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SOUTÌŽ SOUTÌŽ 
O DEN RYBAØENÍ S JAKUBEM VÁGNEREMO DEN RYBAØENÍ S JAKUBEM VÁGNEREM

JAK SOUTÌŽIT?
Zašlete nám fotku Vás spolu s Vaším nejzajímavìjším úlovkem sladkovodní ryby. Zašlete nám fotku Vás spolu s Vaším nejzajímavìjším úlovkem sladkovodní ryby. 

Do emailu uveïte následující údaje: Do emailu uveïte následující údaje:  Vaše jméno a pøíjmení,  Vaše jméno a pøíjmení,   Váš email,Váš email,
  Datum ulovení ryby, Datum ulovení ryby,   Místo ulovení ryby, Místo ulovení ryby,  Èeský název ryby,  Èeský název ryby,  Váhu/délku ryby Váhu/délku ryby

Údaje spolu s fotkou prosím zasílejte na email: management@sladkovodnigiganti.czÚdaje spolu s fotkou prosím zasílejte na email: management@sladkovodnigiganti.cz
Tato emailová adresa je chránìna pøed spamboty, abyste ji vidìli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chránìna pøed spamboty, abyste ji vidìli, povolte JavaScript 

Soutìž probíhá od 1. 9. 2012 do 31. 3. 2013Soutìž probíhá od 1. 9. 2012 do 31. 3. 2013
Jméno vítìze bude zveøejnìno 15. 4. 2013 na webových stránkách www.cestapstruha.czJméno vítìze bude zveøejnìno 15. 4. 2013 na webových stránkách www.cestapstruha.cz

Milé děti,
po dvou letech jsme pro vás a rodiče opět připravili podzimní 
přednášku světoznámého rybáře Jakuba Vágnera o rybách 
a jeho dobrodružstvích. Tentokrát bude vyprávět především
o Africe. Zároveň bude otevřeno muzeum, kde budou
připraveny hry pro vás nebo pro vaše malé sourozence.
Mohou se do muzea podívat i během přednášky. 
Nezapomeňte se přihlásit na uvedené adrese nebo tele-Nezapomeňte se přihlásit na uvedené adrese nebo tele-
fonu, abychom pro vás mohli objednat občerstvení.fonu, abychom pro vás mohli objednat občerstvení.

Zima, která nás teď čeká, je sice občas trochu nepříjem-Zima, která nás teď čeká, je sice občas trochu nepříjem-
ná, ale zato nás čekají nejkrásnější svátky roku. Takže ná, ale zato nás čekají nejkrásnější svátky roku. Takže 
vám přejeme krásné Vánoce a …….(tajenku najdete v za-vám přejeme krásné Vánoce a …….(tajenku najdete v za-
klínadle na straně 7).klínadle na straně 7).

Těšíme se na vás při některém setkání.Těšíme se na vás při některém setkání.

RedakceRedakce

POZVÁNKAPOZVÁNKA
na besedu s Jakubem Vágneremna besedu s Jakubem Vágnerem

svìtoznámým rybáøem a dobrodruhemsvìtoznámým rybáøem a dobrodruhem

Kdy: v sobotu 24. listopadu 2012 ve 14 hod.Kdy: v sobotu 24. listopadu 2012 ve 14 hod.
Kde: vodárna Podolí, Podolská 15, Praha 4Kde: vodárna Podolí, Podolská 15, Praha 4

Co vás èeká:Co vás èeká:
 Vyprávìní Jakuba Vágnera o expedicích v Africe (èerpací stanice vodárny) Vyprávìní Jakuba Vágnera o expedicích v Africe (èerpací stanice vodárny)

 Program pro dìti v Muzeu pražského vodárenství: hry, film, kreslení, puzzle Program pro dìti v Muzeu pražského vodárenství: hry, film, kreslení, puzzle
 Možnost komentované prohlídky muzea po skonèení besedy Možnost komentované prohlídky muzea po skonèení besedy

                                                                   Svoji úèast nahlaste do 20. listopadu na e-mail: jitka.fialova@pvk.cz nebo na tel. 267 194 278 Svoji úèast nahlaste do 20. listopadu na e-mail: jitka.fialova@pvk.cz nebo na tel. 267 194 278
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» Ind iáni  v  Botanické  zahradì

