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Milí čtenáři,
je to už druhé léto, do kterého spolu se ZRNKEM
vstupujeme a jsme moc rádi, že tomu tak je.
Velmi nás těší vaše přízeň, že se vám líbí nejen
metodické listy, díky kterým zejména ZRNKO
vydáváme, ale také ostatní články, kterými se vám

zážitky a životní láskou jej naplnil pan Antonín Jaša,
jeden z mála mužů, kteří pravidelně navštěvují
KLAS v Brně na Josefské. Článek je o vlacích.
Vlaky slouží k cestování a cestováním jsme naplnili
i další z našich příspěvků. Nepojedeme nikam
daleko, jen k našim čtyřem sousedům. Ale i tak
natrefíme na informace, které nás třeba překvapí.

snažíme zpříjemnit plynutí času a snad i trochu

Co například nás s našimi sousedními státy

pobavit či snad dokonce poučit.

spojuje? Dozvíte se na stránkách 5 –7.

Ve stejném duchu jsme si řekli, že vybudujeme

A pak samozřejmě metodické listy a v nich tři

i toto druhé letní číslo a přinášíme tedy něco

nádherná témata.

zábavy i nějakých těch mouder, která by se tu
a tam mohla hodit.

Přejeme vám příjemně prožité letní dny a v říjnu se
těšíme opět „na přečtenou“.

Hned v úvodu nabízíme zamyšlení nad tématem
zrání. To přece k létu patří. A když se to vezme

redakce

kolem a kolem, patří tak nějak k celému životu.
Úžasný článek naleznete na stránkách 8 – 9. Svými
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Slovo o ...
ZRÁNÍ
Vzduch byl ještě chladný, ale slunce hřálo,
všude zeleň a Alžběta, durynská vévodkyně,
se cítila šťastná. Zanedlouho jí bude už
patnáct let, pod srdcem nosila svého prvního
syna a byla plná lásky a štěstí. Alžběta,
dcera uherského krále Ondřeje II., byla už
od svých čtyř let vychovávána na durynském
dvoře, aby se stala ženou vévody Ludvíka
IV., a teď, když už je svou paní, by se chtěla
podělit o své štěstí s celým světem. Vyšla si
dnes, v jarní den, se svými služkami, do sadů
kolem hradu Wartburg, aby se potěšila rašící
přírodou, aby si s ní vychutnala pocit zrodu
nového života.
„Má paní! Prosím…“ zaslechla náhle a ten
hlas ji přinutil obrátit zrak od nebes k zemi.
„Má paní, prosím“ opakovala skromně oděná
dívka, jen o málo mladší než vévodkyně „
mohla bych utrhnout jablko ve vašem sadu?“
„Proč bys nemohla“ podivila se Alžběta, vždyť
její poddaní věděli, že neváhá obdarovávat
chudé a dělit se s nimi o vše potřebné „ale
teď? Na jaře, když stromy jenom kvetou?
Vždyť jablka ještě nejsou zralá! Ale to nic“
obrátila se ke svým služkám „dejte tomu
děvčeti jablko, máme jich zatím dost ve svých
komorách.“

A tak se i stalo, dívka dostala
červené jablko, ale nezakouslo
se do plodu, stálo, jablko na dlani
a pohlížela naň váhavě a pak tiše řekla:
„Ale pro koho? Pro koho nejsou ještě
zralá?“ Alžběta se zasmála,
pohodila hlavou a rozběhla se dále
jaru vstříc.
Uplynulo šest let a léto se
chýlilo ku konci. Ludvík IV.,
Alžbětin manžel, vytáhl do Svaté
země bojovat s pohany,
ale osud mu nebyl příznivě
nakloněn, zemřel na mor
v přístavu Brindisi, ještě
dříve, než mohl tasit meč.
Alžbětin svět se zhroutil.
Zůstala sama, se třemi
dětmi, jen se svým zpovědníkem Mistrem
Konrádem po boku. Vždy soucítila s těmi
nejubožejšími, chudými a nemocnými, sytila
jejich hlad a obvazovala zanícené rány.
V dobách hladomoru otevřela hradní sýpky
a rozdala obilí svým poddaným, prodala své
šaty a šperky, aby pomáhala, kde bylo třeba
a sama chodila v tom nejprostším oděvu.
Hle, ukazovali na ni její příbuzní, musí být
pomatená, zbídačuje svůj rod a vede zemi
do zkázy. Co pomůže nasytit chudé dnes
a zítra, projíme-li všechno osivo, zemřeme
napřesrok všichni hlady! Opatrovníkem jejího
syna a dvou dcer byl ustanoven bratr jejího

autorka: Mgr. Libuše Šuléřová

zemřelého manžela, pan Jindřich Raspen,
a rodina se rozhodla, že mladé vdově
nalezne nového manžela. Alžběta plakala,
nechtěla se vzdát svých dětí a nechtěla ani
přijmout do svého života žádného dalšího
muže.
„Neplačte, má paní“ utěšoval ji Mistr Konrád
„vzdáte-li se dětí a zapomenete-li na svého
muže, tím lépe se můžete přiblížit našemu
Pánu a sloužit mu celým srdcem“ a Alžběta
přikyvovala, ale v hloubi duše věděla, že to
nemůže být úplná pravda. Dále se dělila
o vše s těmi nejbídnějšími, už dávno přišla
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o své služky, zůstaly jí jen dvě, které však
byly spíše přítelkyněmi, než sloužícími,
spíše s ní žily v bídě, spíše s ní trpěly, když
ji přísný Konrád trestal bitím, než aby
sloužily. Však spravedlnost nakonec přece
jen zasáhla a rodina musela přiznat vdově
malou rentu a přidělila jí hrad Marburg, aby
v něm dožila svá léta. Ona ale proměnila
hrad v nemocnici pro chudé a sama
obývala maličké stavení
se svými přítelkyněmi.
Sama ošetřovala nemocné
a veškerou rentu věnovala
jejich potřebám. Její otec,
uherský král, se rozzlobil,
když se dověděl, v jaké bídě
žije jeho dcera, a vyslal
posla, aby ji přiměl k návratu
domů. Ne, odmítla Alžběta,
ještě není splněn můj úkol,
ještě je zde mnoho, co
musím vykonat.

Ta se však jen usmála a čistila si svůj špinavý
oděv.

O autorech

„Aha“ řekla překvapeně „to jsi ty, ta dívka
s jablkem! Ale nevím, jestli tě ještě teď můžu
něčím počastovat.“

Narozen 3.května 1948.
V šedesátých letech vystudoval Střední všeobecně
vzdělávací školu v Ostravě - Zábřehu, následně
pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě
Univerzitě Palackého v Olomouci.
Na stejné fakultě pak rozšířil své vzdělání
o doktorát z oboru Starší česká literatura.
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let
absolvoval ještě studium muzeologie.
Pracoval ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm a v Moravském muzeu v Brně.
Tři roky (1990-1993) působil jako ředitel
Jihomoravského muzea ve Znojmě a od roku
1993 do roku 2009 byl ředitelem Moravského
zemského muzea v Brně.
Je mimo jiné autorem knihy Zločinci a kavalíři (Viz
Knižní okénko).

„Ne, má paní“ řeklo děvče „to já čekám
na vás, abych vás počastovala. Zde, tady
máte“ natáhla k ní dlaň, na které leželo
jediné jablečné jadérko.
Alžběta na ni tázavě
pohlédla.

„Ano, má paní, kdy je
jablko zralé, a pro koho. Je
zralé pro včely, když stromy
kvetou a ony mohou sát
sladký nektar. Je zralé pro
člověka, když je plné sladké
šťávy a když jej končící léto
zabarví zářivými barvami.
A je zralé pro jabloň, když se
stopka uvolní a ono spadne
do trávy, popraská, pokryje
A uplynulo dalších šest let
se vráskami a rozpadne se
a Alžběta dále sloužila.
na živiny, které potřebuje
Jednou kráčela, oděna spíše
toto jadérko, aby z něj
v hadrech, ke svému statku
autorka: Mgr. Libuše Šuléřová vyrostl nový život. A tak je
a cestou musela přebrodit
to i s námi, pojďte, má paní,
malý potok. Proti ní kráčela
nastal čas zralosti.“
jakási stařena, která do Alžběty prudce
strčila, takže ta upadla do bláta.
A vzala dívka Alžbětu za ruku a vykročily
směrem k Marburgu. Nad nimi se nebe
„Ha“ křičela stařena „teď víš, co je to
chudoba! Teď už nechodíš v brokátu, už nejíš rozezpívalo tisícem barevných ptáků, nikdy
nikdo tak krásné ptáčky neviděl a nikdy
vybrané pochoutky, tak si můžeš poležet
nikdo neslyšel tak nádherný zpěv, ten zářivý
v blátě, jako my jsme leželi celý život!“
a znějící baldachýn nad jejich hlavami…
„Nechte ji“ vykřikla mladá dívka
a přispěchala, aby pomohla Alžbětě z bláta.
PhDr. Petr Šuleř

PhDr.Petr Šuleř

Mgr. Libuše Šuleřová
Narozena v roce 1947.
Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Uherském Hradišti a katedru výtvarné
výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci.
Kromě pedagogické práce (dlouholetá ředitelka
základní školy ve Znojmě, vedení výtvarných
kurzů) se celý život věnuje volné tvorbě v oborech
malba, ilustrace (akvarel) a podmalba na skle.
V roce 1971 měla první výstavy, ale od téhož
roku nemohla vystavovat až do listopadu 1989.
Poté uskutečnila řadu výstav v Čechách, Itálii
a Rakousku.
Ilustrovala pět knih a několik malotirážních tisků.
Snad nejznámější jsou akvarely k pověstem Jiřího
Svobody a ke knize Mapy vín. Vytvořila vizuální
styl pro Spolek přátel Hroznové kozy.
Je členkou Unie výtvarných umělců ČR a volné
skupiny znojemských výtvarníků Meandr.
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Co nás spojuje...
Před pár dny vypukly dětmi tolik očekávan é a vytoužen é prázdniny a s těmi si asi většina z nás spojuje
dobrodružství a cestování . Je nám ale jasn é, že n e každý má možnost někam si vyrazit, a tak jsme se souhlasem
autora nahlédli do cestovatelského šuplíčku Jiřího Kani, faráře blan enské farnosti sv. Martina a díky tomu
přinášíme kousek toho poznávání i na stránkách ZRNKA . A kde jinde začít n ež u našich sousedů. Vždyť každý
z nich zan echal n esmazatelnou stopu ve vývoji naší vlasti .

