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DOPIS VNOUČETI 
Setkání se žáky ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Metelkova, Teplice 24. 2. 2020 

JAK TO BYLO. 
 

 Dobré víly setkání, vše předem připravily a přivítaly nás úsměvem.  Koordinátorky  
projektu    SenSen Lucie Nekvasilová a Marie Knotková. 
                                                                  
Na setkání s juniory, žáky 8.B ZŠ Metelkova a povídání o životě našeho mládí jsme se my, senioři 
spolku Zvonkohra připravovali již v závěru roku 2019.  Několikrát jsme se sešli, dohodli se, že každý 
napíše dopis svému skutečnému nebo imaginárnímu vnoučeti. Vzpomínky nebo příběhy, o které 
bychom se chtěli podělit. Také vzkaz, který bychom chtěli předat. To se stalo, svoje dopisy a dobové 
fotografie jsme prodiskutovali, povídali si o nich a předem poslali organizačnímu týmu, tedy Nadaci 
Charty 77, Senzační senioři. Představovali jsme si, jak nás mladí lidé přijmou, měli jsme trochu trému, 
byli jsme nejistí. Naše obavy se při setkání brzy rozplynuly.  Během krátké chvíle úsměv, 
bezprostřednost a upřímnost zvítězily, vnímali jsme vstřícnost a porozumění. „Mlaďoši“ nám vyprávěli 
o svých zájmech a zážitcích, ukázali bezva fotky z výletů, společných snídaní a další. Bylo jasné, že 
jsou akční, skvělí, mají spoustu zájmů. Také vynikající paní učitelku Věru Pokornou, která ty zájmy 
dovede rozvíjet a má dobré nápady.  
Bylo to pěkné setkání, bylo nám dobře, sejdeme se zas (pozvali nás na kuželky, tak už abychom 

začali trénovat ….) Je to začátek přátelství?         Na viděnou. 
 
Zapsala a o skvělé pocity se podělila Helena Voctářová 



 

       

ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků Metelkova, Teplice 

www.zsmetelkovo.cz<https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_csCZ822CZ822&sxsrf=ACYBGNQobaSZo
qc9j_jfhStgg2I7njNGw:1575384020750&q=www.zsmetelkovo.cz&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiM7cPn2pnmAhV
DPVAKHZ-nBdEQBSgAegQIERAq> 

 

Mgr. Bc. Michal CHALUPNÝ, ředitel školy 
paní učitelka Věra Pokorná 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Napsáno pro Zvonkohru  z.s. SENSEN Teplice 

Milá Heleno,                                                                                                                                                         

dovol mi, abych Tobě i všem zapojeným seniorkám a seniorům ještě jednou moc poděkovala za skvělou besedu 

na ZŠ Metelkovo! Bylo to úžasné a myslím si, že žádné následující setkání, které v regionech budeme mít, už 

Teplice nepřekoná. Byli jste skvěle připravení, s dojemnými dopisy, krásnými fotkami i příspěvky do diskuze.       

A před kamerou úplní profíci! Opravdu moc děkuji a doufám, že se i vám všem beseda líbila, že pro vás byla 

přínosná.   Ještě jednou moc děkuji!                                                                   Lucie Nekvasilová, SenSen.  

Vzkazy seniorů vnoučeti najdete na videích:  
https://youtu.be/99JSV0eN-gQ      Helena Voctářová 

https://youtu.be/1OnHmne5xOs    Jarmilka Čechová 

https://youtu.be/SwASGEffQD8    Maruška Kohrová 

                            https://youtu.be/HcT5ivBOmBs      Karel Stupka 

                                      https://youtu.be/OQRcAqrXHek    Jarka Otvinovská 
 
                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teplický deník.cz – článek a fotografie hledejte zde: 
https://teplicky.denik.cz/galerie/senzacni-seniori-potkali-zvidave-

juniory.html?photo=13&back=3046734923-11577-15 
 
 

 
Lucie Nekvasilová nás přivítala a svou bezprostředností rozptýlila náš počáteční ostych a rozpaky. 

https://youtu.be/99JSV0eN-gQ
https://youtu.be/1OnHmne5xOs
https://youtu.be/SwASGEffQD8
https://youtu.be/HcT5ivBOmBs
https://youtu.be/OQRcAqrXHek
https://teplicky.denik.cz/galerie/senzacni-seniori-potkali-zvidave-juniory.html?photo=13&back=3046734923-11577-15
https://teplicky.denik.cz/galerie/senzacni-seniori-potkali-zvidave-juniory.html?photo=13&back=3046734923-11577-15


 
Společná fotka na závěr setkání. Jsme tu všichni v dobré náladě a s úsměvem.  

Žáci 8.B.  ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Metelkova Teplice se svou výbornou, milou a obětavou 

paní učitelkou Věrou Pokornou. Senioři ze Zvonkohry  z.s. SENSEN Teplice Jarmilka Čechová, 

Maruška Kohrová, Vlasta Holmanová, Jarka Otvinovská, Helena Voctářová, Karel Stupka, Míla 
Novák.                                                          Jistí  SenSen Maruška Knotková, fotí Lucie Nekvasilová. 

 
 

 
Jarmilka Čechová, život jí dal nadhled a moudrost, ale zůstala mladá svou duší a láskou k člověku.  



 

 
Mezi žáky 8.B. sedí a dobře zapadli a souznějí  Míla Novák, Jarmilka Čechová a Vlasta Holmanová  
( její zasněný úsměv  svědčí  o krásné vzpomínce ?) 

 
Karel Stupka a Maruška Kohrová o svých životech mají co vyprávět. Vidno, že junioři je sledují 
s  opravdovým zájmem. 
 



 
Pár životních vzpomínek přidala i Helena Voctářová. 
 

 
Nejvzácnější dar, který, co nám, seniorům, můžete dát, je vaše blízká přítomnost, pozornost, 
 váš čas.  Za to vám děkujeme a ukládáme ve svých srdcích navždy. 
 
 



  
Dobrá pohoda a vzájemné sdílení. Vyprávění juniorů, jejich současné příběhy pobavily a zaujaly 
všechny bez rozdílu. Spolu nám bylo dobře. 
 

 
Karel Stupka s upřímností a se srdcem otevřeným pro mladé a pro každého člověka.  

 Na viděnou. 

Fotografovala Lucie Nekvasilová, SenSen 


