
POSEL DOBRÝCH ZPRÁV
Najdete nás i na:

28 Kč
PRO PŘEDPLATITELE

26 Kč

Uvnitř listu:
3x příloha: 

HOROSKOPY 
A VĚŠTBY +

TV PROGRAM + 
ZÁBAVA

8/2020    Od 22. února do 28. února    Ročník 31    

(Pokračování na str. 2)

 Již odpradávna bylo 
 vejce považováno 
 za symbol plodnosti, 
 zrození, nového 
 života i úrody. 
 Samotná skořápka 
 představuje symbol 
 bezpečí. Je také 
 spojováno s příchodem 
 jara a Velikonocemi. 
 Ale ono je navíc 
 i úžasnou 
 „superpotravinou“. 

Měsíc je pro 
vědce stále 

tajuplný
Má smrt 
modrou 
barvu?

Karlův most 
a symbolika 

kruhu
Sedmi-
krásky 
v magii

Evropský 
horoskop

Michal je divadelník
tělem i dušíCo dělají dnes? Více

na str.
2

Zázračná
 superpotravina

Kondiciogram
pro tento
týden
najdete
uvnitř

předpověď 5 upravená

Hrajte s námi tajemnou hru
O POKLAD
EGYPTSKÝCH
FARAONŮ
Zahrajte si s  námi originální hru ke  30. výročí týdeníku Spirit, kte-
rou byste si neměli nechat ujít. Výherce získá pozlacený amulet Anch 
a originální královský krém Anch. Sledujte stopy a naleznete poklad!  
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„Penězovod“ Josefa Hlávky
Znám Hlávkovu kolej v Praze 

pod Karlovým náměstím a Hlávkův 
most. Proto mne přitahovalo místo, 
kde tento velký mecenáš a stavi-
tel žil a pracoval. Při hledání jeho 

rodného domu nedaleko od Lužan, 
v Přešticích, jsem si nemohl ne-
všimnout chrámu Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Dílo nikoho menšího než 
Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ří-
ká se, že mladému Hlávkovi na ce-
lý život učarovaly elegantní barokní 
linie tohoto chrámu.

Svoje stavitelské umění Jo-
sef Hlávka uplatňoval přede-
vším ve Vídni, kde by oceněn 
samotným císařem. Jeho stavi-
telský věhlas mu zajistil zakáz-

ku na projekt a stavbu církev-
ního komplexu v Černovicích 
na Ukrajině (dnes je na seznamu 
UNESCO). 

Hlávka také zabezpečoval re-
staurační práce při obnově Vlaš-
ského dvora a chrámu svaté Bar-
bory v Kutné Hoře, stopy jeho 
umění nese i Národní divadlo, 
podílel se na rekonstrukci Karl-
štejna a Svatovítského chrámu.                         

Štědrý dar pro akademii                                                                                             
Největším Hlávkovým činem 

bylo založení České akademie 
věd. Svolení si doslova vymohl 
na císaři Františku Josefovi I. 
Ten dvakrát návrh zamítl, ale 
nakonec dal Akademii do vínku 
20 tisíc zlatých. Hlávkovým di-
plomatickým jednáním bylo do-
saženo toho, že císař se pod za-
kládající listinu podepsal česky. 
Tedy nikoli Franz, ale František.

Josef Hlávka věnoval akade-
mii do začátků 200 tisíc zlatých. 
V roce 1890 to bylo celé jmění. 

Založil rovněž nadaci „Nadání 
Josefa, Marie a Zdenky Hlávko-
vých“, které odkázal celé svoje 
jmění.  

Zámek plný osobností
Lužanský zámek na Plzeňsku 

koupil Josef Hlávka původně 
pro svoji matku. Mohl si to do-

volit. Patřil ve své době k nejzá-
možnějším podnikatelům u nás. 
V devětatřiceti letech však váž-
ně onemocněl (říkalo se, že 
z přepracování) a přestěhoval se 
do Lužan. Léčil se tu a uzdravil.

