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Městská část Praha 6 poskytla finanční příspěvek 
v celkové výši  40 000,– Kč na podporu lokálního 
periodika Veleslavín39.

je toho tolik, o čem bych mohl napsat, tolik, 
co by vás zajímalo, tolik, co se všechno děje 
a stalo. Ale nestíhám, protože sám to jako 
čtenář, posluchač a divák ani nestačím pořád-
ně vnímat - takové množství informací více 
i méně podstatných se na člověka valí z tisku, 
rozhlasu a televize. A z počítače. A z mobilu 
– právě jsem dostal další nevyžádanou SMS 
od nevyžádaného výrobce nevyžádaných ani 
nevím čeho. Neustálý tok 
informací dokáže toho, kdo 
si nedá pozor, tak semlít, že 
místo, aby byl poučenější, otu-
pí a začne svět i své okolí vní-
mat poněkud povrchně. V tom 
okamžiku se z něho stává ideální 
konzument všech rubrik typu kok-
tejl, revue, ze společnosti apod., což jej 
oklikou přivede k tomu, nahlížet na všechno 
jako na jednoduchou černobílou skládanku. 

Touha po informacích nekomplikujících 
nám život a nevyžadující nijak analytickou 
mysl má tradici od pradávna. Vždyť co jiné-
ho dříve byly klepy, drby či pomluvy šířené 
ústním podáním? Člověka uspokojí, když se 
dozví cokoliv o sousedech nebo známých, 
zlomyslně jej potěší, když se něco, co by 
sám nechtěl zažít, stane někomu druhému, 
koho třeba ani nezná, má rád zprávy o poli-
ticích, umělcích a veřejně známých osobách 
(všimněte si, že neříkám osobnostech). Tomu 
všemu se věnují bulvární zprávy a přinášejí je 
dennodenně specializovaná média, od nichž 
snad nikdo nic jiného nečeká (doufejme), 
ale také čím dál častěji i seriózní tituly. Na 
stránkách celostátního předního listu se tak 
dalo dočíst o herci Johnovi Travoltovi,  jenž se 
musel vyrovnat s další ranou osudu - oba jeho 
domácí mazlíčci zahynuli při nehodě na letišti 
v americkém státě Maine. Psy přejel letištní 
vozík. Podle mluvčího letiště to byla nešťastná 
souhra okolností, neboť mnoho letů přistává 
a odlétá bez jakéhokoli incidentu. Travolta 
ani jeho žena se prý k události nevyjádřili. 
Je to smutné, ovšem článek má podobně 
významnou informační hodnotu, jako ten re-

ferující o dopadení zločince v Austrálii, k jehož 
identifikaci tamní policie použila rozbor krve 
odebrané z nacucané pijavice. Pijavici nalezla 
na místě činu a byla původně přisáta na zlo-
synovi. Muž se k ozbrojené loupeži posléze 
skutečně přiznal.

Pikantní je, že v poslední době se v někte-
rých případech stírá hranice mezi bulvárními 
a vážnými zprávami, a to především proto, 

že objekty zpráv jsou až příliš 
často samy o sobě nedůvěry-

hodné. Navíc může čtenáře 
mást i to, když jsou některé 

události popisovány slovy, 
která díky politickému slangu 

nabyla na jiném významu. A tak 
může být překvapením, že článek 

s velkým titulkem Dinosauři v me-
tropoli se poprvé probudili pojednává 

o otevření zábavního parku v Praze plného 
druhohorních zvířat a nikoliv o politickém 
vývoji, zatímco sloupek Čeští Honzové pomalu 
balí komentuje měnící se zvyky Čechů při hle-
dání práce v zahraničí a nikoliv anabázi kolem 
odchodu některých ministrů z vlády a Skrytá 
hrozba nul a jedniček je nevinný článek o závis-
losti lidstva na výpočetní technice. 

I ve sportovním zpravodajství dochází 
k roztomilostem. Třeba jeden ruský sportovní 
novinář ve svém komentáři o českém hokeji 
neustále vyzdvihoval jakéhosi Židličkina. Měl 
na mysli Židlického.   

Omyl ve jménu může být způsoben i ma-
ličkostí, např. opakovaným použitím vzoru 
dopisu z počítače. Mému kamarádovi, který 
v práci zastával důležitou marketingovou 
pozici, chtěla jedna firma učinit významnou 
oficiální obchodní nabídku. Několikrát si její 
pracovníci ověřovali kamarádovo celé jméno, 
zjišťovali všechny jeho tituly před i za jménem 
a přesný název jeho funkce. Od sekretářky si 
nechali vše potvrdit i písemně, aby se náho-
dou nepřeslechli. Když dlouho připravovaný 
dopis kamarádovi přišel, začínal slovy: Vážená 
paní Kučerová!  

Jiří Hruška
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Projekt areálu volného času Ladronka od 
ateliéru Šafer a Hájek získal ocenění v soutěži 

Grand Prix Obce architektů v kategorii Krajinář-
ská architektura a zahradní tvorba. Ladronka tak 
získala další, již třetí významné ocenění: Stavba 
roku 2006 (ocenění pro stavitele - Podzimek 
a synové s.r.o.), Best of Realty 2006 (ocenění 
pro investora - MČ Praha 6) a Grand Prix Obce 
architektů 2011 (ocenění pro ateliér Šafr a Há-
jek). Hodnocení poroty: Úspěšný návrh dlouhodobého procesu rekultivace parku, 
areálu volného času. Porot kladně hodnotila respektování historického kontextu 
v návaznosti na existující zástavbu a citlivé vnímání stávající dynamické topografie 
terénu. Použití jednoduchých prvků, přístup bez okázalosti nechává vyznít přirozené 
prostředí areálu. Vložené prostředky byly smysluplně využity.  (zdroj:www.praha6.cz)

Radnice Prahy 6 si vyžádala právní 
posouzení postupu společnosti 

Key Investments a.s. při správě aktiv 
Městské části Praha 6. Dva na sobě ne-
závislé posudky zpracovaly advokátní 
kancelář Bakeš & partneři a advokátní 
kancelář Brož, Sokol, Novák. Oba posud-
ky se shodují, že ze strany Key Invest-
ments docházelo v posledním období 
spolupráce k porušování smlouvy o ob-
hospodařování cenných 
papírů a jejích dodatků.

Praha 6 z důvodu 
snížení investičního rizika 
požadovala, aby nakupo-
vané cenné papíry měly 
investiční, nikoliv spekulativní rating, 
a to podle podmínek hodnocení ratin-
gové agentury Moody’s Investors Ser-
vice, resp. jejich afilačního partnera. Key 
Investmets tuto podmínku nedodržela 
a získávala cenné papíry hodnocené 
ratingem jiné agentury, navíc neuznané 
centrální bankou.

Kvůli minimalizaci rizik své investice 
Praha 6 zpřísnila smluvní podmínky 
dodatky ke smlouvě, mimo jiné poža-
davkem maximálního objemu 20 % 
cenných papírů od jednoho emitenta 
ve svém portfoliu. I tuto podmínku Key 
Investments porušila a požadovaný 
podíl na jednoho emitenta výrazně 
překročila. 

