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Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Sčítání lidu, domů a bytů 2011
·	Novinka Českých drah
·	Božena Poncová - Vokounová
·	Báseň a pranostiky na březen




BŘEZEN 2011
Kalendář akcí
	
	V březnu v Tyflokabinetu Č. Budějovice se koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.

V pondělí 7. března 2011 v Tyflokabinetu Č. Budějovice se bude konat setkání majitelů vodicích psů a skupinová diskuze, která se bude zabývat otázkami vstupu vodicích psů do veřejných budov a povědomím o možnostech využití vodicího psa při volnočasových aktivitách.
Diskuzi bude moderovat Jana Pilzová, která studuje Zdravotně sociální fakultu a píše diplomovou práci na téma: Možnosti využití vodicího psa. Snahou při psaní diplomové práce je reflektování zkušeností majitelů vodicích psů při vstupu do různých veřejných budov a využití volného času společně s vodicím psem. Veškeré informace získané během diskuze budou anonymně zpracované do diplomové práce. Výčet míst, do kterých je omezován vstup majitelům vodicích psů, bude předán na Magistrát města Českých Budějovic, případně na jiné pověřené úřady.
Program: Představení problematiky vstupů do veřejných budov z pohledu českých zákonů a diskuze.
Otázky do diskuze:
	Setkali jste se zamezením vstupu s vodicím psem do některé veřejné budovy (škola, obchodní střediska, obchody, zdravotní zařízení apod.)?
	Jakým způsobem jste řešili zamezení vstupu s Vaším vodicím psem do veřejné budovy?

Jaký je podle Vás ideální způsob řešení při zamezení vstupu s Vaším vodicím psem do veřejné budovy?
Jakým způsobem trávíte volný čas se svým čtyřnohým pomocníkem?
Slyšeli jste někdy pojem agilita, dogfriesbie, dogdancing či jiné aktivity, které může dělat zrakově postižený se svým vodicím psem?
Vidíte nějaké výhody či nevýhody v provozování volnočasových aktivit s vodicím psem?
Diskuze bude otevřena i dalším zkušenostem a problémům, se kterými se setkávají majitelé vodicích psů.

SONS Strakonice ve spolupráci se Spektrou Praha a Tyflokabinetem Č.Budějovice pořádá ve dnech 16. března a 17. března 2011 „Den otevřených dveří“ ve Strakonicích v klubovně Sdružení zdravotně postižených na Sídlišti stavbařů 213. Budou tam prezentovány pomůcky pro zrakově postižené. Zveme zájemce ve středu od 10.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 17.00 hodin.


Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 - rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Účast obyvatel na „Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ je dána zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a týká se všech osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.
Sčítáním lidu, domů a bytů získáme údaje, které se nedají zjistit jiným způsobem, zjistíme, kolik financí můžeme získat z veřejných rozpočtů, zapojíme se do celosvětového programu, dáme budoucím generacím informace o našem způsobu života, získáme informace o dalším vývoji populace a budeme mít podle čeho se rozhodovat.
Termíny sčítání:
26. února 2011 - Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011 - Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik např: pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 - V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: internet; předání sčítacímu komisaři; odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv české poště.
14. dubna 2011 - Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře - ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 - Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační e-mail: info@scitani.cz.
zdroj: internet - sčítání


Novinka Českých drah

V nových „Smluvních přepravních podmínkách Českých drah“, které vstoupily v platnost dne 12. Prosince 2010, je  v bodech 75 b) a 75.1. zahrnuto ustanovení, které umožňuje držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v „obsazené“ stanici bez manipulační přirážky.
Jízdenku lze zakoupit u průvodčího za hotové i předplacenou In-kartou. U vlaků kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze. 
Nové „Smluvní podmínky Českých drah“ naleznete na odkazu: http://www.cd.cz/assets/infoservis/cim-se-ridime/sppo.pdf
zdroj: časopis Zora


