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léto je před námi a měli bychom si je 
pořádně užít, mohlo by to totiž být jedno 
z posledních lét, v němž se zahřejeme. Po 
strachu z globálního oteplovaní prý totiž 
někteří vědci přišli s teorií, že během deseti 
roků nastane malá doba ledová. Ve srov-
nání s velkou dobou ledovou asi nebude 
nijak dlouhá, ale myslím, že to pro nás pro 
všechny, kteří snad stojíme na jejím počát-
ku, není příliš podstatné 
– v obou případech se 
jedná o časové dimenze, 
v nichž se život žádného 
z nás nepohybuje. Navíc se 
takové teorie těžko ověřují, 
dokud nenastanou. Podobně 
jako předpovězené konce světa, 
kterých už měla být podle nejrůznějších 
vizionářů celá řada, naposledy letos na 
jaře. Vzhledem k tomu, že čtete tyto řádky, 
konec světa k překvapení některých blouz-
nivců evidentně opět nenastal. Naštěstí. 
A že se o to jisté skupiny i jednotlivci snaží, 
ostatně i lidstvo jako celek na zániku světa 
dlouhodobě pracuje… 

Již záhy bylo upřesněno, že zmíněná
teorie o příchodu malé doby ledové je pou-
ze mediálním nepochopením a překrouce-
ním závěrů amerického týmu specialistů, 
kteří takovou interpretaci svých výzkumů 
odmítli a označili za nesmysl. 

Zjednodušování vědeckých poznatků 
nebo jejich unáhlená prezentace může 
ovlivnit chování desítek milionů lidí a vést 
k ohromným ekonomickým škodám. Uká-
zaly to i zmatky s označením původce ne-
bezpečné střevní nákazy, která se rozšířila 
zejména na severu Německa. Bakterie E.coli 
měly zprvu být na okurkách, pak na rajča-
tech a listových salátech, nakonec zřejmě 
na rostlinných klíčcích. Pochopitelný strach 
z onemocnění, které si vyžádalo několik de-
sítek životů, znamenal dočasné zhroucení 
poptávky po neprávem obviněné zelenině 
a faktickou likvidaci některých jejích pro-
ducentů – zbytečně. V tomto případě jsou 
v tom ale novináři nevinně, jenom věrně 
tlumočili aktuální stanoviska německých 
hygieniků. 

Někdy se však neuváženým převzetím 
zahraničního zdroje dostane do populárně 

vědeckých rubrik médií zpráva, která je sice 
v jádru pravdivá, ale v českém prostředí ne-
smyslná. V květnu jsme se tak mohli dočíst, 
že na naší noční obloze uvidíme zajímavý 
úkaz vyskytující se jenom vzácně: sedm tě-
les Sluneční soustavy najednou. Vedle Ura-
nu, k jehož spatření je zapotřebí alespoň 
triedr, mělo být možné prostým zrakem 
sledovat ještě Merkur, Venuši, Mars, Jupiter 

a Saturn a k tomu všemu sa-
mozřejmě Měsíc. Těšil jsem 

se, že tuto podívanou uvi-
dím na vlastní oči, protože 

její comeback bude až za 
bůhvíkolik let, ale i když jsem 

o víkendu vyšel na ulici, odkud 
jsem měl výhled na střepiny jižní 

oblohy, neviděl jsem nic. Uvažoval 
jsem o nových brýlích a návštěvě ordinace, 
ale potom jsem se dozvěděl, že i kdybych 
od nás sledoval oblohu třeba tisíc a jednu 
noc, avizovaný úkaz bych stejně nespatřil. 
Nemohl bych, některá ze zmíněných těles 
byla z našeho úhlu pohledu pod obzorem 
a všechna najednou je bylo možné pozo-
rovat pouze v jižních zemích ležících blíže 
k rovníku. 

Podle astronoma Jana Veselého je 
bezmyšlenkovité převzetí této zprávy bez 
zohlednění našich poměrů výrazem seve-
rocentrismu. To je zajímavá myšlenka. Je 
pravda, že automaticky nahlížíme na vše, 
co se ve světě děje, z pohledu obyvatel
severní polokoule. Neuvědomujeme si, že 
21. březen nemůžeme šmahem celosvěto-
vě označit za první jarní den – na jižní po-
lokouli začíná podzim. Nebo že když Měsíc 
dorůstá, má tvar písmene D, zatímco když 
ubývá a couvá, jeho zmenšující se srpek 
tvoří písmeno C, ale na jižní polokouli je to 
přesně naopak. A že když tam slaví Štědrý 
den, bývá jim při tom pěkné horko. Určitě si 
vzpomenete na každoroční vánoční záběry 
z australských pláží, na nichž mají opalující 
se na hlavách santaclausovské čapky. 

Ovšem řeknu vám, a ať to klidně zní 
severocentricky: k pořádným vánocům 
patří sníh. Z tohoto hlediska bych raději 
než globální oteplování bral tu malou dobu 
ledovou. 

Jiří Hruška
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V pondělí 20. června jsme měli pří-
ležitost osobně se setkat s panem 

prezidentem Václavem Klausem na 
autogramiádě v Paláci knih Luxor na 
Václavském náměstí. Nakladatelství 
FRAGMENT vydalo knižní novinku 
pod názvem Václavu Klausovi. Tato 
kniha, tak zvaný Festschrift, je sborní-
kem příspěvků, které zahraniční i čeští 
autoři napsali u příležitosti 70. naroze-
nin Václava Klause. Obsahuje odborné 
a nadčasové texty více než padesáti 
autorů z patnácti zemí světa. Jsou mezi 

nimi významní politici, ekonomové, filozofové, představitelé úspěšných think tanků 
a firem a další osobnosti veřejného života a vědy. Píší nejen o Václavu Klausovi, ale 
především o tématech a myšlenkách, které s ním sdílejí. Každý z autorů zná Václava 
Klause osobně a každý z nich napsal svůj příspěvek pouze pro tuto knihu a pro její 
čtenáře. Vznikl tak jedinečný sborník textů o evropské integraci, o jednotné evrop-
ské měně, o politickém a ekonomickém vývoji v České republice, o problematice 
klimatických změn, o potřebě obhajoby svobody a kapitalismu, ale i o dalších 
tématech naší současnosti a budoucnosti.

