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Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Jan Pražák
·	Zrak zvířat
·	Báseň a pranostiky na červen


ČERVEN 2011

Kalendář akcí

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

* Pozvánka na besedu a Muzejní noc
Rádi bychom Vás pozvali na besedu s cestovatelem panem Pavlem Janštou. Beseda se bude konat ve čtvrtek 23. června od 16.00 do 18.00 hodin, a to v audiosálku ve vědecké knihovně na Lidické ulici v Českých Budějovicích. Tématem bude cesta po Číně.
Druhá pozvánka je na Muzejní noc, kterou pořádá Jihočeské muzeum na zámku Žumberku v pátek 10. června. Odjezd od Jihočeského muzea je v 16.00 hodin a návrat je ve 23.00 hodin přistaveným autobusem. Zveme všechny zrakově postižené a jejich průvodce. Zájemci se mohou hlásit Alešovi Klabouchovi na mobil 774 138 138, a to nejpozději do 5. června.

* Prohlídka katedrály sv. Václava v Olomouci
I v letošním roce si Vás dovolujeme pozvat do katedrály sv. Václava v Olomouci. Od konce dubna do září můžete využít jedinečnou příležitost a v doprovodu průvodce shlédnout i běžně nepřístupné prostory chrámu sv. Václava. Prohlídky se konají od úterý do soboty, a to od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Průvodcovská služba je pro Vás, návštěvníky katedrály, zcela zdarma, je totiž hrazena z fondu města Olomouce. Ptáte se, co můžete spatřit? Odpověď zní: jeden z největších presbytářů v ČR, Mauzoleum olomouckých biskupů, největší zvon na Moravě zavěšený ve druhé nejvyšší kostelní věži u nás, tématicky laděnou haptickou výstavu určenou pro osoby se zrakovým handicapem.
Nabídka prohlídky katedrálou je tedy adresována i osobám se zrakovým handicapem, protože také v tomto roce pořádá katedrála (jako jediný kostel v ČR) pravidelně tzv. specializované průvodcovství. Pro turisty se zrakovým handicapem je přítomen průvodce seznámený s problematikou zrakového postižení. Samotná prohlídka obsahuje slovní výklad o historii katedrály, jejím stavebním vývoji, vnitřním uspořádání kaplí, presbytáře, oltáře a mnoho dalšího. Jako každý rok i letos byla uspořádána tématická haptická výstava. Letos slavíme několik významných výročí. Zaprvé katedrála slaví 880 let od svého posvěcení. Česká biskupská konference nazvala rok 2011 „Rokem křtu“, který je prvním ze tří let, ve kterých probíhají přípravy na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
V rámci speciální prohlídky je i možnost vystoupat do nitra katedrální věže, která je druhou nejvyšší v České republice. Tady je zavěšen největší zvon na Moravě – sv. Václav. Kdo by si přece jen netroufal vystoupit do 30 - ti metrové výšky, může si autentický zvuk zvonů a varhan katedrály poslechnout na CD, které je možno zakoupit přímo v kryptě katedrály.
Specializované prohlídky probíhají každou sobotu v sezóně od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, kdy je přítomen vyškolený průvodce. Pokud by Vám vyhovoval jiný den v týdnu, můžete si prohlídku objednat alespoň s týdenním předstihem, a to na emailu průvodci-dom@seznam.cz nebo na čísle 724 702 929 (Mgr. Miroslav Výmola). Prohlídka je bezplatná.
Katedrálu můžete navštívit i samostatně v kterýkoli jiný den během celého roku a využít haptického modelu vnější podoby katedrály spolu s tištěným průvodcem v černotisku nebo Braillu. Vše naleznete u vchodu na stolku. Bližší informace lze získat také na webu farnosti: www.oldom.cz nebo na stránkách věnovaných průvodcovské službě v katedrále: http://dom-olomouc.webnode.cz.
Na setkání s Vámi se těší Mgr. Miroslav Výmola, koordinátor průvodcovské služby.

