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Veřejné otazníkyVeřejné otazníkyVeřejné otazníkyVeřejné otazníky    
Přijďte řešit aktuální témata sPřijďte řešit aktuální témata sPřijďte řešit aktuální témata sPřijďte řešit aktuální témata s    Úřadem MČÚřadem MČÚřadem MČÚřadem MČ    
První akcí je Veřejné fórum aneb Váš názor = podnět = řešeníPrvní akcí je Veřejné fórum aneb Váš názor = podnět = řešeníPrvní akcí je Veřejné fórum aneb Váš názor = podnět = řešeníPrvní akcí je Veřejné fórum aneb Váš názor = podnět = řešení    

15.4. od 18 hodin v Polyfunkčním domě. Dozvíte se, jak se řeší 
podněty sdělené občany na Veřejném fóru v lednu 2012. Rádi 

diskutujete nebo nasloucháte zajímavým nápadům? Těšíme se  
právě na Vás. 
Další zajímavou aktivitou Úřadu MČ je projednávání Koncepce Další zajímavou aktivitou Úřadu MČ je projednávání Koncepce Další zajímavou aktivitou Úřadu MČ je projednávání Koncepce Další zajímavou aktivitou Úřadu MČ je projednávání Koncepce 
školstškolstškolstškolství ví ví ví dne 29.4. od 18 hodin v Polyfunkčním domě. Pracovní 

skupina složená ze zástupců základní školy, mateřské školy, Komise 

vzdělávání a výchovy, Úřadu MČ Praha 21 a vedení MČ Vás zve na 
představení školské koncepce do roku 2019. Diskutovali jsme nad 
návrhy, uvedenými v koncepci, s pedagogy mateřských škol 
a základní školy. Nyní chceme zjistit náměty od občanů. 

Úplný seznam veřejných projednání čtěte v kalendáriu. Informace 
také můžete získat elektronicky… 

Iva Hájková, OŠKMA 21Iva Hájková, OŠKMA 21Iva Hájková, OŠKMA 21Iva Hájková, OŠKMA 21    



 
 

 
 
 
 
 
 

Zprávy z o.s. NEPOSEDA 



 

 
 
 

Pozvánky na akce SPCCH 

 
 

 

 

 

 

Pokračujeme i v roce 2013 

        „trénování paměti s Libuškou“ 
 

Každé druhé pondělí v měsíci od 15ti hodin 
(15. 4., 13. 5. a 17. 6.) 

v budově MÚ 
 

vezměte si papír a tužku na praktická cvičení. 
Srdečně zveme všechny zájemce. 



 

 

 

Na 1. dubnový čtvrtek,  tj. 4. 4.2013 
 

zve Svaz postižených civilizačními chorobami  
v Újezdě nad Lesy 

 
na přednášku spojenou s besedou 

 
na téma : „10 prvních dam republiky“ . 

 
 

Přivítáme mezi námi přednášející  
paní PhDr. Alenu Karkulovou 

 
Přijďte ve 13.30 hodin do zasedací místnosti MÚ. 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě n/L 

 
zve své členy 

do Divadla na Fidlovačce 
ve čtvrtek 18. 4.2013 v 19.30 hodin 

navštívíme představení: 
„Hotel mezi dvěma světy“ 

 
Cena vstupenky Kč 200,- 

 
Společný autobus pojede v 18.00 hodin 

z Rohožníku 
 

Zájemci oslovte své důvěrnice 
 



 

 

 
 

     
 

BBAARRRRAANNDDOOVV  
HHooll llyywwoooodd  vvýýcchhoodduu  

 

je cílem dubnové vycházky, 
na kterou zve 

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v Újezdě n/L. 

 

Program vycházky:  
prohlídky ateliérů, procházka vilovou čtvrtí, 

Barrandovské terasy. 
 

Kdy :    ve čtvrtek 11. 4. 2013 v 10.30 hodin 
 

Kde :  
Barrandov – zastávka busu č.105 – Filmové ateliéry 
Doporučená doprava :  
bus č.250 z Rohožníku  - 8,57 hod., 
 metro B Černý most-výstup Smíchovské nádr., 
 bus č.105 ze Smíchovského nádr.  v 10.05 hod. 
-výstup Filmové ateliéry v 10.15 hod. 

 
Srdečně zveme všechny zájemce. 

 

 



Školní sportovní klub připravuje 

Pohár starosty , Běh za újezdskou 

sovou 

 
Zde naleznete propozice závodu 

 
 

   ŠSK Újezd n   ŠSK Újezd n   ŠSK Újezd n   ŠSK Újezd nad Lesy ad Lesy ad Lesy ad Lesy ---- oddíl lehké  oddíl lehké  oddíl lehké  oddíl lehké 
atletiky ve spolupráci atletiky ve spolupráci atletiky ve spolupráci atletiky ve spolupráci     

   

s Městskou částí Prahy 21s Městskou částí Prahy 21s Městskou částí Prahy 21s Městskou částí Prahy 21           

         pořádá 8. ročník          pořádá 8. ročník          pořádá 8. ročník          pořádá 8. ročník 
lesního běhulesního běhulesního běhulesního běhu    

          

BĚH O POHÁR BĚH O POHÁR BĚH O POHÁR BĚH O POHÁR 
STAROSTY anebSTAROSTY anebSTAROSTY anebSTAROSTY aneb    

          

           BĚH ZA            BĚH ZA            BĚH ZA            BĚH ZA 
ÚJEZDSKOU SOVOUÚJEZDSKOU SOVOUÚJEZDSKOU SOVOUÚJEZDSKOU SOVOU    

          

                  

Datum: neděle 19. 5. 2013    
      

Místo: lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově   
      

Doprava: metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261   
 do Újezda nad Lesy, zastávka  Blatov,     
 autobus č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař   
 nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky cca 20 minut.   
 Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m ve směru jízdy autobusu, 
 u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud značeno cca 300 m ke 

startu. 
      

Přihlášky: na místě startu od 8:00 hod. a končí nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie. 
      

Startovné: 20,- Kč předžactvo a žactvo    
 40,- Kč  dorost a dospělí    
 30,- Kč při Běhu pro radost    

Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost. 
 je dovolen start závodníka pouze v jedné kategorii!   
      

Závody jsou zařazeny do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2013    
Běh pro radost -  je určen všem, kteří si chtějí přijít zazávodit, i kdyby to měl být jejich první závod.  

V hlavní kategorii mužů a žen bude vyhlášen nejrychlejší běžec (běžkyně) z Újezda nad Lesy   

      
Trat ě: lesní cesty, použití treter dovoleno    

      
Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od sponzorů závodu,  

 každý, kdo dokončí závod, obdrží dárek na památku.   
Občerstvení: po doběhu každý závodník obdrží zdarma drobné občerstvení.   

 v místě startu bude možné zakoupit další občerstvení.   
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.  