Na supermoderní razicí stroj, který 
má vyhloubit jeden z tunelů trasy 

metra A z Dejvic do Motola, se v so-
botu 18. června přišlo podívat více 
než osm tisíc lidí. Pokud nenastanou 
komplikace, vlaky tudy začnou jezdit 
za tři roky.

 Adéla a Tonda jsou razicí stroje, které 
mají tunely vyhloubit. Pojmenovaly je tak 
děti z nemocnice v Motole. Tonda s ražbou začal již v dubnu a nyní se nachází ve 
více než dvousetmetrovém tunelu, zbývá mu ještě 230 metrů do míst, kde bude 
nová stanice Petřiny. V první polovině července se k němu připojí i Adéla a společně 
se provrtají horninou až ke stanici Dejvická. „S Adélou již půjdou práce rychleji. Na 
Tondovi jsme se potřebovali s touto novou technologií naučit pracovat,“ řekl stavbyve-
doucí David Cyroň ze společnosti Metrostav.

V praxi vypadá práce strojů tak, že přední část sto metrů dlouhého razicího štítu 
se zavrtává do horniny a nechává za sebou kompletně hotový a zajištěný tunel. 
Zeminu pak odváží pohyblivý pás. Za den zvládnou tyto stroje prorazit asi patnáct 
metrů. Ražba má být podle náměstka primátora Karla Březiny hotová na přelomu 
let 2012 a 2013. Poté se začnou umísťovat koleje a technologie. Trasu mezi Moto-
lem a Dejvickou stavbaři dokončí v roce 2014. Ani v sobotním nepříznivém počasí 
si Pražané prohlídku právě stavěného úseku metra nenechali ujít.

Ve stanici Veleslavín probíhá zároveň stavba autobusového terminálu a parko-
viště P+R. Autobusy ze středních Čech už pak nepojedou ke stanici Dejvická, ale 
právě na Veleslavín. Tam mají zaparkovat i mnohá auta a vyhnout se Evropské ulici 
a dalším komunikacím v Praze 6.

PRAHA 6 MÁ DVA 103LETÉ OBČANY 

Paní Aloisie Faberová z Prahy 6 oslavila 
v neděli 5. června 103 let. Je zároveň 

nejstarším občanem městské části. Přestože 
momentálně žije v Domově sv. Karla Boro-
mejského v Praze 17 – Řepích, trvalé bydliště 
má v Praze 6 - Bubenči. Ve svém úctyhodném 

Od 1. 7. 2011 zajišťuje akutní péči pro 
dospělé  Prahy 6 Ústřední vojenská ne-

mocnice na základě dohody s městskou částí 
Praha 6. Ordinace bude v ÚVN v budově CH,  
na informacích pacienta nasměrují.

Ordinační doba: v pracovní dny 19.00 
až 7.00 následujícího dne, dny volna: 7.00 až 
7.00 následujícího dne. Telefonní kontakt do 
ordinace: 973 203 777, telefonní kontakt in-
formační centrum: 973 208 333.  Poplatek je 
stanoven zákonem č. 261/2007, činí 90 Kč.

Veškeré potřebné informace budou od
30. 6. 2011 na webové adrese: www.uvn.cz

Na základě informací tiskové mluvčí ÚVN 
bude pro pacienty jistě výhodou, že v případě 
potřeby dalších vyšetření v souvislosti se zdra-
votním stavem pacienta, budou poskytnuta 
přímo odbornými pracovišti v rámci ÚVN. 

věku si už na doporučení lékaře nedopřává 
sladká a tučná jídla. Pochutná si však na in-
stantní kávě, capuccinu a také dobrém čaji. 

Jiří Linhart žije ve Střešovicích od roku 
1923 a své 103. narozeniny oslavil v neděli 
12. června. Pracoval ve Výzkumném ústavu 
cukrovarnickém, stejně jako jeho otec. A jeho 
recept na dlouhověkost? Jasná mysl, zájem 
o mnoho věcí, trénink paměti... Jak nadča-
sové! A co ho nejvíc naštve? Když si nemůže 
vzpomenout na jména všech svých vedoucích 
za uplynulých padesát let. Oba oslavence 
navštívili s blahopřáním a dárky starostka 
Prahy 6 Marie Kousalíková a senátor za Pra-
hu  6 Petr Bratský.

n
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DĚTSKÝ DEN                  Hanspaulka, Na Babě                  29. května 2011

DĚTSKÝ DEN SE ČTYŘLÍSTKEM   Koupaliště Petynka   5. června 2011
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Břevnovskou Polikliniku Pod Marjánkou 
převzal od března nový nájemce, spo-

lečnost Comitia Medical. Ta se nyní stará 
jak o budovu, tak o provoz lékařské péče. 
Budovu čeká náročná rekonstrukce, která 
změní polikliniku na moderní zdravotnic-
ké zařízení, které bude dále sloužit lidem 
a lékařům. Dokonce je plánováno rozšíření 
odborných pracovišť.

Aby se zachovala kontinuita lékařské péče, 
měl nový nájemce povinnost 
nabídnout stávajícím lékařům 
nájemní smlouvu za podmí-
nek, jaké nabízela městská 
část. Téměř všichni lékaři na 
svoji práci na poliklinice na-
váží pod novým nájemcem. 
Někteří lékaři se ale s novým 
nájemcem na prodloužení 
svého působení v budově polikliniky nedohod-
li a odcházejí na nová pracoviště. Jedná se o pět 
samostatně ordinujících lékařů a lékaře pracu-
jící pod Střediskem lékařské péče MUDr. Lašťo-
vičky, což je dalších devět lékařů. Jejich pacienti 
si nyní budou muset vybrat, zda budou za svým 
lékařem dojíždět jinam, nebo jej změní.

V odchodu některých lékařů Comitia 
Medical nevidí velký problém a plánuje, že  
odborné lékaře v krátké době dokáže nahradit. 
Společnost chce také oslovit  nabídkou volných 
ordinací i břevnovské praktické lékaře, v plánu 
má zejména obnovit provoz rehabilitace. 
Společnost Comitia Medical má budovu poli-
kliniky v pronájmu od městské části na 30 let 
za nájemné půl milionu korun ročně. Lékařům 
pak nájem za jednotlivé ordinace sjednotila 
na 1400 korun za metr čtvereční za rok, což 
je cena výrazně nižší, než v jiných podobných 
zařízeních. Nájmy za ordinace na poliklinice na 

Vítězném náměstí nebo na Dědině nebo Dlou-
hém lánu se skutečně pohybují od 2 do 4 tisíc 
korun za metr čtvereční za rok.  

