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Kalendář akcí

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

Dne 7.12. ve 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu bude 3.setkání s hrátkami s českým jazykem, tentokrát na téma: „Literární hrátky s českými příjmeními“ - přednáší Mgr. Zdeňka Machovcová.

Dne 14.12. ve 14.30 hodin v klubovně Tyflokabinetu Vás srdečně zveme na hudební pořad, kdy Vám k poslechu i tanci přijdou zahrát pan Ludvík Petr (člen Budvarky) a paní Petra Adamčíková (zpěv).


Zdeněk Černý

Nar. 7.12.1922, český hudební pedagog a konstruktér

Narodil se v Ostravě jako syn strojního zámečníka. Měl dva bratry, z nichž mladší byl hudebně nadaný. Všechny tři děti trpěly pigmentózou sítnice, měly pouhý zbytek zraku. Ve svém dětství částečně viděly, ale ke čtení to nestačilo. Vzdělávaly se pomocí Braillova písma.
V r.1928 začal Zdeněk Černý navštěvovat místní OŠ, později MěŠ, kterou ukončil v r.1937. Ve stejném roce začal navštěvovat Hudební školu dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích, kde se věnoval studiu hry na klavír a housle. V r.1940 byl přijat do výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti a mládež v Brně, kde studoval hru na klavír u Vl. Hawlíka a ladění klavírů u Fr. Podluckého. Studium úspěšně ukončil státními zkouškami z hudby na Brněnské konzervatoři v r.1943. Z ústavu odešel také s kvalifikací ladiče klavírů.
Vyučovat hře na klavír začal soukromě v bytě svých rodičů v Ostravě-Vítkovicích. V r.1951 byl přijat jako učitel hry na klavír v Hudební škole dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích, kde působil do r.1992. Vyučoval též hře na akordeon a kytaru, korepetoval v kytarové třídě a vedl školní orchestr, který účinkoval na koncertech pořádaných školou. V roce 1977 získal v celostátní soutěži třetí místo.
Ve škole vybudoval nahrávací studio. Zde také využil své druhé profese a bezplatně ladil i prováděl menší opravy školních klavírů.
Se svou manželkou vychoval dvě zdravé děti.
Od dětských let se Zdeněk Černý zájmově zabýval konstrukcemi a výrobou elektrických kompenzačních pomůcek pro nevidomé uživatele. Je to např. světelná notová tabule (1971), která je konstruována jako individuální pomůcka pro nevidomé a těžce slabozraké učitele hudby. Místo běžné notové tabule a ukazovátka se používá světelný displej, pro který se tlačítky ovládá rozsvěcování žárovek pod jednotlivými notami běžné notace či jinými notopisnými znaky. Pro domácnost to zase byl reléový třídič umožňující z jednoho místa ovládat několik elektrických spotřebičů i s jejich skupinovým zapojováním. Je určený pro nevidomé a osoby s poruchami hybnosti dolních končetin.
Zdeněk Černý byl též iniciátorem zavedení radiotelefonních vysílaček jako individuálních kompenzačních pomůcek pro nevidomé občany. V r.1971 byla zahájena činnost radiodispečinku pro nevidomé uživatele radiostanic. Pro oprávněné nevidomé držitele zajišťoval různé služby a poskytoval informace. Pro usnadnění obsluhy tohoto zařízení vytvořil Zdeněk Černý radiotelefonní přepojovač a střešní antény (1973). Pro individuální vysílačky zkonstruoval regulátor hlasitosti. Dále vyrobil magnetofonový přehrávač bez koncového stupně (1957), zvukový indikátor světla a hladiny kapalin (1956), světelnou tabuli pro výuku Braillova písma s využitím pro slabozraké uživatele (1964), indikátor úrovně signálu při nahrávání a konvertor pro poslech televize pomocí radiopřijímače.
Též vyučoval Braillovo písmo a opravoval poškozené bílé hole.
zdroj: internet - tyflopedický lexikon


Tak si chodím s bílou holí

Tak si chodím s bílou holí a občas se mě někdo zeptá: "Proč to děláš, vždyť přece ještě něco vidíš, ne?" Ano, NĚCO ještě vidím, a taky hned dodávám, že jsem za to NĚCO osudu vděčná.
Ale pokud se mám zamyslet nad tím, CO vlastně vidím, musím konstatovat, že můj svět je složen z více či méně jasných skvrn.
Zkušenost už mne naučila, že ta zelená je trávník před domem, ta červenobílá stánek s novinami a ta šedivá sousedka v novém kostýmku. - Dobrý den! - a hele, ona to byla popelnice. No nic, opačně by to byl horší trapas.
Abych to neměla jen tak jednotvárné, dopřávají mi moje oční choroby i další povyražení - ty barevné skvrny pozoruji jakoby přes sklo, po němž se neustále přesýpají korálky. Někdy jsou droboučké a splývají s okolím, takže už je skoro nevnímám. Často však mají velikost špendlíkových hlaviček a barvy neónových reklam. Tvoří nádherné a zajímavé obrazce a milovníci umění by si jistě přišli na své. Jenže v próze všedního dne jsou tyhle parádičky spíš na překážku. A tak přichází ke cti má bílá kamarádka, jejíž pomocí hravě zjistím, jestli ta tmavá skvrna na chodníku znamená louži, větev, odhozený papír anebo docela obyčejný stín.
Poradí mi, jak vysoký je obrubník, jak hluboké je schodiště, někdy přivolá ochotné lidi, aby mi pomohli v nesnázích. Často ale taky přiláká neomalené zvědavce, hlupáky a ty, kteří rádi ubližují slabším, prostě jen tak, ať je psina, ne?
Těch prvních bývá naštěstí víc, setkání s těmi druhými, ať se člověk přemáhá sebevíc, zanechává obvykle v duši bolavou jizvu.
zdroj: internet - nevidomimezinami.cz