      
Kategorie:      
přípravka I - dívky 2006, 2007 300 m 9:00   
přípravka I - chlapci 2006, 2007 300 m 9:10   
přípravka II - dívky 2004, 2005 800 m 9:20   
přípravka II - chlapci 2004, 2005 800 m 9:30   
přípravka III  dívky 2002, 2003 800 m 9:40   
přípravka III  chlapci 2002, 2003 800 m 9:50   
berušky do 3 let 2010 a mladší 50 m 10:00   
broučci do 3 let 2010 a mladší 50 m 10:10   
berušky 4 - 5 let 2008, 2009 100 m 10:20   
broučci 4 - 5 let 2008, 2009 100 m 10:25   
Běh pro radost 18 - 100 let 800m 10:30   

vyhlášení I. bloku   10:40   
mladší žákyně 2000, 2001 800 m 11:00   
mladší žáci 2000, 2001 800 m 11:10   
starší žákyně 1998, 1999 1600 m 11:20   
starší žáci 1998, 1999 1600 m 11:20   

vyhlášení II. bloku   11:40   
dorostenci 1996, 1997 3300 m 12:00   
dorostenky 1996, 1997 3300 m 12:00   
ženy A  do 34 let 1995 - 1979 3300 m 12:00   
ženy B  35 - 44 let 1978 - 1969 3300 m 12:00   
ženy C  45 let a více 1968 a starší 3300 m 12:00   

      
muži A do 39 let včetně 1995 - 1974 5500 m 12:30   
muži B 40-49 let 1973 - 1964 5500 m 12:30   
muži C 50-59 let 1963 - 1954 5500 m 12:30   
Muži D  60 let a více 1953 a starší 5500 m 12:30   

vyhlášení III. bloku  po doběhnutí hlavního závodu   
      

info: Zuzana Olšanová mail:   Zuzana.Olsanova@cdt.cz, telefon 607148116   
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 

Golf dokáže pomáhat potřebným 

 
Újezd nad Lesy a Klánovice žily golfem už před mnoha desítkami 

let, myšleno sportovně i společensky. Klánovice patřily mezi 
 5 hřišť v Čechách, která nabízela podmínky pro tuto starobylou 

hru. I přesto je český golf „v plenkách“, neboť sportovní počátky 
golfu sahají do 16.století, kdy na území Skotska vnikaly první 
golfové společnosti gentlemanů … 
Klánovice žily golfem také v době velmi nedávné, bohužel v ne 

příliš dobrém světle pro golf … V jistém smyslu ale měly tyto 

události svůj přínos, a to pro vznik nového golfového společenství 
v našem regionu.  



V lednu roku 2012 byla založena Golfová společnost Újezd nad Lesy 
- Klánovice o.s. a od samého počátku měla jasný cíl: vracet golfu 
jeho historické sportovní a společenské hodnoty. Nejen ve vztahu 
k našemu regionu, i když také to je nelehký úkol, ale i všeobecně, 
mezi českou golfovou i negolfovou veřejností. GSUK je členem 
České golfové federace a sdružuje aktuálně 53 členy ve všech 
věkových kategoriích. Není to mnoho, ale i přesto má GSUK za sebou 

bohatou sportovní a společenskou činnost, kterou sportovně 
i společensky reprezentuje region Újezdu nad Lesy a Klánovic 
nejlépe, jak může.  
Nedílnou součástí klubovního života GSUK jsou charitativní 
projekty. V roce 2012 podpořili členové sdružení například Pestrou 
společnost, která připravuje asistenční a vodicí pejsky pro 
hendikepované spoluobčany. Jedna z akcí GSUK byla věnována 
zemětřesením postiženému severoitalskému městu Ferrara, které, 
k překvapení členů GSUK, zaslalo obratem osobní děkovný dopis 
starosty města! 
Sezóna GSUK 2013 přinese celkové finanční prostředky v řádu 
desítek tisíc korun. Kromě Pestré společnosti, také například 
Centru Paraple, Domovu pro seniory Sue Ryder a Dětskému domovu 

Radost. To dokazuje, že v golfu opravdu jde o „velké peníze“, jenže 

v případě GSUK to je jaksi jiným směrem. Golf, pokud jsou hole ve 
„správných rukách“, může pomáhat potřebným. 

Členská základna je tvořena samozřejmě především občany obcí 

Újezd nad Lesy a Klánovice, ale také Koloděj, Květnice, Dubče nebo 

Zelenče, tedy „našeho regionu“. Věkový průměr je kolem 50 let, ale 

mezi členy GSUK nejdete také „náctileté juniory“ nebo členy starší 
70ti let. To jen dokazuje, že golf je opravdu sportem pro všechny 

generace. 

GSUK je sdružení otevřené každému, kdo uznává hodnoty jako fair-

play, smysl pro pravidla hry a není mu lhostejný osud potřebných. 
Pokud se o Golfové společnosti Újezd nad Lesy – Klánovice chcete 

dozvědět více, hledejte na stránkách www.gsuk.cz. 

 

Aleš Machalíček, Bc. 
Prezident GSUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadace Proměny nabízí možnost 

financování zahradních úprav pro 
mateřské školy 



 
 

 

          
 
 
 
 

Zprávy z KC Nová Beseda Klánovice 



KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz 

                   PROGRAM duben 2013  

Výstava m ěsíce - Výstava fotografií potrvá do konce dubna                       JANA JEZDÍNSKÁ   "Co jsem vid ěla..." 
 

SLAVÍME!  5.-7. 4. Přijďte s námi oslavit náš 1. rok v KC Nová Beseda. 
 
Kino 4. 4. čtvrtek, 19:30                                                                                  BÍDNÍCI        
Hudební adaptace románu Victora Huga. UK/2012/drama, muzikál/157 min/přístupný od 12 let/české titulky  
 

Divadlo 5. 4. pátek, 20:00                                              KLÁNOVICKÝ SVA ŘÁK 
Hudebně-zábavný dýchánek aneb rok s děvčaty Nadosah. 
 
Kino  6. 4. sobota, 16:00                                                                                  ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 
Animovaná pohádková komedie se odehrává v dobách vlády Rudolfa II. ČR/2012/rodinný, komedie/90 min  
 
Koncert 6. 4. sobota, 20:00                                                                           DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE   
 
Divadlo pro d ěti 7. 4. ned ěle, 16:00 a 8. 4. pond ělí, 9:00 a 10:30         POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ    
Na obyčejném vlakovém nádraží se dějí naprosto záhadné věci. Začalo zde totiž strašit.  
 
Koncert 8. 4. pond ělí, 19:30 KAŽDÉ PRVNÍ POND ĚLÍ v m ěsíci                                BLUES JAM SESSION 
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.  
 
