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z prázdninových toulek vám přináším 
příběh vskutku bakalářský o jednom 
českém Honzovi.  

Jan byl docela obyčejný kluk, který 
se rád předváděl před holkama a doce-
la se jim líbil. Hrál fotbal za místní oddíl. 
Hrál ochotnické divadlo. Hrál na kytaru 
a patřil mezi místní metalisty a hároše. 
Jednoho dne one-
mocněl jakousi cho-
robou, po níž mu po 
uzdravení zůstal nepří-
jemný následek – holá 
hlava. Někdo by snad ne-
bral až tak tragicky, že 
přišel o vlasy, ale Honza zcela 
ztratil sebevědomí a začal se stranit 
společnosti. Když občas někam vyrazil 
nebo dokonce zašel do hospody, měl 
na hlavě paruku. Ta však evidentně 
pamatovala staré časy, vypadala spíše 
jako drn. Mládí nezná slitování a Janovi 
vrstevníci mu začali říkat Fantomas. 

Honza zkusil navštívit i akce Klubu 
nablýskaných gentlemanů, což nebylo 
nic jiného, než neformální spolek holo-
hlavých, který pro podobně postižené 
organizoval psycholog z nemocnice, 
rovněž sám zcela plešatý. Jeho členové 
chodili společně do kina, do sauny, i do 
hospody a vzájemně si podporovali 
sebevědomí. Když však byl jednou celý 
spolek legitimován strážníky městské 
policie kvůli falešnému podezření 
z propagace rasové nesnášenlivosti, 
Jana to utvrdilo v  názoru, že s holou 
hlavou na veřejnost nemůže.

Poté, co selhaly nejrůznější vodičky 
a mazání, rozhodl se, že všechny své 
ušetřené prostředky věnuje na zakou-
pení špičkové paruky. V internetovém 
katalogu si vybral tu nejlepší a nejdraž-
ší, vyráběnou individuálně na objed-
návku. Když si po několika konzultacích 
a zkouškách vysněnou paruku konečně 
odvážel domů, byl v naprosté euforii. 
Neodolal a dlouhovlasou paruku, do-

dávající mu iluzi dřívější bohaté hřívy, 
si na nejbližší benzínce nasadil. Bylo 
horko, pod parukou ještě více, Honza si 
postupně v autě otevíral okna a užíval 
již skoro zapomenutého pocitu volně 
vlajících vlasů. Nakonec otevřel naplno 
i střešní okno. Vlasy vlály ostošest. V je-
den okamžik se však paruka náporem 

vzduchu svezla ke straně. 
Jan ji sice zachytil, ale 

dlouhé umělé vlasy 
mu vítr foukl přes 

oči, a když si je druhou 
rukou odhrnul, viděl už 

jenom, jak se s autem řítí do 
neznáma. 
Probral se ve chvíli, když se nad 

ním skláněl bílý anděl. 
Andělem byla sestřička Ivana, která 

se potom o Jana starala po celou dobu 
jeho pobytu v nemocnici. Byla tou nej-
milejší dívkou, jakou kdy Honza poznal, 
v její společnosti zapomínal i na svoje 
trable s holou hlavou. On jí byl také 
sympatický a tak se brzy sblížili. 

Zranění nebyla vážná a Honza šel 
po pár dnech z nemocnice domů. Při-
šel sice o auto i o paruku, kvůli níž se 
málem zabil, ale získal srdce sestřičky 
Ivany. Jejich známost se rozvíjela a do-
spěla k okamžiku, kdy je žádoucí, aby 
dívka představila partnera své rodině. 
Honza byl pochopitelně nervózní nejen 
z nastalé situace, ale vrátil se mu i strach 
ukázat se ve společnosti bez vlasů. 

Na návštěvu přicházel Jan značně 
roztřesený. Ivana mu nejprve předsta-
vila maminku, velmi mladistvou, s bo-
hatými dlouhými kadeřemi. Z hloubi 
bytu jej halasně zdravil tatínek i dva 
Ivaniny bratři a to už Janovi nervy 
praskaly napětím. Když se však tatínek 
se svými syny z přítmí pokoje vynořili, 
napětí rázem povolilo - tři holé plešaté 
hlavy zářily halou Janovi v ústrety jako 
měsíce v úplňku. 

Jiří Hruška
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Praha 6 podpořila handicapované sportovce. Výtěžek z dobročinné 
aukce uměleckých děl určený ve prospěch Konta Bariéry, byl slavnost-

ně předán Jiřímu Peleškovi. Ten převzal 10. srpna v prostorách Písecké brá-
ny z rukou starostky Ing. Marie Kousalíkové a ředitelky Nadace Charty 77 
Boženy Jirků darovací šek v hodnotě 266 000 korun na pořízení handbiku. 
Část peněz bude také použita jako podpora pro reprezentaci českých kvad-
ruragbistů. Konto Bariéry je stěžejním projektem Nadace Charty 77 a již 18 
let pomáhá zlepšit život handicapovaných spoluobčanů.

Na základě žádosti radnice Prahy 6 
zavádí nově Dopravní podnik hl.m. 

Prahy ve spolupráci s ROPIDem od září 
dopravní obsluhu oblasti Baterií a zdra-
votnického zařízení v ul. Stamicova. 
Doprava bude zajišťována midibusem 
linkou 216.

Linka 216 bude ze své stávající trasy od 
Nových Vokovic, Bořislavky ze zastávky „Vo-
zovna Střešovice“ odkloněna vpravo do ul. 
Sibeliova a přes oblast Baterií dále vedena 
ke zdravotnickému zařízení v ulici Stamico-
va, kde bude prozatím ukončena. Přestup 
z tramvají bude optimálně možný v zastávce „Vojenská nemocnice“ (linky 1, 2 a 18).  Předpokládaný termín zahájení provo-
zu: 1. září 2011 (může být z technických důvodů ještě změněn). 

Obnovený tramvajový provoz do Podbaby.  Od 1. září je obnoven tramvajový provoz do Podbaby, kam se vrátila 
linka č. 8 a dočasně i linka č. 2. Cestující se zde setkají s novou polohou zastávky „Lotyšská“ (do centra), která se posouvá 
do polohy vstřícně k zastávce „z centra“. Pod křižovatkou s ul. Zelená je vybudován pár nových stejnojmenných zastávek. 
Nástupní i výstupní zastávky jsou situovány do polohy mezi ulicemi Pod Juliskou a Ve struhách. Nástupní zastávka tramvají 
bude zároveň sloužit i projíždějícím autobusovým linkám.

