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	Recept – kuřecí směs s bylinkami
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LEDEN 2015
Kalendář akcí

Zájemcům o výuku anglického jazyka a studentům základních a středních škol nabízíme individuální doučování. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 386 460 660.

	Arteterapie
V lednu 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 5. ledna 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
V pondělí 12. ledna od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme tvořit mrazivou číši. Nezapomeňte si prosím ke zdobení přinést skleničku na víno.


	Hudební odpoledne s Tyflobandem
V úterý 20. ledna pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.



Otázky a odpovědi

Dnes budeme odpovídat na častou otázku "jak získat vhodný výukový materiál pro těžce zrakově postižené dítě". Odpověď je jednoduchá, můžete si jej vyrobit sami. Chce to jen najít si čas na vše potřebné a nebát se techniky.
Text učebnice lze dost často sehnat i v elektronické podobě a pokud ne, lze jej naskenovat z běžné učebnice a následně převést z formátu naskenovaného obrázku do tzv. editovatelné podoby pomocí technologie OCR. OCR je proces, při němž jsou z obrázku rozpoznávány písmena a slova, které lze vložit do textového editoru, např. MS Wordu, a dále s textem pracovat. Takový text může být i uživateli předčítán hlasovým výstupem.
Problémem nejsou ani obrázky a grafika. Existuje řada programů, které lze použít pro tisk obrázků na speciální vzpěnovací fólie, na kterých je obrázek po ozáření ve vydouvacím přístroji hmatný. Takový tisk je ale velmi drahý a pomalý.
Pokud je to možné, vždy upřednostňujeme tisk grafiky na bodové tiskárně. Obrázek je zde vytvořen pomocí hustě vytlačených bodů do papíru. Je tedy dobře hmatný jako normální braillský text a tisk je přitom rychlý a velmi levný. Takto lze vytisknout třeba mapu pro výuku zeměpisu, orgán lidského těla pro přírodopis, geometrický obrazec pro matematiku nebo schéma zapojení přístroje pro fyziku či chemii.
Pokud máte zájem o tisk taktilní grafiky, můžete se na nás s důvěrou obrátit. K dispozici máme veškerou potřebnou techniku a nejnovější programová vybavení. Rádi Vám vše předvedeme a naučíme Vás s grafikou pracovat. Pomůžeme Vám také získat potřebné technické vybavení, se kterým se bude Vašemu dítěti snáze studovat.


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala
	
	František Novozémanský

3. 12. 1903 - 19. 6. 1994


český učitel, později dobrovolný činovník v české kultuře nevidomých

Narodil se jako syn domkáře a cukrovarského dělníka ve Velešovicích. Maturoval na učitelském ústavu v Brně roce 1922. Vyučoval ve školách vyškovského okresu (Podbřežice, Rychtářov, Kojátky, Bučovice, Pozořice). Během této doby externě studoval na přírodovědecké fakultě. Získal kvalifikaci vyučovat v měšťanských školách. V rámci své učitelské činnosti považoval za samozřejmé, že vykonával kulturní činnost, jako např. v divadelních souborech; byl cvičitelem na Všesokolský slet, knihovníkem obecní knihovny, a dokonce sbormistrem pěveckého sboru.
V roce 1939 přešel do měšťanské školy v Brně. Jeho život vážně poznamenala německá fašistická okupace. Byl nasazen na žňové práce, kde utrpěl úraz, po němž ztratil zrak. Nová životní situace ho natolik zaskočila, že celý rok nečinně trpěl. Pozvolna začal pečovat o své dvě děti a domácnost. V roce 1945 vstoupil do Podpůrného spolku samostatných slepců. Naučil se Braillovu písmu, stal se kulturním referentem ZO nevidomých v Brně. Pořádal přednášky, hudební besídky, společné vycházky. Po vzniku ZK organizoval společný poslech, vedl kurz němčiny aj. Po jiných funkcích netoužil. Aktivně působil až do svého vysokého stáří.
Je spolu s autorem tohoto pojednání zakladatelem historicky prvního klubu nevidomých v Československu, který zahájil svou činnost počátkem šedesátých let 20. století v Brně bez pomoci SI. Provoz klubu byl finančně zajištěn Národním výborem města Brna jako klub důchodců. Rozvinul v něm dosud neobvyklou a rozsáhlou zájmovou a kulturní činnost pro nevidomé členy. Ideově politické akce Novozámský neorganizoval. Bylo to unikátní zařízení, kde se nevidomí a slabozrací mohli scházet a připravovat vlastní akce. Zde vznikala přátelství, rozvinula se přednášková i hudební činnost. Nevidomí se mohli scházet za vlastní zábavou i poučením. Byl prvním instruktorem výuky Braillova bodového písma pro později osleplé a vedl kurz němčiny.
Do posledních dnů svého života se vzdělával četbou, za svou těžce nemocnou manželku se staral o domácnost. Vždy pečlivý a neústupný proti snahám o znehodnocování kulturního zaměření klubu, který tuto tradici plně nevyužívá. V roce 2003 byl klub zrušen a nahrazen jinou zájmovou činností.

