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Kalendář akcí

	Arteterapie
V srpnu v klubovně Tyflokabinetu se koná arteterapie - léčba umění nevidomých a slabozrakých - termín dle domluvy na tel. 604 947 461.


Josef Proksch

4. 8. 1794 - 20. 12. 1864

Hudební skladatel a majitel významné hudební školy v Praze.

Narodil se v Liberci jako syn tkalce, který měl svou kapelu, jejímž členem se dokonce již v sedmi letech stal i malý Proksch. Tato činnost, při níž se hudebně vzdělával ve hře na několik hudebních nástrojů, měla na rozvoj jeho hudebního nadání zásadní vliv. Od svých osmi let trpěl vážnou oční chorobou, která vyvrcholila v jeho 13 letech úplnou ztrátou zraku. V roce 1811 se stal jedním z prvních žáků nově založeného Ústavu pro léčení a výchovu nevidomých v Praze na Hradčanech, kde pobyl sedm let. Již v době docházky do školy se učil hře na klavír a na klarinet. Byl žákem V. Koželuha a V. Farníka. Po odchodu z ústavu vystupoval několik let jako klarinetista. Svá vystoupení končí v Drážďanech, kde poznal budoucího osobního přítele C. M. von Webera.
Když se dověděl o vynikajícím berlínském hudebním pedagogovi Logierovi, neváhal a stal se jeho žákem. Přesto, že Logier nutil Proksche používat svůj vynález na držení ruky, mělo jeho působení výborný vliv především na rozvoj Prokschovy píle a cílevědomosti.
Po návratu založil Proksch se svou sestrou a bratrem hudební školu v Liberci. U svých žáků dosahoval tak dobrých výsledků, že byl v roce 1827 jmenován čestným občanem Liberce. V roce 1831 přeložil svou později slavnou školu do Prahy. Kladl si úkol připravovat výkonné klavíristy a hudební skladatele. Jeho žáky byli např. B. Smetana, J. Čermák, Fr. Bendl, Fr. Kavan aj.
Na Pražské konzervatoři se v té době nevyučovalo hře na klavír. Z toho důvodu byla Prokschova hudební škola pro pražský hudební život nepostradatelná. Vyučovalo se v ní všem hudebním předmětům včetně kompozice. Konzervatoř lpěla spíše na osvědčených principech. Zato Proksch dával hrát skladby soudobých autorů. Traduje se, že orchestrální skladby velkých soudobých mistrů upravoval pro čtyři klavíry, na kterých se navíc hrálo čtyřručně. Mimo Proksche vyučovali i jeho asistenti. Škola byla vybavena asi patnácti klavíry. Hojně se studovala souborová hra.
Její pověst dosahovala i do zahraničí. Všichni hudebníci, kteří navštívili Prahu, se zastavili a alespoň se podepsali do pamětní knihy. Z hostů to byli např. Liszt, Berlioz, Büllow i Klára Schumannová.
Prokschovo skladatelské dílo je značně rozsáhlé. Napsal koncert pro klavír a harfu, množství drobných skladeb klavírních a chrámových.
Jeho skladatelské dílo je sice zapomenuto, ale zato žije jeho hudebně pedagogické mistrovství. Podle jeho klavírní školy se učilo několik generací mladých klavíristů.
Jeho žáci ustavili výbor pro postavení důstojného pomníku, který stojí na Olšanských hřbitovech. V životě i současné české hudební kultury je jeho jméno stále živé. Nepřežene se, je-li Josef Proksch považován za jednoho z nevidomých géniů.
	zdroj: internet - tyflopedický lexikon
	


Čokoláda

Čokoláda by mohla být na recept, tvrdí Britové. Černá čokoláda je díky obsaženým antioxidantům zdravá. Má prý tak blahodárné účinky na zdraví, že by se měla zařadit po bok léků, které hradí zdravotní pojišťovny, zaznělo v Británii. Podle tamních vědců pomáhá mírnit symptomy předmenstruačního syndromu.
Čokoláda spouští v těle produkci endorfinů, které vzbuzují dobrou náladu. Je také plná hořčíku, jenž tlumí náladovost, a obsahuje i antioxidanty, které působí příznivě na kardiovaskulární systém.
"Mohla by se používat namísto léků jako je Prozac," navrhla Chantal Coadyová z firmy Rococo Chocolates v britském bulvárním deníku The Sun.
Britské ministerstvo zdravotnictví však oznámilo, že k případnému zvážení tohoto návrhu je třeba dalších studií. A do té doby manželé sužovaní náladami svých žen jistě rádi sáhnou do kapsy pro nějaký ten peníz na nákup čokolády v běžném obchodě.
Ovšem pozor, vedlejší účinky tohoto "léku" v podobě kvapem vzrůstajícího objemu jeho uživatele jistě nejsou zanedbatelné!
	zdroj: internet - zdraví



