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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Jana Vachulová
·	Stavění májky
·	Květen - báseň a pranostiky




KVĚTEN 2013

Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Posezení u kávy

Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne

V pondělí 6. května od 15.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Přijďte se seznámit se zvukovým komentovaným filmem. Těšíme se na Vaši účast, název filmu si opět necháváme jako překvapení.

	Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma

V úterý 14. května od 15.00 hodin se v klubovně Tyflokabinetu pořádá krajská soutěž ve čtení a psaní Braillova písma.

	Výlet

Na pondělí 20. května připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny slabozraké a nevidomé.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

	Hudební odpoledne s kytarou

V úterý 21. května pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat nejen lidové a country písničky.

	Umělecká dílna - malování na kameny

V pondělí 27. května od 14.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další jarní dílnu. Tentokrát budete mít možnost vyzkoušet si techniku malování na kameny. Tématem jsou Ještěrky, žáby a jejich přátelé.


Ohlédnutí se za akcemi v měsíci dubnu

Dne 22. dubna jsme uspořádali výlet do Třeboně. Po komentované prohlídce historických památek v centru města jsme při procházce parkem absolvovali přednášku o hendikepovaných zvířatech. Seznámili jsme se se slepou volavkou Anežkou a slepou sovou Kája, které mají svůj domov v třeboňské záchranné stanici pro ohrožená zvířata. K dispozici pro osahání jsme měli mnoho druhů ptačího peří, preparovaných ptačích křídel, pařátů a také dřevěné makety některých druhů sov.

Dne 9. dubna jsme v rámci aktivizační činnosti uspořádali odbornou přednášku na téma 12 znamení horoskopu.

Dne 8. dubna se konala Umělecká dílna na téma Decoupage, které jsme se podrobně věnovali v březnovém čísle našeho bulletinu Paprsek. Děkujeme všem našim uživatelům za vytvoření nádherné a tvůrčí atmosféry.

Dne 5. dubna se v Tyflokabinetu konalo pravidelné čtvrteční setkání Klubu držitelů vodicích psů. Pozvání klubu přijali zástupci Školy pro výcvik vodicích psů pana Milana Dvořáka. Před Tyflokabinetem byla postavena zkušební trasa s překážkami.


Na červen připravujeme

Hudební odpoledne
Uměleckou dílnu
Výlet pro nevidomé a slabozraké 
Pravidelná posezení u kávy
Filmové odpoledne s komentovaným filmem
Literární večer
Arteterapii


	Informace OO SONS Prachatice


Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s., Prachatice pořádá v termínu 10. - 16. 8. 2013 rekondiční pobyt ve WELLNESS RELAX AREÁLU HNAČOV. Cena pobytu je 3.100,- Kč. Přihlášky a informace podá paní Jitka Sojková-Machoňová, Husova 78, Prachatice (masérna), tel. 606 954 865, 388 319 954




Slavné osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. J. Smýkala

	Jana Vachulová (3. 5. 1959)

česká tyflopedka a pracovnice poradny pro rodiče nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného věku

Narodila se v Praze, kde také absolvovala ZŠ i středoškolské studium. Pokračovala ve studiu speciální pedagogiky na PF UK v Praze, které zakončila v roce 1982 diplomovou prací: Pojmy a představy nevidomých dětí školního věku. Pro vynikající studijní úspěchy a novátorský obsah diplomové práce jí děkanát udělil akademický titul PhDr.
Již jako studentka projevila mimořádný odborný zájem o společenskou úlohu těžce zrakově postižených dětí hledáním speciálně pedagogických principů, jak tento úkol nejlépe plnit.
Od roku 1979 vedla v ZŠ pro nevidomé žáky v Praze na Hradčanech zájmový kroužek dětí, kam také po dokončení studií nastoupila jako učitelka I. stupně. Po mateřské dovolené přijala v roce 1990 místo v nově vzniklé tyflopedické poradně pro rodiče nevidomých dětí raného věku, jejímž zřizovatelem byla ČUNS. V rámci týmu cestujících poradkyň je její specializací integrace dětí s těžkým zrakovým postižením do běžných škol. Je přesvědčena, že většině nevidomých dětí prospěje vzdělávání společně s vidomými spolužáky v místě bydliště. Ve spolupráci se svým manželem se specializuje na problematiku vnímání prostoru a tvorbě tyflografiky.
V letech 1997-2002 byla předsedkyní občanského sdružení Společnost pro ranou péči.
V rámci programu Hilton-Perkins absolvovala v roce 1993 měsíční studijní pobyt v USA v oboru integrace. Své zkušenosti sděluje v přednáškách a občasným hostováním v rozhlase.
Zúčastňuje se mezinárodních workshopů s tematikou hmatových knih a ilustrací pro nevidomé děti. Je členkou mezinárodní organizace pedagogů zabývajících se výchovou osob se zrakovým postižením ICEVI, pravidelně se zúčastňuje mezinárodních konferencí s touto tematikou, přispívá do odborného tisku (Informatorium 3-8, Výchovné poradenství) a publikuje ve sbornících (Kontrapunkty integrace - UK Praha) možnosti rané intervence.
Společně se svým manželem a spolupracovníky v roce 1987 vydala studii Hry pro těžce zrakově postižené děti, v roce 1995 vyšlo reliéfní leporelo O dvou princích a v roce 1997 byla spoluautorkou sborníku Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Věnuje se popularizaci problematiky osob s postižením zraku prostřednictvím přednášek pro studenty různých škol (externě vyučuje již mnoho let na VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou a na JABOKu).
Každoročně buď vede absolventské a diplomové práce nebo je jejich oponentem (PF UK, ETF, JABOK, VOŠ, UMPRUM).
Na svém kmenovém pracovišti - Středisku rané péče v Praze, které je fakultním pracovištěm PF UK, je garantem studentských praxí. Je také garantem rekvalifikačního kurzu „Poradce rané péče“, který je akreditován MŠMT.

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




Stavění májky

Mezi další jarní zvyky a tradice patří i stavění májky. K vytvoření májky se používá nejčastěji smrk, borovice nebo bříza. Strom je zbaven větví a kůry a jen horní část se ponechá s větvemi. Vršek májky je ozdoben věncem a stuhami. Májka se staví v noci na 1. května na návsi. Dříve stavěli mládenci také májku u domů svobodných dívek.
Důležité bylo ale také májku uhlídat. Často totiž o májky usilovali přespolní, a tak se na návsi držela stráž. Pokácená nebo odnesená májka představovala pro danou vesnici skutečnou ostudu. Konec měsíce května byl spojen s kácením májky a jarní veselicí.

zdroj: internet - zvyky a tradice



Báseň

Květen

Okvětí zavoní bělavou jabloní,
v závoj je posetá.

S větrem, v té kulise, do krajů vznáší se,
za obzor zalétá.

Paprsky letící, nesoucí pozdravy,
ztrácí se nevinně v obrazu květů.



Pranostiky

Radoslava v máji přináší slunce v nůši, které Zikmund skryl.
Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.
Májová kapka platí za dukát.
Májové mléko je léčivé.
Sníh v máji - hodně trávy.
Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.
Déšť, jejž Mamert, Pankrác, Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.
Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
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