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	Kalendář akcí


	Dne 16.srpna od 15.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu - arteterapie (léčba umění) nevidomých a slabozrakých. Případný další termín lze domluvit na tel. 604 947 461.



IS-AB – Informační Systém pro Architektonické Bariéry

Na našich internetových stránkách www.tyflokabinet-cb.cz (informace a dokumenty) jsme pro Vás nově vyvinuli informační systém pro architektonické bariéry IS-AB. Jedná se o dva informační projekty, jež usnadní nejen lepší informovanost, ale i bezpečnost. V prvním se věnujeme bariérám a ve druhém pěším trasám.
Bariéry jsou projektem podávající informace o architektonických bariérách v oblasti města České Budějovice. Takovou bariérou může být například rozkopaný chodník, nebo postavené lešení u budovy. Přehledná tabulka na stránce je přizpůsobena pro hlasové odečítače pro nevidomé. Je možno měnit řazení podle data zahájení nebo jména ulice, ve které se určitá bariéra nachází. Sloupec v tabulce začíná datem (od kdy, do kdy), dále ulicí, pak místem (číslo, bližší informace), typem bariéry a končí jejím popisem. Informace jsou stále aktualizovány.
Pěší trasy se soustřeďují na lokalitu města a mapují postupně nejdůležitější trasy a komunikace. Tato stránka je též optimalizována pro hlasové odečítače pro nevidomé. Záchytné body jsou značeny číselnými odrážkami, podle kterých lze postupovat až k cílovému místu. Zprvu se jedná o trasy směřující do Tyflokabinetu. Každý týden bychom chtěli zdokumentovat minimálně další jednu trasu. V případě, že bude systém úspěšný, rozšíříme jej o další místa Jihočeského kraje.



Slavní nevidomí – Pavel WIENER

Narozen 11.8.1956 - český tyfloped, vysokoškolský pracovník

Narodil se v Praze. Po absolvování základního vzdělání studoval v letech 1971 – 1975 na Akademickém gymnáziu v Praze (klasická větev), poté (1975 ‑ 1979) pokračoval ve studiu na PF UK v Praze, obor speciální pedagogika – tyflopedie (vychovatelství).
Po absolvování vysoké školy nastoupil v roce 1979 jako vychovatel do ZŠ pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Začal se věnovat koncepci prostorové orientace nevidomých žáků. Setkal se s nepochopením a byl přeložen do ZŠ pro slabozraké v Praze na Vinohradech. Koncem školního roku 1981 až 1982 ho postihl zákaz působit ve školství (matka i manželka byly farářkami Církve Československé husitské). Dalších osm let (1982–1990) působil jako sociální pracovník ve výrobním podniku SI META Praha.
V roce 1990 nastupuje ve funkci vedoucího oddělení pedagogiky zrakově postižených na katedře speciální pedagogiky PF UK v Praze. Vyvíjel zde snahu o prosazení nové koncepce přípravy odborníků, provedl výzkumné rozpracování řady důležitých témat (pojmy a představy zrakově postižených, otázky soběstačnosti a sebeobsluhy, integračního procesu atd.). V červnu 1993 byl novým vedením vyzván, aby z katedry odešel. Do podzimu 1994 pak působí jako nezávislý expert bez stálého pracovního poměru. V té době vrcholí snaha o institucionalizaci výchovy k prostorové orientaci nevidomých a těžce slabozrakých osob.
A právě problematice prostorové orientace nevidomých se věnuje od roku 1976 (ambulantní kurzy pro později osleplé, výuka prostorové orientace ve škole pro nevidomé v Praze). Již od začátku byl jedním z prvních zastánců užívání dlouhé bílé hole u nás (studentská vědecká práce 1978), ve své diplomové práci (1979) formuluje první ucelený systém výchovy k prostorové orientaci a samostatnému pohybu těžce zrakově postižených v České republice. Tato práce vycházela v časopise Zora na pokračování.
Pro znemožnění oficiální práce ve školství i v SI META pokračuje ve své činnosti pro těžce zrakově postižené v rámci dlouhodobého výzkumu ministerstva zdravotnictví (škola pro děti se zbytky zraku, střední odborné učiliště pro zrakově postižené, kurzy pro později osleplé), a to bezplatně, pouze s dobrovolnými spolupracovníky.
V roce 1993 po mnoha marných pokusech mu bylo uznáno autorství nové vyučovací metody (výchova prostorové orientace) lege artis Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a byl uznán jako profesionální instruktor pro problematiku orientace v prostoru.
V roce 1994 zakládá Wiener Školicí centrum základní rehabilitace zrakově postižených na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a stává se jeho vedoucím. Hlavním úkolem Centra je příprava odborníků pro práci s těžce zrakově postiženými, zavedení výchovy k prostorové orientaci do škol pro nevidomé a slabozraké žáky a supervize této činnosti. Mezinárodně uznané školitelské pracoviště O&M (Orientation and Mobility) – Centrem v Praze pořádá v roce 1995 5.evropský seminář školitelů O&M, na jeho popud byla založena komise pro vytvoření evropských standardů O&M, jejímž je členem. Od roku 1999 je toto pracoviště jako Institut rehabilitace zrakově postižených začleněno na Fakultu humanitních studií UK. V roce 1998 vydává MŠMT jím zpracované osnovy učebního předmětu Prostorová orientace zrakově postižených.
Dále připravil popularizační pořady pro různé rozhlasové stanice, články pro noviny, expertní posudky aj.
Přednášková činnost: na pozvání různých organizací, v křesťanských sborech, pravidelně FTVS UK Praha a Vyšší teologická a sociálně pedagogická škola JABOK Praha.
Odborné aktivity v zahraničí: pravidelně jako hostující profesor na univerzitě v Dortmundu (1992 až 1995) a na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1996 až dosud), dále na Pedagogickém institutu ve Lvově, příležitostné přednášky: Heidelberg, Madrid, Zeist, Klagenfurt atd.
V letech 1990–1995 je ředitelem Diakonie a misie CčSH, kde projevoval snahu o zlepšení sociálních služeb. Je zakládajícím předsedou Oftalmopedické společnosti (1990 až dosud), spolupracuje při pořádání výstav zpřístupňujících nevidomým a slabozrakým přírodu a svět kolem nás aj.
Publikační činnost: „Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených“ (1986, v podstatně rozšířenější podobě 1998), „Praktická výchova zrakově postižených“ (s kolektivem spolupracovníků).

