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·	Kalendář akcí
·	Oldřich Nepomucký
·	Vánoční cukroví
·	Báseň a pranostiky


PROSINEC 2014

	Kalendář akcí


	Výuka anglického jazyka

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 prosinci 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 1. prosince 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.


	Hudební pořad

V pondělí 8. prosince ve 14.30 hodin v klubovně Tyflokabinetu Vás srdečně zveme na hudební pořad, kdy Vám k poslechu i tanci přijdou zazpívat pan Mgr. Ludvík Petr a paní Mgr. Petra Adamčíková.

	Umělecká dílna s vánočními svícny

V pondělí 15. prosince od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit vánoční svícínky.

	Vánoční zpívání s Tyflobandem
V úterý 16. prosince pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy s naším Tyflobandem.


	Služby v Komunitním centru Máj

Od listopadu 2014 poskytujeme naši službu Odborné sociální poradenství také v nově otevřeném Komunitním centru na sídlišti Máj, nedaleko ČSSZ. K dispozici jsme vždy v pátek od 8.00 do 11.00 hod.

	Rozpis schůzek OO SONS Strakonice v roce 2015

8. ledna, 12. února, 12. března, 9. dubna, 1. května, 11. června, 9. července, 13. srpna, 10. září, 8. října, 12. listopadu a 10. prosince
Poradní dny:
22. ledna, 26. února, 26. března, 21. května, 25. června, 23. července, 27. srpna, 24. září a 22. října
Jarní shromáždění: 23. dubna, Podzimní shromáždění: 26. listopadu

	Soutěž Braillský klíč
V letošním ročníku celostátní soutěže ve čtení bodového písma pod názvem Braillský klíč obhájil 1. místo v disciplíně čtení bodového písma, a to již šestým rokem po sobě, Karel Leskovec, žák základní školy ve Vodňanech, který zvítězil přečtením 245 slov během 2 minut.

V části soutěže, která spočívala v prověřování počítačových dovedností u starších žáků (8. a 9. tříd), se stal rovněž vítězem.

GRATULUJEME !!



Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Oldřich Nepomucký (28. 8. 1886 - 18. 1. 1950)


český klavírista

Na společných koncertech s A. Permanem nebyl jen citlivým doprovazečem, ale také brilantním sólistou. Patřil mezi nevidomé, kteří počátkem 20. století začali usilovat o vyšší vzdělání a nejen hudební. Byl mezi zakládajícími členy Podpůrného spolku samostatných slepců.
Narodil se ve Vraňanech v učitelské rodině. Oslepl v pěti letech. Své všeobecné i hudební vzdělání získal v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Hned prvním rokem se začíná učit hře na klavír a na housle. V roce 1901 přešel do Klarova ústavu, aby se vyučil řemeslu. Avšak ve studiu hudby neustal.
Hudební studia zakončil vykonáním státní zkoušky z hudby (klavír v roce 1908, o tři roky později housle a sólový zpěv). V této době spolupracuje s A. Permanem při koncertní činnosti. Za přispění rodičů navštěvoval soukromé hodiny u J. Káana.
Po dokončení hudebních studií působí krátký čas v Českých Budějovicích. Posléze se pokusil provozovat vlastní hudební školu na Hradčanech, ale později byl učitelem hudby v Klarově ústavu pro nevidomé. V Klarově ústavu vyučoval též ladění klavírů, hře na hudební nástroje a vedl ústavní orchestr. Vybudoval i dílny pro výuku ladění klavírů. Napsal českou příručku pro ladiče klavírů. Obsahuje i reliéfní zobrazení některých součástí klavíru. Od roku 1916 vyučuje v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradčanech. Souběžně hrával v bohatých rodinách při hudebních večírcích.
Ve hře na housle dosáhl dobré úrovně. Od roku 1913 veřejně vystupoval s nevidomým A. Permanem i jinými houslisty. Od roku 1927 koncertovali několik let v rozhlase. Doprovody se učil náslechem podle předehrávání svou ženou.
Napsal sbory, písně i Vánoční směs pro orchestr a sbor. Jeho skladby se povětšinou nedochovaly. V bodovém písmu vyšly Silhouetty a parafráze na motivy českých skladatelů. Jeho skladby se dnes již nehrají.
Byl funkcionářem Podpůrného spolku samostatných slepců i spolku ČST. Po řadu roků redigoval notovou přílohu časopisu Zora (od roku 1917), která vycházela v bodovém písmu.

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




	Vánoční cukroví


	Vánoční cukroví a jeho pečení je jednou z obecně rozšířených vánočních tradic. Většina vánočního cukroví se připravuje ze směsi mouky, cukru, vajec, másla, kakaa, čokolády a různých druhů ořechů a kandovaného ovoce.
	Mezi typické patří cukroví z lineckého těsta, které je možno navíc ochutit strouhaným kokosem nebo kakaem. Typickými vůněmi jsou vanilka a rum, typickým kořením skořice. K nejčastějším druhům vánočního cukroví patří linecká kolečka, kokosové pusinky, medvědí tlapky, myslivecké knoflíky, vanilkové rohlíčky a vosí hnízda.
	Češi a cukroví ve statistice: 87 procent Čechů si peče alespoň část cukroví sama doma, 26 procent Čechů přiznává, že jim alespoň část cukroví peče někdo jiný zdarma, 8 procent českých domácností dostává zdarma všechno cukroví (většinou mladí „singles“) a 19 procent Čechů si alespoň část cukroví objednává (z toho 5 procent) všechno cukroví.

Pro inspiraci přinášíme náš recept - babiččiny pracny vonící po hřebíčku.

	Ingredience: 300 gramů špaldové mouky, 200 gramů másla, 70 gramů pšeničného sirupu (může být i třtinový cukr), 3 lžíce mletých ořechů, 1 lžíce karobu, rozdrcený hřebíček (1-2 ks), trocha skořice
	Postup přípravy: Hřebíček pečlivě rozdrtíme pokud možno až na prášek. Z uvedených surovin vypracujeme těsto a necháme zhruba hodinu odpočnout v lednici. Vyjmuté těsto z lednice ještě párkrát ručně propracujeme na vále. Naplníme formičky a pečeme v předehřáté troubě při 150 stupních°Celsia dorůžova zhruba 15-17 minut.


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

zdroj: internet - zdravé recepty

Báseň

Prosinec

Za okny dřímá
a do tmy padá dál,
koledy bystří
roj vloček kroužení,
sváteční tichý čas
k půlnoční.

autor: Ondřej Marián Láska



Pranostiky

	Prosinec pošmourným pohledem vítá den.
	Sníh v prosinci čeká ještě změnu.
	Prosincové mlhy nesou sníh a přejí polím.
	Svatá Iva (1. 12.) sněhu přidá.
	Na svatou Dagmar (20. 12.) světla dne nazmar.
	O Silvestru (31. 12.) loučení, celý rok toužení.


zdroj: internet - liter, pranostiky




***  Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015  ***

***

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

