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·	Slunovrat
·	Citron
·	Červen - báseň a pranostiky


ČERVEN 2012

Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Setkání držitelů vodicích psů

Uskuteční se v hotelu Malý pivovar, a to 7. června od 14.00 hodin.
Na setkání se všemi se těší Petra Šulcová.


Výzva - žádost

Vážení členové oblastních odboček SONS, čtenáři měsíčníku Paprsek,

v rámci zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o to, abyste se zamysleli nad obsahem měsíčníku Paprsek a do 14 dnů nám sdělili případné připomínky a náměty k jeho změně (samozřejmě, pokud nějaké máte), a to písemně nebo e-mailem na adresu Tyflokabinetu. My se pokusíme Vaše připomínky v rámci našich daných možností akceptovat.
Dále prosíme ty z Vás, kteří nechcete být nadále (počínaje červencovým vydáním Paprsku) uváděni v přehledu oslavenců (narozeniny na 2. straně bulletinu), oznamte nám to rovněž do 14 dnů (písemně, e-mailem nebo telefonicky). Adresa Tyflokabinetu je uvedena na poslední straně Paprsku.
Ústředí SONS v Praze se již v letošním roce na tvorbě a vydávání tohoto bulletinu finančně nepodílí, veškeré náklady s tímto spojené přešly zcela na bedra Tyflokabinetu.

Děkujeme
Tyflokabinet Č.Budějovice, o.p.s.


Příspěvek na telefonování

Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone poskytují pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na telefonování. Příspěvek lze čerpat pouze u jednoho operátora.
Telefónica O2 poskytuje příspěvek ve výši 406,80 Kč/měsíc na provoz pevné linky a 287,30 Kč/měsíc na provoz mobilní linky.
T-mobile nabízí zvýhodnění pro zdravotně postižené ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.
Vodafone poskytuje “Zvláštní tarif”, který obsahuje 50 volných minut na měsíc. Měsíční poplatek za tento tarif je 50,- Kč/měsíc včetně DPH.
Nárok na příspěvek mají držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodů úplné nebo praktické hluchoty a zákonní zástupci nezletilých osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále osoby závislé na pomoci druhé osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. dle zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách.
Příspěvek je poskytnut na základě žádosti, kterou si zájemce vyzvedne v prodejnách operátorů nebo stáhne na internetu. K žádosti musí doložit průkaz mimořádných výhod ZTP/P nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání příspěvku na péči II., III. nebo IV. stupně závislosti.
Vyplněný formulář žádosti a podklady je nutné donést do prodejny vybraného operátora nebo zaslat na jeho adresu.
Pro bližší informace se obracejte na zákaznické linky nebo internetové stránky operátorů:
- Telefónica O2 – zákaznická linka: 800 020 202,
http://www.o2.cz/osobni/volani-z-domova/73768-sluzby_pro_postizene.html
- T-Mobile – zákaznická linka: 603 603 603,
http://www.t-mobile.cz/web/cz/residentail/tarify-a-ceny/tarifnizvyhodneni/zvyhodneni-pro-zdravotne-postizene
- Vodafone – zákaznická linka: 800 777 777,
http://www.vodafone.cz/osobni/telefony-a-tarify/volani/tarify/zvlastni-tarif/
	zdroj: časopis Zora



František Prášil (29. 6. 1909 - 26. 4. 1944)

český těžce slabozraký spisovatel, povoláním učitel cizích jazyků
pseudonymy: Jaroš Blankyt a Stáňa Jaroš