Kromě zachování lékařské péče je důleži-
tým závazkem i rekonstrukce zchátralé budovy 
polikliniky. Comitia Medical se zavázala do pěti 
let od vydání platného stavebního povolení 
investovat do opravy polikliniky 90 milionů 
korun. Budova byla postavena v 60. letech mi-
nulého století a od té doby do ní stát neinves-

toval ani korunu. Když ji v roce 
2006 získala městská část od 
ministerstva zdravotnictví 
do svého majetku, uvažovala 
o rekonstrukci. Praha 6 mohla 
opravit budovu na vlastní 
náklady, anebo si přizvat 
partnera, který zároveň dodrží 
podmínku zajištění lékařské 

péče. Radní Prahy 6 se nakonec rozhodli pro 
druhou variantu.

Rekonstrukce by podle předpokladu měla 
začít již letos v létě, a to kompletní výměnou 
oken. Dále půjde o rekonstrukci interiérů, opra-
vy rozvodů, fasády, zateplení budovy. Práce bu-
dou probíhat za provozu, na nezbytnou dobu 
dojde k přemístění ordinací v rámci budovy. 
Společně s městskou částí pak nájemce řeší 
otázku parkování návštěvníků polikliniky, kte-
rým by chtěla zajistit parkovací místa v přilehlé 
ulici. Ještě před zahájením rekonstrukce by 
měla v přízemí vzniknout informační recepce, 
která poskytne pacientům i návštěvníkům 
potřebné informace a zlepší jejich orientaci 
po budově. V nejbližší době budou zprovoz-
něny internetové stránky www.poliklinika-
-marjanka.cz, kde bude zveřejněn seznam 
ordinací s návštěvními hodinami a orientační 
plán budovy.

ESEMESKY POMÁHAJÍ RODIČŮM A CHRÁNÍ DĚTI 

Nový projekt s názvem „SMS do škol“ připravila společnost INFOKANÁL s.r.o., 
projevily o něj zájem školy z celé republiky. Pedagogům škol má umožnit 

zlepšení komunikace s rodiči. „Rychlou a přímou komunikací mezi školou a rodiči 
se snažíme přinášet rodičům nejen aktuální informace o dění ve školách, ale také 
přispět ke snaze o větší ochranu dětí,“ potvrdila výkonná ředitelka společnosti INFOKANÁL Jana 
Mertová. 

V Praze 6, kde radnice informuje své občany pomocí SMS zpráv už od roku 2003, se projekt 
SMS do škol také líbí. „Diskutoval jsem tuto možnost s řediteli škol a možnost zaslat hromadnými SMS 
zprávami rodičům pozvánku na školní akci nebo je informovat o bezpečných příjezdech na výlet či zpět 
z výletu velmi oceňují,“  řekl radní pro oblast školství Ondřej Balatka. 

Rodiče mohou být zároveň rozděleni do různých SKUPIN podle tříd, zájmových kroužků, zda 
jde o rodiče dětí zůstávajících ve školní družině či stravujících se ve školní jídelně apod. Jednotlivé 
skupiny spravují jejich UŽIVATELÉ – třídní učitelky, hospodářky, družinářky nebo vedoucí školní 
jídelny. V projektu SMS do škol se počítá i s možností komunikace ze strany rodičů, přes tzv. SMS 
podatelnu. Rodič pošle SMS zprávu, která je přijata do systému a následně přeposlána na email 
uživateli, který tak snáze vede evidenci zpráv a má lepší možnosti další práce s nimi. 
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Rozhovor s předsedou představenstva Českého aeroholdingu

Miroslavem DVOŘÁKEM
Setkání s vámi iniciovala prestižní 
cena, kterou Letiště Praha získalo za-
čátkem června. Mohl byste nám toto 
ocenění přiblížit?

Je to cena Eagle Award, kterou nám 
udělila mezinárodní asociace leteckých 
dopravců (IATA) letos jako jedinému 
letišti na světě. Představitelé aerolinek 
ocenili především výrazný rozvoj letiště 
Praha/Ruzyně, spokojenost zákazníků 
s našimi službami i transparentní a rov-
nocenný přístup vůči všem leteckým 
dopravcům. Pokud mám zmínit konkrét-
ní aktivity, pak se v oblasti rozvoje jedná 
např. o zavedení samoodbavovacích 
kiosků, dále je Letiště Praha prvním le-
tištěm na světě, které podporuje vývoj 
nové technologie WheelTug. Ta umožní 
letadlům používat při pojíždění mezi 
terminály a vzletovými a přistávacími 
drahami zabudované elektrické motory. 
Cenu jsme získali také za pozitivní pří-
stup k problematice životního prostředí. 
V tomto směru se jedná např. o soutěž 
Nejtišší dopravce, kterou organizujeme 
společně s městskou částí Praha 6.  Zisk 
této ceny i potlesk několika set účastníků 
konference, na které jsem Eagle Award 
převzal, mne naplnil hrdostí. Rád bych 
zdůraznil, že je to pro nás obrovská
pocta a velká motivace do budoucna. 
Jsem pyšný, že i tak malá země jako je 
Česká republika se může chlubit letiš-
těm, které se oficiálně zařadilo po bok 
zákaznicky orientovaných, trvale se 
zlepšujících a technologicky vyspělých 
letišť světa.

Kam se od vás vlastně dá doletět pří-
mou linkou?

