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Další pozvánkyV pá a so 1. a 2. června 2007,vždy od 10 do 17 hodin se konáVíkend pro děti v Ekotechnickém muzeu, Papírenská 6, Praha 6Pro děti z Klubu vodních strážců je vstup zdar-ma, pro rodiny s dětmi poloviční vstupné,zaměstnanci PVK zdarma.Jak se tam dostanete?Autobusem MHD č.131 ze stanice metra Hradčanská (trasa A) do zastávky Nádraží Bubeneč. Poté pěšky viaduktem pod trať do Papírenské ulice 6
Zvláštní akce v Ekotechnickém muzeuParou proti ohni – so 15. září od 10 do 17 hod.Zamykání kanálů 2007 – so 27. října od 10 do 23 hod.

1. června 2007 se uskuteční MDD také na Sta-roměstském náměstí v Praze. Pro děti nebu-dou chybět soutěže, dopravní hřiště, skáka-cí hrad, historický šerm, kouzelníci a mnoho dalších zajímavostí.

Milé děti,
jistě většina z vás ví, co je ekologie. Je to věda, která zkoumá vztahy 
mezi organizmy a životním prostředím, obvykle se tímto slovem 
myslí ochrana životního prostředí. 

Mluvit a psát o ekologii je nutné, ale mnohem důležitější je pro 
ni něco praktického udělat. Proto vám vysvětlujeme, jak pečovat 
o naši planetu. 

Máme pro vás také úkol zjistit denní spotřebu vody 
v litrech na osobu. Poraďte se s rodiči, určitě vám rá-
di pomohou. Voda je totiž nenahraditelná tekutina 
a musí se s ní šetřit. O tom, jakým způsobem se dá 
s vodou šetřit, se dozvíte zase příště.

Tentokrát jsme pro vás připravili vedle informací také 
drobný dárek – záložku do knihy v podobě věže. Věří-
me, že knihy čtete a že se vám bude hodit.

Přejeme vám hodně úspěchů ve škole, příjemně proži-
té prázdniny a hodně zážitků. Ale před prázdninami se 
ještě s některými z vás uvidíme v ZOO Praha, kam vás zveme.

redakce

Pozvánka
do ZOO Praha, 9. 6. 2007

Klub vodních strážců pořádá setkání v ZOO Praha. Každé dítě zaměstnance Veolia Vo-
da nebo člen klubu vodních strážců dostane zdarma vstupenku. Ke každé dětské vstu-
pence lze získat 1 vstupenku pro dospělé. Vstupenky je možné předat před termínem 
nebo vyzvednout na informačním centru u hlavního vchodu.

Prohlídka ZOO bude samostatná.
V 16.00 hod. se na stanovišti vyznačeném na mapce uskuteční přednáška průvodce 
ZOO o zvířátku, které si děti budou moci pohladit.
Od 14.00 do 16.30 hod. bude přihlášeným dětem na stanovišti předáváno občerstve-
ní a za vyplněný kvíz či pracovní list obdrží dárek.

Jak se do ZOO dostanete?
Autobusem č. 112 z nádraží Holešovice (stanice metra C).
Tramvají č. 14 a 17 do stanice Trojská, pak bus č. 112.

Svoji účast potvrďte na tel.: 267 194 278 nebo e-mailu: jitka.fialova@pvk.cz

Nenechte si ujít 

10.00 Setkání u velkých papoušků

11.00 Krmení tučňáků

11.15 Setkání u voliéry dravců

11.30 Krmení prasátek pekari, 
setkání ve Vodním světě

12.00 Poznejte velbloudy a psouny

13.00 Krmení vyder

13.30 Cvičení s lachtany
            Představujeme naše žirafy
            Setkání s dravci z naší přírody

14.00 Krmení koní Převalského
    Představujeme
    kočkovité šelmy

14.45 Cvičení nebo koupání  
    slonů

15.00 Jak žijí naši vlci

15.30 Setkání u lemurů kata

16.00 Setkání u hrochů

16.30 Setkání u antilop
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Děti z Klubu vodních strážců a děti zaměstnanců Veolia 
Voda se sešli 22. října 2006 ve sportovní hale Motorlet na 
sportovních hrách. Soutěžili v osmi disciplínách:

  hod na basketbalový koš, pro menší hod do koše
  hod na přesnost
  šipky
  kop na branku
  přenášení ping pongového míčku
  počet výskoků za 30 s
  sedy-lehy za 30 s
  přeskoky přes překážku

Byly vytvořeny 4 kategorie podle věku. Děti, které ve své ka-
tegorii zvítězily, tentokrát dostaly vedle cen i medaile a ví-
tězství s potleskem si vychutnaly na stupních vítězů.
Všichni si také mohli po skončení soutěží zaplavat v bazé-
nu a pro odvážné byli připraveni potápěči, aby je seznámili 
se základy potápění.