Kino  11. 4. čtvrtek, 19:30                                                                      BABOVŘESKY      
Úsměvná komedie ze života současné jihočeské vesnice. ČR/2013/komedie/133 min/přístupný od 12 let  
 
Tvořivé dílny 14. 4. ned ěle, 14:00-17:00                                                                                       PLETENÍ Z PAPÍRU  
Pletení košíčků z papírových ruliček, které následně obarvíme mořidlem a nalakujeme. Lektorka:   A. Janotová  
 
Kino 14. 4. ned ěle, 16:00                    SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK  
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Šp/2011/animovaný, komedie/90 min/český dabing  
 

Kino 15. 4. pond ělí, 19:30                                                             TERAPIE LÁSKOU 
Pat prošel krizí, během níž přišel o všechno. USA/2012/komedie, drama/122 min/přístupný od 15 let/české titulky  
 
Kino 18. 4. čtvrtek, 19:30                                                                                      ARGO                     
Dramatický thriller popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů. USA/2012/dramar/120 min /české titulky 
 
Koncert 19. 4. pátek, 19.30                                               Štěpán Rak & David Wurczel – KYTAROVÝ KONCERT  
 
Akce 20. 4. sobota, 16:00                                                            JARNÍ DÁMSKÁ BURZ A OBLEČENÍ 
Jistě se ve Vašem šatníku najdou kousky, které u Vás již nenajdou uplatnění a někomu udělají radost.  
 
Tvořivé dílny 21. 4. ned ěle, 14:00-17:00                                                                                 KRASOHLEDÍ DÍLNA                                                      
Přijďte si zatvořit a odpočinout, popovídat si, inspirovat se; zjistit, jak krasohled funguje. Lektorka: J. Kelíšková  
 
Kino  21. 4. neděle, 16:00                                                                                                                       CROODSOVI                   
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodinky. USA/2013/rodinný, dobrodružný/90 min  
 
Kino 25. 4. čtvrtek, 19:30                                                                                LINCOLN  
Období posledních čtyř měsíců života Abrahama Lincolna. USA/2012/ drama/150 min/přístupný od 12/české titulky  
 
Tvořivé dílny 28. 4. ned ěle, 14:00-16:30                                                           INTUITIVNÍ MALBA (suchý pastel)  
Další setkání nad INTUITIVNÍ MALBOU inspirovanou výkladem terapeutických karet. Lektorka:  R. Kudrnová  
 

Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ POND ĚLÍ do konce června                                                 MODERNÍ YOYOVÁNÍ                                                                                         
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do konce června                                                FOOTSACK (hakisak ) 

 
Rezervace a informace:  www.kcnovabeseda.cz 

tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou), e-mail: info@kcnovabeseda.cz 
Změna programu je vyhrazena 

KAVÁRNA Nová Beseda  s dětským koutkem Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00  

So 14:00-22:00 a Ne 14:00-20:00  

  Děkujeme m ěstské části Praha-Klánovice za pomoc a finan ční podporu  
  koncert ů a divadelních p ředstavení pro d ěti i dosp ělé. 



 
 
 

 



 
 
 

Sběrem textilu pomáháme dětem 
 
 
Vážení občané,      
 
mnozí z vás již znají a využívají oranžové kontejnery projektu POTEX, určené ke sběru 
nepotřebného použitého textilu.  
Právě nyní, v období blížících se jarních úklidů, bychom Vám rádi připomněli, že naše 
kontejnery jsou umístěny i ve vaší městské části. Vy tak můžete dát svému nepotřebnému 
oblečení další smysl.  Ve společnosti POTEX s.r.o. se zaměřujeme na další využití veškerého 
dále použitelného textilu, který by jinak skončil ve směsném odpadu. Použitím našich 
kontejnerů tak nejen šetříte životní prostředí, ale zároveň podporujete vybrané charitativní 
projekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Za rok 2012 jste nám pomohli zachránit 
více než 1. 500 tun textilu a přispět tak k hezčímu dětství dětem v Praze a dokonce i Africe či 
na výcvik slepeckých a asistenčních psů. Více informací o podporovaných projektech 
a sběrných místech najdete na našich stránkách www.potex.cz.  
Kontaktovat nás můžete také na našem facebooku, e-mailu potex@potex.cz nebo telefonním 
čísle 739 495 757.  
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 

 
 

Anna Bezdomniková 
ředitelka POTEX s.r.o. 
 

 

POZVÁNKA NA BAMBIRIÁDU  

 
 

Jubilejní Bambiriáda se vrací do dětstvíJubilejní Bambiriáda se vrací do dětstvíJubilejní Bambiriáda se vrací do dětstvíJubilejní Bambiriáda se vrací do dětství    

„Dětství v proměnách času“ – pod tímto mottem se letos uskuteční 

Bambiriáda 2013Bambiriáda 2013Bambiriáda 2013Bambiriáda 2013. Patnáctý ročník jedinečné celorepublikové akce, 
pořádané Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), se tentokrát zabývá 

tématem dětství a navazuje na základní myšlenku Evropského roku 
občanů 2013. Bambiriádu bude možné opět navštívit odododod 23. do 26. 23. do 26. 23. do 26. 23. do 26. 
květnakvětnakvětnakvětna na „Kulaťáku“ v Praze 6. 



Hlavním cílem Bambiriády je prezentace celoroční, pravidelné 
činnosti rozmanitých dětských organizací a spolků. Bambiriáda 
nabízí ale především spoustu zábavy, her, soutěží a zajímavých 
představení. Aleš Sedláček, předseda ČRDM, vysvětluje: „Malí 
i větší návštěvníci Bambiriády si vyzkouší nejrůznější kratochvíle 
svých dědečků a babiček, mezi které patřilo cvrnkání kuliček, 
chůze na chůdách nebo skládání ježka v kleci. Prohlédnou si 
i hračky a školní pomůcky dávno zapomenuté.“ 
 
Návštěvníci se mohou těšit nejen na vyzkoušení si různých her 
a soutěží, ale i na vystoupení Kašpárka v rohlíku či na prezentaci 
Armády ČR, která s námi společně oslaví 15. výročí spolupráce. Té 
bude věnovaná i tematická fotografická výstava. Její slavnostní 
otevření se uskuteční 23. května v 10 hodin před budovou 
Generálního štábu Armády ČR. 
 
Nad letošní akcí převzal záštitu primátor hl. m. Prahy Bohuslav 
Svoboda, 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček a starostka Městské 
části Praha 6 Marie Kousalíková. 
 

Generálním partnerem Bambiriády 2013 je FLEXI životní pojištění 

od Pojišťovny České spořitelny. Na odvážlivce čeká obří bungee 
trampolína a pro všechny děti výroba pohádkových škrabošek 

spojená se soutěží o hodnotné ceny. 

 
Podrobnosti o přípravách a průběhu Bambiriády 2013 se lze dovídat 

z projektového webu www.bambiriada.czwww.bambiriada.czwww.bambiriada.czwww.bambiriada.cz. 

 
Kontakt: 
Česká rada dětí a mládeže, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 
Projektová manažerka: Blanka Lišková, e-mail: blanka.liskova@crdm.cz; tel: 777 891 787 



 
 
 
 

PožáryPožáryPožáryPožáry    

Jak se zachovat vJak se zachovat vJak se zachovat vJak se zachovat v    případě požárupřípadě požárupřípadě požárupřípadě požáru    

 
Požáry patří  z hlediska četnosti výskytu  mimořádných událostí 

ke každodenním jevům našeho života. Pražští hasiči řeší ročně cca 
2 500 požárů. Z hlediska příčin jejich vzniku jde o  technické 
závady, nedbalost, požáry úmyslně založené a požáry od 
komínových těles a topidel. V našem dnešním článku se zastavíme 
u druhé nejpočetnější skupiny požárů, a to požárů z nedbalosti, 
připomeneme si zásady  chování občanů v případě  požáru v bytě či 
v domě a dotkneme se také otázky únikových cest.  
 
