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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

·	Otázky a odpovědi
·	Kalendář akcí
·	Jaroslav Had
·	Zajímavosti z regionu
·	Báseň a pranostiky

DUBEN 2014
Otázky a odpovědi

Co je to sociální rehabilitace a jak mi může pomoci?

V Tyflokabinetu Vás můžeme naučit:
- obsluhu kompenzačních pomůcek včetně počítačů pro nevidomé i slabozraké
- psaní na klávesnici počítače pro nevidomé i slabozraké
- obsluhu běžných zařízení, spotřebičů, péči o domácnost
- samostatný pohyb a orientaci doma i venku
- dovednosti potřebné k úředním úkonům a také nácvik podpisu
- jak napsat životopis a žádat o práci
- jak využívat dopravní prostředky

Sociální rehabilitace pomáhá lidem v době, kdy je celá společnost závislá na informačních technologiích. Osobám, které mají zrakové postižení, tak vzniká velké nebezpečí v podobě ztíženého přístupu k informacím a vzdělání. Díky moderním technologiím jsme na každém kroku obklopeni obrazovkami a displeji. Prostřednictvím naší sociální služby mají nevidomí a slabozrací šanci tuto bariéru překonat a aktivně využívat vše, co naše informační doba nabízí. I nevidomý člověk dokáže ovládat osobní počítač a pracovat s Internetem. Může si vyhledávat informace na webových stránkách, posílat e-maily nebo studovat. Naším úkolem je takového člověka naučit využívat speciální kompenzační pomůcky, které nahradí jeho zrak. Při práci s počítačem, který je vybaven hlasovým výstupem, není ani nutno zapínat monitor, protože vše, co by zdravé oko na monitoru vidělo, počítač svému uživateli přečte lidským hlasem nebo zobrazí ve hmatové podobě na elektronickém braillském řádku.


Kalendář akcí

·	Arteterapie
V dubnu pořádáme pro zájemce 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.

·	Výlet
Ve čtvrtek 24. dubna připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny slabozraké a nevidomé. Tentokrát se vydáme do Holašovic.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.
	Filmové odpoledne

V pondělí 7. dubna od 16.00 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.

	Umělecká dílna v Tyflokabinetu

V pondělí 14. dubna od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit velikonoční přání.

·	Hudební odpoledne s kytarou
V úterý 22. dubna pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naší skupinou Tyfloband.


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	Jaroslav Had (4. 3. 1902 - 15. 12. 1987)


Narodil se v Mlýnech u Tábora. Rodiče měli malé hospodářství, otec v zimě tkal plátno. J. Had nastoupil do OŠ v rodné obci, ale protože se mu neustále zhoršoval zrak, byl nakonec v roce 1913 přijat do Ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech. V roce 1914 oslepl úplně. Ve škole se mu líbilo. Učil se hře na housle u prof. O. Kozla, na klavír u O. Nepomuckého, na varhany u A. Permana, na flétnu u učitele Kohouta. Byl pilný a mezi žáky oblíbený.
V roce 1921 nastupuje jako varhaník do Skuhrova. Zakládá smíšený pěvecký sbor, nacvičuje slavnostní mše. Nejsvízelnější je nedostatek liturgické hudební literatury v Braillově hudební notaci. Potřebné hudebniny si opisuje do Braillova písma a vyměňuje s ostatními kolegy, kterých v této době bylo v Čechách i na Moravě mnoho. V tamním kostele provozuje hru na varhany a vyučuje hře na housle a na klavír.
Neustále však toužil po vyšším vzdělání, tj. po státní zkoušce z hudby. Jezdil do Prahy k A. Šímovi. Tři roky mimořádného vypětí zakončil úspěšně vykonanou státní zkouškou na Pražské konzervatoři. Přestěhoval se do Havlíčkova (tehdy Německého) Brodu, kde si otevřel hudební školu. Po reorganizaci hudebního školství se stal učitelem v LŠU. Ve škole vyučoval do svých 76 let. Jeho manželka mu byla po celý život obětavou pomocnicí.
Setkáváme se s mnoha nevidomými hudebníky, jen někteří však mají hluboké vztahy a úctu ke všem, kteří se z čistoty svého srdce zasloužili o šťastný život nevidomých podporou jejich úsilí o účast na společensky užitečné práci. Jednou z těchto vzácných osobností byl i Jaroslav Had. Nikdy se nezalekl překážek, když se jednalo o pomoc tam, kde bylo třeba. Jeho aktivní život vyzařoval z přesvědčení o schopnostech nevidomých lidí a jejich vůli po produktivním životě i za cenu mimořádně zvýšeného úsilí. Protože znal život, cenil si každého úspěchu činorodých nevidomých řemeslníků, hudebníků i jiných, působících v ostatních oborech lidské činnosti.
Takové pojetí vlastního života ho později přivedlo do oblasti, o kterou se lidé zajímají jen okrajově. Šlo mu o to, abychom neupadli do sebeuspokojení a neustávali se učit u našich předchůdců, kteří nám proklestili cestu tvrdým bojem o existenci. Obdivuhodné bylo jeho úsilí zachovat pravdu o kultuře, životě a práci nevidomých osob, o kterých už dnes ví pouze ti, kteří s nimi žili a s nimi se setkávali. Přispěl k obohacení našich vědomostí o českých nevidomých hudebnících tím, že zanechal po sobě velké množství dopisů, ve kterých jsou zachyceny jejich osudy. V rukopisech sebral životopisná data a zachytil osudy několika desítek českých a moravských nevidomých varhaníků v práci nazvané Nevidomí varhaníci. Knížkou, plnou lásky ke škole, která ho připravila do života, jsou Vzpomínky na hradčanský ústav. Napsal rovněž životopis Emy Rabanové pod názvem Včelka a Kroniku slepeckého hnutí 1915 - 1948. Všechny jeho práce zůstaly v rukopisech.
Odešel, až když předal všechno, co bylo v jeho silách.
	