Opakované porušování smluvních 
podmínek vedlo Prahu 6 k pokynu 
o převedení veškerých finančních pro-

středků, které Key Investments městské 
části spravuje, tedy o převedení částky 
190 miliónů korun na účet Městské části 
Prahy 6. I zde došlo k dalšímu porušení 
smlouvy ze strany Key Investments, 
která říká že obhospodařovatel (tj. Key 
Investments) je povinen převést finanč-
ní prostředky požadované zákazníkem 
do maximálně 10ti dnů od oznámení 
o výběru. Dosud se tak nestalo. Nedáv-

no zaslala společnost 
Key Investments Pra-
ze 6 dopis, ve kterém 
sděluje, že ukončila 
činnost obchodníka 
s cennými papíry. 

Touto situací se zabývala na svém mi-
mořádném jednání rada městské části 
a zadala dopis zaslaný společností Key 
Investments k právnímu rozkladu. 

Společnost Key Investments (dříve 
SI Asset Management a.s.) je správcem 
aktiv Prahy 6 od roku 2003 na základě 
výběrového řízení. Ve výběrové komisi 
zasedli zástupci všech politických stran 
zvolených do zastupitelstva městské 
části, které s jejím výběrem vyslovilo 
souhlas. Od roku 2003 do roku 2010 
zhodnotila spravované prostředky 
městské části částkou 82 miliónů korun. 
V posledním období spolupráce však 
opakovaně porušila smluvní podmínky 
zásadním způsobem. Proto městská 
část přistoupila k požadavku převést 
zbývající částku 190 miliónů korun na 
účet městské části.

První maják v Praze bude stát na 
spodním výběžku Libeňského ostro-

va, jeho stavbu zahájili členové Klubu 
vodních motoristů Libeňský ostrov, kte-
rý má sídlo v Praze 6 na Dejvické ulici. 
Zprovoznění je plánováno na říjen letoš-
ního roku. Výstavba je součástí celkové 
rekonstrukce přístavu na Libeňském 
ostrově.

Při plavbě od Podbaby proti prou-
du světlo majáku přímo provede lodě 
plavební trasou, při plavbě opačným 
směrem pak zase kapitáni ve tmě snad-
no poznají, kde končí pevnina ostrova.  
„Praha 6 se ukazuje jako líheň zajímavých 
nápadů v rámci Prahy nebo i celé republiky: 
jako první začala pořádat farmářské trhy, 
první začala místo sociálních dávek pou-

žívat poukázky, zajistila první přívoz přes 
Vltavu v Sedlci, první posadila strážníky 
městské policie na kola, první vybudovala 
hřiště pro seniory, první začala naku-
povat služby prostřednictvím elektro-
nických aukcí či spustila sms podatelnu,
a tak by se dalo pokračovat. Teď lze s nad-
sázkou i říct, že hlavní město bude mít díky 
nápadu a aktivitě občanů Prahy 6 svůj 
první maják,“  prohlásil Jan Hrubeš, před-
seda Královského cyklistického klubu 
Torpédo. 

Maják bude osazen nepřerušovaným 
bílým světlem na základě schválení 
Státní plavební správy a bude umístěn 
v místě, kde došlo k několika nehodám 
lodí plujících po setmění.

   (zdroj www.praha6.cz)
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Ve středu 27. dubna 2011 proběh-
la vernisáž doprovodné výstavy 

VLASTNÍ POKOJ – Růžena (Zátková 
a ty druhé) v Písecké bráně.  Výstava na 
Pražském hradě představuje první uce-

lený pohled na krátký 
život a syntetické dílo 
zřejmě jediné české 
futuristky Růženy Zát-
kové (1885 až 1923), 
která úzce spolupraco-
vala s vůdčí osobnos-
tí italského futurismu 
F. T. Marinettim, žila 
a tvořila převážně 

v zahraničí, jejímu proniknutí na domácí 
scénu zabránila její předčasná smrt. Zát-
kové dílo zahrnuje širokou škálu projevů 
– koláže, kinetické asambláže, plastiky, 
ale také ilustrace inspirované perskými 
miniaturami, abstraktní obrazy, realistic-
ké kresby a primitivistická či ryze deko-
rativní díla, dokonce i scénář futuristic- Na vernisáži vystoupily sestry Havelkovy

kého divadelního představení. Koncepce 
výstavy vychází z dlouhodobého studia 
zahraničních archivů (Itálie, USA, Rusko, 
Švýcarsko a Chorvatsko) a odborné lite-
ratury. Představuje dochovaná díla ze 
soukromých sbírek (Řím, Milán, Londýn 
aj.) v konfrontaci s paralelními výtvarný-
mi projevy jí blízkých autorů (futuristé, 
ruská avantgarda, Ivan Meštrović) i bo-
hatou dokumentaci. Součástí expozice 
je i soudobá rekonstrukce plastiky 
Beranidlo, která se dochovala jen na fo-
tografii. Růžena Zátková strávila větší 
část života v zahraničí (Mnichov, v roce 
1910 se provdala a odstěhovala do Říma, 
Paříž, Mallorca, Švýcarsko). Žákyně Anto-
nína Slavíčka, ovlivněná mnichovským 
symbolismem, přijala futurismus a učila 
se od významného italského umělce 
Giacoma Bally. Jejími blízkými přáteli 
byli ruští umělci Natálie Gončarová a Mi-
chail Larionov, Igor Stravinskij jí věnoval 
svou vokální skladbu Čtyři ruské rolnické 

písně. Sblížila se rovněž s významným 
chorvatským sochařem Ivanem Meštro-
vičem. Po rozvodu s ruským diplomatem 
Vasilijem Chvoščinským si Zátková vzala 
levicového novináře Artura Cappu, brat-
ra budoucí Marinettiho ženy Benedetty.

Zemřela v roce 1923. Výstava se koná 
v Císařské konírně až do konce července 
2011.

Růžena Zátková
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Na základě usnesení Rady městské části Praha 6 číslo 203/2011 poskytla 
Městská část Praha 6 Městské policii a Policii ČR technické prostřed-

ky pro usnadnění výkonu jejich práce v oblasti Prahy 6. Městská policie pře-
vzala dary v hodnotě 166 500,- Kč a Policie ČR 164 245,- Kč.

Za účasti velvyslance Ázerdbaj-
džánské republiky Tahira Tag-

hizadeha a majitele společnosti 
CASPIAN LOGISTICS services Rasha-
da Gafarova byl v pátek 27. květ-
na předán sponzorský dar pro Do-
mov svaté rodiny v Liboci: 1 260 
lahví stoprocentní přírodní šťávy 
z granátových jablek. Toto u nás cel-
kem exotické  ovoce je považová-
no za symbol Ázerdbajdžánské re-
publiky.

Park v Thákurově ulici je nejméně do 
30. června uzavřený. Úřad městské 

části tak vyhověl žádosti Technické sprá-
vy komunikací, která chce jako správce 
městské zeleně vykácet v prostoru 
parku 12 stromů. TSK čeká na rozhod-
nutí pražského magistrátu o povolení 
pokácení těchto 12 lip. Podle posudků 
dendrologů jsou dřeviny v havarijním 
stavu a hrozí jejich pád. 
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Paní starostko, jaká je Vaše původní 
profese?

