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·	Na Hromnice o hodinu více
·	Únor - báseň a pranostiky


ÚNOR 2012

Kalendář akcí

	Arteterapie

V únoru se v klubovně Tyflokabinetu koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.

	Setkání držitelů vodicích psů

Setkání držitelů vodicích psů se uskuteční ve čtvrtek 2. února. Přivítáme mezi sebou pracovníka úřadu práce, který nás bude informovat o změnách týkajících se příspěvků na kompenzační pomůcky. Upozorňuji, že v dubnu se termín setkání držitelů vodicích psů přesouvá až na druhý čtvrtek v měsíci, a to na 12. dubna.
Na květnové setkání přijal pozvání pan Milan Dvořák ze Školy výcviku vodicích psů. Pan Dvořák nás bude informovat o průběhu výcviku a předání vodicího psa. Proběhne také hromadné i individuální procvičení poslušnosti našich čtyřnohých průvodců a projdeme si také překážkovou dráhu.
Na setkání s Vámi se těší za KDVP Petra Šulcová, telefon: 776 120 108, e-mail: ru.slan@volny.cz


Radek Seifert

Narozen 24. 2. 1971, pracovník českého centra Tereza.

Narodil se v Chomutově, kde úspěšně absolvoval docházku do mateřské školy v místě bydliště. Vrozená oční vada (glaukom) se v té době projevovala jen mírně.
V letech 1977 - 1986 navštěvoval ZDŠI pro žáky se zbytky zraku v Praze přesto, že stav jeho zraku byl stále na úrovni slabozrakosti. Středoškolské vzdělání absolvoval v letech 1986 – 1991 ve Střední odborné škole ladičské při dnešní Konzervatoři J. Deyla v Praze. Studium zakončil maturitou. Praxi v oboru absolvoval v České Lípě, Liberci i v Hradci Králové, tomuto povolání se však nevěnoval. V průběhu studia na střední škole se počaly projevovat závažné zrakové komplikace, které v roce 1996 vyvrcholily úplnou ztrátou zraku. Od roku 2002 byl studentem katedry sociální práce FF UK v Praze, kde studoval prezenčně magisterský obor Sociální práce ve studijním programu Sociální práce a sociální politika. Studium na UK bylo Seifertovou velikou vášní. Neustále doplňoval a kultivoval svou knihovnu odborných digitálních titulů a rozsáhlý archiv článků.
Od roku 1995 pracoval na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v centru pro usnadňování studijních podmínek lidem se zrakovým postižením (Centrum pro podporu samostatného studia Tereza). Byl vedený jako odborný pracovník ve výpočetní technice, kde byl v roli vedoucího pracovního týmu.

Absolvoval kurz speciální výpočetní techniky (1994 - 1995), který proběhl v rámci projektu Tempus. V letech 1997 - 2001 byl Seifert odpovědným redaktorem časopisu Disk (později MailDisk), vydávaný jako periodikum redakce časopisu Zora. Založení tohoto časopisu, který se věnuje speciální výpočetní technice, Seifert navrhl, připravil jeho formát, realizoval a redigoval.
Se speciální výpočetní technikou souvisí založení elektronické konference Fanda pro NS fanoušky uživatelů výpočetní techniky, kterou v roce 1998 Seifert navrhl, pojmenoval a byl po dobu pěti let jejím prvním moderátorem. Jedná se o největší elektronickou konferenci na českém internetu.
Z dalších Seifertových aktivit je to moderování rozhlasového pořadu Handycamping (rok 2004), pro který psal scénáře. Spolupracuje s redakcí časopisu Mladá fronta Dnes. Některé jeho články vyšly později v knize Řízek na severozápadě. Spolupracuje také se společností Anopress, která se zabývá elektronickým monitoringem médií. Pro ni editoval pořad televize Prima Nedělní partie, později také rozhlasový pořad Rádia Svobodná Evropa Události a názory.
Ze Seifertových zálib je to český místopis a zeměpis. Je sběratelem miniatur a modelů, turistou po zajímavých místech a vášnivě shromažďuje informace o zajímavých lokalitách, zvláště Prahy (její historie a současnost). Vlastní kvalitní trackové tandemové kolo, rád a pravidelně plave.

	zdroj: internet - tyflopedický lexikon



	Země bez Měsíce?


