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·	Březen - báseň a pranostiky


BŘEZEN 2012

Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Rekondice 2012

Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s. pořádá 15. letní rekondiční pobyt pro zrakově postiženou mládež ve věku 8 - 15 let z celé České republiky, zaměřený na výpočetní techniku a kompenzační pomůcky. Rekondice se konají ve dnech 26. 8. - 31. 8. 2012 v Penzionu Sigma v Dolním Žďáru (nedaleko Jindřichova Hradce). Bližší informace a předběžnou přihlášku naleznete na internetových stránkách www.tyflokabinet-cb.cz.
Předběžné přihlášky přijímáme do 31. 3. 2012. Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle: 773 823 030.



Igor Barvič

Narozen 25. 3. 1900, zemřel 16. 1. 1991.

Svého času známý jako odborný průvodce nevidomých účastníků autokarových zájezdů po naší republice i zahraničí. Ovládal tři cizí jazyky. V tomto smyslu byl velice prospěšný, předčítal a překládal tyflopedickou literaturu. Připravil přehled obsahu rozsáhlé soukromé odborné knihovny. Jemu vděčíme za to, že jsme se mohli seznámit s dosud neznámými nevidomými osobnostmi, s historickými událostmi i podmínkami vzniku speciálních pomůcek v oboru tyflopedie. Díky jeho aktivitě jsme objevili záslužnou činnost mnoha dosud historicky opomíjených odborníků i tyflopedů. I přes svůj vysoký věk se podílel na přípravě i koncipování některých hesel již tehdy chystaného jmenného lexikonu.
Narodil se v Brně jako syn velkoobchodníka uhlím. Po dokončení středoškolských studií se zapsal ke studiu na technice, které však nedokončil, protože ho bylo potřeba v otcově podniku, který později sám převzal. Necítil se podnikatelem, a když mu byl po nástupu komunismu majetek znárodněn, přijal tuto situaci mlčky. Jako kompenzaci obdržel částečný invalidní důchod. Proto si po celý život až do své smrti přivydělával.
Koncem roku 1959 začal v Brně za technického vedení J. S. natáčet první zvukovou knihu. Z tohoto fondu potom vznikla Česká zvuková knihovna v Praze, kam byly všechny nahrávky odesílány. Načítal bezplatně; bylo to nutné, z Prahy mu vedení Slepecké knihovny odmítalo dát jakoukoliv odměnu. Později to bylo za načtenou hodinu kolem sedmi korun. Žádná nahrávka se bohužel nedochovala. Na historii nikdo nemyslel.
Od roku 1980 překládal pro ředitele Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Brně některé cizojazyčné písemné prameny menšího rozsahu. Od roku 1985 potom přečetl pro J. S. veškeré cizojazyčné publikace jeho odborné knihovny. Barvič byl mimořádně pracovitý. Pomáhal vybudovat první Československou tyflopedickou poradnu, kde se zasloužil o bohatý obsah vydávaných publikací tím, že přeložil potřebnou zahraniční literaturu. V předčítání cizojazyčné literatury si velice liboval a nechápal to jako službu pro jiné, ale jako příležitost pro své sebevzdělání.
Až do své devadesátky byl zaměstnán. Nejdříve v cestovní kanceláři, později u významného architekta, a nakonec ve zdravotnictví s malým úvazkem v technickém archivu.
Poté, kdy už mu chůze působila potíže natolik, že musel používat taxík, vyčerpal své veškeré úspory. Koncem roku 1990 náhle jeho aktivita ustala. Odešel do nemocnice, kam si zakázal veškeré návštěvy s rezolutním prohlášením: „Končím, už za mnou nechoďte.“. Tam také zemřel.
V mnoha rodinách ho pokládali za svého blízkého přítele. Stačila mu přízeň jejich nevidomých členů. Byl mezi nimi šťasten.
	