Vystudovala jsem finance na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Po škole jsem 
nejdříve krátkou dobu pracovala ve svém 
oboru, a to na Generálním ředitelství České 
spořitelny. Moc dlouho jsem tam ale nevy-
držela, na takových místech bylo tehdy totiž 
téměř povinné členství v KSČ, tím zde moje 
kariéra skončila. S KSČ jsem nechtěla mít 
nic společného, a tak jsem byla brzy „odeji-
ta“. Měla jsem tehdy malé děti a tím pádem 
jsem hledala práci poblíž domova. Naskytla 
se mi báječná příležitost v Ústavu makro-
molekulární chemie přímo na Petřinách, tedy 
asi pět minut od našeho domu. Musím říct, že 
jsem tam strávila krásných 22 let. Po roce 
1990 jsem se vrátila ke svému oboru a začala 
jsem pracovat jako ekonomická náměstkyně 
v jedné organizaci, která patřila Ministerstvu 
zahraničních věcí.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v Pra-
ze nebo celé ČR?

Narodila jsem se sice v západomorav-
ském Třebíči, ale městem mého srdce se vel-
mi záhy stala Praha. V Praze jsem studovala, 
pracovala a vychovávala své děti. Žiji zde od 
roku 1963 a jsem velmi hrdou „šestkovou“ 
patriotkou, již více než čtyřicet let bydlím 
v rodinném domku na Petřinách, kde se mi to 
moc líbí. Krásnými místy jsou pro mne třeba 
obora Hvězda, Divoká Šárka či Břevnovský 
klášter, ale samozřejmě i další po celé Praze.

Proč jste vstoupila do politiky a kdy jste 
se rozhodla se jí cele věnovat?

Do politiky jsem vstupovala proto, že 
jsem přesvědčená, že něco mohu dokázat. 
Nemám ráda přístup lidí, kteří si jen neustále 
stěžují na práci politiků a sami se nepokusí 
nic změnit. Poprvé jsem do politiky vstoupila 
v polovině devadesátých let jako zastupitel-
ka městské části Praha 6 a od té doby jsem 
již komunální politiku neopustila. Po volbách 
v roce 2002 jsem se stala místostarostkou 
na Praze 6 a začala pro naši městskou část 
pracovat na plný úvazek, současně jsem byla 
zvolena i do Zastupitelstva hlavního města 
Prahy. Od té doby již zůstala komunální 
politika mým jediným zaměstnáním. Po 

manžel mne velmi podporuje. Dva dospělí 
lidé v našem věku naštěstí nemají moc velké 
nároky. Jak jen mi to čas dovolí, věnuji se 
svým vnučkám, klasická babička na hlídání 
ale bohužel nejsem.

Jak si organizujete čas? Nosíte si svoji 
práci v přeneseném slova smyslu i do-
mů?

Moji pracovní dobu si rozhodně nelze 
představit jako pondělí až pátek, od do a pak 
„padla“. Můj osobní život je s mojí prací velmi 
úzce spjatý a jedno nelze bez druhého pláno-
vat. Organizování času je samozřejmě snazší 
v případě periodicky se opakujících akcí jako 
jsou jednání rady, zastupitelstva, komisí či 
výborů, horší je to u akcí a problémů, které se 
vyskytnou náhle a je potřeba je řešit ad hoc, 
pak musím vždy jednoznačně určovat pořadí 
jednotlivých priorit.

Rozhovor se starostkou MČ Prahy 6

Ing. Marií KOUSALÍKOVOU

opětovném zvolení v roce 2006 jsem se stala 
resortní radní pro finance hlavního města 
Prahy a následně náměstkyní primátora, kdy 
jsem měla na starosti školství. Po loňských 
komunálních volbách jsem se stala před-
sedkyní výboru pro výchovu a vzdělávání 
Zastupitelstva hlavního města Prahy a nyní 
jsem starostkou Prahy 6. 

Položila jste si někdy otázku, jestli se vě-
novat profesnímu růstu nebo rodině?

Takhle jsem na tím nikdy neuvažovala. 
Jsem toho názoru, že pracovní a soukromý 
život politika má být vyvážený.  Jinak to jed-
na, nebo druhá strana vždycky „odskáče“. Co 
se týká naší současné domácnosti, tak fun-
gujeme úplně normálně. Jsme s manželem 
sami dva a tak to zas tak velký problém není. 
Během víkendů uklízím, peru, žehlím. Myslím 
si, že domácí práce zvládám bez potíží. Můj 
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Máte svůj osvědčený recept na uvolnění 
od stresu?

Tím zaručeným receptem jsou pro mne 
mé vnučky.

Co Vy a sportovní aktivity?
Nejsem ten typický výkonnostní sporto-

vec, i když sportovního ducha a fanouškov-
ský zápal určitě mám. Sportovní výkony se 
u mě poslední dobou ztenčily na občasné 
procházky s manželem s holemi Nordic 
Walking.

Kdy jste byla naposledy na procházce ve 
Stromovce nebo v ZOO Praha?

Nevím, kdy přesně jsem byla ve Stro-
movce naposledy, ale pamatuji si krásnou 
loňskou oslavu Dnu Země, kdy jsme ve Stro-
movce spolu s pražskými dětmi a velvyslanci 
několika zemí vysadili nové stromy. Bydlím 
blízko Hvězdy, tam chodím každý den se 
psem. 

Do ZOO chodíme poměrně často, moje 
vnučky pražskou ZOO přímo milují a celá 
rodina má permanentky. S panem ředitelem 
jsem spolupracovala na řadě akcí, naposledy 
to byla soutěž pražských dětí ve sběru starých 
mobilních telefonů. Výnosem z jejich prodeje 
se pak financovala ochrana goril v Africe. 
Jsem také kmotrou dvojčat tygříků, k Váno-
cům jim posílám vždy dárky.

Pozice starostky městské části Praha 6 
znamená velkou odpovědnost a tlak. 
Jak je zvládáte jako křehká žena?

Starosta se vlastně musí zabývat vším. Je 
hlavou úřadu a nese největší odpovědnost 
– za všechny resorty, za všechny své lidi. 
Během minulých období jsem řešila finance, 
majetek, školství, volný čas i sociální oblast, 
nyní zastupuji navenek městskou část, zod-

povídám za finanční a investiční politiku 
a s tím i za přípravu rozpočtu a rozpočtové 
hospodaření. Pochopitelně plním další funk-
ce vyplývající ze zákona č.131/2000 Sb. Je 
to velká odpovědnost, ale je to také týmová 
práce. 

Byla to těžká volba, zda funkci starostky 
vzít či nikoliv?