Zdroj: Internet - tyflopedický lexikon


Jak nevidomí rozlišují peníze - Už Vás někdy někdo ošidil?

Veřejnosti je u nás podsouvána představa, že rozpoznávání bankovek není pro nevidomé žádný problém, neboť jsou opatřeny hmatnými symboly určenými právě jim. To ovšem skutečnosti příliš neodpovídá. V denním všedním životě spíš vůbec. Je pravdou, že jsou bankovky vybaveny značkami, podle kterých by nevidomí měli být schopni rozlišit jednotlivé hodnoty. V praxi to ale vypadá jinak: Neznám mezi nevidomými nikoho, kdo by tyto symboly byl schopen rozluštit. Jednoduše jsou pro hmat nečitelné. Připusťme, že něco se dá na bankovce nahmatat, když je úplně nová a dokonale rovná. Ovšem ani zde bych si nemohla být úplně jistá. Jakmile je bankovka nějaký čas v oběhu, nemůže být o hmatovém rozeznávání těchto symbolů ani řeč. K sebevědomé jistotě a přehledu o tom, čím platím a co dostávám nazpět, má situace nevidomých tedy poměrně daleko. Pokud jde o papírové peníze, většina nevidomých si v peněžence udržuje nějaký přehledný systém, třeba tak, že bankovky stejné hodnoty složí do sebe a jednotlivé štůsky pak ukládá v peněžence v promyšleném sledu za sebou. Přitom si v paměti uchovává povědomí o tom, které hodnoty bankovek v peněžence aktuálně nosí. S roztříděním bankovek podle hodnot se ale potřebujeme obrátit na vidícího. Tímto způsobem připraven, má pak nevidomý možnost při placení samostatně z peněženky vybrat správnou bankovku. Zda ale při vracení menších bankovek dostává nazpět správně, nemá už šanci sám ohlídat. Mince rozlišujeme, myslím si, docela snadno.
Osobně mi nepřijde obtížné dávat prodavačům důvěru. A docela ráda se podělím o svoji víru, že jsem takto zatím nikde ošizena nebyla. Zda je to skutečně tak, anebo jestli jen podléhám klamnému pocitu vyvolávanému nedokonalou pozorností, s jakou své finance obvykle sleduji, opravdu nevím.
Na trhu s pomůckami pro nevidomé sice najdeme takzvanou šablonku pro rozlišování bankovek, která využívá rozdílné délky jednotlivých hodnot papírových peněz. Že by nám však umožňovala spolehlivý přehled nad bankovkami, ze své praxe říci nemohu. Jedná se o drobnou plastovou destičku s hmatnými rýžkami. Bankovka se podél ní ohne a nevidomý má tak možnost zjistit, ke které rýžce představující určitou hodnotu bankovka dosáhne. Nevnímám šablonku jako příliš spolehlivou, neboť hodně zmačkané bankovky se podél ní napínají jen obtížně, a proto nepřesně. Zacházení s bankovkami je tedy v životě nevidomého další ze záležitostí promyšleného a pečlivě prováděného postupu na základě vlastní ochoty a schopnosti nechat si pomoci vidícím.
Zdroj: Internet - nevidomimezinami
Báseň
Srpen

Zelená na polích do žluté chvátá,
obilí ke sklizni spěje,
kvetoucí jitrocel, heřmánek, máta
těší se, že slunko hřeje.

Rána se koupou ve studené rose,
večer si hrom s bleskem hrají,
slunce dřív chodí spát, v bouřce je bosé,
modravé švestky už zrají.

Sluníčko střevíce ze zlata zouvá,
dusno svůj závoj má z chladu,
podzim se s paletou barev kdes loudá,
za čas však převezme vládu.

Zdroj: Internet - liter

	Pranostiky

	Co srpen nedopeče, září nedovaří.

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpnová horka ničemu neuškodí.
	Čím více puká půda na Dominika (4.8.), tím více ještě bude svítit slunce.
	Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.
Na svatého Kajetána (7.8.) otvírá se stodol brána.
Na svatého Vavřince (10.8.) jdou oříšky do věnce.
Vavřincův déšť - myší úroda.
Vavřinec - první podzimec.
Po svatém Smilu (14.8.) slunce ztrácí svou sílu.
Bartoloměj svatý (24.8.) odpoledne krátí.
Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám.
Svatý Bartolomi, léto hlavu skloní.
	Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzimek se na nás zasměje.
	O svatém Augustinu (28.8.) léto opouští krajinu.

Zdroj: Internet - pranostiky


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