České vánoční tradice a zvyky na Štědrý den ožívají

Vánoční tradice ožívají především s nejkrásnějšími svátky v roce - s Vánocemi. Lití olova už snad známe jenom z vyprávění prababiček. Jiné tradiční činnosti přežívají, byť jejich výkladu možná příliš nevěříme.
Naši předkové byli nejen z většiny silně věřící, ale také více pověrčiví. Než zasedli ke štědrovečernímu stolu, stoupl si každý člen rodiny bosou nohou na sekeru ležící na zemi. To proto, aby ho v dalším roce nebolely nohy. Po večeři se všichni společně pomodlili a vzpomínali na to, co dobrého nebo špatného je v uplynulém roce potkalo.
V průběhu večera se nikdo neměl zvednout od stolu do té doby, dokud všichni nedojedli. Věřilo se, že o dalších Vánocích by se rodina nesešla celá. Z kapra, servírovaného k slavnostní večeři, schovala hospodyně šupiny - to proto, aby se v domácnosti držely peníze. Tyto dva vánoční zvyky se v mnoha rodinách dodržují dodnes. 
Lití olova - Každý člen domácnosti nad plamenem si rozžhavil kousek olova, až úplně roztálo. Olovo pak opatrně vlil do připravené nádoby s vodou. Odlitek, který vznikl, věštil dotyčnému jeho budoucnost. Například odlitek ve tvaru hvězdy znamenal úspěch a uznání.
Krájení jablka - Jablko se přepůlilo vždy po štědrovečerní večeři, avšak ne obvyklým způsobem, ale kolmo na osu, napříč. Pokud měla jeho vnitřní část s jádry tvar hvězdy, znamenalo to, že se za rok všichni sejdou ve zdraví. Měla-li tvar kříže, někdo z přítomných těžce onemocní.
Pouštění lodiček - Rozpůlilo se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin skořápek se nakapaným voskem připevnila svíčka. Lodičky ořechů se pak nechávaly plout v nádobě po vodě. Toho, komu se lodička nepotopila a svíčka dlouho svítila, čekal dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička držela při kraji nádoby, znamenalo to, že se její majitel bude celý rok držet doma. Pokud plula ke středu nádoby, měl se vydat do světa.
Střevíc - Svobodné dívky házely střevícem přes hlavu. Obrátil-li se patou ke dveřím, znamenalo to, že zůstanou doma. Obrátil-li se špičkou ke dveřím, říkalo se, že se provdají a odejdou.
Cizí věci v domě - Za znovuzavedení této tradice se přimlouvám: Říkalo se, že by se do konce roku měly vrátit všechny cizí věci, které jsou v domě. V novém roce by nosily smůlu. Projděte pečlivě celý dům či byt a vraťte vše, co vám nepatří. Za vrácené knihy, CD, DVD a další drobnosti vám přátelé jistě poděkují.
Zápalky - Svobodná dívka zapíchla do jablka tři zápalky. Každá z nich musela symbolizovat jednoho nápadníka. Všechny zápalky současně zapálila. Ta zápalka, která hořela nejdéle, představovala muže, za něhož se měla dívka vdát.
Umístění na stole - Také umístění věcí a pokrmů na stole mělo svůj účel: na jednom rohu byl bochník chleba, který měl rodině zajistit dostatek jídla. Na druhém pak slaměnka a dary pole - aby i následující rok přinesl dobrou úrodu. Na třetí roh se dávaly peníze, které měly domácnosti přinést bohatství. Nezapomínalo se ani na domácí zvířata: na čtvrtém rohu bývala miska s kousky jídla pro dobytek a slepice.
zdroj: internet - pohodovestranky.cz

Báseň
Prosinec

S tajemstvím vpleteným do vánoček,
zdobený jmelím a třpytem vloček,
přiletěl na křídlech andílků,
nachystal sváteční nadílku.

Rozzářil vánoční stromečky,
střechám dal sněhové šátečky.
Sněhulák pod okny na dvorku
drží si rozkvetlou barborku.
	zdroj: internet - liter.cz
	
	Pranostiky


	Jaký prosinec, takový červen - jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Nad prosinec leden a únor mrazivější, neboť mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Na svatého Tomáše (21.12.) nejdéle noc naše.
Na svatého Tomáše obrací se slunce k létu a zima k mrazům.
Svatá Viktorie (23.12.) obrázky na okna ryje.
	Když Boží hod (25.12.) obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
zdroj: internet - pranostiky.cz

 VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Vám přejí   

pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
telefon: 386 460 660, 386 460 661, fax: 386 460 660
e-mail: info@tyflokabinet-cb.cz, web: www.tyflokabinet-cb.cz