Mé rozhodování bylo hodně rychlé. Deset 
dnů jsem zvažovala pro a proti. Měla jsem 
sice trochu pocit, že těch proti je více, ale 
nakonec zvítězilo jedno velké PRO – tato na-
bídka je totiž pro mne obrovská výzva. A vý-
zvy já mám ráda, stejně tak, jako mám ráda 
práci a jako mám ráda šestku. Hrozně jsem se 
těšila, až se na ni vrátím. Práce na magistrátu 
je jiná, individuální, každý má své povinnosti 
a o ty se musí postarat sám, sám za ně nese 
odpovědnost. Spolupráce velkého týmu, ko-

lektiv, který rozhoduje a pracuje společně, to 
mi chybělo. Na šestkové radnici byla naopak 
týmová práce vždycky základním stavebním 
kamenem. Jsem týmový hráč a věřím, že můj 
tým bude fungovat bezchybně.

Vidíte rozdíly mezi starostkou ženou 
a starostou mužem?

Nikdy jsem nebyla příznivkyní gendero-
vého přístupu v politice. Bez ohledu na to, 
zda je to muž nebo žena, by se měl jedinec 
posuzovat podle schopností, vědomostí 
a znalostí. Jsem ze staré školy, kdy se žena 
věnovala dětem a rodině, ale doba je jiná 
a i ženy vnímají politiku trochu jinak, více 
srdcem a ne tak pragmaticky jako muži. A to 
srdce je v politice nezbytné.

Usedla jste do židle po starostovi, který 
měl v Praze 6 silnou pozici. Neobávala 
jste se srovnání? 

Obava je asi silné slovo. Je úplně přiroze-
né, že okolí srovnává, i já srovnávám, dělá to 
každý. Vím, že po tak silných osobnostech, 
jakými byli Pavel Bém a potom Tomáš Chalu-
pa, jsem ve velice těžké pozici, že je laťka na-
sazena vysoko. Na druhou stranu jsem úplně 
někdo jiný, jsem starší, jsem žena. Myslím si, 
že každý dovedeme do komunální politiky 
přinést to svoje a dát jí něco nového. Cítím, že 
mám dost sil, zkušeností a odhodlání na to, 
abych byla dobrou starostkou.

Na co navážete v práci Vašeho před-
chůdce?

Ve většině věcí bude muset být kontinu-
ita zachována. Odvedená práce, problémy, 
které se zde řešily, způsob, jakým se řešily, to, 
jak jsme se chovali k občanům, otevřenost 
a vstřícnost úřadu, to jsou některé faktory, 

Řemeslo žije – soutěž automechaniků na Staroměstském náměstí

Radnice Prahy 6 – předání darů Policii ČR a Městské policii
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které pomohly získat úspěch ve volbách. Tato 
městská část byla dobře vedená a tímto smě-
rem já budu pokračovat.

Co si přejete zlepšit?
Budeme se snažit více uchopit sociální 

problematiku, o to se koneckonců snažil už 
bývalý starosta Chalupa. Této oblasti bych 
se ráda věnovala více, protože i když tu 
máme domy seniorů a domy s pečovatel-
skou službou, stejně si myslím, že seniorům 
něco dlužíme, že si zaslouží ještě něco navíc. 
V minulých dvou letech jsem organizovala 
volnočasové a sportovní setkání se seniory 
spolu s pražským domem dětí a mládeže. 
Všem se to moc líbilo. Neznamená to ale, že 
nevnímám potřeby mladých lidí a dětí. Mám 
pět vnuček a trávím s nimi podle možností 
volný čas. I proto vím, že další dětská hřiště 
a další místa ve školkách jsou nezbytností.

Máte vlastní profesionálně opečováva-
né stránky na internetu, facebook, blok 
na iDNES atd. Elektronické komunikaci 
evidentně přikládáte velký význam, ale 
máte i osobní kontakty s voliči a občany 
Prahy 6?

Není komunikace malá a velká, důležitá 
či méně důležitá. Z mého pohledu je pouze 
komunikace efektivní a neefektivní. Já sama 
jsem zastáncem té první varianty. Proto tolik 
možností mě oslovit a řešit problémy lidí. 
Platí, že každý občan, který se se mnou chce 
setkat, má u mě dveře otevřené. Často svůj 
program upravuji právě podle žádostí ob-
čanů o schůzku. Komunální politika je totiž 
spjata s lidmi a nejtěsnější kontakt je právě 
v obcích. Řešíte konkrétní problémy a lidé sa-
motní vám pomáhají už tím, že na problémy 

sami poukazují. Ne vždy máme všichni stejné 
názory na věc, ale právě nejednotný pohled 
na věc je důležitý a posouvá vše kupředu. Ne-
snáším věčné hudrání, jak je všechno špatně 
– když se vám něco nelíbí, změňte to. Přijmě-
te odpovědnost, snažte se udělat víc, než jen 
kritizovat. Poslouchejte ostatní, pokuste se 
pomoct, dokázat, že politika není zákonitě 
jen špinavost. Tím se řídím a řídit budu při 
elektronické i osobní komunikaci. 

Webové stránky radnice Prahy 6 přiná-
šejí občanům řadu služeb a informací. 
Radnice vyhlašuje mimo jiné i elektro-
nické aukce. V čem jsou pro městskou 
část výhodnější?

Elektronická aukce je v současné době 
nejčastějším pojmem v souvislosti s diskuse-
mi o protikorupčních opatřeních. Zároveň jde 
o metodu, která reálně šetří veřejné peníze. 
Praha 6 využívá tento modul už od října roku 
2010 a úspora finančních prostředků byla vi-
ditelná. Posuďte sami: během tří měsíců jsme 
realizovali 15 elektronických aukcí o celko-
vém objemu 3,5 milionu korun a ušetřili tím 
250.273 Kč. V současné ekonomické krizi, kdy 
roste tlak na snižování výdajů, se nám daří 
díky elektronickým aukcím šetřit až desetinu 
provozních nákladů. Princip je jednoduchý. 
Zájemci se předhánějí, kdo nabídne za za-
kázku nižší cenu. A všichni soutěžící přitom 
na svých monitorech vidí, jak soutěž probíhá. 
Většinou se touto formou řeší zakázky, které 
lze dobře a jednoznačně specifikovat a u kte-
rých lze stanovit objektivní kvantifikovatelná 
kritéria podle nichž bude možno zcela jedno-
značně určit nejvýhodnější nabídku. Typicky 
se jedná především o dodávky kancelářských 
potřeb, elektroniky a informatiky. Aukcí 

ale Praha 6 získala také studii na umístění
kontejnerových stanovišť na tříděný odpad, 
43 laviček na veřejná prostranství nebo 
pět nových autobusových zastávek včetně 
lavičky.

Jste rovněž zastupitelkou na Magistrá-
tu hlavního města Prahy a uvolněnou 
předsedkyní výboru pro vzdělávání. 
Je to pro práci starostky městské části 
výhodou?

Zůstanu zastupitelkou hlavního města, 
protože jsem dostala od občanů poměrně sil-
ný mandát, který chápu jako závazek. Nadá-
le chci pracovat i v čele výboru a to bez náro-
ku na odměnu. Ráda bych dokončila některé 
započaté projekty a kampaně, a chtěla bych 
si ponechat vliv na školskou politiku hlavní-
ho města. Být v kontaktu s hlavním městem 
může být při prosazování zájmů občanů 
„své“ městské části nepochybně výhodou pro 
práci každého starosty či starostky městské 
části. Jsme prostě součástí hlavního města 
a některé projekty musíme chápat v širším 
kontextu, celopražském a snažit se z nich to 
nejlepší vytěžit i pro svá území.