Ze zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, že mezi konkrétní 
nejčastější příčiny vzniku požárů z nedbalosti patří nedodržování 
bezpečnostních pravidel při vaření, žehlení (zapnuté spotřebiče 

bez dozoru), kouření (usínání s cigaretou, vysypávání popelníků 
s doutnajícími nedopalky, doplňování paliva se zapálenou 

cigaretou aj.), proudové přetížení prodlužovacího kabelu (součet 

příkonu všech připojených spotřebičů přesahuje povolený limit 

uvedený na prodlužovacím kabelu), hořící svíčky ponechané bez 

dozoru (adventní věnce, vánoční stromky, dekorativní a vonné 
svíčky), sušení prádla na topidlech. Také aktivity dětí bez dozoru 

dospělých   končí často vznikem požáru. Přesto, že zákon č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně výslovně zakazuje vypalování porostů, jde 

o stále se opakující jev. Připomeňme si v této souvislosti jednu ze 

základních povinností, které zmíněný zákon občanům ukládá: 
„Fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku 
požáru, zejména při používání tepelných elektrických, plynových 
a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých 
nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo 
s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení“.  
 Z uvedeného vyplývá, že o naplnění této  kapitoly požárů 

rozhoduje pouze naše zodpovědné příp. nezodpovědné chování.  
 
A jak se zachovat vA jak se zachovat vA jak se zachovat vA jak se zachovat v    případě, že kpřípadě, že kpřípadě, že kpřípadě, že k    požáru opravdu dojde?požáru opravdu dojde?požáru opravdu dojde?požáru opravdu dojde?    

� neprodleně volejte lvolejte lvolejte lvolejte linku 150 nebo 112inku 150 nebo 112inku 150 nebo 112inku 150 nebo 112 
� snažte se varovat spolubydlící a sousedyvarovat spolubydlící a sousedyvarovat spolubydlící a sousedyvarovat spolubydlící a sousedy voláním „hoří“, 

boucháním na zeď nebo ústřední topení 

� zavřetezavřetezavřetezavřete v bytě či domě hlavní přívod plynu a elektřinypřívod plynu a elektřinypřívod plynu a elektřinypřívod plynu a elektřiny 
    
V situaci, kdy máme možnost hořící objekt včas opustit, využijeme 

únikové cesty. 

Zde připomínáme   právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 

povinnost zřetelně označit na únikových cestách  únikové východy, 



evakuační výtahy a směry úniku osob. Aby nebyla omezena nebo 

ohrožena evakuace nebo záchranné práce, musí být únikové cesty 

a komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou jejich 

součástí, trvale volně průchodné.  

 
Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:    
� chraňte si dýchací orgánychraňte si dýchací orgánychraňte si dýchací orgánychraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhčenou látkou (kapesník, 

ručník, šátek, šála, jiný kus oděvu apod.) 
� držte se při zemidržte se při zemidržte se při zemidržte se při zemi (pohyb v pokleku na kolenou) – kouř stoupá 

vzhůru 
� pohybujte se podél zdípohybujte se podél zdípohybujte se podél zdípohybujte se podél zdí (zeď vás vždy dovede ke dveřím či oknu) 
� neotvírejte dveře neotvírejte dveře neotvírejte dveře neotvírejte dveře od místnosti, ve které se nacházíte, jsoujsoujsoujsou----li li li li 

klika nebo samotné dveře na dotek horké, klika nebo samotné dveře na dotek horké, klika nebo samotné dveře na dotek horké, klika nebo samotné dveře na dotek horké, a práh dveří se snažte 
utěsnit nejlépe mokrou látkou (dekou, prostěradlem, oblečením 
apod.) nebo lepicí páskou  

� je-li to možné, upozorněte na sebe voláním „hoří“ voláním „hoří“ voláním „hoří“ voláním „hoří“ 
uuuu    pootevřeného oknapootevřeného oknapootevřeného oknapootevřeného okna, a to i v případě, že jste již volali hasiče; 
do okna vyvěste prostěradlovyvěste prostěradlovyvěste prostěradlovyvěste prostěradlo, ručník nebo část oděvu, které na 
vás budou hasiče upozorňovat i v situaci, kdy jste ztratili hlas 

nebo vědomí 

� v žádném případě se neschovávejte do skříní nebo pod postelse neschovávejte do skříní nebo pod postelse neschovávejte do skříní nebo pod postelse neschovávejte do skříní nebo pod postel, 
hasiči by vás nemuseli nalézt 

 
Také jste se mnohokrát v životě domnívali, že příběh, který jste 

shlédli či vyslechli, se vás netýká, a přece vás život  přesvědčil 

o opaku? V případě požáru tomu nemusí být jinak, a proto 

nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným. 

por. PaedDr. Luďka Palzerová 

kpt. Ing. Václav Kresta 

 

 

PROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCHPROGRAM VLASTIVĚDNÝCH    
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7. ne. ZA HISTORIÍ ZBRASLAVI.  Vycházka nás zavede ke zbraslavskému 
zámku, kostelu sv. Jakuba Staršího, vile Vladislava Vančury a kostelu sv. Havla. 
Pěší trasa cca 6 km.Začátek akce cca v 10:10 na zastávce aut. č. 129, 241, 255, 
314, 318 „Zbraslavské náměstí“ (aut. jedou: č. 129 ze zastávky „Smíchovské 
nádraží“ v 9:51; č. 241 ze zastávky „Lihovar“ v 9:38). Cena 100/70 Kč (%) . 
Ing. Bohumil Kocourek 
 



9. út. NOVÁ ARCHITEKTURA V ASANOVANÉM PROSTORU 
STARÉHO MĚSTA. V letošním roce uplyne 120 let od vydání asanačního 
zákona, který odstartoval výraznou proměnu mnohých částí staré Prahy. 
V Pařížské ulici a přilehlých ulicích vznikaly „středověké hrady“ i domy 
vskutku moderní, s racionálně řešenými fasádami, velkými okny a jemnou 
geometrickou dekorací průčelí. Při procházce si připomeneme historizující díla 
R. Klenky z Vlastimilu i modernistické budovy navržené A. Englem, 
O. Novotným, J. Plečnikem, B. Hübschmannem a J. Kotěrou. Začátek akce 
v 16:30 před budovou Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí. Cena 
100/70 Kč (%) . PhDr. Jarmila Škochová   
 
13. so. KOSTEL SV. KLIMENTA . Prohlídka kostela, který skrývá jeden 
z nejkrásnějších barokních interiérů v Praze a byl vystavěn A. M. Luragem 
a F. M. Kaňkou, sochařskou výzdobu zhotovil význačný barokní umělec M. B. 
Braun. Začátek akce v 15:00 před vstupem do Národní knihovny na nádvoří 
Klementina. Cena 100/70 Kč (%) . Alexandra Škrlandová 
 
