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PAPRSEK


INFORMAČNÍ BULLETIN TYFLOKABINETU
ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.p.s.

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Ferdinand Wildmann
·	Historie vzdělávání
·	Báseň a pranostiky


LISTOPAD 2013

Kalendář akcí

·	Podzimní shromáždění se konají
7. 11. v Prachaticích od 16.30 Na Sadech 559
8. 11. v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla
12. 11. v Č. Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu
13. 11. v Táboře od 14.00 v zasedačce městského úřadu
28. 11. ve Strakonicích od 9.00 v Sídlišti stavbařů 213

·	Arteterapie
V listopadu pro zájemce pořádáme arteterapii - léčbu umění nevidomých a slabozrakých - kontaktujte nás na tel. 608 492 764, termín dle domluvy.

·	Posezení u kávy
Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne

V pondělí 4. listopadu od 15.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Přijďte se seznámit se zvukovým komentovaným filmem. Těšíme se na Vaši účast, název filmu si opět necháváme jako překvapení.

	Škola lezení pro nevidomé a slabozraké

Pro naše uživatele jsme připravili výcvik na lezecké stěně. Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. č. 386 460 660

	Umělecká dílna – výroba vánočních přání

V pondělí 18. listopadu od 14.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit vánoční přání.

·	Hudební odpoledne s kytarou
V úterý 26. listopadu pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat nejen lidové a country písničky.



Ohlédnutí se za akcemi v měsíci říjnu

Dne 7. října jsme uspořádali poznávací výlet do Vodňan.

Dne 14. října se konalo filmové odpoledne.

Dne 21. října se konala Umělecká dílna - decoupage - Podzimní krása. Děkujeme všem našim uživatelům za vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry.

Dne 29. října jsme pořádali hudební odpoledne s kytarou. Poslechli jsme si a zazpívali nejen lidové a country písničky.


Na měsíc prosinec připravujeme

Hudební odpoledne
Uměleckou dílnu
Pravidelná posezení u kávy
Filmové odpoledne s komentovaným filmem
Literární odpoledne
Arteterapii


Gratulace

V celostátním kole soutěže v ovládání Braillova písma pořádaného SONS Praha zvítězil v kategorii čtení Braillova písma student Karel Leskovec.

Ve Vyškově u Brna se konala o. s. Lorm olympiáda pro hluchoslepé. Pan Milan Koklar z Českých Budějovic získal 4 zlaté a 3 stříbrné medaile a stal se nejlepším sportovcem olympiády.


Osobnosti z Tyflopedického Lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	Ferdinand Wildmann
22. 11. 1895 -  16. 3. 1980

učitel hudby, redaktor časopisu Zora, ředitel Slepecké tiskárny a knihovny v Praze

Narodil se v Praze. V deseti letech ztratil zrak po latentním zápalu mozkových blan. Byl přijat do Klarova ústavu pro nevidomé děti v Praze. Zde se mohlo rozvinout jeho všeobecné nadání i nadání hudební, které uplatnil později. Vyučil se kartáčníkem a v roce 1919 byl na vlastní žádost propuštěn. 

Dalším soukromým studiem hudby (hra na klavír a sólový zpěv) dospěl v roce 1920 k vykonání státní zkoušky z hudby. Stal se tak jedním z prvních kvalifikovaných pražských nevidomých učitelů hudby.
Začal vyučovat soukromě. U O. Fuchse se připravil k další státní zkoušce ze sólového zpěvu. Existenčně byl zajištěn, žáků bylo dost, mohl se začít zajímat o společenské události kolem sebe. Soustředil se na kulturu nevidomých ze širšího úhlu. Od roku 1928 se ujal náročného úkolu sazby matric pro tisk Braillovou hudební notací. Byl velmi zručný. Dovedl opravit i porouchaný sázecí stroj typu Hinze. Nestál ani stranou tzv. slepeckého hnutí, a tak se postupně stal čelným funkcionářem PSSS (Podpůrného spolku samostatných slepců).
V těžké době druhé světové války řídil časopis Zora s přílohami. V roce 1944 přebral i předsednictví spolku. Vznikla tak tehdy legendární dvojice Wildmann jako předseda, Hájek jako tajemník. Po vybombardování dosavadní budovy tiskárny v Praze - Vysočanech spolu s K. Hájkem zajistil přidělení náhradní budovy na Krakovské ulici číslo 21 v Praze. V rámci nové tzv. všeinvalidní organizace (ÚJI) převzal také vedení slepecké tiskárny a knihovny. Jako ředitel se dovedl postarat o vybudování nového tiskařského zařízení. Kromě tiskárny a knihovny byly v budově i kanceláře PSSS včetně jeho dílen. Několikrát bylo třeba čelit úsilí ze strany SI, aby byly do budovy umístěny i provozovny a kanceláře tělesně a sluchově postižených skupin SčSI.
Po šedesátce však Wildmannovi ubývalo sil ke zvládnutí nových politických i organizačně technických úkolů. Přestal být nakloněn novotám, zvláště ne těm, které vznikaly mimo Prahu. Dotklo se to např. i zpožděného zavedení zvukových knih.
Není pochyb o tom, že Wildmann patří mezi významné české nevidomé osobnosti. V poválečném období nebylo snad ani možné vykonat víc.

	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal



	Historie vzdělávání nevidomých a slabozrakých


	První písemné zmínky o lidech s vadami zraku pochází zhruba z osmnáctého století před Kristem. Oční vady se snažili léčit už staří Egypťané, Číňané nebo Indové. Ve většině starověkých civilizací bylo umožněno vzdělání pouze nevidomým mužům z bohatých rodin, důkazem toho je římský politik Appius Claudius Caecus (Caecus - nevidomí), který žil v letech 340 - 273 př. n. l.
	Jedním z prvních náznaků organizovaného vzdělávání nevidomých je zmínka v knize Marca Fabia Quintilliama o tom, že ryté písmo mohou číst i slepci. Marcus Fabius vytvořil soubor reliéfních písmen tzv. Tabellu, ta sloužila později jako základ pro vytvoření některých dalších hmatových písem.

Další vyspělou kulturou, která se snažila zapojit nevidomé do vzdělání, byla kultura arabská. Mezníkem byl rok 970 n. l., kdy začali být nevidomí přijímáni jako studenti na univerzitu Al Ashar v Egyptě.

	zdroj: internet - tyflonet



Báseň

Listopad

Déšť listů jak závoj v krajině se vznáší
a náhle zemi halí.
Motýli již spí a ptáci zpěvní v dáli
snad najdou hnízda svá
a potěší nás tóny
zpěvu, jež slunce nazpět přivítá.

zdroj: internet - liter


Pranostiky

	Svatý Ambrož skýtá keřům spánek a žehná jejich kořenům.
	Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.

Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta, před zimou k zimě chvátá.
Listopadový vítr slunce polyká.
	Kolem Všech svatých (1. 11.) slunce uroní ještě malou slzu babího léta.
Svatá Cecílie (22. 11.) hroudy v poli sněhem kryje.
	Svatá Kateřina (25. 11.) prádlo máchá a svatá Barbora (5. 12.) jej škrobí.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Zdarma pro naše čtenáře připravili
pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
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