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ČERVENEC 2012
Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Poděkování

DĚKUJEME PANÍ MARII MIZEROVÉ Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC, KTERÁ PŘISPĚLA VÝZNAMNOU FINANČNÍ ČÁSTKOU NA VYDÁVÁNÍ TOHOTO ČASOPISU PAPRSEK.


Asistence v odpoledních hodinách a o víkendech

V rámci dobrovolnického programu nabízíme lidem se zrakovým postižením z Českých Budějovic asistenci v odpoledních hodinách a o víkendech. Ti, kteří potřebují například pomoci s nakupováním nebo doprovodit do divadla a podobně, mohou zavolat do Tyflokabinetu a my se pokusíme vše zajistit.


Karty a bankomaty České spořitelny a.s.

Vážení přátelé,

vedení SONS jedná s Českou spořitelnou, a.s. (dále ČS) o bezbariérovém přístupu k jejím službám v souvislosti se zaváděním karty sociálních systémů - S-karta. Jedním z okruhů jednání je i postupné zpřístupňování bankomatů ČS pro samostatné užívání bez zrakové kontroly. ČS bude okruh takto zpřístupněných bankomatů postupně rozšiřovat. Dohodli jsme se na obecných zásadách, kde je umístění takových bankomatů vhodné a kde má z hlediska orientační dostupnosti malý význam. V tomto dohodnutém smyslu bude rozšiřování „mluvících“ bankomatů pokračovat, počínaje druhým pololetím roku 2012.
Výzva - Kdo má nápad, kde by nový automat měl být, ať nám napíše dopis nebo e-mail.

SONS ČR, Metodické centrum odstraňování bariér


Milan Arner (13. 7. 1976)

český klarinetista a hudební pedagog

Narodil se v Praze v rodině klempíře jako nevidomý. Od útlého věku projevoval zájem o zpěv a hudbu. V roce 1982 byl přijat do základní školy Jaroslava Ježka pro nevidomé žáky v Praze na Hradčanech, kterou navštěvoval od svých 6 let. Mimo všeobecného vzdělání zde získal základy hry na klavír, zobcovou flétnu a později hry na klarinet. Pro své hudební nadání a píli byl v roce 1990 přijat na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, hlavní obor hra na klarinet, vedlejší obor hra na klavír.
Již v průběhu studia veřejně vystupoval jako sólista i člen různých komorních seskupení na řadě koncertů u nás i v zahraničí. Na mezinárodní interpretační soutěži zrakově postižených hudebníků v Mariánských Lázních získal v roce 1997 druhou cenu a cenu jako nejlepší český interpret. To ho podpořilo v úmyslu věnovat se koncertní činnosti a studiu hudební vědy na FF UK v Praze (od roku 1997).
V akademickém roce 2001 - 2002 studoval na Státním specializovaném institutu umění v Moskvě. Magisterské studium hudební vědy ukončil rokem 2003. Tématem jeho diplomové práce byla třetí houslová sonáta rumunského skladatele Gheorghe Enesca a její hudební souvislosti s rumunským folklórem. Za tuto diplomovou práci mu byla udělena Bolzanova cena UK a České spořitelny.
Od roku 2003 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla a na základní umělecké škole v Praze. V roce 2004 se zapsal k doktorandskému studiu v Ústavu hudební vědy na FF UK. Tématem jeho rigorózní práce je komorní tvorba pro klavír a 3 až 4 smyčcové nástroje George Enesca. Jeho vědecký zájem se soustřeďuje především na hudbu 19. a 20. století.
V letech 1997 a 2002 vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, v roce 1998 se Symfonickým orchestrem Jindřichův Hradec. V roce 1999 hrál ve Španělském sále Pražského hradu s Komorním orchestrem pražských symfoniků pod taktovkou Petra Vronského. V roce 2004 účinkoval na dvou koncertech s Komorním orchestrem Kremlin v Moskvě, kde přednesl koncert pro klarinet a orchestr A dur W. A. Mozarta. Jeden z těchto koncertů se konal ve velkém sále moskevského institutu Gněsinych.
Od roku 1995 hraje v duu Musica grata se slabozrakou kytaristkou Petrou Elicerovou. V roce 1999 získali třetí cenu na festivalu komorní hudby v Polsku. Spolu studovali na Státním specializovaném institutu v Moskvě. Mimo Českou republiku hráli v Německu, Švédsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Bělorusku, Rusku a Dánsku. V roce 1999 vydali CD.
	

zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal


	České pexeso pro nevidomé


V Praze letos proběhl celorepublikový turnaj v pexesu pro nevidomé - Qardu. Hru vymyslel bývalý umělecký fotograf Václav Fanta, který přišel o zrak. Zájem už vzbudila i na jiných kontinentech. Hraje se například v Kanadě, Mexiku nebo Austrálii. Letos se Václav Fanta chystá ještě i do Ruska.
“Je to vlastně procvičování hmatu, zdokonalování si hmatu, který je pro nás nevidomé strašně důležitý,” řekla ČT účastnice turnaje Marta Zemanová.
Do Prahy se na turnaj sjelo 32 hráčů z celého Česka. Na věku při hře nezáleží, stejně jako pexeso je i Qardo pro všechny. Důležité není ani to, jestli člověk vidí nebo ne. Těm, kdo mají oči zdravé, stačí nasadit pásku nebo jednoduše zhasnout. Václav Fanta hru vymýšlel tři roky.
Princip Qarda je podobný jako u běžného pexesa. Hra obsahuje 64 hracích čtverců, v každém je vyseknutý některý z osmi symbolů, které si nevidomí mohou ohmatat. Od každého symbolu je pak osm hracích čtverců. Cílem je sesbírat co nejvíce karet se stejným symbolem, a to v počtu dva, čtyři nebo osm. Pokud se hráči podaří získat všech osm, má takzvané Qardo. Hra je pro dva až osm hráčů.

zdroj: internet - zprávy


Jezera světa

S největšími jezery světa je to trochu složité. Některá z nich mají slanou vodu a přestože splňují charakteristiky jezer, lidé je často označují jako moře. Některá jsou vyhledávanými turistickými atrakcemi, jiná zase místem neustále hrozících konfliktů mezi znesvářenými státy. Vždy jsou ale symbolem nespoutaných přírodních sil.

Asijský obr
Kaspické jezero (resp. Kaspické moře) je se svojí rozlohou 371 tisíc kilometrů čtverečných a délkou 1199 kilometrů největším jezerem světa a zasahuje území pěti středoasijských států. Prvenství mezi jezery zastává také i co do objemu, nachází se v něm 78200 krychlových kilometrů slané vody.

Prastará hlubina
Bajkal je nehlubším jezerem světa. Dosahuje hloubky až 1637 metrů a není to zdaleka jediný impozantní rozměr, kterým se nádherné východosibiřské jezero honosí. Bajkal je nejstarším jezerem na Zemi. Jeho stáří je odhadováno až na 30 milionů let. Je dlouhé 636 kilometrů a v nejširším místě má kolem osmdesáti kilometrů. Soustřeďuje se v něm jedna pětina světových zásob povrchové sladké vody. Žije v něm až padesát druhů ryb a také něrpa - bajkalský tuleň.

Šumavský kmet
Největším přírodním jezerem v Česku je Černé jezero na Šumavě. Jezero, které pochází z konce doby ledové, leží v nadmořské výšce 1008 metrů, má rozlohu necelých 19 hektarů a dosahuje hloubky až 40 metrů.

Mrtvý léčitel
Mrtvé moře je slané jezero, které zabírá část území Izraele a Západního břehu Jordánu. Jeho poloha ve „výšce” 420 metrů pod hladinou světového oceánu z něj činí nejníže položenou vodní hladinu na světě. Téměř 34 procentní slanost vody Mrtvého moře z něj činí jedno z nejnehostinnějších míst na světě, zároveň je však pro své léčivé účinky vyhledáváno miliony turistů.


