 
prostředky jsou na tom stejně. 
Dřevot říska své vlastníky nepot ěšila. 
Z nábytku při pokusech dopadla nejhůře dřevotříska a dýhovaný nábytek - z lepidla 
se značně uvolňuje formaldehyd, ten má při zvýšené koncentraci karcinogenní 
účinky. Rada tedy zní: vsadit raději na celodřevěný nábytek z masivu. 
Zakou řený obývák neobstál. 
Vědci zkoušeli simulovat i zakouřenou místnost - do Indoortronu byl umístěn stroj, 
který kouřil. Zjištění byla tak překvapivá, že jeden z vědců poté dokonce přestal 
kouřit. Škodliviny z kouře se kondenzují na malé kapky, které se usazují v místnosti 
- vidíme je třeba v podobě zažloutlých záclon a textilií obecně. Postupně pak 
vylučují ještě další těkavé látky. Takže to, že místnost po kouření náležitě vyvětráme 
nám nepomůže k tomu, abychom ovzduší v bytě uvedli do předchozího stavu. 
Dlouhodobé působení těkavých látek nám pak může způsobit alergii nebo kožní 
problémy. Pro výchovu dětí je proto rozhodně vhodnější venkovní prostředí. Podle 
vědců je vzduch uvnitř budov asi dvakrát horší než venku. 
Pomůže jen dostate čné větrání a vhodná podlahová krytina. 
Vědci tak radí, abychom pravidelně a intenzivně větrali, a to i v zimním období, kdy 
díky větrání dojde k větší ztrátě energie. Bude nás to sice stát peníze, ale ne zdraví. 
Pomoci si můžeme i vhodnou podlahovou krytinou, takové linoleum se udržuje 
mnohem lépe než koberce, které se čistí mnohem obtížněji a udržuje se v něm více 
plísní a bakterií. Domácí prach totiž obsahuje roztoče a jejich výkaly, plísně, bakterie 
a viry. Pomůže tedy jen časté vytírání horkou vodou. 
Dobré t ěsnění je špatné t ěsnění. 
Za zamyšlení stojí i zjištění, že příliš dobrá izolace oken může být někdy na škodu. 
Fakt, že uspoří energii, je jistě velmi lákavý, odvrácenou stránkou dobré izolace je 
ale skutečnost, že vzduch se v bytě téměř nemění a emise se neředí. 
 



Slavní nevidomí: Stevie Wonder  
Slavný černý hudebník, zpěvák, pianista, skladatel, textař, bubeník, hráč na 
syntezátory a foukací harmoniku, od útlého dětství slepý. Pochází z amerického 
státu Michigan, narozený roku 1950, vlastním jménem Stevelend Judkins. Někdy 
bývá používáno i příjmení jeho matky – Morfia. Stevie Wonder má široký stylový 
záběr: pop, funky, soul, rock, R&B, jazz. Stevie Wonder začínal už jako dítě, 
vyrůstal v Detritu, zpíval v církevním sboru a první singl natočil pod jménem Little 
Stevie Wonder ve svých 12 letech. Již o rok později sklízí obrovský úspěch a v obou 
případech dosahuje vrcholu americké hitparády. Od roku 1964 už vypouští od svého 
jména „Little“. V té době se Stevie objevuje v hudebních filmech Bikini Brach a 
musile Brach Party. V polovině 60. let začíná přecházet od přebíraných písní i k 
vlastní tvorbě. Stevie Wonder začíná v 70. letech pracovat i jako producent. V tomto 
období ovlivnil i část soulové a rockové scény. V 80. letech si nadále drží svoje 
pozice. Dostává i cenu Grammy . Na konci 80. let se frekvence mezi novými 
nahrávkami prodlužují, ale Wonder zůstává i nadále velkou hvězdou. V roce 1991 
napsal hudbu k filmu Jungle Fever. 
 
