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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:


·	Kalendář akcí
·	Václav Malý
·	Historie vzdělávání
·	Spánek u nevidomých
·	Báseň a pranostiky


LEDEN 2014
Kalendář akcí

·	Arteterapie
V lednu pro zájemce pořádáme arteterapii - léčbu umění nevidomých a slabozrakých - kontaktujte nás na tel. 608 492 764, termín dle domluvy.

·	Posezení u kávy
Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne

V pondělí 13. ledna 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.

·	Hudební odpoledne s kytarou
V úterý 28. ledna pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat nejen lidové a country písničky.


Ohlédnutí se za akcemi v měsíci prosinci

Dne 3. prosince se konala umělecká dílna - tvorba Vánočních svícnů. Děkujeme všem našim uživatelům za vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry.

Dne 9. prosince jsme pořádali hudební pořad, kdy nám k poslechu i tanci přišli zazpívat pan Mgr. Ludvík Petr a paní Mgr. Petra Adamčíková.

Dne 16. prosince se konalo filmové odpoledne.

Dne 17. prosince se uskutečnilo hudební odpoledne, poslechli jsme si vánoční koledy.


Dobrý nápad: Nemůžete či nemáte čas dojít si ke kadeřníkovi? Máme pro Vás informaci o mobilním kadeřnictví, kde si s Vámi domluví čas, místo a styl provedení úkonu dle Vašich požadavků. Dojíždějí i do okolí Českých Budějovic za jednorázový poplatek 100,- Kč. Pro seniory, rodiny a držitele průkazů ZTP a ZTP/P neúčtují dopravu. V případě zájmu můžete telefonovat na čísla 604 438 472 a 606 783 614. Nabízejí také službu přepravy osob.
Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

Václav Malý

učitel v Klarově ústavu pro nevidomé v Praze

V roce 1873 adaptoval Braillovu francouzskou bodovou abecedu na český jazyk. Ze tří návrhů (Novák, Schwarz) byl nejúspěšnější. První rekodifikace byla potom provedena v roce 1922, druhá, velice závažná, v roce 1995.
V roce 1886 zkonstruoval kovovou dvoulistovou šablonu pro psaní tímto písmem. Pomůcka se velmi rychle rozšířila do celého světa pod označením Pražská tabulka, i když ji zpočátku vyráběla jedna vídeňská firma. Postupně vznikly její nejrůznější varianty. Byly to různé velikosti a možnost oboustranného zápisu.
Jeho pomůcka je syntézou do té doby známých šablon. Charakterizuje ji v horním plátu vyříznutý obdélník opatřený šesti polokulatými výřezy, na spodním plátu řada důlků, které zaručují přesné rozměry písma i stejné tvary bodů.
Sestrojil také slévačskou formu pro odlévání písmen Kleinovy propichované latinky.

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



	Historie vzdělávání nevidomých a slabozrakých


	V době středověku bylo jediným možným vzděláním, kterého se mohlo osobám s těžšími vadami zraku dostat, v oblasti hudby. V této době zajišťovala péči o zrakově postižené a nevidomé pouze církev a její pomáhající řády. Roku 1350 v Itálii navazují na starověkou tradici vzdělávání nevidomých a vzniklo tzv. Benátské bratrstvo Schola Coecorum, jehož členy byli i nevidomí. Je to první známé organizované seskupení nevidomých v Evropě. V šestnáctém století se začínají objevovat první pokusy přesvědčit veřejnost o tom, že by bylo dobré nevidomé vzdělávat organizovaně. Dokladem toho je spis „De subtilitate“ italského lékaře a matematika G. Cardana, ve kterém píše o možnostech výchovy a vzdělávání nevidomých. Prvním doloženým vzdělávacím střediskem pro nevidomé v Evropě byla „Akademie slepých hudebníků a básníků“, založená v Palermu roku 1661. Tato akademie však byla přístupná pouze nevidomým z těch bohatších rodin. To znamenalo, že si stejně jako ve středověku mohli nevidomí a těžce zrakově postižení z chudších poměrů vydělávat na živobytí většinou jen žebrotou.
Změna nastala až v roce 1784, kdy vznikají v Paříži první výchovné a vzdělávací ústavy pro nevidomé. Průkopníkem v této oblasti byl Valentin Haüy, první učitel a vychovatel nevidomých. Počátky výchovy předškolních dětí položili v Drážďanech, kde byla roku 1802 založena první mateřská škola pro nevidomé na světě. V té době bohužel stále ještě převládal názor, že vzdělání nevidomému škodí, protože si více uvědomuje svoji těžkou situaci.

