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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

·	Kalendář akcí
·	Otázky a odpovědi
·	Bankomaty s hlasovým výstupem
·	Jaroslav Flieger
·	Zajímavosti a informace - Canisterapie
·	Recept - Smetanové brambory s nivou
·	Báseň a pranostiky


ZÁŘÍ 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 září 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.

·	Výlet
Ve čtvrtek 11. září připravujeme další akci ze série výletů a procházek pro všechny nevidomé a slabozraké. Tentokrát se vydáme do Nových Hradů.
Pro bližší informace a rezervaci průvodců se prosím přihlašte na našem telefonním čísle Tyflokabinetu 386 460 660.

	Filmové odpoledne

V pondělí 1. září 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 Tyflobandem
V úterý 23. září pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne s kytarou. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.

	Umělecká dílna

V pondělí 15. září od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit rámečky na fotky.


Otázky a odpovědi

Jaký telefon je vhodný pro nevidomé?

V současné době už bohužel není na trhu dostupný telefon Nokia E52 ani C5. Byly to poslední takzvané chytré tlačítkové telefony se systémem Symbian, vybavené programem TalksAndZooms, který uživateli dokázal předčítat dění na obrazovce včetně SMS nebo telefonního seznamu, zvětšovat a zvýrazňovat informace.
V současné době jsou na trhu dostupné pouze chytré dotykové telefony se systémem Android, který pomocí funkce TalkBack dokáže uživateli nahlas předčítat nebo na braillském řádku vypisovat informace z displeje. Ovládá se pomocí dotyků a pohybů prstů po obrazovce. Ovládání není bohužel zcela jednoduché, ale dá se naučit. Takový jednoduchý telefon lze pořídit v ceně již okolo 2 tisíc korun. Android a TalkBack ovšem není vždy zcela spolehlivý a stabilní systém.
Dlouho očekávanou novinkou na trhu je telefon iPhone s bezdrátovou klávesnicí RIVO. Klávesnice má dobře hmatná tlačítka a vejde se do dlaně. Uživatel má tak možnost mít v uchu bezdrátové sluchátko, v kapse telefon a ve dlani klávesnici, se kterou píše SMS nebo vyhledává telefonní číslo ze seznamu. Telefon promlouvá zřetelně a plynule českým hlasem, má velkou výdrž baterie a je spolehlivý. K telefonu lze připojit i klasickou velkou mobilní bezdrátovou klávesnici, např. na psaní poznámek, braillský řádek nebo zápisník EasyLink. Díky speciálnímu pouzdru vydrží telefon pád z ruky na zem. Cena kompletu ale přesahuje částku 20 tisíc korun. Jelikož se jedná o komunikační pomůcku, z 90 procent na ni přispívá žadatelům Úřad práce.

Všechny výše uvedené pomůcky jsme pro Vás zakoupili a rádi Vám je předvedeme a naučíme Vás s nimi pracovat.


Bankomaty České spořitelny s hlasovým výstupem ke dni 30.6.2014.

Přinášíme Vám seznam bankomatů s hlasovým výstupem a jejich umístění, které jsou vhodné pro osoby s těžkým postižením zraku. V případě, že budete mít zájem, rádi Vás jejich obsluhu naučíme. V závorkách je vždy uvedena doba přístupnosti.

České Budějovice:
INTERSPAR (nepřetržitě), GLOBUS (8 - 21 hod.), IGY CENTRUM (7 - 21 hod.)
Česká spořitelna, Lidická třída u Tyflokabinetu (nepřetržitě)
Česká spořitelna, Pražská a Čéčova (nepřetržitě)

Český Krumlov - Česká spořitelna, náměstí Svornosti 5 (nepřetržitě)
Jindřichův Hradec - Česká spořitelna, Nádražní 187 (nepřetržitě)
Milevsko - Náměstí E. Beneše 420, Městský úřad (nepřetržitě)
Soběslav - Česká spořitelna, Náměstí Republiky 104 (nepřetržitě)
Strakonice - KAUFLAND (7 - 22 hod.), OD Labuť (nepřetržitě)
Tábor - Česká spořitelna, 9. května 10 (nepřetržitě), INTERSPAR (nepřetržitě)
Třeboň - Masarykovo náměstí 100, bývalá pobočka ČS (6 - 22 hod)
Vimperk - Česká spořitelna, 1. máje 5 (nepřetržitě)
Vodňany - Česká spořitelna, Písecká 24 (nepřetržitě)


