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·	Ananasový čokoládový dezert
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ČERVEN 2014

Otázky a odpovědi

Kdo pomůže nevidomému člověku s osobní korespondencí?

Většina komunikace dnes probíhá především v podobě elektronické pošty pomocí e-mailů. Nevidomý člověk může pro tento účel využít počítač vybavený speciálním kompenzačním programovým vybavením a ovládat běžný program pro e-mailovou komunikaci, například jednoduchý Windows LiveMail. K práci může také využít elektronický braillský řádek s braillskou klávesnicí. Ten se k PC připojuje přes rozhraní USB nebo bezdrátově.
	Pokud jde o text tištěný na papíře, lze jej do PC naskenovat a pomocí OCR programů rozpoznat. K tomu slouží například ABBYY FineReader. Rozpoznaný text lze následně předčítat odečítačem s hlasovou syntézou. Kdo se počítače bojí, může využít zařízení ClearReader, které si text položený na stole samo vyfotí a lidským hlasem přečte. Tak může nevidomý člověk číst běžné knížky a chodit si je půjčovat do knihovny.
	Zajímavou technologií je aplikace TapTapSee. Ta funguje například na telefonech s Androidem nebo iPhonech. Aplikace pořídí snímek fotoaparátem telefonu, rozpozná jej a hlasovou syntézou přečte. Dozvíte se například, že na snímku je šedá kamenná dlažba, červená kostkovaná košile, modrý hrneček na stole. Většinou bez chyb jednoduše popíše vaše okolí, na které jste Váš mobil namířili.
	Všem těžce zrakově znevýhodněným občanům nabízíme pomoc se získáním speciálních pomůcek, pomoc s jednáním na úřadech, instalaci či nastavení počítačových programů a v neposlední řadě výuku psaní na klávesnici či výuku obsluhy kompenzačních programů a počítačů. Neváhejte se na nás obrátit, všechny tyto služby poskytujeme zdarma.
	Pokud nejde o tištěný text, ale například rukou psaný dopis nebo se jedná o nejrůznější formuláře či složenky, je potřeba využít lidský zrak. Zde nabízíme pomoc a v rámci průvodcovských a předčitatelských služeb Vám předčítání zajistíme. Službu zajišťují naši odborní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a nemusíte se ostýchat například ani při předčítání osobní nebo jiné důvěrné korespondence. Tato služba je ale ze zákona zpoplatněna a poskytujeme ji za nejmenší možný poplatek 20 Kč za každých započatých 15 minut.



Kalendář akcí

·	Arteterapie
V červnu 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 2. 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.

	Umělecká dílna - decoupage

V pondělí 9. června od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit decoupage.

·	Výlet
V pondělí 16. června připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny nevidomé a slabozraké. Tentokrát si cíl výletu necháváme jako překvapení.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

·	Hudební odpoledne s Tyflobandem
Ve středu 18. června pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne se speciálním hostem panem Matějkou.


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
Marie Jansová (9. 9. 1906 -  9. 2. 1994)


česká učitelka hudby

Narodila se v Letonicích. O zrak přišla ve svých třech letech pádem do vápna. Rodiče ji však přesto vedli k plnění některých úkolů v malém hospodářství, které vykonávala ráda. Ve svých 6 letech si přála, jako její vrstevnice, začít chodit do místní školy, což jí rodiče rádi splnili. Ve svých 12 letech byla přijata do brněnského vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti, kde v roce 1922 ukončila základní vzdělání vykonáním zkoušky z učiva měšťanské školy. Řemeslu kartáčnickému se vyučila v roce 1925. Během školní docházky i v době učňovských let se intenzívně věnovala studiu hudby, které jako první nevidomá žena na Moravě zakončila státní zkouškou na Brněnské konzervatoři v roce 1929. V archivu DTI TMB se nacházejí silné folianty, které při svém studiu ručně opsala do Braillova písma, protože speciální tiskoviny ke studiu hudební teorie a dějin hudby v té době neexistovaly. Po roce z ústavu odešla.
Nejprve se pokoušela vyučovat hudbě ve svém rodišti, ale za krátký čas, kdy se seznámila se svým budoucím manželem, se odstěhovala do Brna a začala soukromě vyučovat hře na klavír a hudební teorii. Této činnosti se věnovala až do vysokého stáří.
Ve 30. letech 20. století se aktivně podílela na organizační a kulturní činnosti PSSS. Jelikož byla výbornou ruční pletařkou a mimořádně zručně uměla háčkovat, často s úspěchem své výrobky vystavovala. Rovněž jako výborná zpěvačka realizovala se i v tomto oboru tím, že v brněnské organizaci PSSS založila a dlouhá léta vedla ženský pěvecký sbor, který často veřejně vystupoval a na soutěžích sklízel zasloužené úspěchy. Za svou mimořádnou aktivitu byla v roce 1972 oceněna medailí Emilie Suchardové.
Vedla vzornou domácnost, výborně vařila a pekla. Starala se o výchovu syna svého druhého manžela.