Německo
Domluvíte se německy? Naši předkové to
s německými předky asi moc nedokázali.
A podle toho jim prý dali jméno „němec“,
tedy „němý“. Zřejmě to byla škoda.
Protože kde se lidé spolu moc nebaví, tam
často vznikají napětí a konflikty. A že těch
konfliktů právě mezi Němci a okolním
světem v dějinách bylo! Začalo to možná
tenkrát, když žárliví franští biskupové (neplést
s francouzskými,
Frankové
byli obyvateli
dnešního
německého
území), zatkli
a věznili svatého
Metoděje.
Snad to už
skončilo Druhou
světovou válkou,
která začala
před více než

pětasedmdesáti lety a během šesti let
po sobě nechala miliony zbytečně zabitých
lidí.
Dnes se soupeření přenáší spíš do sportu,
průmyslu nebo vědy. Zatímco ve vědě je
za Německo bezkonkurenční Albert Einstein,
ve fotbale už je to vyrovnanější. Podobně
třeba i ve výrobě aut. Německý Volkswagen
vlastní naši škodovku. S jeho auty na silnici
soupeří bavoráky, mercedesy a stále občas
ještě i trabanti.
Na silnicích ale není radno závodit, a to
zejména na těch českých. Co se na nich
objeví výmolů po každé zimě! Na německé
straně byste je však nenašli. Čím to?
O Němcích se říká, že jsou to velice pečliví
a pracovití lidé. Flákání se tam prostě
nenosí a pojem „německý pořádek“ už něco
znamená.
Německo má ještě jednu zvláštnost.
V celkem nedávných letech si zvali hlavně
na těžkou manuální práci dělníky z Turecka.
A neuvědomili si, že Turci jsou svým

vyznáním nejčastěji muslimové a jejich
rodiny mívají na rozdíl od těch německých
hodně dětí. Takže dnes už se do škol zavádí
i výuka islámského náboženství. V Německu
je výuka náboženství na školách povinná
pro katolíky i evangelíky a pro ostatní je
připravena etická výchova. A nemyslete si, že
byste se vykroutili. Evidence všech obyvatel je
nekompromisní, i pokud se týká příslušnosti
k církvi.
Německo není ve všech svých koutech
stejně bohaté. Tak jako u nás máme
kraje, tak u nich jsou spolkové země (a
„svobodné státy“) a dvě svobodná města.
Je to tak, Hamburg a Brémy mají statut
svobodných zemí. Kdybyste se tam chtěli jet
podívat, museli byste si pořádně přivstat.
Mimochodem, Němci jsou na brzké vstávání
zvyklí déle než my, protože jako jedna
z prvních zemí v Evropě zavedla letní čas už
v roce 1916. Na něm se tenkrát Němci ještě
shodli. Horší to bylo, když se měly po druhé
světové válce shodnout vítězné mocnosti
o budoucím osudu poraženého Německa.
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Dopadlo to nakonec tak, že od roku 1949 až
do roku 1990 existovaly dva německé státy:
NSR a NDR. Zatímco v NSR byla svoboda
a demokracie, v NDR zase vládla nesvoboda
a socialismus jako u nás.
Ještě pár slov o vlajce:
Dnešní Německo
vlastně vzniklo
podobně jako Itálie
sjednocením různých
menších států. Ty se
spojily do císařství
v roce 1871 a tehdy
vznikla nejdříve vlajka černobílá (pruská)
a prostřední červený pruh reprezentoval
svobodná hanzovní města. Později se bílá
nahradila žlutou a tak to i zůstalo dodnes.
Jen nezapomeňte: černá je nahoře a žlutá
dole!

Polsko
Polsko je našim severním sousedem. Každý
z nás asi ví, že se tam narodil v roce 1920
jeden výborný muž – Karol Wojtyla. Stal se
v roce 1978 prvním papežem slovanského
původu. Jeho
služba znamenala
velmi moc nejen
pro církev, ale
pro celý svět.
S jeho podporou
dokázali Poláci
statečně bojovat
proti ateistickému
a zločinnému
komunismu.

Dá se říct, že díky jim jsme se pak vlády
komunistů dokázali roku 1989 zbavit i u nás.
Papež však není jedinou známou
polskou osobností. Z dějin znáte určitě
kněze Mikuláše Koperníka, který byl už
ve středověku vynikajícím astronomem.
Anebo otce Maxmiliána Kolbe, který se
dobrovolně nabídl na trest smrti hladem
za svého souseda Františka Gajownička, otce
rodiny. Tehdy oba trpěli za druhé světové
války v koncentračním táboře Osvětim
(celkem v něm bylo umučeno asi milion a půl
nevinných lidí!)
Polská řeč je té naší trochu podobná, ale
pozor! Kdybyste tam byly na návštěvě a řekli
vám, ať skočíte do sklepa, běžte do obchodu!
A když budete mít chuť na chleba, nikdy ho
nežádejte čerstvý, ale svěží, protože jinak
dostanete plesnivý a tvrdý krajíc. A poproste
k tomu třeba o dobrou herbatu!
A teď ještě pár polských specialit. Pokud by
se stalo, že se vám na dvoře objeví zubr,
nelekejte se. Mohl utéct z velké polské
rezervace, „Bělověžského pralesa“, kde zubři
dosud divoce žijí. Pokud byste jeli v zimě
do Polska, neberte si sáňky, protože země
je převážně rovinatá. Jen u naší a slovenské
hranice byste si užili hor. V Polsku se neplatí
zlatem, ale zlotým.
Vlajka:
Polská vlajka je
složená ze dvou
stejných vodorovných
pruhů, horní je bílý
a dolní červený. Byla

přijata 1. srpna 1919 a využívá tradičních
slovanských barev, ke kterým se polská
historie hlásí už od 13. století. Víte, že polská
vlajka je velmi podobná vlajkám Indonésie
a Monaka, dvěma dalším červenobílým
bikolórám s bílou nahoře? Liší se jen velikostí.

Rakousko
Ještě naše prababičky se mohly narodit
ve státě, který se jmenoval RakouskoUhersko. Když se rozpadlo na menší
státy, vzniklo 28. 10. 1918 samostatné
Československo a také náš jižní soused
Rakousko.
Náš dřívější
společný
stát dodnes
připomíná
třeba mnoho
českých
příjmení
v Rakousku: Prohaska, Nowak. Zvlášť ve Vídni
žilo mnoho lidí české národnosti. U nás
se zase vžilo mnoho původně německých
slov: Máte rádi štrůdl nebo knedlíky? Vozíte
v autě vercajk? Tak to vlastně vzpomínáte
na Rakousko-Uhersko. Jo, a abychom
nezapomněli, tak taky „jo“, které užíváme
často místo „ano“, je export z Rakouska.
Spisovně se německy řekne sice „ja“, ale
právě u našich jižních sousedů to zní spíš jako
„jo“. No a jsme doma.
Z Rakouska k nám také pravidelně jednou
za rok přijede vlakem plamínek světla
dovezený do hlavního města Vídně až
z Betléma. Na tento krásný vánoční nápad
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přišli redaktoři rakouského rádia v Linci
v roce 1986. Za zmínku ale také stojí, že
o 200 let dřív se do Prahy dostal rakouský
rodák W.A. Mozart, kde uvedl premiéru své
opery Figarova svatba a zažil tam krásné
přijetí.
Víte, co má společného Rakousko, český
Jáchymov a americké dolary? Od roku
1484 se začaly razit v Rakousku nové
mince „guldeny“ (od slova Gold – zlato),
jejich název se však od roku 1519 změnil
na „talery“. To proto, že drahý kov na ně se
kutal v údolí českého Jáchymova. „Údolí“
se německy řekne „Tal“. Brzy se talery staly
nejen evropskou, ale doslova světovou
měnou. Dostaly se totiž s námořníky až
do Ameriky, kde se „taler“ přejmenoval
na „dollar“. Zní to přece podobně, ne?
A na závěr se podívejme na vlajku této
země:
Rakouská vlajka pochází z roku 1232, kdy
ji ustanovil vévoda
Fridrich jako symbol
nezávislosti na římském
císaři. Její původ
popisuje legenda.
Jeden dávný rakouský
vládce vodíval své
vojsko do bitev v bílých šatech, aby ho vojáci
mohli z dálky vidět. Jeho poslední bitva
byla velmi krvavá a zabitého hrdinu přivezli
domů v úplně zkrvaveném šatu. Když mu
však sundali pevně utažený opasek, všimli
si, že jedině pruh pod ním zůstal bílý. A tak
prý vznikla rudá vlajka s bílým pruhem

na památku hrdinství tohoto knížete.

Slovensko
Konečně se dostáváme i na Slovensko. Bude
to jen krátký výlet, i když třeba opravdová
výprava by stála určitě za to! Slovensko má
pro nás oproti všem zemím světa jednu
velkou výhodu –čeština a slovenština jsou si
velmi blízké a podobné, takže se tento jazyk
při troše
šikovnosti
můžete
naučit velmi
rychle.
Ale pozor!
Slovenština
nemá „ř“.
Takže když
si postěžujete, že kakao je „horké“, tak
vám je neochladí, ale donesou cukr. A říct
o někom, že je „somár“, znamená to, že asi
něco hodně, hodně nezvládl…
Zvládnout ovšem trochu dějepisu
o Slovensku nebude tak těžké. Historie
sahá až k sousedství nitranského knížetství
s velkomoravskou říší. Mnohem později,
kdy byly české země součástí Rakouska,
Slovensko bylo zase součástí Uherska. A tak
za Rakousko-Uherska jsme vlastně patřili
do jednoho státu. Společně jsme utvořili
i samostatné Československo 28. 10. 1918.
To nám vydrželo až do 1. 1. 1993. Tehdy
vedle České vznikla i Slovenská republika.
Přes rozdělení jsou ale vzájemné kontakty
dost živé. Každý se určitě těší na hokejové
zápasy našich a slovenských reprezentantů.

