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Kalendář akcí

V září v klubovně Tyflokabinetu se koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.

Zvukové oddělení Šmidingerovy knihovny Strakonice pořádá v Týdnu knihy setkání svých klientů. Toto setkání se uskuteční 4. října 2011 v čítárně tohoto oddělení. Akce začíná od 9.00 hodin. Zvuková knihovna ve spolupráci s OO SONS Strakonice očekává hojnou účast svých uživatelů. Případnou účast laskavě oznamte paní Vokáčové na telefonu 380 422 709. Předem se těšíme na shledání.
Mařík Jiří

OO SONS Strakonice ve spolupráci se ŠVVP BRNO Milana Dvořáka pořádá dne 17. září 2011 akci pro širokou veřejnost pod názvem: Vodicí pes - oči a bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením. Akce se koná v prostoru obchodního domu LABUŤ od 10.00 do 14.00 hodin. Veřejnost se zde seznámí s výcvikem vodicích psů a na vlastní kůži si může vyzkoušet chůzi s tímto pomocníkem zrakově postižených osob. Na tuto akci přijedou i někteří držitelé vodicích psů z Jihočeského kraje, kteří se pravidelně scházejí v prostorách Tyflokabinetu České Budějovice. Oblastní odbočka Vás zve na tuto akci.
Mařík Jiří - předseda OO SONS Strakonice
PS: Vážení přátelé! I když se mi zatím nepodařilo sehnat celou částku na akci, přesto tato akce proběhne, neboť mne podpořilo několik kamarádů a někteří pomohou bez finančního požadavku. Bližší informace Vám poskytnu na psondělku 5. září. 2011. Zatím na shledanou se těší Jirka Mařík.

Já, Aleš Klabouch, a Marek Muller bychom Vás rádi pozvali na komentované kino na film Postřižiny. Film bude ve čtvrtek 15. září od 16.00 do 18.00 hodin v místě Vědecké knihovny na Lidické ulici v audiosálku. Přijďte a neprohloupíte.
Také bychom Vás rádi pozvali na besedu s paní kosmetičkou Bubenčikovou ve čtvrtek 29. září od 16.00 do 18.00 hodin v audiosálku Vědecké knihovny na Lidické ulici. Téma besedy bude péče o pleť.


Božena Přikrylová (Vaverková)

Narozena 6. 9. 1978, česká sochařka

Narodila se ve Spišské Nové Vsi. Je romského původu. V rodině s osmi dětmi bylo dost starostí. V roce 1981 se přestěhovali do Šlapanic u Brna. Božena Přikrylová vypravuje, že již jako malé dítě si ráda hrávala s blátem, které nalézala na hromadách vykopané hlíny. Tehdy ještě měla nepatrný zbytek zraku. Vzpomíná, jak se dívala na sluníčko, které si chodí po obloze stále dokola. „Bylo mi přitom krásně. A ty chvíle jsem milovala“.
Roky batolení blátem však utekly a nastal čas jít do školy. Nastoupila do základní školy pro nevidomé žáky v Brně. „Jednoho dne,“ vzpomíná, „přišel učitel s materiálem, který mi připomínal bláto, jak se lepí na paty. Byla to moje hlína.“ Začala modelovat všechno, co ji právě napadlo. Dodává: „Z každého výrobku jsem měla velkou radost a připadala jsem si jako stvořitel“. Své výrobky s radostí rozdávala přátelům, což ji mnohdy těšilo víc než obdarované. S hlínou si pro svou i naši radost rozumí dodnes.
S hlínou prožila několik let, výtvarně pozvolna vyzrávala. Říká: „Ráda pozoruji přátele, kterým jsem ukázala hlínu a co se z ní dá vytvořit a těší mne, jestliže si tuto výtvarnou práci oblíbili. I oni teď tvoří krásná díla a já si je s radostí prohlížím.“ První samostatné výstavy měla již jako žačka základní školy (Ořechov u Brna, Rožnov pod Radhoštěm aj.).
V roce 1994 společně se Štěpánem Axmanem založila ateliér, který nesl její jméno Boženka. Činnost zahájili její první samostatnou výstavou. O ateliér začali mít zájem i jiní nevidomí mladí lidé, kteří se zajímali o modelování. Těšilo je také, že se do ateliéru naučili samostatně chodit. Vyrobené sochy se množily - co s nimi? Na výstavu. V roce 1996 uspořádala výstavu se svým kolegou Petrem Pavelkou v brněnském Domě umění a Moravské galerii.
V této době připravila výzdobu kaple ve Vlaštovičkách u Opavy. Byl to velký reliéf Cyrila a Metoděje a stojan pod svíčku.
V roce 1996 z ateliéru odešla a pokusila se pracovat samostatně. Velké obtíže začaly při shánění vlastní dílny. To se jí nakonec podařilo. Po čase musela však dílnu opustit. A zase hledá „ubytování pro svou hlínu“, jak říká. Našlo se v Domově sociální péče v Brně - Chrlicích. V těchto dvou dílnách vytvořila šest soch.
Vdala se. Se svým manželem pečuje o dvě děti. Pracuje doma a u Axmana. Vytvořila jednu součást pamětní desky pro Černovice u Kunštátu, sochu Madony, která je na Svatém kopečku u Olomouce, jeden metr vysokou sochu Spravedlnost, která se nalézá v budově ochránce lidských práv v Brně. Sochy Milenci a Strach vystavovala v Moskvě v rámci výstavy Svět haptický - II (rok 2004). Ve svých 26 letech měla již za sebou 13 samostatných výstav včetně těch se spoluúčastí jiných nevidomých výtvarníků.
Několik jejích soch se nachází ve sbírkových fondech oddělení Dokumentace tyflopedických informací technického muzea v Brně.
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon



