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PAPRSEK


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


Přinášíme Vám tyto informace:

	Kalendář akcí
	Otázky a odpovědi
	Milan Arner
	Recept
	Báseň a pranostiky



ÚNOR 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 2. února 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 10. února pořádáme od 14.00 hodin v naší klubovně hudební odpoledne. Přijďte si poslechnout a zazpívat známé písničky s naším Tyflobandem.

	Přednáška o Africe
V pondělí 16. února od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu přednášku o Africe.


	Umělecká dílna
V pondělí 23. února od 14.00 hodin pořádáme v klubovně Tyflokabinetu další uměleckou dílnu. Tentokrát budeme opět po roce tvořit dle starodávného zvyku kamenné litrium.


	Zájezd do Řecka

Tyflocentrum Karlovy Vary organizuje v termínu od 30. 6. do 10. 7. 2015 pobytový zájezd pro zrakově postižené do Řecka. Podrobné informace podá Pavel Rogaczewski na tel. čísle 603 265 875.

	Akce OO SONS a SZDP Strakonice:

- V úterý 17. 2. 2015 se bude od 14.00 hodin konat přednáška Renaty Zoulové na téma „Kouzlo čaje“ spojená s informacemi o zdravé výživě.
- Ve čtvrtek 19. 2. 2015 od 8.30 hodin proběhne tvůrčí dílna spojená s ručními pracemi na téma „Ubrousková technika“.
Obě akce proběhnou v klubovně SZDP, Stavbařů 213, Strakonice.

Dočasná linka MHD č. 30 v Č. Budějovicích k Tyflokabinetu

S ohledem na prodloužení uzavírky Plavské ulice je s platností od pondělí 5. 1. 2015 zaveden v pracovních dnech provoz dočasné autobusové linky č. 30.
Linka č. 30 bude vedena v polookružní trase přes zastávky Nové Roudné (přesunuta na severní okraj Nového Roudného), Vítězslava Nováka, U Jižní zastávky, Samson, Poliklinika Jih, U Soudu, U Zimního stadionu, KOH-I-NOOR, Poliklinika Jih, U Jižní zastávky, Vítězslava Nováka, Nové Roudné.



Otázky a odpovědi

Jak budou probíhat výměny nových průkazů OZP?

Od 1. ledna 2015 platí novela zákona, která upravuje vydávání nových průkazů TP, ZTP a ZTP/P, které začne po 1. dubnu 2015.
Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých Úřadů práce doporučený dopis, kde budou vyzváni k tomu, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. U osob, které mají průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se samy přihlásily k výměně průkazu.
Každý žadatel musí vyplnit žádost, přiložit fotografii (jako na občanský průkaz) a předložit doklad k ověření totožnosti (např. občanský průkaz).
Pokud nejste příjemci příspěvku na mobilitu, je nezbytné prokázat oprávněnost přiznání průkazu OZP. Pokud by ÚP nezískal žádný dokument, který stanoví přiznání průkazu OZP, bylo by nutné zahájit správní řízení z moci úřední a žadatel by musel být nově posouzen.
Při převzetí nového průkazu OZP pak musí každý zaplatit správní poplatek ve výši 30,- Kč.


Osobnosti z Tyflopedického lexikonu jmenného PhDr. Josefa Smýkala

	Milan Arner (13. 7. 1976)

český klarinetista a hudební pedagog

Narodil se v Praze v rodině klempíře jako nevidomý. Od útlého věku projevoval zájem o zpěv a hudbu. V roce 1982 byl přijat do ZŠ Jaroslava Ježka pro nevidomé žáky v Praze na Hradčanech. Mimo všeobecného vzdělání zde získal základy hry na klavír (kterou navštěvoval od svých 6 let), zobcovou flétnu a později hry na klarinet. Pro své hudební nadání a píli byl v roce 1990 přijat na Konzervatoř Jana Deyla v Praze, hlavní obor hra na klarinet, vedlejší obor hra na klavír.
Již v průběhu studia veřejně vystupuje jako sólista i člen různých komorních seskupení na řadě koncertů u nás i v zahraničí. Na mezinárodní interpretační soutěži zrakově postižených hudebníků v Mariánských Lázních získal v roce 1997 druhou cenu a cenu jako nejlepší český interpret. To ho podpořilo v úmyslu věnovat se koncertní činnosti a studiu hudební vědy na FF UK v Praze (od roku 1997).
V akademickém roce 2001-2002 studoval na Státním specializovaném institutu umění v Moskvě. Magisterské studium hudební vědy ukončil v roce 2003. Tématem jeho diplomové práce byla třetí houslová sonáta rumunského skladatele Gheorghe Enesca a její hudební souvislosti s rumunským folklórem. Za tuto diplomovou práci mu byla udělena Bolzanova cena UK a České spořitelny.
Od roku 2003 vyučuje na Konzervatoři J. Deyla a ZUŠ v Praze. V roce 2004 se zapsal k doktorandskému studiu v Ústavu hudební vědy na FF UK. Tématem jeho rigorózní práce je komorní tvorba pro klavír a 3 až 4 smyčcové nástroje George Enesca. Jeho vědecký zájem se soustřeďuje především na hudbu 19. a 20. století. V letech 1997 a 2002 vystoupil se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, v roce 1998 se Symfonickým orchestrem Jindřichův Hradec. V roce 1999 hrál ve Španělském sále Pražského hradu s Komorním orchestrem pražských symfoniků pod taktovkou Petra Vronského, v roce 2004 účinkoval na dvou koncertech s Komorním orchestrem Kremlin v Moskvě, kde přednesl koncert pro klarinet a orchestr A dur W. A. Mozarta. Jeden z těchto koncertů se konal ve velkém sále moskevského institutu Gněsinych.
Od roku 1995 hraje v duu Musica grata se slabozrakou kytaristkou Petrou Elicerovou. V roce 1999 získali třetí cenu na festivalu komorní hudby v Polsku. Spolu studovali na Státním specializovaném institutu v Moskvě. Mimo Českou republiku hráli v Německu, Švédsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Bělorusku, Rusku a Dánsku.

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



Recept - Kuřecí steak s mozzarellou, rajčaty a bramborem

Porce pro 1 osobu

	Ingredience:
	100 g kuřecích prsíček, 50 g sýra mozzarelly, 120 g rajčat, 5 g olivového oleje, 150 g brambor, lístky bazalky, sůl a pepř


	Postup přípravy:
Opláchnutá a osušená kuřecí prsa osolíme, opepříme a orestujeme na rozehřátém oleji po obou stranách. Na prsa položíme na plátky nakrájenou mozzarellu a plátky rajčat a dáme zapéci do trouby rozpálené na 250 stupňů C. Podáváme s opečenými brambory ozdobenými čerstvou bazalkou.

Pokud budete mít zájem, obraťte se na nás, rádi Vás naučíme vařit nejen tuto krmi.
zdroj: internet - zdravé recepty


Báseň

Únor

Ledový křišťál
je zrnkem písku
vesmírném otisku
věčnost nadevše

v akord zní
strun stvořených
pro život spojených
svobodou souznění.

Marián Vlk ml.


Pranostiky

	Únor ladem sněhem leží.
	Únorové tání jara zvěstování.
	Únorové ledy tříští mráz a obleva.
	Jak Hynek (1. 2.) zamrazí, pár dní vytrvá a mizí.
	Božena (11. 2.) vyhání z ledů pukání.
	O svaté Dorotě (26. 2.) sníh ještě v porotě.


zdroj: internet - liter, pranostiky



Zdarma našim čtenářům připravili
pracovníci Tyflokabinetu České Budějovice, o.p.s.
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