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Na reklamace, vzniklé v důsledku nepřečtení nebo nedodržení instrukcí uvedených v této brožuře, 
nebude pořádající brát zřetel. Ostatní reklamace se přijímají za 10.000,- Kč bez záruky na její kladné
vyřízení.

ÚVOD:
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli navštívit právě tuto akci a blahopřejeme k dobrému výběru. 
Podrobným prostudováním této příručky předejdete vzniku možných nepříjemností, jako je pozdní
příchod, příchod včasný, ale na špatné místo, nevhodné chování apod.. Díky tomu zabráníte 
nežádoucím skutečnostem v podobě zmatenosti, pocitům samoty, úzkosti, setkání s policií
a partnerských neshod (i registrovaných). Dobrá znalost reálií výrazně přispěje k hladkému průběhu 
celé akce.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:



UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ:
1. dodržujte zásady slušného chování, nebuďte vulgární, nekřičte a usnete-li nechrápejte
2. mobilní telefony mějte pouze v pohotovostním režimu, aby se dovolal ten, kdo brožuru nečetl  
3. v případě deštivého počasí a jiných nepříjemností nepanikařte a snažte se zachovat klid
4. pokud máte něco proti, aby si novomanželé řekli ANO, nechte si to pro sebe
5. netrhejte květenu, nekrmte zvěř, neznečišťujte ovzduší kouřem a nemějte blbý kecy
6. přijďte řádně oholeni, ostříháni a umyti (oblečení výhodou)
7. na horolezecké stěně dodržujte pokyny instruktora a nekřičte, předejdete tím stržení laviny, sebe 

i ostatních spolulezců
8. na raftu dodržujte pokyny instruktora a nepokřikujte vodácké “Ahój“, lidi na břehu nemusí být  

nutně ze svatebních hostů a mohli by vám dát přes držku (slangový výraz pro obličej, pozn. autora)
9. jezte do polosyta a pijte do polopita, nezapomeňte, že jste to co jíte a pijete
10. příliš hlasitý a falešný zpěv má negativní vliv na hlasivky zpěváka a sluchový systém posluchače
11. neopíjejte se zbytečně, alkohol je metla lidstva (citace řeckého vědce Jaterniuse Cirhozinisse)
12. pokud vás po půlnoci udeří podlaha (nikoliv Přemek) do hlavy, není to pravděpodobně její vina

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ:
1. špatná nálada – napijte se alkoholického nápoje , vyčkejte 5 minut a poslechněte si vtip (vtipný)
2. hlad nebo žízeň – zkuste se najíst a napít, pokud to nepomáhá vyhledejte lékaře a nasaďte dietu
3. pocit chladu nebo tepla – je-li Vám zima oblečte se, je-li vám teplo svlékněte se (postup neprohazujte!)
4. déšť – použijte deštník, neopren, nebo se přesuňte do zastřešené části
5. přemíra alkoholu v krvi – preventivně Antiethanol, čerstvý vzduch, nealko, spánek, kýbl, záchytka
6. únava – nic se neděje, ignorujte ji a pokračujte dál v zábavě



KDE: Vyhlídka pod kaplí sv. Kláry - Botanická zahrada v Troji, Nádvorní 134, Praha 7

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosím nezaměnit s Botanickou zahradou u Karlova nám., popsané spoje 
tam nejezdí a probíhá tam úplně jiná výstava, a to kaktusů … mimochodem taky velmi zajímavá
(pouze pro botaniky)

KDY: 31.8.2007 v 11.50           začátek
12.00           úvodní slovo matrikářky
12.13-12.18 „ANO/NE“ a polibky
12.18-12.30 blahopřání a vtipné poznámky
12.30-12.35 pauza na toalety
12.35-13.00 focení panoramat

DOPRAVNÍ SPOJENÍ: Doporučujeme využít MHD. 

MHD („mastná tyč“ - Pampův slovník naučný) 
1. Metro (krtek) trasa C - stanice Nádraží Holešovice (alias „Nádrhol“),

přestup na autobus číslo 112 (pendrek-pendrek-ouško) - do zastávky Zoologická nebo Botanická zahrada  
5 minut pěšky dle značení (dobře značeno i bez fáborků, PS: Buzolu s sebou!)