Zajímavosti z p řírody  
Složené  oko  
„Dokonale uspořádané vrstvy ležící jedna na druhé.“. Těmito slovy profesor Luke 
Lee z Kalifornské univerzity v USA popsal složené oko hmyzu. Složené oko určitých 
druhů hmyzu, například včel a vážek, je tvořeno množstvím optických jednotek 
neboli oček. Každé očko míří jiným směrem, takže složené oko zabírá široký zorný 
úhel. Obrazy, které jednotlivá očka vytvářejí, se skládají v mozaiku. Díky 
mozaikovému vidění hmyz dokáže velmi dobře zaregistrovat pohyb. 
Vědci hledají způsoby, jak složené hmyzí oko napodobit a využít k výrobě 
vysokorychlostních detektorů pohybu a ultratenkých širokoúhlých kamer. Taková 
zařízení by našla uplatnění v řadě oborů, například v lékařství by se mohla používat 
k vyšetření žaludku. Uvažuje se o výrobě kamery, kterou vědci popisují jako 
„miniaturní přístroj“. Pacient by kameru spolkl, ta by v žaludku prostřednictvím 
složeného oka shromáždila informace a bezdrátově je odeslala. 
Tým bioinženýrů již vyrobil umělé složené oko o velikosti špendlíkové hlavičky, které 
je tvořeno více než 8500 čočkami. Složenému oku hmyzu se však takový výrobek 
zdaleka nemůže vyrovnat. Například složené oko vážky se skládá asi z 30000 
optických jednotek. 
 
Velikonoce  
Naší slepičce se ztratilo vajíčko, 
zrovna když jsou velikonoční svátky. 
Pepíček ho všude hledal 
a našel ho mezi vrátky. 
 
Tak vajíčko hezky namaloval 
a dal ho do ošatky. 
Deset už jich tam bylo pěkně malovaných. 
Děvčata je chlapcům dají až jim sukničky vyšlehají. 
      Jiřina Perenská 
 
 
 



Recepty:  
 
Velikono ční nádivka 
1 veka, 10 vajec, 200 gramů vařeného vepřového masa i s vývarem, 200 gramů 
uzeného masa, 200 gramů Hery, sůl, pepř, muškátový květ, nasekané mladé 
kopřivy - asi 2 hrsti (můžeme nahradit pažitkou nebo petrželkou) 
Postup: Veku nakrájíme na kostičky a dáme do hlubší mísy. Rozpustíme 100 gramů 
Hery, kterou polijeme kostičky veky v míse. Vepřové a uzené maso také nakrájíme 
na kostičky a spolu s bylinkami přidáme do mísy. Do malého množství vývaru 
vidličkou zašleháme žloutky, přidáme pepř, sůl a muškátový květ. Nalijeme do mísy 
k masu a žemlovce. Na závěr lehce vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Vše dáme do 
tukem vymazaného pekáče a zvolna pečeme. Velikonoční nádivku podáváme 
teplou se zeleným salátem. 
 
Likérové keksy 
těsto: 400 gramů hladké mouky, 100 gramů moučkového cukru, 1 lžička prášku do 
pečiva, 2 sáčky vanilinového cukru, 2 polévkové lžíce vaječného likéru, 200 gramů 
měkkého másla nebo hery, 2 žloutky 
náplň: 1 krémová náplň Dr. Oetker s příchutí vaječného koňaku, 200 mililitrů 
studeného mléka, 3 polévkové lžíce moučkového cukru, 125 gramů změklého másla 
Postup: Na vále promícháme všechny sypké suroviny. Přidáme likér, máslo a 
žloutky. Nožem suroviny zpracujeme a když jsou částečně spojeny, vypracujeme 
ručně těsto. Na pomoučeném vále po částech těsto vyválíme na asi 3 milimetry 
tenké pláty a libovolnou formičkou vykrajujeme keksy. Klademe na plech pokrytý 
pečicím papírem. Na polovině keksů vykrájíme středy menší formičkou nebo 
náprstkem. Pečeme v předehřáté troubě (na 180 °C asi 10 minut). 
 

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


