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ÚNOR 2010
Kalendář akcí

Na setkání držitelů vodicích psů, které se koná 1. února, přijal pozvání pan Filip z dopravního podniku MHD České Budějovice. Cílem tohoto setkání je najít společné řešení při bezpečné přepravě zrakově postižených držitelů vodicích psů dopravními prostředky MHD.
Výlet do Národního muzea v Praze na výstavu Příběh planety Země se koná v sobotu 20. února. Sraz je v 6.45 hodin v hale vlakového nádraží, odkud pojedeme vlakem v 7.04 hodin do Prahy. Prohlídkou nás provede pan Fišera.
Odpoledne je možné navštívit prodejnu tyflopomůcek v Krakovské ulici, kde bude možné si některé pomůcky zakoupit. Návrat do Českých Budějovic je plánován nejpozději kolem 19. hodiny.

Za KDVP Petra Šulcová

Nový senior tarif O2
Výhodný tarif O2 NEON Senior za 190,- Kč měsíčně včetně DPH
- volání do mobilní sítě O2 a na pevné linky o víkendech zdarma
- cena ve všední den a do ostatních sítí 5,90 Kč
- cena SMS 1,60 Kč všední dny i víkend
- cena MMS 5,90 Kč všední dny i víkend
- navíc 40 minut měsíčně zdarma pro volání do všech sítí kdykoli
- zvýhodněná cena telefonu již od 1,- Kč (záleží na zvolené výši měsíčního minimálního plnění)
- měsíční paušál pouhých 190,- Kč včetně DPH, při přechodu od jiného operátora jen 133,- Kč včetně DPH
Výhodný paušál 190,- Kč měsíčně je určen pro zákazníky se smlouvou uzavřenou na 2 nebo 3 roky, při předložení občanského průkazu a doložení dosaženého věku alespoň 60 let. Nárok na slevu zaniká v případě, kdy zákazník požádá o změnu tarifu, nebo kdy jeho číslo přejde nebo bude převedeno na jinou osobu.
Oční chirurgie má další hity
V oční chirurgii se začaly používat nové přístroje, které umožňují transplantaci části oční rohovky pouze v postiženém místě. Navíc bez šití a s mnohonásobně rychlejším doléčením.
Rohovka je průhledná část oka, která kryje duhovku a čočku. Transplantace jsou u ní vhodné, když ji poškodí úraz, pacient špatně vidí kvůli otoku a oko ho často bolí, dojde k poškození vnitřní části rohovky nebo se ztenčí kvůli nemoci. Transplantace pomocí přístroje, který se jmenuje mikrokeratom Amadeus II, se dělá ambulantně a bez šití. Pacient je při vědomí, lokálně znecitlivěné má pouze oko.
Tato operace je označována odborníky anglickou zkratkou DSAEK a používá se jak k výměně vnitřní vrstvy rohovky, tak i k náhradě jejích vrchních vrstev. K té mohou specialisté použít také další špičkovou novinku: laser VisuMax 500. Tento laser dokáže transplantovanou rohovku, zejména její tloušťku, připravit s ještě větší přesností než Amadeus II. Postup je podobný jako v prvním případě, tedy bez šití.
A výhody? Při klasické transplantaci chirurg nahrazuje rohovku v celé tloušťce a přišije ke zbytku vlastní rohovky. Stehy vyndá zhruba po roce. Doléčování potom trvá nejméně rok. Výhodou této transplantace je hojení v řádu dnů a týdnů a celkové doléčení trvá obvykle tři měsíce.
Zdroj: Internet - Novinky.cz

Slavní nevidomí: Jan DRTINA

22.2.1918 - 4.9.1994
Český hudební pedagog a tyfloped. Jan Drtina byl nevidomým zakladatelem a dlouholetým ředitelem Konzervatoře pro nevidomé a slabozraké v Praze, pracoval zde do roku 1982.
Narodil se v malé západočeské vesnici Vranovice v rokycanském okrese. Rodina patřila k nejchudším obyvatelům této vesnice. Jeho cesta ke vzdělání nebyla snadná, ale nakonec získal hudební vzdělání. Napsal mnoho črt o nevidomých hudebnících z celého světa. Věnoval se též tvorbě příležitostných skladeb, např. ke sportovním hrám zrakově těžce postižených žáků. Věnoval se evidenci a propagaci skladeb nevidomých autorů.
Jako ředitel konzervatoře se staral o vysokou úroveň školy, dával přednost slabozrakým uchazečům a také jim zajišťoval následné pracovní umístění v lidových školách. Současně při této škole vznikla Odborná ladičská škola pro zrakově postiženou mládež. Je jediná svého druhu. I na ní působili a působí zdatní nevidomí učitelé ladění.
Celý Drtinův život byl spjat s tehdejším komunistickým režimem. To nikdy nepopíral. Byl natolik čestný, že to zveřejňoval i po roce 1989 s vědomím osamocenosti. Podobně je poznamenána i jeho publikační činnost. Je však třeba dodat, že jsou v ní také neznámé informace nebo zprávy, které jinde nenajdeme. V září 1994 opustil navždy své dlouhé trápení s nevyléčitelnou chorobou jater i problémy se společenskou izolací, které ho v posledních letech potkaly.

