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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Vyznamenání
·	Klíště
·	Lubomír Nop
·	Recept
·	Báseň a pranostiky


ČERVENEC - SRPEN 2014
Kalendář akcí

·	Arteterapie
V červenci a srpnu 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.

	Provoz Tyflokabinetu o prázdninách

V období školních prázdnin zůstává provoz našich sociálních služeb nepřerušen. Fakultativní aktivity jako jsou umělecká dílna, výlety, filmová a hudební odpoledne plánujeme opět od září.

	Pozvánka OO SONS Prachatice

Srdečně Vás zveme na koncerty Mosty snů, koncerty dvou nevidomých zpěváků Radka Žaluda a Maroše Banga:
	sobota 28.6.2014 Prachatice (Slavnosti Zlaté stezky), Velké náměstí, od 15.30 hodin

sobota 19.7.2014 Třeboň (Historické slavnosti J. Krčína), Masarykovo náměstí, od 15.30 hodin
Za OO SONS Prachatice
Ing. Ivana Stránská
mobil: 722 985 592


Vyznamenání Cenou Olgy Havlové

Rádi bychom touto cestou pogratulovali našemu dlouholetému členovi panu Ladislavu Dohnalovi k převzetí Ceny Olgy Havlové. Tato cena oceňuje lidi, kteří i přes svůj handicap pomáhají druhým a uděluje ho Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. I přes ztrátu zraku v dětství pan Dohnal život nevzdal. Naučil se hrát na hudební nástroje a umění předával dalším. Radost mu dělají žáci a především ti, kteří uspěli na konzervatoři. Spolu s manželkou oživili pěvecký sbor Harmonie. Sám se dosud věnuje hudbě, hraje i pro seniory a oživuje akce oblastní odbočky SONS v Táboře. Cena, kterou v květnu převzal, je určitě v dobrých rukou a zároveň uznáním a hezkým dárkem k blížícímu se životnímu jubileu.
Výbor OO SONS a SIA Tábor

Klíště a nebezpečí virového onemocnění

Klíště obecné (latinsky Ixodes ricinus) se řadí mezi roztoče a cizopasníky a je příbuzné pavoukům. Je nechvalně známé jako častý přenašeč nebezpečných nemocí, které mohou způsobit vážné zdravotní následky. Jednou z nejzávažnějších je virové onemocnění klíšťová encefalitida.
Domov klíštěte - S klíštětem se můžete setkat kdekoli ve volné přírodě. Jeho domovem je tráva či keře cca do jednoho metru výšky. Místně se vyskytuje kdekoli, kde je příroda dostupná, např. zahrádka, městský park nebo louky, lesy, rizikovými místy jsou převážně listnaté a smíšené porosty, zejména jejich okraje zarostlé křovinami a bujnou bylinnou vegetací. Klíšťata se vyskytují na okrajích cest, různých strží, prohlubní v terénu i na březích vodních toků a ploch.
Výskyt klíštěte - V České republice, stejně jako v sousedních státech Rakousku, Polsku a Německu, se s klíštětem obecným můžete setkat. Hojně se vyskytuje prakticky po celé naší zemi. Narazit na klíště obecné můžete jak v nížinách, tak i v podhorských oblastech. V posledních letech odborníci varují, že klíšťata se dostávají do čím dál vyšších míst díky přenosu na ptácích, vysoké zvěři, liškách a také psech návštěvníků. Endemické oblasti jsou pak místy, kde došlo k přenosu klíšťové encefalitidy infikovaným klíštětem.
Infikované klíště - Klíště se zpravidla nakazí již ve svém prvním vývojovém stadiu sáním krve od infikovaných drobných polních a lesních hlodavců, v nichž virus dlouhodobě přežívá a rozmnožuje se. Infekce v klíštěti přetrvává i v jeho dalších vývojových stádiích, kdy jsou celoživotními nosiči viru. Každé z vývojových stádií klíštěte (u dospělých jen samičky) saje krev pouze jednou. Po nasátí odpadnou na zem, kde pod listím dochází během měsíců k jejich další přeměně. Na rozdíl od zvířat je člověk konečným článkem šíření nákazy. Po prvním nakažení od klíštěte již k dalším nákazám od nemocného člověka nedochází. Místa, kde došlo k přenosu onemocnění klíšťovou encefalitidou, se nazývají endemické oblasti.
Klíšťová encefalitida - Klíšťová encefalitida je virové onemocnění způsobené napadením infikovaného klíštěte. Statistiky ukazují vzestupnou tendenci tohoto závažného onemocnění na našem území. Nárůst zaznamenávají lékaři zejména u lidí v produktivním věku (zdroj: Státní zdravotní ústav, Infekce v ČR - EPIDAT - leden 2011). Klíšťová encefalitida je onemocnění, u kterého lékaři dokážou částečně léčit následky, nikoliv však původ. Očkování proti klíšťové encefalitidě je jedinou účinnou ochranou proti tomuto onemocnění.
Aktivita klíšťat - Klíšťata jsou aktivní v teplých měsících. Útočit na teplokrevné živočichy, včetně člověka začínají zpravidla v druhé polovině března a končí v první polovině listopadu. Vrchol jejich aktivity lze očekávat v období od května do srpna, vždy však záleží na počasí a teplotě.
Ochrana před klíšťaty - Při ochraně před klíšťaty je vhodné držet se základních bezpečnostních pokynů:
•	Při pobytu v přírodě nosit vhodné oblečení: pevné boty, dlouhé světlé kalhoty (nejlépe s gumou přes kotníkovou botu nebo nohavicemi zasunutými do ponožek).
•	Před pohybem v přírodě je vhodné se nastříkat repelentem - před použitím si vždy přečtěte návod, jak dlouho je daný repelent účinný.
•	Při návratu si před vstupem do domu svlékněte svrchní část oblečení, vyklepejte ho a prohlédněte celé tělo, případně domácí zvířata.
•	Kontrolu zopakujte při osobní hygieně včetně intimních míst a vlasů.

