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ŘÍJEN 2011
	

Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Podzimní shromáždění OO SONS ČR 2011

26. 10. v Písku
27. 10. v Českém Krumlově
31. 10. v Českých Budějovicích
  9. 11. v Táboře
11. 11. v Jindřichově Hradci
17. 11. v Prachaticích
24. 11. ve Strakonicích

	Lormolympiáda 2011

Dne 12. 9. v Praze ve Vyškově bojovalo osmnáct hluchoslepých sportovců v osmi disciplínách. Rekordní počet medailí si na třetím ročníku Lormolympiády vybojoval Milan Koklar, člen OO SONS České Budějovice. Celkem sedm zlatých vyhrál ve všech atletických disciplínách - běhu na 50 metrů s trasérem, hodu diskem, granátem a oštěpem, vrhu koulí, skoku do dálky z místa a konečně ve vytrvalostním běhu s trasérem. Tyflokabinet gratuluje k dosažení mimořádného úspěchu.




	Josef Zeman


	narodil se 14. 10. 1867 a zemřel 12. 3. 1961
	

Ústřední inspektor ministerstva školství a národní osvěty a zakladatel prvního českého slepeckého muzea v Praze.

Narodil se ve Smiřicích jako syn řemeslníka. Do OŠ chodil v místě bydliště. Po dvouletém pobytu na měšťanské škole v Broumově se dostal na jeden rok do reálky v Hradci Králové a odtud do královéhradeckého učitelského ústavu.
Po jeho absolvování nastoupil první učitelské místo do OŠ v Náchodě (1887). Již v této době se začal, i když ne soustavně, zajímat o problematiku postižených dětí. Ještě více ho lákala historie. Za své učitelské praxe se setkával s problematikou dětí opuštěných i mentálně postižených. Přiklonil se ke skupině učitelů, kteří považovali za nezbytné soustavné sebevzdělávání. Jeho přičiněním organizuje náchodská univerzita přednášky pro učitele. Zajímali ho otázky hygieny vyučování i otázky pedopatologické. Zúčastnil se tzv. čádových sjezdů pro výzkum dítěte.
Vstoupil do Spolku proti tuberkulóze, kde byl jednatelem a kde se stal jedním z redaktorů časopisu Pedagogické rozhledy.
V roce 1903 vykonal studijní cestu po Evropě.
Po dvaadvaceti letech přešel do Chotěboře do zvláštní školy. V roce 1909 byl ustanoven okresním školním inspektorem. V Chotěboři založil okresní úřad školský.
Po první světové válce byl povolán na ministerstvo školství, kde se stal prvním inspektorem speciálních škol a ústavů. Charakteristickým rysem tohoto období byl enormní zájem o výchovu a vzdělávání nevidomých z nejširších hledisek. Tehdy vznikly jeho tři tyflopedické práce: Poznámky k psychologii slepců (1923); Hlavu vzhůru (1925); Svět nevidomých (1930).
Jako předseda spolku ČST se stal iniciátorem a organizátorem První světové výstavy slepeckého tisku, konané v Praze v roce 1935. Byl neúnavným propagátorem plánu na zřízení slepeckého muzea. V roce 1921 založil Společnost slepeckého muzea. Na Pohořelci byla stálá výstava běžných učebních pomůcek, na kterou přispěl dary od Stanislava Stejskala a svými předměty i knihami pojednávajícími o slepectví. K jeho sbírce se připojilo i vedení hradčanského ústavu. Samostatné muzeum vzniklo v místnostech v Krakovské ulici č. 21 v roce 1947. Zeman byl však v této době těžce nemocen. Brzy se však sbírky začaly ztrácet a až dosud neúplně organizované muzeum zaniklo. Stal se předsedou spolku ČST. V oddělení DTI TMB lze spatřit několik zachráněných tyflofaktů ze Světové výstavy slepeckého tisku. Několik Zemanových rukopisných poznámek a článků v rukopisech má ve svých knižních fondech soukromá knihovna.
Dostal se do rozporu s prof. J. Deylem, který se bránil rozšiřování školy a vyučování ve více třídách při svém ústavu. Deyl vycházel z názoru na význam vzdělání nevidomých a ze subjektivistického tvrzení, že slepec je tím nešťastnější, čím je vzdělanější. Toto stanovisko nezastával ani jako první, ani sám. V praxi se uplatňovalo v několika ústavech i na konferencích.
Zeman ve svém pedopatologickém slovníčku byl veden snahou po jednotě terminologické a snahou získat informace o významných osobnostech ve speciální pedagogice, které scházely.
Mimořádně cenné jsou jeho vlastní písemné práce i sborníky, které redigoval. Z těch větších prací to jsou: Dějiny péče o mládež s vadami zraku (1922); Sborník prací Otci slepých (1923); Otázky slepecké výchovy (1923); Péče o dítě abnormální (1926); Hlavu vzhůru (1926); Svět nevidomých (1930); Kultura slepců (1935). Z drobnějších prací otištěných v odborných časopisech to jsou tyflopedická témata: historie, psychologie, statistika, organizace škol, hluchoslepí aj. Z pozůstalosti se dochovalo několik neuveřejněných rukopisů. Je zde např. nedokončený rukopis práce Výchova nevidomých aj.
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon

	Česká lukostřelba nevidomých
	

V zahraničí se střílí metodou, kdy je nevidomý zcela odkázán na pomoc vidícího. Jiří Mojžíšek vyvinul metodu míření, díky které je schopen zcela samostatně realizovat střelbu bez pomoci vidícího a mířit zároveň přesněji.
Zajímavou metodou pro nevidomé lukostřelce je nová metoda míření, která byla vyvinuta a prakticky ověřena v České republice, a která by mohla přispět k rozšíření zájmu nevidomých o lukostřelbu.
Její princip spočívá v přímém spojení dolního okraje terčovnice s velmi jednoduchými mířidly na luku střelce nylonovým vláknem. Skutečnost, že mířidla jsou součástí luku, poskytuje nevidomému střelci velkou volnost pohybu celého těla, takže způsob míření se výrazně přibližuje míření lukostřelců vidících. Mířidla jsou konstruována tak, že při konkrétním míření střelec využívá citlivosti konečků prstů stejně jako při čtení braillova písma. Funkce napnutého vlákna neusnadňuje mechanicky vlastní míření, ale je obdobou užití kamery nebo zařízení pro vysílání elektromagnetického nebo světelného signálu mezi střelcem a terčem. Samozřejmě s nesrovnatelně nižšími finančními náklady. Mechanické spojení luku a terče využívá vlastně podobného principu, jaký se užívá běžně v atletice při spojení běžce a jeho traséra.
Po přibližné devítiměsíční zkušenosti dává tato metoda velmi slibné výsledky. Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na e-mailovou adresu: mojza@quick.cz. Předpokládá se komunikace v jazyce českém nebo v jednoduché angličtině.
zdroj: internet - blindarchery



Pro zdraví - jablko

Jablka neobsahují téměř bílkoviny, avšak mnoho vody, málo sacharidů a nevýznamné množství mastných kyselin ve slupce, zato bohatství vitaminů a stopových prvků. Při růstu se ve vysoké koncentraci v plodu ukládá vitamin C. Jablko také obsahuje 30% pektinu, účinné vlákniny a sůl kyseliny vinné.
Pro tyto látky jsou léčivé účinky jablek následující. Snižují krevní tlak a hladinu cholesterolu a krevních tuků. Posilují imunitní systém, srdce a krevní oběh. Stabilizují hladinu cukru v krvi a posilují cévy, především slabé žíly. Čistí střeva a posilují dásně. Dvě jablka denně snědená v syrovém stavu nebo míchaná, např. v müsli, jsou nejlepším přítelem našeho metabolismu. Patří k nejlepším omlazovacím kúrám. Slupka a dužiny, které v ovoci chrání substanci jádra, rozvíjejí v lidském organismu ochranné a léčivé síly. Obzvláště bohatá na živiny je slupka jablka, obsahuje mj. hodnotné nenasycené mastné kyseliny, hořčík, karoteny a železo. Jablka sama jsou bohatá na draslík, jenž je nezbytný pro hospodaření s vodou, pro přenos nervových podnětů, funkci ledvin a činnost svalů.
Jablka bychom měli skladovat v chladu a konzumovat nejlépe syrová. Při tepelné úpravě, např. pečením, se ztrácí až 70% cenného vitaminu C.
Recept pro zdraví - Jablečný jogurt:
Potřebujeme 4 jablka, 2 kelímky bílého jogurtu, 2 lžičky rozinek a 2 lžičky pomerančové šťávy.
Z neoloupaných a dobře omytých jablek vyřízneme jadřince a dužinu pokrájíme na malé kostičky. Promícháme s jogurtem, dobře opranými rozinkami a pomerančovou šťávou.
Pokud Vás "honí mlsná", dopřejte si dobré, sladké a šťavnaté jablíčko!

zdroj: internet - zdraví


Báseň
Říjen
	
	Ospalou krajinou
povzdechy ovinou
	marnosti marností.

	Soumrak zní nadále
	zhasíná po škále
	blíž snům se oprostí.
zdroj: internet - liter

	Pranostiky


	   říjen - Na jednom konci ještě hřeje a na druhém již mrazí.
	  1. 10. - Svatý Remigius zavádí mrazíky.
	  5. 10. - Na svatého Placida slunce ohně nevydá.
15. 10. - Svatá Terezie z rosičky nadělává perličky.
21. 10. - Svatá Voršila zimu posílá.
28. 10. - Na Šimona a Judy - ráno kamenem nerozrazíš hrudy.
zdroj: internet - pranostiky


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

