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·	Půjčovna kompenzačních pomůcek
·	Slavní nevidomí – Bohuslav Zeman
·	Zajímavosti z přírody – Mají želvy GPS?
·	Báseň a pranostiky na září


ZÁŘÍ 2010

	Kalendář akcí


	Arteterapie 


12. září - od 15.00 v klubovně Tyflokabinetu se koná arteterapie, léčba umění nevidomých a slabozrakých (případný další termín lze domluvit na tel. 604 947 461)


	Setkání držitelů vodicích psů


6. září - tradičně v klubovně Tyflokabinetu

25. září - uskuteční se výlet na zříceninu hradu Rabí. Odjezd vlakem z Českých Budějovic je v 8.01 do stanice Žichovice (s přestupem v Horažďovicích), odkud se jde 2 km pěšky na zříceninu hradu. Prohlídka je zamluvena na 10.40. Po prohlídce se vrátíme zpět do stanice Žichovice. Návrat do Českých Budějovic je plánován kolem 18. hodiny. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 15. září na telefonu 776 120 108, kde je možné získat bližší informace a domluvit případný doprovod.

4. října - přijedou nás navštívit cvičitelé z SVVP Praha Jinonice. Kdo má zájem o zakoupení některých potřeb pro psa, je možné si je objednat na telefonním čísle 776 120 108, nebo na adrese elektronické pošty ru.slan@volny.cz. Všechny objednávky došlé do 19. září budou odeslány hromadně do SVVP.

1. listopadu - pozvání přijal pan Jiřička, který nám bude odpovídat na otázky z oblasti veterinární homeopatie. Jakékoliv otázky na uvedené téma zasílejte na e-mail: ru.slan@volny.cz, nebo formou sms na telefon 776 120 108 do 10. října.

6. prosince - předvánoční setkání držitelů vodicích psů se bude konat v kavárně a cukrárně Malý pivovar od 14.30. Sraz v Tyflokabinetu je ve 14.00, odkud se hromadně do Malého pivovaru přemístíme.

Na setkání s Vámi se těší, za KDVP, Petra Šulcová


	Národní soutěž ve čtení a psaní bodového písma


1. a 2. října - v Olomouci je vyhlašován druhý ročník celostátní soutěže čtení a psaní Braillova písma na elektronických řádcích – EasyLink12. Počítá se s tím, že přespolní účastníci dorazí 1. října a samotné klání se odehraje 2. října.
Přihlášky v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty jsou přijímány do 15. září na poštovní adrese: Tyflocentrum Olomouc, o.p.s., I.P.Pavlova 69, 779 00 Olomouc, nebo na adrese elektronické pošty sid@tyflocentrum-ol-cz.
V případě, že bude o účast v soutěži nadměrně velký zájem, vyhrazují si pořadatelé právo konat rozřazovací kolo či kola.
Soutěžit se bude ve třech disciplínách: úprava a oprava neuměle napsaného a neuspořádaného textu (bude se hodnotit řádnost výsledku a až druhotně rychlost); psaní podle diktátu na přesnost; hlasité čtení z braillského řádku EasyLink12 (zde se bude hodnotit rychlost a přesnost).
Vítěze čekají hodnotné ceny, které do soutěže věnuje v.d.n. Spektra: 3.cena: diktafon s ozvučeným ovládáním; 2.cena: mobilní telefon s odečítačem Talks; 1.cena: přístrojová a programová sada EasyLink s hlasovým výstupem.
Čtyři nejlepší soutěžící postoupí do mezinárodní soutěže, ve které budou jejich soupeři čtyři vítězové obdobné národní soutěže v Polsku. K mezinárodnímu utkání mezi polskými a našimi borci dojde v listopadu v Praze.
Soutěž je otevřena všem, kdo i v 21.století rádi čtou konečky prstů, píší na braillské elektronické klávesnici, nepotřebují k tomu papír a mohou s přiměřenou dávkou hrdosti povědět světu: „Jsme gramotní!“.



Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kompenzační pomůcky mohou lidem s těžkým poškozením zraku zajistit prevenci vzniku zdravotních rizik, např. nebezpečí úrazu při samostatném pohybu v prostoru nebo psychických problémů, které mohou vzniknout následkem omezeného přístupu k informacím.
Ve spolupráci se SONS a Ministerstvem zdravotnictví ČR bude od září v Tyflokabinetu zřízena půjčovna kompenzačních pomůcek. Smyslem této doplňkové služby je možnost dočasného zapůjčení některých pomůcek. Půjčovny lze využít v případě poruchy nebo ztráty vlastní pomůcky, v období procesu vyřizování žádosti o přiznání příspěvku na její pořízení nebo z důvodu momentálně nepříznivého zdravotního stavu.
Jaké pomůcky je možné si v Tyflokabinetu vypůjčit? Dálkový ovladač (VPN); Hlasový identifikátor pro zjišťování barev; Kalkulátor s českým hlasovým výstupem; Čtečka informací z čipů – tzv. Sherlock; indikátor hladiny a světla; digitální diktafon; mluvicí lékařský teploměr; tonometr s českým hlasovým výstupem; glukometr s hlasovým výstupem; notebook pro ZP se zvětšovacím software; notebook pro ZP s odečítacím software; braillský řádek; kapesní kamerová lupa; ruční počítačová kamerová lupa; stolní kamerová lupa; mobilní telefon pro ZP (navigační jednotka).

