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Kalendář akcí

3.5. od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu - setkání držitelů vodicích psů

24.5. a 31.5. od 15.00 v klubovně Tyflokabinetu - arteterapie (léčba umění) nevidomých a slabozrakých

11.5. od 14.00 v Tyflokabinetu - Dojmy z návštěvy v Izraeli, přednáší Ing. Rohlena


OO SONS ČR – JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

5.5. Tábor - od 14.00 v městském sociálním odboru Tabačka
6.5. Český Krumlov - od 9.00 v Restauraci na Hrázi, Horní Brána 594
12.5. Písek - od 14.00 v Centru pro zdravotně postižené
14.5. Jindřichův Hradec - od 14.00 v Hotelu Perla
17.5. České Budějovice - od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu
18.5. Prachatice - od 14.00 v Centru zdravotně postižených Na sadech
20.5. Strakonice - od 8.30 v Sídlišti stavbařů 213


Volba prezidenta SONS ČR

Dne 24.dubna 2010 delegáti VII.Celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR zvolili na dvouleté funkční období prezidenta SONS ČR. Stal se jím stávající prezident pan Josef Stiborský, zvolen byl 60 hlasy. Viceprezidentem SONS ČR byl zvolen pan Luboš Krapka 45 hlasy. Volby se zúčastnilo 106 delegátů s hlasovacím právem.


Digitalizace TV zdarma

K definitivnímu ukončení analogového vysílání dojde již 30.června 2010. Zejména pro starší občany a lidi se zdravotním postižením mohou být některé úkony spojené s technologickým řešením příjmu digitálního signálu poněkud složité. Bezplatná asistence má za cíl těmto skupinám obyvatel přechod na digitální televizní vysílání maximálně usnadnit. Proto osoby se zdravotním postižením mají od 1.dubna zdarma pomoc s digitalizací televizního vysílání.
Koordinaci této části kampaně zajišťuje občanské sdružení Trianon Čechy. Je organizována v rámci informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání, která se od 1.dubna zaměřuje na územní oblast České Budějovice. Službu, tj. asistenci při instalaci set-top boxu, lze objednat až do domu na telefonním čísle +420 723 626 944.
Součástí projektu je také konkrétní technická asistence při zajištění úprav spojených s přechodem na digitální televizní vysílání v sociálních a zdravotnických zařízeních. I proto tuto část informační kampaně však zůstává stěžejní informační telefonní linka 800 906 030 a internetové stránky www.digitalne.tv.
Kromě technické asistence je pro osoby zdravotně postižené připraven seriál informačních seminářů. Od května bude také otevřeno 9 speciálních informačních středisek - většinou právě v Centrech pro zdravotně postižené. Na speciálně vytvořených internetových stránkách www.ozp-digitalne.cz je k dispozici celá struktura informační kampaně pro handicapované, včetně videí a instruktážních návodů pro neslyšící.

Zdroj: internet - digitalne


Slavní nevidomí - HAUSEROVÁ Marie

Narozena 25.5.1952, česká speciální pedagožka
Narodila se v Želešicích u Brna. V prvním postnatálním období se u ní objevilo poškození sítnice a vznikla středně těžká slabozrakost. Od tří do šesti let navštěvovala MŠ v místě bydliště. Základní vzdělání získala v ZŠ pro slabozraké žáky v Brně (1958–1967), kde bydlela na internátě.
Jejím přáním bylo stát se učitelkou a právě na této škole. V r.1967 vykonala přijímací zkoušky na SVVŠ pro mládež s vadami zraku v Praze, i když by nejraději studovala v Brně. Úspěšně odmaturovala v r.1970, ale ke studiu na FF UK v Praze přijata nebyla, a tak jeden rok pracovala v dílně Brněnské drutěvy. Pak se znovu pokusila o vysokoškolské studium, tentokrát na PF UK, obor speciální pedagogika, kam byla přijata. Jelikož obor tyflopedie nebyl otevřen, vybrala si specializaci logopedie. Na závěr studia obhájila diplomovou práci na téma „Rozvíjení řeči hrou u dětí s těžkými vadami sluchu“ (1976).
Původně hledala místo logopeda ve zdravotnictví, avšak nakonec nastoupila jako vychovatelka ZvŠ v Ořechově u Brna. Po jednom roce přijala nabídku ředitele ZDŠI pro NS v Brně na místo vychovatelky. V r.1978 přijala nabízené místo učitelky elementaristky ve třídě pro nevidomé žáky, kde pracovala téměř 30 let. O mimořádné kvalitě její speciálně pedagogické činnosti svědčí i to, že s výsledky její práce byli spokojeni všichni tři postupně po sobě nastupující ředitelé.
Během jejího pedagogického působení se měnily učební osnovy, někdy i podstatně, např. zaváděním množinového pojetí matematiky, ale i v jiných vyučovacích předmětech se čas od času objevovalo jiné pojetí, jiná konkretizace učiva. Zde prokázala svoji flexibilitu a pedagogické schopnosti.
V r.1978 založil ředitel J.Smýkal speciální mateřskou školu. Nevidomé děti přicházely do 1.ročníku ZŠ již s elementárními návyky být žákem.
M.Hauserová dovedně dokázala vzbuzovat ve svých žácích přiměřené touhy po samostatnosti. Ona sama říká: „Své žáčky jsem vedla k samostatnosti a k dovednostem postarat se o sebe. A také bylo třeba je naučit, že i když nevidím nebo vidím špatně, mohu něco dokázat, být užitečný. Seznamuji je s tím, co nevidomí dokázali, a s tradicemi v životě nevidomých lidí“.
Výuka nevidomých žáků v 1. a 2.ročníku je náročná a vyžaduje celého člověka. Byla jím i M.Hauserová. Protože se však změnila struktura žáků, přešla pracovat do ZvŠ (v současné době základní škola praktická). I když se jedná o prostředí starších žáků, jejich slabozraká učitelka je učí především tomu, co bude pro ně důležité v jejich dospělosti.
Během pedagogické praxe se ve spolupráci s VÚP v Praze opakovaně podílela na ověřování vyučovacích metod, nových učebních pomůcek i učebních osnov elementárního ročníku pro nevidomé žáky, a jako recenzentka se zúčastňovala přípravy tvorby nových speciálních učebnic 1.stupně ZŠ pro nevidomé žáky. Podílela se též na stážích i pedagogické praxi studentů speciální pedagogiky.
V letech 1992-1995 působila na zkrácený pracovní úvazek v právě vzniklém Slepeckém muzeu v Brně.
M.Hauserová nebyla odtržena od problémů života nevidomých lidí. Již od roku 1979 pracovala jako funkcionářka v tehdejším SI a v současné době je předsedkyní městské odbočky SONS Brno-sever.