Sportovní hry v hale Motorlet»

Společnost Veolia Voda každoročně pořádá mezinárodní soutěže pro děti. Letošní soutěž měla 
název Masky kolem světa a děti měly za úkol ztvárnit vztah člověka a přírody, namalovat masku 
planety Země a napsat k tomu příběh. V České republice 
letos soutěžilo na 4500 dětí z 226 tříd v Praze, 

Plzni, Českých Budějovicích, Teplicích, Chomu-
tově, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Zlíně, 

Kladně a Příbrami. Ve světě se do soutěže zapojilo 
27 zemí. Soutěž byla určena dětem od 8 do 11 let. 

Vítězné obrázky masek budou ztvárněny z hlíny a vy-
staveny v Muzeu Branly v Paříži. Hlavním cílem této akce 

je vést děti ke vnímání křehké rovnováhy na 
planetě, snaha jí naslouchat a pochopit ji. 

V národním kole mezinárodní soutěže zvítě-
zila 5. B ze ZŠ Vodičkova v Praze 1. Vítěznou 
masku „Země“ nakreslily Viktorie Poláko-
vá a Daniela Všetečková a obě se společně 
se svojí tř. učitelkou Mgr. Z. Lejsalovou zú-
častní slavnostní vernisáže v Muzeu Branly 
v Paříži koncem května. Pro celou 5. B je na-
víc připraven jednodenní výlet za pozná-
ním života středověkých osadníků do ar-
cheoskanzenu Villa Nova Uhřínov.

Příběh ZeměJsem Země a mám masku lidské tváře. Já i člověk 
máme spoustu tváří. Některé bývají hodné, jiné zlé. 
Jsme jedné krve. Abyste mně lépe pochopili, něco 
Vám budu vyprávět:Když jsem byla ještě mladá, nebyl na mně žádný ži-
vot. Byla jsem pustá a prázdná. Začalo mi být sa-
motné smutno. A bylo mi tak smutno, že jsem se 
rozplakala. Slzy stékaly po mé tváří a pomalu tvoři-
ly kaluže, řeky, jezera, až utvořily moře. Začali vzni-
kat malí tvorečkové, potom větší a větší až se vy-
vinul člověk. Tak jsme se všichni společně radovali
a pomáhali si.
Potom mi ale lidé začali ubližovat. Házeli všude od-
padky, káceli stromy, znečišťovali řeky a moře. Zabí-
jeli zvířata potom i sebe navzájem.Už nemám síly dále příběhvyprávět. Těžce se mi dýchá.Kolem mne je smog a šero.Chtěla bych s lidmi zpívatpíseň o našem kamarádství,ale už si na ni nemohuvzpomenout…
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»Skrývačka
Najdi město…
NĚKDY NĚKOHO JEN POTKÁŠ A HNED SI HO ZAPAMATUJEŠ.

JESTLI BERE CESTU JAKO NUTNÉ ZLO, NEMUSÍ JET.

JENOM OSTRÝM NOŽEM LZE UŘÍZNOUT CHLÉB.

PRÁZDNÁ CHODBA BYLA VYZDOBENA OBRÁZKY ŽÁKŮ.

JE-LI TO VELKÉ AUTO VOLNÉ, MŮŽEME JET.

Řešení: Kdyně, Liberec, Most, Náchod, Litovel

»OMALOVÁNKA

Namaluj obrázek člověka při práci s vodou:
Např. Rybář chytající ryby; vodárenský dělník při opravě havárie 
vody; mytí nádobí, podlahy; práce hasičů; čištění ulice kropicím 
vozem

Podmínky soutěže:
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let

Práce bude mít velikost A4 a na zadní straně musí být uvedeno 
jméno, adresa a věk

Práce je nutné odeslat do 11. 6. 2007, na adresu: PVK, útvar komu-
nikace a marketingu, Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

5 nejlepších prací bude odměněno.

SOUTĚŽ�
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Vodní planeta�

Země je jediná ze všech planet sluneční soustavy, kde je život. Co je tajemstvím tohoto zázra-
ku? VODA. 

Voda se na Zemi vyskytuje v různých skupenstvích:

» Voda v kapalném skupenství – z vodovodu nebo balená – je součástí našeho každodenního života, v přírodě je 
voda v řekách, jezerech, mořích…

» Led a sníh je voda v pevném skupenství. V zimě pokrývá krajinu, na nejvyšších horských vrcholech leží po celý rok.

» Voda v plynném skupenství je pára. I vzduch, který dýcháme je poměrně vlhký – obsahuje páru.