Slavní nevidomí – Bohuslav Zeman

30.9.1923 - 2.12.1989: český učitel hudby, dirigent velkého dětského pěveckého sboru

Narodil se v Probulově jako syn rolníka. Zrak ztratil již v prvním roce života. Rodiče trvali na léčení, které však bylo marné. Ve čtyřech letech byl dán do MŠ při Klárově ústavu pro nevidomé v Praze. Povinnou školní docházku absolvoval v Deylově ústavu, ale znovu se vrátil do Klárova ústavu. Vyučil se tam řemeslu a ladění klavírů.
Hudba ho vždy vábila svými barevnými tóny. V ústavním orchestru hrál na klarinet, flétnu a violu, na akordeon i saxofon, v kapli na varhany a zpíval ve smíšeném sboru. Tento široký hudební záběr mu později velice pomohl při působení v hudební škole.
Po třech letech (1946), kdy vyučoval soukromě, obdržel místo varhaníka v Mirovicích, kde vytvořil chrámový sbor. Založil i velký dětský pěvecký sbor, se kterým vystupoval i v rozhlase. Soukromých žáků přibývalo.
V roce 1952 nastupuje do hudební školy ve Strakonicích, kde opět vytvořil pěvecký sbor. Z rodinných důvodů se vrací na původní místo, které později vyměnil za místo v hudební škole v Kaplicích. Zde působil od roku 1956 do roku1961. Vytvořil hudební soubor nevidomých učitelů hudby.
Od roku 1961 působil v Rožmitále pod Třemšínem, kde založil dětský pěvecký sbor Světélko a hudební soubor.
V roce 1977 se zúčastnil mezinárodní soutěže ve hře na klavír, která se konala v Praze. Čestně se umístil.
B.Zeman byl mimořádně tvůrčí. Pro lepší představy řízení pěveckého sboru si nechal zhotovit několik desítek dirigentských gest z drátu, zkonstruoval elektrický metronom na baterie aj. Obě pomůcky jsou ve sbírkách Slepeckého muzea v Brně.
Na všech svých místech, kde působil, byl oblíbený, a to byl právě jeden z nejdůležitějších důvodů jeho trvalých úspěchů, které narušil rozchod s první ženou. S druhou manželkou si potom rozuměli i za situace, kdy nebylo dostatek volných dnů pro rodinu a nezbývalo ani peněz. Zemřel uprostřed pilné práce.
Soubor pomůcek má ve svých sbírkových fondech DTI (oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně), TMB (Technické muzeum v Brně, při kterém pracuje oddělení Dokumentace tyflopedických informací).
zdroj: internet - tyflopedický lexikon


Zajímavosti z přírody - Mají želvy GPS?

Mořské želvy se orientují podle vlastní verze globálního navigačního systému (GPS).
Vědce z celého světa již odedávna zajímalo, jak je možné, že jsou mořské želvy schopné přeplavat daleké transatlantické trasy a vrátit se zpět na konkrétní místo až s neuvěřitelnou přesností. Kladli si otázky, podle čeho se zvířata orientují.
Poté vědci zjistili, že se tito mořští živočichové řídí magnetickými póly Země. Želvy tedy samozřejmě nepoužívají vesmírné satelity, jako lidé v případě GPS. Nicméně princip lokalizace zůstává podobný - želvy lokalizují svou pozici prostřednictvím nepatrných změn v magnetickém poli Země.
zdroj: internet - national geographic

Báseň
Září

	Rozverné střapečky babího léta,
	tečka, jíž končívá srpnová věta,
	devátá sloka do podzimu ladí,
	větříček dozrálá jablíčka hladí.


	I hrušky zesládly, tak už to chodí,
	životem vedou nás ručičky hodin,
	vteřina k vteřině řadí se tiše,
	nejspíš si čas obul bačkůrky z plyše.
	zdroj: internet - liter


	Pranostiky


	Bouřka v září - oznamuje teplý podzim a sníh v prosinci.

Září - máj podzimu.
Svatý Jiljí (1.9.) své počasí pevně drží.
Na Štěpána krále (2.9.) je léta a bouřek namále.
Panny Marie narození (8.9.) - vlaštoviček rozloučení.
Od Panny Marie Sedmibolestné (15.9) teplota rychle poklesne.
Po svatém Matouši (21.9.) čepici ráno na uši.
	Na svatého Matouše - každé jablko se ukouše.

Na svatého Václava (28.9.) pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
Přijde Václav - kamna připrav.
Svatý Václav hady sklízí, zavírá zem.
Nejsou-li pryč před Michalem (29.9.) ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí, padají-li žaludy, tuhá zima nastane.
zdroj: internet - pranostiky


Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: Info@tyflokabinet-cb.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