Jednorázový příspěvek získaly od 
Městské části Praha 6 sportovní 

jednoty a svazy v Praze 6. Celkem 
si rozdělily dva miliony korun.  Tato 
forma výpomoci sportovním jedno-
tám proběhla již podruhé. Poprvé 
přispěla Praha 6 oddílům v roce 2010 
částkou 2,5 milionu korun poté, co 
přišly sportovní kluby o část dotací 
od Sazky. Již v polovině předloňské-
ho roku bylo jasné, že jednoty a klu-
by nedokážou pokrýt své provozní 
náklady. 
Výše příspěvku jednotám se odvíjí od 
počtu dětí do 18 let s bydlištěm v Pra-
ze 6. Peníze mají z větší části sloužit 
na podporu pravidelné sportovní 
činnosti, část lze využít na nájemné 
a energie. V Praze 6 sportuje v jedno-
tách celkem 3 110 dětí, příspěvek Pra-
hy 6 činí 643 korun na jedno. Peníze 
se rozdělily mezi 20 sportovních od-
dílů. Mezi jednoty s nejširší dětskou 
členskou základnou patří v Praze 6
TJ Sokol Dejvice, SK Aritma, Tatran 
Střešovice nebo Sokol Hanspaulka.
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V úterý 6. září 2011 zahájí Eva Pilarová v Písecké bráně vý-
stavu svých fotografií, které sama nazývá „fotoobrázky“. 

Legendární zpěvačka s mimořádným hlasem, čestná občanka 
Prahy 6, představí průřez svojí fotografickou tvorbou posled-
ních let, kdy objevila přednosti digitálního fotoaparátu a navíc 
začala snímky dotvářet v počítači. Návštěvníci se mohou těšit 
na barevné záběry z Prahy, New Yorku a Moskvy, ale také 

třeba na krajinu kolem zpěvaččiny 
milované chalupy na Česko-

lipsku. Fotoobrázky Evy 
Pilarové sklízejí velký 

úspěch na výstavách 
v České republice 
i v zahraničí, zájem 
o ně projevují sběra-

telé uměleckých fo-
tografií. Výstava potrvá 

od 6. září do 2. října 2011 v historických prostorách Písecké brány u Pražského hradu. Záštitu nad výstavou 
převzala starostka městské části Ing. Marie Kousalíková. 
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Razící štít Tonda, který razí tunel v prodloužené části metra A, se v srpnu prokousal z Vypichu do 
budoucí stanice Petřiny.  Za tři měsíce tak urazil v podzemí asi 500 metrů. Nyní jej dělníci provezou 

po kolejích budoucí stanicí, kde se znovu „zakousne“ do zeminy 
a bude pokračovat dál směrem na Veleslavín. Stroj váží více 
než 800 tun a je schopen prorazit tunel o průměru 6,1 metru. Re-
kordní vzdálenost, kterou zatím dokázal vykutat za čtyřiadvacet 
hodin, je 19,5 metru. 
Na další trasu se z Petřin směrem na Veleslavín vydá Tonda zhruba 
v září. Podle odhadů tam dorazí za další necelé tři měsíce. Tou 
dobou by již měla být stanice vyhloubena a Tonda do ní tak vjede 
stejným způsobem, jako na Petřinách.

.  

íbenou �te�kou je nap�íklad Kaywa Reader.  

 obraz a tím i informaci �áste�n� opravit. Existují 4 standardy, z nichž ten nejnižší dokáže 
opravit 7% poškození a ten nejvyšší až 30% poškození.  
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Vyfoťte si akci chyt-
rým mobilem a vložte 
jí přímo do svého 
elektronického diáře.

Na webu Prahy 6 
naleznete všechny plá-
nované akce, úředníky 
a zastupitele označené 
QR kódem. Není tedy již 
zapotřebí tužka a papír 
k přepisování telefon-
ních čísel či zajímavých 
akcí. Stačí si vyfotit 
kód plánované akce 
nebo kontaktu chytrým 
mobilem a uložit si jej 
přímo do svého diáře 
nebo adresáře. 
Co jsou QR kódy?

Každý z nás zná 
čárové kódy, kterými 
se označuje zboží v ob-
chodech. V takovém 
kódu jsou uloženy čísli-
ce, které se dají strojově 
přečíst a podle nich 
lze pak zboží rychle 
identifikovat. Něčím 
podobným jsou i QR 
kódy. QR kód tvoří čer-
né a bílé bloky. Z těchto 
bloků jsou vytvořeny 
obrazce - čtverce, které 
po naskenování rozpo-
zná čtečka QR kódů. 
Obrazec tak nese tex-
tovou zprávu, kontaktní 
informace nebo odkaz 
na webové či mobilní 
stránky. Mimo těchto 
dat jsou ale v obraz-
cích zakódovány další 

data. Ta v sobě nesou 
informace, které QR 
čtečka potřebuje pro 
dekódování. 

Do QR kódu je 
možné uložit jakouko-
liv textovou informaci. 
Nejčastěji je používán 
pro uložení internetové 
adresy nebo kontakt-
ních údajů. QR kód tak 
může být například 
náhradou vizitky, zá-
znamem do 
diáře s urče-
ním data 
a místa ko-
nání nějaké 
u d á l o s t i , 
nebo třeba 
doplňkem článku v ča-
sopise, kde může nést 
zakódovanou adresu, 
na které si lze o tématu 
přečíst více. QR kódy 
se tak stávají součástí 
například filmových 
plakátů, kde ukrývají 
odkaz vedoucí na 
stránky věnované dílu 
nebo třeba ke stažení 
multimediálního obsa-
hu s tématem filmu. 
Jak je přečíst?

Čtení QR kódů pro-
bíhá standardně pomo-
cí speciálních aplikací 
pro mobilní telefony. 
Tyto čtečky dokážou 
pracovat s fotoapará-
tem vašeho mobilního 
telefonu. Stačí tak spus-

tit aplikaci, „vyfotit“ kód 
a ta pak sama rozpozná 
ukrytý text. 

Čtečky QR kódů 
jsou dostupné pro 
drtivou většinu dnes 
prodávaných mobilních 
telefonů. Někteří výrob-
ci, jako třeba Nokia, je 
dodávají již jako stan-
dardní výbavu někte-
rých telefonů. Pro jiné 
je nutné aplikaci nain-

stalovat jako 
k t e r o u k o l i v 
jinou. Uživa-
telé mobil-
ních telefonů 
s operačním 
s y s t é m e m 

jistě naleznou vhodnou 
čtečku na příslušném 
úložišti aplikací pro 
danou platformu. U An-
droidu je to napří-
klad aplikace Barcode 
Scanner, která umí kód 
skenovat v reálném 
čase a umí kromě QR 
kódů i kódy čárové. Pro 
ostatní uživatele exis-
tují aplikace založené 
na javě. Oblíbenou 
čtečkou je například 
Kaywa Reader. 
Zajímavé technické 
informace

Do jednoho QR 
kódu - obrazce je mož-
né uložit velké množ-
ství informací. Binárně 
je možné uložit do ob-

rázku až 3 000 bitů, to 
se rovná 1 500 čtvereč-
kům obsažených v ob-
razci. Do QR kódu se 
tak vejde až 7 089 číslic, 
nebo text o délce 4 296 
znaků. Informace je kó-
dována pomocí bílých 
a černých čtverečků, 
které jsou uspořádány 
do matice. Její ve-
likost může být různá, 
především podle množ-
ství informací, které 
chceme uložit. 

