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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Otázky a odpovědi
·	Kalendář akcí
·	Robert Vachule
·	Výtvarná technika pro zrakově postižené
·	Litrium
·	Báseň a pranostiky



ÚNOR 2014

Otázky a odpovědi

Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás novou rubriku pod názvem Otázky a odpovědi. Vaše náměty a dotazy nám můžete zasílat e-mailem nebo poštou na adresu Tyflokabinetu, která je uvedena v tiráži.

Co je Tyflokabinet České Budějovice?

Tyflokabinet České Budějovice je obecně prospěšnou společností, která poskytuje sociální služby a technickou pomoc široké skupině zdravotně, zejména zrakově znevýhodněných osob a seniorům. Mezi naše služby patří Odborné sociální poradenství, Sociální rehabilitace, Průvodcovské a předčitatelské služby. Věnujeme se také arteterapii, sportovním, klubovým a vzdělávacím aktivitám. V rámci Jihočeského kraje provádíme screening zrakových vad u dětí ve věku od šesti měsíců do sedmi let. Naší snahou je poskytovat komplexní služby, které jsou užitečné a dostupné všem, kdo je potřebují.

Platí se v Tyflokabinetu za služby?

Jedinou zpoplatněnou služnou jsou Průvodcovské a předčitatelské služby. Určuje nám to zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. pak určuje maximální výši úhrad a v §6 stanovuje pro tuto službu cenu až 120 Kč za hodinu. Naše cena je 80 Kč za hodinu.
Ostatní služby poskytujeme ze zákona ZDARMA!



Kalendář akcí

·	Arteterapie
V únoru 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 10. února 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.

·	Hudební odpoledne s kytarou
V úterý 25. února pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky.

	Umělecká dílna - Litrium

V pondělí 17. února od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme z kamenů tvořit tradiční Litrium.

	Výstava kachlí - výlet

Od 18. února do 30. března 2014 bude probíhat v přízemí regionálního muzea výstava Obrazový svět středověku - gotické a renesanční kamnové kachle.
Výstava dává nahlédnout do technologie vytápění a vaření v historii a zároveň představuje kachle coby unikátní umělecká díla a obrazy doby, svědčící o bohatství a vkusu, ale mnohdy také o náboženské a politické orientaci svých majitelů.
Výstava je připravena ve spolupráci s Tyflokabinetem České Budějovice a je též vhodná pro návštěvníky s vadami zraku.
V měsíci březnu zařadíme tuto výstavu do programu pravidelných vycházek a výletů pro slabozraké a nevidomé.


	Na měsíc březen připravujeme uměleckou dílnu, výlet, literární odpoledne, hudební odpoledne a arteterapii.




Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Robert Vachule


	narozen 27. 2. 1959

český tyfloped

Po vyučení a dokončení střední průmyslové školy se rozhodl pro studium speciální pedagogiky. Již v době studia se podílel na pořádání letních táborů nevidomých dětí. Jeho diplomová práce (1984) má název Význam sluchu v prostorové orientaci a samostatném pohybu zrakově postižených.
Na letních táborech upoutal originálním pojetím přípravy k tělesné zdatnosti nevidomých dětí (např. slézání skal, jízda na kajaku, windsurfing), k tomu zpracoval množství textových, obrazových a filmových dokumentů.
Zaměstnání jako vychovatel nalezl ve Speciálních školách Aloise Klara v Praze, kde prokazuje trvale aktivní činnost. Věnuje se rozvoji tělesné zdatnosti nevidomých a těžce slabozrakých menších dětí a studentů i jejich dovednostem v prostorové orientaci. Podle potřeby vyrábí tyflografické plánky a obrázky. V obou případech je novátorem.
Velmi úzce spolupracuje se svou manželkou, rovněž významnou českou tyflopedkou. Značným dílem přispěl ke společné publikaci souboru her pro nevidomé děti i do sborníku Sport a rekreační aktivity zdravotně postižených dětí.
Robert Vachule ví, že tělesná zdatnost i dovednost orientovat se v prostoru jeho žáků jsou prvními z předpokladů životních úspěchů v budoucnosti.

