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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Bohuslav Zeman
·	Křeček zlatý
·	Báseň a pranostiky



ZÁŘÍ 2013
	

Kalendář akcí

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

·	Posezení u kávy
Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

·	Výlet
Na pondělí 9. září připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny slabozraké a nevidomé.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

	Filmové odpoledne

V pondělí 16. září od 15.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Přijďte se seznámit se zvukovým komentovaným filmem. Těšíme se na Vaši účast, název filmu si opět necháváme jako překvapení.

·	Hudební odpoledne
V úterý 24. září pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat nejen lidové a country písničky.

	Umělecká dílna

V pondělí 23. září od 14.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit sádrové mušličky.

	Den knihoven

OO SONS Strakonice ve spolupráci se Zvukovým oddělením Šmidingerovy knihovny Strakonice Vás zvou na přátelské posezení ke Dni knihoven, které se koná dne 1. října 2013 od 9.00 hodin v čítárně této knihovny. Téma akce je zaměřeno na život a tvorbu Miroslava Horníčka. Vaši případnou účast potvrďte paní Vokáčové na tel. 380 422 709.

	Den seniorů

OO SONS Strakonice Vás zve na akci ke Dni seniorů, kterou pořádá ÚS SZDP Strakonice a Centrum služeb Strakonice. Akce se koná dne 3. října 2013 od 15.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Strakonice. K poslechu a dobré náladě Vám zahraje kapela Malí babouci z Českých Budějovic, která je také známa pod názvem Starošumavská pětka. Vstupné je 100,- Kč. Každý účastník při vstupu do sálu obdrží pamětní dárek. Případní zájemci se mohou přihlásit u paní Kohelové na tel. 723 006 608.
Na měsíc říjen připravujeme:

Hudební odpoledne
Uměleckou dílnu
Výlet pro nevidomé a slabozraké 
Pravidelná posezení u kávy
Filmové odpoledne s komentovaným filmem
Literární odpoledne
Arteterapii



Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Bohuslav Zeman


30. 9. 1923 - 2. 12. 1989

učitel hudby a dirigent velkého dětského pěveckého sboru

Narodil se v Probulově jako syn rolníka. Zrak ztratil již v prvním roce života. Rodiče trvali na léčení, které však bylo marné. Ve čtyřech letech byl dán do mateřské školy při Klarově ústavu pro nevidomé v Praze. Povinnou školní docházku absolvoval v Deylově ústavu, ale znovu se vrátil do ústavu Klarova. Vyučil se tam řemeslu ladění klavírů.
Hudba ho vždy vábila svými barevnými tóny. V ústavním orchestru hrál na klarinet, flétnu a violu, na akordeon i saxofon, v kapli na varhany a zpíval ve smíšeném sboru. Tento široký hudební záběr mu později velice pomohl při působení v hudební škole.
Po třech letech, v roce 1946, kdy vyučoval soukromě, obdržel místo varhaníka v Mirovicích, kde vytvořil chrámový sbor. Založil i velký dětský pěvecký sbor, se kterým vystupoval i v rozhlase. Soukromých žáků přibývalo.
V roce 1952 nastoupil do hudební školy ve Strakonicích, kde opět vytvořil pěvecký sbor. Z rodinných důvodů se vrátil na původní místo, které později vyměnil za místo v hudební škole v Kaplicích. Zde působil od roku 1956 do roku 1961. Vytvořil hudební soubor nevidomých učitelů hudby.
Od roku 1961 působil v Rožmitále pod Třemšínem, kde založil dětský pěvecký sbor Světélko a hudební soubor.
V roce 1977 se zúčastnil mezinárodní soutěže ve hře na klavír, která se konala v Praze. Čestně se umístil.
Bohuslav Zeman byl mimořádně tvůrčí. Pro lepší představy řízení pěveckého sboru si nechal zhotovit několik desítek dirigentských gest z drátu, zkonstruoval elektrický metronom na baterie aj. Obě pomůcky jsou ve sbírkách Slepeckého muzea v Brně.
Na všech svých místech, kde působil, byl oblíben, a to byl právě jeden z nejdůležitějších důvodů jeho trvalých úspěchů, které narušil rozchod s první ženou. S tou druhou si potom rozuměli i za situace, kdy nebylo dostatek volných dnů pro rodinu a nezbývalo ani peněz. Zemřel uprostřed pilné práce.