	zdroj: internet - pozor klíště

Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	Lubomír Nop (30. 11. 1915 - 15. 12. 1986)


Výrazná osobnost české tyflopedie. Učitel ve škole Ústavu pro nevidomé v Brně, později ředitel školy pražského Ústavu pro nevidomé na Hradčanech, zakladatel sportovních her nevidomých dětí.
Narodil se v Hošticích u Vyškova. Pět tříd OŠ i gymnázium navštěvoval v Bučovicích, pedagogické minimum získal na pedagogické akademii v Brně v roce 1937, způsobilost vyučovat v obecných školách v roce 1939. Způsobilost vyučovat ve školách pro nevidomé získal zkouškou v roce 1940.
Venkovským učitelem se stal v roce 1937. Do Ústavu pro nevidomé v Brně nastoupil jako učitel po dlouhodobé stáži o dva roky později. Jeho pedagogické zásady se však nesetkávaly s kladnou odezvou, protože bylo pro něho obtížné vniknout do možností nevidomého žáka, zvláště toho méně schopného.
Spolu s R. Krchňákem inicioval založení Dne nevidomých (1947), který se však nepodařilo prosadit jako mezinárodní. Oba pedagogové usilovali 
o odstranění žebroty heslem Pryč s pokladničkami. Směřovali k pozvednutí osobnosti nevidomého z finanční závislosti na almužně. Jedině stát má povinnost kompenzovat důsledky slepoty. Taková idea byla v rozporu s praxí ve většině jiných zemí, kde se organizátoři naopak spoléhali na soukromé dary bohatých občanů.
Ve stejném roce byl také iniciátorem zahájení spolupráce mezi všemi ústavy pro nevidomé v Československu, ta však byla přerušena válkou. Po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal předsedou tzv. akčního výboru Národní fronty, který rozhodl o tom, že vrchní ředitel N. Doležel byl dán do penze, dosavadní zastupující ředitel učitel Vincenc Král byl zbaven funkce a L. Nop pověřen zastupujícím za dlouhodobě nepřítomného ředitele školy
R. Vejmělka.
V období po převzetí moci komunistickou stranou, ač nikdy dříve ke KSČ nezaujímal kladné stanovisko, uplatňoval ve funkci předsedy akčního výboru politiku vlastního prospěchu. Z tohoto důvodu byl později přinucen souhlasit se změnou pracoviště.
Do Ústavu pro nevidomé v Praze přešel v roce 1949, kde se později stal ředitelem. V roce 1953 se konaly první Sportovní hry nevidomých a slabozrakých žáků ZŠ, jejichž iniciátorem se stal po dohodě s ředitelem ZŠ pro nevidomé v Brně.
Po dva roky (1968-1970) působil na Kubě. Jeho úkolem bylo organizovat školy pro nevidomé. O svých dojmech posílal zprávy do časopisů pro nevidomé. Výsledky jeho odborného působení neznáme.
Po návratu založil a také později v důchodu organizoval žákovské soutěže ve čtení a psaní Braillova písma. V roce 1975 byl raněn mozkovou mrtvicí a musel své práce zanechat. Z osobních důvodů mu nastupující nová ředitelka znepříjemňovala vstup do školy.
Byl pilným dopisovatelem do propagačních i odborných časopisů. Ve svých příspěvcích se zabýval historií, učebními pomůckami, sportem, pedagogickou osvětou, črtami ze života nevidomých žáků, problematikou speciálních učebnic, reportážemi z Kuby aj. Z jeho rozsáhlejších prací je to Metodický průvodce k učebnici zeměpisu. Napsal novelu Zachráněný život (1948). Nejvýznamnější je sborník Péče o děti s vadami zraku (1957), do kterého přispělo několik českých tyflopedů.
Z příspěvků do odborných a propagačních časopisů to jsou např.: Reforma slepecké výchovy na Moravě (Pedologické rozhledy r. 1946); Zavedeme u nás Den slepců (Svět nevidomých r. 1947); Z tmavého domu (Péče o slepé r. 1947); Ve slepecké škole (tamtéž r. 1947); Lidé ve vlaku (tamtéž r. 1947); O prvním Dnu slepců (Svět nevidomých r. 1948); Jak se slepí žáci učí (Cesta slepých r. 1948); Slepý dramatik František Síla (tamtéž r. 1948); Vypracujeme učebnice pro slepecké školy (tamtéž r. 1948); Svátek slavený nejusilovnější prací (Práce invalidů r. 1950); Ryszard Gruszczyňski (tamtéž r. 1950); Slepí žáci potřebují vycvičit co nejvíce své manuální schopnosti (tamtéž r. 1950) aj.
Přesto, že se projevoval spíše jako malicherný, k žákům někdy nespravedlivý, zanechal za sebou dílo, které pomohlo vymanit život nevidomých z pasivity.