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon



	I chůze je pohyb


Ano, přesně tak, jednoduchým, efektivním a hlavně nenáročným způsobem pohybu a sportování pro všechny věkové kategorie je obyčejná lidská chůze.
Chůze je, když… Encyklopedie praví, že chůze je druh mechanického pohybu využívajícího dolní končetiny. Ten nám umožňuje se přesunovat z jednoho místa na druhé. V dnešním moderním pojetí je ale chůze i sportováním (a nejideálnější možností hlavně pro střední a starší generaci).
I chůze je pohyb - denně bychom měli ujít zhruba 7 kilometrů. Ne, není to moc, protože průměrný dospělý člověk ujde za den sotva 1500 metrů, což je opravdu velmi málo. Přitom chůze prospívá kondici celého těla, našemu srdci a svalům, navíc se po ní hubne. A její kladný efekt je znát již po dvou měsících pravidelného praktikování.
Není čas. Mnozí namítnou, že takto chodit denně je nemožné, není na to při běžných povinnostech čas. Jenže ono postačí vystoupit cestou z práce o zastávku dříve z autobusu, zaparkovat auto o dvě ulice dále a dojít domů pěšky. A máme-li práci kousek od bydliště, můžeme ujít celou cestu. Pokud vynecháme výtah a zkombinujeme to s chůzí po schodech, uděláme pro své tělo mnohem více, než spolykáme-li něco na bolest kloubů či zad.
Alternativou pro ty skutečně velmi časově vytížené je varianta chůze po dobu 30 - 60 minut kombinovaná s dalším cvičením - třeba jógou, strečinkem či jízdou na rotopedu (všechny tři možnosti lze absolvovat v pohodlí domova a ty dvě poslední třeba i při sledování TV). Vděčným společníkem, který nás donutí k pohybu potažmo k chůzi, je pejsek, protože s ním vyrážíme ven denně.
Proč chodit? Ten, kdo pravidelně poctivě chodí, žije déle a s menšími zdravotními problémy. Klesají u něj mnohá rizika onemocnění, ať už u srdce (snížením hodnot tuků), vyrovnává se krevní tlak, organismus lépe vstřebává a spaluje cukr, zlepšuje se celková hybnost těla a kloubů. Dokonce se zpevňují nejen svaly, ale i kosti, a u starších lidí nedochází tolik k pádům a zlomeninám. Ale to není vše! Chůze „vyrábí“ hormony dobré nálady, okysličuje, prokrvuje mozek a zlepšuje tak paměť.
Správná chůze je věda! Správný je rytmus 10 000 kroků při průměrné rychlosti 4 km za hodinu denně, což v součtu je asi sedm a půl kilometru na den. Kdo chce být v obraze a vědět kolik ušel či ujde denně, může si pořídit tzv. krokoměr. Změří nám jak počet kroků, tak jejich přepočet na vzdálenost a kilojouly.
Ať zvolíme jen chůzi nebo kombinaci s dalším cvičením, sama chůze by měla být plynulá, ve stejnoměrném rytmu, se stejně dlouhými kroky. Šetrné pro naši páteř je, když došlapujeme nejprve na paty a pak až přeneseme těžiště těla ke špičce. Celé tělo má být rovné a uvolněné, toporná chůze unavuje a je spíše na škodu, než k užitku. Důležité je také správné rytmické dýchání.
Novodobým způsobem chození jakožto sportu je Nordic Walking - chůze o dvou hůlkách. Jde o běžnou chůzi s oporou speciálními hůlkami, díky nimž zapojíte i horní partie těla. Při něm se využívá většina svalů těla, zrychluje tak spalování i výdej energie. Lze chodit po rovině nebo do vrchu. Je to ideální forma pro každého - i k rehabilitaci a po úrazech. Hůlky poskytují oporu na nerovném povrchu a mnozí tvrdí, že se s nimi cítí jistější čili více v pohodě.