Nejmenší QR kódy 
mají velikost 21x21 
bodů, ty největší pak 
177x177 bodů. Fo-
toaparáty mobilních 
telefonů nejsou příliš 
kvalitní a focení QR 
kódů neprobíhá vždy 
v ideálních světelných 
podmínkách. Je pak lo-
gické, že může bě-
hem rozpoznávání do-
jít k chybám a ne 
každou bílou a černou 
tečku rozpozná apli-
kace správně. Z toho 
důvodu mají QR kódy 
integrovanou korekci 
chyb, díky které je 
možné poškozený ob-
raz a tím i informaci čás-
tečně opravit. Existují 4 
standardy, z nichž ten 
nejnižší dokáže opra-
vit 7% poškození a ten 
nejvyšší až 30% poško-
zení. 
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HUDEBNÍ SKUPINA NIGHTWORK

Sestavu hudební skupiny Nightwork 
tvoří skladatel a rapper František 

Soukup,  zpěvák Vojtěch Dyk,  kytarista 
Jakub Prachař, klávesista Jan Maxián,  
bubeník Ondřej Sluka a baskytarista 
Jakub Antl. 
Jejich skladby zazněly ve filmech Experti 
nebo Ženy v pokušení. Mezi největší 
hity patří Globální oteplování, Včelka 
Mája a Tepláky. Na svém kontě má 
skupina Nightwork například cenu v ka-
tegorii Skokan roku v anketě Zlatý 
slavík  2009 a také bronzového Slavíka
v kategorii skupina a zpěvák. Tři ce-
ny Anděl získala kapela za rok 2010
 v kategoriích skupina, videoklip a album 
roku.

Proč právě Nightwork?

FS: Proto, že proto! A taky proto...že, je název 
ukraden z knihy Jáchyma Topola Noční 
práce, a ti, co pracují v noci jsou vždycky 
divní, a to my jsme.
OS: S Frantou v tomto bodě jednoznačně 
souhlasím.
JM: Bylo to na přelomu doby kamenné a do-
by bronzové, přesněji v období eneolitu, kdy 
se náš prazakladatel pokusil křesat žulový 
kámen o topas, čímž vykřesal první jiskřičku 
naděje a zažehl světlo. Od těch dob mohli 
lidé pracovat i v noci a tím byla započata 
hvězdná pangalaktická dráha nočních pra-
cantů - NightWork.

Jak dlouho pracujete v této sestavě?
FS: Už si ani nevzpomínám...
OS: Asi 3 roky...přišli jsme s panem pro-
fesorem Antlem spolu z minulého angažmá 
ve skupině ABBA. (revival) :-))

OS: Neposlouchám rádio.
FS: Viditelně mě to baví a tvářím se při tom 
arogantně...Je to 5 minut mé superhvězdné 
kariéry.
JM: Vtipné je, když se např. v obchodě (což 
se mi teď nedávno stalo) zeptá prodavač, 
co bych si dal, já se nadechnu a v tu chvíli 
se z rádia ozve mým hlasem: Dáme si ping-
pong, fotbal a squash... :)

Jste teď na vrcholu, změnilo se něco pro 
vás? Změnili jste se vy? 
FS: Berem toho trochu víc... (smích)
OS: Těžko říct, co je vrchol. Hlavně že se 
máme všichni rádi :)
JM: Z toho vrcholu, na kterém teď tedy jsme, 
jak říkáš, je najednou vidět 
spousta dalších vrcholů.
A o hodně vyšších... :

Trávíte také spo-
lečně dovolené?
FS: Ano, byli jsme 
jednou společně... 
Vzali jsme i na-
še partnerky... a to 
byla osudová chy-
ba!   Poučení   do   bu-
doucna...
OS:  Vzali.....a  taky řidiče a zvukaře 
a manažery a děti ….. jen ty partnerky 
– chyba. 
JM: Děláváme krátké výlety, ne že by jich 
zatím bylo nějak hodně, ale byli jsme třeba 
spolu v Amsterodamu a bylo to moc pěkné. 
Teď jsem zas spolu jezdili na kolech. Snad 
brzo vyrazíme na nějaký větší výlet. 

JM: Pracovat by nás ani nenapadlo, ale 
hrajem si už docela dlouho.

Baví Vás to ještě při počtu koncertů, které 
absolvujete?
FS: Jasně že jo, ale dost záleží na modelu. 
Někde je to super a fakt se bavíme....:)
JM: Na každém koncertu se stane něco 
ojedinělého, něco, co aspoň maličkostí 
odlišuje daný koncert od toho minulého.
A to je nádherné.
OS: Co se mě týče...baví. Nejvíc v zimě při 
–5 stupních :)

Jak zvládnete skloubit. Veškeré závazky
a ještě zkoušet?
FS: Nezkoušíme...
JM: Nekloubíme, prostě nezkoušíme.
OS: Nemáme závazky....

Když začnou hrát v rádiu vaši písničku, 
jak to na vás působí? Tančíte?
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Jak se vám líbilo v ZOO? (Pro čtenáře 
upřesňuji, že se letos v červenci celá skupina 
zúčastnila speciálního projektu v pražské 
ZOO, kde vznikla krátkodobá expozice 
Homo sapiens nightworki. Dva dny strá-

vila kapela ve speciálním vý-
běhu pod dohledem ka-

mer. Do pražské ZOO 
během neděle a pon-

dělí zavítalo 16 400
zájemců o zhléd-
nutí této expozice. 
Živé vysílání na 
hudebním serveru 

Koule.cz sledovalo 
přes 30 tisíc lidí. Bě-

hem pobytu ve vý-
běhu plnili hudebníci nej-

různější úkoly, kterými se 
baví zvířecí obyvatelé ZOO a předvedli 

mnoho ze svého hudebního i hereckého 
umění. Projekt přinesl více než 130 tisíc 
korun, které putovaly na sbírkové konto 
Pomáháme jim přežít.)
FS: U E E E E E E
OS: Příjemně strávené 2 dny normálním 
životem Homo Sapiens.
JM: Nebýt té šílené zimy v noci, kdy jsme 
skoro všichni prochladli, skvělá dvoudenní 
škola v přírodě.

Jak vám chutnala ledová zmrzlina, kterou 
tak milují lední medvědi?
JM: Byla fakt fuška všechen ten led 
rozcupovat na kousky, ale prsty nám zbyly 
všechny a odlétávající kousky si užili i ná-
vštěvníci. Ale, lední medvědi, upřímně... 
zkusili jste už někdy pořádnou točenou
z Václaváku? :)
OS: Přece jenom jsme Homo  sapiens, takže 
krmení pro medvědy mě moc nebavilo.
K tomu bylo venku patnáct stupňů a to 
zmrzlý ovoce bylo bez chuti.

Existuje Yeti?
NW: Ano – máme jich 7.
Jak podle vás vypadá?
FS: Asi jako Elvis Presley.
JM: Hodně fousatej Elvis.
OS: Myslím, že vypadá jako nejstarší syn 
pana Antla – Vilém.

Máte v plánu další netradiční umístění 
svých koncertů?
FS: Ne, nemáme – všechny nápady jsme již 
vyčerpali. Možná bychom si rádi zahráli na 
Hradě...(to je výzva)!
JM: Rádi bychom vyrazili do vesmíru, ale 
zatím nám brání fakt, že se ve vakuu nešíří 
zvuk. Budem se tedy muset dát buď na 
pantomimu, nebo najít planetu, kde bude 
k dispozici atmosféra, aspoň pětimetrové 
pódium a bicí souprava, Ondra se s tou svojí 
nechce takovou dálku tahat, aby si nevyhřezl 
plotýnku. Zatím se ale našemu managerovi 
nikdo neozval.