* Nové jízdní řády MHD Č.Budějovice
Neděle 12. června je oficiálním termínem celostátní změny jízdních řádů. Zavedení změn v polovině roku umožní Dopravnímu podniku města České Budějovice vyhodnotit výsledky provozu a také podněty cestujících, aby případné úpravy jízdního řádu proběhly v obvyklém prosincovém termínu. Cílem Dopravního podniku je poskytnout kvalitnější služby obyvatelům i návštěvníkům města. Konkrétní informace o změnách jízdních řádů naleznete na internetové adrese www.dpmcb.cz. Také s novými jízdními řády se již nyní v předstihu mohou seznámit všichni zájemci ve vyhledávači spojení na internetové adrese vds.dpmcb.cz. Pro zobrazení nových spojení je nutné zadat datum po 12. červnu 2011 odpovídající požadovanému typu provozu (např. pracovní dny, víkendy, apod.).

* Výsledky soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma
Dne 16. května 2011 se v Tyflokabinetu po dvou letech opakovala soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma.
Vítězem v kategorii „psaní na klávesnici počítače“ se stala slečna Jaroslava Dvořáková s výkonem 372 úhozů za 2 minuty.
Vítězem v kategorii „psaní na mechanickém psacím stroji“ se také stala slečna Jaroslava Dvořáková s výkonem 313 úhozů za 2 minuty.
Vítězem v kategorii „čtení textu – nevidomý od narození“ se stala opět slečna Jaroslava Dvořáková s výkonem 210 slov za 2 minuty.
Vítězem v kategorii „čtení textu – pozdější ztráta zraku“ se stala paní Jiřina Divišová s výkonem 95 slov za 2 minuty.



Jan Pražák

Narozen 8. 6. 1932, český hudební pedagog.

Narodil se v Brně. Zraková vada se u něho projevila ihned po narození. Matka byla pro zvláště svízelné rodinné poměry nucena dát dítě již v prvním roce do brněnské opatrovny s MŠ spolku Péče o slepé na Moravě. Do zařízení byly přijímány i děti s nejrůznějšími tělesnými a mentálními poruchami. Vládl zde kněz N. Doležel, který nedovedl nebo nechtěl vytvořit přiměřené výchovné prostředí. Tato instituce byla spíše azylem. Sloužily řádové sestry, kterých bylo na počet velmi těžce postižených dětí málo, a tak chovanci citově i tělesně strádali. Situace se změnila v době, kdy zde působily civilní učitelky. Později se ještě více polidštila v době, kdy do budovy tohoto zařízení byly umístěny i třídy Zemského ústavu pro nevidomé.
Po nastoupení povinné školní docházky se malý Jenda začal učit i hře na klavír. Nejdříve u R. Krchňáka, později u Vl. Hawlíka. Také to později zkoušel s houslemi. V roce 1950 byla provedena diferenciace základních a středních škol pro nevidomé a Pražák odešel do Prahy do hudebního oddělení Deylova ústavu pro nevidomé, který se právě diferenciací změnil na Odbornou hudební školu pro nevidomé.
Na střední hudební škole byl v klavírní třídě vedoucího K. Hejdy. Vyzkoušel si varhany, kytaru i violoncello, u Fr. Podluckého se později učil ladění klavírů. Nakonec zůstal u klavíru. O svůj hudební nástroj měl veliký zájem, zúčastňoval se různých klavírních soutěží, studoval různé techniky a metodiky hry na tento hudební nástroj.
Po vykonání státní zkoušky z hudby (1955) se hodlal vrátit do Brna, což se mu nepodařilo. Nastoupil do LŠU ve Mšeně. Vyučoval hře na klavír i akordeon, přípravné hudební výchově a hudební nauce. Vedl rovněž dětský pěvecký sbor. V roce 1962 nastoupil do LŠU v Kladně. Jeho žáci se zúčastňovali krajských soutěží a on sám se neustále zdokonaloval ve hře na oblíbený nástroj. Zvláště ho zajímala metodika klavírní hry, kterou neustále studoval soukromě i na metodických kurzech.
Rozhodl se zvýšit si svou hudební kvalifikaci. V roce 1968 byl přijat na Pražskou konzervatoř do 4. ročníku. Studoval u prof. Dítětové. Studium úspěšně zakončil v roce 1971.
V roce 1973 byl na doporučení autora tohoto textu přijat ředitelem J. Drtinou jako učitel na Střední hudební školu pro mládež s vadami zraku v Praze, nejdříve na částečný, později na plný pracovní úvazek. Vyučoval vždy s dobrými výsledky hře na klavír. Pro stejně zrakově postižené studenty měl při jejich studijních i osobních problémech upřímné pochopení.
	zdroj: internet – tyflopedický lexikon
	



