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FOTO TÝDNE

„NIKDY NIC NEVYSVĚTLUJTE! 
PŘÁTELÉ TO NEPOTŘEBUJÍ 
A NEPŘÁTELÉ VÁM I TAK 

NEUVĚŘÍ.“ 

Citát týdne

Elbert Hubbard

BLESK PRO ŽENY

UMĚNÍ V PÍSKU
Někdo potřebuje mít svá 
díla zvěčněná a kochá se 
pocitem, že tu po něm zů-
stanou ještě spoustu let. 
To ale neplatí pro Lauru 
Wright, která se svou rodi-
nou vytváří nádherné pí-
sečné obrazy a je jí jedno, 
že je zničí příliv. 

Svět v číslech

Zdroj: Průzkum společnosti Ženy s. r. o.

ŽENY A ZDRAVÍ

40  %
61  %
45  %
22  %

✱ Tolik z nás 
hodnotí své 
zdraví spíš 
pozitivně. 

✱ Jen tolik 
žen si myslí, 
že jsou zdravě 
sebevědomé. 

✱ Jen tolik z nás 
je přesvědčeno 
o tom, že zdraví 
je nejdůležitější 
věc na světě. 

✱ Téměř tolik 
žen si myslí, 
že jejich 
zdraví není 
v pořádku. 

KAŽDÝ DESÁTÝ 
FRANCOUZ VĚŘÍ, ŽE JE 

ZEMĚ PLACATÁ
Čtyři z pěti Francouzů opravdu věří, že 

Američané nikdy nepřistáli na Měsíci, kaž-
dý desátý, že je naše planeta placatá, každý 

druhý, že Ministerstvo zdravotnictví spo-
lu s farmaceutickým průmyslem zatajují 
škodlivost očkování a každý třetí, že ne-
moc AIDS vznikla v laboratoři. Alespoň 

to tvrdí studie institutu Ifop. U nás 
zatím takový průzkum nemá-

me, ale byl by asi také 
zajímavý...

KURIOZITA

KTERÉ
 VÁS NECHÁ SPÁT

TECHNOLOGIE

Auto, 
Že za vás dnes auta zaparkují, je té-

měř normální, ale teď se prý dokon-
ce sama přepnou na autopilota, když 
usnete, tvrdí společnost Hyundai. Ta 
na veletrhu CES představí systém, který 
dokáže bezpečně zaparkovat u krajni-
ce, když řidič usne. A to u téměř jakého-
koli novějšího auta se standardní výba-
vou. Infračervená kamera zjistí, jestli se 
řidiči nezavírají víčka, a pokud elektro-

nika vyhodnotí, že usnul, doká-
že převzít na chvíli řízení. 

Zaujalo nás
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