Na zámku pobývali předsta-
vitelé kultury té doby – Julius 
Mařák, Max Švabinský, Oskar 
Nedbal a mnoho dalších. Julius 
Zeyer zde napsal Radúze a Ma-
hulenu, Antonín Dvořák pro 
změnu Lužanskou mši, která se 
poprvé hrála v Hlávkově sou-
kromé kapli zasvěcené Panně 
Marii. 

Almužna pro Vrchlického
Na zdi zámku se nachází malá 

miska, která sloužila jako „pe-
nězovod“. Do stejné misky se 
v prvním patře zámku vhodí pe-
níz a ten vypadne dole v podob-
né malé nádobě. Byl to Hlávkův 
vynález. Když byl totiž upoután 

na vozík, nemohl jiným způso-
bem obdarovat žebráky. Proto 
vymyslel toto „zařízení“. 

K „penězovodu“ se váže jedna 
pikantní historka. 

Jednou takhle Josef Hlávka 
uviděl z okna blížícího se žeb-
ráka ve starším plášti a obno-
šeném klobouku. Jenže slavný 
stavitel na tom nebyl se zrakem 
zrovna nejlépe a ne vždy jeho 
milosrdenství dopadlo tak, jak 
si představoval. Dotyčnému 
pocestnému hodil „penězovo-
dem“ almužnu, jenže omylem 
obdaroval samotného Jaroslava 
Vrchlického. Není známo, zda 
si Vrchlický peníze vzal, ale  
tuto příhodu dával velice často 
k dobru ve společnosti. 

 PETR VOKÁČ

Velikáni našich dějin

Má smrt

modrou barvu?

Umírání a smrt jsou neustá-
le diskutovanými tématy, jsou 
předmětem vědeckých zkoumá-
ní. Na tento proces se zaměřili 
i britští biologové, konkrétně 
na to, zda je smrt ovlivnitelná. 

Zjistili, jak smrt vlastně probí-
há, co se děje s buňkami. Závě-
rem bylo, že smrt lze za jistých 
okolností oddálit, ale hlavně, že 
má modrou barvu a vůbec nevy-
padá zle.

Že proces smrti doprovází 
modré záření, tvrdili někteří 
vědci již dříve. Ale proč právě 
tato barva, zůstávalo záhadou. 
Podle britských expertů za mod-
rou barvu nejspíše může kyseli-
na anthranilová. 

Život po životě
Některé fi lozofi e jsou posta-

veny na tom, že smrtí nic nekon-
čí. Jen přecházíme do jiného sta-
vu bytí, existence. Průkopníkem 

v tomto směru byl Dr. Raymond 
Moody. Zaměřil se na pacienty, 
kteří prožili klinickou smrt a za-
znamenal jejich vyprávění. Jeho 
knihy se staly světovými best-
sellery. Poskytl, i když ne zcela, 
konkrétní důkaz o tom, že něco 
jako nebe skutečně existuje.

I jeho práce byla často zpo-
chybňována. Oponenti argumen-
tovali především tím, že za vším 
stojí mozek, který v momentě 
ohrožení „produkuje“ zvláštní 
halucinace. Problémem ovšem 
bylo, že se pacienti bez ohledu 
na pohlaví, náboženství, soci-
ální postavení, shodli v mnoha 

bodech. Zde již skeptici 
vysvětlení neměli.

Přelomem je nejspíše zjištění 
neurochirurga Alexandra Ebena, 
který zastává stejný názor. I on 
zaznamenal proces v mozku, 
který se děje v době jeho ohro-
žení. Zvláštní náhoda totiž chtě-
la, aby si stejným zážitkem pro-
šel i on sám. A nejen to, mozek 
byl v době jeho vlastní „smrti“ 
mimo činnost. Světlo světa tedy 
spatřila zajímavá kniha s ná-
zvem Jaký je život po životě.

 Uznávaný lékař a vědec 
se proto rozhodl, že tuto ob-

last pečlivěji prozkoumá, re-
spektive, že po zbytek života 
bude hledat pravou podstatu 

vědomí a procesy probíhající 
po smrti člověka. 

 NAĎA KUČEROVÁ
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