
Hvězdná hollywoodská rodinka 
Penélope Cruzová, Javier Bardem a 
jejich syn Leo Encinas Cruz strávili 
romantický víkend na španělském 
pobřeží Costa Brava. Manželé se 
seznámili v roce 1992 při natáčení 
filmu Šunka, šunka režiséra Bigase 
Luny. Před kamerou se znovu sešli 
až v roce 2008, kdy stvárnili hlavní 
role ve snímku Woodyho Allena 
Vicky Cristina Barcelona. Zamilo-
vali se do sebe a loni v létě se tajně 
vzali. Ve vztazích protřelá Penélope 
asi zjistila, že Španělce může nejlé-
pe rozumět zase jenom Španěl. 
✸ Proč se nám líbí: Protože 
Penélope konečně zakotvila vedle 
toho pravého. 
✸ Další informace: www.usma-
gazine.com
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ALARM JE VZBUDÍ, DÍTĚ NE

Zatímco matky vzbudí ze spánku byť jen zavrnění jejich dítě-
te, otcové klidně spí, i když se jejich potomek dusí pláčem, 
říká nová britská studie. U žen se reflex buzení vyskytuje 

přirozeně ještě před mateřstvím, takže je ze spaní probudí i cizí 
plačící dítě, i když samy ještě těhotné nikdy nebyly. 

Tento fenomén prokázal monitoring mozkové čin-
nosti. Snímky dokazují, že dětský pláč okamži-

tě působí u spící ženy na centrum pohotovosti, zatímco u mužů je odezva na pláč 
velmi slabá. Pánům ovšem nikdo nesmí sáhnout na vůz. Alarm automobilu totiž 

probudí mozek mužů ze spánku nejspolehlivěji. Jen o něco slabší reakci vyvolá 
vichřice, bzučící moucha a chrápání. Dětský pláč není ani v první desítce.
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Pokud jde o profese, 
největší prestiž má 
u nás lékař, na po-
sledním místě skončil 
podle průzkumu Centra pro 
výzkum veřejného mínění po-
slanec. Za lékařem se umístil 
vědec, na třetí pozici je zdra-
votní sestra. Na konci řebříčku 
skončila předposlední uklízeč-
ka, o stupeň lepší je ministr.

POSLANCI JSOU 
NA DNĚ

Také si nejvíce 
vážíte lékařů?

JANA D. 
KARLÍČKOVÁ, 
spisovatelka 
(matka dvou dětí)

ŠÁRKA 
KOSKOVÁ, 
televizní
dramaturgyně 
a scenáristka
(matka dvou dětí)

ANO Podle mne se 
lidé z hlediska 

profese dělí na dvě skupiny. 
Na lékaře a na nás ostatní. 
I když my ostatní můžeme 
svým povoláním sebevíc 
žít, stejně z něj lze kdykoliv 
vystoupit, na kratší či delší 
dobu si ho odložit, odskočit 
si z něj. Když se ale někdo 
rozhodne být lékařem, té-
hle možnosti se dobrovolně 
vzdává. I kdybych neměla už 
žádný jiný důvod, tak tento mi 
stačí k tomu, abych si profe-
se lékaře mimořádně vážila.

NE Ctím každou pro-
fesi, je-li dělána 

dobře a poctivě. Erudovaných 
lékařů si samozřejmě velmi 
vážím (bohužel jsem narazila 
i na Cvachy), ale stejně tak si 
vážím špičkových pilotů nebo 
řidičů autobusů, kteří v dneš-
ním hektickém provozu zod-
povídají za životy lidí. Obdivuji 
talentované kumštýře, vědce 
i kantory. Prostě si myslím, že 
v tom obrovském orchestru, 
jakým naše společnost je, 
jsou zapotřebí všichni, jen ne-
smějí hrát falešně.

říkáte
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VOLBA MISS NAHÁČŮ

Už 5. ročník soutěže Miss 
Natura 2011 se letos bude 
konat v rámci Noci naturistů 

v Aquapalace Praha, a to 12. listo-
padu od 20 hod. Přihlásit se mohou 
naturistky od 16 do 99 let. Jednotlivci, dvoji-
ce – matky s dcerami, babičky s vnoučaty a další. 
Z časových důvodů se bude moci účastnit nejvíce 
15 soutěžících. Na programu je volná disciplína, 
rozhovor s moderátorem a závěrečné disco. 
V případě rovnosti bodů proběhne 
závěrečný závod finalistek v aqua-
zorbech na délku bazénu „vlnobití“. 
Tradiční disciplína Malování na tělo 
se tentokrát nebude započítávat 
do hodnocení. Další info 
najdete na http://na-
turista.cz.

KONTO BARIÉRY PROSÍ 
O POMOC

Konto Bariéry 
ve spolupráci 
s firmou Glo-

bus ČR spustilo 
charitativní projekt 
Cesty k lidem, do 
kterého se můžete zapojit i vy a pomoci tak zdra-
votně postiženým. Stačí zajít do hypermarketu 
Globus a vybrat si produkty s označením loga pro-
jektu. Část peněz z ceny výrobku půjde na nákup 
speciálně upravených vozů pro přepravu osob se 
zdravotním handicapem. „Naším cílem je 15 aut 
za 15 týdnů. Povahou projektu se trochu blížíme 
k našim úspěšným Ostrovům života a doufáme, že 
se lidé i nyní rádi zapojí. Jasnou patronkou pro nás 
byla i tentokrát Lucie Bílá,“ říká Božena Jirků, ředi-
telka Konta Bariéry. Více na www.cestyklidem.cz.

PÉNELOPE CRUZ 
CHAVIER BARDEM
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