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ŠŤASTNÍ VÝHERCI
Všichni předplatitelé 

21. STOLETÍ jsou zařazováni do 
pravidelných losování 

o báječné ceny:

BLAHOPŘEJEME VŠEM ŠŤASTLIVCŮM 
A NA TY, KTEŘÍ NEVYHRÁLI, SE SNAD 

USMĚJE ŠTĚSTÍ PŘÍŠTĚ. ZBRUSU NOVÉ 
CENY UŽ ČEKAJÍ V NAŠÍ REDAKCI.

Při losování předplatitelů 
o cenu bylo vylosováno pět 

výherců, kteří splnili kritéria 
do 20. 6. 2016:

1.–5. CENA: 
Logická hra 
VIKINGOVÉ 
V BOUŘI
Jan Korbel, Most
Jan Dvořák, 
Praha
Michaela 
Vlčková, Grešlové Mýto
Bohumír Kadla, Borač-Podolí
Jáchym Kvasnička, Liberec

Jan Korbel, Most

SKLENÍKOVÉ PLYNY NAD PASTVINAMI

Za zvýšenou produkci 
metanu mohou antibiotika

Užívání antibiotik u hos
podářských zvířat mů

že podle nové vědecké 
studie zvyšovat emise 
skleníkových plynů. Vědci 
zjistili, že z hnoje od do
bytka krmeného tetra
cyklinem (bakteriostatic
ká antibiotika) se uvolňuje 
větší množství metanu 
než z hnoje od zvířat, při 
jejichž krmení antibiotika 
užívána nebyla.
„Jedná se o první zprávu, 
která poukazuje na vliv 

antibiotik na zvýšené vy-
tváření metanu,“ říká ento
molog a mikrobiální eko

log Tobin Hammer 
z University of Colorado. 
„Domníváme se, že je to 
kvůli procesům, jež se dějí 
ve střevech dobytka, kde 
je rovnováha antibiotiky 
zcela nabourávána.“  n

ÚSPĚCH PO 17 LETECH

Ultralehká stíhačka ve vzduchu!

Z letiště v Českých Budějovicích vzlé
tl začátkem dubna ultralehký letoun 

s vlastnostmi proudového letadla. Stroj 
s označením UL39 Albi váží pou
hých 320 kg a je vhodný pro výcvik 
bojových pilotů. 
Letoun vyvíjel 17 let Ústav letadlové 
techniky Fakulty strojní ČVUT ve spolu
práci s La Composite a Jihlavan airpla
nes. Z hlediska použité technologie 
i materiálu nemá u nás něco podobné
ho obdoby. n

NOVÝ ZPŮSOB LÉČBY

Alkohol jako lék!

Kardiologové z Nemocnice Na Ho
molce se jako první u nás rozhodli 

zahájit klinický výzkum nové možnosti 
léčby vysokého krevního tlaku. Nová 
metoda se opírá o využití alkoholu. Ten 
ovšem není určen k vnitřnímu užití, ale 
aplikuje se do okolí ledvinných tepen, 
kolem nichž probíhají důležité nervy, 
které se podílejí na systému regulace 
krevního tlaku buď přímou, anebo ne
přímou cestou. 

Léčba pomocí de
naturovaného alko
holu je určena pa
cientům s extrémně 
vysokým krevním 
tlakem, kterým již 
léky nepomáhají. 
Koncentrovaný 96% 
alkohol se do kýže
né oblasti, kde pro
bíhají nervová vlák
na, dostane pomocí 
speciálního katétru. 
Ten je vybaven vy
sunovacími mikro

jehličkami, díky nimž překoná roztok 
cévní stěny ledvinné tepny. Narušením 
příslušných nervových vláken se docílí 
snížení krevního tlaku.
Do projektu bude postupně zařazeno 
120 nemocných, jimž bude aplikováno 
0,6 ml denaturovaného alkoholu. Tento 
zákrok provádí v Evropě zatím pouze 
20 certifikovaných pracovišť. n

FILM SLAVIL ÚSPĚCH

Vzhůru na polární expedici!
Na letošním 51. roční

ku mezinárodního 
festivalu populárněvě
deckých filmů Academia 
film Olomouc se stal jed
ním z nejlepších českých 
populárněvědeckých do
kumentárních filmů sní
mek z produkce Akade
mie věd ČR, nazvaný 
„Pohyby – za tajemstvím 
hlubinných procesů Ze-
mě“, který ve finále sou
těžil celkem se čtrnácti 
dalšími českými doku
mentárními filmy a nako

nec získal cenu poroty.
Česká výprava, o níž film 
pojednává, pracuje pod 
polárním kruhem obvyk

le tři až čtyři týdny v roce, 
po zbytek roku má moni
torování osazených pří
strojů na starosti polská 
strana, která je na stani
ci přítomna trvale. Při 
měření geologové nacho
dí či najezdí stovky kilo
metrů na sněžných skút
rech i motorových 
člunech. Divák se může 
do této drsné krajiny pře
nést, obdivovat přírodní 
krásy, ale také nahléd
nout vědecké práci takří
kajíc „pod pokličku“.  n
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