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Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Soutěže ve čtení a psaní
·	Bílá hůl a její využití nevidomými
·	Báseň a pranostiky na duben




DUBEN 2011

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


V pondělí 4. dubna bude hostem na setkání držitelů vodicích psů Ing. Helena Nerglová z výcvikové školy He + Pa. V besedě nám představí tuto výcvikovou školu a dojde i na tradiční cvičení i chůze se psem. Začátek je jako obvykle ve 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.
Na setkání se těší za KDVP Roman Holík.


Jarní shromáždění OO SONS ČR:

13. 4. v Táboře od 14.00 v městském sociálním odboru Tabačka
15. 4. v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla
18. 4. v Č. Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu
20. 4. v Písku od 14.00 v Centru pro zdravotně postižené
21. 4. v Č. Krumlově od 9.00 v restauraci U Rybníka (Na Hrázi)
19. 5. ve Strakonicích od 8.30 v klubovně SZDP


Jak dopadla akce ve Strakonicích

V tisku vyšel článek v Listech Strakonicka a také proběhla reportáž Strakonické televize, jejíž záznam naleznete na internetových stránkách kabelové televize. Díky této akci přibyli dva noví členové a prostřednictvím odborné konzultace o možnostech nákupu kompenzačních pomůcek požádali o kompenzační pomůcky čtyři zájemci.


Soutěže ve čtení a psaní

V tomto roce jsou vyhlašovány zejména tyto soutěže: ve čtení braillova písma; v psaní na mechanickém braillském psacím stroji (např. Pichtově); v psaní na tabulce; v psaní na počítačové klávesnici; ve čtení, psaní a korektuře textu na EasyLinku 12; ve čtení na standardním braillském řádku.
Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu vypsaných disciplín v rámci jednoho kraje. Uvedené soutěže jsou postupové. V dubnu a květnu proběhnou krajská kola, z nichž vítězové jednotlivých disciplín budou postupovat do celostátního říjnového finále v Praze.
Bližší informace získáte v redakci ZORY, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 362 473, e-mail: zora@sons.cz
	zdroj: časopis Zora

Milan Pešák

Narozen 22. 4. 1963.

Od poloviny 90. let 20. století je vůdčí postavou Hnutí nevidomých občanů ČR.
Narodil se v Přerově. Již v dětství se u něho projevila vážná zraková vada, v jejímž důsledku navštěvoval ZŠ pro slabozraké žáky v Bratislavě. Studia na Gymnáziu pro mládež s vadami zraku v Praze úspěšně ukončil v roce 1982. Už tehdy se projevil jeho živý zájem o výpočetní techniku, který po příštích deset let profesně uplatnil jako programátor a vedoucí programátorského týmu ve výrobním podniku SI META a posléze jako odborník na zpřístupňování technických slepeckých pomůcek ve FENES ČSFR. V roce 2005 úspěšně zakončil magisterské studium na katedře speciální pedagogiky PF MU v Brně a získal titul Mgr. Název diplomové práce: „Aspekty zaměstnatelnosti občanů se zrakovým postižením“.
Do hnutí nevidomých občanů se zapojil již v 80. letech minulého století jako kvalifikovaný dobrovolný instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu později osleplých osob. To však byl pouze začátek jeho cílevědomé dráhy. Bezprostředně po 17. listopadu 1989 se stal jedním ze zakládajících členů ČUNS.
Koncem roce 1992 nastoupil do funkce výkonného ředitele ČUNS a v roce 1994 byl III. valným shromážděním zvolen jejím druhým prezidentem. V následujících dvou letech intenzivně pracoval spolu se svým protějškem ze SNS Vlastimilem Císařem na sloučení těchto dvou celostátně působících organizací. Když pak v roce 1996 ke sloučení došlo, stal se prvním prezidentem SONS ČR.
Z dalších koncepčních počinů M. Pešáka jmenujme transformaci speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany do obecně prospěšných společností Dědina, Tyfloservis a krajských TyfloCenter. Tímto opatřením byla oddělena profesionální činnost v oblasti péče o NS občany od spolkových aktivit členů SONS. Je také jeho zásluhou, že tato organizace má od roce 2001 konečně sídlo v budově odpovídající jejímu významu.
V posledních letech se M. Pešák věnoval kromě práce pro SONS i vlastnímu vzdělávání a veřejné politické činnosti. V roce 2002 byl zvolen zastupitelem městské části Praha 11 (svého bydliště). Je si vědom, že v péči o nevidomé osoby je třeba navazovat na dřívější zkušenosti. Také proto vlivem své neformální autority podpořil vydání tohoto lexikonu.
Jeho autoritu se naučily ctít i státní orgány poté, co v lednu roce 2000 vedl české nevidomé občany do úspěšné protestní demonstrace před Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR za zachování specifických služeb pro NS. Je držitelem „Výroční ceny za činnost ve prospěch zdravotně postižených osob“ každoročně udělované Ministrem zdravotnictví ČR.
Oporou v jeho činnosti je mu jeho manželka, s níž vychoval dvě děti.
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon

Bílá hůl a její využití nevidomými

Donal Schuur ji prosadil jako viditelný znak pro nevidoucí. Používání hole osobami s poškozeným zrakem bylo běžné už v biblických dobách, kdy slepci používali pasteveckou hůl jako pomocný prostředek pro osamělého poutníka.
V průběhu celé historie narážíme na zmínky o používání hole nebo klacku, který měl zajistit bezpečný pohyb osob s poškozeným zrakem. Nicméně až po první světové válce se hůl, jak ji známe dnes, prosadila pro použití nevidomými.
První speciální předpis ohledně používání bílé hole byl vydán v prosinci roku 1930 ve městě Peoria ve státě Illinois. Tento předpis propůjčoval nevidomým chodcům ochranu a právo projít, pokud měli v ruce bílou hůl.
Lions Clubs Internacional na svém sjezdu v roce 1931 konaném v Torontu v Kanadě určil bílou hůl jako ochranný prostředek pro nevidomé. V roce 1935 reportér detroitského deníku jménem Jack Little napsal článek o bílé holi do jedněch malých novin v Ohiu.
Donald Schuur, právník a člen zmíněného klubu, prosadil bílou hůl v Michiganu za viditelný znak pro slepce. Sepsal městské nařízení pro Detroit, jež bylo schváleno 25. února 1936, v němž byla bílé holi přiznána tato funkce. Aby podpořil toto nové nařízení, zorganizovalo se ve městě veřejné shromáždění a slepcům byly rozdávány bílé hole.
Následujícího roku sepsal Donal Schuur návrh předpisu, který pak prosadil do státní legislativy. Předpis zaručoval člověku s bílou holí ochranu, když se procházel po ulicích daného státu.
Tento předpis byl ve formě zákona podepsán guvernérem Frankem Murphym v roce 1937. První veřejné vyhlášení Bílé hole guvernérem státu Michigan se odehrálo téhož roku.
Během Druhé světové války byl značný počet slepých veteránů poslán na rehabilitaci do nemocnice pro veterány ve Valley Forge Veterans v Pensylvánii a do nemocnice v Nines v Illinois. Doktor Richard Hoover zde rozvinul metodu „dlouhé hole“.
Tato hůl byla delší než původní malá hůl a stala se tak lepším pomocníkem při chůzi a hlavně při bezpečném a samostatném pohybu slepého veterána. Byla jakoby prodlouženou paží dané osoby a sloužila k odhalování objektů pod úrovní pasu.
Výcvik v orientaci a pohybu s dlouhou holí se legalizoval a provádí se v rehabilitačních centrech a školách pro slepé.
Od vydání prvního zákona o bílé holi v roce 1937 se uskutečnilo několik revizí. Jedním z důležitých dodatků bylo používání vodicího psa, další změna zase zrušila povinnost zvednout bílou hůl před vstupem do křižovatky.
Po podepsání prvního zákonu o bílé holi se členové Lvího klubu v Michiganu rozhodli rozvíjet program bílé hole na státních základech.
Určili výbor bílé hole, který měl propagovat používání této pomůcky a poučovat veřejnost o zákonu o bílé holi.
Příslušná literatura byla rozeslána do škol, na policejní okrsky, do kostelů, atd. Rozhlasové stanice, noviny, ministři a školní inspektoři, ti všichni přijali tento program za svůj a spolupracovali s vedením Lvího klubu.
Výbor vypracoval program, jehož prostřednictvím mohli členové Lvího klubu vybírat peníze na nákup bílých holí, které pak byly darovány nevidomým, ustanovil také Týden bílé hole. Zmenšená bílá hůl se stala symbolem úsilí Lvích klubů zvyšovat veřejné povědomí a odpovědnost veřejnosti za ochranu lidí s poškozeným zrakem.
	zdroj: internet - chytrá žena



Báseň
Duben

	Začíná kousky žertovnými,

s počasím rád si pohrává.
Sníh střídá déšť, po pár dnech zimy
sluníčko teplo rozdává.

	A Valpuržinou nocí končí,
	za plápolání hranic, loučí
	na čarodějném koštěti
	třicátého dne odletí.
	zdroj: internet - liter



Pranostiky

	Duben často časy mění.

V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
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.
Po svatém Jiří lezou hadi a štíři ze země a mají své právo.
Svatý Jiří zelení hýří, trávu nezašlápnou ani čtyři.
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