Cestující mají v aktuálně probíhají-
cí letní letové sezóně k dispozici nabídku 
48 leteckých společností, které spojují 
Prahu bez přestupu se 128 místy po ce-
lém světě. Nejvíce linek máme v rámci 
Evropy, z těch exotičtějších bych rád zmí-
nil např.  Dubaj, Soul či Tel Aviv. Veškeré 
potřebné informace máme na našem 
webu (www.prg.aero), kde je instalován 
také rezervační systém na letenky, uby-
tování či parkování. 
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V úvodu jsme vás představili jako 
předsedu představenstva Českého 
aeroholdingu, zároveň působíte jako 
generální ředitel Letiště Praha a prezi-
dent skupiny Českých aerolinií…

Tyto údaje si určitě zaslouží bližší vy-
světlení. Vláda České republiky na podzim 
loňského roku rozhodla o vytvoření hol-
dingu z firem, které vlastní stát v oblasti 
letecké přepravy a pozemních služeb, 
a to začleněním Letiště Praha, Českých 
aerolinií a jejich dceřiných společností 
do nově založené akciové společnosti 
Český aeroholding. Postupně tak vzniká 
kapitálově silná společnost, která je záru-
kou dalšího rozvoje letiště Praha/Ruzyně 
jako středoevropského dopravního uzlu 
i garancí stabilizace Českých aerolinií. 
Chtěl bych také zdůraznit, že rozhodně 
nejde o sloučení, jehož výsledkem by 
byla jedna centralizovaná firma, která 
spolkne všechno okolo. Jedná se o vy-
tvoření určitého „deštníku“, pod kterým 
vedle sebe budou samostatně fungovat 
jednotlivé společnosti, které budou od 
začátku do konce zodpovědné za svůj 
hospodářský výsledek. Nově vytvořená 
mateřská společnost Český aeroholding 
bude všechny dceřiné společnosti koor-
dinovat a finančně řídit. Konkrétní kroky 
budou realizovány postupně s tím, že celý 
proces by měl být završen do konce roku 
2012. A teď k mé roli. Po přechodnou 
dobu, než dojde k vložení Letiště Praha, 

Prestižní cenu Eagle Award převzal Miroslav Dvořák na konferenci IATA v Singapuru

Z Letiště Praha se přímou linkou dostanete do 128 míst na celém světě

Českých aerolinií a dalších společností 
do Českého aeroholdingu, zůstávám i ve 
svých dosavadních výkonných funkcích, 
působím tedy jako generální ředitel Le-
tiště Praha a prezident Českých aerolinií. 
V Českém aeroholdingu pak jsem předse-
dou představenstva.

Letiště Praha/Ruzyně se z velké části 
nachází na katastru Prahy 6. Jak byste 
zhodnotil společné „soužití“ těchto 
dvou subjektů?

Rád bych zdůraznil, že budování 
dobrých vztahů s naším okolím, tedy 
s občany ze sousedních obcí a městských 
částí Prahy je pro nás velmi důležité. V té-
to souvislosti je Praha 6 jedním z našich 
nejvýznamnějších partnerů. S vedením 
městské části spolupracujeme dlouhou 
dobu, máme dokonce uzavřenou velmi 
obsáhlou smlouvu, která obsahuje nej-
různější aspekty našeho soužití. S býva-
lým starostou městské části Tomášem 
Chalupou jsme spolupracovali velmi 
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intenzivně, výsledkem byla např. dohoda, 
ve které jsme se zavázali omezit noční pro-
voz na vedlejší dráze v době pravidelných 
uzávěr. Na tuto spolupráci jsme navázali 
se současnou starostkou Prahy 6 Marií 
Kousalíkovou. 

Už jste zmínil soutěž Nejtišší dopravce, 
kterou organizujete společně s MČ Pra-
ha 6. Co je smyslem této aktivity?

Cílem je motivovat dopravce nejen 
k používání nových tišších letadel, ale 
také ke striktnímu dodržování kritérií 
letu, která jsou přesně měřitelná a pro ži-
votní prostředí méně náročná. Začátkem 
letošního června jsme zahájili už pátý 
ročník soutěže Nejtišší dopravce. Akce 
je vždy vyhlašována na červen až říjen, 
což je období, kdy je letecký provoz na 
Ruzyni nejintenzivnější.  Pro vyhodnocení 
soutěže využíváme velmi sofistikovaný 
monitorovací systém leteckého hluku a le-
tových tratí, který je v provozu např. také 
na všech londýnských letištích. Výsledky 
průběžně vystavujeme na našem webu 
a k dispozici jsou i na stránkách městské 
části Praha 6.

Zaznamenali jsme, že podporujte také 
výuku jazyků…

To je další z našich společných aktivit 
s městskou částí Praha 6. Letos v polo-
vině června proběhl třetí ročník soutěže 
v angličtině nazvané „Open World“.  Do 
ní se mohou zapojit žáci devátých tříd 
základních škol spadajících pod Prahu 6. 
Soutěž probíhá tak, že si jednotlivé školy 
připraví scénku v angličtině, kterou pak 
prezentují před porotou i žáky ostatních 
škol. V úvodním ročníku jsem působil jako 
člen poroty a byl jsem nadšen, jak skvěle 
se mladí lidé domluví anglicky. Svět se 
jim tak doslova otevírá a Letiště Praha je 
pomyslnou branou pro jejich cesty za 
poznáním či zábavou.

Kromě vzdělávání jste svou finanční po-
moc zaměřili také na životní prostředí 
a sociální projekty?

Letiště Praha má dva dlouhodobé pro-
gramy finanční podpory určené pro obce 
a městské části Prahy, které jsou dotčeny 
leteckým provozem. V roce 2004 jsme 
vyhlásili program „ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ“, 
který je zaměřen na zlepšování životního 
prostředí v nejširším slova smyslu. Praha 
6 v jeho rámci získala více než 25 milio-
nů korun na chodníky, úklid komunikací 
a veřejných prostranství, údržbu zeleně 
či provoz sběrných dvorů odpadu. V ro-
ce 2007 jsme zahájili program „DOBRÉ 
SOUSEDSTVÍ“, který je určen na podporu 
veřejně prospěšných projektů.  Praha 6 
tak získala více než 2 miliony korun na 
nákup lékařských přístrojů, myček, kon-
centrátoru kyslíku a masážního křesla pro 
Léčebnu dlouhodobě nemocných. Dále 
jsme přispěli na nákup dodávky pro pečo-
vatelskou službu či výměnu oken v jedné 
z mateřských škol.

Ve spojitosti s Letištěm Praha se často 
hovoří o paralelní dráze. V jaké fázi se 
tento projekt nachází?