Božena Poncová - Vokounová

Česká pěvkyně, 15. 3. 1909 - 12. 5. 1985
	

Narodila se v Šedajovicích. Od narození byla téměř nevidomá, a tak rodiče udělali největší chybu, že ji dali ve třech letech do opatrovny pro nevidomé děti při Klarově ústavu v Praze. Výchova zde probíhala pasivně, což mělo pro její další život trvale negativní následky. V devíti letech (1918) byla přijata do školy Hradčanského ústavu pro nevidomé, kde získala všeobecné základní vzdělání. Rovněž se věnovala hře na klavír a na housle.
Když jí bylo 19 let, projevila zájem o sólový zpěv. Základy pěvecké techniky získala u své první učitelky M. Šuhové. V roce 1933 ji při nějaké příležitosti slyšela zpívat J. Nessy-Becherová, jež byla dcerou K. Nessyho (1857-1891), českého nevidomého hudebního skladatele. Přijala ji za svou žačku. Protože Poncová měla absolutní hudební sluch, výbornou paměť pro hudbu i slovní text a k tomu i potřebnou píli i vytrvalost, výsledky se brzy dostavily. Nastudovala se svou učitelkou poměrně rozsáhlý repertoár zahrnující písně a árie ze všech slohových období, od J. S. Bacha až po současné skladatele včetně árií oper St. Sudy a písňových cyklů K. E. Macana. Písně J. Suka a J. Křičky studovala pod dohledem autorů. Její hlas zaujal také Igora Fjodoroviče Stravinského, který byl právě tehdy hostem Nessy-Becherové.
V roce 1936 vykonala Poncová státní zkoušku ze sólového zpěvu. Vystupovala potom velmi často na příležitostných koncertech a také v rozhlase. Prožívala nadšený potlesk posluchačů s neskrývanou radostí.
Stále bydlela v ústavu. K vlastnímu vyučování se téměř vůbec nedostala, protože pro vedení hradčanského ústavu stačilo, když svým uměním ústav reprezentovala. Vůbec nikoho nezajímal její soukromý život. Byla také proto stále vedena jako chovanka, nikoliv jako učitelka.
Tato situace trvala až do roku 1948, kdy došlo k reorganizaci slepeckých škol a ústavů. Protože nebyla v zaměstnaneckém poměru, nepřešla do stavu učitelů ani v nově vytvořené ZŠ pro nevidomé ani na hudební škole v Deylově ústavu. Národní správa (v čele s J. Drtinou) rozhodla, aby byla předána do zaopatřovacího ústavu Palata, třebaže její věk tomu neodpovídal. Bylo jí teprve 39 let. Tímto zásahem byl zpřetrhán její další umělecký život. A znovu nebylo nikoho, kdo by se postaral o ústavního člověka. Ústavního proto, že snad by už nedovedla řídit svůj samostatný život.
V ústavních zařízeních strávila celých 73 let bez práva na vlastní soukromí. Nikdy nepoznala teplo domova. V polovině padesátých let se sice provdala, ale tento svazek netrval dlouho. Manžel jí záhy zemřel. Takže ani bohatství lásky jí nebylo dopřáno v plné míře. Mnohaletý vliv internátního prostředí neblaze působil na její duševní i tělesný stav, takže v poslední době byla apatická. A v tomto neštěstí končil i její život.
V této souvislosti si připomeňme jinou, méně úspěšnou nevidomou pěvkyni M. Pokornou, která rovněž celý život trávila v ústavu, které se však navíc nedostalo profesionální péče o její hlas.
	
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon



Báseň
Březen
	
	Poslední vločky sněhu studí,
	snad právě ony ze snů budí
	kvítečky křehkých ladoniček,
	světlounce modrý k jaru klíček.
	
	Z trávy i žluté talovíny
	ohlašují nám odchod zimy,
	sněhuláci už roztáli,
	v kalužích po nich zůstaly
	
	mrkvové nosy,
za plotem kosi
zpívají v černém kabátě,
sviť, slunko, ať je po blátě.
	zdroj: internet - liter

Pranostiky

	Březnové mrazy nikdy neschází.

Březnové slunce od nohou studí.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Prach-li březen plodí - tráva, list se rodí.
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i docela zalehne.
Svatý Bedřich ( 6. 3. ) teple dýchá, nebo taky sněhy míchá.
Mráz po svatém Josefu ( 19. 3. ) neuškodí květu.
Svatý Josef rovná vodu.
	Josef s Marií ( 25. 3. ) zimu zaryjí.
	Do matičky boží tráva neroste, i kdyby ji kleštěmi tahal, po Panně Marii roste, i kdyby ji palicí zatloukal.
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

