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Kalendář akcí

Setkání držitelů vodicích psů se bude konat 8.března.

Blíží se Kvalifikační soutěže na Mistrovství ve výkonu vodicích psů.
Pražská soutěž se koná 17.dubna. Pokud by měl někdo zájem se této soutěže zúčastnit, musí vyplnit přihlášku, která obsahuje údaje o soutěžícím a jeho psu. Přihláška bude k dispozici na internetových stránkách KDVP. Jedna z možností, jak se můžete přihlásit, je prostřednictvím oblastního poradce, který vyplní a odešle přihlášku e-mailem. Kdo by měl zájem o hromadné odeslání přihlášek, musí nejpozději do 14.března zaslat potřebné údaje na adresu ru.slan@volny.cz nebo formou SMS na číslo 776 120 108. Přihlášky budou odeslány 17.března.
Další soutěž se koná 15.května v Brně. Na tuto kvalifikaci bude nutné poslat potřebné údaje do 12.dubna a 15.dubna budou přihlášky odeslány opět e-mailem.
Za KDVP Petra Šulcová

Volající náramky nejen pro seniory

Společnost T-Mobile představila nové náramky Skeeper a GeoSkeeper. Náramky patří k moderním monitorovacím zařízením, které jsou určeny pro seniory, chronicky nemocné, zdravotně postižené, děti, stejně jako pro jejich příbuzné a pečovatele. Nabízejí novou úroveň bezpečnosti nad rámec stávajících tradičních sociálních a zdravotních poplašných systémů. V náramcích je vestavěná mobilní komunikační jednotka, uživatelé mohou stiskem jednoho tlačítka nejen telefonovat, ale odeslat i textovou zprávu na předem stanovená čísla.
Model Skeeper má tři tlačítka, pod která si majitel uloží zvolený kontakt. Tam může potom podle potřeby volat nebo odeslat předem nadefinovanou SMS zprávu. K dispozici je ještě nouzové tlačítko, k němuž lze přiřadit až čtyři telefonní čísla. Skeeper je vytáčí postupně, dokud nedojde ke spojení hovoru. Pokud není v náramku SIM karta, uživatel se vždy dovolá na linku 112. Je možná i lokalizace pomocí sítě T-Mobile.
Model GeoSkeeper poskytuje přesné informace o místě výskytu pro získání okamžité pomoci. Lokalizace pomocí GPS je aktivována v případech, kdy je nastaven automatický interval, pokud se uživatel nachází mimo stanovenou oblast, při provedení nouzového hovoru a z monitorovacího centra.
Model Skeeper stojí 8.996,- Kč, GeoSkeeper 12.495,- Kč. Mobilní komunikace probíhá prostřednictvím sítě T-Mobile. Měsíčně vyjde používání náramku na 177,- až 356,- Kč. V této ceně je nejen paušál za volání a SMS, ale zahrnuje mimo jiné nastavení a změnu telefonních čísel, non-stop technickou podporu, pomoc při řešení krizových situací či komfortní plnohodnotný přístup uživatele či jeho okolí k mapovým podkladům umožňujícím zjišťování polohy GeoSkeeperů.

Zdroj: Internet - www.wmocean.cz
Ojedinělá operace MOOKP vrátila pacientce zrak pomocí chrupu

Lékaři v Americe se nedávno odhodlali k raritní operaci, která se až dosud prováděla jen zřídka v Evropě a Asii. Při náročném výkonu, který byl v Americe proveden vůbec poprvé, lékaři vrátili pacientce zrak s pomocí jejího zubu.
Pacientka byla zcela slepá devět let, bohužel patřila k lidem, jejichž tělo odmítá přijmout umělou rohovku a vyvíjí proti ní výraznou imunitní reakci. U těchto lidí je možné jako poslední šanci vyzkoušet implantovat dovnitř oka právě zub, tedy jejich vlastní tkáň, proti které nebude imunitní systém útočit. Zub potom v oku slouží k ukotvení optického aparátu, pomocí kterého může pacient znovu vidět.
V hodinách následujících po operaci byla pacientka již schopna rozeznávat obličeje a o dva týdny později si dokonce mohla přečíst první noviny. Zraková ostrost sice zdaleka nebyla ideální, avšak lékaři očekávají, že se bude časem postupně zlepšovat spolu s tím, jak se budou hojit rány po operaci.
Tato operace nazvaná zkratkou MOOKP byla poprvé provedena v Itálii a od té doby se využívá u pacientů s těžce poškozenou rohovkou, u kterých nelze implantovat rohovku umělou. Aby však bylo možné takovou operaci provést, musí být splněna podmínka, že kromě rohovky jsou všechny ostatní části oka zdravé, především sítnice a zrakový nerv.
K vážnému poškození rohovky, které může vést až ke ztrátě zraku, dochází například při poleptání oka kyselinami či louhy nebo působením četných chemikálií. Kromě toho jej mohou způsobit také některá vzácná autoimunitní onemocnění.

Zdroj: Internet - www.zeleny-zakal.cz


V novém jízdním řádu Českých drah 2122 bezbariérových spojů

České dráhy v novém jízdním řádu opět zásadním způsobem zlepšily cestování vozíčkářů a dalších osob se sníženou pohyblivostí. Na české tratě tak nově vyjíždí každý den o 658 bezbariérových spojů více než loni. Celkem tak nese označení bezbariérovosti již 2122 vlaků. To je přibližně 28 % spojů, které České dráhy denně vypravují. Z celkového počtu bezbariérových spojů je jich 269 dálkových, kam patří jak běžné rychlíky, tak vlaky InterCity, EuroCity nebo SC Pendolino.