Zastupitelé budou na konci června 
schvalovat osobnosti, které letos získají 
ocenění Čestný občan Prahy 6. Diskutu-
jete už o kandidátech?

V Praze 6 je tradice udílení Čestných 
občanství v hlavním městě nejdelší a během 
devítileté historie zastupitelé schválili už tři-
cet ocenění. I proto vnímám udílení Čestných 
občanství Prahy 6 jako drobný a přesto tak 
nezbytný kamínek do mozaiky člověčenství 
a také jako významný apel na tu část našich 
mozků, která nám tak často vypovídá službu. 
Na naší paměť. Paměť osobní i národní.

A máte Vy svého kandidáta?
Jako nová starostka Prahy 6 se na tom-

to rituálu budu podílet poprvé. Přemýšlela 
jsem, zda vůbec ho lze ještě obohatit. A do-
spěla jsem k závěru, že lze. O činnost, kterou 
považujeme dnes téměř za samozřejmost 
u druhých a přitom jsme tak neochotní ji 
občas probudit sami v sobě. O charitu a ne-
zištné chování. Ve vteřině, kdy jsem si toto 
uvědomila, mi na mysli vytanulo jediné 
jméno – Božena Jirků, která má pomoc lidem 
v těžké životní situaci jako svou životní náplň 
a potvrdila to při vedení Nadace Charty 77 
či v dnes už legendárních projektech zamě-
řených na ochranu práv lidí s handicapem 
– Konto Míša, Konta Bariéry či Ostrovy živo-
ta. Božena Jirků je můj příspěvek mezi Čestné 
občany Prahy 6 a věřím, že i ta správná hod-
nota pro každého, kdo by ji mohl potřebovat 
v budoucnosti.   

Setkání v Pelléově vile
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

JÍROVA
Možná jedna z nej-

kratších ulic v Praze 
spojuje v pražských 
Dejvicích Velvarskou 
a České družiny. Ulice 
začala vznikat od roku 
1938, ale své jméno získala až v roce 1947 
po českém generálovi, veliteli českoslo-
venských legií v Rusku  Stanislavu Čečkovi, 
ten byl také v letech 1919-1920 velitelem 
našich vojsk na Dálném východě. Stanislav 
Čeček žil v letech 1886-1930. Ulice byla 
v roce 1951 přejmenována na Jírova, toto 
jméno jí zůstalo dodnes.

československém asistentem profesora 
Lubora Niederleho, který je považován 
za zakladatele moderní archeologie. Díky 
Niederlovi byl založen Státní archeologický 
ústav, dnešní Archeologický ústav AV ČR, 
kde byl Niederle prvním ředitelem. Jíra 
však musel z finančních důvodů hledat ji-
nou práci. Do roku 1920 pracoval v účtárně
c. k. Zemského finančního ředitelství, kde 
byl zaměstnán i náš další významný ar-
cheolog Karel Buchtela. 

Jíra se ale ve svých volných chvílích dále 
věnoval archeologickým terénním pracím 
a sběratelství a to především v oblasti 
dnešní Prahy 6, kde bydlel. Z jeho četných 
výzkumů v Bubenči, Dejvicích, Podbabě 
a na Hanspaulce je za jeho nejvýznamnější 

Jíra působil v několika archeologických 
organizacích: od srpna 1897 byl správcem 
sbírek Společnosti přátel starožitností, dále 
byl členem Archeologické komise ČAV, 
Ústřední komise pro zachování památek 

ve Vídni a členem Antropologické komise 
Akademie v Krakově. Josef Antonín Jíra 
zemřel 22. ledna 1930 v Praze.

 Podle publikace Pražský uličník 
 a informací z internetu zpracoval (md)

Titulní strana z Předběžné zprávy o výzkumu 
v Podbabě a v Šárce podniknutém Společností 
přátel starožitností českých v Praze, vydáno 
1898 v Praze, (zdroj Kramerius, digitální 
knihovna). 

Josef Antonín Jíra byl významný 
český archeolog, jehož nálezy můžeme 
zhlédnout v Muzeu hlavního města Prahy 
(původně byla sbírka umístěna v zámku 
Hanspaulka). Výzkumy prováděl zejména 
v Dejvicích a Bubenči.

Josef Antonín Jíra se narodil 19. červen-
ce 1868 v Heřmanově Huti nedaleko Stří-
bra. Začal studovat lékařství na Lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy, ale brzy se u něj 
projevil již dřívější silný zájem o archeolo-
gii a studium medicíny proto nedokončil. 
V roce 1895 se stal v Národopisném muzeu 

považován výzkum v Šárce, 
který mu umožnil vytvořit 
vývojové schéma českého 
neolitu (mladší doby kamen-
né), které poprvé zveřejnil v roce 
1910  ve studii Malovaná kramika 
neolithická v Čechách.  Ve 20. letech od-
kryl například slovanský mohylník u Hlo-
hoviček nebo pohřebiště z doby římské 
u Třebusic. Své rozsáhlé sbírky věnoval 
obci Dejvické, později se jeho nálezy staly 
základem pro archeologické sbírky Muzea 
hlavního města Prahy.
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...od nemoci ke zdraví...

OBEZITA JE CHRONICKÁ NEMOC,
říká profesor Mojmír KASALICKÝ

Profesor MUDr. Mojmír Kasalický, CSc., 
(52 let) je zástupcem přednosty pro 

pedagogickou a vědeckovýzkumnou čin-
nost Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty 
UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha. 
Před tím pracoval od své promoce v roce 
1985 až do roku 2008 na I. chirurgické 
klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Profesorem 
chirurgie Univerzity Karlovy byl jmeno-
ván v roce 2009. Jeho hlavním profesním 
zaměřením je abdominální chirurgie se 
zaměřením na chirurgickou léčbu obezity 
a miniinvazivní chirurgii včetně adrena-
lektomií.

Profesor Kasalický je také autorem kni-
hy Chirurgická léčba obezity, která vyšla 
letos v březnu.

n Pane profesore, co Vás přivedlo k povo-
lání lékaře a k dané specializaci?

Nepamatuji se, kdy mě poprvé napadlo, 
že bych chtěl léčit lidi. Ale bylo to dost možná 
už na základní škole, kde jsem byl v kroužku 
mladých zdravotníků. Na gymnáziu jsem 
chodil do třídy zaměřené na přírodovědnou 
větev, kde jsme měli zvýšenou výuku mate-

matiky, chemie a biologie. Biologie mě bavila 
a rozhodl jsem se, že zkusím přijímačky na 
medicínu. Pro chirurgickou specializaci jsem 
se rozhodl i proto, že je v ní vidět léčebný 
efekt relativně brzo. Ruce jsem neměl neši-
kovné, takže dneska snad už mohu říci, že 
jsem nezvolil špatně. 
 n Vaší specializací je mimo jiné i chirur-
gická léčba obezity…  

Ano, ale důležité je zdůraznit, že je to 
jenom část mé specializace. Musím samo-
zřejmě znát všeobecnou chirurgii, protože ve 
službě řešíme akutní případy. Mým oborem 
je miniinvazivní chirurgie, neboli laparosko-
pické operace, a to zejména operace v oblasti 
bráničního hiátu, resekce střev a kýly. Chirur-
gická léčba obezity, neboli bariatrická chirur-
gie je v rámci toho taková ultraspecializace.
n Věnujme se právě té ultraspecializaci, 
protože je to pro čtenáře téma jistě velmi 
zajímavé. V čem chirurgická léčba obezity 
spočívá?

