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Kalendář akcí

	Arteterapie

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



	Ferdinand Zimmermann


1. 10. 1823 - 17. 7. 1866

český básník a učitel v Ústavu pro nevidomé děti ve Štětíně

Narodil se v Rodewicích nedaleko Štětína jako syn stolaře. Jeho tři sestry byly rovněž nevidomé, nejstarší bratr viděl dobře. Vychován byl na státní útraty v Ústavu pro nevidomé děti v Berlíně.
Do ústavu byl přijat v roce 1836. Pro velkou chudobu šel s ním otec z rodné obce do Berlína pět dnů pěšky. Chlapec byl pilný a věnoval se hudbě. V ústavu pobyl šest let, aniž by se během této doby dostal domů. Vyučoval ho sám Zeune a známý učitel Schmidt. Na oba potom s láskou vzpomínal.
V roce 1842 ústav opustil. Říká, že Berlín je jeho druhým domovem. Matka mu během pobytu v ústavu zemřela, nemocný otec žil u svého nejstaršího syna. Ferdinand musel čekat, až se vyjasní, kde bude bydlet a co bude dělat. Otec rovněž brzy zemřel a slepý mladík mohl zůstat u bratra bydlet. Tento čas byl pro něho hořký, musel snášet mnoho příkoří.
V místě pro něho práce nebyla. Aby si nějak zasloužil bratrovo pohostinství, pečoval tedy o jeho děti. O smutku a trápení vypráví ve svých básních, které mu zapisoval místní pastor.
V roce 1851 se Zimmermann setkal s A. M. Gröplerem, který měl ve svém úmyslu založit ve Štětíně podobný ústav jako jeho učitel Zeune v Berlíně. Zimmermann po čase souhlasil a v roce 1854 nastoupil do nového Ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých ve Štětíně. Stal se zde učitelem ručních prací a hudby.
Zimmermann měl v této době připraveno několik básní, např. Elias, Blindentraum, Zur Vermählung eines Blinden aj. Věnoval se též tvorbě menších hudebních forem, hlavně písní, ale úspěch měl pouze u žáků, kteří si několik jeho písní oblíbili.
Zimmermann působil v ústavu dvanáct let. V roce 1866 se ve Štětíně rozšířila cholera, které nakonec podlehl.


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



	Choroby čočky


Abnormální poloha čočky
Za normálních okolností je čočka zavěšena na závěsném aparátu, kterým je připojena k řasnatému tělísku. Je uložena mezi pigmentovým listem duhovky a tzv. přední sklivcovou membránou. Abnormální polohou čočky se rozumí stav, při kterém je čočka uložena kdekoliv jinde, např. následkem úrazu oka.

Šedý zákal, katarakta
Katarakta je jakékoliv zkalení v čočce, které způsobuje poruchu průchodnosti a rozptyl procházejícího světla. Jedinou možnou léčbou šedého zákalu je operace s odstraněním zkalené čočky a její náhradou čočkou umělou. Mírné zakalení čočky nemusí nutně ohrozit zrak. Postupem času ale dochází ke zhoršení vidění, mlživosti, krátkozrakosti, přecitlivělosti na světlo apod. Většina šedých zákalů je zapříčiněna stářím, přesto se však lékaři setkávají se šedým zákalem i u lidí středního a mladšího věku. Častým důvodem, jež zapříčiňuje šedý zákal, je také úraz oka. Operace šedého zákalu v dnešní době probíhá téměř bez komplikací s vynikajícími výsledky. Zkalenou čočku je možno odstranit ultrazvukovým nástrojem a nahradit ji tzv. nitrooční čočkou, která zůstává v oku doživotně a není třeba ji vyndávat ani čistit.

	zdroj: internet - lékař




Braillovo písmo trochu jinak

Jihoafrický řetězec rychlého občerstvení vytvořil ve městě Johannesburg kampaň, ve které vysázel na bulky hamburgerů sezamová semínka tak, aby v něm mohli nevidomí pomocí Braillova písma číst.
Je to známý drsný vtip: „Víte, proč mají slepé děti nejraději makové rohlíky? Protože na každém je jiná pohádka!“ Jihoafrické síti rychlého občerstvení Wimpy to ale přišlo jako dobrý nápad.
Už deset let tyto restaurace nabízejí menu i v Braillově písmu pro nevidomé. Těch je v Jihoafrické republice téměř osm set tisíc. Firma se je rozhodla oslovit v netradiční kampani, ve které použili jako hlavní nosič samotný hamburger.
Kuchaři nejprve na bulky vyskládali jednotlivými sezamovými semínky slogan „Stoprocentně hovězí burger připravený právě pro vás“ v Braillově písmu. Poté další fáze spočívala v natočení reakcí překvapených nevidomých, kteří se s takovýmto textem setkali.
„Jistě, je to jen malé gesto, ale pro lidi, kteří používají ruce jako svoje oči, to bylo poprvé, kdy mohli zažít víc než jen chuť jídla,“ tvrdila firma v reklamním spotu.



