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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:


·	Kalendář akcí
·	Václav Zelený
·	Příspěvky na kompenzační pomůcky
·	Báseň a pranostiky


RPEN 2013


Kalendář akcí

	Arteterapie

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

	Posezení u kávy

Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Na září připravujeme zejména výlet, uměleckou dílnu a hudební odpoledne.




Slavné osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. J. Smýkala

	Václav Zelený


	(7. 8. 1936 - 4. 6. 1966)

český klavírista a umělecký aspirant JAMU v Brně

Byl žákem hradčanského a Deylova ústavu pro nevidomé v Praze. V roce 1955 vstoupil na Pražskou konzervatoř. Úspěšně absolvoval a ve studiu pokračoval na AMU v Praze.
Patřil mezi nejnadějnější české nevidomé klavíristy. V roce 1963 získal druhou cenu Smetanovské soutěže Pražského jara. Rovněž absolventský koncert byl mimořádně úspěšný. Následovala spirála úspěchů.
Náhlé horečnaté onemocnění ho vyřadilo ze Chopinovské soutěže ve Varšavě (1962), které se již pro těžké onemocnění nemohl zúčastnit. Po vyléčení následovalo několik koncertů, ve kterých se jeho interpretační úroveň neustále prohlubovala. Nedlouho po posledním koncertě v Praze v roce 1966 odchází znovu do nemocnice, kde zakrátko zemřel.
Po celý svůj krátký život zápasil s těžkou zrakovou i vnitřní vadou, chatrným zdravím a hospodářskými potížemi. Zemřel na nevyléčitelnou chorobu. Žádné nahrávky jeho veřejných koncertů se nedochovaly, za což jsou odpovědní organizátoři.
Jeho koncerty byly vždy silným zážitkem, na který se nezapomíná. Smrt zabránila člověku, aby se odevzdal plně svým schopnostem. Zazářil jako meteor a zbyly jen vzpomínky a kytice.

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


	Příspěvky na pořízení kompenzačních pomůcek


	Na mnohé Vaše žádosti jsme se rozhodli opět zařadit do Paprsku informaci o příspěvcích na kompenzační pomůcky. Touto problematikou se zabývá od 1. ledna 2012 zákon č. 329/2011, Sb. a vyhláška č. 388/2011, Sb. Soubor podporovaných druhů pomůcek pro osoby se zrakovým postižením zůstal prakticky nezměněn, od kamerových lup až po složitou elektroniku a počítače mluvící lidským hlasem. O příspěvcích rozhoduje místně příslušný Úřad práce. Na pomůcky je možno vyčerpat během 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců příspěvky v součtu až osm set tisíc korun, přičemž spoluúčast žadatele činí nejvýše 10 procent a nejméně tisíc korun, čímž jsou potřebné pomůcky dostupné všem, kteří je potřebují. V Tyflokabinetu, který je jediným registrovaným odborným poradenským zařízením pro tuto oblast v Jihočeském kraji, Vám se vším rádi poradíme a těšíme se na Vaši návštěvu. Domluvte si, prosím, telefonicky předem termín Vaší návštěvy - viz kontakt na poslední straně Paprsku.


Báseň

Srpen, srpen brousí srpy,
brousí srpy na vás chrpy.
Srpen chrpy nestrpí,
pozor chrpy na srpy.


Pranostiky

	Svatý Otakar (27. 8.) u Karla si rybu dal a na kole jede dál.
	Co srpen nedopeče, září nedovaří.

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Na svatého Vavřince (10. 8.) jdou oříšky do věnce.
	Nanebevzetí (15. 8.) a větry ze strnišťat jsou poslové podzimu.
	O svatém Augustinu (28. 8.) léto opouští krajinu.

zdroj: internet - liter, pranostiky
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