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POBOČKA PRAHA – hlavní město
Díky laskavosti našeho Vzdělávacího střediska pokračuje výuka angličtiny, nyní však každý pátek od 14 do15ti hodin. Pak
někdy následuje kulturní program s přátelským posezením. Program bývá oznámen samostatně. Těšíme se na Vaši účast.

Účastnice první soutěže Miss Amerika v Atlantic City v roce 1921. Také už směly mít plavky (obrázek
vlevo). Vůbec první královnou krásy v Americe se stala patnáctiletá Margaret Gormany Cahillová 14. 09. 1921
(obrázek vpravo). V tomto století zemřela však ve starobinci.

Miss Connecticut, Erin randy, Miss USA 2013 (vlevo).

Miss Nevady, Nia Sanches, Miss USA 2014 (vpravo).

Po vítězství v soutěži Miss USA 2014 se na Miss Nevada Niu Sanchezovou snesla vlna kritiky. Nová královna
krásy totiž neznala hlavní město státu, který zastupovala a podle některých kritiků zfalšovala údaje o svém
bydlišti, aby snadněji vyhrála velké americké finále. Sanchezová před soutěží žila a pracovala v Disneylandu v
Kalifornii a v minulosti se už třikrát neúspěšně pokoušela prorazit v soutěži krásy v tomto státě. Když se jí to
nepovedlo, sehnala si podle kritiků doklady, že žije v sousední Nevadě a jako Miss Nevada snadněji vyhrála Miss
USA. Brunetka toto obvinění odmítá. "Žila jsem v Nevadě od podzimu 2012, a bylo pro mě ctí reprezentovat
tento stát na Miss USA. Cestovala jsem celý svůj život a žila jsem po celém světě včetně Německa, Hong Kongu
a Abú Dhabí, ve státě Washington, v Kalifornii, v Nevadě a nyní jako Miss USA poprvé ve svém životě bydlím v
New Yorku," brání se americká královna krásy. Nové Miss ovšem moc nepomohlo její vystoupení v rádiu, když
nevěděla, že hlavním městem státu Nevada je Carson City, což jí musel prozradit moderátor. Organizátoři
soutěže krásy se však postavili na její stranu. "Nia Sanchezová získala řidičský průkaz státu Nevada v lednu
2013, celý rok před soutěží na Miss Nevada USA. Miss Universe Organization nemá důvod pochybovat o
jejím bydlišti a jsme nadšeni, že ji můžeme přivítat v naší společnosti a těšíme se na spolupráci s ní v příštím
roce," cituje z prohlášení magazín People.
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Problém dlouhověkosti: Obdivovaní Američani však někdy dokážou velmi překvapit. Mají silnou protestantskou
tradici, která se v reáliích projevuje poněkud jinak než u nás v Evropě. Z tohoto úhlu pohledu jsou zajímavé některé části
knihy „Bůh se vrací“. Ta je o tom, jak globální oživení víry mění svět. Knihu napsali: John Micklethweait a Adam Wooldridge
a vydal Stanislav Juhaňák – Triton, ISBN 978-80-7387-696-8.
Kniha mimo jiné uvádí, že Francis Galton byl jeden z velkých a mnohostranně vzdělaných vědců viktoriánské Anglie. Již
v roce 1872 publikoval své statistické výzkumy o účinkách religiozity. Rovněž jeho následovníci se podobně zaměřili na
oblast exaktních věd. Shledali, že náboženské prožitky jsou spojené se změnami vzorců mozkových funkcí, a že přímo
existuje vztah mezi vírou, zdravím a štěstím. Také zjistili, že víra představuje mocný zdroj sociálního kapitálu, a že dokonce
pomáhá v jistém evolučním smyslu. Ve světě rostoucí soutěže a proměnlivých příležitostí se víra totiž stala užitečným
atributem prosperujících lidí.
Píše se tam také, že skupina neurobiologů se zaměřila na studium spojitosti mozku se spiritualitou. Andrew Newberg,
profesor radiologie na Pensylvánské universitě, nechal totiž projet funkční magnetickou rezonancí jeptišky a buddhistické
mnichy během jejich duchovních zážitků. Zjistil, že náboženská zkušenost má na mozek pronikavý vliv. Jeptišky i meditující
mniši totiž vykazovali během svých duchovních stavů zvýšenou aktivitu v čelních lalocích mozkové kůry.
Budhisté přivábili pozornost Richarda Davidsona, profesora psychologie a psychiatrie na Wisconsinské universitě
v Madisonu. Když Davidson snímkoval mozky nejzkušenějších meditujících, pozoroval nejvyšší synchronizaci mezi
mozkovými buňkami, jaké kdy byl u zdravých lidí svědkem.
Třetí badatel, Patrich McNamara byl vedoucí laboratoře neurobehaviiorální evoluce na zdravotní škole Bostonské
university. Pracoval s pacienty trpícími Parkinsonovou chorobou. Je to onemocnění, jehož příčinou je nízká hladina
neuropřenášeče dopaminu v určitých částech mozku. McNamara zjistil, že lidé trpící Parkinsonovou chorobou vykazují nižší
religiozitu než jedinci zdraví, a že nejspíš s nedostatkem víry vzrůstá vážnost tohoto onemocnění. Dle něho dokonce existuje
spojitost mezi úrovní hladiny dopaminu a religiozitou.
Lékař Daniel Hall pracoval ve zdravotním centru Pittsburské university. Zjistil, že když člověk chodí každý týden do kostela,
může mu to prodloužit život o dva až tři roky. Náboženství je v tomto smyslu o něco méně prospěšné než pravidelné cvičení,
které může člověku prodloužit život o tři až pět let. (Léky na snižování hladiny cholesterolu pak mohou dokonce prodloužit
život o dva a půl až tři a půl roku.) Výsledky studie se 7.000 staršími lidmi ve zdravotnickém centru Dukeovy univerzity
v roce 1997 ukázaly, že dodržování náboženských rituálů může posilovat imunitní systém a příznivě snižovat krevní tlak.
V roce 1992 existovaly v USA programy výzkumu vztahu mezi zdravím a spiritualitou jen na třech zdravotních školách, ale
v roce 2006 počet těchto škol stoupl na 141. Pokračující vzdělávací kurzy Harvardské zdravotní školy o spiritualitě a
léčitelství přitahují nyní ročně tisíce zájemců, z nichž jsou mnozí profesionální lékaři.
Národní komise pro dětské otázky z roku 1991 dospěla k závěru, že účast na náboženském životě má v důsledku nižší
výskyt kriminality a omezení drog. James Q. Wilson, patrně nejvýznačnější americký kriminalista vůbec, shrnul mnoho
sociologických výzkumů slovy: „Náboženství, a to bez ohledu na společenskou vrstvu, zabraňuje výskytu odchylek od
společenských norem.“
Autoři také rozebírali ekonomickou úspěšnost věřících z různých hledisek. Jedná se jednak o navázání blízkých kontaktů
s ostatními lidmi, zejména v jejich sboru. Vytvořením důvěry se pak lépe uzavírají obchodní transakce, což vede k lepšímu
finančnímu zajištění v této komunitě. Vyšší účast na aktivitách sboru také vede k vyššímu vzdělání. Uvažuje se však také, že
věřící si dělají s otázkami života mnohem menší starosti, a tak jsou schopni prosperovat mnohem lépe.