Ten se stal hitem internetu, lidé si ho na sociálních sítích masivně přeposílají. Řetězec tak zabil dvě mouchy jednou ranou. Upozornil početnou komunitu nevidomých na svoje hamburgery a ostatní zákazníky přesvědčil o své ohleduplnosti a také o své společenské zodpovědnosti k lidem se zdravotním postižením.

zdroj: internet - lidovky



Léčení barvou

Terapeuti spojují barevné spektrum - červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, modrou, indigovou a fialovou - s energetickým polem kolem těla, "aurou". Cítíte-li se špatně, příčinou může být nerovnováha jednoho nebo několika energetických polí. Terapeut zde používá vhodné barvy k obnově rovnováhy a pocitu dobré pohody. Barvu lze využít mnoha způsoby, např. nošením oděvu ve vhodné barvě, zrakovými představami při meditaci nebo konzumací pokrmů určité barvy.
Modrá souvisí se štítnou žlázou, hltanem a lebeční spodinou. Je to protizánětlivě působící barva, která uklidňuje nervy a navozuje pocit klidu, hojí popáleniny od slunce, zranění, krční a hlasové potíže. Nadbytku modré barvy je třeba se vyvarovat, zkoušíte-li se zahřát, nebo jestliže trpíte sníženou funkcí štítné žlázy.
Žlutá je spojena s nadledvinami, solárním plexem, zažívacím a oběhovým ústrojím. Větší míra žluté v okolí zmenšuje únavu, usnadňuje trávení, uvolňuje svaly a mírní nervozitu. Žluté se vyvarujte při zvýšené aktivitě, bolestech žaludku a sklonu k agresivnímu chování.
Červená koresponduje s dolní polovinou těla, od páteře a kyčlí k chodidlům. Patří sem i pohlavní orgány. Užívá se k zvýšení životní energie, zmírňuje bolesti v zádech a zlepšuje krevní oběh. Červená barva není vhodná při vysokém krevním tlaku, srdečních onemocněních nebo chcete-li relaxovat.
Fialová představuje temeno a vrcholek hlavy, posiluje podvěsek mozkový (hypofýzu) a stimuluje mozek a nervový systém. Uklidňuje duši, působí protizánětlivě, její inspirující vlastnosti pomáhají navodit meditaci a zrakové představy, zmírňuje překrvení sliznice nosních dutin a bolesti hlavy a může pomáhat u takových onemocnění, jako je roztroušená skleróza. Fialové je třeba se vyhýbat při duševních onemocněních a při problémech s alkoholem a drogami.
Indigová posiluje představivost a předvídavost, uklidňuje nervy, pomáhá při nespavosti a zmírňuje migrénu. Není vhodná při duševních onemocněních, používání uklidňujících léčiv a při problémech s příjmem potravy.
Zelená souvisí s brzlíkem, srdcem, plícemi a imunitním systémem. Přináší utišení a klid. Zlepšuje dýchací potíže a zmírňuje úzkost. Není vhodná při autoimunitních onemocněních; tehdy je nezbytná pečlivá analýza problému.
Oranžová barva souvisí se středem těla včetně ledvin, břicha a dolní části zad. Dodává energii, zvyšuje vitalitu, pomáhá od močových a menstruačních potíží a může zlepšit též chuť k jídlu. Oranžové se vyhýbejte tehdy, jste-li vznětliví, máte-li střevní potíže nebo chcete-li relaxovat.

zdroj: internet - barvy života

Báseň

Říjen

Ještě se pohostí
poslední hojností,
chladem pak usedá.

K večeru nahlíží
a cítí beztíží,
jak listí dokvétá.


Pranostiky

Když jde říjen ke konci, zima jde k začátku a kožichy z půdy.
Pokrývají-li se strniska ještě v říjnu hojně babími léty, bývá to předzvěstí dlouhého a pěkného podzimu.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Říjen bývá již studený, ale nikdy hladový.
Po svaté Tereze (3. 10.) mráz po střechách leze.
Od svatého Havla (16. 10.) kráva ráda v stáji stává.
Svatá Hedvika (17. 10.) pole zamyká a medu do řepy naleje.

zdroj: internet - liter, pranostiky
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