Zrak zvířat

Nyní jsme probrali očiska, kterými koukají živočichové žijící pod hladinou. Ale co oči, které jsou uzpůsobeny k vidění na souši a chtějí vidět i pod vodou? Všem je rozhodně jasné, že oko ze souše je pod vodou naprosto nepoužitelné. Je to dáno tím, že zakřivená čočkovitá rohovka se díky tlaku vody zploští. Takže tím pádem je neúčinná a většina suchozemských zvířat není pod vodou schopna vidět, tudíž ani lovit. Ale to neplatí pro vodní ptáky. Ti si přeci nenechají ujít bohaté zásoby potravy, které svět pod hladinou nabízí.
	Pelikáni nebo třeba rybáci sice nevidí pod hladinou úplně jasně, ale sledují ryby ze vzduchu, zamíří na ně a pak se rychle potopí kousek pod hladinu, aby je ulovili. To tučňáci a kormoráni dostali od přírody jiné řešení. Rohovka u tučňáků je totiž mnohem více zploštělá, než je běžné u jiných ptáků, takže může dobře fungovat jak na souši, tak pod vodou. To kormoráni využívají řešení jiné, ale stejně účinné. Čočku mají mimořádně měkkou, takže jí oční svaly mohou snadno roztahovat a stahovat. Dokonce se může tak zdeformovat, že se úplně vyboulí skrz duhovku a do zornice. Díky tomu vidí kormorán tak výborně, že může pronásledovat kořist i v dost hluboké vodě. Je zaznamenáno dokonce pozorování kormorána z ponorky, který lovil v Severním moři v hloubce kolem 45 metrů. Když pak vyplave kormorán nad hladinu, svaly se uvolní a čočka se zploští, takže oko na vzduchu je opět výborně zaostřeno. A tak může kormorán lovit stejně nad hladinou i pod ní.

Povídání o dokonalostech zvířecího zraku se ukončí několika zajímavostmi. Tak třeba žába rozhoduje očima. Jakže to dělá? Celý život takového skokana je ovládán jen zrakem. Žába má totiž několik druhů zrakových nervů, které si sami vybírají, co je v dané situaci to nejdůležitější a automaticky tak spouštějí žádaný reflex. Žabka je tak prostě naprogramovaná - jen zásadní a důležité informace putují z očí do mozku. Žába také loví jen živou kořist - mrtvou kořist oči ignorují, takže žába vystřelí jazyk pouze tehdy, když její zrak zaregistruje něco malého a kulatého.
Další zajímavostí je třetí oko u ještěrů. Ještěr hatérie novozélandská žije jen na několika ostrůvcích a na temeni hlavy pod kůží má třetí oko. Tento primitivní plaz dorůstá asi 60 centimetrů a je považován za žijící fosilii - přežil totiž nezměněn 140 milionů let. Plazi podobní jemu vymřeli společně s dinosaury asi před 65 miliony let. Třetí oko hatérie má všechno, co je v normálním oku - čočku, sítnici i nervy napojené na mozek. Také může fungovat jako světelný receptor. Hatérie třetím okem sice nevidí, oko je ale napojené na pineální žlázu, která produkuje hormon melatonin, který ovlivňuje cyklus spánku a bdění.
	Třetí oko hatérie jsou vlastně takové hodiny, které spouštějí různé tělesné funkce napojené na světlo, jako je například páření nebo zimní spánek.
Poslední zvířátko, které Vám tu dnes představím, a se kterým si příroda tak trochu pohrála, je rybka halančík čtyřoký. Tato pozoruhodná ryba má neobvyklé dvouvrstevné vidění, které jí umožňuje dávat pozor na predátory nad hladinou, jako je třeba ledňáček a zároveň si pod hladinou dokáže hledat potravu. Halančík má tedy ve skutečnosti oči jen dvě, a to každé s jedinou čočkou. Oči jsou však umístěny na vrchní straně hlavy, a když je celé tělo těsně pod hladinou, oči vyčnívají nad hladinu. A tak, když uvidí halančík na břehu sedět ledňáčka, provede úhybný manévr, což znamená, že vyskočí z vody a poskakuje po hladině jako létající rybka. Celé hejno v tu chvíli udělá úplně stejný manévr, a predátor je na moment tak vyvedený z míry, že halančíci stačí uplavat.
	zdroj: internet - zrak

Pro zdraví - olivový olej

Je nejen účinný, ale zároveň i chutný přírodní lék. Lisovaný za studena si zachovává svou přírodní kvalitu i chuť a je to zdroj nejzdravějšího tuku pro lidský organismus.
Olivový olej je především vynikající přírodní projímadlo. "Promazává" sliznici střev a napomáhá dobré peristaltice. Podněcuje také sekreci jater a slinivky břišní. Zvlášť prospěšný je pro činnost jater v případě jejich překrvení nebo při potížích se žlučníkovými kameny.
Olivový olej je nejúčinnější při požití ráno na lačný žaludek. Lze brát až tři lžičky podle přizpůsobivosti organismu a jeho váhy. Obvykle se smíchá se stejným množstvím citronové šťávy.
zdroj: internet - zdraví


Báseň
Září

Po řece při stáří
barev bál vyváří
výsledné ovoce.

V odraze tonoucí
listoví zlátnoucí
plyne v dál široce.
	zdroj: internet - liter



	Pranostiky


	září - máj podzimu, slunce s moudrou tváří ještě dosti září
  1. 9.  Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
  8. 9.  Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení.
15. 9.  Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne.
21. 9.  Svatý Matouš svačinu zakous.
	30. 9.  Svatý Jeroným bez dřeva zatopil.
zdroj: internet - pranostiky



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

