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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Alena Šuflová
·	Lokátory
·	Cyril a Metoděj
·	Báseň a pranostiky



ČERVENEC 2013

Děkujeme paní Marii Mizerové z Českých Budějovic 
za velkorysý sponzorský dar, který nám umožní pokračovat ve vydávání bulletinu Paprsek.


Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Posezení u kávy

Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne

V pondělí 1. července od 15.30 hodin pořádáme 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.

	Hudební odpoledne

V úterý 9. července pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s TyfloBandem. Přijďte si poslechnout a zazpívat populární, lidové a country písničky.



Slavné osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. J. Smýkala

	Alena Šuflová (narozena 3. 7. 1930)


česká tyflopedka, učitelka výtvarné výchovy na základní škole pro slabozraké v Opavě, novátorka v zavádění adekvátních výtvarných technik

Ve své práci stále objevovala nové možnosti, jak slabozrakým žákům zpřístupnit výtvarnou činnost, kterou v rámci estetické výchovy považovala za jeden z významných pramenů estetického poznání.
Narodila se v Brně. Tam také získala základní všeobecné vzdělání. V rodném městě v letech 1945 až 1950 studovala na pedagogickém gymnáziu. Již tehdy měla zájem o výtvarné umění.
V letech 1951 až 1972 vyučovala na základní škole v Drnholci, Brně, Bohumíně a Opavě. V letech 1972 až 1987 působila na ZDŠ pro slabozraké v Opavě. Potřebnou speciálně pedagogickou kvalifikaci získala studiem na Pedagogické fakultě PU v Olomouci.
Pracovala s úmyslem prohloubit estetické vnímání slabozrakých žáků. Kladla přitom důraz na spolupráci zraku a hmatu. Práce žáků vystavovala na několika výstavách i v zahraničí, kde sklidily značný ohlas.
Z publikační činnosti jsou to např. tyto práce: Osvědčené výtvarné techniky pro slabozraké děti (rok 1977); Osvědčené výtvarné techniky pro slabozraké žáky (rok 1982); Slabozraké děti a výtvarná výchova (rok 1977); Papírová koláž, Osvědčená technika pro slabozraké děti (rok 1977) aj. Publikovala převážně v časopise Otázky defektologie. Napsala pedagogické čtení Seberealizace žáků ve výtvarné výchově v základní škole pro slabozraké, za které získala zasloužené 1. místo v celostátní soutěži.

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




	Lokátory


Lokátory mohou být skutečně užitečným pomocníkem při hledání ztracených věcí. Fungují na spolehlivém principu vysílání a příjmu rádiových vln, podobně jako lavinové vyhledávače. Lokátory umějí najít předměty, osoby a zvířata na vzdálenost až 183 m a s přesností 2,5 cm. Radiové vlnění prochází zdmi, takže ať klíče zapadly kamkoliv, lokátor je najde!
Jednoduchá registrace položek byla při vývoji lokátorů prioritou číslo jedna. K lokátoru dostanete až 25 malých čipů, které můžete připevnit na své klíče, mobil nebo třeba obojek domácího mazlíčka. Do paměti lokátoru pak snadno ukládáte názvy očipovaných položek, například „klíče - auto", „brýle", „peněženka" atp.
Intuitivní ovládání přístroje vás snadno navede k nalistování zaregistrované položky, kterou zrovna hledáte. Pokud ztratíte například telefon, vyberte ze seznamu položku „telefon" a lokátor okamžitě začne na LCD displeji ukazovat se zvukovým doprovodem, kterým směrem se máte vydat - vlevo, vpravo, dopředu nebo zpátky.
Lokátory umožňují jednoduše nastavit maximální vzdálenost mezi označenou položkou a přístrojem, při jejímž překročení vás upozorní výstražným tónem. Pokud si takto označíte například peněženku, nemusíte se bát, že ji někde zapomenete nebo že vám ji někdo ukradne.
Tlačítko nouzového volání je speciální funkcí přístroje Locator Plus, které může dítě nebo osoba vyžadující péči využít k přivolání pomoci v případě nouze. Funguje na jednoduchém principu signalizace: po stisknutí nouzového tlačítka začne lokátor vibrovat a vydávat alarmující tón. Lokátor také ihned osobu vyžadující pomoc lokalizuje. Ideální pro malé děti na veřejných koupalištích, poutích, v parcích a na jiných rušných místech nebo pro osoby s poruchami orientace.