Narodil se v Kamenici nad Lipou. Od dětství měl jen nepatrný zbytek zraku. Přesto absolvoval obecnou i měšťanskou školu ve svém rodišti. Již v tomto věku se u něho projevilo literární nadání. Napsal povídku Příhody malých nezbedů. Koncem školní docházky se pokusil i o několik básní. Jelikož po dokončení povinné školní docházky nemohl najít vhodné povolání, nastoupil do Klarova ústavu v Praze, kde se vyučil košíkářem. Jeho cílem však bylo studovat cizí jazyky, na čemž později založil svou existenci. Literární tvořivost v něm stále narůstala. Z roku 1927 pochází např. dvě rozhlasové hry: Tmou ku štěstí a Zázrak.
Navštěvoval večerní kurzy němčiny, angličtiny a esperanta. Přihlásil se k univerzitním zkouškám z němčiny a angličtiny, ke kterým nebyl připuštěn pro svou těžkou zrakovou vadu.
V Klarově ústavu si chovanci založili časopis Budíček (snad také Záhonek křenu), do kterého Prášil psal pod pseudonymem Jaroš Blankyt. V roce 1935 založil spolek ČST časopis Naše beseda, vycházející v Braillově písmu, jehož redaktorem se stal právě František Prášil. Soustřeďovaly se v něm literární práce nevidomých autorů. Řídil jej až do své smrti. V té době vznikaly první básně cyklu Sněženky, který dokončil později.
V roce 1935 ústav opustil a vrátil se do svého rodiště, kde začal vyučovat cizí jazyky. V roce 1936 se oženil s Annou Mňukovou, učitelkou hudby, později knihovnicí slepecké knihovny v Praze.
Od této doby psal pod pseudonymem Stáňa Jaroš. Zabýval se myšlenkou napsat trilogii ze života nevidomých. První díl o dětech školního věku vyšel pod názvem Slunce na akátu (1944) až po jeho smrti. Napsal jej spolu se svou nevidomou manželkou Annou. Byl vydán také pod pseudonymem Stáňa Jaroš. Kniha velmi poutavě líčí život v bývalém Deylově ústavu mezi oběma válkami a je jediným dílem v české literatuře, které realisticky bez příkras, ale také bez zbytečné tragiky, popisuje život nevidomé mládeže své doby. Druhý díl pod názvem Za žlutou zdí napsal jako bezprostřední vzpomínky na pobyt v ústavu. Podrobuje neúprosné kritice život v tehdejším soukromém, z milodarů vydržovaném Klarově ústavu (román zůstal v rukopise). Byl poctěn cenou spolku ČST. Pro vydání tiskem bylo třeba rukopis přepracovat, čemuž zabránila jeho smrt. Tiskem vyšla jeho epická báseň Svatvečer. V roce 1931 vyšla rozsáhlá sbírka básní Květa.
Po krátkém působení v Kamenici nad Lipou zemřel spisovatel, který mohl obohatit literaturu faktu z prostředí života nevidomých.
	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal
	


	Slunovrat


	Slunovrat (latinsky solstitium) je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší (v případě letního slunovratu), respektive nejmenší (v případě zimního) deklinaci. Letní slunovrat nastává na severní polokouli obvykle okolo 21. června a zimní 21. prosince, přičemž jejich přesný čas se může mírně měnit. Slunovraty mají vztah k náklonu zemské osy od roviny oběhu Země okolo Slunce, nikoli se vzdáleností Země od Slunce, jak se často věří (srov. s aféliem a perihéliem). Jsou to okamžiky, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího nebo nejjižnějšího bodu své pomyslné dráhy, tzv. obratníků Raka nebo Kozoroha. Nastávají, když den je nejdelší nebo nejkratší (platí pro zeměpisnou šířku, kde se nachází Česko, neplatí třeba pro póly nebo území mezi obratníky). Nastávají ve dnech, kdy Slunce vystoupí v poledne nejvýše resp. nejníže (neplatí pro území mezi obratníky).
	Data letního a zimního slunovratu jsou pro severní a jižní polokouli opačná. Čistě teoreticky, dobu trvání mezi slunovraty ovlivňuje i precese zemské osy, ale tento vliv je vzhledem k tomu, jak je pomalý, prakticky zanedbatelný.
Slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě nezávisle na kulturách v té které oblasti, mající kořeny v dávné minulosti. Důvodem oslav zimního slunovratu bylo vítání delšího dne, ústup zimy a sněhu a příchod tepla, lepších podmínek pro růst zemědělských plodin potažmo více úrody a jídla. Různé kultury si tyto cykly vysvětlovaly jako přízeň bohů a odpovídajícím způsobem je oslavovaly.

	Červnový slunovrat:

Nastává obvykle 21. června, v Česku tedy jde o letní slunovrat.
	Na rovníku Slunce vychází asi 24 st. nalevo od východu. Potom jde po severní obloze, kde v poledne dosáhne maximální výšky 66 st. 33' a zapadne 24 st. napravo od západu.
Na obratníku Raka Slunce vychází asi 26 st. nalevo od východu. Během dne dosáhne zenitu. Večer zapadá asi 26 st. napravo od západu.
Na obratníku Kozoroha Slunce vychází asi 26 st. nalevo od východu. Ve dne přechází přes severní oblohu, kde v poledne dosáhne výšky až 43 st. 06'. Večer zapadá asi 26 st. napravo od západu.
Na severním polárním kruhu se Slunce o půlnoci dotkne horizontu, aniž by zapadlo.
Na jižním polárním kruhu se Slunce v poledne dotkne horizontu, aniž by vyšlo.
Na severním pólu je Slunce po celý den ve výšce +23 st. 27' (nad horizontem) - probíhá polární den.
Na jižním pólu je Slunce po celý den ve výšce -23 st. 27' (pod horizontem) - probíhá polární noc.
	
