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Vánoční
PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:
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·	Kalendář akcí
·	Josef Škoda
·	Kouzlo vánoční hvězdy
·	Báseň a pranostiky


PROSINEC 2013
Kalendář akcí

·	Arteterapie
V prosinci pro zájemce pořádáme arteterapii - léčbu umění nevidomých a slabozrakých - kontaktujte nás na tel. 608 492 764, termín dle domluvy.

·	Posezení u kávy
Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Umělecká dílna - Vánoční svícny

V úterý 3. prosince od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit vánoční svícny.

	Hudební pořad

V pondělí 9. prosince ve 14.30 hodin v klubovně Tyflokabinetu Vás srdečně zveme na hudební pořad, kdy Vám k poslechu i tanci přijdou zazpívat pan Mgr. Ludvík Petr a paní Mgr. Petra Adamčíková.

	Filmové odpoledne

V pondělí 16. prosince 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 17. prosince pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy.



Ohlédnutí se za akcemi v měsíci listopadu

Dne 4. listopadu se konalo filmové odpoledne.

Ve dnech 7. a 12. listopadu probíhal výcvik na lezecké stěně.

Dne 18. listopadu se konala Umělecká dílna - tvorba vánočních přání. Děkujeme všem našim uživatelům za vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry.

Dne 26. listopadu jsme pořádali hudební odpoledne s kytarou. Poslechli jsme si a zazpívali nejen lidové a country písničky.
Na měsíc leden připravujeme

Hudební odpoledne
Uměleckou dílnu
Pravidelná posezení u kávy
Filmové odpoledne s komentovaným filmem
Literární odpoledne
Arteterapii


Zrakově postiženým zájemcům o cyklistiku nabízíme k dlouhodobé zápůjčce dvoukola. Více informací na našich telefonních číslech: 386 460 660, 386 460 661.



Osobnosti z Tyflopedického Lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Josef Škoda (5. 12. 1902 - 19. 11. 1977)


český učitel hudby

Narodil se v Domousnicích. Zpočátku navštěvoval místní obecnou školu, avšak po rapidním zhoršení své oční choroby nastoupil v roce 1914 do Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Tam strávil sedm roků a navázal velké přátelství s Jaroslavem Ježkem, který v této době byl rovněž ve stejném ústavu. Po léta se potom stýkali. Škodův odchod z ústavu byl bouřlivý, protože se v dopise pro Alici Masarykovou postavil za zestátnění církevního ústavu, který ovládala římskokatolická církev.
Škodovo hudební nadání a intelekt se promítly do celého jeho dalšího života. Hra na varhany se stala po delší dobu jeho povoláním. Studoval i hru na klavír. Od třicátých let působil jako učitel hudby v Libáni. Napsal též několik příležitostných drobnějších skladeb a básní. Své vzpomínky na pobyt v ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech uveřejnil ve sborníku 150 let ústavu na Hradčanech.

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




	Kouzlo vánoční hvězdy


Vánoční hvězdu - tu, za níž se ohlížejí všechny dětské oči ve večerních hodinách Štědrého dne a dychtivě vyhlížejí Ježíška, si jen těžko můžeme přinést domů. Avšak její jmenovkyně z říše květin, pryšec nádherný, vánoční hvězda, poinsetie (euphorbia pulcherrima), nám může dotvářet sváteční atmosféru po celý vánoční čas.
Tato rostlina rozkvétá obyčejně v předvečer Vánoc, nazývají ji také vánoční nebo betlémská hvězda. Originálnost a efektivnost nepropůjčují této rostlině květy, ale velké listeny, nejčastěji červené barvy. Poté, co odkvete, vyžaduje tato rostlina 2 měsíce klidu, kdy snižujeme zavlažování, ale tak aby půda nepřeschla. Na jaře se rostlina hodně ořezává, nechávají se výhonky 15 až 20 cm dlouhé.
Po období klidu se přesazuje do půdy složené z humusu, listové půdy, rašeliny a písku (v poměru 3:3:1:1) s dobrou drenáží. Zalévá se teplou vodou. Každé dva týdny se hnojí minerálními hnojivy. Chraňte před průvany. Je to rostlina s krátkým světelným dnem. Potřebuje 10 hodin světla a na zbytek dne překrýt nějakou clonou. Rozmnožují se na jaře a začátkem léta vrchními řízky. Pamatujte, že je jedovatý a jeho mléko může pokožku podráždit. Pro rychlejší zakořenění se používají stimulátory růstu.
Pokud nechceme rostlinku ihned po svátcích vyhodit, při troše snahy a péče jí můžeme prodloužit její život o několik let. V březnu bychom měli rostlinu pořádně prořezat. Výhony zkrátíme asi na deset centimetrů. Rostlina tak narazí nové výhony a rozkošatí se. Po řezu necháme rostlinu zhruba měsíc ve světlé místnosti při pokojové teplotě. V tomto období výrazně omezíme zálivku. Poté ji opět začneme zalévat, můžeme jí také přesadit. Pozor však na velké květináče, pokud nám záleží na pestrém zbarvení, květináč zvolíme spíše menší.
Barevné variace:
Aby se rostlina zbarvila do sytých barev, ve kterých ji kupujeme před Vánoci, je třeba, aby přešla z vegetativního období do plodného. To nastane tehdy, pokud denní světlo bude na rostlinu působit kratší dobu než dvanáct hodin denně. V našich zeměpisných šířkách toto období nastává od začátku září. Od této doby se rostlina začíná vybarvovat. V době adventu je již připravená v plné své kráse.
Naše tipy:
- Při nákupu bychom si měli všímat zejména „kvítků“ mezi barevně zabarvenými listy. Ty by měly být zrovna v rozpuku, což je známkou čerstvosti. Vánoční hvězda je citlivá na nízkou teplotu, proto ji na cestu domů vždy dobře zabalíme do papíru.
- Vánoční hvězda snese teplo a světlé místo, nesnáší však průvan. Ideální teplota pro pěstování je kolem 20 stupňů Celsia.
- Zaléváme ji vlažnou vodou. Substrát by neměl zcela vyschnout, větší nebezpečí však rostlině hrozí z přelití. V misce by v žádném případě neměla stát voda! Rostlina naopak uvítá rosení. Škodí sucho i přelití, pokud rostlina začne shazovat barevné listeny, pak jsme ji buď vystavili velkému suchu nebo jsme ji, což bývá častější, přelili.
-  Aby rostlina vydržela dlouho čerstvá, ihned po uříznutí ji namočíme do horké vody a konec opálíme nad plamenem.

zdroj: internet - magazinzahrada


Báseň

Prosinec

Půlnoční kouzlo,
vánoční cukroví
line se vůní
purpury k podkroví
na cestu půlnočních snů.

zdroj: Ivo Krásnohradecký



Pranostiky

	Svatá Judita sněhem plete šálu k cestě zavátou.
	Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Nad prosinec leden a únor mrazivější, neboť mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Na svatého Tomáše (21. 12.) nejdéle noc naše.
Na svatého Tomáše obrací se slunce k  létu a zima k mrazům.
Když Boží hod (25. 12.) obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.

zdroj: internet - liter, pranostiky
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Zdarma pro naše čtenáře připravili
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