Co se vám na Yetim vyloženě líbí?
FS: Mě ten Yeti vzrušuje...hlavně když mu 
šahám na volant.

OS: Ta jeho hebká kůže se mi líbí nejvíc.
JM: Je tak skvělý v terénu, že bych s ním 
nejradši jezdil po Měsíci v kráterech a 
předjížděl lunární vozítka CCCP.

Je něco, co vám na Yetim vadí?
Jediná nepříjemnost je, že nám vykradli již 
6x navigaci. Ale to není o Yetim, ale o kon-
cernu, který zabudovává navigace takto 
jednoduše. Takže momentálně pracujeme 
se Škoda Auto na maximalizaci ochranných 
opatření proti všudypřítomným zlodějům.

Co na to říká policie, že neustále snímají 
otisky?
Teď nám u šestého případu říkali, že už se 
krádeže této navigace tak rozmohly, že jde 
jasně o organizované skupiny, které se živí 
pouze touto činností. Krádež koncernové 
navigace mají jenom v Praze na stole 
několikrát denně. Přitom se po internetových 
obchodech prodávají „nové” originální 
navigace Škoda Auto za pětinové ceny...

Využijete u svých aut pohon 4x4? Nějaké 
chaty na horách, výlety mimo silnici?
JM: S Petrem Kalábem, naším zvuka-
řem, jsme zkoušeli na Slapech, jak si pora-
dí s krkolomnými kopci českých pahorků
a nezpevněných cest. Všechny kopce zdo-
lal jako pravý horský kamzík na tibetské 
osmitisícovce.
JP: Tak samozřejmě, koupili jsme nedávno 
na radu jednoho z našich otců Orlí hnízdo. 
Je to taková usedlost asi 150 kilometrů 
jihovýchodně od Mnichova a 30 kilometrů 
jižně od rakouského Salcburku. Jezdíme 
tam se svými nejvěrnějšími přemýšlet a sa-
mozřejmě v zimě na hory. Je tam hezký 
výhled, ale také těžko dostupný terén. 
Zde ovšem náš Yeti plní svou funkci teré-
nního vozu dokonale. Možná i proto, že 
se našemu českému Yetimu ten německý 
výhled líbí.
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Kdo má nejvíce najetých km?
FS..asi náš manažer...15 000 km.
JM: A Ondra, ten taky pořád drandí.
OS: Jojo, jsem v těsném závěsu.

Největší zážitek - celkově se Škodovkou?
JM: Offroadový pětikilometrový sjezd 
nezpevněnou cestou do údolí Tišina v zá-
padních Čechách. Paráda.
JP: Nedávno jsme spolu byli v kině a po
nákupech. Také jsme se byli koupat na
Slapech a příští rok spolu chystáme do-
volenou do Jugoslávie. A abych neza-
pomněl, občas ji hladím.

Kdybyste si mohli vybrat další nové auto, 
co by to bylo?
JM: Byla by to možná Škoda Yeti RS Combi 
Plus WRC W12 TwinTurbo s Whirpoolkou 
místo sedadla spolujezdce.
JP: Vzhledem k tomu že 21. 12. 2012 dojde 
podle Mayského kalendáře ke konci světa, 
myslím že Škoda Yeti bude mým prvním 
a zároveň posledním autem. Ale kdyby 
k tomu náhodou nedošlo, chtěl bych auto 
značky Galabero model Putanita GL300. To 
je můj dětský sen.

Kdo z vás jezdí nejsvižněji? A jaký máte 
vztah k rychlé jízdě, láká vás např. svezení 
na okruhu v Mostě?
JM: Myslím, že všichni jezdíme, co nám 
Yeti dovolí. Ale samozřejmě jezdíme tak, 
abychom jezdili dlouho. A bezpečně.
JP: Já jsem v Mostě jednou byl a svižná jízda 
Mostem se nabízí. Není tam totiž moc věcí 
k vidění a tak se člověk nemusí bát, že při 
svižné jízdě něco přehlédne.

Co nějaký další sport, v čem vynikají 
pánové z kapely kromě hudby?
JM: Vždycky mě bavil yachting, který je ale 
hodně časově náročný. Zůstává plavání, 
kulečník, kolo, badminton... a Super Mario 
Bros.
JP: Minulý rok jsme se všichni nadchli pro 
roll ball tenis. Je to úžasná zábava. Není to 
u nás moc populární, ale ve světě, hlavně na 
východě to hrají všichni.
FS: Nevynikám v ničem.

Jaká byla vaše první auta, já měl například 
Škodu 100? 
JM: První auto jsme měli s přítelkyní Renaulta 
19. To mi bylo patnáct :) Sám jsem pak jezdil 
v Audi 80, panečku to byla kára.
FS: Mercedes-Benz SLC 350 V8

Jste výborní muzikanti, prodáváte 
mnoho desek, můžeme čekat nějaký další 
zajímavý projekt ve vašem podání?

FS Prozradím jen, že můžeme čekat co-
koliv...
JM: Nevím, jestli bude zajímavý v našem 
podání, ale projekt by to zajímavý mohl
 být.

Jaký máte vztah k Praze 6?
FS: Praha 6 je podle mně nejkrásnější místo 
na světě – je tak krásná, že když pocítím, že 
se mi chce na toaletu, musím se jít vyprázdnit 
do jiného bodu. V parku za stromem, bych 
to v Praze 6 nikdy neudělal!
JM: Byli 3 veteráni, 4 vraždy stačí, drahoušku, 
Bylo nás 5... a pak až Sněhurka a 7 trpaslíků. 
Šestka je prostě jedinečná, šestka je prostě 
jen Praha 6.

Co se vám na Praze 6 líbí nebo naopak 
nelíbí?
OS: Ryze matematicky...Praha 4, Praha 5, 
Praha 6 … doufám, že jsem to nepopletl.
FS: Na 6tce se nám líbí nejznámější pražská 
historická památka a to svatý showroom 
Přerosta a Švorce na Veleslavíně.

Jaký máte vůbec jako hudebníci a „ko-
medianti“ vztah k autům?
OS: Jako bubeník jsem vždycky  měl auto 
jako užitkovou až nákladní záležitost. S Yetim 
je to poprvý, co kamarádům muzikantům 

odmítám vozit krámy :)
FS: Neporozuměl jsem otázce....? ?

Kdyby byly závody na motokárách, kdo 
z vás by byl nejlepší?
FS: Manažer Filip.
OS:Já blinkám.Takže ten první.
JM: Filip. Ne že by byl, on už je.

Filipe, kdybys měl tu možnost ke 
každému členovi přiřadit jedno auto, 
jaké by to bylo?
FS: Lada Niva. 
OS: Ikarus.
JÁ: Nic.
JM: Multikára.
VD:  Papamobil.
JP: Velorex.
FŠ: Longvehicle.