Rád bych toto téma zasadil do širších 
souvislostí. Už od devadesátých let minu-
lého století výrazně roste počet odbave-
ných cestujících i letů na Ruzyni. Jen za 
posledních deset let se objem přepravy 
ztrojnásobil. Počátkem roku 2006 byl ote-
vřen nový Terminál 2, který dostatečně 
navýšil tzv. terminálovou kapacitu pro 
odbavení cestujících v dlouhodobém 
horizontu. Naopak dráhový systém letiš-
tě se navzdory rychlému růstu objemu 
cestujících a provozu od 60. let téměř ne-
změnil. V období provozních špiček tak už 
nepostačuje a bez dalšího rozšíření bude 
hlavní překážkou očekávanému růstu ci-
vilní letecké dopravy. Pro zajištění dalšího 
rozvoje letecké dopravy je tedy zapotřebí 
zvýšit dráhovou kapacitu letiště Praha/
Ruzyně, které odbavuje cca 93 % všech 
cestujících v České republice. Řešením je 
paralelní dráha, která jednak výrazným 
způsobem kapacitu dráhového systému 
navýší a umožní i nadále uspokojovat 

poptávku cestujících po letecké dopravě, 
zároveň také zvýší bezpečnost provozu 
letadel – na jedné dráze budou letadla při-
stávat a z druhé startovat. Provoz na dvou 
souběžných drahách je efektivnější a šetr-
nější k životnímu prostředí. Asi nemusím 
zmiňovat, že růst letecké dopravy přinese 
nová pracovní místa a přispěje k rozvoji 
souvisejícího byznysu. V současné době 
nás čeká veřejné projednání připomínek 
k posudku na dokumentaci vlivu této 
stavby na životní prostředí, tedy k tzv. do-
kumentaci EIA. Poté bude následovat ko-

Letiště Praha je takové okresní město, ne-
dávno tam bylo otevřeno kino

Letiště Praha finančně podporuje soutěž
9. tříd ze ZŠ Prahy 6 nazvanou „Open World“

MČ Praha 6 získala od Letiště Praha už té-
měř 40 mil. Kč na projekty v oblasti vzdělá-
vání, životního prostředí i sociální pomoc

nečné stanovisko ministerstva životního 
prostředí. Podle našeho harmonogramu 
by tato dráha měla jít do provozu v roce 
2016. 

Letiště a firmy v jeho areálu jsou vý-
znamnými zaměstnavateli. Kolik lidí 
vlastně na letišti pracuje?

Samotné Letiště Praha zaměstnává 
něco přes dva tisíce lidí, více než čtyři tisíce 
pak pracují pro České aerolinie.  Jsou zde 
další aerolinky, handlingové společnosti, 
restaurace, obchody atd., celkem se jedná 
asi o sedmnáct tisíc lidí, kteří mají díky le-
tecké dopravě pracovní uplatnění.  Pokud 
bych to měl popsat obrazně, pak bych le-
tiště přirovnal k okresnímu městu. Máme 
tady supermarket, poštu, banky, pojiš-
ťovnu, lékárnu, více než třicet restaurací 
a přes sedmdesát obchodů. Na jaře jsme 
toto spektrum obohatili o kino, které mo-
hou bezplatně využívat všichni zájemci, 
včetně občanů Prahy 6. V průběhu roku se 
nám tady vystřídá několik výstav. Aktuálně 

probíhá expozice fotografií světoběžníka 
Jiřího Kolbaby nazvaná „Svět na do-
sah“. Celoročně široké veřejnosti nabí-
zíme exkurze do zákulisí letiště a jsem 
moc rád, že je o ně velký zájem. 

Foto archiv Letiště Praha
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NÁZVY ULIC V PRAZE 6
tentokrát prázdninově

Příště se budeme opět 
věnovat slavným osob-
nostem v názvech ulic 
Prahy 6.

Podle publikace 
Pražský uličník 

a informací z internetu 
zpracoval (md)

NA KOCOURKÁCH,
aneb Zlatá ulička ve Střešovicích
Tuto poměrně krátkou ulici s roztomilým názvem najdete neda-
leko od Radimovy ulice ve Střešovicích, tvoří jakousi trojúhelní-
kovou zkratku mezi ulicemi Pod Andělkou a Ve Střešovičkách. 
Své oficiální jméno získala až v roce 1957, i když existovala 
dávno před tím – místu tak říkali starousedlíci zřejmě podle 
původní vinice Kocourky. Při naší návštěvě této ulice jsme chtěli 
spočítat kočky a kocoury, ale potkali jsme jen jednoho skvělé-
ho místního pejska a dlouho jsme obdivovali atmosféru uličky. 
Každý návštěvník těchto míst se vrátí do časů dávno minulých 
a propadne prázdninové náladě malých domečků, kvetoucích 
zahrádek a téměř absolutního klidu bez možnosti vjezdu autem. 
Polovina uličky je momentálně uzavřena i pro pěší z důvodu 
opravy jednoho z objektů, ale tato střešovická  „Zlatá ulička“ 
určitě stojí za návštěvu.  
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...od nemoci ke zdraví...

OBEZITA JE CHRONICKÁ NEMOC,
říká profesor Mojmír KASALICKÝ 2. část

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

pedagogickou a vědeckovýzkumnou 
činnost Chirurgické kliniky 2. lékařské 
fakulty UK a Ústřední vojenské nemoc-
nice 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 Karlovy 
univerzity byl jmenován v roce 2009. 
Jeho hlavním profesním zaměřením je 
abdominální chirurgie se zaměřením na 
chirurgickou léčbu obezity a miniinva-
zivní chirurgii včetně adrenalektomií.

Profesor Kasalický je také autorem 
knihy Chirurgická léčba obezity, která 
vyšla letos v březnu. (Knihu lze zakoupit 
na specializovaných pracovištích nebo pří-
mo u jejího autora v ÚVN, cena: 200,- Kč.) 

n Necháme-li stranou nedostatek pohy-
bu, jak velký vliv má na obezitu složení 
stravy?

Lidé jako druh jsou od přírody „vše-
žravci“, mohou přijímat všechny druhy 
potravy, od každého něco, ale umírněně. 
Naše strava by měla být pestrá a měla by 

pro nás být kaloricky vyvážená. V současné 
době, kdy pohybová aktivita celé západní 
civilizace výrazně klesla, měli bychom tomu 
přizpůsobit i naši stravu. Bohužel, zdravé 
potraviny jsou dnes těmi nejdražšími. Měli 
bychom jíst daleko více ryb, výborné je na-
příklad i pštrosí maso, které vypadá i chut-
ná jako biftek, ale má naprosto minimální 
obsah cholesterolu. Naopak by bylo třeba 
omezit uzeniny a tak dále. Málo kalorií je 
dejme tomu v okurkách, hlávkovém salátu 
nebo v obyčejném zelí. 

n Napadá mě, zda mezi vegetariány 
je obezita stejně častá, jako mezi těmi, 
kteří jedí maso?  