V sobotu 9. června se děti z Klubu vodních strážců sešly v 
Botanické zahradě Troja, kde prožily den plný indiánských 
dobrodružství. Všichni si mohli nechat namalovat obličej, 

učili se střílet z luku, vyrá-
bět náramky, připravovat a 
ochutnávat placky,  nahlédnout 
do Tee-pee, posedět u ohně a popovídat si s indiány.
Pro děti navíc byla připravena hra, díky které se seznámi-
ly s řadou rostlin z in-
diánské zahrady a za 
její splnění dostávaly 
drobné ceny.  Pěkné 
počasí přilákalo všech-
ny také k ochutnávce 
vody ze sodastreamu.
Po skončení akce pro 
děti od 17 do 19 hod. 
byl den s indiány za-
končen vyprávěním 
legend a bájí a zpě-
vem skupiny Wanbli 
Ohitika. 

» S Jakubem Vágnerem vracíme ryby  do našich  øek

www.vodnistrazci.cz

Malé i velké rybáře jistě potěší zpráva, že světoznámý rybář 
Jakub Vágner vysazuje původní druhy ryb do našich řek. 
Více než 1,5 tuny ryb bylo vysazeno do řeky Střely u jezu 
na Velké louce v Plasích na Plzeňsku. Poslední vypouštění 
se uskutečnilo 27. 9. 2012 a osobně se jej zúčastnil i Jakub 
Vágner.  Úspěšný projekt Cesta pstruha – návrat lososovi-
tých ryb do českých řek finančně podporuje právě naše spo-
lečnost Veolia Voda.
Projekt je naplánován na 5 let. V roce 2011 bylo do řeky 
Střely vypuštěno cca 2,5 tuny pstruhů a podle odhadů od-

borníků přežilo
80 % z nich. 
Podařilo se to 
proto, že byl 
správně vybrán 
původ ryb a 
úsek řeky, kam 
jsou vypouště-
ny. Ryby pochá-
zejí z přírodních 

jezer na Slovensku. Jsou různé velikosti a dí-
ky tomu jsou odolnější než ryby chované
v umělých sádkách stejného stáří. 
Velké dospělé ryby se mohou v budoucnos-
ti v řece vytřít a populace pstruhů by tak 
mohla ve Střele existovat již bez význam-
nější pomoci člověka. 
Pro vysazování byl vybrán úsek toku řeky 
tak, aby byly ryby co nejvíce chráněny před 
nálety kormoránů. 
Více informací je možné získat na webo-
vých stránkách www.cestapstruha.cz. 



Lesy pokrývají asi 30 % zemského povrchu, nejsou však rozlo-
ženy rovnoměrně po celém světě. V některých zemích, např. 
Rusko, Brazílie, Kanada, USA, Čína atd. pokrývají lesy pře-
vážnou většinu jejich území. Nejsou jen zdrojem dřeva, ale 
žijí v něm živočichové, rostou rostliny, ale především chrá-
ní kvalitu ovzduší díky procesu, který probíhá v rostlinách, 
tzv. fotosyntéze, na nichž se podílí slunce, vzduch a voda. 

Jednoduše řečeno, lesy jsou plíce planety, díky nim se nám 
lépe dýchá.
Mají vliv také na koloběh vody v přírodě, ovlivňují množství 
dostupné vody, její kvalitu a chrání vodní zdroje.
Lesy poškozuje zvěř, požáry, těžba dřeva, necitlivé hospo-
daření, ale i průmyslové emise a doprava, proto je nutné je 
chránit.

» Zaèátky  péèe  o  ž ivotní  prostøedí

Lesy  a  jej ich  význam

Asi 1/3 celého našeho území pokrývají lesy
Nejčastějším stromem v lesích ČR je smrk a borovice

Asi 1/2 stromů je listnatých

Les  je  domovem mnoha rostl in  a  ž ivoèichù

Živoèichové:
Hmyz – brouci, motýli, mravenci
Plazi –  ještěrka, zmije
Ptáci – datel, kukačka, sova, jestřáb, sokol, bažant
Savci – bobr, srnec, jelen, zajíc, ježek, muflon, prase divoké, veverka, vydra…

Rostl iny:
Stromy 
Jehličnaté – borovice, jedle, smrk, modřín
Listnaté – bříza, buk, dub, habr, javor, lípa, olše, topol
Byliny – hluchavka, chrpa, kozlík lékařský, mateřídouška, plicník, podběl, tře-
zalka….

