







PAPRSEK


ZPRAVODAJ KRAJSKÉ KOORDINAČNÍ RADY,
OBLASTNÍCH ODBOČEK SONS
A TYFLOKABINETU Č. BUDĚJOVICE, o.p.s.

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Jana Vachulová
·	ColorTest
·	Báseň a pranostiky na květen


KVĚTEN 2011

Kalendář akcí

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


Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma
Soutěž se pořádá 16. května ve 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu. Přihlášku do soutěže pošlete na jeho adresu. Do přihlášky napište své jméno, příjmení, adresu a konkrétní kategorie soutěže, v nichž se chcete zúčastnit, viz níže:
1) ve čtení Braillova písma:
a) kategorie zrakově postižený/á, který prošel (prošla) výukou Braillova písma na 1. stupni základní školy
b) kategorie později osleplý/á
2) v psaní na mechanickém slepeckém psacím stroji (např. Pichtův)
3) v psaní na tabulce
4) v psaní na počítačové klávesnici
Na konec doplňte datum a podpis.


Jarní shromáždění
Oblastní odbočka SONS Strakonice si Vás dovoluje pozvat na shromáždění členů, které se koná dne 19. května 2011 od 9.00 hodin v klubovně Sdružení zdravotně postižených na Sídlišti stavbařů 213. Možno zaplatit členské příspěvky.
Předpokládaný program:
	Zahájení
	Zpráva o činnosti, hospodaření

Informace z KKR, RR SONS
Diskuse
Usnesení, závěr
K hojné účasti Vás vyzývá výbor OO SONS Strakonice.
Jiří Mařík, předseda


	Květnová beseda a komentované kino
Aleš Klabouch a Marek Muller Vás všechny zrakově postižené touto cestou srdečně zvou na besedu s malířkou paní Bajerovou z Lišova. Beseda se bude konat ve čtvrtek 26. května od 16.00 do 18.00 hodin v audiosálku ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích na Lidické ulici. Tématem bude, jak se paní malířka dostala k malování a co maluje.

	Dále bychom rádi pozvali všechny zrakově postižené na komentované kino, které se bude konat ve čtvrtek 12. května od 16.00 do 18.00 hodin v audiosálku ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích na Lidické ulici. Film, který se bude promítat, se jmenuje „Vratné lahve“ od Jana a Zdeňka Svěrákových.

Letní rekondiční pobyt
Tyflokabinet České Budějovice pořádá tradičně v posledním srpnovém týdnu, tj. od 22. do 26. srpna, v Dolním Žďáru v blízkosti Jindřichova Hradce letní rekondiční pobyt pro nevidomé a slabozraké děti a mládež.
Ubytování se nachází v rekreačním penzionu, strava je poskytována s plnou penzí a celková cena pobytu činí 3600 Kč. Doprava individuální, není zahrnuta v ceně. Pobyt je zaměřen na výuku PC a volnočasové aktivity.
V případě zájmu a zejména bližší informace o uvedené rekondici získáte od Tyflokabinetu, jehož kontakt je zveřejněn na poslední stránce.


	Jana Vaculová


	Narozena 3. 5. 1959


	Česká tyflopedka, 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“, 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 jak na VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou, tak 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, jež je fakultním pracovištěm PF UK, je garantem studentských praxí.
Je garantem rekvalifikačního kurzu „Poradce rané péče“, který je akreditován MŠMT.
	zdroj: internet – tyflopedický lexikon


