file_0.jpg


file_1.wmf











PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

	Kalendář akcí
	Jaroslav David
	Tapetum lucidum
	Recept – Rychlá večeře
	Báseň a pranostiky



DUBEN 2015

	Kalendář akcí


	Stálé aktivity:

Individuální doučování a výuka anglického jazyka pro žáky základních a středních škol. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 386 460 660.

	Arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých.

Kontaktujte nás na tel. 608 492 764, termín dle domluvy.

Posezení u kávy - probíhá pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne
V pondělí 13. dubna pořádáme od 15.30 hodin 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 s Tyflobandem
V úterý 21. dubna pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.


	Umělecká dílna
V pondělí 27. dubna pořádáme od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit jarní květinovou tématiku.


	Výlet
Na středu 29. dubna připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny nevidomé a slabozraké. Cíl výletu si necháváme opět jako překvapení. Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.


	Akce OO SONS a SZDP (Sdružení zdravotně postižených) Strakonice:

- V úterý 14. dubna proběhne od 14.00 hodin přednáška Heleny Sosnové o cestě po stopách Hanzelky a Zikmunda pod názvem „Barevný Ekvádor“, a to v klubovně SZDP, Stavbařů 213, Strakonice.
- Ve dnech 13. - 17. dubna proběhne v klubovně SZDP jarní burza oblečení, a to vždy od 8.00 do 17.00 hodin.
- V úterý 21. dubna proběhne od 8.30 hodin tvůrčí dílna spojená s ručními pracemi na téma „Tvoření ke Dni matek“. Akce se uskuteční v klubovně SZDP.
- Ve čtvrtek 23. dubna od 8.00 hodin se uskuteční v kuželkárně TJ Fezko Strakonice 5. ročník kuželkového turnaje.
- Ve středu 29. dubna od 14.00 hodin proběhne „Jarní pochod pro zdraví“, a to od vlakového nádraží k HZS (hasičské záchranné stanici). Sraz účastníků je před budovou vlakového nádraží Strakonice.
	Jarní shromáždění OO SONS:

	- 14. 4. - v Českých Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu

- 15. 4. - v Táboře od 14.00 v městském sociálním odboru Tabačka
- 16. 4. - v Českém Krumlově od 9.00 v restauraci Na Hrázi
- 16. 4. - v Prachaticích od 16.00 v komunitním centru, ul. SNP 559
	- 23. 4. - ve Strakonicích od 8.30 v klubovně SZDP, Stavbařů 213

- 29. 4. - v Písku od 14.00 v Centru zdravotně postižených
	- 15. 5. - v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla



Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Jaroslav David


narozen 1. 5. 1926, český organizátor kultury nevidomých osob

Narodil se ve Střílkách na Moravě v rodině zedníka. Obecnou školu navštěvoval ve svém rodišti od roku 1932. Měšťanskou školu absolvoval v Koryčanech.
V roce 1941 nastoupil u firmy Baťa ve Zlíně v gumárnách a odborně se vzdělával v učňovské škole. V roce 1944 nastoupil do výzkumného ústavu jako chemický laborant. Později přijal zaměstnání ve Svitu pod Tatrami, kam ho přijali, protože byl výborným fotbalovým hráčem. V roce 1946 začal studovat na Vyšší škole chemické v Brně, kde v roce 1949 maturoval. Obdržel nabídku zaměstnání v pyrochemické laboratoři Zbrojovky ve Vsetíně. Pracoval na vývoji rozbušek, kde obdržel několik patentů. Od roku 1960 vykonával funkci vedoucího laboratoře.
Jelikož měl David dobré postavení, oženil se a narodily se jim dvě děti.
V roce 1964 však při práci s technickou složí utrpěl úraz. Při výbuchu přišel o zrak, částečně i o sluch a o dva prsty. Stav Davidova postižení se nezlepšil ani po pobytu v olomoucké nemocnici.
V roce 1965 byl J. Davidovi vyměřen invalidní důchod. Jelikož s jeho výší měl určité potíže, právě tehdy si se svou manželkou řekli, že mají pravděpodobně problémy i jiní důchodci. Píše, že to byl vlastně počáteční impuls pro jeho aktivitu v řadách ZdP občanů. V roce 1966 se stal členem SI na Vsetínsku, kde byl činný okresní výbor NS. Dále David píše, že další zlom nastal v roce 1968, kdy výbor SI požádal o povolení činnosti samostatné organizace NS.
J. David byl zvolen předsedou okresní organizace NS v roce 1975, kdy pro svůj věk odstoupil Josef Juřík. Největší důraz kladl na poradenství zaměřené na nové členy, kteří přišli o zrak ve svém pozdějším věku. To ovšem vyžadovalo trvalý styk s odbory sociálního zabezpečení. Usiloval rovněž o evidenci těžce zrakově postižených ze vsetínské oblasti. V současné době je to jedna z největších a hlavně nejaktivnějších oblastních odboček SONS. Na tom má bezesporu mimořádnou zásluhu nevidomý a prakticky neslyšící J. David.
Jednou z forem trvalého vzdělávání členů jsou autokarové zájezdy po republice i do zahraničí. Vsetínská organizace NS pořádá také rekreační a rehabilitační pobyty svých členů. J. David pořádá přednášky o speciálních formách kompenzací, které jsou nevidomým poskytovány.
V roce 1990 byl zvolen do Republikové rady SNS, kde se stal předsedou sociální komise. Nastalo období prvních zkušeností se samostatnou chůzí a sebeobsluhou. Od roku 1991 pořádá Davidova organizace rehabilitační a rekondiční pobyty, na kterých se NS učí ovládat dlouhou bílou hůl, využívat nových slepeckých i obecně používaných pomůcek apod.
V roce 2000 byl David pověřen vedením oblastního střediska integračních aktivit SONS.
Za svou dlouholetou činnost obdržel J. David nejvyšší okresní cenu města Vsetína.

