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ZÁŘÍ 2012

Pracovní příležitost pro zrakově postižené

Spektra v.d.n., hledá potencionálního zájemce o práci maséra/masérky.
Požadavky:
- odborná způsobilost
- min. 1 rok praxe
- dobré vystupování a komunikativnost
Úvazek:
- 1/2 úvazek (2-3 dny v týdnu dle dohody)
Pro bližší informace kontaktujte p. Rezlera na tel. 605 727 679 popř. přímo firmu Spektra na tel. 241 763 416.



Kalendář akcí

	Arteterapie

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



	Setkání držitelů vodicích psů


Vážení přátelé,

Od září se opět budou setkávat držitelé vodicích psů, a to každý první čtvrtek v měsíci.
Termíny těchto setkání jsou:
- 6. září
- 4. října - návštěva cvičitelů ze SVVP Praha Jinonice
- 1. listopadu - návštěva veterináře
- 6. prosince - předvánoční setkání
Prosím všechny majitele psů, aby navrhovali téma pro veterináře.
Dne 28. září se uskuteční výlet do Kutné Hory, kde navštívíme Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory a prohlédneme si historické jádro města. Odjezd z Českých Budějovic je v 7.04 hodin vlakem do Prahy, kde se pokračuje do Kutné Hory vlakem v 10.05 hodin. Po obědě v restauraci nás průvodce provede po objednaných památkách a v podvečer se vlakem přesuneme do Prahy, kde je možnost ubytování ve středisku Dědina. Návrat domů je vzhledem k časové náročnosti plánován na 29. září. Bližší informace k výletu vám podám na níže uvedených kontaktech.
Na setkání se všemi se za KDVP těší Petra Šulcová
Tel: 776 120 108, E-mail: ru.slan@volny.cz


	Akce k 80. výročí narození spisovatele Miloslava Švandrlíka


Šmidingerova knihovna, zvukové oddělení, a OO SONS Strakonice Vás v rámci Týdnu knihoven zvou na společné posezení. Účelem akce je povídání k 80. výročí narození spisovatele Miloslava Švandrlíka. Rádi přivítáme klienty zvukové knihovny v úterý 2. října 2012 v 9.00 hodin v čítárně této knihovny. Buďte tak laskavi a svoji účast potvrďte na tel. 380 422 709. Je to z důvodu kapacity čítárny a malého občerstvení, které se bude podávat.
Na Vaši účast se těší pořadatelé:
Jarka Vokáčová - pracovnice zvukového oddělení Šmidingerovy knihovny
Jirka Mařík - předseda OO SONS Strakonice


	Vilém Šmiga


10. 9. 1911 - 10. 12. 1971

český varhaník

Narodil se ve Stonavě jako syn horníka. Od narození byl nevidomý. Ve svých devíti letech nastoupil do brněnského výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti, kde se po absolvování neúplného základního vzdělání (v ústavech byly jen třídy obecné školy) vyučil kartáčníkem. Hru na varhany studoval u L. J. Kubíčka. Po deseti letech ústav opustil.
Ředitel A. Špička mu prostřednictvím inzerátu zajistil varhanické místo v Pozořicích, kde potom působil celý život.
I když začínal jako dvacetiletý, ihned se dával do práce. Zajišťoval si ručním opisováním potřebné hudebniny v Braillově písmu a také založil smíšený pěvecký sbor. Pro zvýšení životní úrovně si otevřel i kartáčnickou dílnu.
Jelikož měl mimořádné hudební nadání a obzvláště hudební paměť, brzy ovládal pamětně vše, co ke svému povolání potřeboval. Pěvecký sbor doplňoval o orchestr z místních muzikantů, a tak se v kostele při mimořádných bohoslužbách provozovaly slavnostní mše.
Byl váženým občanem obce, kde působil několik desetiletí.
	
	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal



Ájurvéda

Původ a základní charakteristika
Ájurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě. Ájurvéda je sanskrtské slovo, které můžeme přeložit jako “věda života”. Zrodila se ve starobylé Indii před asi 5000 lety a je často nazývána “matkou všech léčebných systémů”. Její kořeny sahají až do starého védského období. Od té doby byla po tisíce let předávána v ústní formě starými mistry jejich žákům. Většina dnes v západním světě známých přírodních léčebných systémů má své kořeny právě v ájurvédě.
Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení, životního stylu atd. Porozumění principům ájurvédy nám umožňuje pochopit přirozené zákony, které pomáhají vytvářet zdravé a vyrovnané tělo, mysl a ducha s přihlédnutím k individuální konstituci člověka, a pochopit, jaké změny v životním stylu tento zdravý stav podporují.
Tak jako má každý svou jedinečnou tvář nebo otisky prstů, tak podle ájurvédy má každý i svůj jedinečný energetický vzorec - individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši konstituci. Tato konstituce je nám dána už při početí velkým počtem faktorů a zůstává nezměněna po celý život. Mnoho faktorů (vnějších i vnitřních), které na nás působí, má tendenci narušovat naši přirozenou rovnováhu - výsledkem je potom naše odchýlení od přirozené vyrovnané konstituce. Těmito faktory mohou být např. emocionální stavy, způsob stravy, roční období, fyzická traumata, zaměstnání, rodina apod. Jestliže jednou poznáme a pochopíme působení těchto faktorů způsobujících nerovnováhu, můžeme určitými způsoby zcela eliminovat nebo alespoň minimalizovat jejich negativní účinky, a obnovit tak naši přirozenou rovnováhu. Rovnováha je naší pravou přirozeností, nerovnováha je narušením této přirozenosti, jinými slovy - nemoc. Rovnováha (zdraví) a nerovnováha (nemoc) jsou v neustálé vzájemné interakci. Když porozumíme původu a struktuře nerovnovážného stavu, můžeme obnovit stav rovnovážný - zdraví.

