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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

	Kalendář akcí
	Karel Hájek
	Mumio

Recept – Vanilkový cheesecake z Hrašky
	Báseň a pranostiky


ČERVEN 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 1. června 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.


	Prezentace kompenzačních pomůcek společnosti Adaptech a zvuková střelba

V pondělí 8. června od 10.00 do 11.00 hodin proběhne prezentace kompenzačních pomůcek společnosti Adaptech.
Po ukončení prezentace společnosti vám Tyflokabinet nabídne možnost vyzkoušet si zvukovou střelbu pro nevidomé na soutěžním střeleckém trenažeru. Každá rána dobrá aneb škoda každé rány, která padne vedle!

	Umělecká dílna
V pondělí 15. června pořádáme od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit něco letního, až od moře.


	Hudební odpoledne s Tyflobandem
V úterý 16. června pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.


	Výlet
Na pondělí 22. června připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny nevidomé a slabozraké. Tentokráte navštívíme půvabné jihočeské městečko Ledenice. 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 23. června proběhne od 8.30 hodin tvůrčí dílna spojená s ručními pracemi na téma „Tvoření z levandule“. Akce se uskuteční v klubovně SZDP.






Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	Karel Hájek

2. 11. 1892 - 17. 11. 1975


pracovník Podpůrného spolku samostatných slepců v Praze

Narodil se ve vesničce Hracholusky jako syn rolníka. Po dokončení základního vzdělání studoval na obchodní škole v Českých Budějovicích. Stal se úředníkem v záložně. Později přešel do Mladé Boleslavi, kde přijal místo účetního v automobilových závodech.
V období první světové války vykonával vojenskou službu. Po skončení války zůstal ve vojenských službách. V roce 1920 získal místo disponenta u velké dřevařské firmy.
Poznal se s Antonínem Růžičkou a stal se jeho přítelem. Růžička ho získal pro práci ve spolku, kam Hájek vstoupil v roce 1921. V roce 1925 převzal funkci jednatele a o rok později se stal jeho zaměstnancem. Práce pro nevidomé členy se mu stala náplní i smyslem života. V roce 1926 byl přijat jako vedoucí kanceláře PSSS a později se stal ředitelem všech jeho výrobních podniků. Vynikal svědomitostí.
Spolek opatřoval nevidomým řemeslníkům materiál, podporu v nemoci, příspěvek na opravy zubů, podporu v nezaměstnanosti, při narození dítěte, při úmrtí členů i jejich rodinných příslušníků, a také členům poskytoval pravidelný příspěvek ve stáří.
Spolek zakoupil v Praze - Vysočanech dům, který pro své účely stavebně adaptoval. Byly sem umístěny spolkové dílny, zřízena ubytovna. Spolek zavedl pro nevidomé hudebníky opisovnu a půjčovnu bodových hudebnin. V dubnu roku 1945 byla budova zbořena americkými bombardovacími letadly. Veškeré zařízení bylo zničeno, z roztrhaných slepeckých knih poletovaly po okolí listy. Bylo to velké neštěstí, protože padlo za oběť mnoho cenných materiálů. Po rozbombardování budovy získal ředitel Hájek s předsedou Ferdinandem Wildmannem na přímluvu pražského primátora dům v Krakovské ulici č. 21.
Hájek byl také místopředsedou spolku ČST, kde zastával funkci správce jmění. Byl též jednatelem Svazu slepeckých spolků a ústavů Československé republiky. Po nuceném ustavení ÚJI (1949) se zapojil do práce v domnění, že prospěje nevidomým, což bylo jeho jediným přáním. Později, kdy byl založen Svaz invalidů, však zjistil, že místo péče o nevidomé se tato organizace stala převážně politickou a stará se o ideově politickou výchovu svých členů. O uplatňování tzv. zájmové činnosti museli nevidomí neustále usilovat. V roce 1954 proto odešel rovněž z důvodu nedoslýchavosti do penze.
Byl opravdovým přítelem nevidomých, jakých bylo vždy velmi málo. Publikoval sporadicky.

