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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Compact 4 HD
·	Ferdinand Zimmermann
·	Škola lezení
·	Decoupage
·	Báseň a pranostiky


ŘÍJEN 2013
Kalendář akcí

	Podzimní shromáždění OO SONS ČR

16. 10. v Písku od 14.00 hodin v Centru zdravotně postižených
31. 10. v Č. Krumlově od 9.00 hodin v restauraci Na Hrázi

·	Arteterapie
V říjnu se v pobočce Tyflokabinetu koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 608 492 764.

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

·	Výlet
Na pondělí 7. října připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny slabozraké a nevidomé.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

	Filmové odpoledne

V pondělí 14. října 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.

	Umělecká dílna – podzimní decoupage

V pondělí 21. října od 14.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit speciální technikou podzimní krásu.

·	Hudební odpoledne s kytarou
V úterý 29. října 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 září

Dne 7. září jsme uspořádali poznávací výlet do Týna nad Vltavou.

Dne 16. září se konalo filmové odpoledne.

Dne 23. září se konala Umělecká dílna - sádrové mušličky. Děkujeme všem našim uživatelům za vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry.

Dne 24. září jsme pořádali hudební odpoledne s kytarou. Poslechli jsme si a zazpívali nejen lidové a country písničky.


Na měsíc listopad připravujeme

Hudební odpoledne
Uměleckou dílnu
Výlet pro nevidomé a slabozraké
Pravidelná posezení u kávy
Filmové odpoledne s komentovaným filmem
Literární odpoledne
Arteterapii


Nová kompenzační pomůcka - Compact 4HD

Naším nejnovějším přírůstkem z rodiny elektronických lup se stal Compact 4HD. Jde o ruční lupu s magneticky připojitelným stojánkem a vlastním přisvícením. Úhlopříčka obrazovky je 11 cm a zvětšení lze nastavovat pomocí dvou tlačítek plynule v rozsahu 1,5 až 12-krát. Uživatel má také možnost přepínat způsob zobrazení pro lepší vnímání barev. K dispozici je zobrazení barevné, černobílé, inverzní bíločerné a mnoho barevných semicolor schémat (podobně jako u větších bratříčků 5HD a 7HD). Konstrukce lupy působí robustním dojmem, je však lehká a díky pogumovanému povrchu ji lze dobře držet v ruce. Díky praktickému stojánku lze lehce táhnout po textu a zachovává si přitom konstantní velikost zvětšeného textu i sklon. Po vyjmutí ze stojánku s ní lze např. prohlížet drobné předměty. Jedná se o výborného pomocníka domů, do školy i na cesty.




Osobnosti z Tyflopedického Lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	Ferdinand Zimmermann (1. 10. 1823 - 17. 7. 1866)


básník a učitel v Ústavu pro nevidomé děti ve Štětíně

Narodil se v Rodewicích nedaleko Štětína jako syn stolaře. Jeho tři sestry byly rovněž nevidomé, nejstarší bratr viděl dobře. Vychován byl na státní útraty v Ústavu pro nevidomé děti v Berlíně. Do ústavu byl přijat v roce 1836. Pro velkou chudobu šel s ním otec z rodné obce do Berlína pět dnů pěšky. Chlapec byl pilný a věnoval se hudbě. V ústavu pobyl šest let, aniž by se během této doby dostal domů. Vyučoval ho sám Zeune a známý učitel Schmidt. Na oba potom s láskou vzpomínal.
V roce 1842 ústav opustil. Řekl, že Berlín je jeho druhým domovem. Matka mu během pobytu v ústavu zemřela, nemocný otec žil u svého nejstaršího syna. Ferdinand musel čekat, až se vyjasní, kde bude bydlet, co bude dělat. Otec rovněž brzy zemřel a slepý mladík mohl zůstat u bratra bydlet. Tento čas byl pro něho hořký, musel snášet mnoho příkoří.
V místě pro něho práce nebyla. Aby si nějak zasloužil bratrovo pohostinství, pečoval tedy o jeho děti. O smutku a trápení vypráví ve svých básních, které mu zapisoval místní pastor.
V roce 1851 se Zimmermann setkal s A. M. Gröplerem, který měl v úmyslu založit ve Štětíně podobný ústav jako jeho učitel Zeune v Berlíně. Zimmermann po čase souhlasil a v roce 1854 nastoupil do nového Ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých ve Štětíně. Stal se zde učitelem ručních prací a hudby.
Zimmermann měl v této době připraveno několik básní, např. Elias, Blindentraum, Zur Vermählung eines Blinden aj. Věnoval se též tvorbě menších hudebních forem, hlavně písní, ale úspěch měl pouze u žáků, kteří si několik jeho písní oblíbili.
Zimmerman působil v ústavu dvanáct let. V roce 1866 se ve Štětíně rozšířila cholera, které podlehl.

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



Škola lezení pro nevidomé a slabozraké

Zájemcům se zrakovým postižením nabízíme kurz lezení na lezecké stěně pro osoby se zrakovým postižením. Díky laskavé podpoře společností Lezecká stěna BigWall v Praze, Kofola a neziskové organizace Okamžik můžeme nabídnout tuto možnost i lidem se zrakovým postižením v Českých Budějovicích a okolí.
Lezení je vhodné pro děti i dospělé. Jedná se o velmi bezpečný sport, každý je po celou dobu lezení jištěn. Všichni zájemci mají kurzy zcela zdarma, včetně vypůjčení vybavení. Instruktoři a asistenti jsou zajištěni. Termíny ještě nejsou stanoveny, ale pokusíme se všem vyhovět.
Vaše otázky Vám rádi zodpovíme na tel. 606 449 126, kde se také můžete v případě zájmu přihlásit.


Decoupage neboli ubrousková technika
Decoupage je technika, při které se používá pro zdobení a dekorování předmětů motiv natištěný na ubrousku. S dekorační technikou dokážete jednoduše a přitom velmi efektně odekorovat téměř každý předmět kolem vás. Découpage je možné použít na nejrůznější podklady, jako například na dřevo, sklo, keramiku, plátno apod.

zdroj: internet - hrst
Báseň

Stromy se oděly
do barev podzimu,
dřív než sníh třpytivý
zahalí krajinu.

Ivo Krásnohradecký

Pranostiky

	Svatá Michala podzimní barvy smíchala.
	Říjen a březen rovné jsou ve všem.

Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí.
Říjnové nebe plné hvězd má rádo teplá kamna.
Brigita svatá (8. 10.) na mlhavá rána bohatá.
	Svatá Voršila (21. 10.) zimu posílá.
	Na Šimona a Judy (28. 10.) kamenem nerozrazíš hrudy.

zdroj: internet - liter, pranostiky


Zdarma pro naše čtenáře 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

