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PAPRSEK


INFORMAČNÍ BULLETIN TYFLOKABINETU
ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.p.s.

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	MDŽ
·	Miroslav Veverka
·	Slepci
·	Decoupage
·	Březen - báseň a pranostiky


BŘEZEN 2013

Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Filmové odpoledne

Dne 11. března od 15.30 hodin opět pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Přijďte se seznámit se zvukovým komentovaným filmem. Těšíme se na Vaši účast, název filmu si necháváme jako překvapení.

	Přednáška o vílách a andělích

V úterý 19. března od 14.00 hodin se v klubovně Tyflokabinetu uskuteční přednáška o vílách a andělích. Přednášku povede studentka Jihočeské univerzity paní Ksandrová. Jste srdečně zváni.

	Předjarní dílna - DECOUPAGE

V pondělí 8. dubna od 14.00 hodin se v klubovně Tyflokabinetu koná předjarní dílna. Tentokrát budete mít možnost si kreativně vytvořit decoupage dle svého vkusu a představ. Co je to decoupage, to se dozvíte dále v Paprsku.
Protože je nutno nakoupit speciální materiál (rámečky, barvy, ubrousky, lepidlo, lak), je nutné se závazně přihlásit do 15. března telefonicky na naše číslo 386 460 660 paní Hlinšťákové. Předpokládaná cena bude cca 75,- Kč a zaplatit ji můžete až v den konání.

	Duben

Na příští měsíc připravujeme slíbenou přednášku o horoskopech a výlet, bližší informace najdete v příštím vydání bulletinu.



 MDŽ 

Mezinárodní den žen je mezinárodně uznávaný den stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 v USA. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen. Od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917. Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou socialistickou obdobu Svátku matek.
Všem ženám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku.      
Miroslav Veverka

narozen  6. 3. 1871

umělecké jméno Louis Savart

český hornista a pěvec

Narodil se v Olomouci jako syn příručího v knihkupectví. Ve třetím roce života oslepnul a po smrti otce se stal částečným sirotkem. Odbornou školu navštěvoval nejdříve ve svém rodišti. Při přijetí do ústavu v Brně (1884) učitelé byli spokojeni s jeho vědomostmi. Po doplnění všeobecného vzdělání a základech hry na hudební nástroje z ústavu odešel již v roce 1887. V hudbě byl žákem R. Bauera. Projevoval nejen pasivní hudební nadání, ale především poutala pozornost jeho brilantní hra a nadání pro žesťové hudební nástroje. Mimoto výborně zpíval.
Jako částečný sirotek získal nadační bezplatné místo v pražském Klarově ústavu pro nevidomé. Tam mu bylo umožněno docházet na konzervatoř, kde se věnoval hře na lesní roh. Studium dokončil s nejlepším prospěchem. Po absolutoriu ústav opustil, aby se věnoval koncertní činnosti. Kritiky ho označovaly za schopného a citlivého hudebníka. Koncertoval také v Brně, kde si ho byl poslechnout i jeho bývalý učitel R. Bauer. Spokojeně prý pokyvoval hlavou.
Veverka se odstěhoval a trvale žil ve Vídni, ve městě slavných hudebních skladatelů. Jeho hra na lesní roh byla na tak vysoké úrovni, že mu umožnila turné do Ruska a Itálie. Kritika v obou zemích byla velice příznivá.
V tomto rušném způsobu života se znovu zastavil, aby v roce 1913 dokončil studia sólového zpěvu. Vystupoval jako operní i koncertní pěvec (tenorista).
O tomto nevidomém hudebním umělci se shodou okolností nedochovalo více zpráv. Nevydržel na jednom místě, a tak není známo nic o jeho soukromém životě. Nepodařilo se ani zjistit, kdy a kde zemřel.