Málokdo ale asi ví, že první historické
světové zlato získal slovenský národní tým
ve Švédsku roku 2002. Slovensko dokonce
patří mezi málo zemí na světě, kde je kněží
nadbytek. Proto přicházejí někdy sloužit i k
nám.
Bylo by toho hodně a tak už jen něco
o vlajce.
První slovenské vlajky
z revolučního roku
1848 byly podobné
českým (bíločervené).
Později k bílému
a červenému pruhu
přibyl modrý. V roce
1991, kdy se v Rusku začalo uvažovat
o obnovení podobné staré vlajky „trikolóry“,
vyvstala na Slovensku otázka nové státní
vlajky. Nakonec bylo rozhodnuto o vložení
znaku na vlajku. Nová vlajka poprvé zavlála
před bratislavským hradem 3. 9. 1992
ve 20:22.
Jiří Kaňa (redakčně upraveno)
V článku jsou použity snímky
z https://www.google.cz/maps.
Uveřejněné vlajky pocházejí
z http://www.statnivlajky.cz/.
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Vlaky - krásná práce a životní láska
Není to tak dávno, kdy do našeho KLASu poprvé přišla usměvavá dvojice, Toníček a Maruška.
Pamatuji se, že tenkrát přišel Toníček ještě o berlích, měl po operaci kyčlí. Jenže u Toníčka ty berle vypadaly spíš
jako trekingové hole. Vyzařovalo z něj zdraví, vitalita a optimismus, stejně jako z Marušky.
Pan Antonín Jaša se narodil v roce 1941
v Třebíči. V roce 1957 se vyučil zámečníkem
v Českých Velenicích. A tam to začalo. Tam se
staly vlaky jeho životní profesí i láskou.
„Tenkrát jsme byli na bramborové brigádě
v Nové Vsi,“ vzpomíná Toníček. „Přijeli
tam s lokomotivou na zkušební jízdu
po generálce. A všechno nám ukázali. Byla
to nádhera.“
A jak se
stane člověk
ze zámečníka
strojvůdcem?
Chvilku to trvá.

Toníček

„No, po vyučení
jsem dělal
rok topiče
na mašině a rok
jsem musel
být v dílnách.
Pak jsem
teprve mohl

ke strojvůdcovským zkouškám.“

strany. A také
jsme točili
A hned pak na mašinu? „Kdepak. Než
s panem
člověka pustí samotného, musí absolvovat
Abrahámem
poznání tratě, to znamená projet trať dvakrát
film Stůj, nebo
ve dne a dvakrát v noci.“
se netrefím.
A trať, tedy
14 dní. Pan
tratě poznal
Abrahám nám
dokonale.
pak říkal, že
Z Brna
se nikdy tak
na všechny
nenasmál, jako
strany.
s námi. Že to
Nejraději
nebyla práce,
měl trať
ale dovolená.
Brno-TišnovPan Bartoška,
Mašina Mikádo v kalendáři
Žďár nad
který v tom
Sázavou.
filmu hrál
V
páře
„Tam je
německého důstojníka, měl pak na starosti
nádherná
dotočnou. Na oslavě se o nás krásně
krajina. A zvlášť, když člověk jede
staral, pořád se ptal, zda máme všeho
na třináctce, tedy lokomotivě 5241309.“
dost, jestli nám nic nechybí. To jsme jezdili
„Toníčku, řekni o Železném dědkovi,“ nabádá s Všudybylkou. A s panem Satinským jsme
točili, když hrál Eskymo Welzla.“
Maruška.
„No jo, film Železný dědek s panem
Marvanem se točil na Mikádu. S touhle
mašinou jsem pak vozil vlaky na všechny

Nejčastější Toníčkova věta je: „No, užili jsme
spoustu srandy.“
„Třeba když jsme vezli děti z mateřské školky
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na páře.
Ohřívali jsme
jim párky
na kotli.“
Maruška
pobízí
ve vyprávění:
„A jak jste
sbírali ty
hříbky.“
V páře 2
„No, taky
výlet na páře. Jeli jsme pomalu, tak kluci
topiči vyskakovali z vlaku a sbírali, hub tam
byla spousta. Jenom Pepa, říkalo se mu
Pepa z depa nebo také Rumcajs, naskočil až
do vagonu. Měl kratší nohy a na mašinu už
to nestihl,“ směje se Toníček. „Do Znojma
jsem jezdil za tetičkou na večeři. Před
městem jsem zahoukal, na nádraží uložil
mašinu a doběhl k tetě. Tam už jsem měl
na stole připravený talíř s výbornou teplou
večeří.“
„Kterou lokomotivu jsem měl nejraději? To
je těžké říct. Podívej třeba Kráska, nebo také
Šlechtična, 475. Ta má sílu 2300 koní, váží
asi 130 tun. Taková mašina utáhne 400
tun jako osobní vlak nebo 600 – 800 tun
nákladu.“
„A víš, proč se téhle říká Papoušek? Podívej,
jak je barevná,“ směje se Maruška.
Je vidět, že i ona má mašinky opravdu ráda.
Maruška je totiž také z železničářské rodiny,
jako Toníček.
„Z železničářské a ze zahradnické, tak
napůl, stejně jako Toníkova rodinka,“

dodává Maruška. Je to znát. Taky je blázen
do kytiček, jako nebožka Maruška. Chlapi se
mě pořád ptají, jak prý to dělám, že vždycky
najdu tak skvělou ženskou,“ směje se Toníček
na Marušku.
Maruška má 9 vnoučat. Toníček 5 vnuček
a jedno pravnouče. To je dohromady 15 dětí.
A všechny škemrají, že chtějí na mašinky.
Nadšením vykulené dětské oči na fotografii
u řídícího
panelu
lokomotivy
jsou
důkazem,
že děda
s babičkou
vnoučata
dlouho
žadonit
nenechají
a přání jim
rádi plní.
Řízení

„Scházíme se
i v důchodu,
to víš, že ano. Lidi z Brna každý první čtvrtek
v měsíci, v nádražní hospůdce ve Střelicích.
A je nás dost. Někdy 50, někdy i 80. Máme
předávkovou knihu. Jako v práci. Maruška se
vždycky zapíše jako host a ten, kdo ještě není
v důchodu je čekatel.“ „A Veleničáci, co jsme
tady kolem Brna, se zase vidíme každou 3.
středu u Hada.“
Co je to předávková kniha? „Nikdy nemůžeš
rovnou skočit do mašiny a jet. Tak hodinu,
hodinu a půl před jízdou musí strojvůdce

proklepat celý stroj. A když dojede, tak zase
to samé. Aby byla lokomotiva v pořádku
na další jízdu. A všechno pěkně zapsat.“
„Když se dojelo s párou někam na noc,
museli jsme se s topičem střídat v přikládání,
aby nám v kotli nevyhaslo.“
V roce 2000, po 40ti letech odcházel
Toníček do důchodu jako každý mašinfíra: „
Po poslední jízdě mě třikrát otočili na točně.
Toje takový zvyk. V té chvíli člověku projede
hlavou celý život na mašině.“

Všudybylka

Krásný život a krásné povídání. Moc
děkuji Toníčku a Maruško. I celý náš KLAS
děkuje za krásné setkání, které Maruška
s Toníčkem připravili. Kromě všech těch
úžasných vzpomínek a příběhů i fotografie
a filmy plné Papoušků, Krásek, Všudybylek,
Brejlovců, zkrátka ohromných a přece tak
nádherných strojů.
Irena Chaloupková
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Invaz e vnoučat - p ři pravt e s e
Má m e t u le t n í prázd n i n y a s n i m i spoje n ý n ejhouf n ějš í transport vnoučec í ge n erace k té prarodič ovs ké. Doba
vš a k pokročila, v mnohé m s e zm ě n ila a m ůž e me už t é m ěř s jistot ou tvrdit, ž e h lídá n í vnoučát e k už n e n í „je n“
o peče n í buc het, zava řová n í ma rmelád n ebo procház e k ko l e m ryb n íka. Obvyklé plá n y, kt e ré plati l y na d neš n í
rodiče, ma ří not ebooky, ta b lety a mobi l n í t e lefon y, kt e ré často vlas t n í už šes ti-, sed m i leté dě ti .
Je složité obstát v tak tvrdé konkurenci a od
babiček a dědečků to vyžaduje velké úsilí,
snahu o pochopení a toleranci. Udržet nervy
na uzdě a nevyhodit tablet z okna – to je to,
oč tu kráčí. Řečeno s nadsázkou samozřejmě.

na první pohled vůbec nedávajících smysl.
A také zkratek. Ano, opět se nacházíme
v době zkracování, jako v Hrabalových
Postřižinách. Tentokrát však jde o „stahování“
slov či rovnou celých vět do shluku písmen.

Jak už to tak bývá, čím starší, tím horší. Děti
předškolní či mladší školní ještě „utáhneme
na vařené nudli“, avšak zaujmout ty mladé
náctileté, kteří jsou už moc velcí na pohádky,
ale ještě moc malí, aby hospodařili sami
doma, už může být oříšek.

Vybrali jsme pro vás ty pojmy a zkratky, se
kterými se pravděpodobně setkáte a které
se asi budete muset naučit – když už ne
používat, tak alespoň pochopit.