Historie ájurvédy
Ájurvéda byla původně součástí staré védské vědy, což je sjednocená duchovní věda, která se snaží podat komplexní vysvětlení všeho ve vesmíru. Védský vědní systém zahrnuje jógu, meditaci, astrologii a ájurvédu, která se zabývá fyzickým tělem. Tento systém byl podle astronomických záznamů ve starých védských textech praktikován už před rokem 4000 př. n. l.
Ájurvéda prošla během své dlouhé historie několika fázemi vývoje. Z Indie se rozšířila postupně do mnoha zemí, směrem na východ až do Indonésie, na západě velmi ovlivnila např. starověkou řeckou medicínu. Spolu s buddhismem byla rozšířena do mnoha oblastí (Tibet, Srí Lanka, Barma a další). Ájurvéda též velmi ovlivnila další veliký východní léčebný systém - čínskou medicínu. Dnes ájurvéda prochází dalším stádiem vývoje, kdy se adaptuje na podmínky moderního světa za současného rychlého šíření a prosazování na Západě, kde si získává stále větší oblibu.

zdroj: internet - ájurvéda




Choroby očí - duhovky, řasnatého tělesa a cévnatky

Chorioretinitida
Chorioretinitida je zánět cévnatky a sítnice oka nejrůznějšího původu. Vzniká jako následek poranění oka, při celkových či místních infekcích, nebo při jiných očních zánětech. Chorioretinitida se projevuje poruchou zraku.

Iridocyklitida
Iridocyklitida je zánět duhovky a řasnatého tělíska. Při akutním zánětu je oko zarudlé a bolestivé, objevuje se světloplachost a zhoršení zraku. Může provázet některé zánětlivé nemoci, např. kloubní či střevní. Přičinami vzniku iridocyklitidy jsou celkové nebo ložiskové infekce, toxické a také alergické vlivy.

Kolobom
Kolobom je defekt duhovky, případně dalších struktur oka. Může být vrozený či získaný operací.

Synechie
Synechie jsou vazivovým pozánětlivým srůstem. Vznikají mezi duhovkou a ostatními částmi oka (rohovkou, čočkou). Vedou ke vzniku poruch vidění.

Uveitida
Uveitida je zánětem živnatky (řasnatého tělíska, cévnatky a duhovky). Název je podle velkého množství cév vyživující oko. Rozlišujeme uveitidu přední (postihující zánět duhovky a řasnatého tělíska) a zadní (postihující zánět cévnatky).

zdroj: internet - lékaři
	



	Podmáslí


Při stloukání mléka na máslo se uvolňuje tekutina, a to je právě podmáslí! Je to sice odpadní produkt, ale je velmi hodnotný. Má jemně kyselou chuť. Dnes se vyrábí jako kysaný výrobek a po fermentaci se nechává 14 hodin odstát, tím získává svou kyselou chuť. Výborné kombinace jsou s ovocem, kdy vše stačí rozmixovat, a máte lahodný nápoj. Podmáslí je také výborné do těst na moučníky, které tak získají pikantnější chuť.
Obsah pouze 0,5 procenta tuku předurčuje podmáslí k tomu, aby se řadilo k ideálním potravinám. Nejsem zastáncem nízkotučných potravin, ale v tomto případě než pít nízkotučné mléko tak raději podmáslí.
Mléčné bílkoviny jsou též hodnotné, tělo z nich dokáže zpracovat až 85 procent. Aminokyselinami přispívá k výstavbě svalů a buněčných stěn. Kromě toho podmáslí obsahuje i mnoho vápníku, který pomáhá předcházet osteoporóze a zaručuje tvrdé kosti a zdravé zuby. Lecitin udržuje mozek v kondici a posiluje nervy. V podmáslí se nachází dokonce dvakrát více lecitinu, než je v plnotučném mléce.
Mléčný cukr je ideálním dodavatelem energie s dlouhodobým efektem, napomáhá trávení a podporuje vstřebávání minerálních látek - vápníku a hořčíku. Kromě těchto výhod se úspěšně používá v kosmetice.

zdroj: internet - nutesi



Báseň

Září

Zásvity prvního
dnu léta babího
drží se nepevně.

K hořkému přistání
podzim se přiklání,
sytí svět barevně.


Pranostiky

Září jasným pohledem se ještě jednou ohlédne za květnem.
Hřímání v září oznamuje teplý podzim.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří, jsou-li však noci jasný a suchý, nebude po houbách ani potuchy.
Po svatém Kříži (14. 9.) podzim se blíží.
Ludmila (16. 9.), patronka česká - po létu se stýská.
Na Kosmu a Damiána (27. 9.) velmi chladno bývá z rána.


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