Zrak zvířat

	I když patříme mezi savce a tudíž máme se zvířaty - savci podobnou stavbu oka, u některých živočichů, a to nejen u savců, nám lezou oči z důlků nad jejich zrakovou dokonalostí.

Smysly u zvířat nejsou rozhodně stejné jako u člověka. Zrak, sluch, čich i hmat můžeme některým zvířatům jen tiše závidět. V postupném zastavení se u zvířátek mrkneme svýma nedokonalýma očima na jejich zraky naprosto dokonalé. Tedy – alespoň u některých. Zvířata si totiž utváří zrak podle svých potřeb. Některá zvířata například vidí světlo, které je pro nás naprosto neviditelné. Jiná zase mají stereoskopické vidění, kterým zaměřují svojí kořist. Další mají tak široké zorné pole, že mají mega velký rozhled, a pak existují i tací, co se pochlubí kombinací obou předností. Delfíni si například vytvářejí trojrozměrnou představu světla, která může být detailnější než obraz, který si dokážeme vytvořit my. A to nemluvím o nočním vidění nebo o sledování kořisti spoustou očí. Takže kdo má zájem o další výpravu do světa zvířat, nechť se usadí a začte.
	První zastávka bude u sov. Jejich ohebný a otáčivý krk znají snad opravdu všichni. Například krk výra je tak ohebný, že se jeho hlava může otáčet v rozsahu tří čtvrtin kruhu. Naproti tomu je jeho zorné pole malé, ale vidí v něm naprosto přesně. Tuto nevýhodu malého zorného pole výborně vyrovnává právě schopnost otáčet hlavu. Zorné pole u sov je malé právě z důvodu umístění očí vpředu. Jiní ptáci mají oči po stranách hlavy, ale sovy sledují svět oběma očima současně. Toto stereoskopické vidění umožňuje správný odhad velikostí i vzdáleností. A to je právě nutné k tomu nejlepšímu lovu. Ale zase mají problém sledovat dění vedle sebe a za sebou, takže otáčení hlavou je nezbytné.

Další mínus u sov je nemožnost pohybovat oční koulí v jamce, ale toto mínus opět vyvažuje velikost jejich očí. Protože většina sov loví v noci, kdy svítí hvězdy a měsíc, zachytí jejich obrovské oči dostatek světla na to, aby výborně viděli svou kořist. Takže i když tvar sovího oka znemožňuje pohyb oční koule v jamce, zase naopak zvyšuje množství světla, které se dostane do oka a sova díky tomu vidí jasně a zřetelně. Mimochodem – ptáci mají nejdokonalejší zrak ze zvířat vůbec. Například takový sokol je schopen zaznamenat pohyb v krajině až na 6 kilometrů.
	zdroj: internet – zrak


Báseň
Červen
	
	Zní-li déšť červnový,
zbylý sen májových
	po louce dolétá.
	
	Za vůní prozvání
motýlů vyznání,
	se sluncem do léta.
	
	zdroj: internet – liter
	
	Pranostiky

červen –  červený jako z růže květ, voní deštěm, má nejkrásnější louku
    1. 6. –  O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
    8. 6. –  Jak Medard zahraje, bude se měsíc tancovat.
  15. 6. –  Svatý Vít dává trávě pít.
  24. 6. –  Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku.
  29. 6. –  Petr rozsévá houby, Pavel myši, když prší.
zdroj: internet – pranostiky


Připravili pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.

adresa: Roudenská 485/18, 370 01 České Budějovice
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