	zdroj: internet - tyflonet



Spánek u nevidomých

Naše biologické hodiny jsou řízeny mimo jiné denním světlem. Na jeho intenzitě, množství a době, po kterou jsme mu vystaveni, závisí i kvalita našeho spánku. Proto nás může napadnout otázka ohledně řízení spánku u slepých lidí. Pro mnoho nevidomých může spánek skutečně představovat velký problém.
Spánek je regulován světlem, za normálních okolností jsou naše biologické hodiny nastaveny na určitou rychlost. Ranní svítání představuje pro náš organismus signál, který přirozený biorytmus udržuje v chodu.
Rozhozené biologické hodiny - U slepých lidí ale biologické hodiny nedostávají z vnějšku žádnou zpětnou vazbu. Hodiny se tedy v průběhu dne postupně zpomalují. Což znamená, že tito lidé chodí každý den spát o něco později a také o něco později vstávají. Po určité době už nemohou spát v noci, ale potřebovali by spát v průběhu dne. A po několika dnech je situace opět jiná a spánek přichází v noci tak jako u zdravých lidí.
Nespavost u nevidomých - Mnoho nevidomých proto trápí poruchy spánku. Nejde ale o klasickou nespavost, příčinu této poruchy je třeba hledat v tom, že se biologické hodiny nedokážou nařídit podle skutečného času a jedinec se tak pohybuje v jakémsi vlastním časovém pásmu, které ale vůbec neodpovídá skutečnosti.
Proč nespím jako ostatní? - V 70. letech se tímto problémem zabýval Dr. Stevenson, nevidomý postgraduální student psychologie na Stanfordské univerzitě. Trápilo ho, že na rozdíl od svých spolužáků měl se spánkem velké obtíže. Dr. Stevensona zajímalo, proč mívá často problém s ranním vstáváním a proč ho čas od času přepadají naléhavé ataky spánku, kterým se jen těžko může ubránit.
Dozvěděl se, že spánkový cyklus slepých zvířat se odchyloval od cyklu zdravých zvířat. Bylo prokázáno, že v nepřítomnosti světla se cirkadiánní rytmus prodlouží na 24,9 hodiny, rytmus spánek - bdění se tedy odlišuje od denního rytmu téměř o hodinu.
Pomůže melatonin? Naděje na řešení poruch spánku u nevidomých jsou vkládány v hormon melatonin, který může posloužit k úpravě spánkového rytmu i u lidí pracujících na směny a u cestujících, kteří překonali několik časových pásem a mají problémy vyrovnat se změnou místního času.

zdroj: www.endokrinni-system.cz
Báseň

Leden

Zamrzlá vločka sněhová
dál třpytí se a vznáší,
rampouchů spleť a tichá nálada
do zimy spánku se vnáší.

Z kaluže zrcadlem stínů
obloha temná plna třpytivých hvězd
vstupuje do duše lidí
všude, kde tajemství jest.

A ticho, ani slova, jen mrazivý klid.

zdroj: Ivo Krásnohradecký


Pranostiky

	Na svatého Marasta na rybnících ledu spousta
	Svatá Otýlie pole, louky sněhem kryje.

Čím leden jasnější, tím mrazivější.
Leden je počátkem roku, ale vrcholem zimy.
V lednu slunce svítí na mráz.
O svaté Baziliši (9. 1.) zima všudy čiší.
Fabiánky (20. 1.) - zimní radovánky.
Na svatého Pavla obrácení (25. 1.) medvěd obrací se na druhý bok.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Zdarma našim čtenářům 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