14. ne. ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Areál Pražského hradu obklopují 
zahrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. Od té doby jsou 
neustále udržovány těmi nejlepšími zahradníky a zahradními architekty. Naše 
vycházka nás zavede do Královské zahrady, dále Jelením příkopem kolem 
potoka Brusnice přes zahradu Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu. 
Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Královské zahrady (ul. U Prašného 
mostu). Cena 100/70 Kč (%) . Pavla Lešovská 
 
20. so. ŠKRÉTOVY PAŠIJE V KOSTELE SV. MIKULÁŠE. Velikonoce 
sice již letos proběhly, ale vraťme se ještě k tomuto tématu s pomocí cyklu 
mimořádných maleb, které jsou umístěny na emporách barokního kostela sv. 
Mikuláše. Díky nedávno realizovanému výzkumu Škrétových děl tyto obrazy 
„promluvily“ a mohou nám povědět nejen o svém původním účelu, který byl 
zřejmě úzce vázán na jezuitské excercie a na činnost pohřebního bratrstva při 
tomto kostele, ale také o skryté symbolice těchto obrazů a jejich příběhu. 
Začátek akce v 10:00 před kostelem sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, 
Praha 1 – Malá Strana. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu 70 Kč. 
Markéta Gausová Zörnerová   
 
21. ne. ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY. Procházka Šáreckým údolím s pěší 
trasou cca 4, 5 km. Připomeneme si tuto lokalitu nejen jako dějiště známé 
pověsti, ale i jako místo osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou 
Džbán, kolem Čertova mlýna a lesního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. 
Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 5, 20, 26 „Divoká Šárka“. Cena 
100/70 Kč (%) . Pavla Lešovská 
 
24. st. JAN KOTĚRA A JEHO NÁSLEDOVNÍCI.  Právě v dubnu před 90 
lety zemřel uznávaný zakladatel české architektonické moderny Jan Kotěra, 
spolužák A. Loose i J. Plečnika z vídeňské Akademie. Vydejme se po stopách 
jeho projektů i děl jeho blízkých žáků  a spolupracovníků v centru Prahy. 
Zastavíme se u Kotěrovy první práce – Peterkova domu, před Mozartem 
v Jungmannově ulici a v závěru si připomeneme i jeho rozsáhlý universitní 



projekt, z něho byla posmrtně realizovaná jen právnická fakulta. Cestou budeme 
věnovat pozornost dílům jeho výrazných následovníků - palác Adria od 
P. Janáka, Dům U Černé matky boží J. Gočára a Štencův dům i tzv. učitelské 
domy od O. Novotného. Začátek akce v 16:30 u pomníku J. Jungmanna na 
Jungmannově náměstí. Cena 100/70 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová 
 
27. so. BITVA U TURSKA. Z Libčic nad Vltavou vystoupáme Chýnovským 
hájem na pole kolem Turska. Kronikář Kosmas nám zanechal nejstarší 
dochovaný popis vojenského střetnutí „na poli zvaném Tursko“ mezi Čechy 
a Lučany. Bitva je neodmyslitelnou součástí bájných českých dějin. Zastavíme 
se v místech udávaných kronikáři: na lokalitě U Křížku, na mohyle zvané ERS a 
  mohyly Krlyš. Potom ještě pár slov o obci Tursko odkud odjedeme 
v odpoledních hodinách autobusem. Pěší trasa cca 7 km. Začátek akce cca 
v 10:10 na železniční stanici „Libice n. Vltavou“ po příjezdu vlaku (jede 
z „Masarykova nádraží“ v 9:40; návrat do Prahy autobusem). Cena 100/70 Kč 
(%) . Ing. Bohumil Kocourek 
 
30. út. OŘECHOVKA. V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. 
století  vilová čtvrť podle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šenkýře.  V stylově 
jednotném zahradním městě připomínajícím skutečné holandské nebo anglické 
čtvrti, byly postaveny vily architekty zvučných jmen – od P. Janáka pro sochaře 
B. Kafku a malíře E. Fillu, od O. Novotného pro malíře V. Špálu, vlastní vily 
J. Vondráka a B. Hypšmana aj. Zastavíme se i u dalších objektů jako Výzkumný 
ústav cukrovarnický od Josefa Záruby-Pfeffermanna. Začátek akce v 17:00 na 
zastávce tram.č. 1, 2, 18 „Ořechovka“ (směr z centra). Cena 100/70 Kč (%) . 
PhDr. Jarmila Škochová   
 
 
 

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTIVLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTIVLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTIVLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI    
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6. so. ZA KARLEM ŠKRÉTOU, BAROKEM A POV ĚSTMI DO 
KOSTELA SV. MIKULÁŠE. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný 
dějepis“. Děti již poznaly osudy velkého umělce Karla Škréty. Proto vstoupíme 
do malostranského kostela sv. Mikuláše a podíváme se na baroko zblízka. 
Baroko je bohaté, barevné a tajemné. Na děti čeká pátrání po záhadách 
tajuplného oltáře, vyprávění o zázracích, ukrytých pokladech, odhalování iluzí  
i prohlídka obrazů, které Karel Škréta pro tento kostel vytvořil. Na děti čekají 
interaktivní hry, kvizy, pracovní list s kreativním domácím úkolem a pro toho, 
kdo ještě nemá,  pracovní sešitek na celý rok strávený se Zábavným dějepisem! 
S námi zjistíte, že dějiny nejsou žádná nuda! Vhodné pro děti od šesti let  
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 10:00 před 
kostelem sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, Praha 1, Malá Strana.  
Cena 100/70 Kč (%)  + vstupné do objektu 70/50 Kč. (průvodci PIS) 



 
28. ne. OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLI ČKÁM.  Akce pro děti.  
Zajímavé povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany spojené 
s návštěvou kostela Panny Marie Vítězné. Na děti čekají interaktivní hry, kvizy, 
pracovní list s kreativním domácím úkolem. Vhodné pro děti od šesti let  
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 40 
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00  
u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč (%) . 
(průvodci PIS)  
 
 
 

 
Vstupenky na vlastivědné vycházky je možno zakoupit v Praze 

v předprodeji v turistických informa čních centrech PIS  
ve Staroměstské radnici, v Rytířské ulici 31, ve vestibulu Hlavního nádraží, na Letišti Praha  

(terminál 2, tranzitní prostor) a v recepci PIS (Arbesovo nám. 4, pouze Po - Čt). 
 

On-line předprodej vycházek na http://eshop.praguewelcome.cz 
 
 

!!  PŘEDPRODEJ SE VYPLÁCÍ  !! 
Při zakoupení vstupenek v předprodeji druhá vstupenka na shodnou akci se slevou 50 %. 

Platí na akce označené symbolem (%)  při zakoupení vstupenek v předprodeji  
(platí i pro online předprodej). Sleva se vztahuje vždy na vstupenku nižší hodnoty. 

 
Předprodej na jednotlivé akce končí ve všední den v TIC v 18:00 předchozího dne  

a v případě víkendových akcí v pátek v 18:00,  
v e-shopu končí den před konáním akce. 

Nadále zůstává možnost dokoupit si vstupenky na místě konání akce. 
 