zdroj: internet - dobrý šálek


	Vodicí poník


	Je to senzace! Vodicí poník má oproti vodicím psům spoustu výhod. Nevidomí už by se tak brzy mohli po ulicích místo se psy procházet s koňmi - tedy alespoň takto zkreslený obrázek by si leckdo nezasvěcený mohl udělat na základě zpráv z médií. Nenechte se zmýlit, kůň v řadě situací psa nenahradí, byť je neméně schopným „vodičem“.
S nápadem vycvičit koně přišla cvičitelka Zuzana Daušová ze společnosti Helppes, kde se přímo zabývají výcvikem vodicích psů pro nevidomé. Když prý Zuzana Daušová viděla video, jak tato praxe funguje v USA, chtěla zkusit, jak by to vypadalo v našich více bariérových podmínkách.
Klady i zápory vodicího koně: „Je výborně využitelný pro lidi, kteří mají kombinovaný handicap - to znamená tělesné a zrakové postižení. Ti potřebují oporu, kterou jim pes nikdy nemůže poskytnout.“, říká cvičitelka Zuzana Daušová, která se v poslední době již několikrát na televizní obrazovce objevila s kobylkou Katrijn.
Zároveň ale přiznává, že kůň není pro všechny - aportovat věci jako pes nedovede, takže nevidomí, kteří občas potřebují podat předmět, který jim upadne, by se pomoci koně dožadovali zbytečně. Jenže tady je kámen úrazu - lidé s kombinovaným handicapem tuhle službu potřebují velmi často. Jinak se kůň může naučit stejným dovednostem jako pes.
Poník potřebuje ve srovnání se psem poloviční dobu výcviku, vodit je připraven už za čtyři měsíce. A cena koně nepřesáhne 150 tisíc korun, zatímco cena vodicího psa se pohybuje kolem 200 tisíc. Jednoznačnou výhodu ale zastiňuje zásadní nevýhoda: na psa přispívá úřad, na koně nikoliv. Handicapovaných lidí, kteří by si mohli pořídit koníka za 150 tisíc, moc není, jsou-li vůbec takoví. Podle nevidomých je to spíše nesmysl. Nevidomí se ale počinu Helppesu spíše smějí a označují jej za sofistikovanou reklamu. Kůň je podle těch, co mají vodicího psa, nesmysl. Například nevidomá studentka Zuzana si nedovede představit, že by se s koněm „cpala“ do dopravních prostředků - pes je v tomhle mnohem flexibilnější, lehne si pod sedadlo a nikdo o něm neví.
Na rozdíl od psa kůň navíc potřebuje volnost pohybu a pastvu. Takže nemůže být stále s pánem a je využitelný jen k vodění, což je dost málo. Pes je parťák, který je pořád s pánem.
Jako problém lze vnímat také to, že kůň potřebuje jinou péči než pes. Argument, že každé zvíře potřebuje zvláštní péči, tady tak úplně nefunguje. Pes přece jen člověka provází mnohem déle a starost o něj je pro člověka snazší. Komunikace se psem a koněm je také každá na zcela jiné úrovni.
Že by se vodicí koně stali masovou záležitostí, tedy nehrozí. Společnost Helppes o nich sice mluví jako o hotové věci, už teď je ale jasné, že klienty by v tomto směru hledali jen velmi těžko. Zuzana Daušová se domnívá, že poníka by využili lidé na vsi (co ale funguje na venkově ve Spojených státech, nemusí fungovat u nás), jejich zásadní rozšíření by prý ona sama ale nechtěla.
Vodicí poníci ve světě nejsou žádnou novinkou. Ve Spojených státech minikoně pomáhají nevidomým už bezmála 12 let a například muslimskou dívku Monu Ramouni vodí klisnička Cali na přednášky v Michiganské státní univerzitě. Sedmdesátiletý Ir Joe Purcell se na titulní stránky novin dostal, když se se svým bílým poníkem chtěl vydat na cestu metrem. Farmáře přitom jeho bílá klisnička Rubby doprovází i do nemocnice, obchodu či hospody.

zdroj: internet - vlaštovka


Pro zdraví - česnek

Česnek je účinný lék i vhodný preventivní prostředek stejně jako citron. Kromě hormonů, vitamínů a jiných prvků obsahuje také těkavé látky, síran sodný a různé silice, je vhodným přírodním antiseptikem a účinným prostředkem proti plísním a infekčním onemocněním.
Česnek ničí choroboplodné zárodky a při požití vypudí ze střev parazity a zabraňuje procesu hniloby. Doporučuje se při revmatizmu a artritidě - bolestivá místa se potírají směsí kafrového oleje a strouhaného česneku v poměru 2 : 1. Zvyšuje sekreci žaludečních šťáv a posiluje žaludeční stěny, podněcuje chuť k jídlu a trávení.
Česnek můžeme přidat do většiny jídel. Důležité je, aby byl syrový, protože při vaření se zničí většina jeho aktivních složek.
Jeden zajímavý recept: večer rozetřeme jeden nebo dva stroužky česneku s petrželí, přidáme olivový olej a ráno k snídani si namažeme pastu na chleba jako máslo.
Rozhodně se neochuzujme o česnek, protože patří mezi nejdůležitější a nejúčinnější přírodní léčiva.
	
	zdroj: internet - zdraví



Báseň

Březen

Švitorný ptačí slet
zimní stesk naposled
rozptýlil po krajích.

Čerstvý vzduch opředen
v rovnou noc, v rovný den
- dětstvím se protkají.


Pranostiky

Březen - Rovná vodu, od nohou studí a s mrazy neschází.
     1. 3. - Eudokie příznivá, ale blátivá.
     6. 3. - Svatý Bedřich teple dýchá nebo taky sněhy míchá.
   15. 3. - Na svatého Longina práce v poli začíná.
   19. 3. - 25. 3. - Josef s Marií zimu zaryjí.
   31. 3. - Na Kvida končí už zima.

zdroj: internet - liter, pranostiky
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