VODA je velká cestovatelka, která se neustále mění. V moři je to kapalina, ale pak se vypaří, dostane se do vzdu-
chu v plynném stavu a znovu se vrací na zem v podobě deště, v horách ve formě sněhu a ledu. A její cesta pokra-
čuje. Znovu se z ní stává kapalina, stéká po zemském povrchu do řek, až se dostane do moře. V průběhu celého 
koloběhu přináší voda užitek živým organismům. Tvoří hlavní složku rostlin a živočichů i nás, lidí, a je pro náš ži-
vot nepostradatelná. Využíváme ji k pití, hygieně, zavlažování, výrobě elektřiny….

Voda je drahocenná a musíme ji chránit!

1.
2.

3.

1.

4.

Správné odpovědi:
1.Tichý oceán; 2. Atlantský oceán; 3. Indický oceán; 
4. Severní ledový oceán 



Test – přísloví�

1. Kdo šetří má
a) za pět
b) za třicet
c) za tři

2. Bez práce nejsou
a) doláče
b) koláče
c) peníze

3. Práce kvapná
a) rychle hotová
b) málo platná
c) k ničemu

4. Všude dobře
a) doma nejlépe
b) na dovolené nejlépe
c) doma také

5. Co není v hlavě, musí být 
a) v tašce
b) v ruce
c) v nohou

6. Bližší košile než
a) svetr
b) kalhoty
c) kabát

7. Čert nikdy
a) neví
b) nespí
c) nejí

Přísloví jsou poznatky, na které přišly generace dávno před námi, ale dodnes platí. Často mají výchovná 
ponaučení, lidé je využívají a někdy vztahují i na sebe.

Správné odpovědi:
1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8a, 9b, 10a

8. Jiný kraj, 
a) jiný mrav
b) jiná příroda
c) jiní lidé

9. Jak k jídlu, tak
a) k práci
b) k dílu
c) ke studiu

10. Co na srdci, to
a) na jazyku
b) na čele
c) v ruce

Učitel matematiky se ptá: Kdybych měl v jedné ruce dvě ja-
blka a v druhé 8 jablek, co bych měl? A Pepíček se hned hlá-
sí: „…tajenka…“.

Nejdříve vyškrtejte všechny obrázky, které začínají písmenem 
„k“. Třetí písmena zbylých 10 obrázků tvoří tajenku.

9

100

»Vtip»KŘÍŽOVKA

jezdí na kolejích

vysoký kopec

opak krátký

hlavní město ČR

opak večera

žije ve vodě

teče z kohoutku

v puse jsou

král zvířat

opak lži

strom má zelené

černí ptáci
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Jak pečovat o naši planetu?�
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Umíte správně třídit odpad?

Papír
SPRÁVNĚ              ŠPATNĚ
Noviny, časopisy         mastný a znečištěný papír
Sešity, kancelářský papír    papírové kapesníky, ručníky, pleny
Reklamní letáky, brožury    nápojové kartony
Papírové krabice rozložené

Sklo
SPRÁVNĚ              ŠPATNĚ
Skleněné lahve          zrcadla
Tabulové sklo            žárovky
Velké střepy             autosklo
Vázy, sklenice, dózy       keramika, porcelán

Zjisti průměrnou spotřebu vody na osobu a den ve vaší domácnosti:
Průměrná spotřeba vody na osobu a den je v celé ČR asi 100 litrů (např. v Praze je to 130 litrů).

Spotřeba vody
v litrech/na osobu

WC

Osobní hygiena, koupel, sprcha

Praní, úklid

Příprava jídla, mytí nádobí

Mytí rukou během dne

Zalévání

Pití

Ostatní

CELKEM

Plasty
SPRÁVNĚ              ŠPATNĚ
Stlačené PET lahve        znečištěné plastové nádoby
Igelitové tašky a sáčky     guma, pneumatiky
Kelímky od potravin       molitan
Jiné plastové nádoby čisté  nápojové kartony

Nebezpečný odpad patří do speciálních sběrných dvorů. 

Jsou to např. baterie, chemické látky, ředidla a barvy, lepidla, kyseli-

ny, fotochemikálie, motorové oleje, léky a další. Tyto látky se nesmějí 

dostat ani do směsného odpadu ani do kanalizace.

Jméno a příjmení…………….......................................................................

..........……….................................................................................................…..

Adresa...........................................................................................................

.........................................................................................................................

Vyplněnou tabulku se svým jménem a adresou odešli
do 11. 6. 2007 na:
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Útvar komunikace a marketingu
Ke Kablu 971
102 00 Praha 10 

Prvních 10 nejrychlejších a nejpřesnějších odpovědí 
odměníme.

Mluvit či psát o ekologii a ochraně životního prostředí je nutné, ale mnohem důležitější je pro ni něco praktic-
kého udělat. Ekologická výchova je důležitá pro zdravý život nás všech.

