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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Otázky a odpovědi
·	František Bohuslav
·	Ornitologie a záhadné vlastnosti ptáků
·	Očkování proti meningokoku skupiny B
·	Báseň a pranostiky


BŘEZEN 2014


Kalendář akcí

• Arteterapie
V březnu pro zájemce pořádáme arteterapii - léčbu umění nevidomých a slabozrakých - kontaktujte nás na tel. 608 492 764, termín dle domluvy.

• Posezení u kávy
Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.
	Březnová setkání budou obohacena o přednášky ornitologa z Jihočeského muzea se zvukovým záznamem hlasu ptáků.

• Výlet
Ve středu 19. března připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny slabozraké a nevidomé. Tentokrát se vydáme do Českého Krumlova na výstavu kachlí, o které jsme psali v minulém vydání Paprsku.
	Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte do 14. března na našem telefonním čísle 775 658 117.

• Filmové odpoledne
V pondělí 3. března od 15.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé.

• Hudební odpoledne s kytarou
V úterý 25. března pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky.

• Umělecká dílna - jarní motivy
V pondělí 10. března od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit ozdoby do květníků.



Otázky a odpovědi

Co je to průvodcovská služba a jak může pomoci?

Jedná se o sociální službu, která se řídí paragrafem 42 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a nazývá se "Průvodcovské a předčitatelské služby". Zákon říká, že náplní služby je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V praxi to znamená, že tuto službu mohou využít například osoby s těžkým postižením zraku pro doprovod k lékaři, do úřadů, do školy nebo také do obchodu. Důležitou součástí této sociální služby je předčítání. V tomto případě se může jednat například o předčítání úřední nebo osobní korespondence. Službu vždy poskytuje odborný pracovník, který je vázán povinnou mlčenlivostí a není proto potřeba obav z předčítání důvěrných informací.
	Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. průvodcovské a předčitatelské služby poskytuje a můžete se proto na nás s důvěrou obrátit.

Vážení čtenáři, vaše náměty a dotazy nám můžete zasílat e-mailem nebo poštou na adresu Tyflokabinetu, která je uvedena v tiráži.



Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

František Bohuslav

(27. 9. 1882 - 4. 5. 1953), český herec a spisovatel

Narodil se v Plzni. Vstoupil na prkna, která znamenají svět, ale další umělecký rozvoj mu znemožnila první světová válka. Byl povolán na frontu, kde dlouho neválčil. Po těžkém zranění se vrátil s těžkým poraněním očí.
	František Bohuslav se nikdy nesnažil vystupovat jako velký básník, nýbrž jen jako někdo, kdo píše verše pro potěšení sobě i těm druhým. Ve změněných životních podmínkách mu bylo proto veršování nejen náplní volného času, ale také prvním pokusem o seberealizaci. Ještě za války vydal útlé svazečky veršů: Z propadla, Když si člověk potmě zpívá, Literární náhražka a V noci. Měly úspěch. Neupoutaly sice formou ani poetičností obsahu, ale zapůsobily nejvíce svým optimismem.
	Později ještě následovala sbírka veršů Věčné jaro, komedie V mládeneckém pokoji a kniha vzpomínek Divadelní radosti a starosti.
	Vždy v rozhlase i jinde rád vyprávěl své herecké vzpomínky z doby, kdy ještě viděl - a uměl to dobře. V rozhlase si tu a tam také zahrál nějakou tu menší úlohu v některé nenáročné veselohře. Ztráta zraku mu nakupila mnoho překážek, které překonával s veselou myslí.