Na závěr, uvidíme vás v blízké době u nás 
v Praze 6?
JM: Mě určitě, půjdu si zanedlouho 
vyzvednout do Škodovky Yeťáka po třetí 
krádeži navigace.
FS: Zase brzy na servisu. Hasta la vista 
baby.

 Ing. Lukáš Podroužek 
 foto: archiv skupiny Nightwork
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI
v názvech ulic Prahy 6

RONALDA REAGANA
Od začátku července má Praha 6 o jednu 
ulici navíc. Jedná se pouze o nový název 
části stávající ulice v Bubenči, která nesla 
jméno Dr. Zikmunda Wintera (psali jsme 
o ní v čísle 11/2010). Tato ulice byla 
rozdělena na dvě části, nově pojmenovaná 
část se jmenuje po bývalém americkém 
prezidentovi Ronaldu Reaganovi. Český 
historik a prozaik tak ustoupil světovému 
státníkovi R. Reaganovi, který by letos 
oslavil 100 let a jehož jméno je spojováno 
s pádem železné opony v Evropě.
Slavnostního odhalení se zúčastnili: 
Condoleezza Rice - bývalá ministryně 
zahraničních věcí USA, Ing. Marie 
Kousalíková - starostka Prahy 6, Norman 
Eisen - velvyslanec USA v ČR, Mgr. Tomáš 
Chalupa - ministr životního prostředí, 
a delegace amerických kongresmanů.

    (text a foto: M. Přerost)
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...od nemoci ke zdraví...

DOBROVOLNÍCI NESUPLUJÍ PRÁCI
ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU,
říká vrchní sestra Mgr. Marie PĚNIČKOVÁ
Již devět let realizuje Ústřední vojenská 

nemocnice projekt spolupráce s dobro-
volníky. Dobrovolníci zlidšťují atmosféru 
nemocničního prostředí, pomáhají udržo-
vat kontakt nemocných s vnějším světem 
a přispívají tak ke zkvalitnění pobytu 
pacientů v nemocnici.  O projektu a práci 
dobrovolníků v ÚVN jsme si povídali s je-
jich supervizorkou Mgr. Marií Pěničkovou, 
vrchní sestrou Ústředního lékařsko-psy-
chologického oddělení.

n Jaká je náplň činnosti dobrovolníků 
a co jejich práce přináší pacientům?

Dobrovolník pacientům především při-
náší svět zvenčí, mimonemocniční vjemy. 
Personál se samozřejmě pacientovi věnuje 
s veškerou péčí, ale i když jej například denně 
myje a provádí s ním všechny další potřebné 
úkony, je to jiné, než když někdo přijde a mů-
že pacientovi třeba přečíst noviny, vzít ho na 
kávu a mít na něho soukromě čas. Dobrovol-
ník si s pacienty může zahrát hry, povídat si 
s nimi, doprovodit je na procházku nebo na 
vyšetření, vyplnit jejich volný čas nejrůzněj-
šími aktivitami. Je to věc velmi osobní, mít 
někoho, kdo za vámi přijde, zvláště když tře-
ba nemáte příbuzné nebo nejsou na dosah. 
Dobrovolníci dokáží přinést pacientovi dob-
rou pohodu a podněty, které při pobytu v ne-
mocnici nemá a které mu mohou chybět.  
n Jak dlouho dobrovolnický projekt 
v ÚVN funguje?

Od roku 2002, tedy devět let. Byli jsme 
vedeni potřebou péče o klienta i z jiného 
hlediska, než čistě medicínského. Pod vede-
ním naší hlavní sestry, která měla zájem, aby 
se dobrovolnictví u nás v nemocnici zavedlo, 
jsme požádali o grant. Nejsme pro dobrovol-
nictví typická nemocnice, největší dobrovol-
nické aktivity jsou v nemocnicích, v nichž 
se pracuje s dětmi. Tam je pro ně logicky 
největší prostor. Myslím si, že v ÚVN jsme byli 
v republice průkopníky, kteří řešili, jak dobro-
volníky dostat k lůžku dospělých pacientů. 

Pro profesionála může být problematické 
a obtížné se dospělému pacientovi přiblížit, 
být mu partnerem, pomoci mu s psychickou 
zátěží, která se k pobytu v nemocnici váže.
n Jaká je Vaše role v projektu dobrovol-
nictví? 

Jsem supervizor dobrovolníků v ÚVN. Je to 
v projektu námi samými stanovená role, která 
není dána žádnými tabulkami ani předpisy. 
Tato role vznikla proto, abychom se vzájemně 
s dobrovolníky poznali a abychom je v zákla-
du proškolili, než půjdou na oddělení k paci-
entům. Protože jsem vrchní sestra psychologie 
a pečuji také o zdravotnický personál, chtěla 
jsem dobrovolníkům nabídnout v rámci su-
pervizorství jakousi pomocnou ruku i mimo 
oddělení, na němž pracují. To znamená, že jim 
objasním, co obnáší takový kontakt se senio-
rem, který má zdravotní potíže, co mu mohou 
přinést, jak se k němu chovat apod. 

Supervize dobrovolníků je ale jenom 
velmi malá část mé práce. Její těžiště je na 
Ústředním lékařsko-psychologickém oddě-
lení, kde jako vrchní sestra mám na starosti 
jeho technickou koordinaci a chod. 

Zároveň se intenzivně věnuji psychologic-
ké edukaci (výuce) pacientů na lůžkách ÚVN 
i v ambulanci. Znamená to práci s podpůr-
nými psychologickými technikami, kterými 
pomáháme pacientům zvládat psychickou 
zátěž vzniklou nemocí nebo hospitalizací 
a zároveň je preventivně připravit na další 
potíže s nemocí spojené.
n Jste součástí nějakého většího, třeba 
celorepublikového dobrovolnického pro-
jektu, nebo si vše děláte po své linii?

Doposud jsme pracovali po své linii 
a vlastně je to tak i nadále, protože dobrovol-
nický projekt děláme s vlastním personálem. 
V tom se lišíme od podobných projektů jinde, 
kde mají vyčleněného koordinátora, který 
nic jiného nedělá. Dodnes jsou úvahy, zda je 
lepší mít někoho, kdo je úplně zvenčí a pro-
jekt vytváří samostatně, nebo projekt stavět 
pouze na stávajícím personálu oddělení, 

který je zúčastněný i na samotné zdravotní 
péči o nemocného. Oboje má plusy i mínu-
sy. My jsme zvolili model fungující pouze 
v rámci stávajícího nemocničního personálu 
a myslím si, že to není špatná volba, protože 
žijeme s klienty i v rovině zdravotnického 
řešení jejich problémů.
n Na kolika odděleních ÚVN dobrovolníci 
pracují?