Vyprodané akce budou avizovány na www.praguewelcome.cz 
 

Vždy 25. dne v měsíci zahajujeme předprodej vstupenek na následující měsíc. 
 

 
 
 
Vycházky se konají, sejde-li se nejméně šest účastníků. Maximální počet je 70 účastníků 
ve skupině (není-li uvedeno jinak nebo neurčí-li pr ůvodce jinak). Přednost mají klienti 
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. 
Snížené vstupné je poskytováno dětem do věku 15 let, studentům do 26 let, seniorům 
(osoba starší 65 let), invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PIS 
a průvodcům PIS. 
Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce 
pořadatelem akce (Pražská informační služba)  je třeba uplatnit nárok na vrácení 
vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. 
Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu.  Případné aktuální 
změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz. 
 
 

 
 
 
 



Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz 
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese: vlastiveda@pis.cz 

Najdete nás na Arbesově náměstí 4, Praha 5 
v těchto dnech:  pondělí a středa  9:00 - 13:30, úterý a čtvrtek 12:30 - 17:00 hodin 

tel. 221 714 161, 221 714 714 
 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Příští program bude k dostání od 25. dubna 2013 v turistických informačních centrech PIS 
(viz níže), v sídle PIS (Arbesovo nám. 4,  Praha 5) a na všech pobočkách Městské knihovny 
v Praze. 
 
 

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH INFORMA ČNÍCH CENTER PIS 
(předprodejní místa vlastivědných vycházek) 

 
Turistické informa ční centrum Staroměstská radnice   denně 9:00 – 19:00 
(Staroměstské náměstí 1, Praha 1 – Staré Město) 
Turistické informa ční centrum Rytířská     po - pá 10:00 – 18:00 
(Rytířská 31, Praha 1 – Staré Město) 
Turistické informa ční centrum Letiště Praha    denně 8:00 – 20:00 
(Příletová hala, Terminál 2, Tranzitní prostor, Praha 6 – Ruzyně) 
Turistické informa ční centrum Malostranská mostecká věž  pro rekonstrukci 

uzavřeno 
Turistické informa ční centrum Hlavní nádraží (vestibul) po - so 10:00 – 18:00 
 
(aktuální informace na www.praguewelcome.cz nebo tel. 221 714 714) 
 
 
 
 

NOVINKY 
 
INFORMA ČNÍ MATERIÁL O PRAŽSKÉ P ŘÍRODĚ. V turistickém informačním centru 
PIS v Rytířské ulici č. 31, naproti Stavovskému divadlu, si můžete zdarma vyzvednout 
informační materiály o pražské přírodě vydané MHMP (zpracoval Odbor ochrany prostředí). 
Jedná se o tematické okruhy: Lesy a lesoparky v Praze, Přírodní parky Prahy a Naučné stezky 
v Praze. 
 

PRAŽSKÁ VLASTIV ĚDA 
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5,  

PSČ 150 00  
tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@pis.cz 

 
Napište nám na vlastiveda@pis.cz a měsíční program vycházek  

Vám budeme pravidelně zasílat  
na Vaši e-mailovou adresu.  

 
 

 
 

    



ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013ALBERT TRIATLON TOUR 2013    

 
Dovolte mi Vás informovat 

o 3. ročníku série dětských triatlonových závodů 
ALBERT TRIATLON TOUR 2013  

závodů určených všem dětem od 5 do 18 let. 
 

Tento projekt byl v roce 2012 oceněn cenou NEJLEPŠÍ CHARITATIVNÍ PROJEKT ROKU 2012. 
 
Cílem projektu je vzbudit v dětech vůli a chuť udělat něco pro svůj úspěch, přivést děti ke sportu, probudit 
v nich soutěživost, zdravé sebevědomí, motivovat je k výkonům a také je pobavit. Velmi důležitá je motivace 
osobním příběhem, který dětem přináší profesionální sportovec Tomáš Slavata, jenž má s nelehkým dětstvím 
vlastní zkušenost. „Rozhodl jsem se začít intenzivně pracovat s dětmi, které žijí v dost komplikovaném 
a bolavém světě, a ukázat jim cestu, jakou jsem se vydal,” vysvětluje Tomáš Slavata důvody, které ho vedly 
k realizaci projektu, a dodává: “Sport totiž může být hnacím motorem pro splnění velkých snů, a to nejen těch 
sportovních.” 
  
Program série Albert Triatlon Tour: 
••••  14. 5. 2013 Středočeský kraj a Praha - Galerie Butovice, Praha 5  

••••  16. 5. 2013 Vysočina - Třebíč 

••••  21. 5. 2013 Liberecký kraj - Jablonec nad Nisou - přehrada 

••••  23. 5. 2013 Královéhradecký kraj - Náchod, dopravní hřiště  

••••  28 5. 2013 Plzeňský kraj - Plzeň- Škodaland 

••••  4. 6. 2013 Pardubický kraj - Pardubice - Park Na Špici´ 

••••  5. 6. 2013 Jihočeský kraj - Tábor - Komora 

••••  6. 6. 2013 Olomoucký kraj - Olomouc 

••••  11. 6. 2013 Ústecký kraj - Děčín 

••••  13. 6. 2013 Jihomoravský kraj - Brno 

••••  18. 6. 2013 Moravskoslezský kraj - Krnov  

••••  20. 6. 2013 Zlínsky kraj - Zlín Park J.A. Komenského 

••••  Finále 8.9. 2013 - Praha, Galerie Butovice , Praha 5 
  

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.alberttriatlontour.cz, 
www.tomasslavata.cz  
 
 
Lucie Tůmová 
Nadační Fond Albert 
tel.: 736 787 945 
email: info@alberttriatlontour.cz 

 



 
 



 
 

Zprávy ze ZOO  Zprávy ze ZOO  Zprávy ze ZOO  Zprávy ze ZOO  Praha Praha Praha Praha     
 
 

Indonéská džungle opět otevřenaIndonéská džungle opět otevřenaIndonéská džungle opět otevřenaIndonéská džungle opět otevřena    
 
Po měsíční pauze se návštěvníkům opět otevírá Indonéská džungle. Největší lákadlo – samici 

orangutana Mawar s mládětem – však lze spatřit výjimečně. Návštěvníky žádáme o trpělivost 

a ohleduplnost. 

„Orangutaní mládě je nádherné, Indonéskou džungli na žádné ze svých výprav za zvířaty 

nevynechám,“ prozradila herečka Tereza Kostková, kterou jsme zastihli při procházce po zoo. 

Orangutaní samice Mawar porodila na počátku února první mládě orangutana v Praze po 42 
letech, chovatelé se rozhodli dopřát matce i mláděti naprostý klid. Nyní, když je zřejmé, že je 
Mawar zcela v klidu a pohyb lidí v okolí expozice ji neplaší, pavilon Indonéská džungle opět 
otevíráme veřejnosti. 
Mawar se však nadále po většinu času ukrývá v hnízdě vybudovaném pod kamennými 
oblouky v zadní části ostrova a spatřit ji s potomkem vyžaduje velké štěstí. Mawar stresuje 
především zvýšený hluk, v pavilonu je proto nutné chovat se tiše. 