Nemám k dispozici žádná taková statis-
tická data, ale osobně znám několik vege-
tariánů, kteří moc hubení nejsou. Maso sice 
nejedí, ale i tak mají vysoký energetický 
příjem. Vezměte si například, jak obrovskou 
výživovou hodnotu mají třeba vysokotučné 
sýry. Také luštěniny v sobě mají vysoký po-
díl tuku. U hrušek je sice tuku málo, ale jsou 
kalorické díky velkému obsahu cukru. Lidé 
si mnohdy vůbec neuvědomují, že i když 
jedí převážně zeleninu a ovoce, může i tak 
být jejich strava vysokokalorická. I zde pro-
to platí: všeho s mírou. 

Jiné to asi bude u veganů, kteří jedí je-
nom velmi omezené spektrum stravy, z níž 
se pravděpodobně nedokáží natolik vyživit, 
aby byli obézní. 

n Vraťme se k chirurgické léčbě obezity. 
Pro které pacienty je vhodná?

Je třeba zdůraznit, že prvotním cílem 
bariatrických operací není váhový úbytek 
sám o sobě, ale prevence život ohrožujících 
zdravotních komplikací obezity, jako je 
například cukrovka, vysoký tlak, spánkové 
apnoe nebo degenerativní onemocnění 
velkých kloubů. 

Obecně lze říci, že k bariatrické chirurgii 
jsou indikováni dospělí obézní pacienti 
s body mass indexem (BMI) větším než 40 
(obezita III. stupně), nebo ti, kteří mají BMI 
„pouze“ nad 35 (obezita II. stupně), ale trpí 
vážnými přidruženými nemocemi.   

Chirurgická léčba obezity zásadně mění 
situaci v oblasti trávicího traktu a tím mění 
zažívání potravy. Proto před rozhodnutím 
o provedení bariatrické operace je nezbyt-
né, aby byl pacient podrobně vyšetřen 
a jeho stav byl posouzen multidisplinárním  
lékařským konciliem, v němž nesmí chybět 
chirurg, obezitolog, internista a psycholog. 

n Proč je nutný psycholog?
Pacient musí sám chtít spolupracovat, 

respektive musí být schopen psychicky 
zvládnout změny, které jej po operaci čeka-
jí a dodržovat všechna omezení s tím spo-
jená. Psycholog umí s obézními pacienty 
jednat a je schopen odhalit určité poruchy 
příjmu potravy, které by po operaci buď 
znehodnotily její přínos, nebo by mohly 

Tubulizace žaludku
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vést k tomu, že kdyby pacient nedodržoval 
dlouhodobá dietní doporučení nutná po 
operaci, mohl by si nakonec ublížit nejen 
na zdraví, ale i na životě. 

n Jaké jsou metody bariatrických ope-
rací? 

V současné době je na výběr několik 
operačních metod, jejichž efekt je různý. 
Prakticky všechny se provádějí laparosko-
picky.

Nejčastěji používaná a nejméně inva-
zivní je gastrická, tedy žaludeční bandáž. 
Tato metoda je vratná a je známá od se-
dmdesátých let minulého století, kdy se 
začaly dělat fixní, pevné bandáže speciální 
textilní páskou, které se nedaly později 
upravovat. Dnes jsou používány moderní 
bandáže, které si lze představit jako siliko-
nový kroužek s balonkem na vnitřní straně. 
Objem balonku, tedy utažení bandáže je 
možné relativně snadno měnit přes komůr-
ku s hadičkou, která je s bandáží spojena. 
Úpravu lze provádět přes kůži speciální 
jehlou. Principem operace je stažení krouž-
ku kolem žaludku, který se tak změní do 
tvaru přesýpacích hodin. Horní část je malá, 
rychle se zaplní přijímanou potravou, která 
se zde zbrzdí a nervová zakončení ve stěně 
žaludku vyšlou k mozku signál, že žaludek 
je plný a sytý. Pacient tak netrpí velkými 
pocity hladu, přitom mu postačí jen malé 
množství jídla. 

V posledních letech se ojediněle ve svě-
tě provádí o něco invazivnější metoda, kte-
ré se říká operace gastrické plikace. V České 
republice ji v rámci klinické studie zatím 
zkouší pouze jedno soukromé zdravotnic-
ké pracoviště. Při této metodě se žaludek 
zabalí do sebe a sešije se, žaludek je vlastně 
vyplněn žaludkem. Lze to připodobnit k za-
balení ponožek, které sesoukáte do sebe. 
Žaludek tak zmenší svůj objem. Říká se sice, 
že i tato operace by měla být vratná, ale ze 
zkušeností z chirurgie víme, že to vždy ne-
lze zaručit. S touto metodou zatím nejsou 
velké zkušenosti. 

Stále častěji používanou bariatrickou 
metodou je tubulizace žaludku. Při ní zcela 
odstraníme část zažívacího traktu, asi 85 % 
žaludku, tedy téměř celé jeho tělo. Zacho-
váno zůstane jenom malé zakřivení, takže 
zbylý žaludek získá podobu trubice, kterou 
lze zaplnit nesrovnatelně menším množ-
stvím potravy, než před zásahem. 

Opět o něco více invazivní než předešlá 
metoda je žaludeční bypass. Při jeho použití 
se žaludek přeruší nahoře několik centime-
trů pod jícnem, kde z horní části žaludku 
vytvoříme maličkou kapsu velikosti zhruba 
golfového míčku. Poté se přeruší v určité 
vzdálenosti i tenké střevo a to se jednak na-

šije na horní malou část žaludku, jednak se 
dále tenké střevo opět napojí. Pacient pak 
nejenže musí jíst jenom málo a po troškách, 
ale zároveň je výrazně zkrácena střevní plo-
cha, kde se potrava může vstřebávat.       

