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PAPRSEK


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

Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Compact 7 HD
·	Heřman Weisz (Wiss)
·	Červen
·	Báseň a pranostiky



ČERVEN 2013

Kalendář akcí

	Arteterapie

V červnu se v klubovně Tyflokabinetu koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.

	Posezení u kávy

Pořádáme pravidelně každé úterý od 14.00 hodin v klubovně Tyflokabinetu.

	Filmové odpoledne

V pondělí 3. června 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 odpoledne s kytarou

V úterý 11. června pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat nejen lidové a country písničky.

	Umělecká dílna - kouzelné obrázky

V pondělí 17. června od 14.30 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit „kouzelné obrázky“.

	Výlet

Na pondělí 24. června 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.


Ohlédnutí se za akcemi v měsíci květnu

Dne 27. května se konala Umělecká dílna - malování na kameny. Děkujeme všem našim uživatelům za vytvoření veselé a tvůrčí atmosféry.

Dne 21. května jsme pořádali hudební odpoledne s kytarou. Poslechli jsme si a zazpívali nejen lidové a country písničky.

Dne 20. května jsme uspořádali výlet do Borovan. S odborným výkladem jsme navštívili gotický klášter, v místní kapli poslechli varhany a poté si prohlédli středověké sochy, dále jsme byli v borůvkové čítárně, prošli si zámecký park a nakonec poslechli přednášku vztahující se k místnímu borovanskému pranýři.

Dne 14. května proběhla krajská soutěž ve čtení a psaní Braillova písma. 	Vítězi se stali:
Václav Červenka - čtení Braillova bodového písma (později osleplý), 99 slov.
Roman Holík - čtení Braillova bodového písma, 196 slov.
Miloslava Sedláčková - psaní na Pražské tabulce, 14 znaků.
Jaroslava Dvořáková - psaní na Pichtově psacím stroji, 347 znaků.
Jaroslava Dvořáková - psaní na klávesnici počítače, 368 znaků.
	Vítězům gratulujeme!

Dne 6. května od 15.30 hodin se konalo filmové odpoledne.



Na měsíc červenec připravujeme:

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




Compact 7 HD

Představujeme Vám nejnovější model přenosné elektronické lupy Optelec, Compact 7 HD.
Jedná se o přenosnou stojánkovou lupu s úhlopříčkou 17 cm a možností zvětšení až 24x. Snímaný obrázek nebo text dokáže lupa nejen zvětšovat, ale také přebarvovat a zvýrazňovat v nejrůznějším barevném spektru. Je to výborný pomocník zejména pro slabozraké studenty a nadšené čtenáře.
Aktuálně jsme pro naše uživatele tuto novou kompenzační pomůcku zakoupili, můžete se s ní seznámit, vyzkoušet si ji anebo také zapůjčit.




Slavné osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. J. Smýkala

	Heřman Weisz (Wiss)

narozen 19. 6. 1898, český hudební skladatel

Narodil se v Ardanovu v okrese Mukačevo v Podkarpatské Rusi. Z Terezína byl deportován 26. října 1942 do Osvětimi, nenalezen mezi přeživšími. Mohl být skutečným reprezentativním představitelem československé hudby. Zrál, ale nedozrál, jelikož zahynul v německém koncentračním táboře v Osvětimi neznámo kdy.
Z kritik denního i odborného tisku víme, že napsal předehru pro velký orchestr Má země, Smyčcový kvartet e moll na židovská témata, Fantazii pro violoncello a klavír, Klavírní kvartet c moll a písně na texty Haise - Týneckého.
Skladby byly provedeny na absolventských koncertech Pražské konzervatoře i mistrovské škole. Některé byly hrány v rozhlase i na večerech z Weiszových skladeb u nás i v Jugoslávii. Důkazem jeho skladatelské tvořivosti velkých symfonických děl měla být jeho poslední symfonie, kterou pro odvlečení do koncentračního tábora (1942) nedokončil. Zřejmě byl v následujícím roce umučen.
Narodil se v chudičké židovské rodině na Zakarpatské Ukrajině. Oslepl po úrazu, když mu byly čtyři roky. Vychován byl v Budapešťském ústavu pro nevidomé a také v Jugoslávii. Ze své domoviny si přinesl do života lásku k tamním lidovým písním, které uměl po celý život zpívat a obdiv k židovským liturgickým zpěvům. Tyto dva prvky určovaly ráz jeho hudebního projevu.
Na Pražské konzervatoři studoval kompozici u R. Karla, na mistrovské škole u V. Nováka. Zde však docházelo k určitým potížím. Weisz byl slabším pianistou, nedovedl proto své skladby dobře zahrát. Nováka však namáhalo čtení písemných prací. Proto Weisz přešel do třídy J. Křičky, jehož manželka byla absolventkou konzervatoře a předčítala mu partitury mistrovských skladeb. Učil se jim nazpaměť.
Weiszovo skladatelské dílo se celé ztratilo. Před svým odvlečením do Terezína odevzdal velkou aktovku s rukopisy svých skladeb do úschovy některému svému příteli. Po válce se nepodařilo rukopisy najít, protože se přítel z koncentračního tábora nevrátil. Byl rovněž umučen.

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



Červen

Začíná červen - šestý měsíc v roce. Uvažovali jste někdy o tom, odkud pochází český název tohoto měsíce? Možných vysvětlení je více. Nejpříhodnější se zdá být teorie o tom, že název červen se odvozuje od červené barvy ovoce, které teď začíná dozrávat - třešně, višně, jahody nebo rybíz. Jiné vysvětlení přisuzuje původ názvu červům, kteří se teď objevují v přírodě.
Tyto dvě možnosti však nejsou tak protikladné, jak se na první pohled zdá! Věděli jste, že kdysi se červená barva získávala z larev hmyzu jménem červec? Bylo potřeba nasbírat jich hodně, aby se získalo dostatečné množství barviva, které bylo velmi ceněno. Ve středověku nemohl červené oblečení nosit kdokoliv - díky vysoké ceně bylo vyhrazeno jen vyšší společenské vrstvě! Někdy se proto červené barvě říkalo také "krásná barva" nebo "králova barva". Hlavní sezóna sběru červců byla právě v červnu, takže je možné, že kořeny názvů můžeme hledat i zde.

zdroj: internet - astrohled


Báseň

Jasná zeleň nám lahodí,
oči do ní rády hledí.
Odpočinou si od práce,
je jim téměř jak v pohádce.

Milada Janatková


Pranostiky

Červnové kloboučky rozjasní tvář.
Červnové větříky - časté deštíky.
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
V červnu se ukáže, co nám dá Pán Bůh na daře.
Pohoda na Nikodéma (1. 6.) - čtyři týdny dešťů za nima.
Sedmý den červnový bývá slunečný a přináší optimistickou náladu.
Jaké počasí na Ladislava (27. 6.) bývá, takové se příštích sedm neděl skrývá.

zdroj: internet - liter, pranostiky




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