Houby
Jedlé – bedle, hřib, kozák, liška, křemenáč
Jedovaté – muchomůrka červená, zelená, hřib satan

dí
Člověk je ochráncem životního prostředí, ale zároveň 
jeho ničitelem. 

Nejdříve lidé chránili mohutné stromy, posvátné háje, 
tajemné jeskyně nebo zázračné prameny, které byly 
součástí jejich náboženských představ. Nejednalo se 
však o žádnou uvědomělou ochranu životního prostře-
dí, jako známe dnes. Později bylo zjištěno, že chránit 
jednotlivé části nestačí, že je nutné chránit celé úse-
ky krajiny.

V roce 1872 byl vyhlášen v USA první národní park – Yel-
lowstonský, u nás  byl první přírodní rezervací Žofínský 
prales (Novohradské hory).

V České republice je více než 2 tisíce chráněných úze-
mí. Ochrana malého území však nestačí. Ke zlepšení 
životního prostředí pomáhá jedině ucelená „globální“ 
ochrana, jako je ochrana lesů, různých druhů rostlin, 
zvířat, čerpání surovin, znečištění vod, odpadové hos-
podářství a mnoho dalšího.
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 Mláïata 
    dospívají
 Rostliny zrají
 Vše, co rychle na jaøe 
    rostlo se zpomaluje

e 

léto

www.vodnistrazci.cz

Správné odpovědi: 1e, 2d, 3a, 4c, 5f, 6b

1

2 3
4

5

6

�Pøiøaï k obrázku název stromu:
a) SMRK       b) BOROVICE        c) MODŘÍN       d) BŘÍZA       e) TOPOL       f) JAVOR

 Sklízí se plody
 Ptáci odlétají na jih za teplem
 Zvíøata si dìlají zásoby, aby 
     pøežila zimu
 Nìkterá zvíøata se ukládají
     k zimnímu spánku
 Listy stromù
     se zbarvují
     a opadávají

podzim

 Stromy zaèínají 
puèet a ukazovat

nové listy
 Ze zemì vyrážejí nové 

rostlinky
 Zvíøata mají mláïata

 Ptáci se vracejí z teplých krajin

» r o k  v  l e s e

jaro

 Nìkteøí Nìkteøí živoèichové spí zimním 
spánkem

 Ptáci navštìvují krmítka
 Myslivci pøikrmují zvìø

 Listnaté stromy
jsou holé

ZIMA



1. Každý strom se skládá z
a) kořene, kmene, koruny
b) kořene, kmene, listů
c) kmene, koruny, plodů

2. Mezi opadavé jehličnany patří
a) bříza
b) smrk
c) modřín

3. Jak je možné určit stáří stromů
a) podle soustředných kruhů z poraženého kmene
b) podle velikosti
c) podle šířky kmene

4. Bílou kůru kmene má
a) jabloň
b) bříza
c) ořech

5. Na březích řek a jezer obvykle roste
a) vrba jíva
b) tis
c) jalovec

6. Plodem buku jsou
a) malvice
b) bukvice
c) bukřice

7. Jehnědy jsou květem tohoto stromu
a) olše
b) malše
c) jehněda

8. Lipový květ, který se trhá z lípy, je léčebný 
prostředek. Čaj ze sušeného lipového květu pomáhá 
při
a) pohybu
b) bolesti
c) nachlazení

9. Největší strom světa je
a) borovice
b) sekvoj
c) topol

10. Proč opadává na zimu listí ze stromů?
a) aby nepřišly o vzácnou vláhu, protože se z listí vypařuje
b) aby jim nebylo zima
c) jsou vyčerpané a listí neudrží

11. Víš, co je v lese zakázáno?
a) sbírat borůvky
b) házet šiškou
c) chodit po turistických cestách
d) kouřit a rozdělávat oheň

Správné odpovědi:  1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8c, 9b, 10a, 11d

�Test  -  stromy

�Urèi, ke kterému stromu patøí tento list:

Správné odpovědi: 1a, 2e, 3b, 4c, 5d

1
2 3

3
4

mů?

a) JAVOR     b) LÍPA     c) DUB    d) KAŠTAN   e)BUK
 Ve dne spí a v noci létá, do vlasů 
prý rád se splétá.