	ColorTest


	I když už je nemůžu vidět, jsou pro mě barvy v životě velmi důležité. Velmi často se mě lidé ptají, co pro nevidomého člověka barvy znamenají, jak si je představuje a jak je může rozpoznávat, když žije sám v domácnosti. Podobně jako ve světě „vidomých“ přikládají nevidomí lidé barvám ve svém životě různou váhu. Což ale nemění nic na tom, že člověk samostatně žijící si musí dokázat poradit s určitými praktickými úkony, jako jsou např. praní prádla, barevné sladění jednotlivých částí oblečení atd. Nejdůležitější je, jestli člověk přišel o zrak v průběhu života, a barvy mu zůstaly zachovány v paměti, nebo jestli je nevidomý od narození a má o barvách jen vlastní představu, která je ovšem okolí těžko sdělitelná.
	Ještě donedávna bylo pro nás rozlišování barev velkým problémem a řešilo se to různými způsoby. Od doby, kdy existuje Colorino a ColorTest, dvě velmi dobré pomůcky, je však vše jednodušší. Colorino má méně funkcí a o něco nižší rozlišovací schopnosti a jeho pořizovací cena je 4700 Kč. Já sama vlastním přístroj ColorTest, který je poněkud dražší – stojí 17900 Kč. ColorTest je trošku náročnější na ovládání, ale zato má více možností využití. Kromě rozlišování barev měří teplotu v místnosti, hlásí přesný čas, datum atd. Při určování barev se jeho přední část přiloží k předmětu, stiskne se tlačítko, čímž se vyšle pokyn pro zaznamenání barvy, která se v přístroji zpracuje. Výsledek se mi ohlásí srozumitelnou češtinou.
	Na přesnost rozpoznání barvy má samozřejmě vliv více faktorů, mimo jiné i to, při jakém osvětlení barvu rozlišujeme, jestli je barva jasná nebo spíše hůře rozeznatelná. Je to stejné jako s lidským okem. Jsou barvy, které každý vidí trošičku jinak, např. rozlišení velmi tmavě modré a černé. Stejně s tím bojuje občas i ColorTest. Touto velmi dobrou pomůckou se tedy konečně vyřešila spousta problémů při třídění prádla před praním, při výběru oblečení nebo při různých jiných praktických činnostech v domácnosti. Ráda si barvy pomocí tohoto přístroje zpřístupňuji. Když si třeba barvím vlasy, pokaždé si přesně nechám říct nejen, jak to vidí ten, kdo mi vlasy pomáhá barvit, ale také jak to vidí ColorTest. Ten je pro mě navíc nepostradatelným rádcem při nákupu oblečení. Oblečení je jedna z mála věcí, které si netroufám kupovat sama, přece jen mi jako ženě záleží na tom, jak chodím oblékána. Většina z nás nevidomých si k tak důležitému nákupu přizve buď někoho z rodiny anebo kamarády, známé či asistenty. Vždyť i vidomý člověk si rád poslechne názor druhé osoby na to, jestli mu vybrané oblečení sedí a jak to vidí někdo jiný. My musíme být v tomto ohledu obezřetnější a dávat si větší pozor na paní prodavačky, které by nás chtěly za každou cenu přesvědčovat o tom, jak nám něco sluší a jakou to má krásnou barvu (s cílem zboží rychle prodat). Ideální jsou oči našeho průvodce, ale ColorTest je také skvělým pomocníkem.
	A tak jsem velmi ráda, že nejen díky očím druhých, ale už i díky takovéto pomůcce je mi umožněno být zase o něco samostatnější. A navíc můžu opět mít svět barevnější a dokreslit si předmět nejen tím, že si na něj sáhnu, ale zjistím i jeho barvu.
	zdroj: internet – časopis srdce


Báseň

Kaštan v květu

Koruna kaštanu
zažehnutá
stovkou voskovic,
na všechny strany
rozpaluje jaro tak,
že odzvonily bledule.

A kam by snad
nedosvitlo,
jako nic
dojiskří požár
břehule.

	zdroj: internet – liter


	Pranostiky


květen – čas květin pleten, po zimě amen, teple se pousměje a květy vzplane
  1. 5. –  Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.
  4. 5. –  Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
16. 5. –  Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku.
25. 5. –  Svatý Urban – léta pán.
26. 5. –  Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.

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