Obr. zdroj katalog MEVA a.s.
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»TIP NA VÝLET

KLEMENTINUM
Vydejte se na výlet do Prahy, do jedné z nejvýznamnějších pa-
mátek – Klementina. Vstup do Klementina je z Mariánského 
náměstí v Praze 1 a rozkládá se až  ke Karlovu mostu. Jedná se
o komplex budov, které byly v 16. století původně jezuitská ko-
lej. V současné době je v Klementinu umístěna Národní knihov-
na ČR, můžete si prohlédnout Zrcadlovou kapli nebo vyjít přes 
300 schodů na Astrologickou věž a mnoho dalších památek.

Čím ještě je Klementinum zajímavé? Na pražské klementinské 
hvězdárně byla v roce 1752 zahájena pravidelná meteorolo-
gická měření. Meteorologická pozorování pokračují v Klemen-
tinu dodnes, již více než 250 let. Pro moderní vědu představu-
je ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí
a podnebí v novodobé historii.

V Klementinu jsou uvedeny rekordní hodnoty teploty vzdu-
chu, srážek a tlaku vzduchu, dlouhodobé průměry a další in-
formace.

Naměřené rekordní hodnoty v pražském Klementinu:

Nejnižší absolutní naměřená teplota -27,6 oC, 1. březen 1785

Nejvyšší absolutní naměřená teplota   + 37,8 oC, 27. červenec 1983

A jaké jsou maximální naměřené teploty ve světě?

70 oC je teplotní rekord dosažený na Sahaře v Africe

-92 oC je nejnižší teplota, která byla kdy naměřena v Antarktidě.

Meteorologická stanice měří teplotu, vlhkost, vítr, 
tlak vzduchu…V meteorologických stanicích se denně 
kontrolují, vyhodnocují a zapisují naměřené hodnoty. 
K předpovědi počasí se využívají nejmodernější 
technologie.

Meteorologické středisko 
vyhodnocuje údaje přicházející 
z celé planety. Na přípravě 
předpovědi počasí pro 
následující hodiny a dny se 
pracuje 24 hodin denně.

Když je skutečně špatné 
počasí, je nebezpečné vzlétat 
do vzduchu, vstupovat do 
moře nebo odcházet do hor. 
Předpovědi počasí jsou tedy pro 
mnoho lidí nepostradatelné. 

Vydal: Nadační fond VEOLIA
redakce: Paří�ská 11, 110 00  Praha 1, e-mail: jitka.Þ alova@pvk.cz

tel.: 221 095 435, uzávěrka: 14. 5. 2007
www.klub.pvk.cz          www.veolia.cz

HRANICKÁ PROPAST
Hranická propast je nejhlubší propastí v Česku i střední Evro-
pě. Její hloubka je ale stále obestřena tajemstvím. Posledním 
ověřeným údajem je 289,5 metru, odborníci ale odhadují, že se 
může vyhoupnout až na úctyhodných 800 metrů. Na dno zatím 
nepronikla žádná sonda ani miniponorka.

Hranická propast na našem území je unikátem. Přístupových 
tras k Hranické propasti 
existuje několik. Nejkratší 
vychází od železniční za-
stávky Teplice nad Bečvou. 
Pokud ale máte více času, 
je možné jako východisko 
vzít areál autokempu na 
jihovýchodním okraji Hra-
nic. Z centra města k němu 
vede červeně značená ces-

ta. Zajímavou zastávkou je vyhlídka sv. Jana, se sochou světce. 
Neobvyklý výtvor přírody upoutává pozornost člověka již dlouhá 
staletí: první písemná zpráva o Hranické propasti pochází z konce 
16. století.

Později se začínají objevo-
vat první pokusy o změře-
ní hloubky jezírka na jejím 
dně. Nejprve pomocí olov-
nice, od šedesátých let 19. 
století se Hranická propast 
stává výzvou pro potápěče.
Roku 1974 byla spuštěna 
sonda do hloubky – 175 m, 
při připočtení suché čás-
ti dosáhla celková hloub-
ka propasti hodnoty - 245,5 
m. O šest let později byla 
pomocí sondy údajně dosažena hlubina - 260 m (celkově - 329,5 
m), avšak tuto hodnotu není možné spolehlivě ověřit. Rekor-
du v individuálním ponoru bylo dosaženo r. 2000 a činil - 185 m.
Roku 1995 byl do výzkumu zapojen dálkově ovládaný robot - „mini-
ponorka“ R.O.V. Hyball, která dosáhla hloubky - 205 m (celkově - 274,5 
m). V roce 2006 pronikla olovnice ještě o 15 metrů dále, takže celko-
vá ověřená hloubka Hranické propasti činí - 289,5 m. Celá oblast je 
součástí Národní přírodní rezervace Hůrka.