14. DUBNA 2015 UPLYNE 45 LET OD KATASTROFY NA PALUBĚ KOSMICKÉ LODI APOLLO 13
Dne 11. dubna 2015 si připomeneme již 45. výročí
startu lunární expedice Apollo 13, dramatické mise se
šťastným koncem, proslavené především hollywoodským velkofilmem s Tomem Hanksem v hlavní roli.
Plánované přistání na Měsíci překazila exploze kyslíkové nádrže a let se změnil v jednu velkou improvizaci,
snažící se o záchranu tří astronautů. Připomeneme si
průběh a pozadí této dramatické mise. Psal se rok 1970
a program Apollo má za sebou již dvě úspěšná přistání
na Měsíci a nyní se za opadajícího zájmu veřejnosti se
chystá třetí přistání.
První potíže začaly již na Zemi. Jen několik dní před
startem přišla zdánlivě bezvýznamná zpráva: Charles
Duke, člen záložní posádky má zarděnky. Duke sice neměl letět, ale kterýkoliv člen hlavní posádky se mohl od
něho nakazit. Lékařské testy však u ostatních dopadly dobře, ale do posádky lodi byl prakticky 24 hodin před
startem jmenován záložní člen - John Swigert.
Dovoluji si připomenout možnost placení členských příspěvků. Můžete osobně nebo přímo na náš účet, který
má čís: 135 135 383/ 0300 Poštovní spořitelny, tj. kdekoliv na poště nebo z bankomatu. Současně připomínám i
prosbu na zasílání vašich příspěvků do Občasníku.
Za pražskou pobočku Petr Jílek
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