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




Slepci

Slepci (Spalax) zahrnují celkem 13 druhů žijících ve východní Evropě, na Blízkém východě a v severní Africe. Jedná se o rod hlodavců z čeledi slepcovitých.
Slepci rodu Spalax jsou mohutná zavalitá bezocasá zvířata s krátkýma nohama. Tvarem těla se podobají krtkům. Na zemi se pohybují nemotorně, jsou ale výborně přizpůsobeni životu pod zemí, mnohem více než naprostá většina ostatních hlodavců. Jsou dlouzí 170 až 350 mm a váží 215 až 570 g. Na všech nohou mají 5 prstů a jen kratší drápy. Svrchní část těla je hnědá až žlutohnědě šedá, břicho je žlutohnědé, krk a hruď jsou šedé. Některé druhy mají světlý pruh v oblasti hlavy. Hustá jemná srst roste téměř všemi směry.
Nemají žádné viditelné oči, i když pod srstí lze jejich zárodky nalézt. Jsou to jediní zcela slepí hlodavci. Nemají ani ušní boltce. Nejdůležitějšími smysly jsou sluch a hmat; čich u nich nehraje významnou roli. Přizpůsobení podzemnímu životu se projevilo i na jejich lebce; její mozková část je široká a plochá.
Celý život žijí prakticky jen pod zemí, kde si hloubí nory se složitými systémy tunelů. Zde také hledají svou potravu. Potravu tvoří hlízy, kořínky, bulvy a další podzemní části rostlin. Někdy byli v noci pozorováni i nad zemí, jak konzumují trávu, semena a jiné nadzemní části rostlin. Není vyloučeno, že příležitostně požírají i hmyz. Avšak slepci se také stávají kořistí, a to především sov (výr velký, kalous ušatý), ale i některých malých šelem.
Slepci se oproti jiným hlodavcům dožívají výrazně vyššího věku. Podobná dlouhověkost byla zjištěna i u rypošů. Nikdy taky neonemocní rakovinou.
V Libyi řada původních obyvatel věří, že člověk oslepne, když se dotkne slepce, a proto je neloví. Také byly popsány případy, kdy slepci přivedli archeology k některým nálezům, protože v jejich kupkách vyhrabaného materiálu byly nalezeny drobné artefakty z podzemí.
Většina slepců je v červeném seznamu druhů zařazena mezi ohrožené nebo téměř ohrožené druhy. Pouze slepec obecný (Spalax microphthalmus) žijící na Ukrajině a v přilehlých oblastech Ruska je charakterizován jako málo dotčený.

zdroj: internet - wikipedie



Decoupage

Decoupage (čti dekupáž), ubrousková technika nebo ubrousková metoda, je dnes velmi oblíbenou výtvarnou technikou. Ze vzorů z obrázkových ubrousků můžete vytvořit zajímavé vzory a kompozice, kterými můžete ozdobit prakticky všechno, např. květináče, destičky a obrazy. Tato ubrousková technika vám umožní bez zvláštních výtvarných schopností vytvářet nová netradiční umělecká díla, dekorace a dárky. Jak pracujeme?
Nejprve si vybereme vhodný ubrousek. Na trhu je jich nepřeberné množství a mnoho obchodů vychází zájemcům o decoupage vstříc a prodává ubrousky nejen po balíčcích, ale i jednotlivě. Ubrousek si vybíráme tak, aby obrázek šel snadno vystřihnout. Vždy je výsledný efekt pěknější, pokud obrázek vystřihneme precizně. Některé motivy jsou příliš náročné. Pokud má takový motiv bílý podklad a my ho budeme opět na bílou lepit, můžeme pracovat méně pečlivě. Nesrovnalosti se ve výsledku ztratí. Z vystřiženého obrázku odstraníme dvě spodní vrstvy.
Pokud vrstvy ubrousků drží pevněji u sebe, je snazší nejprve oddělit celou potištěnou vrstvu a teprve poté vystřihovat. Totéž je vhodné udělat u drobných obrázků.
Na povrch zdobeného předmětu naneseme štětcem lepidlo. Nikdy však nenanášíme lepidlo přímo na ubrousek. Je příliš tenký a zničil by se. Obrázek přilepíme. Mokrým štětcem vzor opatrně upravíme a po zaschnutí ještě jednou přetřeme lepidlem. Tím ubrousek splyne s podkladem a zároveň se zafixuje. K práci můžeme přizvat i malé děti. Decoupage je krásná, snadná a příjemná činnost.

zdroj: internet - wikipedie


Báseň
Březen

Ticho jež odchází
z mrazivých nesnází,
v nový dech roztává.

Skřivanů chvilička
teprve mladičká
vzduchem zní voňavá.


Pranostiky

	Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout.

V březnu když se práší, stromy brzo raší.
V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.
Zima, kterou březen nese, dlouho s námi ještě třese.
Svatá Adriana (5. 3.) nedá spáti z rána.
Na svatého Řehoře (12. 3.) plove led do moře a čáp letí od moře.
	Na svatého Jáchyma (20. 3.) skončila se už zima.

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

