







PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Gratulace k narozeninám
·	Kalendář akcí
·	Rudolf Volejník
·	Tajemství barev podzimu
·	Báseň a pranostiky na listopad


LISTOPAD 2011
	

	Kalendář akcí
	

	Arteterapie

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


	Podzimní shromáždění OO SONS ČR 2011:

26. 10. v Písku od 14.00 v Centru pro zdravotně postižené
27. 10. v Č. Krumlově (Horní Brána) od 9.00 v restauraci Na Hrázi
31. 10. v Č. Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu
  9. 11. v Táboře od 14.00 v městském sociálním odboru Tabačka
11. 11. v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla
18. 11. v Prachaticích od 15.30 v Hotelu Koruna
24. 11. ve Strakonicích od 9.00 v Sídlišti stavbařů 213

	Prezentace kompenzačních pomůcek

7. listopadu se v klubovně Tyflokabinetu koná prezentace kompenzačních pomůcek, dodávaných společností Adaptech z Prahy. Akce bude probíhat od 14.00 do 16.00 hodin. Přijďte se podívat a seznámit se s novinkami v oblasti kompenzačních pomůcek, jste srdečně zváni.

	Soutěž ve čtení a psaní Braillova bodového písma 2011

V září bojovali v Praze nevidomí soutěžící v několika disciplínách. Akce se zúčastnili také tři členové SONS z jižních Čech. Všichni se výborně umístili. Paní Divišová ( 2. místo ve čtení), slečna Dvořáková ( 2. místo ve čtení a ve psaní na klávesnici) a pan Holík ( 1. místo ve čtení). K dosaženým úspěchům gratulujeme!

	Literatura pro nevidomé

Tyflokabinet v Českých Budějovicích má celoročně k dispozici tištěné literární publikace v Braillově písmu, jež je možné si zapůjčit:
Abeceda, Moje abeceda, Reliéfní abeceda, První čtení, Slabikář bodového písma pro později osleplé, Slabikář pro později osleplé 1, Slabikář pro později osleplé 2, Slabikář a čítanka 2, Čítanka, Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově postižených 1, Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově postižených 2, Cvičné texty pro reedukační čtení a psaní zrakově postižených 3, Soubor pohádek - Kouzelná čapka, Soubor hlavních typů tyflografického zobrazování, Plastické obrázky, Metodické poznatky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí 1, Metodické poznatky k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí 2, Doteky v muzeu, I já mám právo odmítnout dotyky, Mýty a legendy - Egypt, Mýty a legendy - Řecko, Vesmír, Svět kolem nás, Atlas Evropské unie, Atlas Evropské unie 1, Atlas Evropské unie 2, Česká republika, Kraje České republiky, Skvosty České republiky, Hmatové mapy středních Čech pro zrakově postižené, Brno, Propagační materiál měst Velké Pavlovice, Pražský hrad, Rekreační středisko Hodonín 1986.
V případě zájmu nás kontaktujte, vybranou literaturu Vám rádi zapůjčíme.


PhDr. Rudolf Volejník

Narozen 17. 11. 1951.

Učitel, hudebník, tlumočník a překladatel.

Narodil se v Humpolci v rodině tesaře. Od raného dětství trpěl progresivní zrakovou vadou. Pro svou slepotu byl přijat do Ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech - v roce 1954 do mateřské a v roce 1957 do základní školy.
Prokazoval výjimečně dobré výsledky. S velkou chutí se věnoval hře na hudební nástroje. Už jako dítě překypoval energií, která ho ze studia hudby na střední hudební škole pro mládež s vadami zraku (1966-1972, obor hra na klarinet) vedla ke studiu na FF UK v Praze (1972-1977), kde se věnoval ruštině a angličtině. Představoval si totiž, že bude provozovat dvě povolání: učit hře na hudební nástroje a cizím jazykům. Při studiu vynikal. V roce 1980 vykonal rigorózní zkoušky. V letech 1978-1983 studoval na Hudební fakultě AMU v Praze, obor hra na klarinet.
Od roku 1980 pracoval na FF UK v Praze nejdříve jako odborný pracovník a od roku 1990 jako odborný asistent. Ovládal angličtinu, ruštinu a částečně polštinu a němčinu.
Již v dětství byl mimořádně dobrým čtenářem Braillova písma a později uživatelem Optaconu (v roce 1986 byl ministerstvem školství pověřen metodickým řízením učení běžného písma na speciálních školách pro nevidomé žáky).
Toužil po samostatnosti. Rád se po svém městě orientoval bez pomoci jiných, usiloval o plnou nezávislost osobní i názorovou.
Byl členem Ústřední rady zrakově postižených při SI (1984-1989), po odchodu Josefa Reinera se stal předsedou vysokoškolské komise. Později byl jedním z iniciátorů založení ČUNS (1989). Této organizaci věnoval všechen svůj um a průraznost. Unie měla prvky soudobých možností a moderního pojetí komplexní péče o nevidomé všech kategorií. Rovněž v mezinárodním hnutí nevidomých zaujal významné postavení.
Od sjednocení obou organizací, na které dříve nahlížel skepticky, se stal aktivním členem Republikové rady Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Je zástupcem České republiky v mezinárodních organizacích nevidomých.
Zvláště se zabýval rekodifikací Braillova písma k použití v počítačích. Spolu se třemi spolupracovníky navrhl novou kodifikaci Braillova písma pro český jazyk, která vstoupila v platnost začátkem roku 1995. Ve spolupráci s výrobcem slepeckých digitálních pomůcek Eureka a Aria přeložil do češtiny návěstí zařízení a uživatelskou dokumentaci.
Pozoruhodné je, že hudby nezanechal. Při své rozsáhlé mezinárodní i jiné činnosti se stačil připravovat na koncertní vystoupení, na nichž spoluúčinkoval s prakticky nevidomým klarinetistou Janem Budínem. Poslední koncert s orchestrem měl v roce 1989.
Učitelem byl v Ústavu translatologie FF UK v Praze (1980 až 1999), od roku 1999 učil konferenční tlumočníky pro Evropskou unii a tamtéž byl konferenčním tlumočníkem a překladatelem.
Volejníkovu publikační činnost uvádíme uspořádanou tematicky: příspěvky do časopisu Jednoty tlumočníků a překladatelů, metodiky čtení pomocí Optaconu i řadu dalších časopiseckých příspěvků včetně časopisu Zora. Pořizuje překlady pro Karlovu i Středoevropskou univerzitu. Téma diplomové a rigorózní práce: Jazyk veřejných mluvených projevů.
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon


Tajemství barev podzimu

Proč listí na podzim mění barvy do nádherných odstínů? Barevné listy na podzim těší především děti, milovníky barevné fotografie a také všechny tajné romantiky, kteří se rádi procházejí podzimní přírodou. Co však vlastně zapříčiňuje krásné barvy podzimního listí?
Vědci vysvětlují změnu barvy listů tím, že přichází určité roční období - tedy podzim. John Shane, profesor na univerzitě lesnictví ve Vermontu, vysvětluje, že rostoucí tma na severní polokouli naší Země signalizuje rostlinám, že se blíží studenější část roku, a tudíž i jejich konec.
Příroda se před zimou chrání různě. Zvířata i lidé si zalezou do teplých pelíšků, zato jehličnaté stromy neopadají, protože jejich „listy“ - tedy jehličky - chrání před zmrznutím voskový povlak. Jenže listnaté stromy žádnou takovou ochranu nemají, a tak jejich listům nezbývá než opadnout.
Jenže než se listnatý strom zbaví všech svých listů, nejprve se snaží shromáždit všechny důležité živiny, jako například dusík a fosfor.
Můžete si v těchto dnech venku v lesích ověřit, jak pestrá a hřejivá je paleta barev podzimního listí - od nazelenalé, zlatavé, temně žluté, oranžové, cihlové až po červenou, vínovou či hnědou až černou, nikoli však modrou.
Během vegetačního období dodává listům zelenou barvu barvivo chlorofyl. Je nejdůležitější složkou pro chemickou reakci zvanou fotosyntéza. Ta v rostlině proměňuje sluneční světlo na karbohydráty. Ale tytéž listy také obsahují barviva karotenoidy. To jsou přirozená barviva, která jsou v rostlinách přítomná - zajišťují červenou barvu mrkvím, žlutou, oranžovou či hnědou apod. Barvy způsobené karotenoidy mohou být snadno překryté zeleným chlorofylem a u podzimních listů je to právě do doby, kdy nedostatek slunečního svitu odstartuje zastavení výroby chlorofylu. A tím se odhalí do té doby skryté krásy barev způsobených karotenoidy.
Jak to ale matka příroda dokáže rok co rok stejně? Jestliže denní světlo ubývá přibližně stejně každý rok, ostatní faktory, jako je vlhkost půdy, vzduchu a teplota se každý rok mění a to někdy dost výrazně. Žádné dva podzimy tedy nejsou zcela totožné. Teplé a slunné dny střídající se s mrazivými nocemi zřejmě napomáhají vytvoření oslnivě rudé barvy na některých druzích listů.
Profesor Shane věří lidovým pranostikám: „Zda je podzim „dobrý“ nebo „špatný“, se dá poznat podle podílu červených listů mezi ostatními spadanými listy - čím více, tím lépe.“ „Ale je třeba vzít do úvahy, že se tento poměr rok od roku velice mění“, dodává vzápětí.
zdroj: internet - national-geographic

Báseň
Listopad
	
	Večer se roznese,
námraza k noblese
	skrytě hloub stagnuje.
	
	V tlejícím úpatí
	tóny se vytratí
	v sychravé okuje.
	zdroj: internet - liter
	
	Pranostiky


	Listopad - Z mlhy, listí, mrazu a bláta pro sníh k zimě chvátá.
	  1. 11. - Kolem Dušiček slunce uroní poslední slzu babího léta.
	  8. 11. - Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
	17. 11. - Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
22. 11. - Svatá Cecílie hroudy v poli sněhem kryje.
29. 11. - Na Saturnina skučí meluzína.
zdroj: internet - pranostiky

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