Na druhou stranu – běžné obyčejné věci se
pro současné děti stávají dobrodružnými.
Na straně hlídacích prarodičů jednoznačně
stojí zkušenost a životní nadhled. Vlídnou
komunikací a porozuměním lze dosáhnout
velkých výsledků, z nichž nejkrásnější krásně
prožitý čas ku spokojenosti obou stran. Která
babička se nedme pýchou, když vnoučátko
své rodiče po týdnu uvítá slovy: „Už?
A nemohl bych tu ještě týden zůstat?“
Když už jsme naťukli komunikaci
a porozumění – nemáte někdy pocit, že jste
se v přítomnosti mladých ocitli v jiné zemi?
Svět angločeských zkomolenin a spousty slov,

Základní české zkratky:
jj = jo, jo, význam souhlasu
nn = ne
MT = miluju te
mmnt = moment
td = tady, tm = tam
su = jsem
cu = chci
poe, ptž = protože
ky = který
al = ale
ď = děkuju
NZ = neni zač
vo2z = vodvaz
z5 = zpět
o5 = opět

Základní zkratky z angličtiny:
HI, BYE = ahoj
I = já
WRM (WRite Me) = napiš mi
IF = jestli
LOL (Laughing out loud) = hlasitě se směji
ROFL (Rolling on the floor laughing) =
		 válím se smíchy po podlaze
BTW (By The Way) = mimochodem
OMG (Oh My God) = údiv
SRY (sorry) = promiň
THX (Thanks) = díky
PLS = prosím
4ever (forever) = navždy
U2 (You Too) = tobě taky
BRB (Be Right Back) = jsem hned zpět
Zdroj:
http://mobil.idnes.cz/jak-psat-cesky-rychle-sms
http://www.prozeny.cz/magazin/deti-a-rodina/
pubertak/29524-prakticky-rodicovskoteenagersky-slovnik-

10

Knihy na léto
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Několik praktických rad
k tomu, co exekucím předchází
a jak se jim vyhnout
V minulém čísle časopisu Zrnko jsem
odpovídala na vaši otázku, jak čelit
situaci, kdy se s exekucí setkáte přičiněním
nezdárných potomků.
Je však třeba zdůraznit, že exekuční řízení
může být zahájeno proti každému z nás,
aniž bychom se o to nějak zvláště přičinili.
Veřejné právo klade na občany celou řadu
platebních povinností, např. povinnost zaplatit
poplatek za likvidaci komunálních odpadů,
různé daně, zdravotní pojištění, poplatky
za využívání rozhlasu a televize apod. Může
se stát, že člověk něco neúmyslně zapomene
zaplatit anebo ani neví, že takovou platební
povinnost má.
Bohužel, neznalost zákona nikoho
neomlouvá. V praxi se vyskytují i takové
situace (i když by se to stávat nemělo),
že svoji platební povinnost splníte, ale
v platebním styku se někde něco zadrhne
a jste u věřitele vedeni jako dlužníci.
Uvedu příklad:
• Zaplatíte některou z daní příslušnému
finančnímu úřadu převodem z vašeho
účtu a vyplníte nesprávně své rodné číslo.

Plátce nemůže být identifikován a vy jste
nadále vedeni jako daňoví dlužníci.
• Přišel se za mnou poradit klient,
po kterém společnost RWE vymáhala
cenu za dodaný plyn na vytápění bytu.
Klient měl v ruce ústřižek složenky, který
osvědčoval, že příslušnou částku před
dvěma roky poslal věřiteli prostřednictvím
České pošty. Následným šetřením jsme
zjistili, že vyplnil nesprávně číslo účtu
RWE, Česká pošta peníze RWE nevyplatila
a klientovi nic nesdělila. Peníze ležely dva
roky na jejím depozitním účtu, klient se
domníval, že má zaplaceno a RWE proti
klientovi zahájila soudní vymáhání dluhu.

1.

Pečlivě si schovávejte doklady
o vámi realizovaných platbách,
a to nejméně po dobu 3 let (obecná
promlčecí lhůta). V případě jakýchkoli
pochybností, nebo dostanete-li
upomínku, okamžitě si prověřte,
zda vaše platba k věřiteli skutečně
doputovala (při platbách, realizovaných
formou bezhotovostního převodu, které se
stávají převažující formou plateb, platí, že
vaše platební povinnost je splněna nikoli
dnem odepsání příslušné finanční částky
z vašeho účtu, ale dnem připsání příslušné
peněžní částky na účet věřitele. To má
zásadní vliv na posuzování otázky prodlení).

Často se mi v mé právní praxi stávalo, že
mne navštívili klienti s usnesením o zahájení
exekuce a přednášeli mi různé argumenty
o tom, proč vymáhanou pohledávku
nezaplatili, a žádali mne, abych tyto jejich
argumenty napsala do vyjádření k usnesení
o zahájení exekučního řízení. Častým
argumentem, který se v praxi vyskytuje, je
námitka věřitele, že dluh přece vůbec není
tak vysoký, v jaké výši je vymáhán. Bohužel
tento argument v exekučním řízení neobstojí.
Exekuční řízení má jeden jediný účel –
vykonat pravomocné rozhodnutí (pravomocný
rozsudek nebo pravomocný platební rozkaz),
které bylo vydáno v předcházejícím řízení,
jestliže povinný nesplnil svoji povinnost
dobrovolně. Takové předcházející řízení
se nazývá řízení nalézací. Nalézací řízení
je určeno k tomu, aby zde strany sporu
uplatňovaly nároky, vznášely příslušné
argumenty a námitky a navrhovaly provedení
důkazů k vymáhané pohledávce. Soud pak
po zvážení všech argumentů a předložených
důkazů vše uváží a rozhodne, zda žalovaného
zaváže k úhradě vymáhaného dluhu a v
jaké výši. To vše platí pro civilní soudní
řízení. Obdobně to platí pro správní řízení,
tj. pro řízení před orgány veřejné moci. Také
zde je třeba uplatňovat obranu v průběhu
příslušného správního řízení. Pro řízení
exekuční tedy platí, že v jeho průběhu mohou
být uplatňovány jen omezené námitky, nikoli
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ty, které již musely být uplatněny v řízení
nalézacím.

2.

Vaše obrana proti vymáhanému
dluhu, proti jeho neexistenci
nebo nesprávné výši, nebo spočívající
v tom, že již bylo zaplaceno, musí být
realizována v řízení, které předchází
řízení exekučnímu, v tzv. nalézacím
řízení.

3.

Velmi důležité: Přebírejte
doručovanou poštu.

Velmi častý jev, že lidé nepřebírají
úřední zásilky, které jsou jim doručovány
do vlastních rukou, může pro ně mít
velmi neblahé následky – včetně zahájení
exekuce. Věřte, že lepší je o nepříjemných
věcech, které se vás dotýkají, vědět, než
o nich nevědět. Jste-li o nepříjemných
záležitostech informováni, můžete jim
čelit a můžete je řešit. Nejste-li o nich
informováni, tyto záležitosti nezmizí, jen
běží dále mimo vás. Zákon si se situací
nepřebírání úředních zásilek, která blokovala
v minulosti zejména činnost soudů, poradil.
V občanském soudním řízení (obdobné je
to též v řízení správním) byl zaveden institut
tzv. náhradního doručení. Platí, že jestliže
adresát, který se v místě bydliště zdržuje,
si doručovanou úřední zásilku nepřevezme
a v úložní době, která činí zpravidla 15 dnů,
si zásilku nepřevezme u České pošty, má
se za to, že zásilka byla řádně doručena,
a nastanou účinky jejího doručení.
Jedním ze zásadních účinků doručení je

zahájení běhu lhůty pro nabytí právní moci
doručovaného rozsudku nebo platebního
rozkazu. Po nabytí právní moci rozsudku
nebo platebního rozkazu se proti těmto
rozhodnutím již není možno odvolat, naopak
je to základní předpoklad pro zahájení
exekučního řízení.
Na důležitost přebírání doručované pošty
vás upozorňuji zejména v souvislosti
s existencí institutu tzv. elektronického
platebního rozkazu. U pohledávek, které jsou
jednoznačně důvodné (takovou jednoznačně
důvodnou pohledávkou by byla třeba
nezaplacená platba za likvidaci komunálního
odpadu), je možno podat žalobu k soudu
elektronickou cestou. Žaloba je pak v listinné
formě žalovanému doručována společně až
s vyhotoveným platebním rozkazem, který
žalovaného zavazuje k zaplacení žalované
částky. Kdo takovou zásilku, doručovanou
do vlastních rukou, nepřevezme, ani se
nedozví o tom, že proti němu bylo vedeno
soudní řízení, ve kterém byl zavázán zaplatit
žalovanou částku. Platební rozkaz nabude
právní moci a exekuční řízení může být
zahájeno.

věcí, nezbývá vám nic jiného, než podat
excindační neboli vylučovací žalobu. V této
žalobě se budete domáhat, aby soud
rozhodl, že věci, které vám exekutor zabavil,
byly vyloučeny z exekuční podstaty a aby
vám byl vráceny. Že jsou zabavené věci
vaším vlastnictvím, musíte prokázat. Nejlépe
se to prokazuje právě předložením dokladu
o jejich nákupu. Snadno se to řekne, ale
hůře realizuje. Zkuste se posadit ve svém
bytě, rozhlédněte se a zamyslete se nad tím,
jak byste u každé jednotlivé věci prokazovali
její vlastnictví. Najednou zjistíte, že to, co
považujete za samozřejmé, je ve skutečnosti
dosti obtížné.
Pro ty, kteří by si chtěli o exekučním řízení
nastudovat více, uvádím podrobný zdroj
informací: Zákon č.120/2001 Sb. o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) ve znění pozdějších novel.
JUDr. Irena Spitzová
advokátka v letech 1990 –2012,
v současné době působí jako právník Centra
pro rodinu a sociální péči v Brně

4.

Schovávejte si doklady od věcí,
které kupujete, zejména těch,
které mají vyšší cenu.
Tato rada se týká situace, popsané
v minulém článku, kdy v důsledku exekuce,
vedené proti osobě přihlášené k trvalému
pobytu ve vašem bytě, exekutor zabavil
a odvezl do exekučního skladu věci ve vašem
vlastnictví. Abyste dosáhli vrácení vašich
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Kalendárium
červenec 2015

SRPEN 2015

Září 2015

4. – 5. 7.

Dny lidí dobré vůle

12. Diecézní pouť rodin

		

Velehrad 2015

29. 8. 2015, areál kláštera
ve Žďáru nad Sázavou

2. 9. Zahájení nového školního
roku 2015 / 2016

		
www.velehrad.eu
5. 7.

Příchod slovanských 		
věrozvěstů Cyrila 			
a Metoděje na Velkou 		
Moravu v roce 863
1152. výročí

6. 7.

Upálení Mistra Jana Husa
podle rozhodnutí 			
kostnického koncilu v roce
1415
600. výročí

Program:
9.20

ranní duchovní slovo

10.00 pontifikální mše sv. • hlavní
celebrant a kazatel Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle
12.00 program na pódiu, zámeckých
nádvořích a zahradě • program pro
celou rodinu v zámecké zahradě
• výtvarné dílničky • program pro
mládež • malování na obličej •
adorace s komunitou Emmanuel •
komentovaná prohlídka poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře

Přejeme všem babičkám 		

Přednášky: Neklidné a nepozorné
dítě ve škole a v rodině • Křesťan
a peníze • Církev a říjnová synoda
o rodině

a dědečkům vše nejlepší!