Zdroj: Internet - tyflopedický lexikon


Pohled medúzy

Medúzy coby přírodní druh a zároveň medúzy tak, jak se jejich hrůzostrašná krása odrazila v umění, odkrývaly mnoho z niterného tajemství ukrytého v průsvitném rosolovitém těle. Tento tvor od nepaměti uchvacoval lidskou imaginaci a inspiroval přední díla výtvarného i sochařského umění.
Jak praví klasická verze řecké báje medúza Gorgóna, jako jediná smrtelnice ze tří sester (Eurylalé, Sthennó), byla ponejprve oslnivě krásná. A to natolik, že zvábila samotného Diova bratra Poseidóna, vládce živelných sil přírody (zejména mořských), aby se s ní miloval v chrámu zasvěceném Athéně. Vypráví se, že právě tento nactiutrhačný čin bohyni natolik rozhorlil, že proměnila Gorgónu v medúzu, v příšeru s vlasy v klubko svíjejících se zmijí. Později do příběhu vstoupí Perseus, kterého se chce zbavit Polydektés, aby se mohl ucházet o jeho matku Danau. Je mu uloženo přinésti medúzinu hlavu. Na cestu je vyzbrojen zakřiveným mečem, přilbicí neviditelnosti, která nasazuje masku zemřelého, aby Persea ochránila před nástrahami podsvětí a smrti, a také mošnou na useknutou hlavu Gorgóny, aby ji tak mohl ukrýt před zrakem ostatních. Perseus pak za pomoci štítu, v jehož odrazu se může vyhnout jisté smrti, jenž by mu hrozila při přímém pohledu do očí medúzy, svůj čin dokoná.
Snad právě tato báje a ztělesnění protikladů, ve které se skýtá fascinující vzhled medúzy (krásná i ošklivá zároveň) a její povaha (zranitelná i smrtící) inspiroval Carla Linného, když pojmenovával tohoto tvora z přírodní říše.
Medúzy patří do kmene žahavci (Cnidaria, z řeckého knide = kopřiva), do třídy medúzovci (Scyphozoa), a je rozdělena do téměř tisíce druhů lišících se velikostí, barevností, ornamentikou či tvarem "klobouku".
I když jsme poznání medúz stále blíže a blíže, nechtějí nám jejich průsvitná těla vydat svá niterná tajemství zcela, a v tom je jejich tajemství i síla. Jako bychom si je mohli z různých úhlů pohledu obhlížet jen z uctivé dálky a jejich specifická krása nám nedala odhlédnout od jejich záře, půvabu a nedotknutelnosti.

Zdroj: Internet - national geography

Báseň

Květen

Provázen vůní šeříků
zlehýnka bere za kliku,
zahalen do hávu z květů,
vydal se v barvách vstříc létu.

Zdroj: Internet - liter

Pranostiky

	Máj a září jsou branami léta.
	V máji se rok teple pousměje a květy vzplane.

Deštivý květen - žíznivý říjen.
V půli května po mrazech je veta.
	Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.

Zdroj: Internet - pranostiky


Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: tyflokabinet.cb@seznam.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

