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Úvod k povodním roku 2013 

 Počátkem června roku 2013 neustále pršelo. Pršelo a pršelo. Pršelo tak 

dlouho, až byla celá zem nasáklá tak, že nemohla pojmout více vody. 

Začaly stoupat hladiny řek. Tak tu byly povodně, které naštěstí neměly 

takový rozsah, jako ty v roce 2002, aspoň ne všude. Největší krize přišla 

v pondělí 3. 6. 2013, kdy byly v Praze zavřené školy. Metro nejezdilo. 

V úterý již řeky klesaly a povodňová vlna se šířila přes sever Čech do 

Německa. 

Hasiči staví protipovodňové zdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provoz linky č. 4 v Plzni obnoven 

 

Aktuální novinky UNO 

 Národní divadlo uvádí nově 

nastudovanou Vltavu. 

--- 

 Stavba tunelu Blanka je v plném 

proudu. 

--- 

 Magistrát města Prahy 

odhlasoval zrušení městské 

policie. Nahradí ji Pobřežní 

hlídka. 

--- 

 Sudetští Němci se radují z 

navráceného majetku, který je jim 

posílám po Labi do Německa. 

--- 

 Humanitární pomoc 

zaplavenému Německu je 

obrovská. Češi posílají po vodě 

matrace, skříně a někdy i celé 

domky," říká starosta Drážďan 

Helmut Wassermann. 

--- 

 V pražské Tróji dnes rozvášněný 

dav zmasakroval poštovní 

doručovatelku, která se pokusila 

roznášet složenky na nedoplatky 

za vodu. 

--- 

 Pondělí jako každé jiné. 

Moraváci makali a Pražáci se 

váleli u vody. 

--- 

 Pražské metro otevřelo novou 

zoo expozici Žraloků bílých. 

--- 

 Starostové některých obcí a 

měst zběsile přejmenovávají 

názvy svých osad. Zde 

uvádíme nové názvy: Kralupy 

pod Vltavou, Ústí pod Labem 
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Posílejte bezplatné zásilky do 

Německa 

 jsou ideální podmínky pro posílání věcí do Německa (stačí pouze 

vodotěsná nádoba a papír, popř. jiná věc i neobvyklých rozměrů a 

váhy): 

 dopravcem je voda, takže zásilka putuje 24 hodin denně, 7 dní v 

týdnu, je to bezplatné (jediné, co musí odesílatel udělat je vhodit 

zásilku do vody) 

 nehrozí zde prodlevy jako u české pošty 

 vybírejte prosím přepravní trasu obezřetně (při vhození do 

nesprávného toku a na nesprávném místě přepravce neručí přepravu 

správným směrem) 

 jedná se o beznákladovou a ekologickou přepravu bez skrytých 

poplatků 

 provozovatel: Povodeň 2013 

Prahu ovládla nová móda 

 

Zábava na Jižním Městě 

 

 

Prodám 

 Prodám chatu v Českých 

Budějovicích, k vidění u Karlova 

mostu. Plovoucí podlaha, vodní 

postel, tekoucí voda, koupaliště u 

chaty. Rybaření z pohodlí Vašeho 

domova. 

 Zn.: Spěchá 

--- 

Dneska ráno perlili 

moderátoři na 

„převrácené hodnotě 

periody“ 1 

 1) To, co padá z nebe není déšť, 

to pláčou sparťani.  

 2) V Praze nejede metro. // Podle 

posledních informací nejede metro 

ani v Brně. 

--- 

Ve třídě 

  „Tady je hrozně moc přelitá 

kytka.“ 

  „Svoláme krizový štáb.“ 

 

Aktuální novinky DOS 

 Stavba největšího aquaparku ve 

střední Evropě s rekordním 

tobogánem Staroměstská-

Želivského zahájena. 

--- 

 Neukázněným řidičům, kteří 

špatně parkují v oblasti Karlína, 

bude policie udělovat místo 

botiček kotvičky. 

--- 

 Zprávy pro vodáky: "Všechny 

západočeské silnice jsou splavné!" 

--- 

  U Bati mají ve slevě "lodičky" 


