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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

·   Kalendář akcí
·   Otázky a odpovědi
·   Hynek Voda
·   Nevidomí na cestách
·   Recept - kuskus s tuňákem a kukuřicí
·   Báseň a pranostiky


ŘÍJEN 2014
	
	Kalendář akcí


Od září opět nabízíme zájemcům výuku anglického jazyka a studentům základních a středních škol individuální doučování. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 386 460 660.

	·  Arteterapie
V říjnu 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 6. 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.

·  Výlet
Ve středu 15. října připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny nevidomé a slabozraké. Cíl výletu si necháváme jako překvapení.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

·  Umělecká dílna
V pondělí 20. října od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit dekorativní vázy s podzimní tématikou.

·  Hudební odpoledne s Tyflobandem
V pondělí 27. října pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.



Ohlédnutí za měsícem září

Kromě všech pravidelných akcí, které pořádáme nejen pro naše uživatele, jsme se také zúčastnili:
- slavnostního otevření Komunitního centra Máj v Českých Budějovicích, kde budeme mít od října další nové pracoviště
- 20. září jsme spolupořádali se Zoo Ohrada akci "Zoo potmě", kde jsme prezentovali návštěvníkům kompenzační pomůcky a prováděli preventivní vyšetření zrakových vad u dětí.

Otázky a odpovědi

Kdo mi pomůže s doprovodem slabozrakého syna do školy?

Pokud syn potřebuje pomoc další osoby z důvodu zdravotního postižení, ať už je slabozraký nebo nevidomý, můžeme Vám v rámci Průvodcovské služby pomoci. Tato služba je určena osobám starším 7 let, které mají sníženou soběstačnost nebo možnost orientace z důvodu zdravotního postižení.
Služba je ze zákona "O sociálních službách" zpoplatněna. Tyflokabinet tuto službu nabízí v ceně 80 Kč za hodinu. Účtována je po 15 minutách a za čtvrthodinový doprovod tak zaplatíte pouhých 20 Kč.


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Hynek Voda


(18. 11. 1902 - 15. 3. 1940)

český citerista, hudební pedagog a varhaník

Narodil se v Lažánkách u Tišnova jako nevidomý. Neúplné základní vzdělání nabyl v pětitřídní škole Zemského výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti v Brně, kam byl přijat v roce 1911. Vyučil se kartáčníkem a ladičem klavírů. Měl mimořádné hudební nadání, které však nedovedl využít k samostatné existenci. Trpěl také těkavými pohyby rukou a hlavy. Ve hře na citeru byl žákem nevidomého virtuosa J. Jemelíka, varhany studoval u L. J. Kubíčka. Během pobytu v ústavu ztratil oba rodiče a když měl být propuštěn jako připravený kartáčník, ladič klavírů a hudebník, nastal problém s jeho samostatnou obživou. K výkonu výroby kartáčů ani k ladění klavírů neměl dost manuální zručnosti a navíc jako těžký introvert a samotář neměl dost aktivity samostatně se živit.
Pro své mimořádné hudební dovednosti ve hře na citeru a varhany byl po nezdařeném ročním pokusu o samostatnou existenci v roce 1924 přijat do téhož ústavu jako učitel hry na varhany a citeru. Zároveň působil jako varhaník v ústavní kapli. Připravil několik nevidomých varhaníků, kterým ředitelství ústavu našlo působiště v některém z kostelů. V ústavu tak působil úspěšně do roku 1939, kdy bylo nutno přikročit k omezení rozsahu i obsahu činnosti ústavu, jelikož německá okupační policie zabrala budovu ústavu, který byl přesunut do provizorních prostor zaopatřovacího ústavu pro dospělé nevidomé osoby v Chrlicích u Brna.
Hynek Voda bydlel po celou dobu svého zaměstnání v budově ústavu. Za jeho pedagogickou činnost mu bylo poskytováno ubytování, šatstvo a strava. Dostával jen malé částky na zakoupení nejnutnějších osobních potřeb.

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


	Nevidomí na cestách

Cestování po nejrůznějších destinacích patří k trendům současné doby. Cestují mladí, staří, ženy i muži, chudí i bohatí. Proč by tedy nemohli cestovat také nevidomí a slabozrací? Vidící občas nechápou, „co z toho ti nevidomí mají, když nic nevidí“. Ale člověk nemusí vidět - jsou přeci i jiné informační kanály, než jen zrak; čichněte si někdy, jak voní hory, poslouchejte, jak hučí vodopád, či se nechte pohladit teplým přímořským vánkem. To vše jsou podněty, které zrakově postižení mohou vnímat. Dohromady si z těchto střípků vytvoří představu o místech, která procestovali.
Nevidomí sice nevidí na vlastní oči, jak vypadá Brandenburská brána nebo Vítězný oblouk, mohou však navštěvovat muzea či výstavy. Některé expozice jsou přizpůsobeny zrakově postiženým - nevidomí a slabozrací si mohou vystavené exponáty osahat. Někdy dokonce bývají opatřeny i popiskami v Braillově písmu.
Podobně byla uzpůsobena výstava kachlí muzeu v Českém Krumlově, jež jsme letos absolvovali.
zdroj: internet - okamžik



Recept - kuskus s tuňákem a kukuřicí

	Ingredience:
	100 gramů kuskusu

100 mililitrů vody
100 gramů mražené kukuřice
185 gramů tuňáka ve vlastní šťávě
1 kus jarní cibulky
1 lžička másla
1 lžička himálajské soli
1 lžička podravky s bylinkami (bez glutamanu)

	Postup přípravy:

Sůl, podravku a kuskus smícháme v menším hrnci, zalijeme horkou vodou a necháme odstát 10 minut pod pokličkou. Mezitím si v teflonové pánvi na másle orestujeme jarní cibulku, přidáme kukuřici a necháme podusit asi 8 minut. Tuňáka zbavíme přebytečné šťávy, nasypeme do pánve ke kukuřici a ještě pár minut necháme vařit. Na závěr smícháme s kuskusem a můžeme podávat.

Pokud budete mít zájem, obraťte se na nás, rádi Vás naučíme vařit nejen tuto krmi.

zdroj: internet - zdravé recepty


Báseň

Říjen

Schovaný do listí
přizvaný host
zůstává opodál
docela sám.
V krajině rozcestí,
pak už jen most,
do snových spřežení
pohasíná.

autor: A. Mrchová



Pranostiky

	Říjnová louka listím zavátá.
	Sady říjnové mají sladké žně.
	Den a noc v říjnu jak teplo a zima.
	Svatá Marina (10. 10.) ovoce sklízí.
	Michala svatá (19. 10.) meruňky uspává na zimní čas.

Na svatou Ninu (24. 10.) noc mrazí hlínu.

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

