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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

	Kalendář akcí
	Gustav Dörfler
	Slepá skvrna

Recept – Anglická snídaňová směs
	Báseň a pranostiky


KVĚTEN 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 4. května 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.


	Umělecká dílna
V pondělí 11. května pořádáme od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit opět něco hezkého.


	Hudební odpoledne s Tyflobandem
V úterý 19. května pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.


	Výlet
Na středu 20. května 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 5. května proběhne od 14.30 do 17.00 hodin 12. setkání ke Dni matek v jídelně SŠ řemesel a služeb, Zvolenská ul.
- V úterý 26. května proběhne od 8.30 hodin tvůrčí dílna spojená s ručními pracemi na téma „Tvoření z papíru“. Akce se uskuteční v klubovně SZDP.
- Ve středu 27. května proběhne od 8.30 hodin 6. ročník turnaje v pétanque. Turnaj se uskuteční ve venkovním areálu plaveckého stadionu.


Půlmaraton v Praze

Dne 28. března 2015 se v Praze běžel půlmaraton. Přihlásilo se 12 765 běžců. Účast byla i ze zahraničí včetně Afriky. Štafetového maratonu se zúčastnil i Milan Koklar za Lorm z. s. Z neziskové organizace pro hluchoslepé v ČR se štafetového běhu zúčastnilo 550 běžců.
Milan běžel poslední část 6,6 km. Naše štafeta doběhla na 402. místě. V kategorii 65 let doběhl Milan Koklar na 1. místě v čase 36.43 minut. Počasí bylo hodně chladné a větrné. Přihlížející diváci běžcům tleskali, aby vydrželi až do cíle. Organizačně nemělo chybu.

Děkuji Lormu za umožnění účasti na takovéto masové běžecké akci.

Milan Koklar


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	Gustav Dörfler


	narozen dne 26. 12. 1921

český provazník

Narodil se v Bílině v hornické rodině. Školu navštěvoval ve svém bydlišti. Brzy se však objevily potíže s viděním a v důsledku toho i s prospěchem. Chlapec touto situací velice trpěl. Ve svých deseti letech byl přijat do Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Zde byl velmi spokojený. Později rád na svá školní léta vzpomínal. Postupně ztratil zrak úplně. V roce 1938 ústav opustil.
Jeho matka pracovala u provazníka, a tak měl možnost poznat toto řemeslo. Nalezl v něm zalíbení. Byl přijat jako učeň. Po třech letech vykonal s úspěchem závěrečnou zkoušku. V podniku zůstal jako dělník. V roce 1945 požádal o živnostenský list, který obdržel. V padesátých letech se musel zapojit do nově vznikajících družstev. Své povolání provozoval až do odchodu do důchodu. Nejdříve byl přesvědčený, že toto povolání je pro nevidomé vhodné. V praxi se ukázalo, že je náročné na tělesnou vyspělost, orientaci v prostoru mezi stroji, skladišti apod., dovednost opravovat stroje aj. Tím více je třeba kladně hodnotit jeho vytrvalost.
Povolání provazníka není zrovna přiměřené pro nevidomého řemeslníka. Oceňujeme proto tím více Dörflerovu úspěšnou práci. S manželkou si postavili pěkný domek, vedli spokojený život. Rád pracoval ve Svazu invalidů.
Ve svém oboru je mimořádně zdatný a také u nás jediný.

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

	Slepá skvrna


Slepá skvrna je místo na sítnici, kde zrakový nerv ústí do oční bulvy a ještě není rozvětven na jemná nervová vlákna opatřená elementy citlivými na světlo. To znamená, že tam nejsou světločivé buňky. Objevil ji fyzik Edme Mariotte v roce 1668. Pobavil tím dvořany Ludvíka XIV. Postavil dva velmože dva metry od sebe a požádal je, aby se dívali jedním okem na jistý bod ležící trochu stranou. Pak se každému z nich zdálo, že jeho protějšek nemá hlavu. Člověk ji ale obyčejně nevnímá, neboť mozek slepé místo obrazu doplňuje.
Jak ji najít? Vezměte bílý list papíru a nakreslete černý bod. Asi 5 cm napravo od něho černý křížek. Zavřete levé oko a pravým se upřeně dívejte na černý bod. Nyní zvedejte list papíru a pomalu jej přibližujte k oku. Přitom neustále sledujte černý bod. Zjistíte, že v určité vzdálenosti papíru od oka přestanete křížek vidět, jeho obraz právě dopadl na slepou skvrnu oka.

	zdroj: internet - Wikipedie



	Recept - Anglická „snídaňová" směs


Na 4 porce potřebujeme:
2 kvalitní klobásy (bylinkové, chorizo…), 70 gramů plátkové slaniny, 100 gramů žampionů, 150 gramů čedaru, 6 vajec, 6 cherry rajčátek, 1 lžíci nasekané pažitky nebo petrželky, sůl a čerstvý pepř

Postup: 
Klobásu nakrájíme na půlkolečka a orestujeme ji na pánvi. Žádný tuk pod ni není nutno přidávat, většinou pustí omastku sama dost. Pak přidáme na větší kostičky nakrájenou plátkovou slaninu a na plátky nakrájené žampiony. Vše orestujeme, až houby úplně změknou. Slijeme přebytečný tuk, směs rovnoměrně rozprostřeme po celé pánvi a rozklepneme na ni vajíčka a vidličkou je párkrát promícháme, až zatuhnou. V tu chvíli pánev sundáme z plotny, zasypeme ji nastrouhaným čedarem, poklademe půlkami cherry rajčátek, a pokud máme tu možnost, vložíme pánev ještě asi na 5 minut do trouby pod gril, aby se sýr zapekl. Nakonec vše zasypeme jemně nasekanou petrželkou nebo pažitkou, nakrájíme na řezy a podáváme s opečenou bagetkou nebo toastovým chlebem.

Pokud budete mít zájem, obraťte se na nás, rádi Vás naučíme připravit nejen tuto krmi.

zdroj: internet - zdravé recepty

Báseň
Květen

Květen světem pučí
Okamžitě ve své kráse
Krásné květy mučí
Ke své spáse
Zdá se
Být.

Konráda Černá


Pranostiky

	Květen voní květem.
	Květnový déšť listu živá voda.
	Květnové slunce věští léto.
	Zikmund (2. 5.) v chladu drží ráno.

Na Žofii (15. 5.) tráva přerůstá.
	Kamila (31. 5.) deštěm zalila.

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