Na jednom – na oddělení sociální péče. 
Ostatní naše oddělení jsou víceméně akční 
a rychlá a pacienti na nich nejsou hospitalizo-
váni dlouhodobě. Proto jsme dobrovolnickou 
péči směřovali na oddělení sociální péče, kde 
pacienti mají spoustu volného času, kde léčení 
neprobíhá prudkým způsobem, kdy za tři dny 
jsou doma, ale jsou v nemocnici dlouhodobě 
a nemívají perspektivu brzkého propuštění. 
Většina pacientů na oddělení sociální péče 
je ve vysokém věku. Ne všichni mají rodinné 
příslušníky nebo přátele, kteří za nimi mohou 
často chodit. Máme jasnou vizi, že na tomto 
oddělení by měla být více rodinná atmosféra, 
že se tam má něco dít, že pacient tam nemá 
jenom ležet na posteli nebo sedět v koutě. 
Letos personál oddělení spolu s dobrovolníky 
zorganizoval už dvakrát grilování na terase 
a taneční odpoledne. Do budoucna bych si 
dokázala představit přesunout větší díl práce 
s přípravou jednotlivých akcí z personálu pří-
mo na konkrétní dobrovolníky. 
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DOBROVOLNÍCI NESUPLUJÍ PRÁCI
ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU,
říká vrchní sestra Mgr. Marie PĚNIČKOVÁ

n Dobrovolníci jsou jistě na tomto odděle-
ní přínosem. Jak se k nim staví personál?

Zpočátku byl postoj personálu víceméně 
negativní, protože spolupráce s dobrovolníky 
s sebou přinesla zátěž navíc. Postupně se si-
tuace vykrystalizovala a zapomnělo se na to, 
že to byla nucená povinnost, které se bránili. 
Dneska je to už naprosto normální a přiroze-
né. Když se mezi personálem najde člověk, 
který má vztah k práci s dobrovolníky a vez-
me si její organizaci za svou, je vyhráno. A to 
se na oddělení podařilo, jedna ze sociálních 
pracovnic se tomu věnovala a uměla dobro-
volníky do dění na oddělení přirozeně včlenit. 
Vstup cizích lidí – dobrovolníků na oddělení 
tak byl nenásilný a přirozený.  Zmizel ostych 
a nedůvěra a personál přestal dobrovolníky 
vnímat jako něco cizorodého a starost navíc. 
Z psychologického pohledu jsou aktivity 
s dobrovolníky i pro personál dobrá věc, 
například proti syndromu vyhoření. Zjistili 
jsme, že se od dobrovolníků můžeme dozvě-
dět řadu informací o skutečnostech a situaci, 
kterou oni vidí zdravýma očima, ne jako my 
profesionálové, kteří jedou ve svých kolejích.  
n Jsou mezi dobrovolníky více ženy nebo 
muži?

Asi se to takhle úplně nedá říct. Vzhledem 
k populaci a vztahu k pečování je o něco více 
žen. Roli ale hraje i motiv nahlédnout do záku-
lisí nemocnice jinak než jako pacient, zejména 
u studentů i možnost vyzkoušet si případné 
zaměstnání v rovině pečovatelství nebo soci-
ální péče. Motivem bývá i to, že někdo třeba 
přišel o prarodiče, o něž se byl zvyklý starat 
a vidí jako dobrou seberealizaci připojit se 
k dobrovolnickému pečovatelskému projektu 
o potřebné. Někdo si může tímto způsobem 
řešit i vlastní samotu. Dobrovolnictví se po-
malu i v naší společnosti stává trendem a je to 
dobře. Každý by si měl uvědomit, že dobrovol-
ník není obětí, která pracuje zadarmo, ale že se 
svobodně rozhodl. Rolí dobrovolníka rozhod-
ně není nahrazovat nebo suplovat nemocniční 
personál. Je to spíše role společnická, může se 
např. s pacientem účastnit nějakých akcí, po-
kud je to možné, vždy s dohledem personálu. 
n Kdo se může stát dobrovolníkem a co 
pro to má udělat?

Dobrovolníkem může být každý, kdo je 
ochoten věnovat podle svých možností zhruba 
dvě hodiny týdně někomu jinému. Může to být 
student, žena v domácnosti, osoba v důchodu 
a kdokoli další. Musí kontaktovat hlavní koor-
dinátorku projektu - paní Libuši Kuchařovou, 
asistentku náměstkyně ředitele pro nelékařské 
zdravotnické profese (telefon: 973 202 714, 
e-mail: libuse.kucharova@uvn.cz). Ta s ním 
vyřídí všechny nutné formality a podá nutné 
informace. Poté si zájemce domluví schůzku se 
mnou, já mu vysvětlím podstatu jeho činnosti, 
krátce jej proškolím a zavedu na oddělení, kde 
jej seznámím s pracovníkem, se kterým už 
bude konkrétně spolupracovat. 

pomoc baví, zábava pomáhá
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n Jak dlouho lidé vydrží pracovat jako 
dobrovolníci?

Je to různé, někdo vydrží rok, jiný dva 
nebo i déle, další odejde za pár týdnů. Prů-
běžně se tak přelévají. Snažíme se, aby nemě-
li pocit selhání, když třeba za čas poznají, že 
špatně odhadli své možnosti, ať už z hlediska 
časového nebo po psychické stránce, když 
dobrovolnickou péči nezvládají. Důležité je, 
aby svým svěřencům neslibovali něco nere-
álného. Chápeme, že když třeba studentům 
začne zkouškové období, mají méně času. 
n Mají dobrovolníci přidělené konkrétní 
svěřence, nebo každou návštěvu si sednou 
s někým jiným?

Obojí je možné, ale většinou to funguje 
na vzájemných sympatiích. Dobrovolník 
a pacient si padnou do oka a vytvoří určitý 
model vztahu velice podobný rodinnému. 
Pouto mezi nimi musí vznikat přirozeně. 

n Není to pacientům, kteří nemají svého 
dobrovolníka, líto?

Nesetkala jsem se s takovým problémem. 
Je pravda, že aktivovat vážně nemocného se-
niora není jednoduché, ale lze říci, že kdo o to 
stojí, dobrovolníka má. Navíc například před-
čítání z novin může být pro více účastníků na-
jednou, takže nikdo se nemusí cítit nějakým 
způsobem odstrčený. Probíhají i akce, které 
jsou společné pro celé oddělení.
n Kolik dobrovolníků v současné době 
máte?

Celkově za těch devět let trvání projektu 
nemocnicí prošlo 46 dobrovolníků. Teď přes 
léto jsme jich měli pět. Oproti jiným nemoc-
nicím je to malé číslo. Z již zmíněných důvodů 
jsme nikdy neměli zájem rozjet megaprojekt 
s desítkami dobrovolníků, ale opravdu rádi 
přivítáme nové zájemce. 

Jiří Hruška, foto: M. Přerost
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Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 19.00 hodin.

Počínaje 15. srpnem odstartoval předprodej vstupenek na novou sezonu 
v novém místě - obchůdku Klokočí. Vstupenky pro novu sezonu 2011-2012 
již nejsou v prodeji v dosavadní pokladně divadla Semafor, ale v „opchodě“ 
Klokočí přímo před divadlem. Otevřeno je ve všední dny od 13:00 do 19:00, 
v sobotu a v neděli pak vždy dvě hodiny před plánovaným představením. 

