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LEDEN 2010


Klub držitelů vodicích psů

Setkání držitelů vodicích psů se budou konat v roce 2010 v těchto termínech:
4.ledna, 1.února, 1.března, 12.dubna, 3.května, 7.června
Program na jednotlivá setkání bude zveřejňován postupně.

Plánovány jsou tyto výlety:
20.února - výlet do Prahy na výstavu „Příběh planety Země“ v Národním muzeu. Pokud by měl ještě někdo zájem, může se přihlásit na telefonním čísle 776 120 108 nebo na e-mail: ru.slan@volny.cz
15.května - výlet do botanické zahrady v Praze. Na tuto akci se můžete přihlásit nejpozději do 25.dubna.
Pokud by měl někdo zájem o průvodce na některý z výletů, může zavolat na telefon 776 120 108 a pokusím se mu průvodce zajistit.

                                                                                               Za KDVP Petra Šulcová


Unikátní operace očí přinese pacientům ostříží zrak

Lékaři společně s vědci nazývají svůj nový objev nejdůležitějším pokrokem v oblasti umělých čoček za posledních 60 let. Nyní je totiž možné vylepšit lidský zrak nad hranici nejlepšího běžného vidění. Pacienti s voperovanými čočkami tak budou mít lepší zrak než zdraví lidé. První operace byla provedena v Británii.
Operace, během které chirurgové nahradí poškozenou čočku daleko kvalitnější umělou, se stala realitou. Čočka vyrobená ze silikonu citlivého na světlo je absolutním průlomem, který posunuje oční operace o míle kupředu.
Pomocí speciální technologie umí zaostřit pacientův zrak takovým způsobem, že předčí normální oko. Operace bezchybně léčí krátkozrakost i dalekozrakost a zrak celkově zlepší. Staří lidé díky ní mohou vidět jako za mladých let.
Chirurgové po operaci svítí ultrafialovým světlem na určité části silikonových čoček, čímž mohou drobně upravovat tvar a zakroucení čočky, a postupně tak zostřovat pacientův zrak.
Čočky mohou být přizpůsobeny oku během několika úprav a po pár dnech, kdy má pacient podle svého názoru dokonalý zrak, mu chirurgové vyšlou do očí silný paprsek světla, který finálně zafixuje tvar čoček na oku.

                                                                                                  Jakub Kynčl, Novinky


Pozor na otravu olovem!

V posledních letech některé vlády opakovaně nařídily okamžité stažení některých druhů spotřebního zboží, například hraček a šperků. Proč? Protože v některých výrobcích byl zjištěn nebezpečně vysoký obsah olova. A malé děti mají sklon takové předměty cucat olovem zvlášť nebezpečná, protože jejich centrální nervová soustava se ještě vyvíjí.
Podle studie provedené na univerzitním pracovišti Johns Hopkána Bloomberg Schoul of Public Health olovo tlumí aktivitu jedné bílkoviny, která je důležitá pro vývoj mozku a schopnost učit se. Vědecké práce dokazují, že u dětí se vstřebá až 50 procent olova, které se jim dostane do trávicího ústrojí, zatímco u dospělých obvykle jen 10 až 15 procent.
Olovo může také kontaminovat pokrmy a nápoje připravované v kameninovém nádobí, které má olovnatou glazuru. Lidé někdy uchovávají studenou pitnou vodu v hliněných džbánech a horké nápoje pijí z glazurovaných hrnků. Olovo přispívá k tomu, že povrch hliněných výrobků je hladký a sklovitý, ale může se z glazury uvolňovat. K tomu dochází zvláště u nádobí, které se zahřívá nebo ve kterém se uchovává zpracované ovoce či zelenina.
Dalším významným zdrojem kontaminace jsou olovnaté nátěrové hmoty, které byly používány v domácnostech až do doby, než byly přijaty omezující zákony. Ještě větší riziko představují odprýskávající nátěry nebo olovnatý prach, který vzniká při renovacích.
V mnoha starších domech i městských čtvrtích je vodovodní potrubí z olova nebo z měděných trubek, které jsou olovem pájené. Dříve než se napijete studené vody z takového potrubí, nechte ji po dobu 30 až 60 vteřin odtékat. A teplá voda z těchto trubek by se na pití a vaření neměla používat vůbec – zejména ne na přípravu dětské výživy.
Obsah olova v krvi výrazně klesá, když je odstraněn jeho zdroj. Lidé, kteří chtějí vědět, kolik olova v krvi mají, mohou požádat o laboratorní vyšetření. Jestliže je zjištěný obsah nebezpečný, měli by vyhledat patřičnou léčbu.
Jedna lékařská encyklopedie zdůrazňuje nutnost osvěty s poukazem na to, že ve Spojených státech má v současnosti vysoký obsah olova v krvi každé dvacáté předškolní dítě. Jestliže je taková situace v zemi, kde je používání olova upraveno zákonem, jak to asi vypadá v zemích, kde žádná taková omezení neexistují? Pozor si tedy musí dávat každý.


Zajímavosti z přírody: Soví peří

Letečtí inženýři se na sovy dívají se závistí. Proč? Sovy totiž dokážou létat neslyšně. Internetová stránka National Geographic uvádí: „Žádný jiný pták nelétá tak tiše.“ Díky čemu to sova umí?
Zajímavé údaje: Vzduch proudící po peří u většiny ptáků vytváří víry, které jsou poměrně hlučné. V případě sovy je to ale jinak. Zvukové vlny, které vznikají prouděním vzduchu po horní straně křídel při jejich pohybu dolů, jsou rozbíjeny okrajem peří na zadní straně křídel. Zbývající zvuk je pohlcován prachovým peřím na ostatních částech sovího těla.
Konstruktéři letadel by tajemství tichého letu sov rádi využili. Na letištích, kde jsou přísné limity úrovně hluku, by tišší letadla mohla startovat a přistávat od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. Některá zlepšení se už plánují. „Jsme však teprve na začátku,“ říká Geoffrey Lilley, emeritní profesor letectví na Southamptonské univerzitě v Anglii. Dodává, že než se takové tiché letadlo podaří zkonstruovat, může to trvat celá desetiletí.












Báseň


Leden

Leden ten je bílo bílý,
stačí nedívat se chvíli,
na pár vteřin spustit víčka
a už kraj si leden hýčká.
Tiší vodu, ať je němá,
potok v lednu zpívat nemá,
tiší kroky, sněží rád
do polí i do zahrad.
Domům zalepuje oči,
kolem oken mráz se točí,
střechy zuby na vás cení,
bez rampouchů leden není.




Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax:386 460 660
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

