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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Otázky a odpovědi
·	Kalendář akcí
·	Mandala
·	Jaroslav Lacina
·	Jak vidí kočka
·	Jablečná omeleta z ovesných vloček
·	1. máj - svátek práce
·	Báseň a pranostiky


KVĚTEN 2014
Otázky a odpovědi

Co je náplní odborného sociálního poradenství a jak Vám může pomoci?

Odborné sociální poradenství poskytujeme osobám se znevýhodněním i jejich rodinným příslušníkům. Služba obsahuje poradenství v oblasti čerpání navazujících služeb, pomoc při zajištění kontaktu uživatele se společenským prostředím, pomoc s orientací v sociálních systémech, právu, psychologii a v oblasti vzdělávání nebo vyřizování běžných záležitostí. Poskytujeme bezplatné odborné poradenství a konzultace při výběru kompenzačních pomůcek jako jsou počítače s hlasovým výstupem, optické a optoelektronické pomůcky - tzv. kamerové lupy, speciální elektronika, pomůcky usnadňující orientaci a samostatný pohyb - bílé hole, akustické systémy pro snadnou orientaci, časoměrné pomůcky, indikátory a měřicí přístroje s hlasovým výstupem V případě zájmu o kompenzační pomůcku vystavujeme písemné vyjádření o vhodnosti zvolené pomůcky pro podání žádosti o příspěvek Úřadu práce dle vyhlášky 388/2011 Sb.



Kalendář akcí

	Jarní shromáždění OO SONS České Budějovice

Proběhne dne 13. května od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.

·	Arteterapie
V květnu 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 - mandaly

V pondělí 12. května od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit mandaly z čočky, kukuřice, fazolí apod.

·	Výlet
V pondělí 19. května připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny slabozraké a nevidomé. Tentokrát se vydáme do botanické zahrady v Táboře.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.



	Filmové odpoledne

V pondělí 26. května 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 s Tyflobandem
V úterý 27. května pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.


Mandala

V sanskrtu znamená posvátný kruh - střed. Je tušení středu osobnosti, určitý centrální bod uvnitř duše, k němuž se všechno vztahuje, podle kterého je všechno uspořádáno. Jedná se o kombinaci kruhu (Kosmu) a čtverce (Země) symbolizující uspořádání sebe v kontextu s okolím.
Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nekulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Mandaly jsou staré jako lidstvo samo, což dokazuje i fakt, že nejstarší obrazce tohoto druhu se vyskytují už v paleolitu. Mandaly lze nalézt také v půdorysu staveb ze starého Egypta, Babylónu a Jávy. Je to také nástroj pro relaxaci a sebepoznání.
V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše dohromady utváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele.

zdroj: internet - wikipedie


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Jaroslav Lacina (23. 11. 1920 - 5. 12. 1982)


český básník a redaktor časopisu Zora

Narodil se v rodině zemědělského dělníka v Sázavce. V dětství ztratil zrak. Školní vzdělání získal v Deylově ústavu pro nevidomé v Praze. Zde se také od roku 1935 připravoval ke státní zkoušce z klavírní hry. V roce 1945, krátce před termínem zkoušky, onemocněl tuberkulózou. Po dlouhotrvajícím léčení a rekonvalescenci se již k hudbě nevrátil.
Nejdříve se stal prodavačem tabáku. V roce 1957 nastoupil jako telefonní manipulant. Odtud v roce 1960 přešel na telefonní ústřednu do Prahy. Od roku 1969 až do roku 1981, kdy odešel do důchodu, vykonával práci redaktora časopisu pro nevidomé Zora, kam byl povolán pro svou úspěšnou literární činnost. Jeho tvorba byla uveřejňována i ve slepeckých časopisech. U příležitosti svého odchodu z redakce napsal báseň Srpen.
Upozornil na sebe zejména svým literárním zájmem. V publikovaných povídkách a básních námětově čerpal ze života nevidomých. V literárních soutěžích spolku ČST, ale i později, získával čestná umístění. Zvláště za povídku Kdyby byl život takový a Mezi posledními. Literárních soutěží se zúčastňoval pravidelně. Některé jeho básně byly otištěny v běžných časopisech. Nadprůměru nedosahují.
	
	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal
	


	Jak vidí kočka


Oči koček směřují dopředu, což jim umožňuje prostorové vidění, a tím i přesné zaměření útoku na kořist. Kočka vnímá především pohyb - nehybné předměty vidí neostře, také barvy jsou vybledlé a omezené. Kočky rozlišují žlutou, zelenou a modrou, ale např. červenou vnímají jako různé odstíny šedé. Barevné vidění je však nahrazeno schopností kočičího oka vidět i za tmy. Přesněji bychom měli říci v noci - v absolutní tmě nevidí ani kočka. Velké kočičí oko (v poměru k hlavě je větší než lidské) je schopno zachytit i nepatrné světelné záření.

	zdroj: internet - zajímavosti


	Jablečná omeleta z ovesných vloček


2 porce (1 velká omeleta)

Ingredience: 2 vejce, 1 nastrouhané jablko (i se slupkou), 3 polévkové lžíce ovesných vloček (lepší jsou mleté), 1 polévková lžíce sušeného sójového mléka, skořice (i na posypání), na ozdobu vlašské ořechy, polotučný tvaroh, kokosový olej.
Postup: Pokud se děsíte cholesterolu ze žloutků, dejte si jeden stranou, ale jak se ukazuje, žloutkům je jejich negativní význam připisován neprávem. Smíchejte tedy vejce s ovesnými vločkami a s nastrouhaným jablkem (najemno nebo nahrubo), přidejte sójové sušené mléko a trochu skořice. Zahřejte pánev, kápněte na ni kokosový olej a vlijte omeletu. Protože je hodně široká, neobracejte ji a postupně ji nechte dojít na pánvi. Dejte pozor, aby se vám nepřipálila. Omeletu ozdobte vlašskými ořechy, posypte dle chuti skořicí a přidejte k ní kopeček tvarohu (nemusí být). Rozdělte na dva kousky anebo celou snězte.
Tip: Místo jablka použijte 1 rozmačkaný banán a místo skořice použijte kokos nebo rozinky.
Pokud si s přípravou nebudete vědět rady, rádi Vás ji naučíme.

zdroj: internet - zdravé recepty
1. máj - svátek práce

Je to mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V USA a Kanadě se svátek práce, Labor Day, slaví první pondělí v září.

zdroj: internet - významné dny


Báseň

Květen

Květen obrací se k jihu,
hledá pihu
krásy květenství, výjev záře.
Květen leskne se a třpytí,
květy neuchytí, jimi zasypán.
Sluncem zmítá se jak v poušti,
jako vítr, když se spouští, hluboké vnuknutí,
krajinou nepoznán.

zdroj: Ivo Krásnohradecký


Pranostiky

	Na Merildu ruch, přinesla nůš much.
	V půli května po mrazech je veta.

Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.
	Máj a září jsou branami léta.
	Svatý Florián (4. 5.) si ještě může nasadit sněhový klobouk.

Svatý Urban (25. 5.), léta pán.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Zdarma našim čtenářům 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