 
 

 
Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha _TTT6720 – Tereza Kostková vyrazila do Indonéské džungle. 

    

    



Údolí slonů a Pavilon hrochů Údolí slonů a Pavilon hrochů Údolí slonů a Pavilon hrochů Údolí slonů a Pavilon hrochů 
otevřeno od 30. března 2013. otevřeno od 30. března 2013. otevřeno od 30. března 2013. otevřeno od 30. března 2013.     

Do horní části zoo přestěhovaly slonice Tamara a Janita. Osazenstvo nového Údolí slonů je 
tedy kompletní. 

 

Autorem přiloženého obrázku je Tomáš Adamec, Zoo Praha. 

Zakázanka už není zakázanáZakázanka už není zakázanáZakázanka už není zakázanáZakázanka už není zakázaná    
 

Desítky let uzavřená vyhlídková cesta Zakázanka se opět otevírá veřejnosti. Návštěvníci se 

mohou těšit na mimořádné výhledy, nové expozice i závod dvojic v běhu do vrchu. Slavnostní 

otevření Zakázanky proběhne už 16. března 2013. 

 „Stezku vystříleli do skalního masívu ženisté československé armády už ve 30. letech,“ říká 

ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „V posledních čtyřiceti letech byla bohužel uzavřená, ale 

nyní se z ní opět otevřou nádherné výhledy na spodní část zoo i na Prahu.“ 

Výhledy z pět set metrů dlouhé stezky ještě umocní visutá vyhlídka. Prostor zde dostaly také 

zcela nové expozice původních obyvatel skalního srázu a důležitou součástí Zakázanky je 

i geologická expozice přibližující zajímavé prostředí, kterým prochází.  

Náročnou rekonstrukci stezky spojenou s revitalizací skalního masivu, který protíná, se 

podařilo uskutečnit díky finanční pomoci fondu Evropské unie, část prostředků poskytlo také 

hlavní město Praha.  
 

 



 
Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

_TTT0155 – Zakázanka nabídne mimořádné výhledy i nové expozice.  

 
 

Pojmenujte první pražské slůněPojmenujte první pražské slůněPojmenujte první pražské slůněPojmenujte první pražské slůně    
Zoo Praha hledá jméno pro první slůně ve své historii. Křest sloní samičky proběhne v sobotu 
30. března během slavnostního otevření Údolí slonů. Již od tohoto okamžiku však lze pražské 
sloní stádo sledovat živě na internetu.  

První pražské slůně je samička. Jméno pro ni bude vybráno na základě návrhů, jež lze od 
tohoto okamžiku až do neděle 24. března do půlnoci vkládat na stránku 
www.tn.cz/pojmenujslune. Autor vybraného návrhu se stane členem Fanklubu Zoo Praha. 

Dnes také na adrese www.tn.cz/udolislonu začal internetový přímý přenos z  Údolí slonů, 
které otevřeme již v sobotu 30. března. Návštěvníci se mohou těšit na pohledy přímo do 
pavilonu i do venkovních výběhů. 

 

Právě díky kamerovému systému je možné sledovat život slůněte a jeho rodiny. Kamery jsou 
umístěny na mnoha místech pavilonu tak, aby vám neuniklo seznamování slůněte s „tetami“ 
Gulab, Tamarou či Janitou, jeho divoké honičky se sestrou Tonyou, láskyplná péče matky 
Donny nebo první vycházka do venkovního výběhu. 



Foto:  

_TTT8622 – Pojmenujte první pražské slůně! Foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha 

Pravidla zasílání návrhů 

Zasílat návrhy na jméno pro sloní samičku můžete až do 24. března 2013 do půlnoci. 
Hlasování probíhá na www.tn.cz/pojmenujslune. Návrhy může zasílat kdokoli, kdo v den 
ukončení soutěže dosáhne věku 18 let. 

Každý soutěžní návrh musí obsahovat celé jméno jediného autora návrhu, vyplněna musí 
být všechna pole formuláře. Hlasování je možné zúčastnit se pouze jednou, každý tedy může 
zaslat pouze jeden návrh, v případě zaslání více návrhů budou všechny kromě prvního 
vyřazeny. Pokud obdržíme dva stejné návrhy od různých autorů, vítězem se stane ten, kdo 
jméno navrhl jako první.  

Jméno pro slůně musí obsahovat alespoň dvě písmena. 

Autor vítězného návrhu se stane členem Fanklubu Zoo Praha. 

 

Závěrečný fejeton pro ty, kteří 

dočetli až sem 

 

Kočičky šly do světa 
 
Asi jste poslední, kdo ještě neslyšel story o kočičkách jak šly do Asi jste poslední, kdo ještě neslyšel story o kočičkách jak šly do Asi jste poslední, kdo ještě neslyšel story o kočičkách jak šly do Asi jste poslední, kdo ještě neslyšel story o kočičkách jak šly do 
světa. Tak tedy: světa. Tak tedy: světa. Tak tedy: světa. Tak tedy:     



Bětčina kamarádka Anička chodí a skoro také bydlí s Adamem. 
´Skoro bydlí´ znamená, že Anička většinu času je, jí, spí, má své 
věci a mucánkuje se s Adamen v nóbl chromovo-skleněném 
několikapatrovém domě Adamova táty s hudbou na přání 
a samostatným výtahem v každém poschodí. Když je pěkně, sedí 
spolu na terase a vyhlížejí do krásně udržované zahrady s bazénem. 
Anička s Adamem nedávno hlídali komusi kočku. A shodli že, že 

kočky jim dělají moc dobře a že by bylo fajn mít kočku. A protože 
se kvapem blížily Adamovy narozeniny, rozhodla se Anička, že mu 
pořídí kotě. 
Ale neměla to být jen tak nějaká nějaká obyčejná micina. Volba 
padla na ušlechtilou britskou modrou kočku se zlatýma očima. Kotě 
s průkazem původu stojí sedm tisíc korun a kotě bez papírů tři až 
čtyři. Anička na netu vyhledala paní, co zrovinka měla k mání 
odrostlé kotě. Protože šlo o překvapení, dohodla se s Bětkou, že 
spolu pro to koťátko zajedou a tajně ho přivezou do Prahy, aby 
Adam měl překvapení. 
Bětka doma hlásila, že s Aničkou jedou do Příbrami a sraz mají na 
Černém Mostě. Nakonec se ukázalo, že sraz měly dobře, protože jely 
do Poděbrad. Kdyby zůstalo u téhle malé záměny měst, začínajících 

na P, ještě by to bylo v onom mrazivém sobotním odpoledni fajn. Ale 

nebylo! 
Holky přijely do Poděbrad, kde měly sraz s paní na zastávce 

autobusu. Čekaly, že je odvede domů, aby viděly, jak ty kočky chová. 