 Má pěknou hlavičku, jen jednu 
nožičku, hoví si v lesíčku.

 Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel 
sebou nese.

� Lesní hádanky

Správná odpověď: netopýr, hřib – houba, ježek
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» VT IP  S  TAJENKOU

www.vodnistrazci.cz

�Zakl ínadlo
Z každého slova zaklínadla vyber 3. písmeno a nejdeš doplnění textu na straně 2

TUHOR – SUOKUR – PODUR – TENDOR – VNĚM – KODUL – PRÁSIN – HÓR – SUKITOR - PRŮM

Správná odpověď: MŮJ TÁTA

Volající: Omluvte prosím dnes Honzíka z vyučování, je nemocný. Učitel: Kdo volá?
Volající:  ………..tajenka…….
Vyškrtej nejdříve všechna slova, která začínají písmenem M. Třetí písmena slov tvoří tajenku.
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» T I P Y  N A  V Ý L E T y 

Nová vyhlídková věž nad Lipnem
V červenci byla otevřena nad Lipnem nová vyhlídková věž vy-
soká 40 metrů. Velkým zážitkem pro děti je suchý tobogan, 
který vede středem věže a měří 52 metrů.
Vyhlídková věž je součástí stezky, kterou podpírá 75 sloupů a 
pozvolna stoupá ze země až do výšky 24 metrů. Po 372 me-
trech se návštěvníci dostanou k vyhlídkové devítihranné vě-
ži, která nabídne krásný rozhled nejen na celé Lipno a okolí 
Šumavy, ale i na vzdálené vrcholky Alp. 
Zejména děti ocení na trase i tři zážitkové stanice s lanovými 
prvky. Podél stezky, která je bezbariérová, jsou rozmístěny i in-
formační tabule se zajímavostmi o šumavské přírodě. Stezka 
je 675 metrů dlouhá a je možné ji navštívit denně.
Bližší informace na www.stezkakorunamistromu.cz.

Muzeum výroby hraček 
V Jiřetíně pod Bukovou v Jizerských horách se můžete dozvě-
dět více o historické výrobě dřevěných hraček. 
Podrobné informace týkající se prohlídek najdete
na www.muzeumvyrobyhracek.cz.
Navíc si rodiče společně s dětmi mohou zakoupit v míst-
ní prodejně sáček s různými dílky a v kreativních dílnách si 
vyrobit  svoji vlastní hračku. Vstup do dílen je po zakoupení 
sáčku zdarma.

Krýzovy jesličky
Jesličky jako největší lidový mechanický betlém na světě byly 
zapsány do Guinessovy knihy rekordů. Najdete je v Muzeu Jin-
dřichohradecka, Balbínovo náměstí, Jindřichův Hradec.
Vyráběl je mistr Tomáš Krýza (1838 – 1918) více než 60 let. Jes-
ličky obsahují celkem 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž 133 se 
pohybuje. V muzeu vedle těchto jesliček 
najdete ještě další dva cenné betlémy.

Muzeum MHD
Muzeum Městské hromadné dopravy je umístěno do pro-
stor bývalé vozovny Praha Střešovice a slavnostně otevřeno 
bylo v roce 1993. Každé zde vystavené vozidle je technickou 
památkou.

O víkendech a svátcích od-
tud vyjíždějí soupravy his-
torických tramvají. Sou-
částí muzea jsou i různé 
fotografie, historické do-
kumenty, plánky a zajíma-
vé jsou fotografie z výstav-
by metra.by metra.
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redakce: Pařížská 11, 110 00  Praha 1, e-mail: jitka.fi alova@pvk.cz

tel.: 267 194 278, uzávěrka: 25. 10. 2012
 www.vodnistrazci.cz          www.veoliavoda.cz