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



Ornitologie a záhadné vlastnosti ptáků

Ornitologie (z řeckých slov ornis - pták a logos - věda) je zoologická věda, zabývající se studiem ptáků a jejich životem.
	V historii ornitologie se odráží trendy v historii biologie. Zahrnují přechod od pouhého popisu ptáků k identifikaci vzorců a pochopení procesů s vytvářením modelů.
	Člověk pozoroval ptáky odpradávna a kamenné kresby v jeskyních jsou jedněmi z nejstarších záznamů, dokazujících zájem o ptactvo. Ptáci byli důležití také jako zdroj potravy. Ve vykopávkách osady z rané doby kamenné bylo objeveno až 80 druhů kostí ptáků.
	V kulturách po celém světě mají bohatou slovní zásobu, vztahující se k popisu ptáků. Tradiční ptačí jména jsou často založena na podrobné znalosti jejich chování, mnoho jmen je zvukomalebných a jsou stále používána. Znalost tradic je i nadále důležitá, zejména v důsledku jejich významu v ochraně životního prostředí. Většina těchto informací prošla ústní tradicí (viz ethnoornitologie). Lov ptáků rovněž vyžadoval značné znalosti jejich zvyků. Chov drůbeže a sokolnictví se praktikuje odpradávna v mnoha částech světa. Umělé líhnutí drůbeže bylo praktikováno v Číně (246 př.n.l.) a Egyptě (nejméně 400 př.n.l.). Egypťané také ukázali velkou znalost ptáků využíváním ptačích symbolů v hieroglyfech, z nichž mnohé, ač stylizované, jsou stále rozpoznatelné.
	Stěhovaví ptáci mají obdivuhodnou orientaci, která je pro ornitology stále záhadou. Rupert Sheldrake popsal experimenty s poštovními holubicemi: zavazoval jim oči, vyoperovával jim různé orgány, dezorientoval v centrifuze, odvážel je na vzdálená místa, přemisťoval jejich domácí holubníky o stovky kilometrů jinam, ale holubice do nich vždy bezpečně trefily.
	Ornitologickou záhadou je také to, jak může hejno ptáků v letu udržovat formaci. Zjistilo se, že koordinace mezi jednotlivými vzdálenými křídly formace se odehrává v čase menším než 1/17 sekundy. Emil Páleš považuje za vyloučené, aby se ptáci mezi sebou mohli v tak krátkém čase dorozumět o změně směru.

zdroj: mptáci



Novinka - očkování proti meningokoku skupiny B

V Česku bude v dubnu k dostání očkovací látka proti meningokoku skupiny B, proti které jako jediné ze 14 existujících skupin neexistovala ochrana. Za posledních deset let v ČR meningitidou onemocnělo téměř 800 lidí. Více než třetina má přitom po závažné infekci trvalé následky.
	Počet nemocných meningitidou v posledních dvou letech klesá právě díky očkování. Z celkových 14 typů je pět velmi závažných, a to A, B, C, Y a W135.
	Ve čtvrtině případů může nemoc, která se projevuje krvácením do kůže, skončit až úmrtím. Jindy mívá trvalé následky. Když se krvácení rozšíří, pacienti přijdou o okrajové části těla jako uši, nos, ale také o prsty a v horších případech i o ruce nebo nohy. U dětí hrozí postižení centrální nervové soustavy a opoždění vývoje, dále mohou vzniknout záněty srdečního svalu, hluchota, záněty kloubů a další.
	Podle odborníků je potřeba nemoc rychle poznat a řešit, protože každá hodina může být důležitá.
Meningokokové onemocnění způsobuje bakterie Niesseria meningitidis. Bakterie se přenáší kapénkovou infekcí. Až desetina lidí v České republice má bakterii přítomnou na sliznici dýchacích cest, aniž by jim způsobovala jakékoliv onemocnění. V případě poškození sliznice například kouřením, přecházením nemocí nebo vyčerpáním organismu může bakterie proniknout do krve a vyvolat meningokokové onemocnění.

zdroj: internet - denik.cz


Báseň

Březen

Probouzí se ranním křikem,
zpěvu ptáků o sto šest,
konvalinky v stínu tichém
bělostně bdí pro svou čest.

Aniž by se vítr nadál,
slunce si s ním zahrává,
pocit léta budí naschvál,
zima se hned přidává.

zdroj: Ivo Krásnohradecký


Pranostiky

•	O svaté Dorotě uschne košile na plotě.
•	Březnové mrazy nikdy neschází.
•	Březnové slunce má krátké ruce.
•	Prach-li březen plodí - tráva, list se rodí.
•	Svatý Bedřich (6. 3.) teple dýchá, nebo taky sněhy míchá.
•	Mráz po svatém Josefu (19. 3) neuškodí květu.
•	Do matičky boží (25. 3) tráva neroste, i kdyby ji kleštěmi tahal,
	po Panně Marii roste, i kdyby ji palicí zatloukal.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Zdarma našim čtenářům připravili
pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.

Adresa: Roudenská 485/18, České Budějovice 370 01
Telefon: 386 460 660
E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz
Web: www.tyflokabinet-cb.cz