Ale ouha! Paní na zastávce oznámila, že kočičku má u sebe a že ji 

hned dá do auta, aby v té zimě nenastydla. „A tak klidně“, „Jé, ta je 

roztomilá“, „Podívej, jak se ke mně přitiskla“ …Mezi řečí paní 
oznámila, že když holky chtějí tu kočičku jen jako domácího 

mazlíka, tak jí ty papíry ani nenechala dělat. „Chovat stejně 

nebudete, že jo, děvčata.“ Ukázala pár fotek rodičů té kočičky 

a předložila jejich rodné listy, aby bylo jasné, že kóča má ten 
správný původ. Po chvíli hovoru o tom či onom, čím kočku krmit 

a jak jí nepouštět ven z domu si vzala sedm tisíc, rozloučila se 

a zmizela. 

V tu chvíli se holkám zřejmě znovu vyjasnilo a začalo jim leccos 
být divné. A tak Bety volá domů a ověřuje si, jak že to má být při 
koupi kočky. Když znovu slyší, že  kočka za sedm MÁ PAPÍRY a kočka 
BEZ PAPÍRŮ má být za tři tisíce a kouká na kočku v autě, která 

nemá ani papíry, ani očkovací průkaz a ani Anička nemá kupní 

smlouvu, natož aby věděly něco o paní chovatelce, v tu chvíli je 
jasné, že je problém, Houstone. A co teď? První pokus byl znovu 
zavolat paní, že ještě něco chtějí dořešit. „Jasně, není problém, 
jsem tady u známých, za chvilku tam za vámi, děvčata, přijdu.“ Ale 

nepřišla za chvilku, ani za hodinu. Tou dobou už holky po další 
konzultaci s Houstonem sedí na Policii a sepisují protokol 

o trestném činu (protože sedm tisíc!) podvodu. Policie ví, o co jde. 
Strážmistr prohlíží záznamy městských kamer a spokojeně brouká, 
že paní věděla, kam si má, zády ke kameře a v čepici s kšiltem, 
stoupnout a kudy má odejít, aby kamera ani nezaostřila. Dále 

strážmistr zjišťuje, že ani adresa vanilka35zavináčemail.cz 
k nikomu konkrétnímu nevede a simka na telefon byla, překvapivě, 



ta za 50 Kč z trafiky. „No jo, holky, to jste naletěly. Ale nebojte, 
budeme to vyšetřovat. Ať vás to tak nemrzí, sedm tisíc korun zas 
není tak moc, to jsou lidi, co takhle koupí na parkovišti auto za 
čtvrt milionu a pak se nestačí divit, že je kradené, doklady 
falšované a tak dále. No, děvenky, do týdne vám přijde vyrozumění 
a je možné, že vás ještě budeme volat k doplnění spisu. Vemte si tu 
kočku a dejte na sebe cestou pozor. Mrzne, fouká a sněží, tak ať 

dojedete v pořádku.“ A tak ty tři kočičky sedí v autě a jedou nocí 
do Prahy. Britka ale nějak špatně dýchá a frká. „Asi nastydla“, 
myslí si holky. Ale nějak se jim to nezdá a tak znovu konzultace po 
telefonu. „Holky, když se vám kočka zdá divná, jeďte s ní 
k veťákovi. Aspoň také budete mít pro tu Policii nějaký doklad 
o tom, v jakém stavu byla ta kočka, když jste si jí koupily, jestli 
tedy tu paní ještě někdy někdo vypátrá.“ A tak nastala další etapa 
toho dne – hledání non stop veterinární ošetřovny. S pomocí 
navigace po telefonu, na druhý pokus byl nalezen pan veterinář. 
Borec s opravdovým zájmem o všechny tři kočičky. Ty lidské 
posadil do křesla a posílal za nimi informace o tom, co zjistil u té 
čtyřnohé. Ta nejlepší zpráva byla, že je opravdu britská modrá. „To 
byste koukaly, slečinky, přijdou sem lidi, že koupili značkové 

čistokrevné štěně za desítky tisíc. A nejen, že papíry jsou 

falšované, ale pes je obyčejný vořech. Já už tady toho zažil!“ 
A holky tedy koukaly! Britka měla blechy („To je v chovech 

normální, dámy.“), byla začervená a v uších měla něco jako svrab 

nebo plíseň, nebo obojí. Ošetření stálo 1200 Kč a to jim chlapík 

odpustil noční přirážku, ale ten speciální šampon na uši, ampuli 

proti parazitům atd., to jim napočítal musel. Ještě přidal sdělení, 
že nemají odrostlé kotě, ale kočce je určitě rok a víc, má už druhé 

zuby a ještě musí přijít na přeočkování. „V autě ji musíte mít 

v přepravce, kdyby vás chytli strážníci, měly byste problém. Tak já 

vám půjčím naší a v pátek mi jí vrátíte. Tak se o ni hezky starejte 
a nezapomeňte ji obden vykoupat v tom šamponu.“ Bětce bylo Aničky 

líto, že zaplatila těch sedm tisíc a tak zaplatila za ošetření, 

poděkovaly a jely domů. Anička se na kočku nemohla ani podívat. 

Vždycky, když ji spatřila, uvědomila si, jak byla hloupá a naletěla. 
Navíc kočka nebyla kotě, měla červy, plísně a takové věci, prostě 
to bylo celé jinak, než si představovala. Kočku už vůbec nechtěla. 
Adam kočku přijal vlídně, staral se, obden jí s Bětkou koupali, až se 

zabavila toho ušního prevíta. Ale pořád sípala. Navíc Anička 

musela do nemocnice na nějakou menší operaci a Adam jel na hory. 
O Britku se začal starat Adamův táta. Vzal jí i na to očkování. Tam 
se dozvěděl, že má asi zápal plic. Koupil kočce antibiotika za 
několik stovek a několikrát denně s ní sváděl souboj, jestli je 

spolkne, nebo ne. A mezitím Bety hledala kóče nový domov. Skoro už 
to vpadalo, že se jí ujme Filip s mámou, ale poslední vyšetření 

u veťáka prokázalo, že kočka už asi nikdy nebude normálně dýchat, 
je jí podle rentgenu asi tak pět let a bojuje každým nádechem 
o život. Proto je taková apatická, malá a má mizernou srst. 
Doživotně bude muset brát nějaké léky, aby přežila. 

Anička s Adamem se rozhlíží po novém kotěti. Bety s Filipem se 
rozhlíží po kotěti pro Filipovu mámu. Adamův táta se zlepšuje 



v podávání léků Britce a tvrdí, že u něj zůstat nemůže. Veťáci pilně 
prodávají léky a Policie vyšetřuje. Holky už můžou do světa, 
všichni dostali za Aniččiných sedm tisíc neocenitelné životní 
školení. To be continued… 
 
Poučení? Nikdy nekupujte nic „na ulici“. Zvířata jsou byznys, pozor 
na to! Při nákupu čehokoliv – i zvířete – to chce smlouvu. Nikdy, ale 

opravdu nikdy nikomu nedávejte zvíře, když si ho sám nevybere. 
Další ponaučení si v té story vybere každý sám. Například Houstonu 
připadá, že to té zpovykané káče tak trochu patří. 
          

LuCerna 
 

ElektroniElektroniElektroniElektronická verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčník    
- Obsahuje úplné příspěvky, které byly pro účely tištěné verze  
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