DIVADLO
SPEJBLA A HURVÍNKA

POKLADNA D S+H  Dejvická 39, Praha 6,  tel.: 224 316 784, PO - PÁ  10.00 – 14.00hod.
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.
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08. 09. ČT  MAMZELLE NITOUCHE (zájezd: Brno) 
21. 09. ST  HODINY JDOU POZPÁTKU (premiéra) 
22. 09. ČT  MAMZELLE NITOUCHE 
23. 09. PÁ  KYTICE 
24. 09. SO  HODINY JDOU POZPÁTKU 16:00 
28. 09. ST  KYTICE 
29. 09. ČT  ŽIVOT JE NÁHODA V OBNOŠENÝ VESTĚ 
30. 09. PÁ  HODINY JDOU POZPÁTKU 

HOSTÉ :
05. 09.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
06. 09.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
12. 09.  PO  VŠECHNOPÁRTY  
13. 09.  ÚT  VŠECHNOPÁRTY  
26. 09.  PO  VŠECHNOPÁRTY  

10.09. so   14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY
  16.30 – v Karlových Varech
11.09.  ne  14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY 
  16.30 – v Klatovech
15.09.  čt  ??.00 HURVÍNEK MEZI OSLY  
  ??.00 – v Králově Dvoře
17.09.  so  14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY 
  16.30  – v Mariánských Lázních
18.09.  ne  14.00 HURVÍNEK MEZI OSLY  
  16.30 – v Jablonci
21.09.  st  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
22.09.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
23.09.  pá  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
24.09.  so  14.00 

HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND  16.30  
25.09.  ne  14.00 

HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND  16.30  
27.09.  út  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
29.09.  čt  10.00  HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND
30.09.  pá  10.00 HURVÍNKŮV POPLETENÝ VÍKEND

Správná odpověď z minulého čísla zní:   b)   Adéla a Tonda
Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali 3 výherce, kteří obdrží publikaci z nakaldatelství Fragment: 
Křížovky pro seniory s tipy na výlet

1. Zuzana Vosičková, Praha 6 l 2. Alena Martínková, Praha 6 l 3.  Ing. Pavel Volf, 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 září 2011.

Kolikátý ročník populárního cyklistického MTB závodu 
AUTHOR Pražská 50 se letos v září v Dejvicích startuje?

a) dvanáctý    b)  třináctý   c) čtrnáctý

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. září 2011, nezapomínejte k odpovědi připojit také své kontaktní údaje.

V září soutěžíme o tři poukázky na mytí osobního vozu ZDARMA 
v automyčce Praha 6, Veleslavínská 39.

ZVEME VÁS I VAŠE DĚTI NA SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ NAŠÍ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE V KRESLENÍ, KTERÉ 
PROBĚHNE V RÁMCI CELODENNÍ DOBRODRUŽNÉ AKCE PO STOPÁCH YETIHO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V NEDĚLI 18. 9. 
2011 V AREÁLU NEJVĚTŠÍCH DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V KROUŽKÁCH NA VLTAVĚ, více naleznete na www.krouzkynavltave.cz 
nebo www.prerost-svorc.cz 
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Zajímavosti ze života živočichů 13.

ZAJÍMAVÉ ZPŮSOBY PÉČE O MLÁĎATA
Povídání o neobvyklé péči savců o mladé ukončíme u opic a některých dalších druhů savců

13

Opice jsou zvířata projevující zpravidla 
o jediné mládě velkou péči. Po porodu se 
mládě například chápána černého pevně 

drží matky na 
břiše a později 
se vozí na zá-
dech. Do nošení 
mláďat se u ně-
kterých druhů 
zapojují i samci, 
příkladem může 
být tamarin vou-
satý. 

Ještě pečli-
vější je péče 
o mladé u lido-

opů. Samice šimpanze pečuje o mládě tři až 
čtyři roky, v péči o mláďata se připojují i ně-
kteří samci. Nosí je na zádech a pomáhají při 
lezení na stromech. Malé šimpanze, kterým 
zahynuli rodiče, adoptuje jiný pár šimpanzů. 
Mládě gorily nížinné je po porodu čtyři až 
šest měsíců zavěšeno na břiše matky, pak se 
vozí na plecích nebo zádech až do odstavení 
ve stáří tří let. Novorozeně orangutana se 
rodí v hnízdě na stromě a hned se pevně 
chytne matky, která s ním chodí, běhá a leze 
po stromech. Mládě zůstává s matkou asi do 
osmi let.

V jihovýchodní Asii, od Bangladeše po 
Vietnam, Malajsii a Indonésii, žije noční po-
loopice - outlouň váhavý. Druhá část jeho 
českého jména je odvozena od způsobu 
pohybu – outlouň se pomalu a neslyšně 
šine větvemi stromů. Mládě outlouna je 
zcela bezbranné. Přesto ho matka při svých 
nočních lovech ponechává samotného. Po-
užívá ale k jeho ochraně ojedinělý a zvláštní 
způsob. Než se vypraví na noční toulku za 
kořistí, olíže mládě od hlavy až na konec 
nožek a obalí ho jedovatými slinami. Kdyby 
mladého outlouně napadl nějaký nepřítel, 
způsobí i většímu savci jedovaté sliny mír-
ný šok. 

Vydra mořská je jediným druhem vyd-
ry, která žije pouze ve vodě. Porod mláděte 
probíhá též ve vodě, jen výjimečně někde ve 
skalách, ale i v tomto případě se samice brzo 
do vody vrací. Matka plave s mládětem na 
břiše a v této poloze mládě i kojí.

V jihovýchodní Asii je rozšířená letucha 
malajská veliká asi jako kočka. Od jejího 
krku přes prsty na předních a zadních no-
hách až k ocasu je upevněná blána. Ta má 
po roztažení tvar papírového draka. Letucha 
je aktivní za soumraku a v noci, kdy se živí 
ovocem a květy. Dokáže přelétávat klouza-
vým letem mezi stromy vzdálenosti delší 
než sto metrů s velmi malou ztrátou výšky. 
Samice vrhá jediné mládě, které se neustále 
až do stáří šesti měsíců pevně drží matky při 
lezení po stromech, skákání i přelétávání.  

Drobná hmyzožravá bělozubka žijící 
v Africe, ke svému přežití loví za den hmyz 
o hmotnosti stejné jako má ona (patnáct 
gramů). Když se vydává za potravou, bere 
si svých pět až šest mladých s sebou. Při ná-
znaku vzniklého nebezpečí se mláďata hbitě 
seřadí za matku,  první se pevně zakousne do 
ocásku matky a ostatní do ocásků předchozí-
ho tvorečků. A celé toto spřežení uhání přes 
překážky či pod trávou a větvemi do bezpečí. 
Spojení je to pevné; když je rodinka zvednuta 
ze země, zůstane viset pohromadě jako živý 
řetízek.  

Ptakořitní (vejcorodé) představují zcela 
zvláštní, malou skupinu savců. Na zemi žijí 
pouze dva druhy této skupiny - ptakopysk 
a ježura. Jsou to tvorové, u kterých se vývoj 
plazů v savce jakoby zastavil nebo zpomalil. 
V porovnání s ostatními savci je skupina pta-
kořitních nedokonale vybavená. Ale protože 
přežila až do současné doby, je dostatečně 
úspěšná.

Když matka ptakopyska podivného 
cítí, že se blíží doba kdy bude snášet vajíčka, 
vyhrabává v zemi brloh. Do brlohu nanese 
svazky velkého listí a všechny přístupové ces-
ty zevnitř ucpává zeminou. Ucpání přístupo-
vých cest provádí důkladně na více místech.