Zajímavosti z přírody: Mátový čaj místo aspirinu

O tom, že léčivé rostliny jsou svými účinky srovnatelné s průmyslově vyráběnými léky, asi víme všichni. V současné době je známo a užíváno asi padesát tisíc léčivých rostlin. Vědci z britské univerzity studovali účinky brazilské máty a ověřili, že skutečně funguje jako analgetikum, a to se srovnatelným výsledkem jako průmyslově vyráběné léky. Vedoucí studie si nechala uvařit nálev přesně podle receptu a potom vše analyzovala a měřila jeho účinky na mírnění bolesti.
Brazilští lidoví léčitelé tamní mátu doporučují odnepaměti při bolestech hlavy a žaludku, proti nachlazení i horečce.
A jak nálev připravit? Nejprve lístky usušíme a pak je půl hodiny vaříme ve vodě. Odvar se nechá vychladnout natolik, aby jej bylo možné pít. Chuťově se liší od známé evropské máty a chuť je spíše kořeněná a podobná vývaru z šalvěje, která patří do stejné čeledi. Účinek jednoho šálku je údajně stejný jako běžně dostupná analgetika.
Zdroj: Internet - Novinky.cz


Nový projekt Neviditelný svět v pohybu

Nadace Leontinka představila nový projekt, jehož cílem je přiblížit život nevidomých těm, kteří vidí. Přiblížit vnímání, pocity a zkušenosti lidí, kteří nevidí, těm, kteří mají zrak v pořádku. Díky větší empatii pak mohou v běžném životě dobře vidící lidé lépe pomoci překonávat překážky osobám se zrakovým handicapem.
Půjde o soutěž krajských měst, která v tomto případě budou reprezentovat  základní školy, v každém městě vždy jedna ZŠ. Vítězství věnují těm, kteří je povedou - dětem se zbytky zraku ze svého města. Těm pak také na konci připadne odměna pro vítěze z celé republiky.
Projekt bude mít tři základní roviny: edukativní, soutěžní a mediální. V edukativní části půjde o to, netradiční formou vysvětlit, jak se správně k lidem se zbytky zraku chovat a jak jim při setkání v běžném provozu pomoci. V soutěžní části bude probíhat soutěž na dětském dopravním hřišti mezi zdravými dětmi z prvního stupně základní školy (ideálně 4. třída). Děti budou soutěžit ve zdolávání překážek, se kterými se běžně setkávají na ulicích lidé, kteří mají problémy se zrakem. Díky naprosto identickým soutěžním disciplínám, které budou překonávat na čas a přesnost, lze v každém krajském městě ČR vytvořit rovnocenné podmínky. Po jejich porovnání pak bude možné vytvořit i tabulku s pořadím jednotlivých měst, včetně vyhlášení tří nejlepších.
V mediální části bude tisk, rozhlas a televize informovat o tom, jak se správně chovat k lidem, kteří nevidí nebo mají pouze zbytky zraku.
I když by mohlo vypadat, že projekt je určen jen pro děti, dopad tohoto projektu bude mnohem širší. Informace, které získají děti, jež se jej zúčastní, totiž budou prostřednictvím médií využitelné i dospělými, kteří se o projektu dozvědí díky sdělovacím prostředkům.
Zdroj: Nadace Leontinka


Sněhová kalamita

Zima se ozvala v plné síle. Předpokládané nápory sněhu sužovaly Česko několik dní. Problémy měli silničáři, dopravci, vlaky, ale i obyčejní chodci. Sněhové frézy sice odhrnovaly sníh ze silnice, ale zároveň tím tvořily doslova sněhové barikády u okrajů chodníků. Přejít tedy z jedné strany na druhou, nebo nastoupit do autobusu, znamenalo pro chodce zapadnout do půlmetrové závěje sněhu.
Pozor na každý krok! Tak nějak by mohlo znít klíčové pravidlo všech chodců ve velkých městech, kteří se musí v této době pohybovat po vesměs od sněhu a sněhové kaše neuklizených chodnících. Tzv. chodníkový zákon, který platí od loňského dubna, ukládá městům a obcím povinnost chodníky ve svém vlastnictví uklízet. Města však často nestíhají a podle toho to především ráno na chodnících vypadá.
I když podle meteorologů nejhorší nápory sněhu máme za sebou, chodci vyhráno nemají. Po přívalech sněhu nastupuje mráz. A po rozmrzání zase blátivá a hlavně klouzavá kaše, navíc smíchaná s posypovým pískem, takže zvýšená opatrnost při chůzi bude nadále nutná. Pro starší občany, nevidomé nebo špatně se pohybující občany bude chůze venku zároveň nebezpečná.
A co se stalo v atmosféře, že napadlo tolik sněhu? Husté sněžení způsobila tlaková níže, která se vytvořila nad severní Itálií a přes Alpy od jihu přicházela nad naše území. Sněžení v lednu není vůbec nic mimořádného stejně jako silné mrazy. Dlouhodobě je leden nejchladnější měsíc v roce. Podle meteorologů je naprosto běžné, že v lednu sněží. Jenom jsme tomu tak trochu odvykli. Letošní zima není nijak výjimečná a nelze podle ní usuzovat ani na nějaké okamžité klimatické změny.


Recept: Rajská polévka v zimě prohřeje i posílí organismus

Ingredience: 2 rajské protlaky, jíška ze 40 gramů tuku a 40 gramů hladké mouky, bobkový list, špetka muškátového květu, 1,5 litru vody, sůl, cukr, hrstka rýže
Postup: světlou jíšku zalijeme trochou vody, přidáme protlak a dolijeme vodou, osolíme a podle chuti lehce přisladíme, přidáme špetku muškátového květu nebo strouhaného oříšku a na závěr v polévce povaříme hrst rýže

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