Ač se to nezdá, chirurgická léčba obezity 
je známá už více než padesát roků. Počátky 
bariatrické chirurgie spadají do šedesátých 
let minulého století, kdy v USA začali využívat 
faktu, že po určitých nezbytných operacích, 
při nichž došlo k částečnému odstranění 

žaludku nebo zkrácení střeva, dochází u pa-
cienta ke zhubnutí. Efekt snížení váhy však 
neodpovídal vedlejším účinkům, takže tudy 
cesta k léčbě obezity nevedla. Postupným 
zkoumání metod se dnes bariatrická chirur-
gie dostala na zcela jinou úroveň. Její rozvoj 
byl umožněn zejména novou metodou 
miniinvazivní chirurgie, protože operovat 
velmi obézního pacienta běžným způsobem 
je rizikové. Použití laparoskopických metod 
vedlo k vyloučení či výraznému snížení řady 
rizik a pooperačních komplikací u obézních 
pacientů, jako je embolie, hnisání rány, špat-
né hojení či velké kýly a to vedlo k dalšímu 
výzkumu a boomu chirurgické léčby obezity.   
n Jaké existují typy operací?

Zkoušely se různé cesty – od zmenšování 
žaludku pomocí sítěk, zabalování či různých 
modifikací jeho plastiky. V současnosti jsou 
dvěma celosvětově nejpoužívanějšími meto-
dami žaludeční bandáž (ta jediná je odstrani-
telná) a gastrický bypass. 

Při některých typech operací indikova-
ných k léčbě obezity je změněn zažívací trakt 
tak, že dochází nejen ke zmenšení objemu 
přijímané stravy, ale zároveň k jejímu zhor-
šenému vstřebávání. V posledních letech se 
zjišťuje, že tímto způsobem se dá chirurgic-

1. část
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kou cestou vyléčit cukrovka II. typu, a to ve 
velmi krátké době od třech týdnů do šesti 
měsíců. Bariatrická chirurgie se tak v určitých 
indikacích začíná měnit na chirurgii meta-
bolickou, protože zmíněný následný efekt 
funguje i u neobézních pacientů. V současné 
době již existuje několik studií, které zkou-
mají, jak cukrovku II. typu lze co nejúčinněji 
chirurgicky léčit. Zdá se, že to půjde chirur-
gickým obejitím dvanácterníku a horní části 
tenkého střeva, aby tudy neprocházela stra-
va. To vede k produkci určitých hormonů ve 
stěně střeva, které ovlivňují organismus, aby 
byl citlivější na inzulin.         
n Bude možné takto cukrovku v budouc-
nu léčit? 

Zatím to vypadá nadějně. Některé studie 
vycházejí velmi pozitivně a zdá se, že u indi-
kovaných případů by opravdu cukrovka II. 
typu mohla být léčena chirurgicky. 
n Je obezita nemoc?

Ano, obezita je chronická nemoc. Jako 
nemoc ji klasifikuje Světová zdravotnická 
organizace a také naše zdravotní pojišťovny 
ji jako nemoc uznávají. Ale nejde jenom o ad-
ministrativní uznání, obezita je metabolické 
onemocnění, které je multifaktoriální a jako 
k onemocnění je třeba k ní přistupovat. Toto 
chronické onemocnění má jednak genetickou 
predispozici, jednak k obezitě vede současný 
životní styl. Obezitologové říkají, že žijeme 
v toxickém prostředí pro obezitu, čímž mají 
na mysli mj. snadný přístup k vysoce ener-
getickým potravinám. Vezměte si například, 
že množství energie, které v sobě má porce 
knedlo-vepřo-zelo, je dnes kondenzováno 
třeba do jediné energetické tyčinky plné 
cukru, čokolády a tuků, kterou si můžete vzít 
jako dezert po obědě. K tomu přidejte sedavý 
způsob života s nedostatkem pohybu. Příjem 
energie tak převyšuje její výdej, což logicky 
vede k přibývání na váze. Paradoxem je, že sice 

žijeme v mnohem rychlejším tempu, než naši 
předkové, ale přesto se méně hýbáme – všude 
jezdíme autem, místo schodů používáme es-
kalátory nebo výtah a podobně. 

K obezitě mohou vést i psychické pro-
blémy, které někteří lidé řeší tzv. zajídáním. 
Zbavují se stresu tím, že ho přehluší jídlem. 
Pro některé lidi může být jídlo opravdu dro-
gou, protože je uspokojuje natolik, že mu 
neodolají. 
n Jaká je situace s obezitou v České re-
publice?

V České republice je již více lidí s nadvá-
hou a obezitou, než těch s ideální nebo nižší 
váhou. To je velmi alarmující. Ten poměr je 
55 % ku 45 %. Nadváhu má 34 %, obezitu 
21 % populace, což znamená oproti roku 
2000 o 7 % více.
n Jak je to ve světě?

Zajímavé je, že tabulky, podle nichž se 
zjišťuje nadváha a stupeň obezity, jsou odlišné 
pro různé lidské rasy a zdravotní problémy 
s ní spojené také. Jak se celý svět globalizuje, 
rozšiřují se například i fastfoody a hamburger 
si můžete koupit na všech kontinentech. V Asii 
ale lidé nemají organismus přizpůsobený 
tomuto typu stravy, a tak zdravotní problémy, 
které známe v Evropě nebo v Americe ve spo-
jení s obezitou, se zde začínají projevovat ve 
zvýšené míře již ve stádiu „pouhé“ nadváhy. 

Je prostě fakt, že i když část lidstva dosud 
trpí hlady, většina se naopak přejídá. Ještě le-
tos nás bude na světě sedm miliard a poměr-
ně velká část z tohoto počtu bude obézních, 
to je k zamyšlení.   
n Kdy nastává zlom mezi nadváhou 
a obezitou?

Hranici určujeme pomocí indexu tělesné 
hmotnosti, neboli body mass indexu (BMI). 
Ten se vypočítá, když váhu v kg vydělíme 
výškou v metrech na druhou. Hodnota od 
25 do 30 znamená nadváhu, při hodnotě nad 

30 až do 35 je to obezita 1. stupně, od 35 do 
40 obezita 2. stupně. To, co je nad 40 je těžká 
obezita 3. stupně, které se také říká morbidní 
obezita. Máme i pacienty, kteří mají BMI 60, 
měl jsem i jednoho pacienta s BMI nad 75. 
Někteří lékaři v této souvislosti hovoří o tzv. 
superobezitě a supersuperobezitě. Takových 
extrémně obézních pacientů v Česku zatím 
mnoho není, ale například v USA už je to 
značné procento. 
n Týká se obezita i dětí?

