Na návštěvě

Josef

Mladý
„Nestarám se o druhý pilíř,

ale o energie…“

Coby parťák Josefa Náhlovského je Josef Mladý znám především jako
komik. I jemu ovšem tuhnul úsměv na rtech, když v domku, který si se
ženou postavili před sedmnácti lety, vyšplhaly poplatky za elektřinu
postupně na osmdesát tisíc ročně. Topili v něm totiž přímotopy. Po svých
zkušenostech definuje Josef Mladý termín přímotop s vtipem sobě vlastním:
„To je něco, co roztáčí elektrické hodiny, ale neprodukuje žádné teplo.“

D

nes už se kvůli energiím chytáme za hlavu všichni a vnímáme to jako problém
zcela zásadní, ovšem před patnácti, dvaceti lety tomu tak nebylo. Josef Mladý
tak zbudoval dům, který má k pojmu nízkoenergetický hodně daleko. Platí to jak ohledně stěn
z velkých panelů, z jakých se dříve stavěly paneláky,
tak i co se týče původních, špatně těsnících oken
(dnes už má okna kvalitnější…). To v kombinaci
s již zmíněnými přímotopy dalo vzniknout vražedné kombinaci: Nejen že se rodina nemohla doplatit,
ale navrch měli v domě pěknou zimu.
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Utekl od strojařiny

Od lidí z showbyznysu člověk jaksi podvědomě praktičnost neřkuli technický talent nečeká,
a tak by mohla osobnost Josefa Mladého leckoho
zaskočit. Tušili jste, že létá na vrtulnících, které
sám navrhuje a staví? Vedle toho už je zjištění, do
jaké míry se zaobírá různými způsoby vytápění
a energiemi obecně, vlastně jen drobnůstka. Nutno ovšem podotknout, že dle původních plánů
se měl Josef Mladý stát strojařem. A proč sběhl
od strojařiny k divadlu? „Protože jsem polil rys,“
culí se.

Chtěl mít vlastní elektrárnu

Dnes ovšem už pouhým pohledem z ulice poznáte, že současný přístup Josefa Mladého k energiím a úsporám se značně liší od toho před sedmnácti lety. U boční zdi vidíte osazené tepelné
čerpadlo systém vzduch – vzduch a po celé šířce
průčelí probíhá stříška, pokrytá solárními panely
– vlastně solární elektrárna. Skoro jako vtip zní
další ujištění: „Chtěl jsem i vlastní vodní elektrárnu, ale nepodařilo se mi získat vodní právo.“
Nicméně poznání, jak důležitou věcí se v současnosti a ještě více do budoucna staly energie

Připravila: Ivana Hudcová, foto: Štěpán Luťanský

Proč si koupit právě kanadská
krbová kamna a vložky na dřevo

a jejich úspory či přímo energetická nezávislost,
dovedly Josefa Mladého k přístupu, který – v narážce na důchodovou reformu - shrnuje do slov:
„Já se starám nikoli o druhý pilíř, ale o energie.“
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Dragon JH, s.r.o. – výhradní dovozce pro ČR a státy EU
Prodejny:
Jindřichův Hradec: 384 320 232
Olomouc: 777 174 545 – Plzeň-Kyšice: 774 339 549
Mělník: 774 314 415 – Třebíč: 605 476 731
Jihlava: 724 935 864 – Milevsko: 777 288 027
Vimperk: 602 149 495 – Zlín: 777 733 339

www.krbova-kamna.cz

Na závěr jedna důležitá rada. Pokud se rozhodnete pro
koupi krbových kamen nebo vložek, požadujte od prodávajícího předvedení v plném provozu, sekundární spalování je totiž zřetelně odlišné od běžného jednostupňoSpectrum a Classic s výkonem od 11 kW. Jejich smalvého hoření. Teploty odchozích spalin u běžných kamen
tovaná povrchová úprava, vytváří elegantní estetický
dosahují hodnot 300–400 °C. U kamen se sekundárním
dojem, hodící se téměř do každého interiéru. Obvzlášť
dva nově dodávané odstíny barvy Cooper a Titanium
spalováním (CB-Clean Burn) jsou spaliny díky dokonaKrb vytváří
teplo, nečekaný
ale i atmosféru,
rovnou knapoležení...
sklízínejen
u zákazníků
úspěch. a tak přímo zve k posezení
lému hořeníčivychlazeny
teplotu kolem 200–250 °C.
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