Více informací: www.crsp.cz

26. 7. Den prarodičů na svátek
sv. Jáchyma a sv. Anny

7. 9. Den otevřených dveří 		
památek v ČR
zpřístupnění dědictví českého
národa v celé České republice
zcela zdarma
21. 9. Mezinárodní den míru
V roce 2001 schválilo Valné
shromáždění OSN Mezinárodní
(Světový) den míru, který nám
připomíná soudržnost, ale
i války, které již byly naštěstí
ukončeny. Tento den se slaví
po celém světě.
22. 9.	Evropský den bez aut
Tento den, poukazuje na jiné
alternativy dopravy. Stejně
tak slouží i k tomu, abychom
si uvědomili dopad na životní
prostředí právě z výfukových
plynů automobilů.
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Metodické listy
• tipy na témata pro čtvrtletí duben, květen, červen •
Téma 1
Mezigenerační vztahy
jako místo vzájemného
obohacení
(Centrum pro rodinný život
Olomouc)
Trénink paměti - rozcvička (TPR)
Poslech

Téma 2
Umíme odpočívat aneb
senioři a odpočinek
(Centrum pro rodinu a sociální
péči, Biskupství ostravskoopavské)
Trénink paměti rozcvička (TPR)
Podle abecedy

Trénink kompetencí (TK)
Vzájemné obohacení prarodičů 		
a vnoučat

Trénink psychohygieny (TPH)
Strom

Trénink paměti - blok (TPB)
Slovník teenagerů

Trénink psychomotorikyZ (TPM)
Cvičení s lanem

str. 17– 22

Téma 3
Královská věnná města
(KLAS Brno-Řečkovice a Morká
Hora)
Trénink paměti rozcvička (TPR)
Jména měst • Tanec vsedě

Trénink kompetencí (TK)
Informace o věnných městech

Trénink kompetencí (TK)

Trénink paměti - blok (TPB)

Co je to odpočinek?

Slepá mapa

Trénink psychohygieny (TPH)

Špagetové čtení
Debata nad tajenkou

Pepa má špatnou náladu

Trénink psychomotoriky (TPM)

Trénink paměti - blok (TPB)

Seřazení podle velikosti měst

Rozdíly • Motýl • Křížovka

Trénink psychomotoriky (TPM)
Pantomima

Tipy na doma
Prázdninový výlet do věnného města

str. 32– 41

Tipy na doma
Rady pro volný čas

str. 23 – 31
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Mezigenerační vztahy jako místo vzájemného obohacení
Téma: Mezigenerační vztahy jako místo vzájemného obohacení

bezdětní

Nebezpečí tématu: Vztahové problémy v rodině, děti bydlí daleko,

Zpracovala: Mgr. Lucie Cmarová (CPRŽ Olomouc)

Program setkání

Aktivita

Cíl

Pomůcky / poznámky
Atributy teenagerů dnes a v minulosti
– mobily, sluchátka, kalhoty do zvonu,
brýle lenonky …

5

Procvičení koncentrace
a pozornosti

PL_TPR_1

5

Vzájemné obohacení prarodičů
a vnoučat

Text k zamyšlení

Tisk_PL_TPR

20

Strom

Vizualizace

Úvod

Význam mezigeneračních vztahů

TPR

Poslech

TK
TPH

10

Přestávka

15

TPB

Slovník teenagerů

TPM

Cvičení s lanem

Tipy na doma
Závěr

Zdroje informací

Čas/ min

Rozvoj kreativity
Relaxace a zábava
Zopakování

Tisk PL_TPB_1,
tužky

30

Lano

25
10
5

FERLANDOVÁ, F. Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby.
ŠIKLOVÁ, J. Dopisy vnučce.
O řeči mladých: http://www.osu.cz/dokumenty/monitoringmedii/1174.pdf
Rodičovsko-teenagerovský slovník: http://www.prozeny.cz/magazin/deti-a-rodina/pubertak/29524-prakticky-rodicovskoteenagersky-slovnik
Článek „Radosti a strasti s prarodiči“: http://www.evalabusova.cz/clanky/radosti.php
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Úvod do tématu

Prarodiče jsou:

Senioři každodenně prožívají kontakt s lidmi mladší generace. Mohou to být
vnoučata, mladí na ulici, ale taktéž jejich vlastní dospělé děti. Z těchto setkání
mohou vyplynout různá nedorozumění. Na tomto setkání se ale nechceme
zabývat negativními stránkami mezigeneračních vztahů, ale chceme vyzdvihnout
jejich význam a představit je jako prostor vzájemného obohacení.

1. Rodinní dějepisci
Prarodiče jsou živými svědky rodinné historie, kteří seznamují dítě s rodinnými
kořeny a představují pro vnouče pojítko s jeho rodokmenem. Díky nim si dítě
uvědomí, odkud pochází a kdo mu předcházel. Když dítě zná svou historii a ví,
odkud pochází, pomáhá mu to poznávat sebe sama a ztotožnit se s místem,
které v rodině zaujímá.
Dítě také velmi konkrétně objeví své rodiče: jací byli v dětství, co měli rádi, co
dělali, jak se realizovali. Díky prarodičům dítě pochopí, že i jeho rodiče byli
kdysi malí: „Tvá maminka měla dlouhé světlé vlásky a dlouho nosila copánky.“
Navíc si může dítě uvědomit, že jeho rodiče dostali v dětství občas vyhubováno:
„Tenkrát tvůj tatínek neposlechl tvého dědečka a byl za to potrestaný.“
Relativizuje to situaci a rodič tím získává lidský rozměr.
Také pohádky a legendy přinášejí svědectví o dějinách rodiny, regionu či země
a vytvářejí pouto mezi minulostí a přítomností.

TPR – Poslech
Cílem aktivity je procvičení pozornosti a koncentrace, zapojení všech účastníků
setkání.
Animátor přečte nahlas text PL_TPR_1 (účastníci nemají text u sebe, jde
o poslech) a zadá otázky:
1. Kolikrát při čtení zazněl text: „Blaze prarodičům“
2. Kolikrát a v jaké podobě se v textu objevilo slovo odvozené od slova žít?
TK – Vzájemné obohacení prarodičů a vnoučat
Převzato z knihy FERLANDOVÁ, F. Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní
doby.
Text k zamyšlení – Blaze prarodičům
Blaze prarodičům, kteří pochopili, že život je vzácný dar, a stále si uchovávají
chuť žít.
Blaze prarodičům, kteří v průběhu let nasbírali životní moudrost a nyní ji
s láskou předávají dál.
Blaze prarodičům, kteří umí ze svého života učinit dar pro druhé a jsou
vždycky ochotni pomoci.
Blaze prarodičům, kteří si neustále doplňují zásoby životní moudrosti četbou,
modlitbou a vírou v Boha, který dává životu smysl.
Blaze prarodičům, kteří si umí získat lásku svých vnoučat a svou věrností
pravým hodnotám jim jsou oporou na životní cestě.
Blaze prarodičům, na které budou děti a vnoučata vzpomínat vždy s láskou.
Převzato ze záložek, které vydalo nakladatelství Paulínky,
http://www.paulinky.cz.
Co přinášejí prarodiče svému vnoučeti
Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. Jsou „článkem
v řetězci“ předávání tradice, hodnot a znalostí. Navíc dítě zahrnují láskou.

2. Spojníci s tradicí
Prarodiče oživují hodnoty sounáležitosti, původu a soudržnosti v rodině. Jsou
pokračovateli tradice. Právě u nich se rodina nejčastěji schází při různých
svátcích a oni většinou předávají dál rodinnou kulturu. Prarodiče bývají držiteli
rodinného dědictví: domu, nábytku, zvláštních předmětů (snubní prsten
prababičky, …), rodinných fotografií, šperků, dokumentů.
3. Ti, kteří předávají hodnoty
Prarodiče mohou předat dítěti základní hodnoty (význam rodiny, respekt
k druhému, lásku, …). To je zvlášť důležité v naší konzumní společnosti, která
na dítě doléhá příliš brzy skrze agresivní a dotěrnou reklamu. Prarodiče se
stávají pilíři základních hodnot, které je třeba předat dál.
4. Tlumočníci poznatků
Prarodiče jsou pro svá vnoučata zdrojem vědomostí. Mnozí z nich vodí vnoučata
na divadelní představení, chodí s nimi do přírody, odpovídají na jejich otázky.
Doprovázejí je při jejich objevování světa.
5. Důvěrníci
V mnoha případech se prarodiče stanou důvěrníky svého vnoučete, kteří jsou
připraveni vyslechnout téměř cokoliv. Vnouče jim často svěří víc, než svým
rodičům. Většinou reagují prarodiče méně prudce než rodiče, což je dokladem
jejich schopnosti relativizovat problémy. Hlubokou důvěru svých vnoučat si získají
jen tehdy, když respektují svěřená tajemství. Pokud dodrží toto pravidlo, může
mezi nimi a vnoučaty vzniknout důvěrné pouto. Jako důvěrníky může vnouče
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vyhledávat prarodiče v období dospívání.
6. Ti, kteří věnují svou pozornost
Nejkrásnější dárek, který mohou prarodiče darovat svému vnoučeti, je
pozornost. Nedocenitelný dárek je, když si udělají čas, aby si s ním hráli,
povídali, zašli na procházku, aby s dítětem prostě byli. Věnovat vnoučeti
čas znamená darovat mu lásku. Dětem se líbí, když druzí poslouchají jejich
příběhy a dobrodružství, ale dospělí to často nezvládnou. Prarodiče často bývají
těmi nejlepšími posluchači. Mají čas naslouchat a většinou netrpí tendencí
neustále dítě opravovat. Prarodičovská láska a výsadní místo, které má vnouče
v babiččině a dědečkově srdci, rozvíjejí v dítěti sebeúctu, díky níž z něj může
vyrůst čestný a hrdý člověk.
7. Oáza jistoty a stability
V současné době je posláním prarodičů hrát novou, velmi důležitou roli –
být zárukou stability. Když se rodina dostane do krize, často hrají aktivní roli
a nabízejí vzácnou citovou nebo finanční podporu. Mohou nepostradatelným
způsobem přispět k vyrovnanosti a štěstí dítěte a snížit jeho stres. Také je
důležité, aby se nezapojovali do konfliktu a nekritizovali jednoho ani druhého
rodiče. Díky tomu mohou svému vnoučeti posloužit jako orientační bod,
pilíř a útočiště, kde se zklidní. A tak dítě zjistí, že na své prarodiče se může
spolehnout, ať se v rodině děje cokoliv.
8. Nepřímá podpora dítěte
Finanční podporou (ve formě darů, půjček, dárečků), kterou prarodiče
příležitostně poskytují mladé rodině, pomáhají snižovat rodinný stres. Nepřímo
tím pomáhají k pohodě dítěte, protože pomáhají jeho rodičům, aby byli
klidnější.
Prarodiče mohou rodině nabídnout také podporu v organizační oblasti,
například když dítě několik hodin pohlídají, či ho vezmou k lékaři, když
vypomohou v domácnosti. Když rodiče mají v prarodičích spolehlivé pomocníky,
s nimiž mohou v nejrůznějších situacích počítat, vnímají to jako oporu pro svou
rodičovskou roli a v každodenním životě se snáze uvolní, což prospívá i dítěti.
Co přináší vnouče svým prarodičům
Podobně jako prarodiče ovlivňují své vnouče, vnouče zase ovlivňuje své
prarodiče. Vnouče prarodičům přináší toto:
1. Stimulaci těla i ducha
Vnouče se pro své prarodiče stává jedinečným trenérem. Pobízí je, aby s ním
lezli po zemi, zapojili se do jeho her, a to vše vede prarodiče k fyzické aktivitě.
Je ostatně dokázáno, že nejlepšímu zdraví se senioři těší, když jsou v kontaktu

