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PAPRSEK

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


Přinášíme Vám tyto informace:

	Kalendář akcí
	Otázky a odpovědi
	Jan Amos Komenský
	Recept - rizoto se zakysanou smetanou
	Báseň a pranostiky




LISTOPAD 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 listopadu 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 10. listopadu 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 12. listopadu 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.

	Hudební odpoledne s Tyflobandem
V úterý 18. listopadu pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.


	Umělecká dílna
V pondělí 24. listopadu od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit adventní věnce.


	Podzimní shromáždění OO SONS
-   3. 11. - v Českých Budějovicích od 14.00 v klubovně Tyflokabinetu

	-   7. 11. - v Jindřichově Hradci od 14.00 v Hotelu Perla
	- 12. 11. - v Táboře od 14.00 v městském sociálním odboru Tabačka
	- 27. 11. - ve Strakonicích od 9.00, Stavbařů 213





Ohlédnutí se za měsícem říjnem

Dne 6. října od 15.30 hodin jsme pořádali v klubovně Tyflokabinetu filmové odpoledne pro nevidomé. Dne 15. října jsme se vydali na poznávací výlet do zámku Kratochvíle. Dne 20. října jsme pořádali v klubovně Tyflokabinetu podzimní uměleckou dílnu a tvořili jsme skleněné dekorativní vázy. Dne 27. října jsme si zazpívali při Hudebním odpoledni známé písničky.



Otázky a odpovědi

Jak získat vhodnou kompenzační pomůcku pro zrakově postiženého?

Oslovte Tyflokabinet s žádostí o pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky. Vždy je lepší si předem domluvit schůzku. Rádi Vám předvedeme širokou nabídku kompenzačních pomůcek, které si budete moci rovněž vyzkoušet.
Z každé kategorie pomůcek, které na světě existují, vždy máme alespoň jeden reprezentativní vzorek k vyzkoušení. Pomůcku Vám předvedeme a seznámíme Vás s její obsluhou. K vyzkoušení budete mít tolik času, kolik budete potřebovat. Navštívit nás můžete i opakovaně, vždy je lepší si před pořízením pomůcky vše důkladně rozmyslet.
Pomůcku, která se bude jevit jako optimální pro kompenzaci daného zrakového postižení, Vám pomůžeme i získat. Vysvětlíme Vám, kde a jakým způsobem požádat o příspěvek na její pořízení (Příspěvek poskytují krajské pobočky Úřadu práce podle zákona 329/2011 Sb. a vyhlášky 388/2011 Sb.).
V této souvislosti Vám také vystavíme vyjádření o vhodnosti kompenzační pomůcky pro Vaši oční vadu.
V případě náročné pomůcky se složitou obsluhou je nutný také předpoklad, že zvládnete její obsluhu. V případě osobního počítače je předpokladem alespoň základní orientace na klávesnici. Pro dobré zvládnutí obsluhy je však velmi důležité absolvovat náš kurz "psaní všemi deseti" a výuku speciálního programového vybavení. Výuka je individuální a její obsah závisí na Vašich schopnostech a potřebách. Vše poskytujeme zdarma.










Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670)


český filozof, pedagog (biskup Jednoty bratrské), teolog a humanista, jedna z největších postav českých kulturních dějin

Po studiu na německých evangelických školách v Hellbornu a Heidelbergu vyučoval v Přerově a byl duchovním správcem školy ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře se musel skrývat, za několik let odešel natrvalo do exilu. Postupně se svým dílem zařadil mezi uznávané evropské učence. Stal se mluvčím protikatolické emigrace. Od roku 1628 žil v Lešně (Polsko), rovněž v Anglii, Švédsku a v Uhrách. Po požáru Lešna se uchýlil do Nizozemska, kde zemřel. Je pochován v Naardenu.
Rovněž z hlediska speciálně pedagogického pohledu je v Komenského díle obsaženo mnoho humanistických myšlenek. Např. ve svém spisu Didactica magna (1632) se obrací přímo k problému výchovy a vzdělávání všech, a tedy i zdravotně postižených dětí, dětí tělesně, smyslově a psychicky hendikepovaných. Komenský píše, že z výchovně vzdělávacího procesu nemá být nikdo vylučován, že každý má přirozené, nezadatelné právo na výchovu a vzdělání. V tomto kontextu jsou významná jeho slova: „Od učení moudrosti a od vzdělání ducha nemá být nikdo vyjímán, neřku-li vzdalován. Leč bychom chtěli dělat křivdu nejen tomu jednotlivci, nýbrž i celé podstatě lidství.“ A na jiném místě „Vševýchovy“ napsal: „Je otázka, zda tedy i slepí, hluší a zaostalí (jimž se totiž pro ústrojný nedostatek nemůže něco dostatečně vštípit), mají být přibráni ke vzdělávání? Odpovídám: Z lidského vzdělání se nevynímá nic, leč nečlověk. Pokud tedy mají účast na lidské přirozenosti, potud mají mít účast na vzdělání. Ba spíš tím více pro větší nutnost vnější pomoci, i když si příroda pro vnitřní nedostatek nemůže dosti pomoci sama. Zejména, když příroda, bylo-li jí po některé stránce zabráněno rozvinouti svou sílu, rozvíjí ji po jiné stránce tím zdatněji, jen když se jí pomůže. Vždyť příklady ukazují zřejmě, že od narození slepí vyspěli jen za pomoci sluchu ve znamenité hudebníky, právníky, řečníky atd., podobně jako od narození hluší vyspěli ve vynikající malíře, sochaře a řemeslníky...“

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


	

Recept - rizoto se zakysanou smetanou na kari

	Ingredience:

1,5 hrníčku rýže, 3 hrníčky vody, 1 kus menšího pórku, 200 gramů zakysané smetany, 150 gramů mraženého hrášku, 150 gramů mražené kukuřice, 1 lžička másla, 1 lžička kari kořeni, sůl
	Postup přípravy:

Rýži propláchneme a uvaříme ve vodě podle návodu uvedeného na obalu. Na másle opečeme na kousky nakrájený pórek, poté přidáme kukuřici a hrášek, osolíme a necháme chvíli povařit. Na závěr přidáme zakysanou smetanu, kari koření, promícháme a po pár minutách vaření přisypeme uvařenou rýži.

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

zdroj: internet - zdravé recepty


Báseň

Listopad

Sychravým projevem
zahalen mizí,
za obzor snad,
námrazy nádechem
známý a cizí
večerní nach.

autor: Slavomír Mrch


Pranostiky

	Listopad mlhavý tleje listí.
	Listopadový den barvy zhasíná.
	Mlhy v listopadu připravují duchnu sněhu.
	Na svatého Tobiáše (2. 11.) dušičkám den otvírá se.
	Svatý Martin (11. 11.) mrazy nese, a když nenese, sníh se snese.
	Svatá Cecílie (22. 11.) zalehne-li pole sněhem, pak dlouho spí.


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

