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LISTOPAD 2010

Kalendář akcí

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

Podzimní shromáždění OO SONS ČR:
	8.11. v Č.Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu.

Budou vybírány členské příspěvky na rok 2011 (průkazku s sebou), dále lze objednat i zaplatit periodika z redakce Zora.
	10.11. v Táboře od 14.00 v městském sociálním odboru Tabačka.

12.11. v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla.
18.11. ve Strakonicích od 9.00 v Sídlišti stavbařů 213.
25.11. v Prachaticích od 15.00 v Hotelu Koruna.


	
	Lubomír Nop 


	30.11.1915 - 15.12.1986
	

Výrazná osobnost české tyflopedie. Učitel ve škole Ústavu pro nevidomé v Brně, později ředitel školy pražského Ústavu pro nevidomé na Hradčanech, zakladatel sportovních her nevidomých dětí.
	Narodil se v Hošticích u Vyškova. Pět tříd OŠ i gymnázium navštěvoval v Bučovicích, pedagogické minimum získal na pedagogické akademii v Brně r.1937. Získal způsobilost vyučovat v obecných školách v r.1939 a ve školách pro nevidomé získal zkouškou v r.1940.
Venkovským učitelem se stal v r.1937. Do Ústavu pro nevidomé v Brně nastoupil jako učitel po dlouhodobé stáži o dva roky později. Jeho pedagogické zásady se však nesetkávaly s kladnou odezvou, protože bylo pro něho obtížné vniknout do možností nevidomého žáka, zvláště toho méně schopného.
Spolu s R.Krchňákem inicioval založení Dne nevidomých (1947), který se však nepodařilo prosadit jako mezinárodní. Oba pedagogové usilovali o odstranění žebroty heslem „Pryč s pokladničkami“. Směřovali k pozvednutí osobnosti nevidomého z finanční závislosti na almužně. Jedině stát má povinnost kompenzovat důsledky slepoty. Taková idea byla v rozporu s praxí ve většině jiných zemí, kde se organizátoři naopak spoléhali na soukromé dary bohatých občanů.
Ve stejném roce byl také iniciátorem zahájení spolupráce mezi všemi ústavy pro nevidomé v Československu, ta však byla přerušena válkou. Po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal předsedou tzv. akčního výboru Národní fronty, který rozhodl o tom, aby vrchní ředitel N.Doležel byl dán do penze, dosavadní zastupující ředitel učitel Vincenc Král byl zbaven funkce a L.Nop pověřen zastupujícím za dlouhodobě nepřítomného ředitele školy R.Vejmělka.
V období po převzetí moci komunistickou stranou, ač nikdy dříve ke KSČ nezaujímal kladné stanovisko, uplatňoval ve funkci předsedy akčního výboru politiku vlastního prospěchu. Z tohoto důvodu byl později přinucen souhlasit se změnou pracoviště.
Do Ústavu pro nevidomé v Praze přešel v r.1949, kde se později stal ředitelem. V r.1953 se konaly první Sportovní hry nevidomých a slabozrakých žáků ZŠ, jejichž iniciátorem se stal po dohodě s ředitelem ZŠ pro nevidomé v Brně.
Po dva roky (1968-1970) působil na Kubě. Jeho úkolem bylo organizovat školy pro nevidomé. O svých dojmech posílal zprávy do časopisů pro nevidomé. Výsledky jeho odborného působení neznáme.
Po návratu založil a také později v důchodu organizoval žákovské soutěže ve čtení a psaní Braillova písma. V r.1975 byl raněn mozkovou mrtvicí a musel své práce zanechat. Z osobních důvodů mu nastupující nová ředitelka znepříjemňovala vstup do školy.
Byl pilným dopisovatelem do propagačních i odborných časopisů. Ve svých příspěvcích se zabýval historií, učebními pomůckami, sportem, pedagogickou osvětou, črtami ze života nevidomých žáků, problematikou speciálních učebnic, reportážemi z Kuby aj. Z jeho rozsáhlejších prací je to „Metodický průvodce k učebnici zeměpisu“. Napsal novelu „Zachráněný život“ (1948). Nejvýznamnější je sborník „Péče o děti s vadami zraku“ (1957), do kterého přispělo několik českých tyflopedů.
	Z příspěvků do odborných a propagačních časopisů to jsou např. „Reforma slepecké výchovy na Moravě“ (Pedologické rozhledy r.1946); „Zavedeme u nás Den slepců“ (Svět nevidomých r.1947); „Z tmavého domu“ (Péče o slepé r.1947); „Ve slepecké škole“ (tamtéž r.1947); „Lidé ve vlaku“ (tamtéž r.1947); „O prvním Dnu slepců“ (Svět nevidomých r.1948); „Jak se slepí žáci učí“ (Cesta slepých r.1948); „Slepý dramatik František Síla“ (tamtéž r.1948); „Vypracujeme učebnice pro slepecké školy“ (tamtéž r.1948); „Svátek slavený nejusilovnější prací“ (Práce invalidů r.1950); „Ryszard Gruszczyñski“ (tamtéž r.1950); „Slepí žáci potřebují vycvičit co nejvíce své manuální schopnosti“ (tamtéž r.1950) aj.
	Přesto, že se projevoval spíše jako malicherný, k žákům někdy možná až nespravedlivý, zanechal za sebou dílo, jež pomohlo vymanit život nevidomých z pasivity.
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon


	Dýchání


Dýchání má blahodárný význam pro naše zdraví a naši svěžest. A pěkné na tom je to, že své dýchání můžeme ovlivňovat a tím ovlivňujeme zároveň i naše zdraví a pocit svěžesti. Když se soustředíme, když máme radost, když se zabýváme tělesnou aktivitou, když se nudíme, když se štveme nebo když se zlobíme, když se rozčilujeme nebo jsme smutní, vždy se to projeví na kvalitě našeho dýchání.
Dýchání se vždy přizpůsobuje naší náladě a s dýcháním jsou také spojeny všechny podvědomé tělesné funkce. Pro různé způsoby dýchání, jimiž se budeme zabývat později, existují společná základní pravidla a těm se budeme věnovat nyní.
Vědomé, pomalé, pravidelné a lehké dýchání posiluje účinek každého cvičení. Velmi důležité jsou i obě přestávky - výdrže po nadechnutí i po vydechnutí. Během výdrže po nadechnutí stoupá obsah kyslíku v krvi, což je nesmírně důležité pro činnost každé tělní buňky, činnost mozku a tím i pro naše celkové naladění. Během výdrže po výdechu stoupají jemné vnitřní energie.
Zastavme se na chvíli u následujících základních pravidel dýchání: Dýcháme zásadně nosem. Zhluboka se nadechneme, až dosáhneme pocitu mírně vyklenutého břicha i hrudníku, zadržme na 2 až 3 sekundy dech a pozvolna zase vydechneme, přičemž úmyslně mírně stáhneme břicho. Nyní trpělivě vyčkejme dalšího impulsu k nadechnutí a znovu se zhluboka nadechneme…atd.
Dýcháme vždy v souladu se svým vnitřním rytmem a náš dech je stále hluboký, rovnoměrný, pomalý a jemný.
Pokud se chceme osvěžit, zesílíme nádech a prodloužíme výdrž po nádechu.
Pokud chceme dosáhnout vnitřní rovnováhy, pak si všímejme zejména pravidelnosti nádechu a výdechu.
Pokud chceme dosáhnout uvolnění a klidu, pak zpomalme a prohlubme výdech a prodlužme výdrž po výdechu.
Během dýchání se k ničemu nenuťme. Sledujme zcela trpělivě rytmus, a pokud se nám vynoří nějaká myšlenka, koncentrujme se prostě znovu na svůj dech.
	zdroj: internet - zdravi.cz



Sny

Zdají se nevidomým sny? Pokud ano, jak vypadají?
Zodpovědět první otázku je snadné - ano, zdají. S odpovědí na tu druhou už to budu mít obtížnější. Protože není možné nahlédnout do mysli druhého, je těžké dobrat se skutečného poznání snů lidí, kteří nikdy neviděli. „Nikdy“ v tomto případě znamená, že nemají - nemohou mít - představu, co vlastně v celé šíři vnímání znamená vidět. Bylo by ale podle mého názoru chybou domnívat se, že od narození nevidomí mají sny, jako kdyby vidící ze svého snu vypustil obraz. Nutně by tak vznikl dojem neplnohodnotnosti. Z rozhovorů s přáteli, kteří nikdy neviděli, mám jednoznačný pocit, že jejich sny jsou „úplné“, jenže - pravděpodobně - nemají obraz. A tak jako lidem, kteří nikdy neviděli, zůstává vizuální svět celoživotní záhadou, kterou nikdy plně nerozkryjí, podobně i nám se patrně hned tak nepodaří proniknout do snů jejich. Vnímám v tom jakousi sympatickou rovnocennost - v tom společném tichém stanutí před tajemstvím života.
zdroj: internet - nevidomimezinami.cz

Báseň
Listopad
	
	Ze strniště vítr fičí,
	modříny jsou bez jehličí,
	odfoukal i listí z jilmů,
	jako v černobílém filmu
	barvy sebral větvím stromů,
	pro čepice rychle domů.

	Na svatého Martina
	chumelit se začíná
	a na svatou Kateřinu
	schováme se pod peřinu,
	na svatého Ondřeje
	kakao nás zahřeje.
	
	zdroj: internet - liter.cz


	Pranostiky


	Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.
	Listopad někdy sněží a někdy jen tak listí leží.
	Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta, před zimou k zimě chvátá.
	Listopadový vítr slunce polyká.
	Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude.
	Kolem Všech svatých (1.11.) slunce uroní ještě malou slzu babího léta.
	Na Dušičky (2.11.) duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha.
	Na svatého Martina (11.11.) bývá dobrá peřina.
	Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.
	Svatá Cecílie (22.11.) hroudy v poli sněhem kryje.
	Svatá Kateřina (25.11.) prádlo máchá a svatá Barbora (5.11.) jej škrobí. Škrobí-li svatá Kateřina prádlo, svatá Barbora jej kropí.


zdroj: internet - pranostiky.cz


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