	Byla by mrtvá a větrná. Měsíc má větší vliv na život, než tušíme. Je úžasný nejen pro milence a básníky, ale pro nás všechny. Nebýt jeho, žádný život by na Zemi nepřežil. Nebýt Měsíce, Země by se houpala.
Asi před 4,5 miliardami lety mohla do Země narazit cizí planeta velká asi jako Mars. Astronomové jí dnes říkají Theia. Stalo se to pouhých 50 milionů let poté, co vznikla sluneční soustava, Země tedy ještě ani nebyla úplně zformovaná. Jádro planety se zarazilo do zemského jádra, ale část povrchu Theii i Země byla vymrštěna do vesmíru. Tam se z ní stal Měsíc - podle některých teorií vznikal pouhý měsíc.
Důkazů pro tuto nejvíce přijímanou teorii o původu Měsíce je spousta, například sklon zemské osy. Nebýt Měsíce, vypadalo by to se životem na Zemi mnohem hůř než nyní. Způsobů, jakými chrání pozemský život, je víc, než by člověk čekal. Tím základním je přímá ochrana naší planety před nárazy asteroidů a dalšího vesmírného smetí. Jak moc toho Měsíc odrazil, je dobře vidět na jeho krátery zjizveném povrchu.
Chrání osu: Měsíc dal Zemi život. A my mu to oplatili - už několikrát ho lidé navštívili. Vezměme si příklad Marsu. Ten je sice v podobné vzdálenosti od Slunce jako Země, ale život na něm zřejmě nikdy nevznikl. Jednou z příčin je podle vědců to, že se mnohokrát změnil sklon jeho osy - z 10 stupňů na dnešních 25 stupňů. To vedlo k tomu, že na pólech roztávaly ledové čepičky, což naplnilo atmosféru vodou - ta zase planetu ochlazovala. V důsledku všech těch změn byl Mars velmi nestabilním prostředím, střídala se na něm dlouhá období, kdy byl jeho povrch pokryt ledem, s dobou, kdy byl jen kamenitý. Víc nám o historii Marsu prozradí vozítko Curiosity, které na rudé planetě přistane v létě roku 2012. Zemi před podobnými změnami osy nepříznivými pro rozvoj života ochránil právě Měsíc. Působil a stále působí jako gyroskop, který udržuje osu nakloněnou o 23,5 stupně; tím nás chrání před většími změnami klimatu.
Podporuje evoluci: Jak jsme se učili ve školách, život vznikl v mořích. Existence Měsíce tomu jednoznačně pomohla. Právě on dal vzniknout místům, která občas omývá příliv, a která jsou během odlivu suchá. Paleontologové si myslí, že zde se dostal život na pevninu - mohl se udržet během doby přílivu, ale musel se přizpůsobit jiným podmínkám v době odlivu. Život tak mohl pomalu postupovat dál a dál na suchou zem. Kdyby se první suchozemské rostliny a živočichové museli vypořádat s „ostrou“ hranicí souše a moře, trval by přechod života na kontinenty mnohem déle.
Dává nám teplo: Podle většiny teorií nám Měsíc dává také teplo. Měsíc oběhne Zemi jednou za měsíc, ale Země se kolem své osy otočí jednou za 24 hodin. Gravitace Měsíce tedy vytváří tah - a tím také tření. Má to nenápadný, ale geologicky výrazný vliv. Zpomaluje to zemskou rotaci - bez Měsíce by se Země točila o něco rychleji. To by znamenalo turbulentnější atmosféru a především silné větry, které by životu vůbec nepřály.
Existence Měsíce je v kosmickém měřítku naprostým unikátem. Zatím jsme nenarazili v naší sluneční soustavě ani jinde ve vesmíru na jinou planetu s takovým měsícem, jaký máme sami. Podle astrobiologů by právě jeho existence mohla být tím trumfem v rukávu, který měla Země, když na svém povrchu tvořila život.
Měsíc však nemáme navždy - od Země se vzdaluje. Sice rychlostí pouhých 4,5 centimetru za rok, ale za několik set milionů let se to projeví. Čím víc se bude od Země vzdalovat, tím méně se bude jeho vliv projevovat a pak se začne zpomalovat zemská rotace. Nakonec bude stejná jako oběžná doba Měsíce kolem Země - den pak bude trvat 9600 hodin. To už lidstvu naštěstí bude jedno, v té době se naše Slunce totiž začne měnit v rudého obra a požírat všechny „své“ planety.

