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PAPRSEK

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


Přinášíme Vám tyto informace:

	Kalendář akcí
	Otázky a odpovědi
	Jan Budín
	Jarní detoxikace
	Recept – Plněné avokádo
	Báseň a pranostiky



BŘEZEN 2015

	Kalendář akcí


	Stálé aktivity:

Individuální doučování a výuka anglického jazyka pro žáky základních a středních škol. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 386 460 660.

	Arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých.

Kontaktujte nás na tel.  608 492 764, termín dle domluvy.

Posezení u kávy - probíhá pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne
V pondělí 9. března pořádáme od 15.30 hodin 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 odpoledne s Tyflobandem
V úterý 17. března pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.


	Výlet
Na středu 25. března 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 30. března pořádáme od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit velikonoční kraslice. Vlastní vejce si vezměte s sebou.


	Akce OO SONS a SZDP (Sdružení zdravotně postižených) Strakonice

V úterý 17. března 2015 proběhne od 8.30 hodin tvůrčí dílna spojená s ručními pracemi na téma „Velikonoční tvoření“. Akce se uskuteční v klubovně SZDP, Stavbařů 213, Strakonice.



Otázky a odpovědi

Počítače mezi námi - Co je torrent a jak jej lze využít?

Torrent je počítačový soubor, který v sobě nese informaci o způsobu stažení dat prostřednictvím technologie BitTorrent. Klasický způsob stahování dat spočívá v tom, že se osobní počítač připojí k serveru, na kterém jsou data uložena. Server poté začne odesílat požadovaný soubor osobnímu počítači po malých částech, které se postupně skládají a ve výsledku tvoří přesnou kopii souboru ležícího na serveru.
BitTorrent naproti tomu představuje technologii, kdy stahovaný soubor neleží na jednom serveru, ale ve více osobních počítačích, ve kterých je spuštěn speciální klientský program (např. uTorrent nebo BitCommet). Stahování probíhá tak, že data jsou příjemci zasílána po částech ze všech těchto počítačů. Navíc část staženého souboru je dále nabízena ostatním počítačům a odesílána dále. Dochází tak ke stahování i sdílení již stažené části dat v jednom okamžiku. To ale představuje potenciální riziko porušení autorských práv v případě, že pomocí torrentu stahujete data, která jsou chráněna autorským zákonem, např. hudbu. Z pohledu zákona jde o stejné porušení zákona jako kdybyste umístili nelegální nahrávku zvukového nosiče na Internet ke stažení.



Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

Jan Budín - * 20. 5. 1950

profesor na konzervatoři Jana Deyla v Praze, klarinetista s bohatou domácí i zahraniční koncertní činností

Narodil se v Praze. Rodiče se později přestěhovali do Hodonína, kde začal chodit do školy. Těžká zraková vada však byla příliš velkou překážkou, a tak byl v roce 1957 přijat do ZŠ pro nevidomé a slabozraké žáky v Brně. Zde se rovněž začal učit hře na klavír, v 9. ročníku i na klarinet, a to v LŠU Jaroslava Kvapila. Prospíval s takovým úspěchem, že u přijímacích zkoušek na SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze (1964) mu examinátoři klarinet doporučili jako hlavní obor. Jako druhý obor si vybral hru na kytaru.
Stal se žákem prof. Jiřího Kratochvíla (klarinet), Halouzky (kytara) a později Viléma Prokopa Mlejnka. Patřil mezi vynikající studenty, a proto školu brzy reprezentoval ve hře na klarinet doma i v zahraničí. Absolvoval v roce 1971. Ve stejném roce vykonal s úspěchem přijímací zkoušku na AMU v Praze. Hru na klarinet zde studoval u prof. Vladimíra Říhy a Milana Etlíka. Jeho společenská adaptabilita, píle a vytrvalost mu umožnily zakončit studium s výborným prospěchem v roce 1975.
Ředitelství SHŠI pro mládež s vadami zraku v témže roce vypsalo konkurz na místo učitele, ke kterému se přihlásil a byl přijat pro vyučování hře na klarinet, Braillově bodové hudební notaci a hudební teorii, kterou později postgraduálně studoval na AMU. Tento rok byl pro J. Budína zvláště významný také proto, že získal první cenu na Mezinárodní interpretační soutěži zrakově postižených interpretů konanou v Praze a začal redigovat hudební přílohu časopisu Zora.
Jako prakticky nevidomý dosahuje v hudebně pedagogické i koncertní činnosti výborných výsledků. Připravil několik zručných klarinetistů. Hudební přílohu vede s přehledem. Svým obsahem je hudební příloha užitečnou pomůckou pro nevidomé učitele hudby, která se ke škodě věci v roce 1997 z původního měsíčníku změnila na dvouměsíčník a posléze na čtvrtletník.
Mimořádně úspěšná je jeho koncertní činnost. Je zakladatelem Stadlerova kvarteta a spolupracuje i s jinými komorními soubory špičkové úrovně, např. s kvartetem Kociánovým, Stamicovým, Panochovým. Jako sólista vystupuje s různými orchestry, např. FOK a Sukovým komorním orchestrem. Vystupuje také sólově s korepetitorem prof. AMU Františkem Malým. S Panochovým kvartetem natočil 2 CD. Koncertuje rovněž v zahraničí. Zasedá v mezinárodní porotě při hudebních soutěžích nevidomých a slabozrakých interpretů v Mariánských Lázních a v Praze. Je členem i poroty soutěží Pražského jara.