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



Mumio

Tento černý lesklý balzám, nazývaný slzami hor, je znám a používán jako významný lék po tisíciletí. O jeho léčebných vlastnostech psal i zmiňovaný tádžicko - perský lékař a filozof Avicena v 11. století n.l. Mumio se nachází v horách Tianšanu, Altaje a Kavkazu, většinou v jeskyních, ve výšce od dvou do tří tisíc metrů.
Ve střední Asii je mumio široce používáno v lidovém léčitelství i dnes. Při zkouškách na zvířatech i lidech byla dokázána vysoká účinnost balzámu zejména při hojení zlomenin a zlepšování celkového stavu nemocných.
Dodnes zůstává záhadou původ mumia. Pro jeho vznik existuje několik domněnek: může to být produkt mikroorganizmů, něco jako nafta, rozložený med a vosk divokých včel nebo dokonce fermentované výkaly hlodavců, kteří na horských lukách spásají léčivé byliny. Každopádně bylo několika výpravami odborníků zjištěno, že se jedná o hnědou až černou hmotu se specifickou vůní (spíše zápachem), která prosakuje ze skalních puklin a tvoří na stěnách jeskyní krápníky. Mumio je na povrchu lesklé, podobné asfaltu, který bývá na trhu často podsunut místo mumia věci neznalým cizincům.
Uzbecký chirurg Šarikov z Taškentu, který se první začal mumiem vědecky zabývat asi před dvaceti lety, uvádí přes 70 knih východní medicíny, které se o mumiu zmiňují. Podle nich dodává tento balzám sílu celému organizmu, ale hlavně srdci. Používalo se také při nemocech jater a žaludku, při tuberkulóze, astmatu, zánětech, otravách, bolestech hlavy, migrénách, paralýze, obrně a cukrovce. Údajně léčí i zánět mozkových blan, roztroušenou sklerózu, otřes mozku, hysterii, neurastenii, psychopatii a epilepsii. Mumio normalizuje funkci orgánů, odstraňuje jejich neduhy, má celkově posilující účinek na organismus. Je třikrát účinnější než ženšen, výtažek z eleuterokoku nebo pantokrin (výtažek z mladých jeleních parohů). Nejvýrazněji se projevuje při aktivizaci pohlavní činnosti a rychlém srůstání zlomenin a zažíváni ran. Staré východní přísloví praví: „Jen mumio zachraňuje před smrtí.“
Mumio obsahuje 28 chemických prvků a 30 stopových látek, 10 kysličníků, 6 aminokyselin, řadu vitamínů, z nichž nejvýznamnější je B12, R617 a B1, éterické oleje, včelí jed a vosk, smolnaté látky, které příznivě působí na látkovou výměnu a regenerační procesy v tkáních, obnovují sníženou funkci periferního nervstva a analyzujících center mozku, urychlující dělení buněk tím, že se účastní biosyntézy buněčných kyselin (DNK).
Mumio působí komplexně na celý organismus a léčí současně mnoho nemocí. V běžném léku je maximálně 5 - 6 prvků, uměle chemicky kombinovaných.

zdroj: internet - zajímavosti


	Recept - Vanilkový cheesecake z Hrašky


	Ingredience:

Krém: 200 gramů vanilkové Hrašky, 1200 ml mléka (nebo sójového mléka), 100 gramů kokosového oleje, 200 gramů třtinového cukru, 80 ml citrónové šťávy
Korpus: 150 gramů oblíbených sušenek, 70 gramů kokosového oleje
Postup přípravy:
Nejprve si připravíme korpus. Sušenky rozdrtíme nebo nameleme a smícháme s kokosovým olejem. Část rovnoměrně rozprostřeme na dno dortové formy a pečeme cca 10 minut v troubě na 160 stupňů Celsia. Zbytek korpusu dáme stranou, poslouží nám k posypání povrchu. Krém připravíme tak, že v kastrůlku (nejlépe v mlékovaru) smícháme vanilkovou Hrašku s mlékem a za stálého míchání přivedeme k varu. Poté vaříme na mírném plameni 20 minut. Občas promícháme, aby se Hraška nepřipalovala. Ke konci přidáme cukr a citrónovou šťávu, řádně promícháme a necháme dovařit. Horký krém nalejeme na upečený korpus, posypeme zbytkem sušenek a necháme zatuhnout.
Pokud budete mít zájem, obraťte se na nás, rádi Vás naučíme připravit nejen tuto krmi.

zdroj: internet - zdravé recepty


Báseň
Červen

Smáčen deštěm slunce svit
v modrý blankyt obzor svírá
až do noci, přes úkryt.
Svatojánská muška čilá
v nestřežený okamžik
rozezněla letní tik.

Svatopluk Tis


Pranostiky

	Červen v plné síle jest.
	Červnový stín v poledne skýtá útěchu.
	Louka v červnu květy maluje.
	Jarmil (2. 6.) v chladu drží květy.

Na Víta (15. 6.) tráva s rosou svítá.
	Šárka (30. 6.) zeleň sluncem praží.

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