Slavní nevidomí: Rudolf KRCHŇÁK

3.8.1905 - 9.1.1996

Povoláním hudební pedagog, svou literární tvorbou epický lyrik, hudební skladatel, publicista. Jako učitel hudby přispěl k tomu, aby se nevidomým i slabozrakým studentům hudby i učitelům hudby otevřela cesta společenského uznání. Jako mladý básník i pozdější beletrista se svým uměleckým ztvárněním života slepce i svými mezinárodními styky zařadil do skupiny, která usilovala o vyšší kulturní a společenskou úroveň nevidomých lidí.
Rudolf Krchňák se narodil v Brně jako syn bankovního zřízence s minimálním zbytkem světlocitu a barvocitu. Základní vzdělání získal částečně ve škole svého bydliště společně s vidomými spolužáky. Po ukončení povinné školní docházky studoval jeden rok v soukromé obchodní škole. Poté absolvoval dva roky přednášek na FF MU v Brně. Hudba se stala nakonec R. Krchňákovi povoláním. Věnoval se i literatuře. V brněnském ústavu působil 40 roků (1927–1967) jako učitel hudby. Zúčastnil se prací na koncepci speciálních učebních osnov hudební výchovy a hry na hudební nástroje. Pro nevidomé žáky ZŠ napsal učebnici Českého zkratkopisu podle D. Hoňkové, pro dospělé ve spolupráci s učitelem L. Nopem sestavil slabikář pro později osleplé. Mimo hudby se věnoval i literární tvorbě. K jeho dílům patří např. 9 básní, sbírka esejů „S bílou holí“.
Činnost učitele hudby v ZDŠI pro nevidomé Krchňák ukončil v roce 1967. I potom po celou dobu skutečně aktivního odpočinku neutuchal jeho zájem o dění v zájmovém i kulturním životě nevidomých nejen u nás, ale také v zahraničí. V této době přeložil a uveřejnil mnoho časopiseckých příspěvků z nejrůznějších oblastí života, práce a kultury nevidomých lidí. Ovládal několik cizích jazyků. Až do pozdního stáří se věnoval překladům ze zahraničního slepeckého tisku, které uveřejňoval v časopise Zora.


Zajímavosti z přírody: Migrující ptáci

Pomalu se blíží jaro a tak se budou zase vracet z teplých krajin migrující ptáci. Jak tato migrace vlastně funguje?
Mnohé ptačí druhy migrují, aby využily globální rozdíly sezónních teplot k optimalizaci dostupnosti zdrojů potravy a hnízdních lokalit. Tyto migrace jsou u různých skupin proměnlivé. Mnoho vnitrozemských, pobřežních či vodních ptáků zahajuje každoročně dalekou migraci, obvykle v závislosti na měnící se délce denního světla stejně jako na povětrnostních podmínkách.
Migrace jsou charakterizovány hnízdním obdobím v lokalitách mírného pásu, arktické či antarktické oblasti nebo v tzv. zimovišti v oblastech tropů. Dříve, než zahájí migraci, zvýší ptáci podstatně své tukové zásoby a redukují velikost některých svých orgánů. Migrace je energeticky velice náročná, zvláště pokud ptáci překonávají bez doplňování potravy pouště nebo oceány.
Ptáci používají k navigaci během migrace různé metody. Při denní migraci je k navigaci využíváno slunce, v noci je místo toho používán stelární kompas. Ptáci, kteří se orientují podle slunce, využívají pro určení směru tahu své vnitřní hodiny, pomocí nichž jsou schopni pudově určit odklon slunce a tím i světové strany. Orientace podle stelárního kompasu závisí na poloze souhvězdí okolo Polárky. Ta je u některých druhů posílena schopností vnímat zemský geomagnetismus.


Jarní únava

Podnebí a počasí mají vliv na naši fyzickou i psychickou kondici. Mnoho z nás se ke konci zimy necítí dobře. Odhaduje se, že jarní únava postihuje každé jaro přechodně až tři čtvrtiny populace. Pocit psychické i fyzické vyčerpanosti je typickým příznakem jarní únavy. Dále se může projevovat sníženou výkonností a schopností koncentrace, podrážděností a také kolísáním nálady. Ženy trpí jarní únavou čtyřikrát častěji než muži a naopak někteří šťastlivci ji nikdy na vlastní kůži nezažijí. Příčinou vyčerpání a únavy je přechod mezi ročními obdobími, kdy naše tělo v podstatě ještě spí a nezvládá nároky, které na ně klade aktivnější jaro.
Proti této únavě ale můžeme úspěšně bojovat. Jarní únava není nemoc, se kterou musíme ihned k lékaři. Ideální je, pokud využijeme přírodní zdroje povzbuzení. Vhodné je odlehčit jídelníček, zříci se tučných jídel, zařadit více zeleninu a ovoce, celozrnné pečivo a dodržovat pitný režim, můžeme zařadit čerstvé zeleninové i ovocné šťávy. Takto upravený jídelníček je vhodné ještě zkombinovat s pohybem, stačí pravidelné procházky na čerstvém vzduchu.


Recept proti jarní únavě: Jarní celerový salát

Ingredience:
250 gramů celeru, 1 jablko, 1 větší rajče, 12 čerstvých nebo kompotovaných višní, 2 vařené brambory, petrželová nať, bílý jogurt, citrón, sůl, pepř

Postup:
Omytý a oloupaný celer pečlivě nastrouháme na křenovém struhadle. Oloupaná jablka, rajče a vařené brambory pokrájíme na tenké nudličky. Vše potom smícháme, přidáme půlené vypeckované višně, opepříme, osolíme, přelijeme jogurtem, zamícháme a podle chuti můžeme okyselit citrónem. Přejeme dobrou chuť.


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 "  info@tyflokabinet-cb.cz , web: www.tyflokabinet-cb.cz