Nejradikálnějším bariatrickým zásahem 
do zažívacího traktu je biliopankreatická 
diverze. Ta má dvě podoby: buď se odstraní 
dolní dvě třetiny žaludku, nebo jeho horní 
část jako při tubulizaci. Zároveň se přeruší 
tenké střevo podobně jako u gastrického 
bypassu tak, že jedna klička se napojí na 
žaludek a klička, která přivádí žluč a pan-
kreatickou šťávu se napojí 50 – 80 cm od 
konce tenkého střeva a jeho vyústění do 
střeva tlustého. Ke vstřebávání mastných 
kyselin, tuků a složitějších cukrů tak do-
chází pouze v tomto krátkém úseku. Za 
normálních okolností má přitom tenké 
střevo přibližně 3,5 metru. Jako další efekt 
této operace je vyléčení cukrovky 2. typu 
do několika týdnů.    

n Jaká jsou operační rizika?
Stejná jako u každého chirurgického 

výkonu - čím složitější operace, tím pocho-
pitelně větší rizika. Ale procento komplikací 
u bariatrických operací je u nás i v zahraničí 
jedno z nejnižších. Je to dáno pečlivou pří-
pravou pacientů a erudicí specializovaných 
operačních týmů a jejich zkušenostmi. 
Když něco děláte často a opakovaně, nau-
číte se to dělat dobře a umíte se vyrovnat 
i s nejrůznějšími komplikacemi. Když na 
nějakém pracovišti udělají takové operace 
jenom tři, čtyři za rok, tak asi nemohou mít 
dostatečně velké zkušenosti. Aby praco-
viště bylo možné uznat za specializované 
centrum, je v oblasti bariatrické chirurgie 
celosvětově doporučováno provádět mi-
nimálně padesát operací ročně. V Ústřední 
vojenské nemocnici toto kritérium bez 
problémů splňujeme.     

n Hradí jmenované zákroky zdravotní 
pojišťovny?

Všechny druhy operací, o kterých jsme 
hovořili, by měly být zdravotními pojišťov-
nami propláceny, ale podle mých zkuše-
ností to tak zcela není. V konečném efektu 
však zdravotní pojišťovny prostředky ušetří, 
protože pacientům se po operaci výrazně 
zlepší zdravotní stav a zkvalitní život, pře-
stanou často chodit k lékaři, přestanou brát 
léky, vrátí se do zaměstnání a tak dále.    

         
n Je efekt operace trvalý?

Záleží na metodě a také na spolupráci 
a sebekázni pacienta. Například ani po 
žaludeční bandáži nemusí dojít k výraz-
nému poklesu váhy, když pacient nebude 
dodržovat dietní doporučení a zásady živo-
tosprávy. Žaludek je elastický a setkal jsem 
se i s pacienty, kteří si operací vytvořenou 
malou horní část žaludku dokázali svojí 
nekázní „vytahat“ neúměrným množstvím 
jídla natolik, že se stala téměř stejně velká 
jako celý žaludek před operací, která se tak 
zcela minula účinkem.   

n Komu byste rozhodně chirurgickou 
léčbu obezity nedoporučoval?

Nejrůznější kontraindikace jsou složité 
a individuální. Obecně nelze bariatrické 
operace doporučovat dětem a mladistvým 
do osmnácti let, horní věkovou hranicí je 
pětašedesát let. Dále pak se chirurgická 
léčba obezity například nedoporučuje 
nemocným s neodstranitelnou poruchou 
příjmu potravy, drogově závislým atd. Je 
třeba vždy zvažovat riziko operace oproti 
jejímu benefitu. Vždy je třeba rozhodnout 
o operaci na základě konsilia odborníků. 

n Radil byste chirurgickou léčbu obezi-
ty z estetických důvodů?

To rozhodně ne. Všechny uvedené chi-
rurgické operace jsou indikovány výlučně 
ze zdravotních důvodů. Z estetických dů-
vodů se dělá liposukce, různé kosmetické 
plastiky, zmenšování prsou a podobně. 
Z estetických důvodů žádná zdravotní po-
jišťovna operaci nezaplatí. 

n Jste autorem knihy Chirurgická léčba 
obezity. Je určena především odborní-
kům, nebo pomůže v orientaci i laikovi? 

Tato kniha je určena všem. Se svými 
kolegy jsme napsali knihu tak, aby základní 
principy dané problematiky pochopil i laik 
a aby mohla být informací i pro pacienty. 
K orientaci v oboru mohou knihu použít 
i praktičtí lékaři, nechirurgičtí diabetologo-
vé nebo lékaři před atestací. 

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

Biliopankreatická diverze



SOUTĚŽ ! OTÁZKY REDAKTORA OTAZNÍKA

TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI !  VÁŠ REDAKTOR OTAZNÍK

OTÁZKA 7-8/2011

?

SOUTĚŽ PRO DĚTI

S P R Á V N Á  O D P O V Ě Ď  Z  M I N U L É H O  Č Í S L A  Z N Í :   
c)  První maják v Praze bude stát na břehu Libeňského ostrova.

 Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží knížku Petra Čermáka Člověk Jágr
1. Ing. Zdeněk Hána, Praha 6  l  2. Jitka Soumarová, Praha 6  l  3.  Alena Pávková, 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 srpna 2011.

Jaká jména vymyslely děti z nemocnice v Motole pro moderní 
razící stroje, které hloubí prodloužení trasy metra A z Dejvické 
do Motola?
a)  Kamila a Venda l  b)  Adéla a Tonda l  c)  Anička a Jenda

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. srpna 2011. 
Nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

O prázdninách soutěžíme o 3 publikace z nakladatelství Fragment: 

Křížovky pro seniory s tipy na výlety. Luštěte a cestujte, stovku 
švédských křížovek doplňují tipy na výlety. Velký formát a větší písmo 
usnadní vaše luštění i čtení.

1. nakresli obrázek jakoukoliv technikou, 
 rozměr A4 nebo větší, vyber si jedno nebo obě soutěžní témata:

l TÁTA BYL S AUTEM V SERVISU
l PRÁZDNINOVÉ ČESKO S NAŠÍM AUTEM
2. pošli obrázek
 poštou nebo odevzdej osobně na adrese našeho autosalonu Přerost a Švorc auto, 
 Praha 6, Veleslavínská 39 , (po-pá 7,00-19,00, so 8,00-13,00). 
 Počet zaslaných obrázků od jednoho dětského autora není omezen.