	Prosincový slunovrat:
Nastává obvykle 21. prosince, v Česku tedy jde o zimní slunovrat.
	Na rovníku Slunce vychází asi 24 st. napravo od východu. Potom jde po jižní obloze, kde v poledne dosáhne maximální výšky 66 st. 33' a zapadne 24 st. nalevo od západu.
Na obratníku Raka Slunce vychází asi 26 st. napravo od východu. Ve dne přechází přes jižní oblohu, kde v poledne dosáhne výšky až 43 st. 06'. Večer zapadá asi 26 st. nalevo od západu.
Na obratníku Kozoroha Slunce vychází asi 26 st. napravo od východu. Během dne dosáhne zenitu. Večer zapadá asi 26 st. nalevo od západu.
Na severním polárním kruhu se Slunce v poledne dotkne horizontu, aniž by vyšlo.
Na jižním polárním kruhu se Slunce o půlnoci dotkne horizontu, aniž by zapadlo.
Na severním pólu je Slunce po celý den ve výšce -23 st. 27' (pod horizontem) - probíhá polární noc.
Na jižním pólu je Slunce po celý den ve výšce +23 st. 27' (nad horizontem) - probíhá polární den.
	zdroj: internet - wikipedie


Citron

Citron je jedním z nejlepších léků na zažívání, protože stimuluje tvorbu žluče. Podporuje také vázání vápníku v těle a je vřele doporučován pro přirozenou redukci váhy.
Citron je dobrou prevencí proti zácpě a pomáhá pročistit játra a ledviny. Draselná sůl a glukóza v něm obsažené posilují srdeční činnost. Je výborným prostředkem pro zlepšení krevního oběhu - zabraňuje tvorbě krevních sraženin.
Vysoký krevní tlak, špatný krevní oběh, kornatění tepen - i tyto problémy lze vyléčit vhodnou citronovou kúrou. Pomáhá při léčbě úplavice, tyfu, cholery a různých bakteriálních onemocnění, rozpouští usazené toxiny v kloubech při artróze a revmatizmu.
Citronová kúra by se měla provádět bez zbytečného spěchu a při postupném snižování a zvyšování množství. Znamená to začít jedním nebo dokonce polovinou citronu denně, dokud si tělo nezvykne, a potom zvyšovat dávku o jeden nebo polovinu citronu každý druhý nebo třetí den. Při léčbě revmatizmu a artrózy lze požít až 10 citronů za den.
Citron lze použít i k lokálním aplikacím. Několik kapek citronu do nosu zmírní migrénu, vnitřní slupka je vhodná k masážím a posilování dásní, bodnutí hmyzu - komárů, vší, blech nebo jiné obtížné havěti. Citronová štáva působí preventivně proti omrzlinám i při hojení ran.
Nejlépe je použít citron s vodou - roztok pijeme během dne mezi hlavními jídly. Lze přidat med, ne cukr! Při opatrném zacházení není důvod nechat se ochudit o vzácné a mnohostranně prospěšné vlastnosti tohoto ovoce. Citron je opravdu jedním ze zázraků přírody.
	zdroj: internet - zdraví



Báseň
Červen

Nebem se rozední
poločas dlouhých dní
zůstává dokořán.

Daleko vysoko
v modravé rokoko
ideou dokonán.


Pranostiky

Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.
Červnové blýskání, na sýpkách praskání.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opoždějí.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
Na svatého Antona ( 13. 6. ) jahoda je červená.
Na svatého Aloise ( 21. 6. ) poseč louku, neboj se.
Na svatou Agripinu ( 23. 6. ) odpočívej ve stínu.
zdroj: internet - liter, pranostiky


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

Adresa: Roudenská 485/18, České Budějovice 370 01
Telefon: 386 460 660, 386 460 661, Fax: 386 460 660
E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, Web: www.tyflokabinet-cb.cz