	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal
	


Zajímavosti z regionu

Třeboňská Zlatá hvězda nabízí wellness s léčivým konopím

Hotel Zlatá hvězda v historickém centru Třeboně začal od letošního března nabízet pobytové balíčky s procedurami, které využívají účinky léčivého konopí. Pomáhá lidem trpícím kožními problémy jako je lupénka či atopický ekzém. Připraveny jsou konopné koupele, masáže či zábaly. Na konopí je založena i podávaná strava.
Konopný olej obohacený o extrakt z celých rostlin Cannabis Sativa s obsahem protizánětlivých cannabinoidů slouží jako účinná pomoc proti ekzémům, lupénce, kožní alergii, plísním, a na veškeré bolesti pohybového aparátu jako je poranění kloubů, šlach, svalů, zad či páteře. Dále jsou vhodné pro sportovce, těhotné ženy i děti, pacienty trpící stresem, depresí, nedostatkem pohybu a všem, kterým záleží na zdravém životním stylu.
Konopí má antibiotické, a tudíž protizánětlivé účinky. Účinné látky se v těle chovají jako bílé krvinky a likvidují nezvané hosty. Pozitivní účinky má konopí při migréně, uvolňuje bolesti, svalové napětí, křeče, hojí popáleniny, povrchová poranění, záněty, otoky žil, bércové vředy. Pomáhá tlumit lehké artritické a revmatické bolesti.
Konopný olej a extrakt je významný v péči o pokožku, regeneruje i velmi suchou, citlivou a podrážděnou pleť. Olej zvyšuje obsah ceramidů v pokožce, a tím zvyšuje její přirozenou bariérovou funkci. Efektivně působí na hluboké vrásky, dokáže vypnout a omladit pleť. Je stále oblíbenější v profesionálních kosmetických salonech, a to díky rychlým ozdravným účinkům, kdy pleť vypadá jasnější, zdravější a mladistvější.


Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s. spolupracuje s nadací Leontinka

Nadace Leontinka zve již podruhé všechny zrakově postižené milovníky běhu k účasti v sérii běžeckých závodů Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2014. Přijďte se proběhnout a zasoutěžit si o Pohár Leontinky a další hezké ceny. V Českých Budějovicích se závod koná 26.4.2014. Délky tratí jsou vhodné opravdu pro všechny a bližší informace se dozvíte na našem webu. Podpoříme Vás a zajistíme startovné zdarma, traséry, nabídneme také zázemí nadačního stanu a asistenci během celého závodu.
V případě zájmu o start v některém ze závodů prosím co nejdříve kontaktujte nadaci Leontinka: Radka Králová, telefon 608 554 997.


Báseň

Já žádný jarní kvítek
neutrhnu do kytičky,
vezmu si plátno a pár nitek
a vyšiji ho do dečky.

K tomu ještě zlaté slunce
a trávu pěkně zelenou,
přidám malované vejce
a mrskačku zdobenou.

Veselé Velikonoce a krásné jaro Vám přejí
všichni pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.


Pranostiky

	V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.

V dubnu se zima a léto o vládu přetahují.
Na svatého Izidora oráče (4. 4.) i ptáče si radostí zaskáče.
Mrazy neuškodí, co po Jiřím (24. 4.) chodí.
Svatý Jiří zelení hýří, trávu nezašlápnou ani čtyři.

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