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




Křeček zlatý (Mesocricetus auratus)

Je u nás nejoblíbenějším druhem. Jako křeček zlatý se označuje celý druh včetně plemen a nikoli jen zlatohnědě zbarvení představitelé. Křeček saténový, strakatý, panda nejsou zvláštní druhy, ale pouze plemena křečka zlatého (neboli křečka syrského).
Křeček zlatý žije v pouštích a polopouštích Malé Asie, obývá oblasti se suchým a teplým subtropickým klimatem. V našem podnebí venku dlouho nepřežije.
O divokém křečkovi zlatém toho víme málo. V roce 1930 vykopal profesor Aharoni blízko města Halebu v syrské poušti hnízdo křečka. Našel zde samičku s dvanácti mláďaty a tato zvířata odnesl do svého ústavu. Zde se mu podařilo odchovat čtyři zvířata (zbytek utekl) a tito křečci se stali předky všech křečků, které dnes člověk chová.
Schopnost akustického vnímání je u křečků velice rozvinuta, jsou schopni vnímat také frekvence ze spektra ultrazvuku. To jim neslouží k obraně proti nepřátelům, ale spíše ke vnitrodruhovému dorozumívání. Tak mohou všechna mláďata pro nás neslyšitelnými zvuky přivolat svoji matku, když je jim po opuštění rodného hnízda příliš zima nebo mají hlad či žízeň. Křečci jsou schopni rozeznat různé tóny hlasu či po nějakém čase poznat toho, kdo se o ně stará. Během dne křeček složí své ušní boltce, aby mohl nerušeně spát.
Stejně jako my poznáme člověka převážně podle jeho vzhledu, ukládá si křeček do paměti vzory pachů a s jejich pomocí pak i po dlouhé době rozezná příslušníky stejného druhu, nepřátele i své chovatele. Páry nebo příbuzenstvo se rozeznává podle skupinového pachu, který i přes jejich přirozené agresivní sklony zajistí mírné chování. Potravu je křeček schopen ucítit na velké vzdálenosti díky pachovým značkám, které zanechává třením svých mazových žláz o důležité předměty a místa. Díky svým výkalům a moči je křeček schopen orientovat se ve svém okolí i potmě.
Jako noční tvor nemá křeček moc dobře vyvinutý zrak. Vnímání tvarů a barev je patrně pouze nedostatečně rozvinuté. Naproti tomu je křeček se svýma po stranách posazenýma kulovitýma očima schopen jedním pohledem zachytit celé své okolí. Křeček má opravdu široký rozhled - asi 110 stupňů. Na naše poměry je křeček poněkud krátkozraký, na vzdálenost větší než 1 metr je již stěží schopen rozeznat kontury. Pohyby, třeba blížícího se nepřítele, je ovšem schopen rozeznat na větší vzdálenost. Na denním světle je křeček téměr slepý. To také vysvětluje jeho často pozorovatelnou lekavost, ocitne-li se náhle v neznámém prostředí.
Stejně jako hmatové vousky slouží rovněž jemné chloupky na bocích a na předních i zadních končetinách k orientaci v noci. Pomocí těchto speciálních chloupků a vousků je křeček schopen vnímat překážky, které se mu postaví do cesty. Kromě toho mu také pomáhají lépe odhadnout, zda je pro něho otvor či průlez dostatečně široký.

	zdroj: internet - estranky, zviratkodoma




Báseň

Jak se tváří
měsíc září,
s ocelovou tváří,
kdopak by se
zimy bál.

Ivo Krásnohradecký



Pranostiky

	Bronislava jinovatkou cesty zametá.
	Bouřka v září - oznamuje teplý podzim a sníh v prosinci.

Září - máj podzimu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Na Štěpána krále (2. 9.) je léta a bouřek namále.
Po svatém Matouši (21. 9.) čepici ráno na uši.
Svatý Václav (28. 9.) hady sklízí, zavírá zem.

zdroj: internet - liter, pranostiky
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