	Zrak zvířat


Do pavoučí říše rychle nahlédneme ke skákavkám, což jsou maličcí pavouci rozšíření po celém světě a k chytání potravy také potřebují výborný odhad vzdálenosti. Jinak by totiž nemohli kořist chytit a tím pádem by asi moc dlouho nežili. Skákavky mají čtyři páry jednoduchých oček, ale zato umístěných na výborném místě. Dva týlové páry slouží k výhledu dozadu a tyto oči dávají pozor na predátory, jako například na ještěrky. Přední dva páry mají za úkol vyhledávat kořist, jako například mouchy nebo komáry. Zajímavé je, že tyto čtyři oči jsou dohromady větší, než je celý mozek pavouka a poskytují trojrozměrný obraz s vysokou rozlišovací schopností.
	Za dalším naprosto dokonalým zrakem se vydáme pod vodní hladinu. A rovnou začneme zrakem nejdokonalejším. Tipnete si, kdo vlastní tento zrak? Jsou to chobotnice, olihně a sépie. Tito bezobratlí mají neuvěřitelně vyvinutý zrak a někteří se mohou dokonce pochlubit, že mají oči, které patří mezi největší na světě. Dospělá krakatice, dlouhá 18 metrů, má očiska velikosti fotbalového míče. To už je rozhodně podívaná. Zajímavé je, že hlavonožci mají stavbu očí podobnou očím našim, ale jeden výrazný rozdíl se stejně najde. Zatímco lidské oči - a savců vlastně vůbec - při zaostřování mění tvar čočky, u hlavonožců jsou oči zaostřovány tak, že se čočka posouvá dopředu a dozadu, tedy tak nějak podobně jako u fotoaparátu.
To oliheň, která žije hluboko v moři, umí využívat polarizované světlo. Protože je lovcem ve volné vodě, musí se při útoku nejvíce spoléhat na zrak. Její rychlost, dravost a výtečný zrak s vnímavostí k polarizovanému světlu z ní dělají hodně obávaného predátora.
Chobotnice je další z této trojice, která se může pochlubit vynikajícím zrakem. Vědci dokonce s chobotnicemi dělali pokusy a zjistili, že je chobotnice schopna rozeznat a zapamatovat si různé velikosti a tvary. Například rozezná rozdíl mezi vodorovnými a svislými obdélníky. Chobotnice je usedlý dravec, na svoji kořist číhá ve skalách a k lovu výborně využívá hmat, který ale jen její vynikající zrak pouze doplňuje. Její oči, které jsou hodně podobné očím žraloka, se dokážou přizpůsobit rychlým změnám intenzity světla, když se chobotnice rychle vynořuje z hlubin oceánu až ke hladině.
Když už jsem toho žraloka zmínil, nebude na škodu podívat se i na jeho zrak. Žralok bílý útočí zespodu a zezadu, to aby svojí oběť pěkně překvapil. Musí se velmi rychle objevit a svým zrakem kořist neustále sledovat. A aby byl jeho lov úspěšný, musí jeho oči velmi rychle reagovat na změny světla. Všichni žraloci spoléhají na své ostatní smysly, kterými je příroda vybavila, ale rozhodující roli hraje opět zrak. Svým citlivým zrakem musí zaměřit kořist, kterou vidí proti světlu u mořské hladiny. Když lidé vejdou ze tmy do ozářené místnosti, jsou na chvilku oslněni, než si zvyknou na tuto změnu. To stejné prožívá i žralok, když se vynořuje z temných hlubin k ozářené hladině. S rychlým přírůstkem světla se musí také vyrovnat. On si ale na rozdíl člověka nemůže dovolit čekat, až se jeho oči správně nastaví - ztracená vteřinka znamená zmizení kořisti. Tajemství schopnosti jeho blesku rychlé reakce je ve vrstvě zrcadlovitých destiček na zadní straně oční koule.
Tyto zrcadlovité destičky mají v očích i kočky. Když se do nich v noci posvítí reflektory auta, rozsvítí se. Tím, že se odráží světlo zpět skrz sítnici, zdvojnásobují tyto zrcadlové destičky množství světla, které může oko využít. Tato schopnost je nejvíc potřebná pro noční dravce, jako je třeba již zmíněná kočka. Co ale ve dne? Tam může být nadbytek světla problém. S tím se kočka vyrovná tak, že svaly v duhovce stáhnou zornici na úplně uzoučkou štěrbinu. Žralok ale nemá duhovku, která by ho chránila při rychlém vynoření k hladině. Místo duhovky má takovou oponu buněk, které obsahují pigment. A když se žralok ocitne v jasném světle, tato opona se automaticky roztáhne nad každou destičkou a tím ho chrání před nadbytkem světla. Když se žralok vrátí zpět do hlubin, opona se zase stáhne. Zajímavostí je, že tato tapeta je schopná reagovat nezávisle na každé polovině oka. Toto využívá žralok, když loví v mělkých vodách. Tam se musí dívat jak do jasného světla nad sebou, tak do tmy pod sebou. Spodní tapeta, která odráží světlo shora, je zakryta, horní tapeta, která odráží světlo zdola, je v činnosti, to aby na sítnici dopadalo co nejvíce světla a žralok měl tím pádem před očima jasný obraz temných hlubin hlouběji pod sebou.
	zdroj: internet - zrak



Báseň
Srpen
	
	Přes rána chladivá
teplem se zachvívá,
	přezrává v obilí.

	Pro pozdní poledne
do parna pohledne,
	nocí se vysílí.

	zdroj: internet - liter
	
	Pranostiky
	
	srpen - klasy klidí a ovoce dospělé vidí, má stálé počasí a horka neuškodí
	   4. 8.  Čím více puká půda na Dominika, tím více bude svítit slunce.
   7. 8.  Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.
 14. 8.  Po svatém Smilu slunce již ztrácí svou sílu.
 24. 8.  Svatý Bartolomi - léto hlavu skloní.
 29. 8.  Stětí svatého Jana přestávají již parna.
zdroj: internet - pranostiky
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