Dítě Asuánu
Největším uměle vytvořeným jezerem světa je Násirovo jezero na území Egypta a Súdánu. Vzniklo přehrazením řeky Nilu vysokou asuánskou přehradou a jeho hladina pokrývá území o rozloze zhruba šesti tisíc kilometrů čtverečních. Je dlouhé 480 kilometrů a v nejširším místě měří 16 kilometrů.

Andská „nudle”
Nejvýše položeným jezerem světa je jezero Titicaca. Leží v nadmořské výšce 3821 metrů v Centrálních Andách. Je dlouhé 194 kilometrů, široké až 65 kilometrů a jeho hloubka dosahuje až 304 metrů.
	
	zdroj: časopis 100+1



Jóga

Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Je známá po celém světě a užívá se v mnoha významech. Označuje filosofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Rozumí se pod ním i určitý způsob života. Všechny tyto významy mají své opodstatnění.
Čas, v němž žijeme, není lehký. Podle hinduistické filosofie je to nejobtížnější a nejtemnější vesmírné období a nazývá se kalijuga. Bytosti se dostaly na nejnižší úroveň, na světě je mnoho utrpení, bolesti, lží, vražd, násilí, nemocí, katastrof a válek. Naše duše se cítí jakoby vhozena do jednoho pytle s hady, škorpióny a jedovatým hmyzem.
Současná situace lidstva je plná negativních vztahů, lidé si navzájem nevěří, nevěří ani sami sobě, ztrácejí svou cestu. Co jiného nám může pomoci, než upřímná touha pochopit smysl života a poznat sám sebe?
Žijeme a stále zapomínáme, kdo jsme, odkud a kam jdeme. Naše existence je neustálým bojem kdo z koho; zvítězí životní okolnosti nad námi nebo svůj život zvládneme? Jak často nás položí na lopatky zármutek, zklamání, zoufalství. Ohýbáme hřbet z nejistoty a strachu, kolikrát zapřeme sami sebe, abychom si zachovali přízeň druhých. Nikdo nechce prohrát a přitom podvědomě tušíme, kolik překážek, úskoků a bitev nás ještě čeká. Říká se: kde je vůle, je i cesta. Ať vědomě nebo nevědomě hledáme cestu ke štěstí, k naplnění a dokonalosti. Štěstí hledáme všude, myslíme si, že nám je dají druzí. Vidíme je v úspěchu, postavení, bohatství. A přece, nikdo nám je nedá a ani nemůže dát. Štěstí je v nás a cesta za ním končí v našem srdci.
Jóga je velmi široká nauka. Zahrnuje cesty a směry, které odpovídají různému založení a orientaci lidí, všechny vedou ke stejnému cíli: naučit se naslouchat svému srdci a poznat své Já. Překonat čas a prostor, rozpustit se a splynout s kosmickým vědomím.
Blahodárné účinky jógy na lidský organizmus: celkově ozdravuje tělo i mysl, vyrovnává a udržuje tělesnou váhu, formuje postavu, posiluje svaly, udržuje vitalitu, zlepšuje a reguluje činnost vnitřních orgánů, překonává negativní emoce a vlastnosti, prodlužuje život a zpomaluje stárnutí, hluboce uvolňuje a osvobozuje mysl, zlepšuje koncentraci a obohacuje lidské vědomí a přináší zážitky vrcholného štěstí a spokojenosti.
Cílem jógy je hledat a rozvíjet ty přirozené a příjemné pocity. Pokud si však chceme vychutnat cvičení delší či v náročnějších pozicích, nemusíme se bát toho, že se přetáhneme. Platí to ale, pokud budeme stále pozorně sledovat, že v každém okamžiku cvičíme pro radost, nikoli pro dosažení efektní pozice.

zdroj: internet - energie


Báseň
Červenec

Ve stavu přelíném
pod stromem se stínem
sladce bdí maliny.

Jejich chuť prožitá
hodnotí, přemítá
důsledky - příčiny.


Pranostiky

Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá.
Červená se červenec, zraje každý pupenec.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Červenec - úrody blíženec.
O svatém Kamilu (18. 7.) slunce má největší sílu.
Svatá Máří (22. 7.) vybírá hnízda komáří.
Na Jakuba (25. 7.) hrom do duba.

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