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



	Polární záře


Polární záře představují fascinující nebeské divadlo, které se odehrává v noci v podobě různobarevných a rychle se mihotajících a barvu měnících vějířů, paprsků, oblouků či drapérií ve vysoké atmosféře.
Obvyklá barva polární záře je zelená (557,7 nm) nebo červená (630,0 a 636,4 nm). Jedná se o emisní čáry atomárního kyslíku a molekulární pásy dusíku, které vznikají rekombinací ionizovaných atomů (molekul) příslušných plynů.
Výjimečně se u polární záře může objevujit fialová barva o vlnových délkách 470,9 nm, 427,8 nm a kratších (neviditelných) vlnových délek 390,5, 357,8 a 337,1 nm (nanometrů) a také žlutá barva. Spektrum polární záře je však poměrně složité (a čárové), neboť energie záření je rozložena nejen ve viditelné části spektra, ale i v infračervené a ultrafialové oblasti spektra.
Zajímavou skutečností je, že energie záření polárních září v neviditelné oblasti spektra podstatně převyšuje energii záření ve viditelné (optické) části spektra. Pokud byste mohli polární záři pozorovat (fotografovat) např. v UV části spektra, byla by to ještě větší podívaná než v optické (okem viditelné) části elektromagnetického záření. Polární záře jsou rovněž doprovázeny rentgenovým vyzařováním, rádiovou scintilací, absorpcí kosmického šumu, magnetickými pulsacemi a dalšími jevy.
	
	zdroj: internet - astronomie



Recept - kuřecí směs s bylinkami

	Ingredience:
	400 gramů kuřecích prsíček, 2 kusy červené papriky, 3 kusy rajčat, 2 lžičky tymiánu, 2 lžičky rozmarýnu, 3 stroužky česneku, 2 lžičky citronové šťávy, 1 lžička másla, 1 lžička himálajské soli
	Postup přípravy:

Kuřecí prsíčka, papriku a rajčata opláchneme a nakrájíme na proužky. Česnek oloupeme, nakrájíme na kolečka a smícháme s bylinkami, citronovou šťávou a osolíme. Na pánvi zpěníme máslo, vložíme kuřecí proužky a zprudka pár minut restujeme. Přidáme rajčata, papriku a česnekovou směs s bylinkami a společně ještě pár minut restujeme. Podáváme nejlépe s rýží.

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

zdroj: internet - zdravé recepty



Báseň

Leden

Krášlení mrazivých dní,
jak snivé noci jsou,
veškeré ozvěny v ní
neprocitnou.

autor: Levan Chmelek



Pranostiky

	Leden jiskří mrazy.
	Sněhy v lednu dlouho poleží.

Lednové nebe plné hvězd věští úrodný rok.
	Na Radmilu (3. 1.) mráz má sílu.

Pravoslav svatý (12. 1.) ledy prohlubuje.
O svaté Zoře (26. 1.) medvěd obrací se v noře.

zdroj: internet - liter, pranostiky



Zdarma našim čtenářům připravili
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