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




	Jarní detoxikace


Jaro je pravým časem pro vnitřní očistu těla. Organismus je nyní na detoxikaci nastaven nejlépe a po dlouhé zimě ji potřebuje. Jarní příroda také nabízí čerstvé zelené poklady, které zaženou jarní únavu.
Návody na kompletní zbavení se všech jedů nahromaděných v těle za týden fungovat nemohou. Ovšem postupy, které se soustředí na játra, jsou pro nastartování samoléčebných procesů v těle prospěšné. Játra jsou totiž za detoxikaci celého organismu přímo odpovědná a vhodná očistná kúra by jim v tom měla pomoci (sama, příliš zatěžována alkoholem, léky a spoustou cizorodých látek v potravě často nefungují tak, jak by měla).
Organismus po dlouhé zimě také potřebuje vzpruhu, doplnění hladin vitamínů a minerálů. Jen tak může fungovat bezchybně, vitálně. Ovoce a zelenina jsou sice k dostání po celý rok, ale umělým dozráváním a dlouhým skladováním se jejich potenciál velmi snižuje. Čerstvé jarní výhonky bylinek, planých lučních rostlin, naklíčená pšenice, čočka, mungo, pohanka, jsou levné a přitom nabité vitamíny, minerály, stopovými prvky a blahodárnými enzymy.
Jarní výhonky planých rostlin, elixíry zdraví a mládí - na jaře nabízejí louky recept na detoxikaci jako na dlani. Stačí, když nasbíráte čerstvé výhonky léčivých rostlin, které jsou nabité vitamíny, minerály, enzymy a chlorofylem, který pročišťuje nejen dech, ale celé tělo.
Kromě pampelišky můžete sbírat i kopřivu, jež je základní bylinou tradičních jarních očistných kúr s všestrannými schopnostmi. Přidejte také trochu listů řebříčku, jež podporuje metabolismus, sladkého posilujícího jetele, nahořklého rdesna či kyselého šťovíku. Čerstvé listy jsou dobré do salátů i pro osvěžující jarní nálev, nejdokonalejší očistnou kúru vám ale poskytne zelený nápoj. Jeho chuť můžete upravovat podle množství přidávaných druhů bylinek, výsledek bývá překvapivě dobrý i samotný, nebo jej vylepšete ještě citrónem a medem.
	zdroj: internet - Jana Bucharová







Recept - Plněné avokádo

Ingredience:
1 přepůlené avokádo, pecka opatrně vyjmutá, 1 balení krabích tyčinek, na kousky, půl lžíce majonézy, 1 lžíce čerstvého nasekaného koriandru, 2 lžičky najemno nasekané červené cibule, 1-2 lžičky nasekaných jalapeňo papriček, 1 lžička limetkové kůry, šťáva z půlky limety, sůl, pepř

Postup:
Kousky krabích tyčinek smíchejte s majonézou, koriandrem, cibulí, papričkami a limetkovou kůrou. Dochuťte limetkovou šťávou, solí a pepřem. Směsí naplňte důlky po pecce.

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

zdroj: internet - zdravé recepty


Báseň
Březen

Neochvějná rosa kvítí
rozesvítí jasné mlíčí v celý luk.
Však žluť protkává, mízou zpívá buk,
S nímž vzhůru dýchá probuzená zem,
snad aby život všem
nadál plál sám v širý lán.

Eugen Patocký


Pranostiky

	Sněhy v březnu potem skrápí.
	Březnové zelení brzy nelení.
	Březen a jeho poslové vítají jarní čas.
	Svatý Bedřich (1. 3.) sněhy s blátem míchá.
	Jak bdí Ida (15. 3.), ta dne přidá.

O svatém Arnoštu (30. 3.) tráva jde ke koštu.

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