s mladou generací. Kromě toho dítě zahrnuje své prarodiče otázkami všeho
druhu. Oni pak znovu objevují svět vnímaný dětskýma očima a doprovázejí
vnouče při jeho objevech, což přináší mnoho stimulů jejich mysli.
Dětské nápady také mohou rozveselit všední život prarodičů.
Když prarodiče pozorují, jak vnouče roste, dozvídají se i o nových tendencích
a měnících se kulturních hodnotách. Díky němu vědí, že jakési kuriozní jméno
patří postavičce z pohádky, sledují, jaké aktuální aktivity se nabízejí v mateřské
školce. Vnouče má oprávněný dojem, že svým prarodičům ukazuje něco
nového. Pomáhá jim přijímat inovace a porozumět světu, v němž vnouče
vyrůstá.
2. Pocit kontinuity
Když se staneme prarodiči, přinese nám to uspokojení ještě v úplně jiné oblasti.
Když se naše vlastní děti rozhodnout přivést na svět nový život, je to pro nás
určitým způsobem znamení, že jsme jim pomohli objevit krásu a bohatství
života. Doceňují, že jsme je přivedli na svět, a z toho můžeme čerpat ujištění, že
jsme je nevychovávali bez úspěchu.
Role prarodiče nám samozřejmě také připomíná, že čas plyne. Nově přicházející
generace uspokojuje všelidskou touhu překonat smrtelnost tím, že se darujeme
budoucím generacím, což nám pomáhá přijmout svou vlastní smrt.
3. Zdroj lásky
Nesmíme podcenit lásku, něhu a radost, kterou prarodičům přinese jejich
vnouče. Polibky a pomazlení si vnoučata s babičkou a dědou dávají navzájem
a prarodiče v tomto vztahu dostanou tolik lásky, kolik jí do něj investují. Také
díky lásce vnoučat mohou prarodiče cítit uspokojení ze života a uchovat si
živoucí srdce.
Díky mezigeneračním setkáním v atmosféře štěstí rostou malí a „mládnou“ staří.
Z tohoto vztahu mají prospěch všichni: jedni získávají pocit přináležitosti, bezpečí
a náklonnosti, zatímco pro druhé z něj vyplývá pocit kontinuity, užitečnosti
a omlazení. Rodičům vzájemné setkávání prarodičů s vnoučaty často přináší
užitečný oddech.
Otázky k zamyšlení:
1. Jaké vzpomínky se vám vybavují na vaše prarodiče?
2. Jaké vzpomínky byste chtěli, aby mělo vaše vnouče na vás?
3. S čím se vám svěřují vnoučata?
4. Co je pro vás při komunikaci s vnoučaty nejtěžší?
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TPH – Strom

TPM – Cvičení s lanem

Cílem psychohygienické aktivity je vizualizace s povzbuzením pocitu důležitosti
pro vlastní rodinu, své okolí, relaxace.

Účastníci sedí, lépe stojí v kruhu a drží lano spojené na koncích uzlem. Každý
účastník postupně ukáže nějaký cvik s lanem (předpažit, upažit, zamávat
do boku, …) a ostatní ho po něm zopakují. Začíná animátor.
Cílem aktivity je zapojení kreativity.

Postup:
1. pohodlné usazení na židli;
2. hluboký nádech (hluboký výdech – nádech do břicha, pak do hrudi,
pozdvižení klíčních kostí – výdrž – hluboký výdech);
3. animátor popisuje představy stromu s rozsáhlými pevnými kořeny, takže
navodí představu, že účastníci jsou pro svou rodinu těmi silnými stromy
s pevnými kořeny;
4. dále rozvíjení představy – na stromě dozrávají jablka – děti. Ze semínek
opět vyroste strom s vlastními jablky – vnuci. Jsou podobná těm
z původního stromu – vnuci se podobají prarodičům;
5. pozvolný návrat do reality – hluboký nádech a pomalé otevření očí.

Závěr
Účastníci sedí v kruhu a drží lano spojené na koncích uzlem. Postupně každý
účastník, k němuž doputuje uzel, vyjádří pokud možno pozitivní vzkaz pro mladou
generaci.
Tipy na doma
Pokusit se napsat dopis imaginárnímu dítěti/mladému člověku a pak ho třeba
můžete dát na nástěnku v kostele nebo v knihovně. Viz ŠIKLOVÁ, J. Dopisy vnučce
(Zdroje informací).

TPB – Slovník mladé generace
Cílem aktivity je procvičení úsudku a logiky.
Účastníci se snaží přiřadit k sobě slangový výraz mladé generace a jeho
význam.
Tisk PL_TPB_1 – Slovník mladé generace
Řešení:
1. humáč

odporná věc

2. gamesy

hry (počítačové)

3. mocinky

hodně

4. čekovat

sledovat

5. mazec

nářez

6. navrčenej

naučený

7. kompl

počítač

8. džouk

vtip

9. hotovson

být vyřízený

10. futrovat

jíst

11. šrotit se

učit se

12. handy

mobil

13. tlačenka

protekce

14. benga

policajti

15. kaufovat

nakupovat

16. krutý		

extrémní

17. fajrák

oheň

18. baj oko

přibližně

20

Převzato ze záložek, které vydalo nakladatelství Paulínky,http://www.paulinky.cz.

Blaze prarodičům, na které budou děti a vnoučata vzpomínat vždy s láskou.

hodnotám jim jsou oporou na životní cestě.

Blaze prarodičům, kteří si umí získat lásku svých vnoučat a svou věrností pravým

modlitbou a vírou v Boha, který dává životu smysl.

Blaze prarodičům, kteří si neustále doplňují zásoby životní moudrosti četbou,

ochotni pomoci.

Blaze prarodičům, kteří umí ze svého života učinit dar pro druhé a jsou vždycky

předávají dál.

Blaze prarodičům, kteří v průběhu let nasbírali životní moudrost a nyní ji s láskou

Blaze prarodičům, kteří pochopili, že život je vzácný dar, a stále si uchovávají chuť žít.

Text k zamyšlení – Blaze prarodičům

Převzato ze záložek, které vydalo nakladatelství Paulínky,http://www.paulinky.cz.

Blaze prarodičům, na které budou děti a vnoučata vzpomínat vždy s láskou.

hodnotám jim jsou oporou na životní cestě.

Blaze prarodičům, kteří si umí získat lásku svých vnoučat a svou věrností pravým

modlitbou a vírou v Boha, který dává životu smysl.

Blaze prarodičům, kteří si neustále doplňují zásoby životní moudrosti četbou,

ochotni pomoci.

Blaze prarodičům, kteří umí ze svého života učinit dar pro druhé a jsou vždycky

předávají dál.

Blaze prarodičům, kteří v průběhu let nasbírali životní moudrost a nyní ji s láskou

Blaze prarodičům, kteří pochopili, že život je vzácný dar, a stále si uchovávají chuť žít.

Text k zamyšlení – Blaze prarodičům

Příloha 1: PL_TPR_1 - Blaze prarodičům
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gamesy
mocinky
čekovat
mazec
navrčenej
komp
džouk
hotovson

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nápověda: policajti, vtip, odporná věc, nakupovat, být vyřízený, hry (počítačové),
protekce, nářez, extrémní, mobil, učit se, sledovat, počítač, oheň, naučený, hodně,
jíst, přibližně.

18. baj oko

17. fajrák

16. krutý

15. kaufovat

14. benga

13. tlačenka

12. handy

11. šrotit se

10. futrovat

humáč

1.

Slovník mladé generace

Příloha 2: PL_TPB_1 - Slovník mladé generace
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Téma 2: Umíme odpočívat aneb senioři a odpočinek
Téma: Proč a jak odpočívat
Nebezpečí tématu: Přetěžování rodinou – hlídání vnoučat atd.
Program setkání

Aktivita

Zpracovala: Mgr. Marie Götlicherová (Centrum pro rodinu a sociální
péči, Biskupství ostravsko-opavské)

Cíl

Pomůcky / poznámky

Čas/ min

Atributy odpočinku –obrázky přírody,
trekkingové hole

5

Procvičení koncentrace,
pozornosti

Tisk_PL_TPR_2

5

Co je to odpočinek?

Text k zamyšlení

Tisk PL_TK_2

20

Pepa má špatnou náladu

Vizualizace

Flipchart, fixy

10

Úvod

Jak odpočíváte?