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
Jaroslav Flieger (19.11.1922 - 11.5.1991)
	český hudební pedagog

Narodil se v Benešově u Prahy. O zrak byl připraven komplikacemi po porodu. Ve svých čtyřech letech byl proto přijat do ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradčanech. Zde také později navštěvoval OŠ. Podrobil se zkoušce z učiva měšťanské školy. Výborně se učil a zvlášť dobře prospíval v hudbě. Není tedy divu, že v roce 1944 vykonal státní zkoušku na konzervatoři z klavírní hry a získal kvalifikaci učitele hudby.
Po dvou letech bez zaměstnání byl přijat do LŠU v Děčíně, kde působil jako ředitel bývalý učitel hudby v Brněnském ústavu pro nevidomé. Pro přijetí i práci nevidomého učitele projevil mimořádné pochopení.
Po celý život (od roku 1946) vyučoval nepřetržitě pouze v LŠU v Děčíně, kde vynikal pedagogickým taktem. Jeho žáci prokazovali mimořádné výsledky jednak na soutěžích, jednak u přijímacích zkoušek na konzervatoři. Hrával na koncertech učitelů sólově i jako korepetitor. Velmi dobře hrál také na lesní roh a zobcovou flétnu. Trvale se zúčastňoval odborně vzdělávacích kurzů. Pro potřeby žáků komponoval instruktivní skladbičky.
Celá léta byl aktivním členem komise učitelů hudby při SI, kde prosazoval přepisy skladeb starších i soudobých skladatelů do bodového písma. Byl rovněž jedním z nejlepších nevidomých šachistů.
	
	zdroj: internet - Tyflopedický lexikon jmenný, PhDr. Josef Smýkal



	Zajímavosti a informace - Canisterapie


Canisterapie (pojmenování vzniklo v ČR) je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).
	Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musejí starat, a tak se lépe vyrovnají se ztrátou rodičů.
	Canisterapie má vliv na psychologickou a sociálně integrační stránku člověka. Vliv je tedy v zásadě dvojí - psychosociální a fyziorehabilitační. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Formou terapie - po stanovení si cíle s klientem - lze úzce spolupracovat s logopedem, fyzioterapeutem, pedagogem, psychologem, ergoterapeutem, gerontologem, psychoterapeutem, zdravotním personálem atd.
	Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností (komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje apod.).
	
	zdroj: internet - wikipedie





Recept - Smetanové brambory s nivou

Ingredience: 1,5 kg brambor, 120 g nastrouhané nivy, 200 g zakysané smetany, 3 ks vajíček, máslo na vymazání
Postup přípravy:
Brambory uvaříme ve slupce, poté oloupeme a nakrájíme na kolečka. V misce smícháme vajíčka se zakysanou smetanou a nivou. Vymažeme máslem zapékací mísu, nasypeme brambory a zalijeme polovinou připravené směsi ze zakysané smetany. Vše důkladně promícháme, urovnáme brambory a nakonec přelijeme druhou polovinou směsi. Pečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů 30-40 minut.

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


Báseň
Podzim

Náhle nastal a tiše kráčí
krajinou, jíž barvy dal,
náhle kýchl do bodláčí,
chmýří se jen vznáší dál,
snad ustává do závějí,
barev z listí utkané,
s babím létem sní v naději,
že na slunci zůstane.

autor: Slavomír Mrch

Pranostiky

V září o jasném poledni léto ještě nekončí.
Jaké by to bylo září bez vlaštoviček loučení.
Stromy v září barví podzim.
Svatý Samuel (1. 9.) stínem chladí.
Ctnostná Malvina (2. 9.) oblohou zahřímá.
Svatá Máří (12. 9.) pro léto ohlíží se zpět.
Pro svatého Kryštofa (18. 9.) první mráz nic neznamená.
Svatý Jonáš (27. 9.) ovoce rozdává.

zdroj: internet - liter, pranostiky, významné dny


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

