Tisková zpráva

Půl dekády archeologického výzkumu v Súdánu s podporou
Bohemia Energy
V Praze 19. října 2016 – Bohemia Energy opět podpořila vědecky úspěšný projekt
Národního muzea v súdánském Wad Ben Naga a darovala částku 400 000 Kč na
zajištění archeologického výzkumu této lokality ve výkopové sezoně 2016–2017.
Největší alternativní dodavatel energií v ČR je partnerem projektu už od roku 2011.
Mezi nejvýznamnější nálezy českých archeologů ve zmíněné lokalitě patří mimo jiné
objevení ztraceného chrámu, tzv. Týfónia.
„Archeologický průzkum pozůstatků Merojského království v súdánském Wad Ben Naga
patří v současnosti mezi jeden z nejúspěšnějších vědeckých projektů Národního muzea,
který si díky svým výsledkům v podobě nálezů unikátních artefaktů a výraznému přispění
k posunutí našeho poznání merojské civilizace dlouhodobou podporu rozhodně zaslouží.
Oceňujeme také snahu zapsat tuto lokalitu na seznam kulturního dědictví UNESCO,“ říká
jednatel Bohemia Energy Jiří Písařík.
Na podzim 2015 a na jaře 2016 proběhly za podpory Bohemia Energy dvě výkopové sezony,
které se primárně zaměřovaly na pokračování výzkumu tzv. Týfónia, chrámu původně
egyptské bohyně Mut, který byl postaven v 1. století n. l. vládci Merojského království –
rozkládalo se od 3. st. př. n. l. do 4. st. n. l. na březích Nilu mezi dnešním Chartúmem na jihu
a Asuánem na severu –, králem Natakamanim a královnou Amanitore. V zadním traktu
Týfónia byla objevena soška sedícího lvíčka a fragment obětního oltáře.
„Díky podpoře Bohemia Energy plánujeme v příští výkopové sezoně dokončit práce
v Týfóniu a následně zahájit výzkum nedalekého chrámu boha Amona, božského manžela
bohyně Mut,“ říká Pavel Onderka, vedoucí archeologické expedice Národního muzea
v súdánském Wad Ben Naga.
Kontakty pro další informace:
Alžběta Šťastná, PR manager BEE
astastna@bohemiaenergy.cz, 734 876 818

O společnosti Bohemia Energy:
Bohemia Energy je v segmentu domácností a malých až středních firem největším alternativním dodavatelem
elektřiny a plynu v České republice. Zákazníkům dodává elektřinu a plyn od samého začátku liberalizace
energetického trhu – jako první alternativní dodavatel začala v roce 2006 nabízet elektřinu domácnostem, plyn
pak posléze v roce 2008. Její tarif Garance patří dlouhodobě mezi nejlevnější tarify na trhu. Kromě výhodných
cen energií nabízí svým zákazníkům i nejkomplexnější zákaznický servis a také energetické poradenství.

Ke konci srpna 2016 evidovala celkem 567 977 zákazníků – z toho 375 162 zákazníků dodávala elektřinu a
192 815 plyn. Společnost Bohemia Energy patří mezi sto největších českých firem – v roce 2015 se podle
statistiky Finanční správy ČR umístila na 67. místě – a je součástí energetické skupiny Bohemia Energy, kterou
kromě ní tvoří ještě společnosti Comfort Energy, Europe Easy Energy a Slovakia Energy, největší alternativní
dodavatel energií na Slovensku.