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




Výtvarná technika propichováním pro nevidomé a slabozraké

Jedná se o výtvarnou techniku, kterou vyvíjíme a užíváme v arteterapeutickém procesu. Založena je na reliéfních, hapticky vnímatelných bodech. Děje se tak za pomoci bodce a čtvrtky na měkké podložce. Jako bodec může sloužit běžné bodátko pro pražskou tabulku, případně vypsané propisky. Vhodnou podložkou je pro tuto techniku gumová podložka pro Pichtův psací stroj, kreslenka nebo měkká podložka pod počítačovou myš.
Základním vyjadřovacím prostředkem je plastická stopa vytvořená po propíchnutí. Je čitelně hmatatelná na druhé straně podkladu. Několik stop v řadě značí linii. Nabízí se možnost realizovat výše zmíněné objekty i prostor, tedy přes objekty obecné s postupným budováním prostoru, po objekty konkrétní v prostoru iluzivním, až po imaginaci a filozofickou abstrakci.
Pro nevidomé nachází plné uplatnění uvedená propichovací technika a pro slabozraké se krom ní uplatní i kombinace barev s akční malbou a ilustrativností. K užitým materiálům náleží škála přes vodovky, tempery, tuše, voskovky, fixy, pastelky, tužku, čtvrtky, bodec, měkkou podložku, pravítko a šablony.
K prvním tématům vhodným k seznámení se s výtvarnou propichovací technikou je tvorba mandaly. V sanskrtu znamená svatý kruh - střed. Je tušení středu osobnosti, určitý centrální bod uvnitř duše, k němuž se všechno vztahuje, podle kterého je všechno uspořádáno (Jung). Jedná se o kombinaci kruhu (Kosmu) a čtverce (Země) symbolizující uspořádání sebe v kontextu s okolím. Charakteristickými znaky mandaly je středová kompozice, pevné kontury a dekor. Tyto aspekty terapeuticky vedou k harmonizaci osobnosti, sebeuvědomění a koncentraci. Téma je vhodné nejen pro nevidomé, ale i pro osobnosti, pro něž je proces harmonizace více žádoucí, než uvolnění nevědomých vrstev, zejména klientela psychotická, mentálně retardovaní, psychicky nevyrovnaní, děti a senioři.
Postup je následující. Na čtvrtku se dle šablony propichováním vyznačí kruh. Obrácením čtvrtky vznikne jeho hmatatelný reliéf, který plní funkci hranice. V kruhu se nalezne a vyznačí střed, z něhož se nadále vytváří čitelné linie - vhodný je kříž, rytmické křivky a případný kombinovaný dekor. Způsob lze také obdobně aplikovat i na zdobení kraslic či vánočních ozdob pro účelovou tvorbu tzv. přáníček, novoročenek apod.



Litrium

Slunce již zapadlo, z plotny voní večeře, selka prostírá stůl a doprostřed něj pokládá na sebe tři malé kaménky, říční oblázky. To je atmosféra, kterou popisuje pradávný zvyk ve své kronice Hans Joachim Vaněčka. Jedná se o skoro zapomenutý obyčej, který k nám přinesli před dávnými časy pravděpodobně Keltové. Na našem území zdomácněl, ale vlivem křesťanského vlivu se jeho význam zásadně změnil.
O pravém významu se bohužel již asi nikdy nedozvíme. Původně ho totiž prováděli druidové, keltští duchovní, aby zajistili hojnost lovné zvěře. Nám se dochoval v podobě, kdy si od poloviny února do začátku března lidé stavěli na stoly kameny, kterými by si připomenuli naději, kterou přináší po dlouhé a kruté zimě jaro. V latinských textech je nazývám "litrium".
Název litrium je složeninou dvou slov - lithos (kámen) a tria (trojice). Největší z kamenů vespod představuje víru, základ života a rodiny, mužský element. Na něm leží menší, představující lásku, element spojující a sjednocující, tedy ženu. Ten nejmenší na vrcholu představuje naději, budoucnost, potomstvo. Později si tyto kameny lidé začaly zdobit, obarvovat a staly se předmětem nejrůznější lidové tvořivosti.
Začátkem 19. století tento zvyk na našem území náhle mizí a dnes je již, až na pár vzácných výjimek, prakticky zapomenut. Do dnešních dnů se však dochoval zejména ve Skandinávii, na severu Francie a hojně se s ním setkáme v oblasti okolo Bretaně.

	zdroj: Zapadlá slunce



Báseň

Únor

Příznaky ledu
tající v leknínech mrazu,
nádechy jara prozvoní svět,
výdechy zimy ženou se zpět.
Ten, kdo je skrytý
v závanu sněhu
protává v něhu,
opaří svět lučním kvítím.

zdroj: Ivo Krásnohradecký

Pranostiky

	Boromína láme ledy a na skle maluje květy.

I když únor mrazem jiskří, ukáže i časy příští.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Únor dláždí cesty k jaru.
Na Hromnice (2. 2.) zima s jarem uvidí se.
Do Petra (22. 2.) není tepla.
Svatý Matěj (24. 2.) zimu tratí, když netratí, obohatí.

zdroj: internet - liter, pranostiky


Zdarma našim čtenářům 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

