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V Základní škole v Horním Kostelci uspořádali ve spolupráci s nevidomým Ladislavem
Kubečkem besedu pro žáky na téma Nevidomí mezi námi. Ladislav Kubeček, který přišel se
svým vodicím psem Danym, vysvětlil dětem, jak se mají ke zrakově postiženým lidem chovat a
jak jim mohou pomáhat.
{jathumbnail off}
"Jeho současný vodicí pes Dany je v pořadí už jeho třetí vodicí pes. Má ho teprve krátce.
Vyprávěl nám i o svých dvou předchozích psech – Baddym a Meggye. Děti velmi zaujalo téma
vodicích psů, jejich výcvik a soužití s pánem," řekla k besedě učitelka 4. třídy na škole v Horním
Kostelci Jana Illnerová.

Ladislav Kubeček také děti seznámil s nejběžnějšími pomůckami, které dnes nevidomí lidé
používají, některé i přinesl ukázat a zapůjčil je dětem. Děti si mohly vyzkoušet použití skládací
bílé hole, která pomáhá handicapovanému "ohmatat si" terén nebo si prohlédli mincovník, který
slouží k třídění a ukládání mincí podle jejich hodnoty. Ladislav Kubeček ukázal i dotykový mobil
s hlasovým výstupem, na hrnečku s kávou předvedl indikátor hladiny, který používá pro určení
nalévané hladiny do nádob v kuchyni.

"Nejvíce děti zaujal kalendář o psech s reliéfními obrázky a popisky v Braillově písmu. Dokonce
nám popisky k vybranému pejskovi přečetl. Každý si mohl kalendář ohmatat. Po zajímavém
povídání a ukázkách si děti připravily spoustu dotazů, na které pan Kubeček ochotně a trpělivě
odpovídal. (Dotazy: Kolik stojí výcvik vodicího psa? Jak se oblékáte? Jak píšete? Jezdíte na
dovolenou? Jak vybíráte z bankomatu? Jak poznáte barvy? Jak nakupujete?). Beseda byla
zajímavá pro nás všechny. Myslím, že nám umožnila orientovat se ve světě nevidomých lidí,"
zhodnotila besedu Jana Illnerová.
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Foto Jana Illnerová, zdroj www.cervenykostelec.cz
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