2. Metro (taky krtek) trasa C - stanice Kobylisy (alias „Kobylisy“),
přestup na autobus číslo 144, 102, 186 (ne všechny najednou, stačí jeden!) - do zastávky Na Pazderce 
5 minut pěšky dle značení (neznačeno vůbec, s sebou pití a jídlo na celý den, bude se hodit mobil!)

AUTEM - Parkoviště viz mapka, dále viz značení „Botanická zahrada“ (k doptání ústy (otvor pod nosem))

PŘÍVOZEM - Podbaba – Podhoří (pozor na vlny způsobené hosty připlouvající parníkem – viz níže). 

PARNÍKEM - Rašínovo nábřeží – Zoologická zahrada (parník VISLA a TITANIK – jeďte raději tím prvním)

HARMONOGRAM A DOPRAVNÍ SPOJENÍ - OBŘAD:

HARMONOGRAM A DOPRAVNÍ SPOJENÍ - AFTERPARTY: VIZ POZVÁNKA NA AFTERPARTY!
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Kdy: Pátek 31.8.2007 od cca 14.00 hodin (hned po obřadu)
Večerka bude závislá na (ne)slušném chování účastníků zájezdu.

Kde: Občerstvovací stanice „LODĚNICE“
Vodácká 1, Praha 7 – Troja (podrobnější informace viz mapa)
Posezení na zahrádce (s Přemkem Podlahou) i pod střechou.

Možnost přespat ve vlastním stanu nebo pod širákem Gambrinus, 
popř. v pokojích (cca 500,-/osoba). Noční tramvaj viz mapa.

Počasí: Okluzní fronta: 356-42, 359-44, 360-30

Teplá fronta: 350-38, 345-34, 341-33

Výška, tlak,teplota, rosný bod: 570-954-7,6-3,6-2760-725-9,9-14

Uvedeno na základě informací od Jána Zakopčaníka, slunce v duši. 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pláštěnky a deštníky nerozdáváme !!!

Program: Nezřízená konzumace nesčetných pochutin (povinné)
Balíček připadající na každého účastníka zahrnuje:
Jablko 1x, krajíc chleba s paštikou 1x, tatranka 1x, pitíčko „Jupík“ 1x.

Whitewater Rodeo Show na Trojském kanále (dobrovolné)
V ceně vstupenky je zahrnuto: raft, pádlo, vesta, helma, rum.
V ceně není zahrnuto: bidlo pro lovení z vody a pojištění proti úrazu.

Boulder Extreme Wall Show na umělé stěně (dobrovolné)
V ceně vstupenky je zahrnuto: úvazek, lano, instruktor(ka), rum
V ceně není zahrnuto: výběr instruktorky, pojištění proti úrazu.

In-line skating, ping-pong, kroket, petanque, 
prolézačky, pískoviště, houpačky, opalování (dobrovolné)

Vše včetně báboviček je možné si bezplatně zapůjčit na místě.

Vystoupení světoznámé kapely 
„HYNČUSOVY PRASKLÉ STRUNY BAND“
Hrají k tanci i poslechu. Po 6té hodině ranní PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ !

S sebou: Dobrá a ještě lepší nálada (bude se kontrolovat při vstupu)  
Hudební nástroj (jedinečná možnost si zajamovat s kapelou !) 
Plavky (bikiny a exotické střihy vítány) , Čelovka (na cestu domu)
Věci na lezení (jak na stěnu (viz výš), tak i po čtyřech)
Stan + spacák + karitaťka (v případě přenocování)

Jakékoliv podrobnější informace nejsou k dispozici na tel. číslech
606 658 537 Máťa, 777 011 032 Zuzík

PŘENOSNÁ
VSTUPENKA

PRO 2 OSOBY

Těšíme se na vás …

Zuzík a Máťa a 



BOTANICKÁ ZAHRADA

Restaurace LODĚNICE
Vodácká 1 - Trója
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