	zdroj: internet - locateit


	Cyril a Metoděj


Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj, označováni někdy jednoduše jako bratři ze Soluně, jsou známí jako Apoštolové Slovanů nebo také slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Svatý Konstantin (řecky Κωνσταντίνος, Konstantinos), zvaný Filosof (827 v Soluni - 14. února 869 v Římě), mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril (řecky Κύριλλος, Kyrillos; latinsky Cyrillus), pod nímž je známější.
Svatý Metoděj (řecky Μεθόδιος, Methodios; latinsky Methodius) (813 v Soluni - 6. dubna 885 na Moravě), křestním jménem Michal, starší bratr Konstantina, byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem a přijal jméno Metoděj, diakonem a nakonec prvním moravsko-panonským arcibiskupem.
Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Crha vzniklo z Cyril; Strachota špatným překladem: řecké Methodios bylo mylně přikloněno k latinskému „metus“ („strach“) a přeloženo.
Papež Jan Pavel II. je v roce 1980 společně se svatým Benediktem a později dalšími světicemi prohlásil spolupatrony Evropy, navíc jsou i hlavními patrony Moravy. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července, stejně tak římští katolíci v některých zemích.
Poprvé byly na tento den na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka stanoveny papežem Piem IX. oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří v roce 1863. Toto datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost s životem Cyrila a Metoděje ani s cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a nakonec i na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data 9. března a také vzrůstající kult Jana Husa, jehož svátek připadá na 6. července.
Okružním listem „Grande munus“ ze 30. září 1880 vyzdvihl papež Lev XIII. zásluhy obou bratří a rozšířil jejich svátek na celou římskokatolickou církev. 
Slovanské pravoslavné církve mají vlastní den oslavy svatých Cyrila a Metoděje, kterým je 11. květen podle pravoslavného kalendáře (24. květen dle občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na Velkou Moravu přišli. Historicky doloženo je pouze to, že se tak stalo na jaře roku  863.
V Bulharsku je 24. květen slaven jako Den sv. Cyrila a Metoděje a Den slovanské kultury a vzdělávání a je svátkem a dnem pracovního klidu. Všeobecný římský kalendář platící od roku 1970 klade zase památku na den 14. února, což je datum úmrtí sv. Cyrila.
	zdroj: internet - wikipedie


Varování - dodržujte pitný režim!

Pitný režim je doplňování tekutin do těla, které by mělo překrýt denní výdej tekutin. Denní příjem by měl odpovídat zhruba dvěma až třem litrům vody v závislosti na vytížení osob a jejich věku. Při náročných fyzických aktivitách je nutné uzpůsobovat pitný režim tak, aby nedošlo k dehydrataci. K ní dochází i bez pocitu žízně a velké nebezpečí hrozí především v horkých letních dnech. Příznaky jsou například suchá pokožka, rty či nízký krevní tlak. Příjem tekutin závisí i na stravě. Je-li strava slaná či sladká, člověk přirozeně potřebuje více tekutin.


Báseň

Červencovým žárem
zalité údolí
sedíš a v myšlenkách
přemítáš cokoliv.

Jak motýl myšlenky
těší se z paprsků
a večer přichází
do duše klid.

Ivo Krásnohradecký

Pranostiky

	Schovaná ve stínu, Amálie (10. 7.) žehná bouřkám.

Červenec - z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec.
Červenec zatopí, až obilí na poli praská.
V červenci když dne ubývá, horka přibývá.
	Svatý Prokop (4. 7.) hřiba nakop.
Na den Rozeslání apoštolů (14. 7.) bývá devět bouřek.
	Kolem svaté Kristýny (24. 7.) dozrávají maliny.

zdroj: internet - liter, pranostiky


Zdarma pro naše uživatele 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