Obrázky budou až do konce srpna vystavené v našem autosalonu, všichni příchozí návštěvníci bodou mít 
možnost přiřadit body k obrázku, který je nejvíce zaujme. Nejlépe hodnocené obrázky budou vyhlášené na 

počátku září 2011 a jejich autoři i jejich rodiče budou oceněni!
Na obrázky pište svůj věk,  jméno a příjmení a kontaktní údaj - telefon nebo e-mail, 

abychom vás mohli v září pozvat na slavnostní vyhodnocení všech dětských prací 
a předat vám případná ocenění!

Každý, kdo odevzdá obrázek osobně v našem autosalonu v období od 1. června 
do 31. srpna 2011, získá malý dárek.
M O C  S E  T Ě Š Í M E  N A  V A Š E  V Ý K R E S Y !

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
Dagmar Čámská, e-mail: camska@prerost-svorc.cz, tel.: 220 611 108
Informace naleznete také na našich webových stránkách: 

www.prerost-svorc.cz



Zajímavosti ze života živočichů 12.

Stanislav Srnský

ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Pokračujeme o vačnatcích

13

?

následně po krmení spoustu práce, než 
hlavičku mláděte i svůj vlastní zadeček 
potřísněný žlutozelenou kaší důkladně 
očistí. Ve své knize Čtyřnozí australčané 
polský přírodovědec Bernhard Grzimek 
o tomto málo líbivém krmení píše: „K celé 
věci není možné říci s pokojným svědomím 
dobrou chuť, ale patří to k přírodě, k jejím 
rozmarům či spíše nevyhnutelnostem.“ 
Co k tomu dodat? Hlavně, že to chutná 

a jde k duhu mladým koalám.
Po poznání rodinného života 

klokanů a koaly se podíváme na 
jednoho z vačnatců hrabavých 
- vombata. Z vaku matky, kte-
rý má otvor dozadu, vykukuje 
mládě mezi zadníma nohama. 

Příprava vaku je u vombatů ob-
tížnější než u klokanů, samice se 

do vaku hlavou těžko dostává. Ovšem 
první cesta narozeného mláděte do vaku 
je mnohem kratší a bezpečnější. Jak mlá-
dě vombata odrůstá, začíná teplý pelíšek 
v matčině vaku stále častěji opouštět. 
Okamžitě se do ochrany vaku vrací, jak 
se v jeho okolí něco podezřelého děje. 
S postupem času vyhledává vak stále 
méně, když potřebuje ochranu, zalézá 
pod matku, která ho přikrývá tělem, jak 
kvočna kuřata.

Někteří z mláďat vačnatců se svou 
matkou i létají. Například myšovec (velký 
jako myš) a veverovec létavý (o málo 
menší než naše veverka) mají mezi před-
ními i zadními nožkami létací blány. Po-
mocí blan překonávají obratně od stromu 

Rozkošný, medvídku 
podobný známý vačna-
tec koala medvídkovitá 
žije na stromech a živí se 
výhradně eukalyptovým listím. Koala se 
pohybuje převážně v poloze vzpřímené, 
po zemi běhá nerada a pouze musí-li 
hledat nový strom s vhodnou potravou. 
Aby mládě z vaku při lezení po stromech 
nevypadlo, měl by směřovat otvor vaku 
samičky dopředu. Ale je tomu naopak, 
koala má otvor břišního vaku dozadu. 
Ač to nezní logicky, je důvodem tohoto 
anatomického uspořádání vaku péče 
o mládě.

Samička koaly mívá vždy jedno mlá-
dě za dva roky. Po narození má mládě 
hmotnost půl gramu a prvních šest 
měsíců prožívá v matčině vaku. Další rok 
matka mládě nosí, zprvu zavěšené na 
břiše a později na zádech.

Když mládě odvyká sání mléka, není 
ještě připraveno k samostatnému přijí-
mání těžko stravitelného listí. Proto ho 
matka přikrmuje zvláštní kaší z natráve-
ného eukalyptového listí. S tímto přikr-
mováním právě souvisí obrácení otvoru 
břišního vaku dozadu. Každý druhý až 
třetí den v době od patnácti do šestnácti 
hodin vylučuje trávící ústrojí samic koaly 
tuto zvláštní potravu. Mláděti postačí 
vystrčit hlavičku z vaku a hltavě se ka-
šičkou po celou hodinu krmit. Matka má 

ke stromu i značné vzdálenosti. V břišním 
váčku je pokojně přisáto k bradavce mlá-
dě. Matky občas předními tlapkami otví-
rají váček a přesvědčují se, jak se mláděti 
ve vaku daří. Když mládě těchto létavců 
povyroste, často při klouzavém letu sedí 

pohodlně na zádech matky. V podbřiš-
ním váčku se již nosí nové mláďátko, sle-
pé a neuvěřitelně malinké. Avšak stejně 
jako ostatní novorození vačnatci pevně 
přisáté k mléčné bradavce.

K vačnatcům náleží i vakomyš Stu-
artova. Samičky tohoto druhu vačnatců 
nemají úplný a dokonalý vak – ten je na-
hrazen jen lemem z volné kůže kolem ce-
lého břicha. Tato „sukénka“ slouží k ochra-
ně celého vrhu až dvanácti mláďat, které 
visí za ochranným lemem, pevně přisátá 
ke strukům. Matka je při nočním hledání 
potravy takto nosí celý měsíc.

Krátce jsme se seznámili s péčí o mlá-
ďata u některých vačnatců žijících na 
zemi, pod zemí, na stromech a pasivně 
ovládající vzduch. Ale v Jižní Americe 
žije vačnatec, který ovládl i vodu. Vačice
vydří má mezi prsty zadních končetin 
plovací blány, ale nijak výtečným plav-
cem není. Otvor vaku má obrácený 
dozadu a dokáže jej před vstupem do 
vody hermeticky uzavřít. Mláďata ve 
vaku nemají v těchto případech mnoho 
vzduchu, matka proto nebývá pod hla-
dinou vody dlouho. Když jsou mláďata 
větší a potřebují k dýchání vzduchu více, 
měla by ho již ve vaku pod vodou nedo-
statek. Matka je z tohoto důvodu ukládá 
do nory a tam je chodí krmit.

Koala medvídkovitá 

Vombat 

Veverovec létavý 
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