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



	Výtvarné výstavy


Co je to „hapestetika“? Hapestetika nebo-li hmatová estetika je obor zaměřený na estetickou hodnotu hmatového vnímání nevidomých lidí. Vedle informační hodnoty hmatového vjemu tak vystupuje do popředí estetický zážitek spojený s objektem vnímání a vnitřním světem nevidomého.
Jaké jsou rozdíly mezi hapestetickou výstavou a zpřístupněním běžné výstavy nevidomým? Hapestetické výstavy jsou prvoplánově určeny pro nevidomé návštěvníky s cílem přiblížení hmatem vnímatelného umění nevidomým nebo prezentace speciálních uměleckých předmětů určených pro vnímání hmatem. Zpřístupnění běžné výstavy nevidomým lidem (např. pomocí hmatové stezky) má pro ně kromě estetické hodnoty i hodnotu informační - přibližuje umění a společenský život většinové (vidící) společnosti. Zpřístupňování výstav napomáhá integraci nevidomých do běžného života (např. na výstavu může jít celá rodina, nevidomý člen rodiny není ze sdílení zážitků vyloučen).
Co je to “hmatová stezka“ na běžné výtvarné výstavě a jak ji vytvořit? Hmatová stezka pro nevidomé slouží alespoň k částečnému přiblížení běžné výstavy nevidomým návštěvníkům. V praxi to znamená vybrat přiměřeně velký soubor objektů, které jsou dobře vnímatelné hmatem a zároveň dostatečně reprezentují hlavní ideu výstavy. Vystavované objekty je nutno vhodně umístit pro „manuální prohlídku“, opatřit popisem v Braillově písmu a uspořádat tak, aby si je nevidomý mohl samostatně a v klidu prohlédnout. Tomu mohou napomoci vodicí linie vytvořené hmatnými lištami na stolech, vymezení směru pohybu pomocí provazů, připravený personál atp.
zdroj: internet - okamžik


Ananasový čokoládový dezert

Ingredience:
ananasová kolečka (1 plechovka), moučkový cukr, čokoláda na vaření, šlehačka, strouhaný kokos, ořechy (nasekané vlašské či lískové)


Postup přípravy:
Ananasová kolečka osušíme. V kastrolu si připravíme čokoládu dle návodu. Přidáme do ní cukr podle chuti, strouhaný kokos a nasekané ořechy. Až se nám čokoláda roztaví, máčíme v ní kolečka ananasu. Dáme je do chladu, aby čokoláda ztuhla.
Servírujeme tak, že vždy do středu kolečka dáme kopeček šlehačky, kterou posypeme zbytkem ořechů.
Pokud chceme dezert barevnější, namočíme vždy jen půlku kolečka, nebo zvolíme k tmavé čokoládě čokoládu bílou.
Dobrou chuť!

zdroj: internet - recepty

Báseň

Červen

Z čerstvého osení
loukou voní sad.
V slunečních peřejích,
pro léto snad,
potichu zahrává tu píseň svou.
Avšak hle - tu slyš,
ticho neodpoví.

zdroj: Ivo Krásnohradecký


Pranostiky

·	Svatá Agripina ve stínu spočinula a přemýšlí, co léto dá.
·	Měsíc červen voní deštěm.
·	Co vyroste v červnu na louce za den, roste jindy po týden.
·	Co déšť smočí v červnu, přes den vyschne za hodinu jednu.
·	Na jakou notu Medard (8. 6.) zahraje, na tu se bude měsíc tancovat.
·	Od svatého Jana Křtitele (24. 6.) běží slunce již k zimě a léto k horku.

zdroj: internet - liter, pranostiky
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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