TPR

Podle abecedy

TK
TPH
Přestávka

15
Tisk PL_TPB_2a,
Tisk PL_TPB_2b,
Tisk PL_TPB_2c,
Tužky

30

Lístečky, tužky, košík

25

TPB

Rozdíly
Motýl
Křížovka

TPM

Pantomima

Tipy

Rady pro volný čas

10

Závěr a tipy
na doma

Rovnováha
Závěrečná modlitba

5

Zdroje informací

www.pastorace.cz, www.vira.cz,
John Powell: Štěstí začíná uvnitř
Brian Cavanaugh: Malé příběhy
Adalbert Ludwig Balling: Štěstí

Rozvoj kreativity, relaxace
a zábava

Frank Pagden: Evangelium podle svatého Lynase
M. Kašparů: Do výšky volím pád
Bible, Gn 2,1–3, Mt, 11,28, Mk, 6,30–31, materiály A KLAS
Brno
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Úvod

Max Kašparů ve své knize dále píše o umění odpočívat:

Účastníci sedí v kruhu. Animátor pošle míček „Smajlíka“ s otázkou: „Jak
nejraději odpočíváte?“

„… odpočinek není nicnedělání…
Odpočinek je také činnost. Odpočívám-li, konám odpočinek – a on
mě uschopňuje k další práci. Je potřeba si osvojit pojem ‚dělat
odpočinek‘“.

TPR – Podle abecedy

Proč se někteří lidé volnému času vyhýbají?

Cílem aktivity je procvičení pozornosti a koncentrace.

Důvody pro to mohou být různé: někteří lidé si myslí, že volný čas je něco
špatného, až hříšného, a že bychom celý čas života měli věnovat druhým nebo
nějaké činnosti. Jiní (a mnohdy jsou to ti stejní) nepřestávají s prací proto, aby si
nepřipadali neužiteční, bezcenní. Často tak utíkají před svými problémy, pocity
a životními otázkami.
Ke zdravému odpočinku patří aktivita i pasivita. Zdravý odpočinek je složen
ze dvou složek – aktivní i pasivní.
Mnozí lidé jsou ale i při odpočinku jednostranní. Výkonově zaměření lidé mají
tendenci k aktivnímu odpočinku a nezbaví se sklonu dávat si cíle: na dovolené
mají naplánováno, co všechno musí navštívit, dokázat a vidět; při sportu
se nehýbou pro radost, ale pro splnění lepších a lepších limitů; při čtení se
neponoří do děje, ale vypisují si obratná a podnětná slovní vyjádření autora;
odpoledne strávené jen lenošením je pro ně nepřijatelnou ztrátou času.
Opakem jsou pasivní lidé, kteří by nejraději celý svůj život prospali a proleželi.
Rádi konzumují zábavu, kterou jim nachystali jiní, a neradi vyvíjejí jakoukoliv
aktivitu. Místo vlastního sportování pak sledují výkony druhých…
Důležité je umět obojí propojit – někdy se oddat nicnedělání a zároveň umět
volný čas využít k vytváření něčeho nového.
Většinu času děláme to, co „musíme“. Při odpočinku ale můžeme dělat to, co
„chceme“.
Náš život je plný povinností. Okolnosti nás nutí k mnoha úkolům a činnostem.
Ve volném čase si ale můžeme dovolit dělat to, co skutečně chceme, dopřát si
pocit svobody a volby. Tím se nám otevírá i cesta k poznání sebe sama, toho,
po čem v životě toužíme a co niterně potřebujeme.

Úvod do tématu

Tisk PL_TPR_2 – Podle abecedy
Účastníci seřadí slova podle abecedy (očíslují je).
TK – Odpočinek
Můžeme vyjít z toho, co účastníci říkali na začátku, jak nejraději odpočívají…
Život člověka má rytmus práce a odpočinku, rekreace. Má odpočívat a dovolit
i druhým, aby si mohli oddechnout. Práce patří k životu člověka. Nemá ale
člověka zničit.
Co je to vlastně odpočinek nebo proč máme odpočívat, i když
nechodíme do práce? Není to ztráta času? Není to lenost? Tyto
otázky nás možná napadnou, když slyšíme slovo odpočinek…
Povídka o moudrém rybáři (M. Kašparů: Do výšky volím pád)

Osvědčené doporučení:
Naše práce je mnohdy zaměřená jednostranně. Ve volném čase máme možnost
dělat něco jiného, rozvíjet jiné stránky naší osobnosti. Osvědčené doporučení
praví, aby manuálně pracující lidé odpočívali při duševní činnosti a duševně
pracující relaxovali při manuálních pracích. Výsledky odpočinku poznáme „po
ovoci“: pokud opravdu odpočíváme, pak se cítíme svěží a plni sil do dalších
dnů.
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(Zdroj www.vira.cz: Zpracováno podle článku Petry Feglerové z časopisu
„Rodinný život“)
Něco pro zasmání
Svatý Lynas měl dvě kočky: Edieho a Maggie.
Jednoho větrného dne si obě kočky začaly hrát jako malá koťata,
honily se a točily za vlastními ocásky.
Svatý Lynas je s úsměvem pozoroval, ale pak si povzdychl a řekl:
„Co naplat, měl bych jít něco dělat.“
„Proč?“ zeptal se ho Bůh. „Hraní by ti prospělo.“ Ale svatého Lynase tím
nepřesvědčil.
„Koukni, Lynasi,“ povídá Hospodin, „když já jsem mohl celý den strávit tím, že
jsem učil kočky točit se za ocáskem, tak snad to nejmenší, co můžeš udělat, je
sedět, koukat a bavit se!“
(Podle knihy Franka Pagdena: Evangelium podle svatého Lynase, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství.)
Max Kašparů dále píše:
„Člověk, který už je v důchodu, ovšem také musí odpočívat. Ale jak? Odpočinek
znamená odpočinout si od toho „něco muset“, od různých požadavků – hlídání
vnoučat, pomoci sousedce, úklidu atd. Odpočívat znamená nebýt stále ve střehu
a někomu k dispozici.
Dnes se stále honíme – i když už nepracujeme, pořád nemáme čas. Jsme
vlastně pořád přetíženi. A to není dobré ani pro naše tělo, ani pro naši duši.
Při dobrém odpočinku člověk dělá něco proto, že ho to baví, že mu to připadá
krásné.“
(M. Kašparů: Do výšky volím pád)
Text k zamyšlení – Odpočinek v Bibli
Hned v 1. knize Bible čteme:
„Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat
veškeré své dílo.
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své
stvořitelské dílo.“
(Gn 2,1–3)
V Novém zákoně je věta:
„Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili.

Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte!“
(Mk 6,30–31)
A dále:
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám
dám odpočinout.“
(Mt 11,28)
Romano Guardini řekl: „Bez volných chvil je člověk neúplný a jakoby
rozkouskovaný na části.“
Jak tedy odpočívat?
Slovo rekreace pochází z latiny a znamená: re-creatio, neboli znovu-stvoření
Odpočinek a rekreace mají být:
• příležitostí k načerpání sil pro tělo i ducha
• časem pro lidi blízké: děti, vnoučata, partnery, přátele …
• skvělou příležitostí, abychom zjistili, že i bez nás se svět ani nezhroutí, ani
nezastaví
• příležitostí k obdivování Božího díla
• příležitostí k zamyšlení nad sebou samým
• příležitostí k pohledu na sebe a na život pod jiným zorným úhlem
• příležitostí k (pře)hodnocení zaběhaných životních cest
• obdobím, kdy máme dostatek času pro Boha
Odpočinek nemá být:
• dobou horečného pobíhání od města k městu, od památky k památce …
• časem pro horečné sbírání dojmů, kterými později ohromíme své přátele
• otrockou prací
• jiným výrazem pro lenost a zahálku
Po dobrém odpočinku se člověk vrací do svého běžného prostředí a do své
práce posilněn, s chutí a radostí. Ne s nechutí a unaven. Z dobré rekreace se
člověk nemusí rekreovat…
Několik rad pro trávení volného času:
Tisk PL_TK_2 – Rady
• Vymez si každý den nějaký čas na svého koníčka, který tě uvolňuje
a uklidňuje.
• Vyjdi si častěji do přírody. Věnuj čas prohlížení květin a přivoň si k nim.
Sleduj a poslouchej vlny na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej
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se i vzhůru a obdivuj hvězdy.
• Přečti si svou oblíbenou knihu či báseň.
• Zamýšlej se nad svou poslední těžkostí, krizí a najdi v ní nějakou pozitivní
stránku.
• Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!
(Podle Johna Powella, Štěstí začíná uvnitř)

Tipy na doma
Pokusit se aplikovat některé z rad pro trávení volného času.

TPH – Pepa má špatnou náladu
Cíl: Vizualizace, zmapování důvodů špatné nálady a cesty k jejímu zlepšení.
Postup:
1. Na tabuli nebo flipchartovém papíru je obrázek zamračeného obličeje
Pepy (nepoužívat jméno žádného z účastníků).
2. Pod obrázek do levého sloupce jsou zapisovány návrhy účastníků, co kazí
Pepovi náladu, potažmo co kazí náladu účastníků.
3. Následně jsou do pravého sloupce zaznamenány cesty k nápravě. Co by
účastníci poradili Pepovi, aby se mu nálada zlepšila.
4. Na závěr je tento seznam překryt obrázkem s usměvavým obličejem.
TPB – Rozdíly, motýl a křížovka
Cílem aktivity je procvičení postřehu (PL_TPB_2a), koncentrace (PL_TPB_2b),
slovní zásoby (PL_TPB_2c).
Tisk PL_TPB_2a, PL_TPB_2b a PL_TPB_2c.
Účastníci pracují dle instrukcí na pracovních listech.
TPM – Pantomima
Každý účastník na připravené lístečky píše názvy různých sportů (na jeden lístek
vždy jeden sport).
Pak vhodí účastníci lísky do košíku a ty se promíchají. Postupně každý účastník
(či dvojice) vytahuje lísteček a předvádí daný sport. Ostatní hádají. Lze se též
rozdělit do dvou skupin, střídat se v předvádění a soutěžit.
Cílem aktivity je pohyb a kreativita.
Závěr
Zopakovat rady pro trávení volného času. Viz PL_TK_2 – Rady.
Účastníci, pokud chtějí, sdělí ostatním, jak budou dnes odpočívat, co mají
pěkného v plánu, na co se těší.
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(Podle Johna Powella, Štěstí začíná uvnitř)

• Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!

