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Ahoj
vánočně naladění kamarádi, každý rok si 6. ledna
připomínáme Slavnost Zjevení Páně, svátku sv. Tří
králů. Jelikož chceme být co nejlepší služebníci
u oltáře, tak se na tuto slavnost připravte, ať nic
nezkazíme a vše dobře víme.

Xbox360

Foto:wikipedia.org

S L AV N O ST ZJE VE NÍ P ÁN Ě –
TŘ I KR ÁLOVÉ

Kinect
Typická domácí scéna

2) Pak kněz
žehná sůl a nasype ji do vody.

1) Hned na začátku mše svaté a po úvodním pozdravu
se kněz a lidé modlí – tyto
texty najdeš v knížce BENEDIKCIONÁL, kterou panu faráři drží některý ministrant.

3) Následně
kněz pokropí
přítomné nově
požehnanou
vodou. Následuje Sláva na
výsostech Bohu
a mše svatá
pokračuje jako
obvykle.

M

yslíte si, že je to možný? Že by si
rodiče šli hrát na počítač spolu
s dětmi? Či snad dokonce, že by
rodiče nutili svoje děti hrát si na počítači? Představte si, že by u vás doma třeba zazněla tato věta: „Už nezlob a jdi
si hrát počítačový hry.“ Zdá se vám to
všechno naprosto nemožné? Mně taky,
ale jen do té doby, než jsem dostal k Vánocům hrací konzoli Xbox360 Kinect.
Teprve potom se nemožné stalo skutečností.

4) Po kázání kněz
požehná kadidlo
a křídu (opět z knihy benedikcionálu),
pak je pokropí nově
požehnanou – svěcenou – vodou a mohou
se žehnat i zlaté předměty, které si věřící
donesou. Následuje
vyznání víry.

Xbox360 je úplně normální herní konzo-

le, ale teprve zařízení zvané Kinect dokáže
před obrazovkou shromáždit celou rodinu.
Díky Kinectu nebudete k ovládání počítače nebo konzole potřebovat klávesnici ani
myš, ale jejich funkci plně zastoupí vaše ruce
a nohy. Celé tělo se díky Kinectu stane ovladačem! Takže když na vás během tenisové
hry vypálí Tomáš Berdych své vyhlášené dělové podání, nemusíte začít rychle mačkat
nějaký tlačítka, ale stačí, když máchnete rukou jako byste v ní měli raketu a pošlete mu
míček na druhou stranu kurtu, aby se Tomáš pěkně proběhl. Uděláte společně pár
výměn, občas se vám podaří eso a za chvíli
máte Tomáše na lopatě. Ale stačí pár her,
a pokud nejste trénovaným hráčem, jste na
lopatě vy sami, a to nejen na té virtuální.
A ještě horší je to u běžeckých disciplín,
kdy počítač vyhodnocuje především rychlost a výšku zvedání kolen. A takovou dvoustovku překážek, kdy musíte zvedat co nejrychleji kolena až někam pod bradu a ještě
skákat do výšky, jen málo borců zvládne bez
zpoceného trička. A to jste v podstatě neuběhli ani metr.

5) Při přípravě darů
a při pozdvihování
je vhodné použít
nově požehnaného
kadidla.

6) A požehnej nám, kteří touto křídou
označíme své příbytky znamením kříže,
ať nikdy nezapomeneme, že celý náš život patří
tomu, který nás křížem vykoupil.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky. Amen.
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Celý zázrak Kinectu je založen na dvou
malých kamerách a jedné lampičce. Ta ozařuje scénu v infračerveném světle a současně měří vzdálenost. Zbylé dvě kamery
snímají odražené světlo a díky tomu jsou
schopny, podobně jako oči, sestavit trojrozměrný obraz a rozpoznat obrys lidského
těla a jeho pohyby. Kinect nalezl uplatnění
i ve zdravotnictví, kdy dokáže pozorovat například nemocného člověka a v okamžiku,
kdy se mu přitíží, Kinect rozpozná změnu
pohybů a vyvolá poplach.
Pro nás je ale Kinect zdrojem veliké zábavy, která je o to lepší, že většinu her lze hrát
ve dvou a více lidech. Soupeřem vám není
pouze virtuální protivník, ale váš kamarád,
což činí každou hru zajímavější. Pouze s Kinectem se dožijete okamžiku, kdy vás rodiče vystrčí od počítače, aby si mohli zahrát
sami a porovnat své síly třeba ve fotbale.
A snad jedině s Kinectem může maminka
porazit tátu 5 : 0. Góóól.

Radost ze hry
vám přeje Zbyněk.

Vnitřek kinectu připomíná malého robůtka

Foto: wikipedia.org

Před mší by mělo být připraveno:  nádoba s vodou  sůl  kropenka s kropáčem  kadidlo  křída

Táta:
Honzo, už se konečně zvedni
od toho počítače.
Honza:
Tati, já ale stojím.
Táta:
Tak jen tak nestůj a jdi něco dělat.
Honza:
Ale já jen tak nestojím,
já skáču a běžím.
Táta:
Cože!? Tak to já jdu
skákat s tebou.

