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PAPRSEK


INFORMAČNÍ BULLETIN TYFLOKABINETU
ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.p.s.

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Marko Vágner
·	Nevšední pomocník slepého psa
·	Masopust
·	Únor - báseň a pranostiky



ÚNOR 2013

Kalendář akcí


Arteterapie

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



Filmové odpoledne

Dne 11. 2. 2013 od 15.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Přijďte se seznámit se zvukovým komentovaným filmem. Název filmu si necháváme jako překvapení.



Posezení s kytarou

Dne 25. 2. 2013 od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu posezení s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat lidové a country písničky.



Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

V současné době je zpracováván jihočeský “Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením”, jehož základním cílem je vymezit kroky krajské samosprávy směrem k řešení problémů občanů se zdravotním postižením ve většině významných oblastí života na léta 2013 až 2016. Při přípravě plánu je třeba vedle řady informačních zdrojů vycházet ze zkušeností lidí se zdravotním postižením specifických pro jejich osobní situaci, místo bydliště, věk, pohlaví apod. Je proto žádoucí, aby se k plánu vyjádřilo pokud možno co nejširší spektrum lidí se zdravotním postižením, popřípadě jejich zákonných zástupců. Zapojit se do plánování lze tím způsobem, že připravený koncept plánu je možno připomínkovat během března 2013. Více informací o tom, jakým způsobem se do procesu plánování zapojit, naleznete na internetové stránce www.krajprovsechny.socius.cz.



Na měsíc březen pro Vás připravujeme přednášku o horoskopech. Bližší informace najdete v příštím vydání bulletinu.


	Marko Vágner


narozen 5. 2. 1932

český tyfloped

Narodil se v Praze. Vzdělání ukončil maturitou na pedagogickém gymnáziu s kvalifikací učitele pro první stupeň základní školy.
Povinně na tzv. umístěnku nastoupil do pohraničí. Po 19 letech se vrátil do Prahy a nastoupil do funkce vychovatele a později ředitele domova mládeže. Vystudoval na PF UK obor chemii-přírodopis a tyflopedii. Důvodem tohoto studia byla okolnost, že polovina žáků v domově mládeže byla zrakově a sluchově postižená. V roce 1978 přešel do základní školy pro nevidomé v Praze na Hradčanech jako učitel, později jako zástupce ředitele.
Manuální zručnost a získané zkušenosti s výchovou těžce zrakově postižených dětí byly předpokladem další jeho činnosti. Byly to recenze učebnic přírodopisu, autorství učebnice chemie, zprvu recenze reliéfních zeměpisných map pro nevidomé žáky, později autorství politických a vrstevnicových map i reliéfní globusy. Oficiální výroba se přes kladné ocenění odborníky pro velmi vysoké finanční náklady nerealizovala. Obdobný osud potkal magnetické tabule pro výuku vzorců a chemických rovnic.
Soukromým podnikatelem byl požádán o pomoc při dokončení Malého atlasu ČR, kde je uveden jako hlavní poradce. V tomto atlasu je unikátem skupina map, která ukazuje územní změny ve všech politických obdobích existence Československé - České republiky. Jeho nejhodnotnějším dílem je třídílný atlas světa pro nevidomé žáky. Je to první dílo tohoto druhu, které vytvořil český autor ve spolupráci s pražskou slepeckou tiskárnou. Vágnerovy práce jsou kladně hodnoceny i v zahraničí.
Velkou zásluhu má na vybudování rozsáhlého depozitu sbírek historicky cenných učebních pomůcek pro nevidomé žáky. Věnoval se i jejich rekonstrukci a tematickému uspořádání. Vedení školy pomýšlí na vybudování koutku tradic či slepeckého muzea.

	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal




Nevšední pomocník slepého psa

Když se u osmiletého psa jménem Terfel naplno rozvinul šedý zákal, zdálo se, že aktivní život pro něj skončil. Slepé zvíře neustále naráželo do překážek, a tak ho jeho majitelka raději držela doma. Jednou ale vzala domů zatoulanou kočku, která se s Terfelem spřátelila a sama od sebe ho jako jeho průvodce začala vodit po zahradě.
Majitelka psa Judy Godfrey-Brownová z waleského Holyheadu si s Terfelem nevěděla rady. Trápil se a byl neustále smutný. Zaběhlá kočka, kterou pojmenovala velšsky jako Pwdidat, se jí dnes jeví skoro jako zázrak.
„Vypadalo to, jako by Pwdidat pomocí nějakého zvířecího šestého smyslu poznala, že Terfel je slepý. Začala ho vodit po domě i po zahradě, používala k tomu hlavně tlapky. Dnes už to jsou nerozluční přátelé, dokonce spolu spí.“, řekla serveru MailOnline majitelka obou zvířat.
Šedý zákal se může u psa projevit z několika důvodů. Vzniká jako vrozené onemocnění, způsobit ho ale může i zánět oka, trauma, onemocnění cukrovkou a existuje také senilní forma zákalu. Nejlepší možnou léčbou tohoto onemocnění je pak operace.

	zdroj: internet - zpravodaj




Masopust

Možná v tom máte taky trochu zmatek - kdy se vlastně ten masopust slaví a co to je za svátek. V minulosti se slavilo všude ve stejný čas, nyní se všelijaké masopustní obchůzky, reje a veselice slaví dva víkendy po sobě.
Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři dny, jímž toto období končí. Na Moravě se označuje jako fašank, fašinek nebo ostatky. V roce 2013 připadá termín masopustního úterý na 12. února.
Nejde o církevní svátek, ale byl zařazen do církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Tučný čtvrtek
U nás se masopust slaví tři dny. Přípravou býval "tučný" čtvrtek před masopustní nedělí s pestrým jídelníčkem včetně masa - původně se jedlo hovězí, jehněčí a zvěřina, od 19. století nastoupila obliba zabijaček a tradiční vepřové pečeně s knedlíky a zelím, zapíjené pivem. V té době se také začala za masopustní jídlo považovat pečená husa. Panovalo výše uvedené přesvědčení, že na tučný čtvrtek musí člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl při síle celý rok.
Taneční neděle
Hlavní zábava začínala v neděli. Po bohatém obědě se všichni chystali na taneční zábavu, která se často protáhla až do rána. V každém kraji si lidé vymysleli jiné názvy a jiné zvyklosti. V Praze vznikly v 18. století masopustní plesy zvané reduty, určené pro bohatší vrstvy.
Maškarní úterý
Vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy se pořádaly průvody maškar nebo hrály žákovské divadelní hry. Nejoblíbenějším námětem byl soud s opilcem Bakchusem.

	zdroj: internet - idnes



Báseň
Únor

Ledová pohádka
začíná být vratká,
je slyšet praskání.

Tající obleva
k jaru dny zasévá,
zimní čas odzvání.


Pranostiky

Únor - zimy úmor.
Únor bílý - pole sílí.
Únor vždy spustí.
Únor zimě nakonec odporuje.
Na svatého Blažeje (3. 2.) pije skřivan z koleje.
Svatá Veronika (4. 2.) seká ledy z rybníka.
O svatém Šimoně (18. 2.) schází sníh se stráně.

zdroj: internet - liter, 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