• Zamýšlej se nad svou poslední těžkostí, krizí a najdi v ní nějakou pozitivní
stránku.

• Přečti si svou oblíbenou knihu či báseň.

• Vyjdi si častěji do přírody. Věnuj čas prohlížení květin a přivoň si k nim. Sleduj
a poslouchej vlny na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru
a obdivuj hvězdy.

• Vymez si každý den nějaký čas na svého koníčka, který tě uvolňuje a uklidňuje.

Několik rad pro trávení volného času:

(Podle Johna Powella, Štěstí začíná uvnitř)

• Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!

• Zamýšlej se nad svou poslední těžkostí, krizí a najdi v ní nějakou pozitivní
stránku.

• Přečti si svou oblíbenou knihu či báseň.

• Vyjdi si častěji do přírody. Věnuj čas prohlížení květin a přivoň si k nim. Sleduj
a poslouchej vlny na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru
a obdivuj hvězdy.

• Vymez si každý den nějaký čas na svého koníčka, který tě uvolňuje a uklidňuje.

Několik rad pro trávení volného času:

(Podle Johna Powella, Štěstí začíná uvnitř)

• Vzpomeň si na své oblíbené vtipy a směj se!

• Zamýšlej se nad svou poslední těžkostí, krizí a najdi v ní nějakou pozitivní
stránku.

• Přečti si svou oblíbenou knihu či báseň.

• Vyjdi si častěji do přírody. Věnuj čas prohlížení květin a přivoň si k nim. Sleduj
a poslouchej vlny na vodách potoka, řeky, rybníku či jezera. Podívej se i vzhůru
a obdivuj hvězdy.

• Vymez si každý den nějaký čas na svého koníčka, který tě uvolňuje a uklidňuje.

Několik rad pro trávení volného času:

PL_TK_2 - Rady
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Seřaďte slova podle abecedy (očíslujte je)

PL_TPR_2 - Podle abecedy
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PL_TPB_2a
PL_TPB_2a –- Rozdíly
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PL_TPB_2c - Motýl
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PL_TPB_2c - Křížovka
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Téma 3: Královská věnná města
Téma: Historie a současnost věnných měst českých královen

Zpracovala: Božena Trnková (KLAS Brno-Řečkovice a Mokrá Hora)

Nebezpečí tématu: Velké množství informací
Program setkání

Aktivita

Cíl

Pomůcky / poznámky
Webové stránky Královská věnná
města, znak sdružení

Úvod

Čas/ min
5

TPR

Jména měst,
Tanec vsedě

Procvičení koncentrace,
pozornosti
Pohyb a zpěv

5

TK

Informace o věnných městech

Nové poznatky

20

TPH

Slepá mapa

Oživení zeměpisných znalostí

10

Přestávka

15

TPB

Špagetové čtení
Debata nad tajenkou

Rychlost, pohotovost,
soustředění
Vlastní názor
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TPM

Seřazení podle velikosti měst

Pohyb, domluva, zeměpisné
znalosti

25

Tipy na doma

Prázdninový výlet do věnného města

Závěr

Jména měst

Zdroje informací

časopis Moje země, http://www.mojezeme.cz
Toulavá kamera, společenská hra ®freytag&berndt
Královská věnná města, dostupné z http://www.vennamesta.cz/
Královské věnné město, dostupné z http://cs.wikipedia.org

10
Procvičení paměti

5
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Úvod
Úvod do tématu
Královská věnná města byla českými králi odkazována jejich manželkám.
Města byla pro královny místem zábavy i útočištěm v těžkých chvílích.
TPR – Města ČR
1. Účastníci postupně uvedou své jméno a oblíbené město ČR. Cílem aktivity
je zapojení účastníků, pozornost a koncentrace.
2. Tanec vsedě – účastníci určí písničku s co největším počtem názvů měst
v textu (např. Kdyby byl Bavorov) a navrhnou sekvenci pohybů. Společně
pak písničku zazpívají a zatancují s navrženými pohyby.
TK – Královská věnná města
Města, která čeští králové věnovali svým ženám:
• Dvůr Králové nad Labem
• Hradec Králové
• Chrudim
• Jaroměř
• Mělník
• Nový Bydžov

Ekonomický a politický vliv ztratila královská věnná města po bitvě na Bílé hoře.
Jejich výjimečná právní forma zanikla až v roce 1918, po vzniku samostatného
československého státu.
Královská věnná města v současné době spolupracují zejména v oblasti
cestovního ruchu, vytvořila dobrovolný svazek obcí a měst. Mají jednotné logo.
Pořádají jarmarky (stejně výtvarně zpracované prodejní stánky). Každý rok
pořádají Volbu královny věnných měst.
Nejblíže Brnu jsou Polička, Vysoké Mýto
Polička:
• založil r. 1265 Přemysl Otakar II.
• r. 1307 předává správu města Rudolf II. Habsburský manželce Alžbětě
(Eliška Rejčka)
• nyní lze vidět opevnění o délce 1220 m s 19 věžemi, známá jsou
vyřezávaná klasicistní vrata (více než 80)
• věž kostela sv. Jakuba byla bydlištěm Bohuslava Martinů
• od 6. 6. 2015 výstava v Městské knihovně v Poličce: k 750letému výročí
založení města, vytvořeno 750 fotografií portrétů současníků z Poličky
(tváře různého věku i sociálních vrstev), portrétu jsou umístěny na ploše
o velikosti 7,5 × 1 metr.
Vysoké Mýto:

• Polička

• založeno r. 1262 Přemyslem Otakarem II.

• Trutnov

• má největší čtvercové náměstí v ČR (plocha 2 ha) a výjimečný systém ulic
v rozích a ve středu stran náměstí

• Vysoké Mýto
Tato města byla důležitým zdrojem příjmů a bohatství českých královen.
Kromě berně měla dále města za povinnost posílat do královských kuchyní
různé dary, vždy to, co bylo v daném kraji nejlepší: Dvůr Králové nad Labem –
mřínci, Hradec Králové – bažanti, Chrudim – pšenice, Jaroměř – lososi, Mělník
– víno, Polička – oves, Trutnov – plátno, Vysoké Mýto – pstruzi.
Eliška Rejčka (1286–1335 v Brně) dostala od Václava II. (1271–1305)
Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Poličku a Vysoké Mýto.
Žofie Bavorská (1376–1425) dostala od Václava IV (1361–1419) Dvůr
Králové nad Labem, Mělník a Trutnov.
Marie Španělská (1528–1603, matka Rudolfa II.) dostala od Maxmiliána II.
Habsburského (1527–1576) Nový Bydžov.

• výroba karoserií: r. 1895 Carrosserie Sodomka (výroba kočárů), ve 30.
letech 20. století kabriolety a limuzíny (Praga, Tatra, Škoda, Aero 30,
Hudson, Packard), po roce 1948 Karosa – výroba autobusů. Ta pokračuje
i dnes pod firmou Iveco Czech Republic, a.s.
Úkol: Město – královna – kraj
Tisk na tři barvy papíru PL_TK_3
Účastníci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane obálku s rozstříhanými
lístky tří barev, vždy jednu sadu s názvy věnných měst, jmen královen a krajů.
Dvojice se snaží přiřadit každému městu odpovídající kraj a královnu, jíž město
patřilo.
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TPB – Slepá mapa
Tisk PL_TPB_3a.
Cíl: Odhad a zeměpisné znalosti polohy měst. Účastníci doplní do slepé mapy
polohu jednotlivých věnných měst.
TPB – Špagetové čtení
Tisk PL_TPB_3b. Cílem aktivity je procvičení postřehu a koncentrace při luštění
tajenky a možnost vyjádření vlastního názoru v následné debatě nad zněním
tajenky (Města zajišťují pohodlné bydlení).
TPM – Seřazení podle velikosti
Každý účastník dostane lísteček s názvem města v Pardubickém kraji.
Účastníci se musí domluvit a seřadit se podle velikosti, resp. počtu obyvatel, jaká
mají města na lístečcích. Cílem aktivity je pohyb a zábava.
Závěr
Zopakovat, jaké město uvedl na začátku setkání můj soused po pravici.
Tipy na doma
Návštěva věnného města.
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PL_TK_3 - Město– královna – kraj

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové

Chrudim

Chrudim

Chrudim

Chrudim

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Mělník

Mělník

Mělník

Mělník

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Nový Bydžov

Polička

Polička

Polička

Polička

Trutnov

Trutnov

Trutnov

Trutnov

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto

Vysoké Mýto
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PL_TK_3 - Město– královna – kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj

Pardubický kraj
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PL_TK_3 - Město– královna – kraj

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Žofie Bavorská *1376

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Od Václava IV.

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Eliška Rejčka *1288

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.

Od Václava II.
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PL_TPB_3a - Slepá mapa
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PL_TPB_3b – Špagetové čtení
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Polička

Proseč

Přelouč

Skuteč

Slatiňany

Svitavy

Ústí nad Orlicí

Vysoké Mýto

Žamberk

Heřmanův Městec

Hrochův Týnec

Choceň

Chrudim

Kladruby nad Labem

Lanškroun

Letohrad

Litomyšl

Moravská Třebová

Nasavrky

Pardubice

Česká Třebová

PL_TPM_3 - Seřazení podle velikosti měst

Každý obdrží lístek s jedním městem v Pardubickém kraji. Senioři se domluví a rychle seřadí podle velikosti – dle počtu obyvatel.
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Chrudim - 23 000
Svitavy - 17 000
Česká Třebová - 15 800
Ústí nad Orlicí - 14 400
Vysoké Mýto - 12 400
Moravská Třebová - 10 400
Litomyšl - 10 150
Lanškroun - 10 100

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

21. Kladruby nad Labem - 650

20. Nasavrky - 1700

19. Hrochův Týnec - 2100

18. Proseč - 2150

17. Slatiňany - 4200

16. Heřmanův Městec - 4800

15. Skuteč - 5200

14. Žamberk - 6100

13. Letohrad - 6300

12. Choceň - 8800

11. Polička - 8900

10. Přelouč - 9000

Pardubice - 89 400

1.

PL_TPM_3 - Seřazení podle velikosti měst – Řešení
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