	zdroj: internet - national geographic



Pro zdraví - zelí

Patří k nejhodnotnějším přírodním rostlinám. Je bohaté na síru, obsahuje arzen, vápník a jod. Zásobuje tělo minerály a napomáhá obnově základních životních funkcí. Navíc je bohaté na vitamíny a je známé jako účinný lék proti kurdějím. Zelí je také účinné v případě zánětu ledvin při problémech s různými cizopasníky.
Je nejúčinnější v podobě syrové šťávy. Je nenahraditelné pro dobrou funkci zažívacího ústrojí a v případě, kdy není znehodnoceno vařením, působí doslova zázračně. Pokud chceme zelí tepelně upravovat, vaříme je v páře. Nejlépe je konzumovat syrové, nakrájené na tenké plátky, s olivovým olejem, trochou soli a citronu.
Zelí lze používat při léčbě téměř všech chorob tak, že přikládáme jeho listy přímo na tělo - horečnaté onemocnění, vyrážky, poranění, vředy a bolesti kloubů.
Nakládané zelí je vynikající do salátů, ale i jako syrová příloha, případně může být základem klasického dušeného zelí k nejrůznějším druhům pečeného masa a knedlíků.

Recept - nakládané zelí

Ingredience: 5 kg zelí, 2 cibule, 20 gramů soli, několik bobkových listů, hrst kmínu, pár kuliček pepře, střední kořen křenu, 4 jablka, kopr.
Postup: Zelí nejdříve omyjeme, očistíme a nakrouháme. Na dno sudu nebo zelňáku dáme trošku výše uvedeného koření a rozložíme celé zelné listy. Na zelné listy pokládáme nakrouhané zelí a pěchujeme. Každou vrstvu zelí osolíme, posypeme kmínem, přidáme několik bobkových listů, křen a pepř. Důležité je každou vrstvu zelí důkladně stlačit. Jestliže přidáváme do nakládaného zelí jablka, rovnoměrně je rozložíme do každé vrstvy. Když je sud plný a zelí stlačené, necháme jej dva týdny v teple. Poté do žlábku u nádoby nalijeme vodu, dáme do sklepa či spíže a zelí necháme kvasit několik dalších týdnů.

zdroj: internet - zdraví, recepty na dobroty


Na Hromnice o hodinu více

Určitě každý zná pořekadlo „Na Hromnice o hodinu více“. Ale co to vlastně je za svátek a proč vznikl? Je to tradiční označení svátku, který připadá v dnešním kalendáři na 2. února. V původním irsko - keltském pojetí se jedná o svátek Imbolc. Tomu připadá začátek února. Noc před 1. únorem a den následující. A i když to tak nevypadá, Hromnice jsou svátkem jara. Mimochodem, měsíc únor má název podle ledových ker, které se začínaly lámat na řekách a ponořovat pod vodu. Říkalo se, že se unořují a tak vznikl název měsíce únor.
Hlavním významem svátku Hromnice je tedy příchod jara a návrat světla, proto „Na Hromnice o hodinu více“. V tomto období se také začali bahnit ovce (rodit) a nastávalo období jejich laktace. Narození ovčích mláďat bylo tedy symbolem nového života v novém roce.
U starých Slovanů se Hromnice řadili k svátku příchodu boha Peruna - boha hromů a blesků. A tak dostal tento svátek svoje české označení. Perun přichází jako plodivá síla a pomáhá svrhnout vládu zimy. Jeho příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním bleskem, jako dotknutím kouzelného proutku, probouzela se božstva a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové a zalézají do svých skrýší.
Hlavní roli v oslavách tohoto svátku ve všech kulturách hráli ohně a očista domů. Lidé uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili krby a zapalovali hranice, které měly zahnat zlé zimní duchy. Dnes už se tento svátek téměř neslaví a je skoro zapomenut.

zdroj: internet - esoterika


Báseň
Únor

V korunách potají
mízy již šeptají,
sněhem se pohrouží.

Lední tvrz roztíná
tříštění v prasklinách
s oblevou do louží.



Pranostiky

Únor  - Dláždí cesty k jaru, ledy jiskří, sněhy plíští, vodu pouští.
  2. 2. - Na Hromnice zima s jarem uvidí se.
  6. 2. - O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
14. 2. - Svatý Valentýnek - jara tatínek.
24. 2. - Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
24. 2. - Na svatého Matěje do závěje naleje.



zdroj: internet - liter, pranostiky


Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
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