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



	Tapetum lucidum


	Tapetum lucidum je odrazivá vrstva mezi sítnicí a cévnatkou oka mnohých zvířat, jako jsou např. noční šelmy a poloopice, přežvýkavci i koně, žraloci, krokodýli a výjimečně i ptáci. Odrazivost je založena na fyzikálních vlastnostech pojivových vláken nebo např. guaninových krystalků. Umožňuje jim lepší vidění za šera a způsobuje v noci blýskavé "svícení očima".
Tapetum lucidum je příkladem adaptace nervových buněk a tkáně na dobu sníženého osvětlení (šera), která byla vyvolána potravním chováním živočichů. Princip spočívá v odrazu světla od fotoodrazivé vrstvy a ten je vždy stejný, odlišnosti jsou ve výběru reflexního "materiálu" a jeho struktury v závislosti na použití vlnových délek a žádaném množství odraženého světla.
	Odrážející vrstva leží až za vizuálními fotoreceptory sítnice (tyčinky a čípky u savců), které přenášejí vzruchy k vláknům zrakového nervu. Odrazem od odrazné plochy procházejí světelné podněty přes fotoreceptory vlastně dvakrát a zvyšují jejich vizuální stimulaci při tlumeném osvětlení. "Zdvojeným viděním" je výsledný obraz pravděpodobně méně ostrý. Zvířata vybavená tímto zařízením pro lepší vidění za tmy mají navíc v sítnici více tyčinek (rozlišující černou a bílou) na úkor čípků (rozlišující barvy), a tudíž většinou barvy vidí hůře nebo je nevidí vůbec. Barva odraženého viditelného světla, barva "zářících očí", závisí na úhlu dopadu světla, na druhu reflexní vrstvy i na množství pigmentu v sítnici.

Lidé včetně všech úzkonosých opic a hominoidů tapetum lucidum nemají, důsledkem je neuspokojivé vidění za tmy. Tzv. "červené oči", červený odlesk očí při fotografování s bleskem, je způsoben jeho odrazem od sítnice.
Tapetum lucidum způsobuje "zesílení" dopadajícího světla v prostorách, kde žádné světlo není, např. v zatemnělé místnosti nebo v lese za bezměsíčné noci při zatažené obloze nevidí ani zvíře takto vybavené o mnoho více než člověk.
	zdroj: internet - wikipedie
Recept - Rychlá večeře


Suroviny:
4 plátky chleba (starší), 8 trojúhelníčků sýra, 8 plátků šunky, tuk na smažení, na obalení vajíčko, mouka a strouhanka, zelenina jako příloha
Postup přípravy:
Plátky chleba namažeme z obou stran sýrem, položíme na ně plátky šunky a obalíme v trojobalu. Potom je osmažíme na rozpáleném oleji z obou stran. Hotové plátky rozpůlíme a podáváme se zeleninou nebo zeleninovým salátem.
Pokud budete mít zájem, obraťte se na nás, rádi Vás naučíme připravit nejen tuto krmi.

zdroj: internet - zdravé recepty

Báseň
Duben

Rozmary nálad
navzdory času
mění své kabáty
jarnímu hlasu.
Doprovod ptačí
přes vjemy květin
koloděj zračí
nespočet dní.

Vilém Lorenc

Pranostiky

	Duben ještě má za lubem.

Dubnové počasí kam vítr tam plášť.
Dubnové výhonky nejzdravější.
	Hugo (1. 4.) samý vrtoch.
Na Růženu (13. 4.) jarní kvítí vybarví se.
	Svatý Marián (25. 4.) zahřmít může nebo mrazem spálit růže.

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

