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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Vzkazy, inzerce
·	Rudolf Tyl
·	Apríl
·	Duben - báseň a pranostiky


DUBEN 2013


Kalendář akcí

	Arteterapie


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

	Jarní shromáždění OO SONS ČR


10. 4. v Písku od 14.00 v Centru zdravotně postižených
16. 4. v Č. Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu
17. 4. v Táboře od 14.00 v zasedačce městského úřadu
19. 4. v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla
25. 4. v Č. Krumlově od 9.00 v restauraci U Rybníka (Na Hrázi)
25. 4. v Strakonicích od 8.30 - Stavbařů 213
Zatím nebylo stanoveno datum shromáždění v Prachaticích.

	Posezení u kávy


Každé úterý od 14.00 hodin se v klubovně Tyflokabinetu koná posezení u kávy.

	Výlet


Na pondělí 22. dubna připravujeme akci ze série výletů a procházek pro slabozraké a nevidomé.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

	Přednáška na téma 12 znamení horoskopu


V úterý 9. dubna od 14.00 hodin se v klubovně Tyflokabinetu uskuteční přednáška na téma 12 znamení horoskopu. Jste srdečně zváni.

	Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma


Ve úterý 14. května se v klubovně Tyflokabinetu pořádá krajské kolo soutěže ve čtení a psaní Braillova písma.
Redakce časopisu pro zrakově postižené Zora ve spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS, krajskými TyfloCentry a Výrobním družstvem nevidomých Spektra vyhlašuje v roce 2013 pro zrakově postižené tyto soutěže: ve čtení Braillova písma, v psaní na Pichtově psacím stroji, v psaní na Pražské tabulce, v psaní na počítačové klávesnici a ve čtení, psaní a korektuře textu na Easylinku.
Jednotlivé soutěže jsou postupové. V dubnu až v červnu proběhnou krajská kola, z nichž vítězové v jednotlivých disciplínách budou postupovat do celostátního finále, které bude doplněno do 20 účastníků v každé disciplíně, a to podle dosažených výsledků. Finále se uskuteční v říjnu v Praze.
Přihlášku obdržíte přímo v Tyflokabinetu nebo na našem webu.

	Setkání držitelů vodicích psů - příspěvek


Na setkání držitelů vodicích psů dne 4. dubna přijedou cvičitelé ze Školy pro výcvik vodicích psů pana Milana Dvořáka, kteří s námi procvičí základní poslušnost našich čtyřnohých průvodců a s každou dvojicí projdou překážkovou dráhu.
Na setkání se všemi se za KDVP těší Petra Šulcová

	Filmové odpoledne


Dne 15. dubna od 15.30 hodin opět pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Přijďte se seznámit se zvukovým komentovaným filmem. Těšíme se na Vaši účast, název filmu si necháváme jako překvapení.


Vzkazy, inzerce

	Hledám přítele do 39 let se zájmem o zdravý životní styl. Jsem nevidomá s vadou sluchu. Ráda čtu nebo poslouchám knížky, jezdím na výlety a chodím do přírody. Kontakt dvorjar@volny.cz


	Zájemcům o cyklistiku nabízíme na jarní a letní sezónu k zapůjčení dvoukolo. Pro informace kontaktujte Tyflokabinet.


	Nabízíme doučování dětí školou povinných, zejména angličtinu. Pro informace kontaktujte Tyflokabinet.











	Rudolf Tyl

 (16. 4. 1906 - 12. 10. 1985)


úředník ministerstva vnitra a organizátor společenských organizací invalidů

Narodil se v Poličce. Měl právnické vzdělání. Koncem druhé světové války byl vězněn v Terezíně a po vážné infekční chorobě se objevily těžké problémy se zrakem. Do několika roků ztratil zrak úplně. Své zaměstnání na ministerstvu vnitra byl nucen opustit.
Do problematiky života nevidomých lidí vnikl rychle a jako bývalý zaměstnanec ministerstva vnitra měl své zkušenosti. Pravděpodobně samo ministerstvo mělo zájem na realizaci fúze malých spolků do větších celků, aby tak byla snadněji zajištěna vedoucí úloha KSČ, a proto Tylovi doporučilo práci mezi zdravotně postiženými lidmi. Potom v letech 1950 - 1962 vykonával funkci předsedy ústředního výboru Svazu invalidů. Ujal se úkolu tzv. sjednotit všechny zdravotně postižené, což později přineslo do slepeckého hnutí množství problémů. Všechny slepecké spolky již byly včleněny do Ústřední jednoty invalidů. Svaz invalidů se jako součást tzv. Národní fronty stal pákou KSČ a politická práce byla postupně povýšena nad zájmovou spolkovou činnost. Pod tlakem členů se později pozvolna přece jenom zájmová činnost dostávala na přední místo.
Postupem roků se ve většině nevidomých členů Svazu invalidů zakořenilo vědomí, že je třeba jakési jednoty, nějaké „střechy nad hlavou“. Tato ideologická deformace, podporovaná vyvolenými (nikoliv tajně zvolenými) funkcionáři, měla potom vliv na neúspěch samostatného Svazu nevidomých vzniklého v roce 1969 a vlastně byla příčinou taktizování při spojování obou samostatných slepeckých organizací i v roce 1996. Nevidomé občany ovládl maximalismus a ideologické smíření.
Rudolf Tyl dobře splnil svůj úkol, který mu uložila KSČ, ale na dlouhá desetiletí poškodil důvěru nevidomých v sama sebe. Vždyť ve Svazu invalidů rozhodovali političtí tajemníci. Nevidomí členové si během několika desetiletí museli zvyknout na to, že za ně rozhodují jiní, mezi nimi i nevidomí kariéristé. Rovněž pokus se založením České unie nevidomých a slabozrakých v roce 1990 byl, jak se nakonec ukázalo, jen snahou o zviditelnění některých funkcionářů, kteří měli pocit, že ve Svazu invalidů nebyli voleni

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



Apríl

Apríl je označení pro první dubnový den, 1. duben. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serióznosti a vypustit tzv. kachnu resp. hoax. Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na veselejší jaro. V některých případech se apríl koná současně i 30. dubna, ale tento den již není tolik rozšířen.
Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První písemná zmínka o aprílu je na území Česka z roku 1690 a zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy a podobně.

zdroj: internet - wikipedie


Báseň
Duben

Letmo, snad pro kvítí,
slunce vzruch rozsvítí
a zas hned pomine.

V rozmaru pro radost
jakoby nemá dost,
v okamžik je jiné.


Pranostiky

	Aprílové počasí jsou časy a nečasy.

Dubnový čas je jak panský kvas.
Dubnový sníh rodí trávu.
Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.
Svatá Ida (13. 4.), ta dne přidá.
O svatém Anselmě (20. 4.) semeno do země.
Při svatém Vojtěchu (23. 4.) dělává trn květem útěchu.

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