Je to bohužel tak. A obézních dětí u nás 
čím dále, tím více přibývá. U nich se BMI po-
čítá podle speciálních tabulek kalibrovaných 
na dětskou obezitu. Dříve jsme prakticky 
neměli děti s BMI 35, dnes už ano. Opět je to 
spojeno s nerovnováhou mezi příjmem a vý-
dejem energie, mají málo pohybu. 
n Je obezita dědičná?

Částečně dědičná je, to je prokázané. 
Ale nerozhoduje o ní jenom jeden gen, je 
jich mnohem více. Nejde pouze o ukládání 
tuku, ale také o hormony řídící vstřebávání 
v tenkém střevě a o metabolismus v celé 
jeho složitosti. Důležitým faktorem je také 
prostředí, v němž člověk žije a jeho životní 
styl. To vše dohromady vytváří podmínky 
pro obezitu. Jenom malý podíl, půl až jedno 
procento obézních, je způsoben například 
hormonálním onemocněním. 
n Souvisí nadváha i s věkem?

Souvisí. Studie Všeobecné zdravotní 
pojišťovny potvrdila, že kdo si váhu nehlídá, 
přibývá zhruba od 30. roku věku v průměru 
přibližně o kilogram ročně, aniž by změnil 
stravovací návyky nebo životní styl.  
n Co by měl udělat obézní pacient, které-
mu se nedaří vlastními silami hubnout?

Kolísání váhy v průběhu roku o cca 3 kila 
je normální a fyziologické. 

Jestliže ale člověk není schopen zastavit 
stálý, a to i pozvolný nárůst své hmotnosti, 
rozhodně by měl vyhledat pomoc odborníka, 
který mu s korekcí váhy pomůže, a nemusí 
to být hned lékař. Existuje dlouhá řada pří-
pravků pomáhajících hubnout, protože to je 
velký byznys, ale nelze je přeceňovat a nejsou 
samospasitelné. Některé z nich mohou zvy-
šovat činnost střev, jiné potlačovat chuť k jíd-
lu, všechny však vyžadují zároveň i změnu 
způsobu života. Je i několik léků, které jsou 
účinné, ty je však třeba užívat pouze na zákla-
dě doporučení lékaře a pod jeho dozorem. 

Jiří Hruška
foto: M. Přerost, zdroj ilustrací: internet

Druhou část rozhovoru s profe-
sorem MUDr. Mojmírem Kasalic-
kým, CSc., přineseme v příštím 
čísle časopisu VELESLAVÍN39.

Mojmír Kasalický
Prague 2011

Nejnovější publikace prof. Kasalického
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Rezervace a objednávky:  po - pá: 10.00 - 17.00 hod., tel.:  725 826 898, 
725 606 404,  e-mail: perkova@semafor.cz
Pokladna:  po–pá 13.00–19.00, so 2 hod. před představením
Dejvická 27, Praha 6,  tel.: 233 901 383,  e-mail: pokladna@semafor.cz

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA

POKLADNA D S+H  Dejvická 39, Praha 6,  tel.: 224 316 784, PO - PÁ  10.00 – 14.00 hod.
a 15.00–18.00 hod., SO/NE 13.00–17.00 hod. a půl hodiny před každým představením. 
Hrajeme-li představení pro dospělé je pokladna otevřena do 19.00 hod.

?SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI!  VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK
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OTÁZKA 6/2011

01. 06. ST  MAMZELLE NITOUCHE
  (zájezd Český Krumlov)
02. 06. ČT  ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ
03. 06. PÁ  JÁ JSEM OTEC BEMLE A JÁ MATKA ŽEMLE
04. 06. SO  KYTICE 16:00 
10. 06. PÁ  UTEKLO TO JAKO H2O
11. 06. SO  MAMZELLE NITOUCHE 16:00 
15. 06. ST  KYTICE
16. 06. ČT  VOCAĎ POCAĎ ANEB ZUZANA MÁ DOMA ZEBRU
17. 06. PÁ  MAMZELLE NITOUCHE
18. 06. SO  LYSISTRATA 16:00 
22. 06. ST  HODINY JDOU POZPÁTKU  (předpremiéra)
23. 06. ČT  HODINY JDOU POZPÁTKU  (předpremiéra)
24. 06. PÁ  HODINY JDOU POZPÁTKU  (předpremiéra)
25. 06. SO  HODINY JDOU POZPÁTKU  (předpremiéra) 16:00 

HOSTÉ :
06. 06.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
07. 06.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
08. 06.  ST  RADEK TOMÁŠEK KONCERT  
09. 06.  ČT  NEJENBLUES  KONCERT  
13. 06.  PO  VŠECHNOPÁRTY

01.06.  st  10.00 HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
01.06.  st  14.00  HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
04.06.  so  15.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND 
   – v Prostějově
05.06.  ne  17.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
   – v Třebíči
06.06.  po  17.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND    
   – v Zábřehu na Moravě
07.06.  út  18.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
   – ve Vratimově
09.06.  čt  17.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
   – v Karviné
10.06.  pá  10.00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
  16.00  – ve Frýdku-Místku
11.06.  so  14.00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND  
  16.00  – v Novém Jičíně
12.06.  ne  10.00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND  
  15.00  – v Ostravě
13.06.  po  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
   A HURVÍNKEM  v Ostravě
18.06.  so  14.00 

HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
19.06.  ne  14.00 

HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
22.06.  st  19.00  TO NEJLEPŠÍ SE SPEJBLEM
   A HURVÍNKEM
25.06.  so  14.00 

HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
  16.30 
26.06.  ne  14.00 

HURVÍNKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
 

16.30 

SPR ÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA ZNÍ:    b  1994
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 1 výherce, který obdrží knížku Testament hraběnky 
Tiefenfeldové autora MUDr. Jana Cimického – knížka je podepsána autorem a kmotry knihy. 

1.  Luba Jeníková, Praha 6
Další dva vylosovaní získávají publikaci Slavné stavby Prahy 6.

2.  Vlasta Klazarová, Praha 6  l  3.  Karla Šmídková, Praha 6 

Ceny si vyzvedněte v autosalonu Přerost a Švorc AUTO, Veleslavínská 39, Praha 6 v pracovní dny od 8 do 19 hodin 
do konce června 2011.

PRVNÍ MAJÁK V PRAZE BUDE STÁT NA BŘEHU:
a) Císařského ostrova  b)  ostrova Štvanice
c) Libeňského ostrova

Své odpovědi zasílejte na adresu : Veleslavín 39, redakce, Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6, e-mail: 
veleslavin39@prerost-svorc.cz, SMS: 602 248 494 nejpozději do 20. června 2011, nezapomínejte 
k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.
V červnu soutěžíme o 3 knížky autora Petra Čermáka: Člověk Jágr, která popisuje dosavadní ži-
vot nejlepšího českého hokejisty, odpoví vám na otázku: Jaký člověk vlastně Jaromír Jágr je?