V brlohu snáší samička jedno nebo dvě 
vajíčka, velká asi jako vajíčka vrabců. Vajíčko 
ptakopyska je obaleno měkkou, ale tuhou 
blánou. Samička vajíčka chrání před stykem 
s vlhkou a chladnou zemí. Údajně uléhá 
na záda a vejce pokládá na břicho. Líhnutí 
mláďat trvá sedm až deset dní. Po tuto dobu 

vychází samička z brlohu jen potřebuje-li 
se zbavit výkalů, umýt se a navlhčit srst. Po 
opuštění brlohu vždy za sebou pečlivě ucpá-
vá chodby.

Novorozená mláďata jsou slepá, holá 
a necelé tři centimetry dlouhá. Samice 
ptakopyska nemá vyvinutý břišní vak, ten 
by patrně u tohoto vodního zvířete neměl 
opodstatnění. Mléčné bradavky jsou též 
nevyvinuté, nahrazují je jakási mléčná políč-
ka. Když se mláďata potřebují nasytit, uléhá 
matka na záda. Mláďata ťukají zobákem na 
mléčná políčka a srkají vytékající mléko. 
V brlohu zůstávají mláďata asi čtyři měsíce, 
to již mají plnohodnotnou srst. Mladí ptako-
pyskové jsou nesmírně hraví.

Zajímavým stvořením je ježura austral-
ská. Bývá i v zoologických zahradách – praž-
skou nevyjímaje. Ale protože převážnou 
část dne prospí, je návštěvníky převážně 
opomíjena. Samička ježury snáší vajíčka po-

dobně jako 
p t a k o p y s k . 
Břišní vak se 
jí vytváří pře-
chodně na 
období sne-
sení vajíček 
a první týdny 
odchovu mlá-

ďat. Vajíčko je béžově žluté s měkkým kožo-
vitým obalem, na omak podobné gumě. Je 
malé s rozměry 16,9 x 13,1 mm a má hmot-
nost 0,12 g. Jak se vajíčka dostávají do vaku 
přírodovědci ještě přesně neznají. Ježura při 
snášení vajíček leží na zádech a předpoklá-
dá se, že snesené vajíčko samo zapadne do 
břišního vaku.

Mláďata, velká dvanáct milimetrů, se 
z vajíček vylíhnou po sedmi až devíti dnech. 
Ve vaku lížou husté žlutavé mléko, které 
vytéká z vývodů mléčných žláz matky. Dro-
bečkové ve vaku utěšeně rostou. Když jsou 
dlouhé devět až deset centimetrů, to bývá 
po šesti až osmi týdnech, mají již vyvinuty 
hřbetní ostny. Matku zřejmě ostny píchají, 
proto musí mláďata z vaku ven. Samička jim 
postaví jakési hnízdo a dále se o ně pečlivě 
stará.

Stanislav Srnský

Tamarin vousatý

Ptakopysk
podivný

Ježura australská
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První ázerbájdžánská restaurace v Praze
nabídne návštěvníkům několik druhů jesetera a až 15 druhů kebabu

Na konci července 2011 proběhlo na 
pražském Smíchově slavnostní ote-

vření první ázerbájdžánské restaurace 
v Praze, která je zároveň i první takovou 
restaurací v České republice. Otevření 
restaurace se zúčastnil ázerbájdžánský 
velvyslanec v Praze pan Tahir Taghiza-
deh, který svým úvodním slovem zahájil 
činnost restaurace. „Vím, že Ázerbájdžán 
je znám především svou těžbou ropy a ply-
nu. Naše kuchyně je však vynikající svojí 
originalitou a vybranými pochoutkami jak 
z masa, tak ryb. Zároveň podávané bohaté 
zeleninové a ovocné přílohy zaručují gur-
mánům i jedlíkům zdravou stravu,“ uvedl 
velvyslanec.

Ázerbájdžánská národní kuchyně je 
ovlivněna částečně arabskou, tureckou 
a ruskou kuchyní. Zároveň má však svá 
vlastní specifika a odlišnosti, které jistě 
každý milovník dobrého a kvalitního jíd-
la ocení. Je to především ázerbájdžánský 
kebab, který se od tureckého liší v tom, 
že není tak kořeněný a pálivý. Maso do 
ázerbájdžánského kebabu a dalších 
masových a rybích pokrmů je pouze 
jemně napuštěné bylinkami a kořením. 
Ázerbájdžánci se totiž řídí svým národ-
ním heslem, které v kuchyni striktně 
dodržují – „Když jíš maso, tak musíš chuť 
masa cítit.“ 

Další specialitou ázerbájdžánské ku-
chyně jsou ryby. Z těch nejoblíbenější 
je to jeseter, který je domácí rybou Kas-
pického moře. Ázerbájdžánská kuchyně 
zná přípravu asi pěti druhů jeseterů, 
které se liší kvalitou masa i kaviáru. Nej-
lepší kaviár je z jesetera, který se nazývá 
beluga a je jedním z největších druhů 
v Kaspickém moři. Jeseter se většinou 
podává dušený spolu s granátovými ja-
blky, cibulí a česnekem. Ryby a zelenina 
jsou v ázerbájdžánské kuchyni 
typickým letním jídlem. 
Zimním jídlem je pak po-
lévka připravovaná jako 
silný jehněčí vývar.  Další-
mi národními jídly je pilaf. 

Pro milovníky dobrého jídla bude ázerbájdžánská restaurace letecky dovážet dvakrát týdně 
čerstvé originální potraviny přímo z Baku.

Jedná se o dušenou rýži v kořeněném 
bujónu se zeleninou nebo ovocem. 

Stolování Ázerbájdžánců není na 
rozdíl od evropských kultur uspěchané. 
Stolování začíná aperitivem a tím není 
alkohol, ale čaj, druhý chod je pak polév-
ka a ta pouze v zimním období. V letním 
období následují převážně ryby nebo 
jehněčí. Vše je doplněné dušenou zeleni-
nou nebo ovocem. Na závěr se opět pije 
čaj a podává se dezert, který je sladší než 
evropské cukroví. Obsahuje velké množ-
ství vlašských ořechů a medu.

Filozofie majitelů restaurace je při-
pravit pro návštěvníky veškerý servis a to 
především v kvalitě potravin při přípravě 

jídla. „Za tímto účelem jsme se rozhodli 
většinu produktů přepravovat přímou lin-
kou Baku-Praha a to dvakrát týdně. Další 
zárukou kvality je vždy čerstvá zelenina 
a v podstatě i všechny potravinové pro-
dukty. V naší kuchyni nenajde návštěvník 
žádné konzervované ani mražené potravi-
ny,“ říká jeden z majitelů restaurace Yusif 
Farajov.   

První ázerbájdžánská restaurace je 
připravena hostit návštěvníky 

od 1. srpna 2011 na adre-
se ulice Lidická č. 2, 
Praha 5.

Iva Ruskovská,
foto M. Přerost

Jedna z majitelek Fargana Shukurlu (vlevo) 
a velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v ČR 
Tahir Taghizadeh
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