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




	Špagety s brokolicí a sýrem Cottage


·	Ingredience
	1 balení sýra Cottage (čistý, bez příchuti)

160 gramů uvařených semolinových špaget (=80 gramů syrových)
1 půlka brokolice
4 plátky dušené šunky (bez dusitanu)
hrstka kukuřice
česnek a sůl dle chuti
lžička olivového oleje

·	Postup přípravy
Špagety uvaříme na skus. Brokolici rozebereme na růžičky a vaříme 10 minut. Šunku nakrájíme na nudličky, orestujeme spolu s česnekem nakrájeným na plátky na trošce olivového oleje, přidáme kukuřici, uvařenou brokolici, vše krátce podusíme. Přidáme celé balení sýra Cottage, promícháme a dále už nevaříme. Na závěr vmícháme uvařené těstoviny a dosolíme dle chuti. Suroviny jsou uvedeny pro 2 porce.
Pokud si s přípravou nebudete vědět rady, rádi Vás ji naučíme.

zdroj: internet - zdravé recepty





Báseň

Léto

Ve stínu žáru
už je tu zas,
sluneční nálada
uzrává v klas.
Ráno se probouzí
a večer jde spát,
o letním souhvězdí
nechá si zdát,
kdo pole orával,
na podzim sklízí
ovoce šlechtěné
polibkem múzy.

zdroj: Ivo Krásnohradecký



Pranostiky

·	Červencová parna bouře množí.
·	V červenci, když dne ubývá, horka přibývá.
·	Na den Rozeslání apoštolů (14. 7.) bývá devět bouřek.
·	Když prší o Apolináři (23. 7.), dlouho se z lesů paří.
·	Srpen se rozhlíží, co bude na podzim.
·	Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
·	Srpnová horka ničemu neuškodí.
·	Vavřincův déšť - myší úroda.
·	Bartoloměj svatý (24. 8.) odpoledne krátí.

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, 386 460 661, Fax: 386 460 660
E-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, Web: www.tyflokabinet-cb.cz