Zajímavosti ze života živočichů 11.

Stanislav Srnský

ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Pokračujeme o vačnatcích

?
13

Do zvláštního a velice zajímavého řádu 
savců - vačnatců řadí zoologové asi 

sto padesát druhů. Převážná část vačnatců 
žije v Austrálii, několik druhů též v Americe. 
V Austrálii ovšem vačnatci ovládli celou 
přírodu: zem, podzemí, vodu a poletují 
i vzduchem. Zastupují zde býložravce i drav-
ce. Název vačnatci pochází od zvláštního 
a jedinečného břišního vaku, který je pro 
většinu mláďat vačnatců „jídelnou, kolébkou 
i kočárkem“. Anatomie vaků je rozdílná, jsou 
i vačnatci, kteří vak nemají. Například vako-
myší mláďata jsou přisáta na bradavkách 
a bez ochranného vaku jsou vláčena na zemi, 
po větvích a absolvují s matkou i přeskoky 
z větve na větev. Takto dost nemilosrdně 
zachází vakomyš hnědá s mláďaty po celých 
pět týdnů. Po této době je odkládá v noře 
do měkce vystlaného hnízda a tam jim ještě 
dalších dvanáct dní nabízí mléko. Který způ-
sob se více líbí malým vakomyškám, žádné 
literární prameny neuvádějí.

Ovšem břišní vak samic vačnatců je pro 
mláďata bezpečným úkrytem. Většina vačnat-
ců má břišní vak otevřený směrem ke hlavě, 
u některých druhů otvory vaků směřují k zad-
ní části těla. Toto uspořádání otvoru břišního 
vaku závisí na způsobu života. U zvířat žijících 
převážně ve vztyčené poloze (typickým pří-
kladem je klokan) je otevření vaku směrem 
ke hlavě naprosto logické. Vačnatci běhající 
po čtyřech a hrabající v zemi mají břišní vak 
obrácený otvorem dozadu. Do vaku obráce-
ného ke hlavě by samice za pohybu nabírala 
smetí. Rovněž při hrabání a vyhazování zemi-
ny by se břišní vak znečišťoval. 

Nejznámější vačnatec je klokan. Pěkné 
obrázky klokaní matky z jejíhož břišního vaku 
vyhlíží zvědavě na svět mladý klokánek, jsou 
všeobecně známé. Mládě uložené v měkké 
a teplé břišní kabele připomíná zvídavého 
človíčka vyhlížejícího z okna. Klokanů je více 
jak sto druhů, od velikosti potkana až do ve-
likosti statného muže. Péče o mladé je v pod-

statě u všech druhů stejná. A jak to s mladým 
klokanem vypadá při narození a v dalších 
dnech života je velice zajímavé.

Již dvacet čtyři hodiny před narozením 
mláděte začíná samice čistit břišní vak. 
Předníma nohama vak rozevírá a vnitřek peč-
livě vylizuje. Těsně před narozením zaujímá 
neobvyklou polohu: mezi zadníma nohama 
přesune dopředu ocas a často se ještě opře 
hřbetem o strom. V této poloze klokaní mat-
ky přichází na svět mládě.

Narozený klokan připomíná červíčka, má 
hmotnost asi gram. To je třistatisícina hmot-
nosti matky. Vzpomeňme si pro porovnání 
na hmotnost narozeného delfína, která činí 
deset až patnáct procent hmotnosti matky. 
V novorozeném mláděti lze těžko poznat bu-
doucího klokana. Je holé, bez chlupů, slepé 
a hluché. Nevyvinuté zadní nohy se zdaleka 
nepodobají typickým silným a dlouhým 
nohám dospělých klokanů. Mládě má nos 
se široce rozevřenými dírkami, dobrý čich 
a dobře vyvinuté čichové centrum v mozku. 
Dále má klokánek vyvinuté přední nožky 
s drápky. S ohledem na nerozvinutý stupeň 
novorozeněte se dlouho předpokládalo, že 
matka zuby nebo pysky vkládá mládě do 
vaku. Skutečnost je ovšem jiná.

Řízen vůní mléka se novorozený klokan 
pomocí předních nožek vehementně šplhá 
srstí vzhůru do vaku. Jeho pohyb připomíná 
plavání kraulaře. Matka klokánku nepomáhá, 
pouze mu v ochraně před vedrem, občas 
navlhčí jazykem holou kůži. Stará se převážně 
o čistotu svého kožichu a olizuje, co zůstává 

na srsti po novorozeněti. Když první tří až pě-
timinutový závod klokánka o život skončí ve 
vaku, má již vyhráno. Přisaje se pevně k bra-
davce, pije a na dlouhou dobu je v bezpečí. 
Připomeňme zde, že vačice opossum, která 
žije v Americe, rodí mláďat více, než má mléč-
ných bradavek. Nárok na život získávají jen 
nejsilnější jedinci, kteří nejrychleji dosáhnou 
svého životadárného zdroje mléka. Malý klo-
kánek je na tom z tohoto pohledu lépe, má 
po svém narození k dispozici dokonce výběr 
ze dvou bradavek.

V bezpečí matčina vaku se mládě klokana 
pomalu vyvíjí. Klokaní máma o vak neustále 
pečuje, několikrát denně z něj odstraňuje 
výkaly mláděte. Klokánek až po sto čtyřiceti 
dnech otevírá oči a počíná slyšet, za dal-
ších šestnáct dní 
je celý pokryt 
srstí. V této 
době počne 
vykukovat 
z vaku. Ale než 
poprvé opustí 
teplo vaku, nechává 
se ještě další dva měsíce nosit. 
Po každém uvolnění vaku samice 
důkladně vnitřek jazykem očistí. 
Při jakémkoliv nebezpečí se 
mládě okamžitě vrací do vaku. Umí to rychle, 
jediným skokem je uvnitř. Za dvě stě dvacet, 
až dvě stě padesát dní, tato doba se liší podle 
druhu klokanů, opouští mladý klokan vak 
natrvalo. Na mléko však chodí ještě dlouho 
po opuštění vaku i v době, kdy již je na jedné 
z bradavek přisát další přírůstek rodiny.

Přístup klokaní matky k péči o mláďata 
lze označit za pečlivý. Avšak někdy se stane, 
že samice v hrozícím nebezpečí mládě vytrh-
ne z vaku a obětuje jej nepřátelům. Bývá to 
zejména při pronásledování smečkou psů. 
Z lidského hlediska je to skutek těžko pocho-
pitelný. Zdeněk Veselovský ve své knize Výlet 
do třetihor k těmto událostem konstatuje: „Po-
suzovat chování zvířat z hlediska naší morálky 
je zcela nesprávné a nebiologické. Pro uchování 
druhu je mnohem důležitější matka než mládě, 
dosud neschopné samostatného života.“

vakomyš  hnědá

klokan

vačice 
opossum
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Na počátku května jsme si zavzpomínali na slavného zpěváka minulého století.
Putovní výstava ELVIS PRESLEY byla k vidění v prostorách nákupního centra Šestka.
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